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5. oldal Bővült és megújult a
Kálóczy téri Idősek Otthona. A
révfalui intézményt mintegy 225
millió forintból fejlesztették. Ennek
köszönhetően jelentősen javultak
az ott lakók életkörülményei.

11. oldal Kossuth-díjas színészek
sora lép majd fel Győrben a Menház
Színpadon a közeljövőben. A művé-
szek Gáti Oszkár meghívására ér-
keznek ide, és egy-két szereplős da-
rabokat mutatnak be.

8–9. oldal Az önkormányzat anyagilag, hellyel és infrastruktúrá-
val is igyekszik segíteni a fiatalok szórakozását – hangsúlyozta Borkai
Zsolt a Rómer Házban, egy a napokban tartott sajtótájékoztatón. A
polgármester örül, hogy a Nefelejcs közi épületbe újra élet költözött.
Hozzátette azt is, az itteni rendezvények kontrollált szórakozási lehe-
tőséget nyújtanak, és közösségformáló erejük van. 

Részletes
tévéműsor

22. oldal  Gasztro rovatunkban ezen a hé-
ten ismét a vegán ízeké a főszerep. A zöldsé-
gekből és gyümölcsökből álló ételek a tavaszi
méregtelenítést is segítik. 16–17. oldal

Oroszországba
szeretettel

Gyôri baba képviseli az országot Szentpéterváron

Írásunk a 13. oldalon
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2015. április 17-én, pénteken este
21 és 24 óra között mindenkit sze-
retettel vár a Rába Quelle Fürdő
egy andalító hangulatú tavaszi éj-
szakai fürdőzésre! A 22  és 23 óra-
kor tartott szaunafelöntések jáz-
min-, mirha- és pálmarózsaillatok-
kal varázsolják el a szaunázókat.
Aktualitások és információk a
www.rabaquelle.hu és a www.
facebook.hu/rabaquelle oldalon
olvashatóak! Használják ki az al-
kalmat, ebben a szezonban ez az
utolsó előtti éjszakai fürdőzés!

Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő 2015. április 22-én, szerdán
15.00–16.00 óra között fogadó -
órát tart Gyirmóton, a lakossági
információs irodában (Művelődé-
si Ház, Szent László u. 35-37.),
amelyre várja az érdeklődőket.

Győr Megyei Jogú Város Ör-
mény Nemzetiségi Önkormány-
zata 2015. április 17-én 19 órai
kezdettel tartja meg a genocídi-
um 100. évfordulója alkalmából
rendezendő ünnepség program-
ját a győri Székesegyházban,
melynek során szentmisével em-
lékezik az áldozatokra. Ezt köve-
tően a rendezvény a Múzeum-
házban folytatódik (Győr, Bécsi
kapu tér 4.) A rendezvény az
1915–1917 között az örménysé-
get ért tragédiára, a népirtás so-
rán elpusztítottaknak és szülő-
földjükről elűzötteknek állít emlé-
ket, mint eddig minden évben. A
rendezvényen az örmény genocí-
dium képei kerülnek kiállításra,
valamint a résztvevők kóstolás-
sal egybekötött ízelítőt kaphat-
nak az örmény gasztronómia íze-
iből is. A rendezvény ingyenes,
melyre az Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt!

Tisztelettel meghívjuk Győrszent -
iván polgárait a Szentiváni Polgár-
őrség megújításával kapcsolat-
ban 2015. április 17-én, pénte-
ken 17.00 órakor a Kossuth Lajos
Művelődési Ház emeleti termé-
ben rendezendő fórumra! Dr. Sik
Sándor, a településrész önkor-
mányzati képviselője.

Megszületett az első győri multimédi-
ás idegenvezető mobilalkalmazás. Se-
gítségével a Belváros tizenhat neveze-
tességét kereshetjük, a helyszínre ér-
ve két percben a telefonunkon meg-
hallgathatjuk, mit kell tudni az adott
helyről vagy épületről.

Varanka János, a Raab Digital Kft.
fejlesztője elmondta, androidos okoste-

Meghívó

Éjszakai
fürdôzés

Fogadóóra

Okostelefonunk az idegenvezetônk

lefont használók már most elérhetik az
alkalmazást, ha letöltik a Túrám névre
keresztelt appot. IOS operációs rend-
szert használók a jövő héten tölthetik le
okostelefonjukra az alkalmazást,
amelynek segítségével gyakorlatilag a
telefonunk lesz az idegenvezetőnk.

A Túrám letöltése ingyenes, miként
a benne szereplő Győri belvárosi séta

című multimédiás idegenvezető is. A
program egyelőre magyar nyelvű, de
hamarosan elkészül a német, angol
és szlovák verziója is.

A Túrám mobilalkalmazás, amely-
ben most már Győr is szerepel, tavaly
ősszel jelent meg. Száznyolcvan túrát kí-
nál országszerte, havonta pedig ötszáz
új felhasználó tölti le. Eddig összesen
négyezren telepítették telefonjukra az
appot, s hétezer túrát töltöttek le.

A GPS alapú multimédiás idegenve-
zető segítségével egy három és fél órás
sétát tehetünk Győrben. Noha alapve-
tően a máshonnan érkezett turistáknak
szánják, minden bizonnyal a győriek is
szívesen frissítik fel várostörténettel
kapcsolatos ismereteiket, legalábbis
azok, akik okostelefont használnak. A
fejlesztő szerint leginkább a 20 és 40 év
közötti fiatal turisták lesznek a használói,
akik értékelhetik, a Facebookon meg-
oszthatják, kommentelhetik, sőt saját
ajánlattal is előállhatnak, összeállíthat-
ják a maguk győri sétáját. 

Emlékezés
az örmény
genocídium
100. évfordulójára 

Lakásépítésrôl tanácskoztak
Jubileumi konferenciát rendez Győrben
a Magyar Ingatlan-gazdálkodók Szövet-
sége április 21–22-én a Rába Hotelben,
melynek legfontosabb kérdéseiről előze-
tesen is beszéltek a szervezők. A szövet-
ség legfontosabb feladata az ingatlan-
szakma elismertségének biztosítása, s
szakmai tanácsokkal a törvények, ren-
deletek megalkotásának segítése. Ke-
resztély Dezső elnök, a szakmát érintő
legfontosabb kérdések kapcsán hang-
súlyozta, az egyik legsürgetőbb problé-
ma a lakásépítések alakulása Magyaror-
szágon, s ezen belül a bérlakások
aránya. A lakásépítés mélyponton van,
egyrészt nőttek az igények, másrészt az
összesen 4,3 milliós lakásállomány egy
részét le kellene bontani, nagy hányadát
pedig felújítani. Fontos kérdés az is,

hogy a bérlakások milyen arányban le-
gyenek az összes ingatlant tekintve. A
rendszerváltás előtt 27-28 százalék volt
az erre vonatkozó szám, jelenleg a KSH
9 százalékra teszi a bérlakások számát,
ami az összes környező országétól elma-
rad, a bérlakások építésében is előrelé-
pést sürget tehát a szervezet. Beszélt ar-
ról is, a szakma olyan támogatási rend-
szert szorgalmaz, amelynek eredménye-
képp nem ismétlődnének meg a hitelbe-
dőlések, az ingatlanokat fenn tudják tar-
tani a vásárlók. 

A szövetség főtitkára, dr. Németh
Miklós hozzátette, a szervezet 60 ingat-
lannal foglalkozó céget tömörít, a konfe-
renciára pedig nem csak az országból,
hanem külföldről is érkeznek előadók,
hogy tapasztalatokat cseréljenek.
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A GYHG Nonprofit Kft. Radnóti
Ákos alpolgármester, önkor-
mányzati képviselő és Gancz Ta-
más önkormányzati képviselő ké-
résére és támogatásával a ház-
tartásokban felhalmozódott lom
jellegű hulladékok elhelyezésére
gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri
alkalommal április 25-én, szom-
baton 8 és 17 óra között a Gra-
boplast-sátor melletti sportpá-

A városszerte zajló szűrővizsgálat és elő-
adás-sorozat következő állomása április
17-én, pénteken a Likócsi Művelődési
Házban (délelőtt 10 órától a gyerekek-
nek, délután négy órától a felnőtteknek),
illetve a ménfőcsanaki Bezerédj-kas-
télyban (14 órától), április 18-án, szom-
baton pedig Győrszentivánon, a Molnár
Vid Bertalan Közösségi Házban (9 órá-
tól) folytatódik. Április 24-én, pénteken
16.00 órától Szabadhegyen, a József
Attila Művelődési Házban, április 25-én,
szombaton 9.00 órától Adyvárosban, a
Móra Ferenc Általános és Szakközépis-
kolában, szintén április 25-én 10.00 órá-
tól pedig a Pinnyédi Művelődési Ház-
ban rendezik a programokat.

Szemétszedési akció lesz Pinnyéden.
Április 18-án, szombaton délelőtt fél 10-
re várják a kultúrházhoz azokat, akik sze-
retnének tenni közvetlen környezetü-
kért. A gyülekezés és eligazítás után dé-
lig tervezik a szemetet gyűjteni, melyhez
segítséget kapnak az önkormányzattól,
a Győri Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Kft.-től, valamint a Győr-Szol Zrt.-től-
tájékoztatott Szeles Szabolcs képviselő.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé
„Szent László-érem” elismerések 2015. évi ado-
mányozására. 

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a
közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati kép-
viselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, párt győri szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat, valamint Győrben működő: települési nemze-
tiségi önkormányzat, kamara, a gazdasági és szakmai érdek-
képviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség,
rendőrség, továbbá az önkormányzat fenntartásában vagy mű-
ködtetésében lévő intézmény.

„Szent László-érem” adományozható azon személynek vagy
közösségnek, aki vagy amely tudományos, művészeti, kulturá-
lis, sport vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítmé-
nyével a város érdekeit szolgálta, és jó hírnevét öregbítette. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város pol-
gármesteréhez (9021 Győr, Városház tér 1.) 2015. május
11-én 15.00 óráig beérkezőleg kell benyújtani. (Postán
keresztül történő továbbítás esetén a küldeményt olyan idő-
pontban kell postára adni, hogy az biztonsággal beérkezzen
fenti határidőig.)

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: 
• a jelölt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy
megnevezés, születési vagy alapítási hely és idő, lakcím vagy
székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhe-
tőségek), 
• a kitüntetésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesít-
ményének, tevékenységének ismertetését (iskolai végzettség,
munkahelyek, tudományos fokozat, publikáció, kitüntetés, ön-
kéntes munka, társadalmi szervezeti tagság, tisztség, általa
vagy részvételével megvalósított jelentős program, karitatív
vagy mecénás tevékenység stb.),
• a kitüntetés megjelölését és részletes indokolását, melyben
az is kiemelésre kerül, hogy a javasolt személy vagy közösség
különösen mely tevékenység alapján méltó az elismerésre.

Az előkészítés és döntés során csak a javaslattételre megjelölt
határidőig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelő
javaslatok vehetők figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ:
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkor-
mányzati Osztályán (9021 GyŐr, Városház tér 1. Tel.: 96/500-
103.), A vonatkozó rendelet és javaslattételi felhívás, valamint
a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány letölthe-
tŐ a www.gyor.hu című honlapról.

A marcalvárosi aluljáróban tavaly májusban meg-
nyílt Közösségi Kávézó lehetőséget biztosít a talál-
kozásokra, nyugodt üldögélésre, olvasgatásra, já-
tékra, s számos ingyenes program is várja itt az ér-
deklődőket. A helyet ezentúl a Családsegítő Szolgá-
lat működteti, melynek igazgatója, Rákosi-Tóth Rita
hangsúlyozta, az értékeket továbbviszik, és saját
szolgáltatáselemeikkel bővítik ki a programkínála-
tot, melyeken mindenki részt vehet. „A cél, hogy a
nagyvárosi elszigetelődés helyett közösségek ala-
kuljanak, illetve a meglévők megmaradjanak.”

Borsi Róbert Marcalváros önkormányzati képvi-
selője fontosnak tartja, hogy a lakótelep ne csak fa-
lakból, utakból álljon, hanem emberi közösségek-
ből. Rózsavölgyi László, a terület másik önkormány-
zati képviselője felidézte, néhány éve diákokkal

A Fidelitas márciusi országos
tisztújító kongresszusa után a
győri szervezet is megválasz-
totta elnökségét. A győri cso-
port nemrég kinevezett elnöké-
nek, Diligens Dórának újra bi-
zalmat szavaztak.

A győri Fidelitas erősségét
mutatja, hogy az országos és
helyi politikus is itt kezdték a
karrierjüket – emelte ki az elnök,
Diligens Dóra, aki a jövőben azt
szeretné, hogy a győri Fidelitas
még aktívabban vegyen részt a

Újra bizalmat szavaztak
Diligens Dórának

megyeszékhely közéletében.
Az alelnök, Takács Tímea hoz-
zátette, még több fiatalt szeret-
nének elérni a különböző prog-
ramokkal és akciókkal, mert a
tagság létszámát szeretnék nö-
velni, és arról is beszélt, az el-
múlt időszakban jó csapat ko-
vácsolódott össze, és sok akci-
ót tudhatnak magunk mögött,
s készülnek a jövőben is többek
között szemétszedésre, virágo-
sításra, és az időseket is segíte-
ni fogják.

Egészség-Piac

Szemétgyûjtés
Pinnyéden

Közösségi Kávézó Marcalvárosban
megszépítették az aluljárót, élettel megtölteni azon-
ban nehezebb feladat, ezért is öröm, hogy ezeket a
programokat sikerült itt megvalósítani.

A programokról a facebook.com/OKoshely olda-
lon tájékozódhatnak.

Kihelyezett hulladékudvar Adyvárosban
lyán, a Szigethy Attila út és Ifjú-
ság körút kereszteződésénél.

A hulladékok átvételére kizá-
rólag a gyűjtőhelyen van lehető-
ség. Elhelyezhető itt: elektronikai,
fém, műanyag, nyesedék, építési
törmelék, csomagolóanyagok,
bútorok, berendezési tárgyak stb.
Veszélyes hulladékot a kihelye-
zett gyűjtőponton nem lehet le-
adni, a veszélyes anyagokat az ál-

landó helyszíneken működő hul-
ladékudvarokban fogadják be. 

A lakosok hulladéklerakási jo-
gosultságukat igazolhatják a hul-
ladékszállítási díj befizetéséről
szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház kö-
zösen fizet –, a korábban kiadott
Győr Kártyával vagy lakcímkár-
tyával, illetve személyi igazol-
vánnyal érkezzenek.
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PROGRAMOK  JÓTÉKONYSÁG

Vállalkozásoknak ajánljuk

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

Pékek jelentkezését várják
a június 14-i győri
Kenyérfesztiválra

kiállítónak
és versenyzőnek is.

Tel.: 96/520-225.

Bankár klub indul
Győrben április 22-én.
Tel.: 96/520-222.

„Nőket a műszaki
pályára

HR-konferencia lesz
április 23-án 9 órától.

Tel.: 96/ 520-268.

Áprilisi Könyvelői Klub
lesz április 28-án 9 órától. A társasági adó bevallásához
szükséges tudnivalókról tart
tájékoztatót és konzultációt
Bakóczay Ákosné adószakértő,
könyvvizsgáló. Kamarai
tagoknak kedvezményes!
A csorna@gymskik.hu
címen lehet jeletkezni.

GERINC-es gondolatok
a Kamarai Szalon áprilisi

programjában, csontkováccsal is.
Április 29. 17 órától.

Kismama
munkavállalókkal
kapcsolatos speciális
szabályok a Munkaügyi
klubban! Április  30.
9 órától.

Köszönjük! 
Márciusban lejárt az 5000 Ft-os

kamarai hozzájárulás
fizetési határideje. A megyei

vállalkozások kiemelkedő számban, pontosan
tettek ennek eleget. Aki még nem rendezte, pótolja.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Közel 9 millió forint bevétel-
lel zárult a hatodik alkalom-
mal megrendezett győri
Kantharosz Gála. A jóté-
konysági koncert, a borár-
verés és a támogatók jóvol-
tából civil szervezetek és te-
hetséges fiatalok álma vál-
hat valóra. Az ünnepélyes
támogatói átadásra szer-
dán került sor az alapítvány
székhelyén. 

Riegler Antal, az Európai Borlo-
vagrend legátja elmondta, hat év
alatt 35 millió 800 ezer forint köz-
vetlen támogatást sikerült átadni
az arra érdemeseknek, a tehetsé-
ges, illetve a hátrányos helyzetű
fiatalok segítésére. A visszajelzé-
sek szerint a támogatások jó
helyre kerültek, a tehetséges fia-
talok az alapítvány jóvoltából si-
kereket érnek el. 

Idén a Lurkó Alapítvány 2,2
millió forintot kapott egy szem-
szűrő berendezés megvásárlásá-
ra, amellyel a város és környéke
óvodásait szűrik majd, hogy az
esetleges szembetegségeket
időben felfedezhessék.

A Czinka Panna Roma Kultu-
rális egyesület 1,8 millió forintos
segítséggel, 30 hátrányos hely-
zetű roma gyermeket vihet el egy
Balaton-parti életmódtáborba
nyaralni. 

A Szent Margit Alapítvány, a
Prohászka óvodába 280 ezer fo-
rintért vásárolhat új játékokat, és
szervezhet az egészséges életre,
a környezettudatos gondolko-
dásra nevelő tematikus napokat. 

Újabb sikeres Kantharosz Gála
A győr-gyárvárosi óvoda ud-

vara egy új fa játékhajóval lesz
gazdagabb, az elnyert 1,1 millió
forintból. 

Az idei évben sok tehetség fe-
dezte fel a Kantharoszt és pályá-
zott, eredményesen. Glaser Már-
ton, a győri tánc- és képzőművé-
szeti iskola diákja a berlini balett -

olimpiára juthatott ki a megelőle-
gezett Kantharosz-segítséggel.
Modern tánckategóriában első he-
lyezett lett. Orosz András, sakkte-
hetség is bizonyított már, a megye
legjobbja lett. Az ő felkészüléséhez
nyújtott segítséget az alapítvány.  

