
Részletes
tévéműsor

18–19. oldal  Több mint városi – így jel-
lemzi szerzőnk Gázfröccs mellékletünk e heti
Hyundai típusú tesztautóját. Részletek és
egyéb autós hírek a dupla oldalon.16–17. oldal
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6–7. oldal A fontossági sorren-
dek nem változtak: fejlődjön a tér-
ség, hozzunk létre új munkahelye-
ket, növekedjen a gazdaság – er-
ről is beszél interjúnkban Kara
Ákos, országgyűlési képviselő.

10. oldal Tabutémát feszeget leg -
újabb előadásában a Győri Balett.
A családon belüli erőszakról beszél a
tánc nyelvén az együttes. A Ne
bánts! című darabot május 14-én
mutatják be. 

28. oldal A márciusi fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság
előtt, úton Prágába, megálltak válogatott atlétáink Győrben egy
rövid pihenőre. A jó ebéd mellett jutott idő arra is, hogy kicsit
ápolják a már eddig is jó kapcsolatot a Győri Atlétikai Clubbal.
Örömmel vették lapunk érdeklődését is, Gyulai Mártonnal a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség főtitkárával beszélgettünk.

Kirepülnek
Ma és holnap tartják a középiskolai ballagásokat
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Május 1-jén, pénteken este 21 és
24 óra között mindenkit szeretettel
vár a Rába Quelle Fürdő a szezon
utolsó éjszakai fürdőzésére! A 22
és 23 órakor kezdődő szaunafelön-
tések kakukkfű-, pálinka-, kamilla-
és cédrusfaillatokkal varázsolnak
el minket! A felöntések között ön-
feledten csúszdázhatunk, élvez-
hetjük az élményelemeket és a ví-
zibár szolgáltatásait.

Éjszakai fürdôzés

Győr történelmének egyik kiemelke-
dő polgármesterére, a száz éve el-
hunyt Wennes Jenőre emlékeztünk…

„Itt állunk a díszsírhelyeknél, ahová a
hagyomány szerint a város vezetőit te-
mették. Talán a legismertebb közülük
Zechmeister Károly, nem érdemtelenül,
hiszen polgármestersége alatt Győr az
országban párját ritkító fejlődésen ment
keresztül. Utódjáról azonban némileg
kevesebb szó esik, pedig Wennes Jenő
folytatta a város felvirágoztatását, intéz-
kedései nagyban hozzájárultak Győr
gazdasági erősödéséhez is. Tiszteletére
a jeles alkalomra felújíttattuk sírhelyét,
hogy méltó módon emlékezhessünk a

Különleges májusfát láthatunk és dí-
szíthetünk mi magunk is a Baross úti
Látogatóközpont előtt. 2013-ban ha-
gyományteremtő szándékkal indult a
kezdeményezés, és az idén már har-
madízben díszíthetjük fel közösen a Lá-
togatóközpont előtti fát. A járókelők pi-
ros, fehér és zöld szalagokra írhatják rá,
hogy személy szerint számukra miért
kedves város Győr. Lehet az kulturális,
építészeti vagy történelmi érték, lehet
egy kedves emlék, bármi, ami városun-
kat számára különlegessé teszi. Az el-
ső szalagot Radnóti Ákos alpolgármes-
ter kötötte fel a fára szerdán. Aki élni kí-
ván a lehetőséggel, a Látogatóköz-
pontban kérhet szalagot.

Megjelent Bedécs Gyula legújabb úti-
könyve, melyet az első világháborús
magyar emlékeket keresők számára
készített. A kiadvány bemutatója a
Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Karán volt.

Fekete Dávid alpolgármester köszön-
tőjében elmondta, a győri önkormány-
zat kiemelt feladatának tekinti az első vi-
lágháború centenáriumáról való meg-
emlékezést. Tavaly létrejött a centenári-
umi emlékbizottság, melynek ő az elnö-
ke. A bizottság két célt tűzött ki maga elé,
az egyik, hogy felmérjék azokat az első

A Belvárosban zár
az Egészség Piac
A városszerte zajló szűrővizsgálat

és előadás-sorozat utolsó állomása
a Belváros lesz. A programokat a
Rómer Házban rendezik 2015. má-
jus 8-án, pénteken 10–18 óra kö-
zött. A részletes program az egesz-
seg.gyor.hu oldalon olvasható.

Már díszíthetjük a
„Szeretem Gyôrt” fát

100 éve hunyt el Wennes Jenô
száz éve elhunyt várospolitikusra” – fo-
galmazott emlékező beszédében Feke-
te Dávid alpolgármester. Kiemelte, Győr
egy szerencsés város, mert sok olyan
személyiséggel rendelkezett és rendel-
kezik ma is, akik valóban a közösség
gyarapodását tartják küldetésüknek.
„Wennes Jenő 100 évvel ezelőtt hunyt
el, tevékenysége azonban a ma embe -
rének is üzenetértékű. Győrért együtt,
összefogással, a város és polgárai iránti
szeretettel tudunk a legtöbbet tenni.”