Ruisz Alexandra, a Zeneművé-
szeti egyetem elsőéves hallgató-

ja hegedűvonóra kapott támoga-
tást, Lakatos Barnabás Richárd
pedig animációt tanulhat. A kö-
zönségdíjat idén az Egészséges
Újszülöttekért Alapítvány nyerte,
ők félmillió forintot kaptak. 

A Kantharosz Civil Összefo-
gás tagjai: Európai Borlovagrend
Győri Legátusa, Első Győri Lions

Club, Arrabona Lions Club, Ro-
tary Club Győr, Rotary Club Győr
Rába, Rotary Club Győrújbarát,
Patronus Lions Club, és a Győri
Filharmonikus Zenekar.

A szervezők ígérik, jövőre is
lesz Kantharosz Gála, már beír-
hatjuk a naptárba az időpontot:
2016. március 27.
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Győrön kívül egyetlen magyar város
sem mondhatja el magáról, hogy Eu-
rópa legnagyobb autógyárának a ve-
zetőjét a barátai között tudhatja. A
zsámbéki sváb szülők gyermeke,
Martin Winterkorn korábban az Au-
di első embereként, az utóbbi fél év-
tizedben pedig a Wolkswagen igaz-
gatótanácsi elnökeként rengeteget
tett azért, hogy Győrben az Audi a vi-
lág legnagyobb motorgyárává fejlő-
dött, s itt épült fel Európa egyik leg-
korszerűbb járműgyára.
A professzor az elmúlt húsz évben
gyakran vendégeskedett Győrben,
mindig előszeretettel dicsérte audis
munkatársait, a város versenyképes-
ségét, a magyarok kreativitását. Win-
terkorn professzornak nem csak az
Audit köszönhetjük, hanem a
Bayern München két győri vendégjá-
tékát is, labdarúgás iránti szeretete
vetekszik Magyarországgal és Győr-
rel szembeni elkötelezettségével.
Közvetlensége mindig lenyűgözött,
a világ sok pontján találkoztunk
már, olyan sosem fordult elő, hogy a
Győrből érkezett újságírókat ne üd-
vözölte volna külön és a Bayern
München ne került volna szóba.
Winterkorn professzor a Volkswa-
gen székhelyén, Wolfsburgban, a
múlt péntek óta nehéz napokat él át,
válságos időszakon van túl.  A Spiegel
című német hetilap szellőztette
meg, hogy a VW-nál hatalmi harc
tört ki, a felügyelőbizottság elnöke,
a 77 éves Ferdinand Piëch, Winter-
korn eltávolítására készül. A legna-
gyobb német napilap úgy fogalma-
zott, Piëch ki akarja csinálni Winter-
kornt, de ő harcol.
Nem csak az eddigi ismeretségünk
okán, de Győr jővőbeni gazdasági ér-
dekei is azt diktálják, hogy Winter-
korn professzornak szurkoljunk, élje
túl az ellene irányuló támadást,
megerősödve kerüljön ki a hatalmi
harcból, s következő győri látogatá-
sán kedvenc villányi vörösborával
koccinthassunk a sikerére.
Ez a siker Győr sikere is lenne,
mert ameddig Winterkorn profesz-
szor a Volkswagen élén áll, bizto-
sak lehetünk abban, hogy Európa
legnagyobb autógyárán belül Győr
kiemelt helyen szerepel.

Koloszár Tamás

Szurkoljunk
Winternkornak!

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A révfalui intézményt összesen
mintegy 225 millió forintos tá-
mogatással újították fel,
amelynek révén jelentősen ja-
vultak az ott lakók életkörül-
ményei.

Az Egyesített Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény (EESZI) a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program (TI-
OP) keretében meghirdetett „Önkor-
mányzati, állami, egyházi, nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmé-
nyek korszerűsítése” című pályázati
kiíráson nyert közel 180 millió forin-
tos támogatást a Kálóczy téri Idősek
Otthonának bővítésére, energiameg-
takarítást eredményező korszerűsíté-
sére. Az önkormányzat az állami és
uniós forrás mellé – elsősorban a tűz-
védelmi rendszer kiépítéséhez – to-
vábbi 45 millió forintot biztosított.

„A Győrben folyó munka orszá-
gosan is jó példa a szociális szférá-
ban. Az idősekre nem teherként, ha-
nem értékként gondolnak, akik ta-
pasztalatukkal, tudásukkal segítik a
közösség gyarapodását ” – fogal-
mazott Czibere Károly, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózta-
tásért felelős államtitkára az épület
átadásán. Hozzátette, az elmúlt
négy évben 8,9 milliárd forintot for-
dított a kormányzat az idősottho-
nok felújítására, bővítésére, amivel
a szépkorúak életkörülményeit igye-
keztek jobbá tenni.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester elmondta, egy társadalom
szociális érzékenységét az mutatja
leginkább, miként bánik időseivel és
a legfiatalabbakkal, vagyis azon kor-
osztályokkal, akik már, vagy akik

még nem tudnak maradéktalanul
gondoskodni magukról. Hozzátette,
a mostani beruházás is azt a célt
szolgálja, ami az önkormányzat álta-
lános törekvése is, hogy a város idő-
sei méltó és teljes életet élhessenek.
Ennek érdekében szervez az EESZI
számtalan olyan programot, ame-
lyek révén idős korban is megőrizhe-
tő a fizikai és a szellemi aktivitás.

A fejlesztés részleteit Panker Mi-
hály, az EESZI igazgatója mutatta
be. Az Idősek Otthona 1980-ban
épült, azóta több belső átalakításon
ment már keresztül, most azonban
egy komplex felújítás valósulhatott
meg. A „B” jelű épületben megtör-
tént a homlokzati nyílászárók cseré-
je és a homlokzat utólagos hőszige-
telése. A nyílászárók új redőnyöket
kaptak, új lift is épült, a régit pedig
felújították biztonsági liftté. Minden

emeleten akadálymentes vizesblok-
kot alakítottak ki, az általános szin-
teken két-két szobát szintén aka-
dálymentessé alakítottak. A „C” jelű
épület bővítésével készült el az új,
80 fős étterem a lapos, földszintes
tetőtér beépítésével. Új betegszo-
bát, fizikoterápiás helyiséget, öltö-
zőket, raktárakat, előkészítőket, két-
nemű vizesblokkot, akadálymentes

vizesblokkot, irodát is kialakítottak,
két új ételszállító teherliftet is be-
üzemeltek. A tűzjelző rendszert is
kialakították az épületekben. A be-
ruházás során összesen 2638 négy-
zetméteres területet korszerűsítet-
tek, és ebből 313 négyzetméter a
bővítés. A felújításnak köszönhető-
en javultak a lakók életkörülményei,
az itt dolgozók munkakörülményei,
és gazdaságosabbá vált az épület
üzemeltetése is.

Bôvült és megújult
a Kálóczy téri Idôsek Otthona
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FÓKUSZBAN  KÖRNYEZET

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter 

Újítások a belvárosi hulladék-
szállításban, a szelektív szige-
teken és a zugszemét felszámo-
lásában is.

„Az önkormányzat több újítással is tö-
rekszik hatékonyabbá tenni a város-
üzemeltetési feladatokat. Ennek kere-
tében mutattuk be korábban a Belvá-
rosban alkalmazott utcaseprő autót
és a felszíni szúnyogirtó berendezést
is” – fogalmazott Radnóti Ákos, aki ez-
úttal a köztisztasághoz kapcsolódóan
számolt be több változtatásról. 

A belvárosi köztisztaságot javító in-

Az Európai Unió és a magyar állam támo-
gatásával megvalósult a bezárt, rekultivá-
ció alatt álló Győr, Pápai úti hulladéklera-
kó telepen a depóniagáz-hasznosító gáz-
motoros fejlesztés második üteme.  Ezt
követően minimális üvegházhatású gázki-
bocsátás várható s gyorsul a rekultiváció
folyamata is.

Március végén megkezdte üzemelését a 499 kW
teljesítményű depóniagáz-üzemanyagú gázmo-
tor, ezzel a projekt megvalósításának kivitelezési
szakasza lezárult. A rekultiváció alatt álló Pápai
úti hulladéklerakó telep területén új depóniagáz-

Közösen a köztisztaságért!

Üzemel a második depóniagáz-tüzelésû kiserômû
kinyerő kút- és gázrendszer épült, a kinyert de-
póniagázt a konténeres kialakítású gázmotor
használja fel, az általa termelt villamos energiát
a közcélú villamoshálózatba táplálják be. Levegő-
tisztaság-védelmi és egészségvédelmi okokból
a lezárt hulladéklerakón képződő depóniagáz ár-
talmatlanítása indokolt és egy kormányrendelet
értelmében kötelező is. Így a projekt révén a le-
zárt lerakón keletkező metángáz nem a szabad-
ba kerül, hanem energetikailag hasznosul, ezzel
is óvva a környezetet. 

A projekt révén évente közel 3 millió kW villamos
energia kerül a hálózatra, ez több mint ezer háztar-
tás éves felhasználását képes fedezni. Ezáltal éven-

te több mint 2700 tonna üvegházhatású gázkibo-
csátás kerülhető el.

Az Új Széchenyi Terv keretein belül megvalósuló
projekt teljes nettó beruházási költsége 450 millió
forint, a vissza nem térítendő támogatás mértéke
206 millió forint. Az Arrabona Depo Kft. tulajdonosa
a Győr-Szol Zrt.

A beruházás megvalósulásával elérhető, hogy a le-
zárt hulladéklerakóból az elkövetkező legalább 10 év-
ben ne kerüljön a levegőbe metán, és a hulladéklerakó
telep rekultivációja a közvetlen és tágabb környezetet
lehető legkisebb mértékben terhelje. A projekt hozzá-
járul Magyarország energiaimport-függetlenségéhez
is, import földgázt és villamos energiát vált ki.

tézkedésként a korábbiakhoz képest
plusz egy hulladékszállítási időpontot
(szerda 16–18 óra között) biztosítanak
azoknak a belvárosi gazdálkodó szer-
vezeteknek, akik a kék zsákos gyűjtési
rendszerben vesznek részt. Ez a szol-
gáltatás 260 ügyfelet érint, akiket kér-
nek, hogy éljenek a plusz költséget
számukra nem jelentő lehetőséggel,
mert ezzel hozzájárulhatnak a Belvá-
ros tisztán tartásához.

Az alpolgármester elmondta, a ta-
valyi nagy siker miatt az idén folytató-
dik a kihelyezett hulladékudvar prog-
ram, amely az egyes városrészekben
biztosítja, hogy a győriek a felgyülem-
lett lomokat otthonukhoz közel adhas-
sák le. Az első alkalom április 18-án

lesz a marcalvárosi, nádorvárosi lakók-
nak a Kovács Margit Általános és Szak-
képző Iskola udvarán 8–17 óra között,
de a tavasz és az ősz folyamán további
több mint tíz helyszínen adhatjuk le a
lomjainkat. Azokon a helyeken, ahol a
korábbi tapasztalatok indokolják, két
alkalommal is meghirdetik az év során
az akciót, az időpontokról előzetesen a
lakosságot tájékoztatják.

Radnóti Ákos beszámolt arról is,
hogy április végéig a város területén ta-
lálható szelektív szigetek közül tíz ese-
tében az összes gyűjtőedényt lecseré-
lik – negyven darabot – a korszerűbb,
harang alakú, alul ürítős edényekre, ti-
zenkét helyen pedig részleges cserék
valósulnak meg a fém-, üveggyűjtők te-

kintetében, összességében tehát 52 új
edényt helyeznek el. A szolgáltató arra
törekszik, hogy a következő években
minél több helyen megtörténjenek a
cserék, mert ezekben az edényekben
nehezebb a más típusú, oda nem illő
hulladékokat elhelyezni, és megbonta-
ni is sokkal nehezebb, így a környezete
is tisztább maradhat.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója hozzáfűzte, az említette-
ken túl komoly előrelépés történt a zug-
szemétlerakók felszámolásában is. Az
önkormányzat, a Győr-Szol, a Győri Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a
rendőrség és a Közterület Felügyelet
együttműködésével a közelmúltban
több tettenérés is történt. Az igazgató
elmondta, több esetben a zugszemét
összetételét is vizsgálják annak érdeké-
ben, hogy visszakövethető legyen az el-
követő személye. Sági Géza a tavasz be-
köszöntével a kiskert-tulajdonosok fi-
gyelmét is felhívta, hogy az ügyfélszol-
gálatokon lehetőség van ezen ingatla-
nok közszolgáltatásba való, idény jelle-
gű bekapcsolására is. Azzal zárta, az ön-
kormányzat és a szolgáltató tehát több
új eszközzel is törekszik a köztisztaság
további javítására, de a lakosság együtt-
működése, környezettudatos szemléle-
te elengedhetetlen a sikerhez.
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Elsősorban a Barátság parkba
érkezők megállását segíti majd
a Grabo-sátor mögött május vé-
gére elkészülő parkoló.

„2006 óta közel háromszáz új parkoló-
hely létesült a városrészben, de az egy-
re növekvő gépjárműszám miatt folya-
matosan keressük a további lehetősé-
geket a bővítésre” – nyilatkozta Radnóti
Ákos alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője. Hozzátette, sze-
rencsére nagyon sokan sportolnak a
Barátság parkban, és emiatt gyakran
megtelnek a parkolóhelyek, ezért ke-
restek a közelben olyan területet, ahol
biztosítható további kapacitás.

A helyet a Grabo-sátor mögött talál-
ták meg, ahol részben a használaton kí-
vüli betonos sportpályán, részben a mel-
lette létrehozandó murvás területen ösz-
szesen 45 új parkolóhelyet alakítanak ki.
A Barátság parkhoz innen csak át kell sé-
tálni az út túloldalára, de több lakóépület
lakóinak is közeli lesz az új parkoló. Az al-

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor 

Győr vendége volt Lovász Lász-
ló, a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke. A Városházán fo-
gadta őt Borkai Zsolt polgár-
mester, felkereste az Audi Hun-
garia Motor Kft.-t, majd a prog-
ram végén a Széchenyi István
Egyetemen vendégeskedett. 

Lovász László az Akadémia több veze-
tőjével együtt a Széchenyi István Egye-
temen a győri térségi gazdaság, a vá-
ros és a felsőoktatás együttműködésé-
vel ismerkedett. A látogatás során a te-
hetséggondozás, a műszaki életpálya
motivációi, s különösen a győri modell
bemutatása volt középpontban. Az
MTA elnöke megtekintette az Egyetemi
Könyvtárat, a Tudásmenedzsment Köz-
pontot, az Audi Belső Égésű Motorok
Tanszékét és a Mobilist.

Programja közben győri újságírók-
nak nyilatkozva elmondta, látogatásá-
nak fő célja az volt, hogy megkeres-
sék azokat az együttműködési formá-
kat, amelyekben az Akadémia, az
egyetem és az Audi együtt tud mű-
ködni az alapkutatástól az innovációig
terjedően. Az Akadémia különböző
programjai erre alkalmasak lehetnek
– fogalmazott az elnök. 

Ilyen program a Kiválósági prog-
ram, amelyet pályázat útján ítél oda az
Akadémia, s éves szinten informáci-

Gyôrben az MTA elnöke
ónk szerint 300 millió forintos támo-
gatást jelent. 

A másik a Lendület program,
amelynek alkalmazotti irányba való
kiterjesztése szóba került – mondta
el Lovász László, aki úgy fogalma-
zott, a program kiterjesztéséről ak-

kor lehet szó, ha az Audi anyagilag is
támogatná vagy legalább egy részét
finanszírozná. 

Lovász László személyében a má-
sodik akadémiai elnök kereste fel a
győri Audit, korábban Pálinkás József
is MTA elnökként járt nálunk – nyilat-
kozta megkeresésünkre Czechmeis-
ter Mónika szóvivő. Az elnököt a győri
Audiban a legmagasabb szinten fo-
gadták, Thomas Faustmann, az
ügyvezetés elnöke és dr. Knáb Erzsé-
bet személyügyekért felelős ügyveze-
tő voltak a vendéglátói. 

Új parkolóhelyek Adyvárosban
polgármester kéri a sportolni érkezőket,
hogy vegyék igénybe a májusban elké-
szülő parkolót, mert a jövőben a hatósá-
gok kevésbé lesznek elnézőek a tilosban
parkolókkal szemben. Hangsúlyozta, az
önkormányzat továbbra is keresi a lehe-
tőségeket a parkolási nehézségek or-
voslására, ezért tette közzé a Kuopio
parkba és a kórház mellé tervezett par-
kolólemezek látványterveit, amelyekkel
kapcsolatban továbbra is várják a véle-
ményeket a lakossag@ gyor-ph.hu e-
mail címre.

Kerti Csaba, a Győr-Szol Zrt. beru-
házási és kivitelezési igazgatója kifej-
tette, a parkolót a Grabo-sátor előtti
kapun keresztül lehet majd megköze-
líteni, mivel a létesítmény takarja a te-
rületet, ezért erre egy tábla is felhívja
majd a figyelmet. A világítást is kiala-
kítják a területen, így este is könnyen
lehet majd tájékozódni a parkolóban.
A biztonságra az Ifjúság körút elején
található kamera is figyel, a beruházás
értéke mintegy ötmillió forint. 
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szerző: bajzát zsuzsi
fotó: o. jakócs péter, kluber dávid

Egyre gyakrabban hangzik el ez a
mondat – és nem csak a fiatalok szá-
jából, hiszen hosszú idő után végre új-
ra pezseg az élet a Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum Nefe-
lejcs közi épületében.