A politikus 1866. július 13-án szü-
letett Győrben, Pannonhalmán érett-
ségizett, majd a győri jogakadémián
végezte tanulmányait. Győr első

anyakönyvvezetőinek egyike, de volt
tanácsos, főjegyző, alpolgármester,
majd 1906 decemberétől a város pol-
gármestere. 1915. április 27-én
hunyt el, vagyis mindössze 49 éves
volt, amikor a járványos gerincvelő-
gyulladás és az agyhártyalob legyőz-
te őt. Nevéhez fűződik a város gazda-
sági stabilizációja, az önkormányzat
jelentősen támogatta az iparosítást, a
munkások ideérkezését munkáslaká-
sok építésével segítette.

Az önkormányzat Wennes Jenő
tiszteletére emlékülést rendezett a Vá-
rosházán, ahol kiállítás is nyílt a politi-
kus és korának bemutatására.

A Doberdótol a Dolomitokig
világháborús sírokat, melyek a győri te-
metőkben vannak. A munkát elvégezték
és idén a Honvédelmi Minisztériummal
együttműködve több mint 500 sírt fog-
nak felújítani. Az alpolgármester hang-
súlyozta, nemcsak a magyar honvédek,
hanem az itt elesett, más nemzetiségű
katonák sírja is megújul.

Az emlékbizottság másik vállalása az
volt, hogy a fiatalokkal megismertessék
azokat az első világháborús eseménye-
ket, amelyek a városhoz kapcsolódnak.
A Rómer Múzeummal közösen létrehoz-
tak egy utazó tárlatot, amely a következő
években minden középiskolába eljut. El-
sőként, szerdától a Széchenyi-egyete-
men látható. Fekete Dávid szerint az első
világháborús centenárium különleges
helyet foglal el a magyar emlékezetben,
mindannyiunk számára kötelesség,
hogy erre a centenáriumra méltókép-
pen emlékezzünk.

Bedécs Gyula elmondta, a most
megjelent kötet az Emlékezés és emlé-
keztetés című sorozat második kötete,
az első a Kárpátok hágóin át Galíciába,
ez a második pedig a Doberdótól a Do-
lomitokig, s már készül a harmadik úti-
könyv is, amely az Adriától az erdélyi Kár-
pátok hágójáig vezeti az utazót.

A könyv a Doberdótól a Dolomito-
kig tartó úton át mutatja be az első vi-
lágháború magyar vonatkozású és
még megmaradt emlékeit. Bedécs
Gyula kiemelte, amikor végigjárta az
utat, azt tapasztalta, hogy a száz év
tönkretette az emlékeket, elmorzso-
lódtak a sírkövek, földbe töppedtek a
sírdombok, elkorhadtak a sírkeresz-
tek. A könyv azt igyekszik bemutatni,
hogy aki ma bejárja az utat, az mit lát-
hat, tapasztalhat a megmaradt emlé-
kekből. Hatalmas, de tragikus élmény
– állítja a könyv szerzője.

A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesületének 45.
évfordulója alkalmából rendeztek konferenciát a Városháza
dísztermében. Az eseményen Balogh Gyula, a Kertészek
és Kertbarátok Országos Szövetségének elnökségi tagja
kifejtette, az elmúlt 45 esztendő nem csupán hasznos, al-
kotó munkával telt, de az egyesület tagjai jó példát mutat-
tak a győrieknek a környezetünk iránti felelősségvállalás te-
rületén. Kiemelte, fontos lenne, hogy az idősek át tudják
adni tapasztalataikat a fiataloknak ebben a témában is. A
győri egyesület elnöke, Nagykutasi Viktor ígéretet tett arra,
hogy Győrben mindig lesznek fiatalok, akik továbbviszik a
mozgalmat. Az elnök hangsúlyozta, a győri egyesület tag-
létszáma folyamatosan növekszik, ma már 90 fő feletti, a
rendezvényeiken való részvétel pedig országos szinten is
egyedülálló a kertbarátok körében. 

Negyvenöt éves a gyôri kertbarátok egyesülete
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A tavasz beköszöntével a fekete haty-
tyúk és a ludak is visszaköltöztek az
adyvárosi tóra…

A különleges vízimadarak tavaly
nyáron leltek otthonra a megszépült
tavon. A fekete hattyúk mellett, sárga
fütyülőludak és sörényes ludak is köl-
töztek a nádasba.

Radnóti Ákos alpolgármester ki-
emelte, télen sajnálatos módon az
egyik fekete hattyút ellopták, ezért
pótolni kellett. A városrész önkor-
mányzati képviselője hozzátette, az
itt lakók szeretik a madarakat, figye-
lik, etetik őket, ezért mindenkit kér,
vigyázzunk az állatokra, a felújított
parkra és a tóra egyaránt, hogy so-
káig fennmaradhasson a hangula-
tos környezet.

Gunics Zoltán állatkerti körletveze-
tő kifejtette, a fekete hattyúk és a sö-
rényes ludak Ausztráliában őshono-
sak, de kitűnően akklimatizálódnak a
mi éghajlatunkhoz. A sárga fütyülőlu-
dak eredeti élőhelye Közép- és Dél-
Amerika. Az állatok a telet a Xantus Já-
nos Állatkertben töltötték, most köl-
töztek vissza a tóra, amelyen a vadka-
csák mellett már egy fehér színű haty-
tyú is megtelepedett.

A madarak nyugalmát a tó part-
ján egy elkerített, fedett pihenőhely
szolgálja. A madárfajokról a legfon-
tosabb tudnivalókat a tóparti táblán
találjuk. Az állatokat kenyérdarabok-
kal lehet etetni, riogatni, megfogni
őket tilos.

szerző: koloszár tamás
fotó: román sándor

Kiss János, a Győri Balett Kossuth-dí-
jas igazgatója a győri Audi Hungaria
Motor Kft. meghívására müncheni Al-
lianz Arenában megtekintette a
Bayern München–FC Porto Bajnokok
Ligája mérkőzést. Ott készült vele ez
az interjú, a téma pedig a labdarúgás.

Gondolom, nem tévedek nagyot,
ha kijelentem, hogy az Allianzban
még nem készült önnel interjú a lab-
darúgásról.

Olyannyira nem, hogy életemben
először járok ebben a nevezetes stadi-
onban. Fellépéseink során jártunk er-
re, akkor azonban csak a busz ablaká-
ból láthattuk. Felejthetetlen volt egy
igazi mérkőzésen a hangulatot élvezni,
fantasztikus élménnyel gazdagodtam. 

Szereti a focit, vannak kedvenc
csapatai?

Szeretem a labdarúgást, igaz, nem
vagyok vérbeli focirajongó. Természe-
tesen győriként szurkolok a győri csa-
patoknak, nemzetközi színtéren pedig
a Real Madrid a kedvencem. 

Ezek szerint a balettigazgató a fe-
hér balettosoknak szurkol, ahogy a
Realt emlegetik. Van párhuzam a fo-
ci és a balett között?

A sport és a táncművészet egy csa-
lád. A balettosok ugyanúgy tönkrete-
szik a testüket, mint a focisták, a pró-

Példás összefogás eredményeként ju-
tott autóhoz a négy gyermeket egy ke-
resetből nevelő győrasszonyfai Pintér
család, ahol a legkisebb kisfiú, a két-
éves Zalán súlyos daganatos szembe-
tegségben szenved, ezért Budapes-
ten kénytelenek gyógyíttatni. A hasz-
nált autót egy vállalkozó, Szabó István

Kiss Jánost a Bayern München stadionjában interjúvoltuk

A fociban is a balettosoknak szurkol

bák, az edzések megviselik az ízülete-
ket. A másik közös pont a kitartás,
mindkettő iszonyatos koncentrációt
igényel.  A harmadik hasonlóság, hogy
a tánc is, a foci is csapatmunka, ame-
lyet a győzni akarás kovácsol össze. 

Közös pont az is, hogy mindket-
tőhöz kellenek sztárok? 

Példák kellenek, a húzóerőkre szük-
ség van. A csiszolatlan gyémántból a leg-
jobbat kell kihozni. Az élet persze nem
csak győzelmekből áll, időnként padlóra
kerülünk. Onnan felállni és győzni, az fan-
tasztikus. Erre jó példa volt a Bayern–Por-
to visszavágó, ahol az 1–3 után a bajorok-
nak szinte alig adtak esélyt, a második
meccset mégis 6–1-re nyerték. 

Folytassuk a tánc és a foci párhu-
zamait. Két olyan pálya, amely jó

esetben másfél évtizedig tart, s visz-
sza kell vonulni. Fel lehet erre ké-
szülni?

Nem lehet. Amikor kijön valaki az
iskolából, a világot akarja megváltani,
s nem azon gondolkodik, mi lesz 15
év múlva. Ezért fontos a jövőkép,
hogy legyen hová visszavonulni. Van,
aki az oktatásban találja meg a foly-
tatást, de az egykori Győri Balett tag-
jai között van jogász, egy másik tán-
cosunk cukrásznak készül, ha már
nem tud fellépni. 

Kiss János táncosként csatár
volt, ünnepelt szóló táncos, aki kép-
letesen rúgta a gólokat. Ha futballis-
ta lett volna, milyen posztot választ?

Csatár lettem volna, mert mindig
előre szeretek menni és nézni.