Délelőtt egy kis társasjáték, délután
egy kiállítás, este pedig egy jó koncert.
Egy nap a Rómer Ház éle téből. A győri
múzeum nagy hangsúlyt fektet a 16+-os
korosztályra, a 2015-ös év egyik fontos
feladata a fiatal felnőttek bevonása a

mára cseppet sem elefántcsonttorony-
ként funkcionáló múzeumkomplexum
épületeibe.

Ahogy arról lapunk már beszámolt,
a megújuló Rómer Házban a fiatal
képző- és fotóművészek alkotásait be-
mutató galéria mellett számos prog-
ramot kínálnak, és ahogy Grászli Ber-
nadett, a múzeum igazgatója elmond-
ta, az art mozi hiányát is igyekeznek
orvosolni. Alkalmi, közönségtalálkozó-
val összekötött filmvetítésekkel várják
a műfaj szerelmeseit.

Nagy sikerrel elindult Szalai Zsolt köl-
tő, szerkesztő és az Ambroozia folyóirat
irodalmiklub-sorozata, amely egyrészt
írással foglalkozó fiatalok számára nyújt-
hat segítséget az elindulásban, más-
részt neves írókkal, kiadókkal és szer-
kesztőkkel találkozhatnak az érdeklő-
dők, hogy még jobban megismerhes-
sék a kortárs magyar irodalmi életet. Az
első foglalkozáson bemutatták az Amb-
roozia folyóirat idei első lapszámát, az
est vendégei pedig Ferencz Mónika és
Horváth Veronika költőnők voltak.

A színes programkínálat egyik je-
lentős részét képezi a múzeum Import
Impro Egyesülettel való együttműkö-
dése. A társulat improvizációs színhá-

Buli a Rómerben? —
zi produkciókat mutat be, illetve a
RÉV Színházi Nevelési Társulat külön-
böző repertoár-előadásokat hoz a Ró-
merbe, valamint közös gondolkodás-
ra hívja a fiatal közönséget egy-egy té-
mával kapcsolatban – árulta el Boj-
kovszky Zsolt elnök, és hozzátette, a
fentieken túl próbálnak mindenkit be-
vonzani a Rómerbe, aki aktív Győr kul-
turális életében.

A Rómer Ház egyik leghangosabb
és legnépszerűbb attrakciója és egy-
ben sikere a RómerKvelle programso-
rozat. Sokan el sem tudják képzelni,
hogyan férhet meg egy térben mond-
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— kiállítás, mozi, koncertek egy térben
juk egy hazai húzóneves banda, és
egy fotókiállítás a falakon. Hihetetlen,
de igaz: eddig még egy kiállított alko-
tásnak sem esett baja.

Horváth Gábor és Szilágyi Norbert
DJ, művésznevén Sikztah szervezésé-
ben olyan zenekarok és DJ-k látogattak
már el városunkba, mint az Intim Torna
Illegál, a The Biebers, a Halott Pénz, a
Szabó Balázs Bandája, a Brains, a Casi-
no Bangkok sorozat DJ-i, Gabor Kraft
vagy a Fine Cut Bodies, de jutott termé-
szetesen a zúzósabb zene kedvelőinek
is csemege. A szervezők szerint nagy le-
hetőség a Rómer Ház megnyitása a
győri zenei életben. A nagy nevek mel-
lett próbálnak lehetőséget adni fiatal fel-
törekvő zenekaroknak is, s rendszerint
telt házas bulikat tartanak.

Áprilisban láthatjuk a Magashegyi
Underground és a Kaukázus közös
koncertjét, amit még megfejeltek a
srácok egy Tesco Disco-val is, vala-
mint májusban elindul a Rómer Ház
színpadán a Random Trip sorozat.

A RómerKvelle a szokásos hétvégi
nagy durranások mellé az idei majálisra
hatalmas fesztivált ígér. Az, hogy május
1-jén hagyományosan majális van, nem
meglepő, a kultúr- és alter rendezvé-
nyek viszont annál inkább, így a Rómer -
Kvelle idén is rámegy erre a kérdésre, és
a tavasz egyik legmenőbbnek ígérkező
hosszú hétvégéjén leszerződteti az or-

szág legjobb előadóinak válogatottját
egy nagyszabású majálisra.

Ennek szellemében április 30. és
május 1. között Győrbe érkezik az Irie
Maffia, akik 10. jubileumi születésnap-
jukat ünneplik, s amit egy lemezbe-
mutató koncerttel fognak megfejelni.
E sort bővíti majd a The Carbonfools,
illetve az Akkezdet Phiai, valamint
Odett, de érkezik a Bëlga, Muriel, a
Gypo Circus, illetve a Dublic ikrek, va-
lamint Raise Spirit, SpaceMonkei és
természetesen Sikztah.  

Hab a tortán, hogy a koncertek vé-
gével sem ér majd véget a buli, hiszen
a Petőfi Rádió rezidens DJ-i pörgetik
az egybegyűlteket a Rómer Házban,
amire az elővételes jegyek értékesíté-
se már megkezdődött. 

A jegyértékesítési pontokról és
koncertinfókról bővebb információt a
RómerKvelle és a Rómer Ház face -
book oldalán találnak az érdeklődők.

Az egyedülálló, európai színvonalú
rendezvénysorozat fiatal közönséget
célzó kortárs művészeti fesztiváljának
helyszíne pedig természetesen ezút-
tal is a mostanra teljes gőzzel és újult
erővel működő Rómer Ház lesz, vala-
mint a mellette lévő Nefelejcs közben
felállított szabadtéri színpad.

Április 30. és május 1. között a Ró-
merKvelle 2015 alkalmából lezárják az
utakat, és egy igazi belvárosi kulturális
kavalkád várja a szórakozni vágyókat.

A Rómer Ház rendezvényeire közel
kétmillió forint támogatást nyert a mú-
zeum a Nemzeti Kulturális Alap Cseh
Tamás programjában, hogy reprezen-
tálják a kortárs magyar élőzenét kép-
viselők színe-javát Győrben.

Az önkormányzat anyagilag, hellyel és infrastruktúrával is igyekszik se-
gíteni a fiatalok szórakozását – hangsúlyozta Borkai Zsolt a Rómer Ház-
ban egy a napokban tartott sajtótájékoztatón. A polgármester rámuta-
tott, évtizedek óta érezhető volt, hogy a 18-20 éveseknek nincs meg
teljes mértékben a kulturált szórakozási lehetősége, ezért örül, hogy a
Nefelejcs közi épületbe újra élet költözött. Hozzátette azt is, hogy az it-
teni rendezvények kontrollált szórakozási lehetőséget nyújtanak, és kö-
zösségformáló erejük van. A városvezető kiemelte, az önkormányzat
azért támogatja az itt folyó munkát, mert az a fiataloknak valódi alter-
natívát kínál a szabadidő hasznos és szórakoztató eltöltésére. A cél,
hogy a hely és a programok tovább tudjanak bővülni. 

Borkai Zsolt ugyanakkor megjegyezte, a múzeumok, levéltárak in-
tegrációjakor a város csak kezelői jogot kapott az épületre, de már kez-
deményezték az ingyenes tulajdonba vételt. Ha ez megtörténik, akkor
a ház kínálta körülményeket is tovább tudják javítani. 

A sajtótájékoztatón Grászli Bernadett, a Rómer Házat is működtető
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója arról beszélt,
hogy szakminisztériumi ajánlásra  igyekeztek kiállításokkal és különbö-
ző rendezvényekkel a korábbiaknál jobban megszólítani a 16 év feletti
korosztályt, ezért felkutatták a hajdan a Rómer Házból indult, ma is ak-
tív csoportokat. Így az Import Impró társulat diákszínjátszással, Pong-
rácz Balázs az I love MOZI programmal, Szalai Zsolt az Ambroozia Al-
kotópont nevű irodalmi szakkörrel töltötte meg a teret, de fiatal művé-
szek, néptánccsoportok és szárnyaikat bontogató amatőr zenekarok
is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. 

Az önkormányzat támogatja
a fiatalok szórakozását
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szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

A Mobilis adott helyet a
Formula Student Sympo-
ziumnak, amelyen részt
vett a versenyeket több
mint húsz éve ismerő és kö-
vető szakértő Pat Clarke is,
aki Ausztráliában él, a verse-
nyek miatt azonban gyakori
vendég Európában és az Egye-
sült Államokban. Vajon milyen
Győr ausztrál szemmel?

Járt már Magyarországon, mennyi-
re ismeri a magyar futamot?

Először járok önöknél. A magyar For-
mula Student futamról sok mindent tu-
dok, külföldi versenyeken gyakran be-
szélgetek magyarokkal. Az Arrabona
Racing Team csapat autóját Oroszor-
szágban alá is írtam. Annyira tetszett az
autójuk, hogy ha egy járművet a verse-
nyekről meg-
vehetnék, ez
lenne az.
Vagyis sok
mindent tu-
dok a magya-
rokról, ezért is
örültem, hogy
meghívtak a
győri szimpó-
ziumra.

Mit tapasztalt nálunk? 
A város lenyűgözött, a gyönyörű ba-

rokk épületekkel nem tudtam betelni.
Ami viszont bántotta a szememet,
hogy a szovjet uralom időszakában
szörnyű tömbházakat húztak fel a mű-
emlék épületek környezetében. Tet-
szett, hogy a magyarok mennyire nyi-
tottak, közvetlenek és kommunikatí-
vak. Nem úgy, mint az amerikaiak, nem
várnak vállveregetést, érintést. Nagy
meglepetést okozott számomra, hogy
mennyire olcsók az éttermek. Egy hall-
gatóval elmentem vacsorázni, én fizet-
tem, s vártam a nyolcvaneurós szám-
lát, helyette kaptam egy huszonnyolc
eurósat. Aztán később elmondták,
nem csak az árak olcsók Magyarorszá-
gon, hanem a fizetések is. Egy ausztrál
persze az utóbbit nem, csak az olcsón

megkapott finom ételeket élvezi ebből,
így a feleségemet könnyű lesz meg-
győzni, hogy augusztusban térjen visz-
sza velem a Formula Studentre.

Azt mondják, önnél jobban a For-
mula Student világát senki nem is-
meri, és önnél lelkesebb híve sincs
a versenynek. Vállalja ezeket a minő-
sítéseket?

Abszolút vállalom, még akkor is, ha
fe l l e n g ző s -
nek tűnhet.
Úgy érzem,
mindent tu-
dok és isme-
rek a Formu-
la Student vi-
lágában, az
pedig, hogy
szenvedélye-
sen szere-

tem, nem kétséges. Hosszú ideig egy
autóipari cégnél dolgoztam, rengeteg
továbbképzést szerveztem a kollégák-
nak, most már nyugdíjas vagyok, és
eljött az ideje, hogy én is visszaadjak
valamit az iparnak, amelytől rengete-
get kaptam. Szeretem a fiatalokat,
könnyen szót értek velük.

Ön egykoron gokartversenyző
volt. Mi az alapvető különbség a go-
kart és a Formula Student között?

Az egyik kizárólag a versenyzésről
szól, a másikban pedig az oktatáson
van a hangsúly. A gokartok nagyon
egyszerű gépek, kevés mérnöki in-
put van az ilyen járművekben.  A For-
mula Student alkotás, a semmiből
kell egy járművet megépíteni, a tanu-
lási folyamat végén pedig még ver-
seny is van. 

„A Formula Student alkotás,
a semmibôl kell egy jármûvet
megépíteni”

Az ausztrál,
akit lenyûgözött
Gyôr

Ha egy jármûvet
a versenyen 
megvehetnék, 
ez lenne az az autó
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Gáti Oszkár 40 évig játszott a
színpadon, 17 évig Győrben. 7
éve, 60 évesen hagyott fel a szí-
nészettel, a teátrumi élet mo-
rális válsága okán. Akkori ígé-
retét, miszerint végleg búcsú-
zik a színjátszástól, azóta is
tartja, azonban a közelmúltban
bejelentette, a felújított, egy-
kori izraelita menházba Kos-
suth-díjas művészek sorát hív-
ta el. Az évek óta temetőgond-
nokként dolgozó egykori szín-
művész és szinkron-legenda
többek között Kulka János,
Mácsai Pál, Jordán Tamás, Ud-
varos Dorottya egy- és kétsze-
mélyes produkcióit hozza el a
győri közönségnek május 7-től
31-ig az Öt Templom Fesztivál
keretében.

Hogy jött a Menház Színpad „felépí-
tésének” ötlete?

A győri zsidó hitközség, Villányi Ti-
borral az élen szeretné Győr kulturális
életét színesíteni, ezért az elnök fel-
kért, hogy hozzunk létre egy kamara-
színházat. Januárban egyből bele is
vágtunk a munkába, május 7-re pedig
készen kell lenni. Magamra vállaltam
a programszervezést, Villányi Tibor
pedig az építkezést vezeti. Lépésről lé-
pésre haladunk, a technikát több szín-
házigazgatótól kunyeráltam, így kap-
tam többek között a lámpákat a Nem-

Gáti Oszkár újra a színházi életben

INTERJÚ KULTÚRA

Oszkár-gála a Menház Színpadon
zetiből, a Madáchból, a Centrál Szín-
házból. A székeket Tatabányáról hoz-
tuk, de a felújításnál derült ki, a támlá-
ik menthetetlenek, így újra kérni kell
valakitől. A keverőpultot és a hangfala-
kat a barátaim adták. Sokan felismer-
ték, hogy érdemes segíteni ezt a kez-
deményezést.

Úgy tűnik, hirtelen vetette bele
magát.

Így is van, hét éve otthagytam a
színházat, csak nézőként járok, és
nem is volt semmiféle affinitásom,
hogy a másik oldalról közelítsek. 17
év alatt Győrben mindent eljátszot-
tam, amit egy férfi színész elképzel-
het magának. Amióta viszont a másik
oldalról nézem az előadásokat, rájöt-
tem, hogy amikor vezető színész vol-
tam, a nézők egy része valószínűleg
unta a képemet egy idő után. De a
vérfrissítés miként lehetséges? A fő-
városi színészek nem tudnak ideköl-
tözni hosszabb-rövidebb időszakok-
ra, hogy színesítsék a palettát. Töb-
bek között ezért is találtam ki ezt a pi-
ci színházat, ahová csak havonta egy
alkalomra hívom el a művészeket, de
minden este valaki mást. Három hét
alatt 12 Kossuth-díjas fog itt megfor-
dulni. Azoknak sem kell aggódniuk,
akik nem kaptak jegyet, ősztől ismét
jönnek. Ha a közönség igényli, akkor
nyolc hónapon keresztül minden hó-
napban tudok 20-25 előadást hozni
úgy, hogy mindig másokat és a leg-
jobbakat láthatják.

Mik a kritériumai, hogy valaki be-
kerülhessen az „Oszkár-gálára”?

A produkciónak el kell férnie a
3x5méteres színpadon. A másik a mi-
nőség, amit az én ízlésem fog megha-
tározni. Ha egy előadás megüti azt a
mércét, amit elvárok, akkor meghí-
vom. Nem kell még csak fővárosinak
sem lennie, hívok akár Miskolcról,
Szegedről is produkciókat, olyan szí-
nészeket, akik Udvaros Dorottya, Má-
csai Pál vagy Kulka János mellett
megállják a helyüket. 

Öt nap alatt elfogytak a jegyek,
amelyek árusításából is kivette a
részét.

Bevállaltam ezt is, mert fontos,
hogy a jegyvásárlásnál is érezzék, va-
lami másról van szó. A nézők egyéb-
ként ezeket az előadásokat csak akkor
nézhetik meg, ha elmennek Buda-
pestre, ahol egy
színházlátogatás
felér egy Himalája-
túrával. Ezt a minő-
séget házhoz ho-
zom.

16 produkció
21 este. Mennyit
kellett ezért tele-
fonálnia?

Nem volt egy-
szerű, ennél is
több művésszel
tárgyaltam, de vol-

tak, akik nem tudták összeegyeztetni
a fővárosi elfoglaltságukat egy győri
fellépéssel. Magyarországon egyedül -
álló, hogy egy vidéki városban, ahol
van teátrum, ráadásul nemzeti, legyen
még egy kis színház más fellépőkkel.
Győrben egyszer csak a semmiből
lesz egy helyszín, és váratlanul idejön-
nek ezek a kimagasló kaliberű művé-
szek.

A színpadtól elbúcsúzott, de a
művészi életben továbbra is ottho-
nosan mozog?

A színpadról nem kell beszélni,
szinkronizálni is csak ritkán járok, né-
ha verseket mondok, múlt héten pél-
dául két Zorán-koncerten, mert elhí-
vott a Vígszínházba és a Müpába.
Nagy siker volt nekem is, jólesett,
hogy hét év után fellépek, és a Vígszín-
házban hosszú vastapssal köszönt a

nézőtér. De en-
gem már nem
motivál, hogy szín-
padra lépjek. 

Mi motiválja?
Van öt gyere-

kem, az nem
elég motiváció?
Az egyik három
hónapos. Most
oda a nyugal-
mam, eddig bé-
késen elvoltam a
kis állásomban.
Ez sokkal na-
gyobb munkát
igényel, mint azt
az első percben
gondoltam. A
leg apróbb rész-
letre is oda kell fi-

gyelni, mert szeretném, hogy ami-
kor az emberek belépnek, egészen
más élményt kapjanak, mint amit a
színházakban megszoktak. Hogy a
színészek jól érezzék magukat, a
néző pedig ettől még jobban élvez-
ze az ittlétet. Úgy látom, Győrben
szeretik a színházat, van 12-14 ezer
ember, akik értékelik, van vélemé-
nyük róla.

Gáti Oszkár mitől érezné jól magát?
Ha Győrnek lenne egy kamaraszín-

háza, egy Menház Színpada, egy szi-
gete, ahol lehet valami szépet, furcsát,
fontosat megmutatni. Ahova Parti
Nagy Lajos eljön és felolvas, vagy
Szacsvay László elhozza a Szép Ernő-
estjét, Mácsai Örkényt, Haumann
Szókratészt. Ezeknek el kell jutniuk
Győrbe is, kell, hogy lássák ezeket az
„oktatófilmeket”.