Ismét a tavon
a fekete hattyúk

Meseautó Zalánéknak
ajánlotta fel, aki az Első Győri Lions
Klub Jótékonysági Vállalkozói Estjén
hallott a nehéz szociális helyzetben lé-
vő családról. A nagylelkű felajánlás-
hoz még ott csatlakozott az A1 Leier-
autócentrum vezetője, a klub éppen
soros elnöke, Márton László, aki vál-
lalta, hogy az adomány-gépkocsit in-

gyen felülvizsgálják, és kedvező felté-
telekkel a szükséges javításokat is el-
végzik, illetve az átíratás gondjait is
magukra vállalják. Így a szülők a jövő-
ben az eddigi nagyon költséges bér-
kocsi helyett, saját járművel vihetik
kéthetente Budapestre a kisfiút, akit a
kezelések sajátossága miatt tömeg-
közlekedéssel nem utaztathatnak.

A Győri Lions Alapítvány pedig,
amely eredetileg 650 ezer forint támoga-
tást szavazott meg a Pintér családnak
egy használt gépkocsi megvásárlásához,
így ebből a pénzből mintegy 300 ezer fo-
rintot más rászoruló családnak tud juttat-
ni – tájékoztatta lapunkat dr. Kiss László,
az alapítvány kuratóriumi elnöke. 

A lionsok egyébként a tavaly ősszel
lezajlott pályáztatás eredményeként
28 különböző fogyatékkal élő, többsé-
gében vak vagy gyengén látó ember-
nek nyújtottak összesen mintegy 4,8
millió forint támogatást. Az alapítvány
következő nagyszabású pályáztatása
idén szeptemberben lesz.
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Vállalkozásoknak ajánljuk

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

Zsolna–Krakkó
szakmai út. Május 28–31.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idei évben a városi utak,
hidak karbantartása, felújí-
tása mellett az európai ifjú-
sági olimpiához kapcsolódó
infrastrukturális fejleszté-
sek is fókuszba kerülnek.

„A győri önkormányzat költségve-
tésének évről évre jelentős há-
nyadát fordítja a városi úthálózat
korszerűsítésére. Hogy kiemelt fi-
gyelemről van szó, azt az Útkeze-
lő Szervezet idei közel négymilli-
árd forintos büdzséje is mutatja.
Ebben az összegben egymilliárd
forintot tesznek ki az olyan inf-
rastrukturális feladatok, amelyek
apropója ugyan a 2017-es Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, de
hosszú távon természetesen a
győrieket szolgálják. Ilyen példá-
ul a Kossuth utca, a Bercsényi li-
geti utak, a Kossuth híd, a Rónay
Jácint utca vagy a Kálóczy tér fej-
lesztése. Az idén is folytatódik a
Radnóti utca kikötése az 1-es út-
ra” – nyilatkozta lapunknak Feke-
te Dávid alpolgármester, aki hoz-
zátette, a belvárosi utcák megújí-
tása jelenleg is zajlik, emellett pe-
dig az idén befejeződik a Kos-
suth híd felújításának utolsó üte-
me is. Utóbbi önmagában is 300
millió forintos tétel. Az újvárosi
rehabilitációhoz illeszkedve foly-
tatódik a Kossuth utca felújítása
is, de a városban több helyen
végzik a szakemberek az aszfalt-
réteg állapotjavítását. 

„A Kossuth híd utolsó ütemé-
ben új festést, új burkolatot és di-
latációs elemeket kap a műtárgy,

Az útfejlesztés idén is kiemelt feladat
ezért a gépjárműforgalom elől le
kell zárni. Annak érdekében,
hogy a lehető legkisebb kelle-
metlenséggel járjon a lezárás,
azt a nyári szünet idejére időzít-
jük” – mondta el Máthé-Tóth Pé-
ter, az Útkezelő Szervezet szóvi-
vője. Hozzátette, a híd mellett a
Rónay Jácint utca is megújul, je-
lenleg a forgalom elől elzárva,
szennyvízcsatorna-vezetéket
cserélnek. A Kossuth utcával

kapcsolatban kifejtette, a Jakobi-
nus közig megvalósult ütem után
a Városház közig tart a következő
etap, ahonnan közvetlen kapcso-
latot építenek a Radnóti utcai új
körforgalomig, ami a sporttelep-
nél található. A szakember ki -
emelte, a város számos területét
érintik a beruházások, Győrszent -
ivánon például a Váci Mihály út

felújítása folytatódik, Ménfőcsa-
nakon a Malom úti vasúti átjárót
építik át, megújul az Új Bácsai út
és a Szabadrév út csomópontja,
ahova körforgalmat építenek,
míg Nádorvárosban a Liezen-
Mayer utca Dr. Petz Lajos és Szi-
gethy Attila út közötti rossz álla-
potú szakaszát újítják fel. Az útke-
zelő közel 700 millió forintot for-
dít a közvilágítási kiadásokra, eb-
ből százmilliót korszerűsítésre

költenek. A szóvivő azzal zárta, a
győri Útkezelő Szervezethez 410
kilométernyi belterületi szilárd
burkolatú út tartozik, emellett
fontos feladat a hidak, a közel 40
jelzőlámpa karbantartása, a bur-
kolati jelek festése, a csapadék-
víz-elvezető rendszerek tisztán
tartása, a szükséges kátyúzási
feladatok elvégzése is.