A 70 főt befogadó Menház
Színpadot a Kossuth Lajos ut-
ca 24. szám alatti épületben
alakítják ki. A májusi esteken
Vári Évát, Haumann Pétert,
Csákányi Esztert, Kálloy Mol-
nár Pétert, Szacsvay Lászlót,
Parti Nagy Lajost, Bródy Já-
nost, Lázár Katit, Kulka Já-
nost, Mácsai Pált, Jordán Ta-
mást, Béres Ilonát és Tordai
Terit, Grecsó Krisztiánt és
Grecsó Zoltánt, Nagy-Ká-
lóczy Esztert és Rudolf Pétert,
Stohl Andrást és Szabó Győ-
zőt, valamint Udvaros Doroty-
tyát láthatják a nézők.
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A Győri Balett táncművésze, Alek-
szej Dolbilov saját készítésű, magya-
ros matrjoska babát küldött a szent-
pétervári múzeumba. A felkérést
még tavaly nyáron Szentpétervár
polgármesterétől kapta egy kulturá-
lis fórumon. 

Az ötlet az volt, hogy a világban
élő orosz művészek a választott ha-
zájuk stílusában készítsenek matr-
joska babát, melyet közös kiállítá-
son mutatnak be.

Végül 24 országból csatlakoztak
oroszok, többek mellett Amerikából,
Izraelből, Kínából, Németországból
küldtek babákat. Hazánkat Alekszej
matrjoskája képviseli.

A táncművész lapunknak el-
mondta, büszke arra, hogy a felhí-
vásnak eleget tehetett, hiszen tíz
éve él városunkban, igazi otthoná-
nak tekinti, szívesen népszerűsíti
Győrt honfitársai körében. Hangsú-
lyozza, tapasztalatai szerint a világ-
ban kevesen tudják, hol van Magyar-
ország, hol van Győr. Szerinte min-
den lehetőséget meg kell ragadni,
hogy megmutassuk városunkat.

Gyôri  matrjoska baba viszi hírünket a világba
Alekszej egyik célja az, hogy minél
többen, és minél jobban megismer-
jék Győrt, a hagyományainkat a szo-
kásainkat. 

A matrjoska tervezésénél, kivite-
lezésénél segítségére volt Maár Éva,
az együttgondolkodás eredménye-
képpen egy hatvan centiméteres,
kedves, szerethető baba készült el.
Annyit tudhatunk róla, hogy egy hé-
tig tartott az alkotási folyamat, mely
során papírmasé technikával, két
különböző méretű lufi alapra újság-
papírokat ragasztottak.  A díszítés-
nél kalocsai mintát alkalmaztak,
többek között olvasható a babán a
Hungary, a Győr, a szóda, a Bartók,
és a paprika szavak. 

A szentpétervári múzeumban áp-
rilis 20-án nyílik a matrjoska-kiállí-
tás, ahol a győri baba is látható lesz.
A tervek szerint a matrjoskák beutaz -
zák mind a 24 országot egy vándor-
kiállítás keretében, így remélhetőleg
Győrben is láthatjuk majd őket.

Addig is megnézhetjük azt a
Győrt népszerűsítő videót, amely
Alekszej és a matrjoska baba együtt
töltött napjait örökíti meg a győri
Belvárosban, a Duna-parton és egy
pinceborozóban.
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www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás: Sátoros uszoda
szombatonként
8 óra, 8.45, 9.30.
Indul: ápr. 18., 25.

06-70/947-9409 Kovács Alíz

UTOLSÓ TAVASZI AJÁNLAT!
Úszásoktatás, kondicionáló úszás, gyógyúszás, edzés
óvodások, gyermekek, diákok és felnőttek számára

Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–19 óráig
Indul: ápr. 20., 27.

Magyar Vilmos Uszoda
(GYÁÉV):
kedd, csütörtök:
16–17 óráig
Indul: ápr. 21., 28.

Felnőtt oktatás, edzés:
Sátoros uszoda
hétfő, szerda, péntek:
19–20 óráig.
Indul: ápr. 20., 27.

06-30/272-2064 Rákosfalvy FerencÉrdeklődés:
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Az ELSŐalkalommindenkinekINGYENES!

Nyáron
MINDENKI úszni fog!

HUGLASS 2015 – zur Gruppen -
ausstellung der Gesellschaft Unga-
rischer Glaskünstler  sind alle Interes -
sierten in die Hefter Glasgalerie und
–atelier (Pannonhalma, Tóthegy utca
11.) eingeladen. Die Vernissage wird
geleitet vom Kunstsammler Barabás
Lajos, dies am 25. April um 16 Uhr un-
ter der Mitwirkung  Steve Kindler an
der Geige.

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

Alle Liebhaber von Reliquien sind am 19. April von 7-14
Uhr zum ANTIQITÄTENMARKT auf dem Tarcsayuter
Marktplatz eingeladen. Weitere Märkte finden jeweils am
3. Sonntag jeden  Monats statt, der nächste am 17. Mai.

„JÁNOS VITÉZ” am 19. April
um 11 Uhr im Vaskakas-Pup-
pentheater. Vor der Vorstellung
werden die Kleinen bereits ab
10 Uhr mit einstimmenden
Spielen erwartet.

BASAR DER EXPERIMENTE – II. Győrer Tudomány-
fesztivál am 17. April von 10 -18 Uhr im  Mobilis Interak-
tív Ausstellungszentrum. Bei der kostenlosen Veranstal-
tung gibt es Bühnenprogramme und Experimente an
Ständen zur Unterhaltung des Publikums geboten.

STRASSENAUSSTELLUNG am 18. April
von 9-16 Uhr vor dem Csizmadia Stúdió,
(Győr, Király utca 18.). Bei der ausserge-
wöhnlichen Ereignis werden die Pinsel von
den Künstlern – Malern und Bildhauern –
nicht im Atelier, sondern in der Király utcá
geführt. Aus allen Ecken des Landes eintref-
fende Künstler führen Malshows durch und
bieten so Einblick in die Kniffe des Schaffens
und machen dem Publikum vor Ort mit se-
henswerten Individualprogrammen Laune.

Zur Futsal-Begeg-
nung Rába ETO FC
– Aramis sind am 20.
April um 18:15 Uhr
alle Fans in die Mag-
vassy Mihály Sport-
halle eingeladen.

„UNSERE SOLISTEN”
nennt sich das Konzert der
Mitglieder des Győrer Phil-
harmonieorchesters am 24.
April um 19 Uhr im Richter-
Saal. Es dirigiert Gerard
Korsten. Unter Mitwirkung
von: Fűke Géza (Klarinette),
Borbély Balázs (Horn), Kar-
valy Szilárd (Oboe), Szalai
Edina (Fagott).

Der Musiker an der Zitter, Nishat Khan  und die
Männerband SZENT EFRÉM geben am 19. April
um 19:30 Uhr ein Konzert in der Nagyboldogasz-
szony-Bistumskirche. Ein teil des ertönenden mu-
sikalischen Dialoges wird auch der musikalische
Dialog zwischen der christlichen und der islami -
schen Kultur sein.  
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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

RÉGISÉGVÁSÁR VÁRJA a
relikviák szerelmeseit április
19-én 7–14 óráig a Tarcsay úti
piactéren. A vásárok folytatód-
nak minden hónap harmadik
vasárnapján, a következő má-
jus 17. 

A SZERZETES, FŐPAP, HA-
ZAFI: Széchényi Pál – A nagycen-
ki múmia kutatása című kiállítás
látogatható április 19-től a Ma-
gyar Ispitában, a Győri Hittudo-
mányi Főiskola gondozásában. A
tárlat szeptember 30-ig tekinthe-
tő meg. Belépődíjas rendezvény.

A MŰEMLÉKI VI-
LÁGNAP alkalmá-
ból a győri Várkaza-
mata hadtörténeti és
műemléki jelentősé-
géről és a Kőtár római
kori katonai sírkövei-
ről és kultikus kőemlé-
keiről hallhatnak, akik
ellátogatnak április
18-án 16 órakor a Vár-
kazamata-Kőtárba.
(Bécsi kapu tér 5.)

MAGASLATA-
INK címmel,
Erőss Zsolt-em-
lékkiállítás nyílik
április 22-én 18
órakor a Beze-

rédj-kastélyban. A tárlat minden
idők legsikeresebb magyar hegy-
mászójának munkásságába en-
ged betekintést. Erőss Zsolt kü-
lönböző expedíciói során készített
tájképeit, portréit mutatják be. A
kiállítást megnyitja Sterczer Hilda,
hegymászó.

HUGLASS 2015 – a Magyar
Üvegművészeti Társaság csopor-
tos kiállítására várják az érdeklő-
dőket a Hefter Üveggaléria és Stú-
dióban. (Pannonhalma, Tóthegy
utca 11.) A kiállítást Barabás Lajos
műgyűjtő nyitja meg április 25-én
16 órakor. Közreműködik: Steve
Kindler hegedűművész. A kiállítás
június 21-ig látogatható, kedd–va-
sárnap 10–17 óra között.

NÉPSZERŰ FILMZENÉK HANGOZNAK EL BACH-
TÓL JOHN WILLIAMSIG a Győri Filharmonikus Zene-
kar előadásában, április 18-án 19 órakor a Richter Terem-
ben. Többek között hallható lesz a Star Wars, ET, Robin
Hood, Tűzszekerek, Szabadság, szerelem, Profi című fil-
mek zenéje, Hollerung Gábor vezényletével. Közreműkö-
dik: Oravecz György – zongorán.

MEDITÁCIÓS ALAPTANFOLYAM indul a Gyer-
mekek Házában május 7-től. A tanfolyam során a
résztvevők hallanak a stresszkezelésről, a meditáció
gyógyító hatásáról, megtudhatnak többet a test, az
elme és a lélek kapcsolatáról. A változatos témákat
feldolgozó ingyenes tanfolyam május 28-ig tart,
csütörtökönként 17.30–19.30 óráig.

A GYŐRI KÉSZ várja az érdeklődő-
ket április 22-én 18 órára a NYME
Apáczai Csere János Kar Dr. Barsi
Ernő Termébe dr. Konkoly-Gyúró
Éva egyetemi tanár Úton a kegye-
lem felé című fotókiállítással kísért
könyvbemutatójára, előadására. 

GYERMEKEK A
G Y E R M E K E  -
KÉRT címmel a
Liszt Ferenc Zenei
AMI jótékonysági
hangversenyt ren-
dez április 24-én
18 órakor, a Szé-
chenyi István Egye-
tem Hangverseny-
termében „Legyen
a Zene Mindenkié”
Alapítvány javára.

EGY 17. SZÁZADI „MÉDIASZTÁR”: ZRÍNYI MIK-
LÓS CÍMMEL Ladányi Sándor irodalomtörténész elő-
adására várják az érdeklődőket április 23-án 17 órai kez-
dettel a Zichy-palotában. A Műhely-est házigazdája: Vil-
lányi László főszerkesztő. 

TERMÉSZETISMERETI SÉTÁRA HÍVJA a
Zöld erő Egyesület az érdeklődőket a Szitásdomb
füvészkertbe. A résztvevők láthatják az 1954-es szi-
getközi árvíz emlékhelyét és végigsétálhatnak a fü-
vészkert tanösvényén, a Föld Napján, április 22-én
16 órakor. Helye: Kisbácsa, Szitásdomb utca 16.

Az ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 100. ÉVFORDULÓJA al-
kalmából a Győri Örmény Nemzetiségi Önkormányzat meg-
emlékezést tart április 17-én 19 órától a győri Székesegyház-
ban. A népirtás áldozatainak emlékére celebrált ünnepi szent-
mise után, a megemlékezők egy szál virággal tisztelegnek –
a Mosoni-Dunába dobva – az áldozatok emlékére.

UTCATÁRLATRA várnak minden érdeklődőt ápri-
lis 18-án 9–16 óra között a Csizmadia Stúdió (Győr,
Király utca 18.) előtt. A rendhagyó eseményen nem
a stúdióban, hanem a Király utcában ragadnak ecse-
tet a művészek – festőművészek és szobrászok.

NISHAT KHAN SZITÁRMŰVÉSZ ÉS A SZENT
EFRÉM FÉRFIKAR ad koncertet április 19-én 19.30
órakor a Nagyboldogasszony Székesegyházban. 
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 18., SZOMBAT
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:55 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Öt konti-
nens 06:25 Vízitúra 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:30 Csa-
lád-barát 09:05 Step Up  11:00 Ha-
zajáró 11:30 Csodabogár 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjá-
rás-jelentés 12:45 WTCC magazin
13:10 Noé barátai 13:45 Labdarúgás
16:10 Térkép 16:45 Forma-1 18:30
SzerencseSzombat  19:30 Híradó
19:55 Időjárás-jelentés 20:00 Nero
Wolfe rejtélyei  21:45 Halj meg
máskor  23:55 MüpArt 01:50
Himnusz 02:00 Lagerfeld titkai 
03:25 Vízitúra 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Tuti gimi  05:20 Tuti gimi 
06:00 Top Shop 06:30 Kölyökklub
09:40 Ízes élet  10:05 Teleshop
10:55 Kalandor 11:20 a'la CAR 
11:45 Trendmánia  12:15 Brand-
mánia  12:50 Street Kitchen 13:20
Nevelésből elégséges  13:50 Neve-
lésből elégséges  14:20 A nagy
svindli  15:15 Glades – Tengerparti
gyilkosságok  16:15 Bongiorno,
bantu testvér!  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:10 Mi-
csoda nő!  21:30 A biztonság zálo-
ga  23:05 Penge 2.  01:25 Itt a fű,
hol a fű?  03:00 Odaát 

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 Balfékek  11:35
Tűsarok  12:05 Monk – Flúgos nyo-
mozó  13:05 Knight Rider  14:10
Walker, a Texas-i kopó  15:10 Wal-
ker, a Texas-i kopó  16:15 Heves je-
ges  18:00 Tények 19:00 Az elva-
rázsolt dollár  21:05 A szállító 
23:05 Keleti harc  01:05 Sportos
01:15 90210  01:55 13-as raktár 
02:40 A férjem védelmében  03:25
A férjem védelmében 

04:35 Műsorszünet 05:00 Igaz-
gyöngy  05:50 TV-Shop 06:20
Trendközelben 06:50 Vérmes négyes
 07:10 Vérmes négyes  07:35
Christine kalandjai  08:05 Férjek
gyöngye  08:30 Négyen egy gatyá-
ban 2.  10:55 Monk – Flúgos nyo-
mozó  11:50 Csengetett, Mylord?
12:55 Csengetett, Mylord?  14:05
Gyilkos számok  15:10 CSI: A hely-
színelők  16:10 A majmok bolygója
 18:30 Négyen egy gatyában 2. 
21:00 Kíméletlen bosszú  23:00
nSpartacus: Bosszú  00:15 Sparta-
cus: Bosszú  01:25 Zűrös szerel-
mek  02:15 Zűrös szerelmek 
03:05 Férjek gyöngye  03:30 Férjek
gyöngye  03:55 Férjek gyöngye 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
17:30 CMB Cargo UNI Győr–PEAC
18:30 Hello Győr! (ism.) 19:00 Győri7
19:50 Konkrét (ism.) 20:00 Nyudíjas
egyetem (ism.) 20:45 Erzsébet út
(ism.) 21:00 Konkrét (ism.) 21:15
Győri7 (ism.) 22:00 Kamarai Magazin
(ism.) 22:35 Képújság      

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 19., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 Tá-
bori lelkészek az I. világháborúban
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:30 Család-barát 09:00 Isten kezé-
ben 09:25 Engedjétek hozzám...
09:35 Katolikus krónika 10:05 Új
nemzedék  10:30 Baptista magazin
11:00 Az utódok reménysége 11:30
Tanúságtevők 12:00 Déli harangszó
12:05 Híradó 12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Hagyaték 13:20 Sport7 13:55
Szerelmes földrajz 14:30 Gasztroan-
gyal  15:25 Méltóságos kisasszony
 16:45 Forma-1 19:30 Híradó
19:55 Időjárás-jelentés 20:05 Ma-
gyarország, szeretlek!  21:00 Kos-
suthkifli  21:55 Hogy volt!? 23:00
WTCC Túraautó-világbajnokság
00:30 Himnusz 00:35 A belső kör 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:20 Bongiorno, bantu testvér! 
05:40 Fókusz Plusz  06:00 Top
Shop 06:30 Kölyökklub 09:35 Egész-
ségKalauz  10:00 Teleshop 10:55 A
Muzsika TV bemutatja  11:25
4ütem  11:55 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  12:25 Házon kívül
 13:00 Egy rém modern család 
13:30 Egy rém modern család 
13:55 Ace Ventura: Állati nyomozoo
junior  15:50 Megint 17  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Cobra 11 
19:50 Tolvajtempó  22:05 Pénz be-
szél  23:55 Portré  00:30 S. Darko
 02:25 Odaát  03:15 Odaát 

04:10 Mrs. Klinika  04:55 Mrs. Kli-
nika  06:00 Az idő örvényében
06:25 Tv2 matiné 08:35 ÁllatoZOO 
09:05 Több mint TestŐr  09:35 Ast-
ro-Világ 10:45 Stílusvadász  11:15
Stahl konyhája  11:45 Falforgatók
 12:50 Knight Rider  13:55 Walker,
a Texas-i kopó  14:55 Walker, a Te-
xas-i kopó  16:00 Az elvarázsolt dol-
lár  18:00 Tények 18:55 Az ének is-
kolája 21:10 Felkoppintva  23:55
Waterworld – Vízivilág  02:25
Sportos 02:40 Sue Thomas – FBI 
03:30 Sue Thomas – FBI 

04:45 Műsorszünet 05:10 Igaz-
gyöngy  06:00 TV-Shop 06:35 Vér-
mes négyes  07:00 Vérmes négyes
 07:25 Férjek gyöngye  07:50 Fér-
jek gyöngye  08:20 Férjek gyöngye
 08:50 Férjek gyöngye  09:25
Trendközelben 09:55 Csengetett,
Mylord?  11:00 Csengetett,
Mylord?  12:05 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  13:05 Gyilkos szá-
mok  14:05 CSI: A helyszínelők 
15:00 Vadászat a Borostyán szobára
17:25 Batman visszatér  20:00 CSI:
New York-i helyszínelők  21:00
Rocksztár  23:10 Ünneprontók ün-
nepe  01:40 Trendközelben 02:05
Vadászat a Borostyán szobára 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:35 Nyug-
díjas egyetem (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Kamarai Magazin (ism.)
10:10 Konkrét (ism.) 10:25 Képújság
18:00 Üzleti negyed (ism.) 18:30 Hel-
lo Győr! (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:50 Konkrét (ism.) 20:05 Szabad-
hegyi találkozások (ism.) 21:00 Konk-
rét (ism.) 21:15 Arrabona évszázadai
(ism.) 21:30 Győri7 (ism.) 22:20 Zo-
oo+ (ism.) 22:50 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 20., HÉTFŐ
DUNA TV
04:55 Gasztroangyal  05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Roma Magazin
06:25 Domovina 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Charly, ma-
jom a családban  08:15 Jamie 15
perces kajái 08:45 Mesélő cégtáblák
09:15 A világörökség kincsei 09:30 A
szenvedélyek lángjai  10:20 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie 15 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 15:25 Lola  16:10 Charly, ma-
jom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:40 Brown
atya  20:35 Kékfény  21:35 Bábel
 22:30 Út a háborúba  23:25 A
boldog festő – Müller Árpád  00:20
Himnusz 00:25 Egyszer volt... 
02:10 Magyar elsők 

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 (élő) 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 Klub Híradó (élő) 18:55 A
Konyhafőnök  20:15 Éjjel-nappal
Budapest  21:30 Barátok közt 
22:05 Dr. Csont  23:00 RTL Klub
Híradó 23:35 Magyarul Balóval
00:05 Döglött akták  01:10 Reflek-
tor  01:30 Chuck  02:15 Furcsa
páros  03:00 Teresa 

04:20 Zsaruvér  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Családi Titkok 
06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:35 Baba-
percek 09:45 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 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 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 A Megtor-
ló – Háborús övezet  00:40 Tények
Este 01:25 Aktív  01:45 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:05 Elit egység 
03:50 Emily doktornő 

05:20 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 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, Mylord?  19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi
21:00 Ünneprontók ünnepe 
23:25 CSI: New York-i helyszínelők 
00:25 Gyilkos számok  01:25 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
02:15 Igazgyöngy 

08:00 (ism.) 08:25 Hello Győr! (ism.)
09:00 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 10:00 Hello Győr! (ism.) 10:30
Arrabona évszázadai (ism.) 11:30 Ké-
pújság 17:15 MTK – Győri ETO FC
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kamarai Magazin
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Kamarai Magazin (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Kamarai Magazin (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Kamarai Magazin (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 21., KEDD
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Srpski Ekran
06:25 Unser Bildschirm 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 15 perces kajái 08:40 Don
Matteo  09:45 A szenvedélyek láng-
jai  10:35 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:25 Lo-
la  16:10 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 Truman
show  23:10 Fejünk felől a tetőt (Jó-
kai Anna) – Ivancsics Ilona és Színtár-
sai 01:25 A durangói vonat  03:05
Himnusz 03:10 Magyar elsők 03:25
Szerelmes földrajz 

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 Hír-
adó 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 vi-
har 16:15 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 Castle  23:00 RTL
Klub Híradó 23:30 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  00:05 Magya-
rul Balóval 00:35 A főnök  01:40
Reflektor  01:55 EgészségKalauz 
02:20 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek

04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:25
Tények Reggel 06:50 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
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 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:10 Kuzey Güney –
Tűz és víz  21:15 Éden Hotel 
22:35 A konyha ördöge  23:50 Lán-
goló Chicago  00:50 Tények Este
01:35 Sportos 01:50 Ezo.TV 02:50
Aktív  03:10 Hazugságok gyűrűjé-
ben  03:55 Hazugságok gyűrűjé-
ben 

05:15 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 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, Mylord?  19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Visszavágó  23:10 Áramszü-
net – A sötétség csapdájában 
01:15 Gyilkos számok  02:10 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:00 Igazgyöngy 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kamarai Magazin (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kamarai Magazin (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:35 Arrabona 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 
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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-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Nyári intenzív tanfolyamok: jún. 16–26., jún. 29–júl. 10., aug. 10–25.
• Zöld út, GazdálKODÓ, ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ,

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

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

ÁPRILIS 22., SZERDA
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok - Gyerő Dávid 05:55 Hor-
vát krónika 06:25 Ecranul nostru
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Charly, majom a családban
08:10 Jamie 15 perces kajái 08:40
Don Matteo  09:45 A szenvedélyek
lángjai  10:30 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 15 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:25
Lola  16:10 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:45 Párizsi helyszínelők
 20:40 Szabadság tér '89 21:25 Fa-
pad  21:55 Grand Hotel  22:50
Aranymetszés 23:45 Vörös sivatag 
01:40 Himnusz 01:50 Truman-show
 03:30 Magyar elsők 

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  23:05 RTL Klub Híradó 23:35
Házon kívül  00:05 Magyarul Baló-
val 00:40 Reflektor  01:00 A Grace
klinika  02:00 Piszkos csapat 
02:40 Teresa  03:25 Gálvölgyi-
show 

04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:25
Tények  06:50 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:35 Babapercek 
09:45 TeleShop  10:45 Astro-Világ
 12:00 Tények  12:25 Aktív 
12:50 Családi Titkok  13:50 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina titka
 15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fi-
orella  18:00 Tények  19:30 Jóban
Rosszban  20:10 Kuzey Güney - Tűz
és víz  21:15 Éden Hotel  22:35 A
konyha ördöge  23:50 Lángoló Chi-
cago  00:50 Tények  01:35 Sport-
os  01:50 Ezo.TV  02:50 Aktív 
03:10 Hazugságok gyűrűjében
03:55 Hazugságok gyűrűjében

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 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, Mylord?  19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Hetedik  23:45 Freddy vs. Ja-
son  01:45 Gyilkos számok  02:30
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:20 Igazgyöngy 

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

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 24., PÉNTEK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Élet-
kerék 06:30 Hazajáró 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Charly,
majom a családban  08:10 Jamie
15 perces kajái 08:40 Don Matteo 
09:45 A szenvedélyek lángjai 
10:35 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:25 Lola 
16:10 Charly, majom a családban 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:35 Rocca parancsnok  20:35
Columbo: Képek keret nélkül 
21:50 King  22:40 A rejtélyes XX.
század  23:10 Corleone  01:00
Himnusz 01:05 Dr. T és a nők 
03:05 Magyar elsők 03:20 Pannon
expressz 03:50 Határtalanul magyar 

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 (élő) 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 Klub Híradó 18:55 A Kony-
hafőnök  20:15 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:30 Barátok közt  22:05
Showder Klub  23:10 RTL Klub Hír-
adó 23:40 Magyarul Balóval 00:15
Minden lében négy kanál  01:20
Reflektor  01:35 Street Kitchen 
02:05 Kalandor 02:30 4ütem 
02:55 Teresa 

04:20 Emily doktornő  05:05 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:35 Ba-
bapercek  09:45 TeleShop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Családi Titkok 
13:50 Magánnyomozók  14:55 Va-
lentina titka  15:55 Emlékezz, Reina
 16:55 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:10 Ku-
zey Güney – Tűz és víz  21:15 Éden
Hotel  22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:35 Grimm  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:45 Sportos 02:00
Ezo.TV 03:00 Ringer – A vér kötelez
 03:40 Emily doktornő 

04:30 Műsorszünet 05:20 Igaz-
gyöngy  06:05 TV-Shop 06:35 A
célszemély  07:20 Monk – Flúgos
nyomozó  08:10 Monk – Flúgos
nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord? 10:05 Csengetett, Mylord?
11:10 A célszemély  12:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:05
Gyilkos számok  14:05 CSI: A hely-
színelők  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, 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 Végső
állomás  23:00 Hetedik  01:40 Fe-
ketelista  02:30 Spartacus: Bosszú
 03:30 Spartacus: Elátkozottak há-
borúja 

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 23., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:25 Alpok-Duna-Adria 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 15 perces kajái 08:40 Don
Matteo  09:50 A szenvedélyek láng-
jai  10:40 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:10 Lo-
la  15:55 Charly, majom a család-
ban  16:45 Szerencse Híradó 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:40 Szívek doktora  20:25 Szál-
ka, avagy Bagi és Nacsa megakad a
torkán  21:25 Munkaügyek  21:55
Római helyszínelők – Árulkodó nyo-
mok  22:55 kult.hu  23:30 Pusztai
királykisasszony  00:45 Himnusz
00:55 Tótumfaktum 

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: Mi-
ami helyszínelők  23:00 RTL Klub
Híradó 23:30 Magyarul Balóval
00:05 Brandmánia 00:40 V, mint ve-
szélyes  01:35 Reflektor  01:55
a'la CAR  02:20 Trendmánia 
02:50 Teresa 

04:40 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:25
Tények Reggel 06:55 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:45 TeleShop  10:45 Astro-Világ
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 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:10 Kuzey Güney –
Tűz és víz  21:15 Éden Hotel 
22:35 NCIS  23:35 Belső ellenfél 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
Életfogytig 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 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, 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 Fekete-
lista  22:00 Feketelista  23:00
Visszavágó  01:10 Feketelista 
02:00 Gyilkos körzet  02:50 Gyilkos
körzet  03:40 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 

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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PORTRÉ HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

„Apám annyira örült a fia születésé-
nek, hogy megivott egy üveg pálin-
kát a jegyzővel, aki úgy berúgott,
hogy egy nappal elírta a dátumot az
anyakönyvemben” – kezdett nevetve
a mesélésbe Koós János, aki a Sza-
badhegyi Találkozások keretében Si-
mon Róbert Balázs országgyűlési
képviselőnél vendégeskedett a kö-
zelmúltban. Az énekes és humorista
1937. november 20-án született Er-
délyben, Gyergyószárhegyen. Há -
rom éves volt, amikor Miskolcra köl-
töztek. Már kisfiúként klasszikus ze-
nész szeretett volna lenni, a zeneis-
kolában tanácsolták neki, legyen
oboista. A zenélés által a katonasá-
got is megúszta, az érettségi után
egy héttel már az Országos Pénz-
ügyőr Zenekarban játszott. Zeneaka-
démista volt, amikor a gólyabálon el-
kezdte parodizálni Vico Torrianit, ezt
hallotta meg Marton Frigyes, aki el-
hívta a Kamara Varietébe. „Elvállal-
tam, s amikor először láttam az elő-
adás plakátját, amiben szerepeltem,
kerestem a nevem, de csak Koós Já-
nost láttam” – emlékszik vissza, az
énekesnek ugyanis új nevet adtak,
„Kuksa Jánosként nem lehet táncda-
lokat énekelni” – mondták neki. Első
slágere, a Micsoda nagyszerű dolog
lett 1961-ben. A zenekart otthagyta,
de még ma is Mozartot, Puccinit és
Beethovent hallgat a kocsiban, utób-
bi hetedik szimfóniájának második
tétele mindig megríkatja.

Erdélybe gyakran visszajár,
székely édesapjáról rengeteg tör-
ténetet őriz, melyekből néhányat
a közönséggel is megosztott. Pél-
dául szerinte azért nem fázik meg
soha, mert édesapja egyszer a
mínusz 18 fokban Lillafüreden be-
dobta a sapkáját, sálját és kesz-
tyűjét a vízesésbe és hozzátette,
„ilyen marhaságokat többet ne
lássak rajtad!” Azt sem engedte,
hogy a manduláját kivegyék,

„A vidámság a legfontosabb”
Koós János volt a Szabadhegyi Találkozások vendége

mert „az emberi testnek csak egy
orvosa van, a mandulája”.

Amíg a gyerekei iskolások vol-
tak, minden nyarat a Balatonon töl-
töttek. Füreden van egy 1876-ban
épült vályogháza, ami a közelmúlt-
ban elhunyt barátjának, Bajor Imré-
nek annyira megtetszett, hogy vá-
sárolt az utcában egy ingatlant. Ott
töltötte élete utolsó időszakát.

Rengeteget utazik lakóbuszával
is, amit az unoka is imád. Nem cso-
da, hisz a nagyapa olyan helyeken
parkol le éjszakára, mint az Eiffel-to-
rony melletti Mars-mező, vagy a ró-
mai Colosseum közvetlen közele. De
az unoka a csigagyűjtésben is öröm-
mel a nagyapjával tart, legutóbb 145
csigát szedtek össze, amit Koós Já-
nos felesége, Dékány Sarolta készí-
tett el istenien. A „világ legszebb lábú
nőjét” az Erkel Színházban ismerte
meg, az énekesnővel hamar össze-
házasodtak. A házasságkötő terem-
ből kilépve csak annyit kért tőle Ko-
ós, soha ne mondja, hogy ne menjen
ki Fradi-meccsre. Fanatikus szurkoló
ugyanis, a szülei is azok voltak, édes-
anyja 83 évesen is meccsre járt,
megőrült a csapatért.

Koós János vallja, a humorra min-
dig szükség van, sikerének egyik tit-
ka lehet, hogy mindig szívből énekelt
a közönségnek. Akkor örül, ha jól ér-
zik magukat a nézők, s ha még főzés
közben is a Kislány a zongoránál szól.
Azt is elmondta, nem vonul többé
stúdióba, az eddigi slágereit szeret-
né énekelni, amíg lehet, megmoso-
lyogtatni a közönséget és „nem tra-
gédiákra gondolni, hanem mindig a
vidámságra, az a legfontosabb”.
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KOS 
Ez a döntések hete az Önök életében, rang-
soroljanak, mi is lenne igazán jó Önöknek jelenlegi
helyzetükben. Gondolják át a lehetőségeiket, egyszer-
re több szálon indítsák el az ügyek megoldását.  

BIKA 
Lazítsanak többet a héten, ne feszítsék
erejüket túl, az visszaütne most egészségükre. Ke-
ressenek több közös programot is párjukkal, egy-
másra figyeljenek.  

IKREK 
Ez egy nyugodt szép hét lesz az Önök
számára, végre nem kell kapkodniuk. Foglalkozza-
nak olyan dolgokkal, amiket eddig hanyagolniuk
kellett, törődjenek önmagukkal. 

RÁK 
Ez az összegzés hete az Önök számára,
ne hagyjanak ki egyetlen területet sem, egyetlen
olyan embert sem, akivel már nincs közös dolguk.
Rendezzék át erőviszonyaikat. 

OROSZLÁN 
Az anyagi kérdések kerülnek a héten
előtérbe. Inkább kérjenek tanácsot olyan szakem-
bertől, akiben megbízhatnak. Nem alkalmas a hét
nagyobb befektetésekre. 

SZŰZ 
Ne engedjék, hogy a kétségbeesés úrrá
legyen Önökön a héten, mindenre van jó megol-
dás, csak meg kell találni. Kérjenek családjuktól
segítséget inkább, tegyenek rendet maguk körül.
Ez már lassan a cselekvés ideje, az eldöntött dol-
gokon már kár tovább rágódniuk. 

MÉRLEG 
Fordítsanak időt párkapcsolatukra, ne
hagyják elmérgesedni helyzetüket. Nem biztos,
hogy sikerül a szakítást kiküszöbölniük, de pró-
báljanak mindent rendezni egymás között.  

SKORPIÓ 
Álljanak meg a héten egy kicsit, szedjék
össze gondolataikat. Próbálják a jó dolgokat kiválo-
gatni életükben, és azokra koncentráljanak. Enged-
jék el lelkükből mindazt, ami csak lehúzza Önöket.  

NYILAS 
Ez egy nyugalomra intő időszak életük-
ben, próbáljanak magukban rendet tenni a héten.
Lassítsanak, ne a külvilággal foglalkozzanak, ha-
nem saját életükkel, családjukkal, párjukkal. 

BAK 
Új időszak kezdete most életükben, próbál-
janak így nekilátni a hétnek. Amit elhatároztak a
hétvégén, ragaszkodjanak hozzá. A múltból szárma-
zó kishitűséget, csalódottságot söpörjék ki életükből. 

VÍZÖNTŐ 
Fontos lenne visszanyerni lelki egyensú-
lyukat a héten, az első gondolat mindig a jó gondo-
lat. Párjuk örülne, ha megosztanák vele elképzelé-
seiket, ne hagyják ki őt a közös döntésekből.  

HALAK 
Végre felszabadulnak egy nehéz feladat
alól a héten, és ez plusz energiákkal tölti fel Önö-
ket. Családjuk visszakapja Önöket, aminek na-
gyon hálásak. Ha tudnak, menjenek minél többet
a természetbe, a napsütést élvezzék, töltődjenek
fel ezekkel a pozitív energiákkal. 

Mit ígérnek a csillagok?

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az olvasók hétről hétre nyomon követ-
hetik a két apró fehér bengáli tigris cse-
peredését, amik januárban születtek a
győri állatkertben, majd 1 hónapos ko-
rukban mutatkoztak be a nagyközön-
ségnek. Azóta sokan meglátogatták
őket az állatkert belvárosi terráriumhá-
zában, a Füles Bástyában. A kölykök
számára berendezett tigrisóvodában a
látogatók egy üvegfalon keresztül te-
kinthették meg a két kistigris minden-
napjait. A kölykök jelenleg 3 hónaposak,
igazi örökmozgók, így növekvő mozgás-
igényükre és az időjárásra való tekintet-
tel, szombaton az állatkertbe költöznek.
Az érdeklődők április 17-én, pénteken
tekinthetik meg őket utoljára a Füles
Bástyában, majd másnap már Kiskú-
ton, a számukra kialakított új kifutóban
figyelhetik meg az apró ragadozókat.
Hétvégén az állatkertbe érkező látoga-
tók sorsoláson vesznek részt, a szeren-
csés nyertes pár percet együtt tölthet a
két tigriskölyökkel. Sorsolás időpontja:
hétfő 9.00 óra.