A Pannonhalmi Főapátság épületegyüttesében
1951 óta működik a Szent Adalbert Szociális Ott-
hon. Az apátság épületében kezdetben a szerzetes-
rendi és diákotthoni élettől szigorúan elkülönített ál-
lami fenntartású idősotthont hoztak létre férfi szer-
zetesek számára, melynek működtetését 1988-tól
a bencés közösség vette át. Az 1990-es évektől kez-
dődően – ahogy erre folyamatosan lehetőség nyí-
lott – a Pannonhalmi Főapátság Szent Adalbert Ott-
honába egyre több világi beteg került.

A szociális otthon megújításának folyamata 2010-
ben kezdődött az épület teljes akadálymentesítésével,
s ez a folyamat folytatódott az elmúlt több mint 1,5
éves időszakban az intézmény további fejlesztésével
és energetikai korszerűsítésével. A 100%-os támoga-
tottságú pályázat keretében 117 millió forint támoga-
tást nyert el a főapátság, melyből az alábbi fejlesztések
valósultak meg az otthonban: átalakították és felújítot-

Megújult a Pannonhalmi Fôapátság szociális otthona 
ták a vizesblokkokat a mai kor követelményeinek meg-
felelően, az első és második szinten korszerűsítették a
homlokzati nyílászárókat, az épületrészben működő
felvonót biztonságos – üzembiztos liftre cserélték, és
a mozgásukban korlátozott lakók közlekedésének
megkönnyítése érdekében a földszinti rámpát egy
emelőlapos szerkezettel váltották ki.

Emellett jelentős fejlesztés valósult meg az intéz-
mény konyhájában is, de a projekt keretében nővér-
hívó rendszer is kiépült, valamint megvalósult a kö-
zösségi terem bútorzatának cseréje, illetve internet-
tel történő ellátása is.

A rekonstrukciónak köszönhetően, a bentlakók
élete komfortosabbá vált, az új eszközök segítik a
kiszolgáló személyzet munkáját, valamint lehetővé
teszik az épület gazdaságosabb üzemeltetését is.

A fejlesztés az Európai Unió és a magyar állam
támogatásával valósult meg.

Pályázati információs nap
a kis- és középvállalkozások számára

induló új pályázatokról. Május 5.

Értékelvű vállalkozások
a fenntartható gazdaságért
konferencia Győrben május 5. 16 órától.

Profit vagy közjó?
Üzlet vagy emberközpontú gazdaság?

Nem kell dönteni! Van lehetőség, van jó példa.
Május 5. 16 óra

Folytatódik a KKV klub
a sikeresés biztonságos
finanszírozásról.
Május 7. 15 óra.

Tájékoztató tűzvédelemi,
iparbiztonsági és vízügyi jogszabály-változásokról. 

Május 12. 9 órától.

Kamarai busz indul
a Mach-Tech Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállításra, Budapestre.
(Hungexpo). Május 14.

Partnerrendezvény
Győrben, egész nap

– iparosok utcája
a Tarcsavar Kft.-nél. 
Május 14. 8 órától.

Egészségnap a kamarában.
Május 18. 10 órától

Partner rendezvény
Nemzetközi gépipari együttműködés napja Nyitrán.

Május 19.
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Az ember változik. Kisgyerek-
ként rajongunk a szüleinkért,
barátaink, védelmezőink, pél-
daképeink Ők. Kamaszként
aztán kicsit nyűgnek érezzük
gondoskodó szeretetüket. Fő-
nökökké, parancsnokokká,
börtönőrökké változnak a sze-
münkben. Dacolunk, láza-
dunk, kitörünk. Aztán szépen
lassan felnövünk. Szülők le-
szünk mi is, és átéljük mind-
ezt a másik oldalról. És akkor
sok mindent megértünk.
Megértjük, mi az a feltétlen,
ellentmondást nem tűrő, iga-
zi szeretet. Megértjük édes-
anyánk bánatát, édesapánk
hangos szavait. Megértjük a
szigort, a fegyelmezést, az ag-
gódó tekinteteket. Mennyire
más innen nézve minden
tett, minden szó! „Szépen
egyél!”, „Viselkedj rendesen!”,
„Tanuljál végre!” – Istenem,
mennyire utáltam ezeket a
mondatokat! Aztán eltelik
pár évtized, és azon kapom
magam, hogy ma én mon-
dom ugyanezeket a saját cse-
metéimnek. Biztosan utálják.
Most még! De aztán egyszer
ők is felnőnek, ők is szülők
lesznek, és ők is elmondják
majd mindezt az ő gyermeke-
iknek. Mert amikor felnö-
vünk, akkor jövünk csak rá
igazán, hogy szüleink szavá-
ban mennyi aggodalom,
mennyi óvó szeretet, mennyi
önfeláldozás lakozott. Gyer-
meknek a gondtalanság örö-
me miatt jó lenni, felnőttnek
pedig azért, mert felismerjük,
mitől volt az életünk addig
olyan gondtalan. Anyák napja
alkalmából köszönök Neked,
Édesanyám, és Neked is, Édes-
apám minden kedvességet,
minden nevelést, minden szi-
gort és minden büntetést!
Hosszú hétvége következik.
Aki csak teheti, keresse fel a
szüleit, és mondjon köszöne-
tet Nekik! Ez a legkevesebb,
amit tehetünk.. 