További újdonságoknak lehet szem-
tanúja, aki az állatkertbe látogat. A múlt
héten új lakókkal gazdagodott a park:

Kiskútra költöznek a tigriskölykök
További új lakók költöztek az állatkertbe

egy csapat skarlát íbisz érkezett. A skar-
lát íbisz – más néven skarlátbatla –fő-
ként Dél-Amerika északi részén, Vene-
zuelától Délkelet-Brazíliáig található
meg, folyótorkolatok, lapályok és
mangrove mocsarak közelében él. Gáz-
lómadarak közé tartozik, melyek között
igen ritka a feltűnő színű madár, viszont
ez a faj skarlátvörös színben pompázik,
amely igencsak kitűnik a környezetéből.
Az élénk színét onnan kapja, hogy a ka-
rotinoidok beépülnek tollazatába, ame-
lyek az alacsonyabb rendű vízi élőlé-
nyekből álló táplálékában találhatóak.
A madarakról és a tigriskölykökről to-
vábbi képek a www.zoogyor.com cí-
men láthatók. 



A tavasz beköszöntével nekiállhatunk va-
lami újnak, valami régóta dédelgetett új-
donságnak. Repüljünk el a tavaszi virágok
illatával, belekarolva a szélbe, és biztosak
lehetünk abban, hogy csakis a legjobb
helyre visz el minket. Bízzunk a jóban, bíz-
zuk magunkat a megérzéseinkre, nem vé-
letlenül szólalnak meg. Fogyasszunk mi-

nőségi ételeket, hiszen azt is kérhetjük.
Lepjük meg néha-néha magunkat köny-
nyed, éltető ételekkel, mint ahogy most is.
Az ételeim mentesek minden állati ter-
méktől (hús, hal, tojás, tej, tejtermék) és
többnyire már gluténtól is,mivel megnőtt
rá az igény. Sajnos sokan érzékenyek rá, és
szerintem jót is teszünk szervezetünknek

az elhagyásával. Személyes tapasztalat:
szebb bőr és haj, könnyed érzés a hasban. 

Kívánok mindenkinek kellemes és
jó kalandokat az ételeim elkészítésé-
hez! Szeretni fogja az egész család, de
még a szomszédok is… Jöjjön most az
én tavaszi repertoárom! 

Györkösné Boros Györgyi

GASZTRO VEGÁN ÉTELEK

TAVASZVÁRÓ
EPRES SALÁTA

Krémessége elragad magával, és
azonnal belopja magát a szívünkbe.
Ez a leves jó turmixolva, és anélkül is.
Pár egyszerű hozzávaló segítségével
aranysárga csodát kapunk piros szín-
betöréssel. Egyszerű, gyors, laktató.

HOZZÁVALÓK: Fél kg kukorica (le-
het fagyasztott vagy konzerv), 2 db pi-
ros kápia paprika kockázva, 2,5 dl kó-
kusztejszín, himalájasó, őrölt bors,
őrölt koriander, fél marék lestyán, 2 ek.
vegamix, 3 ek. kókuszzsír/olaj.

Nálam már nagyon ta-
vasz van, mert az egyik
kedvenc gyümölcsöm,
az eper. Amint meglá-
tom a zöldségesnél,
vennem kell és el kell
készítenem ezt a salá-
tát belőle!

HOZZÁVALÓK: 20
dkg eper, 1 jégsaláta,
20 dkg spenótsaláta, 1
db érett avokádó, fél kí-
gyóuborka, 1 marék
madársaláta. Öntet: 3
ek. lenmagolaj, 1 ek.
balzsamecet, 1 ek. ku-
koricaszirup, 1 kk. mus-
tár, fél citrom leve.

Egy kis tálkában ösz-
szekeverjük az öntet
hozzávalóit, és hagyjuk
addig pihentetni, amíg
elkészítjük a salátát. Ah-
hoz egy nagyobb tálat
szerzünk be, ebbe ösz-
szeaprítva minden zöld-
séget és gyümölcsöt be-
lehalmozunk. A végén
meglocsoljuk az öntet-
tel, jól elkeverjük, és
azonnal fogyaszthatjuk
is. Jó étvágyat!

MEXIKÓI KUKORICA-KRÉMLEVES

A fűszerek most megmutatják nekünk Indiát,
hiszen a szabd zsi/szabji egy ottani főétel. Aki
szeretne most velem együtt elrepülni, feltét-
lenül ajánlom ezt az ételt kipróbálásra! Nö-
vényi tejszínnel készül, és sok olyan fűszerrel,
amihez jó ha betérünk egy fűszerileg jól fel-
szerelt bioboltba. 

HOZZÁVALÓK: 1 fej karfiol, 1 fej brokkoli,
1 nagyobb szál répa, 2 db közepes bur go -
nya/lehet édesburgonya is, 3 ek. kókuszzsír,
2 kk. reszelt gyömbér, 2 kk. currypor, fél kk.
kurkuma, 1 kk. őrölt koriander, fél kk. őrölt ró-
mai kömény, 2 dl kókusztejszín, 1,5 dl tisztított
víz, 2-3 dl paradicsompüré, fél kk himalájasó,
2 kk. nádcukor/vagy eritrit, olaj a sütéshez.

A karfiolt, a brokkolit megtisztítjuk, rózsá-
ira szedjük, megpároljuk. A répát, burgonyát
is megtisztítjuk és felkarikázzuk, felkockáz-
zuk. Forró olajban megsütjük a répát és a
burgonyákat, így előre dolgozunk, és hama-
rabb elkészül főételünk. Egy nagyobb lábos-
ban hevítjük a 3 ek kókuszzsírt, majd jön a
reszelt gyömbér, picit kevergetve pároljuk,
ezután jöhet a többi fűszer, 2 percig pirítjuk
össze őket, majd felöntjük a paradicsompü-

Egy kisebb fazékban az olajat fel-
hevítjük, a fűszereket rádobjuk, picit
együtt pirítjuk őket, majd rájöhet a
kápia, amit 5 percig párolunk. Az-
után megy bele a kukorica, a tisztí-
tott víz, hogy jól ellepje, körülbelül
úgy 7-8 dl. Felforraljuk. Ekkor tesz-
szük bele a kókusztejszínt. Kb. 5
percig együtt főzzük. Vesszük a bot-
mixerünket, és tetszőleges állagúra
turmixoljuk. A levesünk kész, tálal-
hatjuk is.

BROWNIE GOLYÓK

A diónak köszönhetően, ami valóságos
erőmű, mert csökkentik a koleszterint
és tele vannak omega-3 zsírsavval, egy
csoda számba menő édességet alkot a
mandulával. Teljesen cukormentes, ter-
mészetes édesítője, a datolya. 

HOZZÁVALÓI: 1 csésze (2,5 dl)
mandulaliszt/darált mandula, fél csé-
sze darált dió, negyed csésze jó minő-
ségű kakaópor, 1 tk. vaníliapor, ne-
gyed tk. himalájasó, 1 csésze puha da-
tolya, magozott (felhasználás előtt 1
órával be kell áztatni), 1 ek. tisztított
víz. További kakaópor, a bevonathoz.

Az aprítógépünkbe rakjuk a darált
mandulalisztet, diót, a datolyákat, majd
a többi alapanyagot. Forgatjuk őket,
amíg jól össze nem áll. Golyócskákat
formázunk, megforgatjuk a kakaópor-
ban, és hűtőbe, de akár a fagyasztóba
is kerülhet fél-1 órára. Jót tesz az állagá-
nak, ha a megmaradtakat hűtjük. Iga-
zán egészséges ez a fajta brownie, és
nagyon gyorsan elfogy!

Tavaszi újjászületés a konyhában

ZÖLDSÉGRAGU(SZABDZSI) CITROMOS JÁZMINRIZZSEL
rével. Jöjjenek a zöldségek is, a vízzel együtt.
6-8 percig együtt főnek, majd ezután tegyük
hozzá a kókusztejszínt, amivel 4 percig fel-
főzzük. Rizzsel tálaljuk.

CITROMOS JÁZMINRIZS: A jázminrizs,
a világ legnépszerűbb, legfinomabb és leg-
illatosabb fajtája. Nagyon könnyű köret, tele
vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amely
elegendő energiát biztosít és szerencsére
alacsony zsírtartalmú élelemnek minősül.

HOZZÁVALÓK: 400 gramm megtisztí-
tott jázmin rizs, 1 citrom, 2 kk. egész fekete
mustármag, 1 ek. szárított currylevél, 2 kk.
himalájasó, 1 ek. kókuszzsír, 8 dl víz.

Egy közepes lábosban felhevítjük a zsira-
dékot. A fekete mustármagot beletesszük,
és hagyjuk kipattogni. Majd jön a rizs, a só,
és a currylevél, pároljuk, amíg üveges nem
lesz a rizs. Felöntjük a vízzel, felforraljuk, mi-
után forr, takarékra vesszük, és addig főzzük,
míg lukak nem lesznek a tetején. Ha kész, a
frissen facsart citrom levét beleöntjük, elke-
verjük és fogyaszthatjuk is. A curryleveleket
evéskor ne együk meg, csak fűszerezésként
volt haszna. Jó étvágyat!
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

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

Ez a 21 lakásos társasház  a Marcal-tó partján épül, ahol
páratlan panoráma tárulhat mindennap Ön elé. Ez a lakás
a földszinten van, alapterülete 61 nm, melyhez még tartozik
9 nm terasz+ kb. 50 nm saját zöldterület. Elosztását tekintve
nappali + 2 szoba, de a belső elrendezésen még változtathat.
Mélygarázs parkoló ára: 3.000.000 Ft. Gépkocsibeálló ára:
635.000 Ft. A tópart hangulata, a zöldövezet, teljesen egyedivé
varázsolja ezt az ingatlant. A társasház megjelenése is tükrözi
a magas minőséget és az eleganciát. Garantáltan ez az ingatlan
értékálló választás lehet bárki számára. A lakás emelt szintű
fűtéskészen kerül átadásra, várhatóan 2016. májusban.
Ár: 24.99 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

ALKUKÉPES! Győr-Belváros szívében, a Pálffy utca ele-
jén eladó ez a 4. emeleti,  79 nm-es téglalakás. A társas-
ház 1980-ban épült, azóta 1 felújításon esett át. A társas-
háznak házközponti fűtése van, de a rezsiköltsége abszo-
lút nem magas. A lakás tetőteres, K–Ny-i fekvésű, világos.
Elosztása nappali és 2 hálószoba. Az ingatlan jó állapot-
ban van, kevés felújítást igényel.  Azonnal költözhető. A
földszinten közös tároló is található. Közös költsége 5000 Ft.
Bomba ár: 16.9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrtől 15 km-re, Écsen található ez a kb. 70 nm-es csa-
ládi ház. Az ingatlan 1000 nm saroktelken található. A
ház felújításra szorul. Fűtése vegyes tüzelésű kazánnal
történik. A gáz telken belül, minden más közmű a házban
van. Buszmegálló rendkívül közel, Győr autóval 15 perc.
Ár: 7,3 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Marcalváros II-n, tégla társasházban kiadó ez 68 nm-es, föld-
szinti lakás, hosszú távra. Az ingatlan nagyon közel van is-
kolához és bevásárlóközponthoz. Elrendezése 2 szoba nap-
palis, a szobák fél emeleten helyezkednek el. Nagyon igé-
nyesen, modern stílusban berendezett, beépített bútorokkal
és gépesített konyhával várja albérlőjét. Parkolási lehetőség
a lakás előtti utcai parkolóban. Rezsiköltsége alacsony. 2 ha-
vi kaucióval lefoglalható. Május 1-jétől költözhető!
Bérleti díja 130.000 Ft + Áfa/hó + rezsi. 
Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorváros szélén kiadó ez a gyönyörűen berendezett,
bruttó 90 nm-es, 2. emeleti téglalakás. Jó elhelyezkedésű,
mindenhez közel, egy nyugodt zsákutcában, 6 lakásos tár-
sasházban van. A lakásban található 2 hálószoba, egy tágas
amerikai konyha háztartási helyiséggel.  A nappalihoz étke-
ző is tartozik. Modern berendezéssel, beépített bútorokkal,

jó minőségű gépekkel felszerelt. Meleg napokon klíma gon-
doskodik a hűtésről. Az udvarban 1 gépkocsibeálló és egy
tároló is tartozik hozzá. 3-4 fős családok számára ideális vá-
lasztás. Nagyon kedvező a rezsiköltsége!
130.000 Ft+ rezsi/hó és 2 havi kaucióval,
minimum 1 évre bérelhető. Érd.: 06-70/866 -7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorvárosban, a Belvárostól 10 percre kerül felépítésre
ez a 17 lakásos, liftes társasház. Ez a 62 nm-es lakás a első eme-
leten helyezkedik el, melyhez 11 nm-es erkély tartozik. Az ame-
rikai konyhás nappali mellett kialakításra kerül még 2 szoba,
külön fürdő és WC, valamint kamra. Az épületben a mélyga-
rázsban zárt gépkocsibeálló, zárt udvari, valamint utcafronton
kialakított gépkocsibeálló és saját tároló vásárlására is van le-
hetőség. Az ár emelt szintű fűtéskész ár, de lehetőség van kulcs-
rakész befejezésre is. Várható átadás 2015. december. Az ügyvé-
di költséget mi fizetjük!! Szoc.pol igényelhető! Ingyenes hitel-
szűréssel és ügyintézéssel állunk Ügyfeleink rendelkezésére!
Ár: 19.50 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán épül ez a kiváló kivitelezésű társasház,
melyben kertkapcsolatos lakások leköthetők! Kisebb és na-
gyobb méretű lakások közül választhat! Ez a 49 nm-es lakás
a földszinten található. Elosztását tekintve nappali + 1 szo-
bás. A nappalihoz csatlakozik egy 4 nm-es terasz, ahonnan
a kertbe léphetünk. A társasház 30-as Porotherm téglából
készül, 10 cm szigeteléssel. 5 légkamrás műanyag nyílászá-
rók kerülnek beépítésre. Fűtése turbó gázkazánnal történik.
A lakások emelt szintű fűtéskészen kerülnek  átadásra, de
lehetőség van kulcsrakész befejezésre is. Ne hagyja ki ezt a
lehetőséget! Foglalja le most álmai otthonát!

Ár: 13.3 M 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. Fűtéskész ár: 20.005.650 Ft.
Kulcsrakész ár: 21.593.400 Ft. Az udvaron lesznek a
gépkocsibeállók, melynek ára 500.000 Ft, de épül két,
20,5 nm-es garázs is, amelyet 3.020.800 Ft-ért vásárol-
hatnak meg.
Ár: 20 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Győr-Révfaluban épül ez a 18 lakásos társasház. Ez az első
emeleti, erkélyes lakás 70,13 nm. Elosztását tekintve nap-
pali + 2 szoba. A lakásba lépve tágas előtérbe jutunk, ahon-
nan az amerikai konyhás nappaliba léphetünk. Ehhez csat-
lakozik a 3,53 nm terasz. Az épületben a 18 lakáson kívül
garázsok és zárt udvari gépkocsibeállók vásárlására is van
lehetőség. A nagyméretű, 20 nm-es garázs ára 3.400.000 Ft,
a gépkocsibeállóké 500.000 Ft. A lakások egyedi fűtése cir-
kó gázkazánnal történik. Szerkezetkész átadás: 2015. no-
vember 30. Szoc.pol. igényelhető! Ingyenes hitelszűréssel
és ügyintézéssel is állunk az Ön rendelkezésére!
Fűtéskész ár: 22.648.500 Ft. Kulcsrakész ár: 24.446.000 Ft.
Érd.: 06-70/866-7424. edesotthongyor@gmail.com

ALKUKÉPES! Győrszentivánon, 1102 nm-es telken, 1992-
ben épült ez a 145 nm-es, kétszintes családi ház. Elosztása: 5
hálószoba, 2 nappali ebédlővel, két fürdőszoba, a földszinten
és az emeleten  is nagy terasz. A pinceszinten garázs, vállal-
kozásra is alkalmas üzlethelyiség, hűtőkamra, gyümölcstáro-
ló, mosókonyha, WC, kazánház, borospince, és műhely talál-
ható. 42-es Leier téglából épült, hőszigetelő vakolattal. Kis
felújítással szép otthonná varázsolható. A pincében vegyes
tüzelésű kazán mellett működik cirkó gázkazán is, illetve
kályha a nappaliban. A telken jó állapotban lévő garázs és tá-
roló van. A telek végében konyhakert és gyümölcsös is van.
Ár: 26,5 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@ edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LEHETŐSÉG! Győrújfalun kulcsrakészen el-
adó ez a 85 nm-es ikerház. 400 nm telek tartozik hozzá,
elosztása 3 szoba+nappali. Ön választhatja ki a burkola-
tokat, a fal színét, ezért ízlésének megfelelő házban lak-
hat. Családbarát környéken, madárcsicsergéses reggelre
ébredhet, ha ezt az ingatlant választja. Szoc.pol + támo-
gatott hitel igényelhető! NE KÉSLEKEDJEN, KIHAGY-
HATATLAN AJÁNLAT! Kulcsrakész ár: 21 M Ft. Érd.:
06-30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrben, a Bartók Béla úton, a Belvárostól 5 percre el-
adó ez a magas földszinti társasházi lakás. A 42 nm-es la-
kás elosztása: 1 szoba, konyha, fürdő és kamra. Az abla-
kok és a radiátorok cseréje megtörtént. 6 nm-es saját tá-
roló tartozik a lakáshoz. Fűtését távfűtés biztosítja. A téli
hónapokban is alacsony a rezsije. Azonnal költözhető!
Azok figyelmébe ajánlom, akik a Belvároshoz közel, nyu-
godt környezetben szeretnének élni! Ár: 12, 9 M Ft. Érd.:
06-30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrben, az Ifjúság körúton, a Plazától egy karnyújtás-
nyira eladó ez a második emeleti, gyönyörűen felújított,
erkélyes panellakás. Az 55 nm-es lakás elosztása 2 szo-
ba+hall. A lakás 2014-ben teljesen felújításra került.  A
szobák laminált padlóval, az előszoba, konyha és az ét-
kező járólappal burkolt. Műanyag nyílászárók, redőnyök,
és új biztonsági bejárati ajtó került beépítésre. Az erkély
csendes parkra néz, a lakás, fekvésének köszönhetően, vi-
lágos. Azonnal költözhető! A lakás közelében boltok, pos-
ta, gyógyszertár, iskola és óvoda is megtalálható. Hívjon
most! Az árban biztos megegyezünk! Ár: 14,5 M Ft. Érd.:
06-30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

Manapság már mindenki tudja,
hogy az ingatlan az egyik legjobb
befektetés. Győrben az utóbbi
években különösen megugrott az
építőipar teljesítménye, hiszen
bármely városrészre tekintünk,
csak úgy nőnek ki a társasházak.
Az albérletekre folyamatos az ér-
deklődés, ezáltal nincs kockázat
az ingatlanvásárlásban, mert
azonnal pénzt termel. Mielőtt
azonban beleugranánk egy lakás-
vásárlásba, érdemes kikérni in-
gatlanszakértőink véleményét,
mivel napi szinten ők foglalkoz-
nak ezzel, jobb rálátásuk van a
piacra. Biztos pár jó ötlet-
tel, tanáccsal el tudják
látni Önt, hogy a
kiválasztott ingat-
lannal maximáli-
san meg legyen
elégedve. Hiszen
nem mindegy,

Az ingatlan mindig
jó befektetés

hogy egy ingatlant kiadni aka-
runk vagy a saját lakhatásunkat
szeretnénk megoldani. Szakértő-
ink meg tudják mondani, hogy
aktuálisan milyen ingatlanokat
és hol keresnek albérlet céljára il-
letve, hogy mennyiért lehet bér-
be adni. Az sem mindegy, hogy
a bérleti szerződés mennyire vé-
di Önt. Ezenkívül még számos
kérdés merülhet fel az ingatlan-
vásárlás kapcsán, többek között
az illeték, az adózás, jogi kérdé-
sek, hitel stb. Folyamatosan bő-
vülő portfoliónkban biztos, hogy

mindenki megtalálja a neki
megfelelő ingatlant, ha

esetleg mégsem,
akkor egyedi
igényei sze-
rint keres-
sük meg Ön-
nek az Édes
Otthont.

9023 Győr, Mónus Illés utca 38.
06-70/866-7424   •   06-30/640-8794   •   06-70/866-7426
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ

SALAKOS
TENISZPÁLYÁK

BÉRELHETÔK!

Gyôr, Rozgonyi utca 44.

Foglalás:

+36-20/515-1228
baratsagsportpark@gyorszol.hu

Óránként akár

900 Ft-tól
Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

Mindig találunk Önnek szabad pályát!

1944. április 13-a szomorú
nevezetességű nap váro-
sunk történetében, a máso-
dik világháború borzalmai
leginkább ekkor érték el
Győrt. Hogyan érintette a
bombatámadás városunk
csatornarendszerét?

A városi csatorna főgyűjtő
alsó szakasza, a központi
szennyvízátemelő és a főzsilip
a Vas Gereben utca környé-
kén, az akkori Vagongyár terü-
lete alatt húzódik. Igen nagy

szerencse volt, hogy az áteme-
lőt és a főzsilipet nem érte köz-
vetlen találat, ám mindkettő-
nek a közelében több bomba
robbant, mindkettő hosszú
időre használhatatlanná vált. 

A bombázás idején na-
gyon magas volt a Mosoni-
Duna vízállása, három nap

Tavaszi

NAGYTAKARÍTÁS!
Marcalváros I.
Most díjmentesen megszabadulhat
feleslegessé vált holmijától, kihelyezett
szelektív hulladékudvarunkban!

| korábban kiadott Gyôr Kártyáját,
| vagy lakcímkártyáját,

vagy hulladékdíjszámláját.

A hulladék elhelyezéséhez
HOZZA MAGÁVAL: 

A lomtalanítás a rendôrség és a közterület-felügyelet kiemelt biztosítása mellett zajlik.

A GYHG Nonprofit Kft. Borsi Róbert, Kovács Tamás és Rózsavölgyi  László
önkor mány zati képviselôk kérésére és támogatásával a háztartásokban
felhalmozódott lom jellegû hulladékok elhelyezésére gyûjtôpontot üzemeltet
egyszeri alkalommal. A hulladékok átvételére kizárólag a gyûjtô helyen
van lehetôség. 
Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, mûanyag hulladékot, nyesedéket, építési
törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb.
(Kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat!)

l Az ideiglenes gyûjtôpont nyitva tartása:
2015. április 18., 8 és 17 óra között

l Helyszín:
Kovács Margit Általános és Szakképzô Iskola 
(Répce út 2.) udvara. 
A helyszín gépkocsival a Mónus Illés út 
felôl közelíthetô meg.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban zajlik az adyvárosi és a sza-
badhegyi tavak partján a nád-
vágás. Az I-es tónál a munka
szinte kész, a II-es tó déli part-
ján aratják még a nádat, majd
a tervek szerint következik a III-
as számú tó. A kaszálásnak kö-
szönhetően az élővilág meg-
újul, tavasszal a nád nagyobb
életerővel hajt ki. 

A Belvárosban már a múlt
héten, a többi városrészben a
héten, kedden kezdődött a
fűnyírás. A napokban többek
között Marcalváros I. és Mar-
calváros II-n., Szabadhegyen,
a József Attila-lakótelepen,
Szigetben, Újvárosban, Piny-

Csatornahálózat háborús helyzetben
múlva 610 cm-rel tetőzött. A
magas vízállás miatt a főzsi-
lip zárva volt. A normál
üzemrend szerint ez a zárt
zsilip akadályozza meg,
hogy a folyóvíz visszafolyjon
a csatornahálózatba. Nagy
szerencse, hogy zárva volt,
mert a közeli robbanásoktól
keletkező nyomás úgy elgör-
bítette a zsiliptáblákat, hogy
azok teljesen befeszültek és
hosszú időre használhatat-
lanná váltak. Ha a bombatá-

madás nyitott állapotban te-
szi tönkre a zsilipeket, a vá-
rost a csatornákon keresztül
elöntötte volna a folyók meg-
áradt vize. A zsilip helyreállí-
tására akkor nem is gondol-
hattak, csak jóval a háború
befejezése után történhetett
meg. 

Nádvágás,
fûnyírás,
tavaszi
virágok

nyéden és Adyvárosban talál-
kozhatunk a fűnyíró gépekkel.

A szakszerű és hozzáértő
kertészeti előkészítésnek kö-
szönhetően, virágba borultak a
belvárosi virágágyak. A több
színben nyíló tulipánokat pél-
dául a Honvéd ligetben, a szín-
ház előtti téren és a Szent Ist-
ván út–Baross út kereszteződé-
sének környezetében láthatjuk.
Utóbbi helyszínen díszlenek a
virágoszlopok is. A Győr-Szol
Zrt. saját fejlesztésű mobil de-
korációjából tavaly négy darab
volt kihelyezve. A virágoszlo-
pok elnyerték a lakosság tet-
szését, ezért idén már tíz darab
került belőlük a közterületre.

Magas vízállásnál a csa-
tornákban lévő szennyvizet
a központi szennyvízátemelő
szivattyúi emelik át a folyóba.
Az átemelőtelep már az első
támadásnál használhatat-
lanná vált. Hogy az átemelés
nélkül maradt várost még-
sem öntötte el saját szenny-
vize, annak köszönhető,
hogy a bombatámadások
következtében megszűnt a
gyárak munkája, a lakosság
jó része pedig elmenekült a
városból. Így csak minimális
szennyvíz képződött, szeren-
csére eső sem esett. Ideigle-
nes megoldásként az utcán
állítottak fel egy átemelő szi-
vattyút, ami föld feletti csö-
vön továbbította a szennyvi-
zet a Mosoni-Dunába. 

Találat érte a csatorna fő-
gyűjtőjét is a Rákóczi és a Vas
Gereben utcákban, itt sokáig
nyitott csatornaként üzemelt.
Valószínű ennek helyreállítá-
sáról készült fotónk is. Az al-
bumhoz nemrég jutottunk
hozzá, a fotósorozat címe: Há-
borús csatornakárok helyreál-
lítása, 1946.  
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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. 17.—04. 24.
DELIKÁT

Helyben készített,
juhbélbe töltött

grillkolbász

89,-db
Hegyes erôs paprika

159,- db

Magyar sertéstarja
csont nélkül

1499,- kg

Konkoly füstölt
házi kolbász

Pápai
sertészsír
0,5 kg, 398 Ft/kg

199,-db

899,-kg

HB Lager
dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

1249,- kg

A Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a régióban folyó
tudományos tevékenység és a jogalkalmazás hatékonyabbá tétele
érdekében pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói és
35 év alatti pályakezdő gyakornokok számára a kábítószer-problé-
ma kezelése (prevenció, kínálatcsökkentés, ártalomcsökkentés-te-
rápia) témakörében. A pályaművek 2015. október 31. napjáig nyújt-
hatók be. A pályázat részletes kiírása az onkormanyzat.gyor.hu pá-
lyázatok-felhívások menüpontjában olvashatók.

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Település-
fejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel és a tele-
pülésrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében az alábbi rendezé-
siterv-módosítási javaslat véleményezési anyagát:

SZTM 2015-033 számú
Győr, Borostyán u. 02108 tömb szabályozási tervmódosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető:
2015. április 10.–2015. április 30-ig

*   *   *
Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Telepü-

lésfejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel és a te-
lepülésrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai-
ról szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében az alábbi rende-
zésiterv-módosítási javaslatok elfogadás előtti anyagát:

SZTM 2014-010 számú
Győr, Kiskút – állatkert és környezetének módosítása
SZTM 2014-046 számú
Győr 03829 sz. övezet átsorolása Gksz-területbe
SZTM 2013-061 számú
Győr-Ménfőcsanak, Gergely Béla u. 01836 sz. övezet módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2015. április 15.–2015. április 29-ig

az önkormányzat elŐcsarnokában, valamint 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 Megyei Jogú Város polgármesterének nevében
a Településfejlesztési Főosztály bemutatja Győr
Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) Ök. rendelettel
elfogadott rendezési tervének

SZTM 2014-041 számú
„Keleti elkerülő út (813 sz. út) III. ütem” 

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a tele-
pülésrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42.§ (1) part-
nerségi egyeztetési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2015. április
10-tŐl 2015. április 30-ig az önkormányzat elŐcsarnokában, vala-
mint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/ rendezési
terv/rendezésiterv-módosítási eljárások.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk
a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@
gyor-ph.hu e-mail címen.
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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.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

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

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

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

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

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

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

TÁRSKERESÉS
Urak, várnak a „Lila orgo-
nák"! Csak le kell szedni őket! Hívd az Igé-
nyes Társkeresőt. 06-30/369-7305

OKTATÁS
ZUMBA, KUBAI 
SALSA, TÁRSASTÁNC,
ARGENTIN 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.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT! Izom-
sorvadás, bénulás, merev nyak, izomfájdal-
mak gyógykezelése. Samodai +36-30/754-
3112. www.egeszseg-ovo.hu

Frissítő-relaxáló és tantrikus
masszázsok, Pápán masszőz hölgytől.
Tel.: 06-30/258-2703. Hívható hétvégén
is: 12–20-ig.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés,
kerti munkák! Tel.: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást,
lapostető-szigetelést, falak javítását-festé-
sét garanciával, engedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések, kor-
látok 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.

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 rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, 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 felújí-
tása, újak készítése, laka-
tosmunkák, ajtó-, ablak- és
zárjavítás, költségkímélő
megoldások. 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
3 millió forintot felvennék kie-
melt kamattal, jelzálogfedezet, jövede-
lemigazolás, leinformálható. Tel: 06-
30/312-3261

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása. 06-
70/564-2280

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

Győr-Szabadhegyi plébá-
nia-templom eredeti tervrajzai, csat-
lakozó 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 an-
tik bútorokat, antik órákat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmentesen ház-
hoz megyek! 06-30/458-7765

INGATLAN
Révfaluban 2 szobás csa-
ládi ház, tetőtér-beépítési lehető-
séggel, épület alatt teljes pincével, 122
nm-es telken eladó. Érdeklődni: 06-
20/952-4261.

ETO Parknál 2 szobás, erkélyes la-
kás, felújítva sürgősen eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Tel.: 06-30/681-6717.

GYŐR-ADYVÁROSI, 53 nm-es,
szigetelt lakás eladó. Ár: 12.300.000 Ft. 06-
30/495-7884

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 tégla-
házzal, melyen 2 részes boltíves pince, fe-
lette nappali, garzonkonyha, fürdőszoba van.
A tetőtér beépített. 2 terasz is van, mely be-
építhető. A lakótér 2x35 nm. A faluközpont
10 perc. A panoráma gyönyörű, és nyugodt
környezet. Irányár: 12.500.000 Ft. Tel.: 06-
30/425-0572.

Győrben, centrumban, egy-
emeletes ház, lakás és üzlet egyben és kü-
lön is eladó. 06-20/243-3965

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

XX. Közműhelytelep utca, 79
nm-es, téglaépítésű lakás eladó. 3 szobás. Ár:
27,3 M Ft. 06-70/443-3505 www.ingatlan.
com/21120082

Győrtől 15 km-re, Tényőn, újszerű,
panorámás 100+60 nm családi ház, 1.350
nm-es telken eladó. Ár: 22,9 M Ft. +36-
20/371-5675. www.ingatlan.com/21379720

LAKÁSCSERE
Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, 50–70 nm-es, első-máso-
dik emeleten lévő, határozatlan- határozott
idejű bérleményre.  (Hirdetésszám: 462.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 41 nm-es, kom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 41–60 nm-es, 1+fél – 1+ 2 fél szo-
bás, határozatlan-határozott idejű, belvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám: 463.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 38 nm-es, gázkonvekto-
ros, műanyag ablakos, zeneiskolához közeli, ha-
tározott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
2 vagy 1+2 fél szobás, 55-60 nm-es, határozott-
határozatlan bérleti szerződéses lakásra. Sziget,
Belváros előnyben. Tartozás kizárva. (Hirdetés -
szám: 332.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Győr-marcalvárosi, 53 nm-es,
1+2 fél szobás, összkomfortos, távfűtéses, fel-
újított fürdőszobás, szőnyegpadlós szobás, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserélne
marcalvárosi, 4 szobás, 60–80 nm-es, határo-
zatlan bérleti szerződéses bérlakásra. Marcal-
város II. előnyben. (Hirdetésszám: 333.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm-es, egyedi
gázfűtéses, felújított, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 40-50 nm-es, 1-2
szobás, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Csak belvárosi, távfűtéses bérlemény
jöhet szóba. (Hirdetésszám: 337.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 55 nm-es, össz-
komfortos, szép állapotban lévő, határozat-
lan idejű – megvásárolható – bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2-3 szobás, 50-60
nm-es, határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Ala-
dár u. kizárva. (Hirdetésszám: 338.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos, 32 nm-
es, 1 szobás, távfűtéses, erkélyes, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne,
marcalvárosi, 1-2 szobás, 50-55 nm-es, ha-
tározott-határozatlan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros kizárva, mellékhelyiség külön
legyen. (Hirdetésszám: 339.) 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

1.4-es, 74 ezer km-rel, friss
műszakival, első tulajdonostól,
megkímélt állapotban, 10 éve-
sen eladó.  Ötajtós, szürke szí-
nű, klíma, ABS, központi zár,
riasztó, kétoldali légzsák, ere-
deti CD-rádió, vezetett szerviz-
könyv és gyári kulcsok. 

OPEL ASTRA
Classsic II.

Ára: 990.000 Ft
Tel.: 06-30/541-0501 (Győr)
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Tavaszi vásár reklám áron
nôi, férfi
szövetnadrág ..............500  Ft-tól
nôi farmer ....................1.200 Ft-tól
férfi farmer ................2.000 Ft-tól
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Ha a profi férfi teniszre gondo-
lunk, sokaknak egyből a korunk
legnagyobbjai jutnak eszébe.
Federer, Nadal, Djokovics és a
többiek valóban letették a név-
jegyüket és örökre beírták ma-
gukat a sportág képzeletbeli
történelmében. Ám a külföldi
sztárjátékosok mellett kis ha-
zánkban is van olyan tehetsé-
ges fiatal, aki nagyot álmodott
és a legjobbak közé hajt.

Fucsovics Márton neve ismerősen kell,
hogy csengjen a sportot szeretők köré-
ben. A nyíregyházi teniszes nagyon ko-
rán, már ötéves kora előtt megismerke-
dett a tenisszel, egy nyaralás alkalmával.
Fucsovics és a tenisz kapcsolata pedig
elindult, hogy meghódítsa a pályákat. 

„Négy és fél éves lehettem, amikor
a családommal elmentünk síelni és
egy közös ismerősünknek a lánya el-

Az elsô edzésemrôl haza akartak küldeni
ment egy tanfolyamra teniszezni. Ő
megkérdezte, hogy nem akarok-e
csatlakozni, én pedig mondtam, hogy
persze, miért is ne. Amúgy is mozgé-
kony voltam, focizgattam, futkároz-
tam össze-vissza, így ezt is ki akartam
próbálni és végül ott maradtam.”