Papp Zsolt

Köszönjük,
hogy vagytok!

szerző: w. a.
fotó: marcali gábor

Azonos politikai oldalon állók-
tól szokatlan incidens történt a
múlt héten Borkai Zsolt polgár-
mester és Lázár János miniszter
között Quaestor-ügyben. A tár-
cavezető több önkormányzatot
érintő keresetlen szavaival
kapcsolatban közben a győrin
kívül már az újpesti városveze-
tő is megszólalt.

Kemény szavakkal reagált rendkívüli
sajtótájékoztatóján Borkai Zsolt Lá-
zár János Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter néhány órával korábbi
nyilatkozatára a múlt csütörtökön. A
tárcavezető szokásos sajtótájékozta-
tóján arról beszélt, hogy a brókerbot-
rányokban 24 önkormányzat érin-

tett, amelyek összesen 10,8 milliárd
forint értékben fektettek be az egyes
cégeknél. Győrnek pedig nem csak
államkötvényekben volt tartva mint -
egy egymilliárd forintja, hanem fede-
zetlen Quaestor-kötvényekben is.

Borkai Zsolt ezután állt a sajtó elé,
nem egyedül. Az ügy fontosságát a
jelen lévő alpolgármesterek, és dr.
Lipovits Szilárd jegyző, dr. Csörgits
Lajos aljegyző, valamint Nagy Ta-
más, a gazdálkodási főosztály veze-
tője is demonstrálta. „Azzal a váddal,
hogy Győrnek nem államkötvénye
van, hanem más típusú kötvénye, az-

zal a miniszter úr tulajdonképpen ha-
zugsággal vádolta meg Győrt, és
személy szerint engem is, amit a
győriek nevében, az önkormányzat
nevében és a saját nevemben is ki-
kérek magamnak!” – mondta a pol-
gármester. (Mint ismert, Borkai
Zsolt korábban úgy nyilatkozott,
hogy Győrt nem érte kár a Quaestor-
botrány kapcsán, hiszen a város ál-
lamkötvényt vásárolt a brókercégen
keresztül.) 

A polgármester három különbö-
ző dokumentummal is igyekezett
alátámasztani igazát. Bemutatta azt
az adásvételi szerződést, amely
2015. január 13-án kelt, és amely
igazolja, hogy az önkormányzat 824
millió 570 ezer forint névértékű köt-
vényt vásárolt. Az A250624B14 azo-
nosítójú kötvény eladási árfolyama
mintegy 999 millió 987 ezer forint volt.  

A második
dokumentum
az Államadós-
ság Kezelő
Központ hon-
lapjáról szár-
mazott. „A saj-
tótájékoztató
előtt töltöttem
le az igazolást,
amelyből vilá-
gosan kitűnik,

hogy az A250624B14 azonosítójú
kötvény államkötvény” – mutatott rá
a polgármester. 

A harmadik dokumentum a KE-
LER, Központi Elszámolóház és Ér-
téktár Zrt. által korábban az önkor-
mányzathoz eljuttatott számlakivo-
nat volt, amely szintén a már említet-
teket támasztja alá. 

Borkai Zsolt leszögezte, Győr
nem hazudik, ha bárki ilyennel vádol-
ja meg a várost, a polgármesternek
kötelessége, hogy megvédje vala-
mennyi győri, az önkormányzat és
saját maga becsületét és igazát, le-

gyen szó akár miniszterről vagy bár-
ki másról – ezért is hívta össze a
rendkívüli tájékoztatót. A polgármes-
ter végezetül azt is megjegyezte,
hogy ahogy az önkormányzatnak,
úgy az önkormányzati cégeknek sin-
csen Quaestor-kötvénye, a város
megtakarításai pedig egy OTP-s
számlán kamatoznak. 