Az első edzéséről haza akarták kül-
deni Marcit – ahogy mondta, azért
mert nagyon kicsi volt. Aztán amikor
meglátta az edzője, kérte, maradjon
mégis, és próbálja ki. 

„15 éves koromig Magyarországon
edzettem, utána négy évig Németor-
szágban. Itt kevesebbet versenyez-
tem, inkább edzettem. Aztán kiköltöz-
tem Franciaországba két évre, most
pedig itt vagyunk a Davis-kupán. (A
Davis-kupán 4–1-re győztek a magya-
rok Moldova ellen – a szerk.)

A többszörös magyar és junior
Grand Slam-bajnok egyáltalán nem ér-
zi tehernek, hogy jelenleg ő Magyaror-
szág első számú teniszezője. Önbiza-
lommal tölte el, ami csak arra ösztönzi,
hogy még tovább küzdjön az álmáért. 

„Ez a sport nagyon összetett. Fizi-
kálisan is nagyon jónak kell lenni, de
még ennél is fontosabb a mentális fel-
készültség, az hogy fejben hogyan tud
ott lenni az ember. Ez utóbbin nagyon
sok minden múlhat egy-egy verseny-
szituációban.”

Ugyanolyan fontosak azok a sze-
mélyek, akik végig mellette vannak –
állítja Marci. 

„Szerintem az edzőm személye az
egészen a pályafutásom végéig fon-
tos lesz, hiszen ő mondja meg, mit csi-
náljak. A háttér is nagyon fontos, az
hogy milyen csapat van körülöttem.
Az edző, a kondi-edző, a család, azok,
akik szervezik az utazásokat, a me-
nedzser, ők mind nagyon fontosak, és
ez is nagyon összetett dolog. Persze a
legmeghatározóbb a családom, hi-
szen ők végig ott voltak, vannak mel-
lettem a kezdetektől. Illetve számom-
ra a jelenlegi menedzserem, Joó
György jelent nagyon sokat.” 

Fucsovics 2011 februárjában betöl-
tötte 19. életévét, így ettől az évtől kez-

dődően már nem vehetett részt junior
versenyeken, hanem a felnőttek között
kell, hogy megvívja harcait. Marci jelen-
leg az egyéni rangsor 152. helyén áll,
ám innen még feljebb szeretne kapasz-
kodni, hiszen álma a top 50.

„Nekem mindig is a top 50 volt a
célom és az, hogy a Grand Slam-
eken is jó eredményeket tudjak elér-
ni. Ez szerencsére már összejött eb-
ben az évben is, mivel a Grand Slam-
eken már mindig ott vagyok a selejte-
zőkön is. Sőt küzdöttem már a főtáb-
lára jutásért is. Szóval ez akármikor
összejöhet a közeljövőben is, de egy-
két éven belül biztosan. Legalábbis
remélem, így lesz.”

A fiatal teniszes annak is örülne,
ha minél többen űznék szeretett
sportágát. 

„Legfőképpen azért ajánlom, mert
a tenisz kikapcsol és egy nagyon él-
vezhető, szerethető sport. Nemcsak
fél órát, hanem órákat is lehet játszani,
pláne ha jó a társaság. Én a tenisz
mellett állok maximálisan.”
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Nem lesz ott a női kézilabda Bajnokok Ligájának bu-
dapesti Final Four-jában a címvédő Győri Audi ETO
KC. A zöld-fehéreknek ugyanis nem sikerült ledol-
gozniuk az idegenben összeszedett hatgólos hátrá-
nyukat a Vardar ellen. Hiába küzdöttek keményen
Kovacsicsék, az első félidő alatt már néggyel is ve-
zettek. Ám a szünetre ebből már csak kettő maradt,
14–12. A folytatásban aztán fordított a Vardar, a mi-
einknek pedig csak a találkozó utolsó percében si-
került újra vezetést szerezni. Ám még erre is jött vá-
lasz Althaustól, így 27–27-es döntetlennel zárult a
mérkőzés. Ezzel a döntetlennel és a hazai sikerével
a Vardar jutott be a Final Four-ba.

Dráma az ETO Parkban, és ez
most nem csak a klub körül ki-
alakult helyzetre, hanem a
Nyíregyháza elleni mérkőzésre
is jellemző volt, bár inkább ko-
médiának indult a meccs.

Kezdődött minden azzal, hogy
a 3. percben úgy hozta össze a
vendégcsapat a vezető gólt, hogy
ahhoz szinte semmi köze nem volt
egyetlen játékosának sem. Egy
szöglet után Kamenar a labda alá
futott, Lang pedig a saját kapujá-
ba passzolt. 0–1. Nem sokkal ké-
sőbb Rudolf Gergely a Szpari gól-
vonala elől rúgta ki csapattársa,
Ibanez lövését. A 31. percben már
kétgólos volt a Nyíregyháza elő-
nye. Törtei szabadrúgása után Fo-
dor került helyzetbe, és könnye-
dén a kapuba csúsztatott. 0–2.

Izgalmas, végig kiélezett csatában
megszerezte a CMB Cargo UNI Győr
a bronzérmet a női kosárlabda-baj-
nokságban. A győri lányok Laklóth és
Vajda vezérletével 79–76-ra győztek a
PEAC-Pécs ellen, Pécsett. Két ide-
genbeli sikere után, így a harmadik
helyen zárja Völgyi Péter együttese a
bajnokságot.

Vízbe csobbantak Győrben olimpikonjaink kedden
este. Magyarország–Görögország vízilabda világli-
ga-selejtező, a bergamói szuperdöntőért.

Bár egy pont elég lett volna a magyar férfi vízilab-
da-válogatottnak ahhoz, hogy továbbjusson a cso-
portköréből, sőt kétgólos fórba is voltak görögországi
sikerük után, Madarasék csakis a győzelemmel lehet-
tek elégedettek. Ennek megfelelően nagy iramban
kezdtek a Benedek-legények. 2–0-ra vezettek is, mire
első góljukat megszerezték a görögök. Aztán a foly-
tatásban még hármat lőttek Vargáék, sorrendben Há-
rai, Varga Dániel és Vámos. Járt is érte a hangos taps
és szólt a „hajrá magyarok!” a győri szurkolóktól. A
nagyszünetig még kétszer szépítettek Theodoros
Vlachos fiai, így 6–3-ról jöhetett a pihenő. 

A fordulás után aztán igyekeztek szorossá tenni
a görögök a meccset. Egyre dolgozták le a hátrá-
nyukat, 7–6. Aztán még Hosnyászky is betalált, így
8–6-ról jöhetett a záró felvonás. Ahol a Benedek-le-
gények próbálták irányítani a találkozót. Ez többnyi-
re sikerült is, Varga Dániel góljával ugyanis már há-
rommal mentek, 11–8. Sikerült aztán újból köze-

Veretlenül a szuperdöntôben 

lebb zárkóznia a görögöknek, ám ez csak a szépí-
tésre volt elég. Magyarország–Görögország 12–11. 

A magyar válogatott így veretlenül jutott a berga-
mói szuperdöntőbe, miután magabiztosan legyőzte
a csoportban legnagyobb riválisnak kikiáltott görö-
göket. Benedek Tibor szövetségi kapitány is na-
gyon elégedett volt a látottakkal. A kapitány úgy fo-

galmazott, hogy bár a sok kiállítás inkább a görö-
gök játékstílusának kedvezett, mégis maximálisan
elégedett. Meccsről meccsre igyekezett cserél-
getni a játékosokat, így nekik sokkal nehezebb volt
a dolguk. Ám jól megoldották a fiúk a feladatot.

A bergamói szuperdöntőt június 23–28. között
rendezik, az első hely pedig olimpiai kvótát érhet.

Búcsúzott a címvédô
Megvan
a bronzérem!

Dráma az ETO-nál
A második félidőre magára

talált az ETO, és szépített is a
61. percben. Egy kapushibát ki-
használva Lipták fejese is a há-
lóban kötött ki. 1–2. Az egyenlí-
tő gólt az ETO-ban most debü-
táló fiatal tehetség, Mayer Mi-
lán szerezte a 78. percben,
ugyancsak egy szép fejesből.
Akkor úgy tűnt, a szünet után
sokkal jobban játszó ETO a győ-
zelmet is megszerezheti. A hi-
degzuhany a hosszabbításban
jött. Pekár megállításához két
ETO-játékos is kevés volt, így
egy szép találattal a 3–2-es
győzelmet is megszerezte a
Nyíregyháza. Az ETO maradt a
10. helyen a tabellán, 29 pont-
tal, és a 24. fordulóban az MTK
otthonában lép pályára.
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SPORT  MOZAIK

A Sportiskolák Országos Szövetsége minden évben meghir-
dette azt a pályázatot, ahol az előző év sporteredményeit ér-
tékelik intézményi szinten. Megválasztják országunk legered-
ményesebb sportiskoláját, illetve sportiskolása címet. A győ-
ri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola idén már
másodszor nevezett a köznevelési típusú sportszakiskolák kö-
zött. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy intézményi szinten
összeszámolták a tanulóik sporteredményeit, és e szerint
a lista szerint idén a hatodik lett a Móra-iskola. Ez az
eredmény nagyon jónak számít – mondta Csengeri
Mária, az iskola igazgatónője. Az első öt helyet ugyanis
budapesti iskolák vitték el, így a legjobb vidéki sport-
iskola lett a győri intézmény. Ez mellett az ország leg-
jobb sportiskolása címet, kajak-kenu szakágban
idén, az ifjúsági olimpián második helyet elért, Ho-
monnai Luca nyerte el. A sportoló mellett az edzőt
is díjazzák, így Luca trénere, Fazekas Tibor is a leg-
jobb lett. Csengeri Mária azért is büszke erre a si-
kerre, mert míg más iskolákban rendszerint több
sportos osztály indul, addig náluk évfolyamonként
csak egy. Így kicsit több mint 100 gyerek teljesítmé-
nyével tudtak ilyen jól szerepelni. 

Harmadik alkalommal rendezte meg
az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Se-
gítőik Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete sportnapját. A tornán 8 ér-
telmileg sérült gyerekből álló csapat
mérte össze tudását a különféle sor-
versenyekben. 

Tóth Jánosné É.S.S.E. elnöke elárul-
ta, hogy minden évben nagyon várják a
fiatalok ezt a versenyt. Egyik éven a fia-
talabbak, másik éven pedig az időseb-
bek méretnek meg. Ezen a tornán min-
denki nyer, mindenki kap kupát, ki azért
mert kedves, ki azért mert ügyes, itt
mindenkinek jár valami. 

A hivatalos megnyitó és a bemelegí-
tés után birtokukba vették a gyerekek
az egyetemi csarnokot. Futottak, labdát
gurítottak, ugráltak a fiatalok. A hangza-

A Veszprém U23-as együttesét fogad-
ta az ETO-SZESE az elmúlt héten, baj-
nokin. Bár a mieink kezdték jobban a
mérkőzést, a vendégek hamar ki-
egyenlítettek és a szünetre már há-
rommal is mentek. A folytatásban az-
tán a sok hiba is előjött hazai részről.
Ahogy korábban is előfordult már,
most sem ment büntetőből, öt ma-
radt ki, ez pedig döntőnek bizonyult.
Nagyot hajráztak a Rosta-legények,
ám mivel a védekezés nem igazán állt
össze, így ez csak arra volt elég, hogy ne
húzzon el a Veszprém. Végül 29–26-ra
nyertek a vendégek, és ezzel elvitték
a bajnoki pontokat Győrből.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége nagy figyel-
met fordít a horgászás népszerűsítésére a fiatalok körében. Ennek keretében a szer-
vezet tavaszi horgászvetélkedőt ír ki a tizenöt évnél fiatalabbak számára. A próbaté-
tel során az ifjú pecásoknak az alábbi öt kérdésre kell helyesen felelniük:

1. Sorolj fel három őshonos halfajt.
2. Sorolj fel kettő olyan halfajt, amelyet nem szabad visszaengedni.
3. Horgászhat-e gyermek horgász egyedül, felügyelet nélkül?
4. Miért szeretsz horgászni?
5. Mi a lényege a szelektív hulladékgyűjtésnek?
A jól válaszolók közül hárman a megye szinte összes horgászkezelésű vizére ér-

vényes gyermek területi engedélyt nyernek. A válaszokat április 27-ig várja a szö-
vetség a cifrakolonte@gmail.com e-mail címre. Eredményhirdetés: 2015. április
30. Facebook. A játékban részt vevők a megfejtés beküldésével hozzájárulnak, hogy
a szövetség marketingtevékenysége során az anyagokat felhasználja.

A hétvégén a Győri Vízügy Spartacus Evezős Klubban köszöntötték a 75
éves Pák Bélát, a győri evezés legendáját. Pák Béla hatvan esztendeje él
az evezős sport bűvöletében. Versenyzőként kezdte, majd edzője és ve-
zetőedzője lett a győri klubnak. Irányítása alatt az ország meghatározó
egyesülete lett a Spartacus. Születésnapja alkalmából Borkai Zsolt, Győr
polgármestere köszöntötte a győri evezés atyját. A klub tanmedencéjét,
amelyet a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár támogatásával, ám az ő köz-
benjárásával épült 1983-ban, Pák Béla-tanmedencének nevezik el. 

Ôk is sportolnak
var és a sok mosolygós arc pedig bizo-
nyíték volt arra, hogy érdemes évről év-
re megrendezni a sportnapot. 

Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő örömmel nyitja meg min-
den évben ezt a rendezvényt. A képvi-
selő szerint a legfontosabb a szív, és
ezek a fiatalok mindig jó szívvel fordul-
nak az ember felé, és kérik azt, hogy
együtt dolgozhassanak velünk. Aki ta-
lálkozik ezekkel a fiatalokkal, az hamar
lebontja magában a gátakat és korlá-
tokat, és életre szóló élményekben és
tapasztalatokban lehet része az értel-
mileg sérült gyerekekkel.

A sportnaphoz idén örömmel csat-
lakoztak az ETO-SZESE kézilabdázói,
akik aktívan ki is vették a részüket a
versenyekből. 

Tanmedence Pák Béláról

Az ország legjobb sportiskolása

Horgászvetélkedô gyermekeknek

Megint a hetesek
maradtak ki Nagy lépés

az aranyérem
felé
Rangadót nyert a Rába ETO a
futsal NB I rájátszásának fel-
sőházában. A győriek a 3. for-
dulóban a Berettyóújfalu el-
len léptek pályára idegenben,
és egy hatalmas csatát hozó
meccsen 1–0-ra győztek. A
sikerrel az ETO újabb nagy lé-
pést tett a bajnoki cím meg-
szerzése felé.
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Egy lelkes „volt súlyfelejtős” fiatalem-
ber történetével szeretném, most
felerősíteni Önben a változás iránti
vágyat, a lelkesedést és megadni az
utolsó megerősítést ahhoz, hogy el-
jöjjön, belevágjon és győzzön!

Zoltánnal 2014 novemberében
találkoztam először a Súlyfelejtők
program első előadásán. Egy kicsit
köpcös, mindig mosolygós, de most
már minden sértést elkerülve mond-
hatjuk, valóban túlsúlyos fiatalem-
bert ismerhettem meg személyé-
ben. Az interneten találta meg a stú-
diónkat és elhatározta, hogy lefogy,
mert megelégelte a túlsúly okozta
nehézségeket és egészségi problé-
mákat. Ekkor 104 kg volt és bizony
több gyógykészítményt (Nebilet, Val-
sacor, Anopyrin, Gopten) is szednie
kellett. A legfőbb problémát a ma-
gas vérnyomás és a gyaloglásnál ta-
pasztalt nehézlégzés okozta neki. 

Az első edzés nagyon nehéz és
szokatlan volt számára, azóta azon-
ban gyönyörűen alkalmazkodik a
szervezete a fokozatosan erősödő
terheléshez, jól reagál a diétára, és

Kedves jövôbeli súlyfelejtô!
Közeleg a nyár, a strandszezon! Még nem késô belevágni!  

háziorvosa engedélyével a vérnyo-
máscsökkentők mennyiségét is
csökkenthette. A Gopten nevű
gyógyszert teljesen el is hagyta. 

Ez év április elejére, 2 ruhaméretet
és 18 kg-ot fogyott. Zoltán személyes
elmondása szerint ez nagyon jó érzés,
a családja büszke rá, a barátai sok-
szor alig ismerik meg, erősebbnek,
fittebbnek, fiatalabbnak és egészsé-
gesebbnek érzi magát. Kialakult ben-
ne a mozgás iránti igény és szükség-
érzet. Heti 4-5 alkalommal edz, részt
vesz személyi edzéseinken és cso-

portos SHOCKWAVE köredzésein-
ken is. Lelkesedését egyre csak erő-
sítik az eddig elért sikerei. Tudjuk,
hogy kell még fejlődnie, de az ered-
mények már így is példaértékűek.
Keressen fel minket bátran, hogy
megfelelő edzői segítséggel gyorsab-
ban és sikeresebben vághasson bele
új, mozgásban gazdag életébe. 

Jöjjön el az előadásunkra és ve-
gyen részt a három hónapos SÚLY-
(FEL)EJTŐK KLUBJA programunk-
ban, ahol orvosi kivizsgálást követő-
en, egészségét tekintve biztonság-
ban, Győr legkiválóbb fitnesztermé-
ben, szakmailag felkészült edzői gár-
da segítségével szabadulhat meg a
nem kívánt túlsúlytól. A program zá-
rásaként, a legsikeresebb súlyvesztő
jutalomban részesül. 

Szeretettel várunk mindenkit a
programismertető előadásunkra
2015. április 20-án, hétfőn 18 óra-
kor a Kardirex Egészségügyi Köz-
pontban.

Nagy-Huszár Anikó
személyi edző

SPEEDFIT – Fitnesz mindenkinek!
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