A győri városvezető után a hason-
ló helyzetben lévő újpesti polgármes-
ter is kikérte magának Lázár János
szavait. Wintermantel Zsolt közle-
ményt adott ki, amelyben így fogal-
mazott: „Megdöbbentő és vérlázító
az, hogy gátlástalan brókerek hosszú
éveken át vezethették félre becsüle-
tes ügyfeleiket úgy, hogy ez senkinek
sem tűnt fel az illetékesek közül.
Azoknak sem, akik amúgy annyira jól
értenek az átlagemberek, kisvállalko-
zók vegzálásához. Az viszont minden
határon túlmegy, hogy bárki is meg-
próbálja Újpestet lejáratni, megszé-
gyeníteni... Szeretném ezúton is meg-
nyugtatni az újpestieket, hogy a csaló
brókerek Újpest pénzéhez nem fér-
hettek és nem is fértek hozzá. Már a
Quaestor-botrány kirobbanása után,
március 9-én kiadott dokumentum
igazolja, hogy Újpest pénze az utolsó
fillérig megvan a pénzügyi szolgálta-
tó cég, a Magyar Nemzeti Bank több-
ségi tulajdonában lévő Központi El-
számolóház és Értéktár Zrt.-nél (KE-
LER Zrt.) vezetett, Önkormányza-
tunkra nevesített alszámláján – állam-
papírban.”

Újpest önkormányzatának eseté-
ben egyébként kétmilliárd forintról
van szó, rajta, és a vele szinte azonos
helyzetben lévő Győrön kívül milliár-
dos tétellel még Százhalombatta
érintett a brókercégek ügyében, ez
utóbbiban 3,5 milliárd forintról be-
szélnek. A kisebb települések közül
pedig a környezetünkből Dunaszeg
és Győrszemere volt valamilyen kap-
csolatban brókercégekkel. 

Becsületbeli ügy
Borkai Zsolt: Gyôr kizárólag állampapírt vásárolt

A polgármester három
különbözô dokumentummal
is alátámasztotta igazát.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Korábban már kétszer is nemet
mondtam az államtitkári felké-
résre, mert sok mindent viszek,
és nem szeretném, ha ez az itte-
ni munka rovására menne. Ősz-
szel azonban igent mondtam,
mert úgy éreztem, a lendület
nem fogyott el belőlem, ugyan-
olyan intenzitással tudom vé-
gezni a képviselői munkámat –
fogalmazott lapunknak adott
interjújában Kara Ákos győri or-
szággyűlési képviselő, aki a vá-
lasztások óta eltelt egy év mér-
legét vonta meg.

Eltelt egy esztendő, nem naptári ér-
telemben, politikailag. Milyen volt
ez az év képviselői szemmel?

Az elmúlt egy esztendő úgy kezdő-
dött, ahogy a korábbi véget ért. A fon-
tossági sorrendek nem változtak Győr-
ben: fejlődjön a térség, hozzunk létre új
munkahelyeket és növekedjen a gaz-
daság. Ilyen értelemben folytattuk a
korábban megkezdett munkát. Ami lé-
nyeges változás volt, az az őszhöz köt-
hető, amikor számomra egy teljesen új
területre kerültem át, miközben a frak-
cióban továbbra is dolgozom a foglal-
koztatáspolitika területén.

Mielőtt államtitkári feladataira rá-
térünk, maradjunk még a képviselő-
ségnél. Amikor egy éve beszélget-
tünk, a kampányban azt mondta, a
térségben 150 projektet vittek vég-
hez, s egyet nem sikerült lezárni. Mi
az az egy?

A korábbi ciklusban a győri és a tér-
ségi polgármesterekkel végigbeszél-
tük a legfontosabb teendőket, a pro-
jekteket egy kivételével sikerrel végig-
vittük. A  tápszentmiklósi szennyvízel-
vezetés megoldatlan, megvárjuk, lesz-e
rá uniós forrás, ha nem, akkor hazai
költségvetési forrásért lobbizok.

Az ön lobbierejének is köszönhe-
tően, az elmúlt ciklus végén közpon-
ti forrásból 4,7 milliárd forintot biz-

A célok nem változtak Gyôrben és a térségben — mondta lapunknak adott interjújában Kara Ákos

Térségfejlesztés, gazdaságfejlesztés, új munkahelyek
tosítanak az Insula Lutherana felújí-
tására.  Hogy áll most az evangéliku-
sok projektje?

Jól áll, az előkészítési, tervezési
munkák elkezdődtek, a menetrendet
meghatároztuk. 2017-ben, a reformá-
ció ötszáz éves évfordulóján szeret-
nénk átadni a megújult Insula Luthe-
ránát. Vagyis tartjuk azt, amit vállal-
tunk. Aki arra jár, láthatja, hogy az elő-
készítő munkák részeként a régészeti
feltárás megkezdődött. 

Ugyancsak egy évvel ezelőtt je-
lentette be, hogy a győr–gönyűi ki-
kötőben egy német acélipari beru-
házó akar letelepedni. Ez a projekt
hogyan áll?

Szerdán sor került az alapkőleté-
telre. Ettől függetlenül az állami beru-
házás előkészületei is megkezdőd-
tek, a vízügyi igazgatóságon múlik,
mikor zárja le a kivitelezési közbe-
szerzést. De ha már a nagy beruházá-
sok szóba kerültek, nem feledkezhe-
tünk meg az infrastrukturális fejlesz-
tésekről sem. Szeptemberre Győrt

és Csornát kétszer két sávos gyors-
forgalmi út köti össze, 2015 őszén
pedig a Győrt keletről elkerülő út
újabb szakaszát szeretnénk átadni. A
két nagy útfejlesztés célja az, hogy a
gazdaság erősödjön, új munkahelyek
jöjjenek létre, a beruházók és munka-
vállalók számára ugyanis fontos a jól
kiépített infrastruktúra, amelynek ré-
sze a közlekedés. Ebből a szempont-
ból kifejezetten hasznos, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban
vagyok államtitkár, mert ezeket az út-
építéseket segíteni tudom. 

Képviselői programjának fontos
eleme volt, hogy ha ismét bizalmat
kap, kiemelt helyen kezeli a panelfel-

újítási programot. Győrben ez sok
embert érint, hol tart a folyamat?

Borkai Zsolt polgármesterrel, va-
lamint Simon Róbert Balázs képvi-
selőtársammal azt vállaltuk, hogy
Győrben 1300 lakás korszerűsíté-
sét zárjuk le az előző ciklus forrásai-
ból. Ezt az ígéretünket tartani tud-
juk, ebből a vállalásunkból az utolsó

otthonok felújítása jelenleg is tart.
Az új ciklus új feladata, hogy az Ott-
hon Melege program keretében
folytatni tudjuk a győri lakások kor-
szerűsítését. Hónapokkal ezelőtt
minden közös képviselőt meghív-
tunk a szakmai fórumra, s ezek alap-
ján egy sokkal jobb országos kiírás
született, vagyis győri vélemények
határozták meg. Ez a program már
nem csak a panelépületekre vonat-
kozik. A cél az, hogy a lakások fenn-
tartási költségei csökkenjenek, s
korszerűbbek és esztétikusabbak
legyenek az épületek. 

Egy éve azt mondta, ha bizalmat
kap ismét, folytatja a polgármeste-

rekkel a konzultációt új projektek
létrehozására.

Két találkozóra is sor került ősz óta
a polgármesterekkel, ahol végigbeszél-
tük a fejlesztéseket. Összeraktunk egy
településekre lebontott listát, hogy ki-
nek, mire van szüksége, s keressük
azokat a hazai és uniós forrásokat,
amelyekből ezek megvalósíthatók. 

Dolgozunk azon is, hogy 87
gyôri és Gyôr környéki iskolában 
sokkal gyorsabb internetet 
használhassanak az év végére.
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www.vidrauszoiskola.hu

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

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

a Győri Sátoros Fedett Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

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

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

Májusi befizetés esetén kedvezmény!

országgyûlési képviselô

Fél évvel ezelőtt a képviselői
munka mellé infokommunikációs ál-
lamtitkári megbízást is kapott. Mi-
közben nőtt Győr lobbiereje a kor-
mányban, nem ment ez a képviselői
munka rovására?

Eddig egyetlen dolognak ment a
rovására a sok munka, ez pedig a csa-
ládom. Korábban már kétszer is ne-
met mondtam a felkérésre, mert sok
mindent viszek és nem szeretném, ha

ez az itteni munka rovására menne.
Ősszel azonban igent mondtam a fel-
kérésre, mert úgy éreztem, a lendület
nem fogyott el belőlem, ugyanolyan
intenzitással tudom végezni a képvise-
lői munkámat. Eredmény lett az info-
kommunikáció területéről az ingye-
nes szoftver lehetősége diákok szá-
mára.  De dolgozunk azon is, hogy 87
győri és Győr környéki iskolában sok-
kal gyorsabb internetet használhassa-
nak az év végére. Nem csak Győrt
érinti, hanem az egész országot, 2018
végéig szeretnénk mindenhol biztosí-
tani a szélessávú internetet a Digitális
Nemzeti Fejlesztési Program kereté-
ben.  Ami nekem is sok fejtörést oko-
zott az elmúlt évben, s ezt az evangé-
likus projektnél éppúgy tapasztaltam,
mint a győr–gönyűi fejlesztés kap-
csán, hogy a hivatali bürokrácia még
mindig nagyon jelentős Magyarorszá-
gon, ami sok energiát von el, s a határ-

idők betartásának egyik nagy ellenfe-
le a bürokrácia. 

Bizonyára sokan megkérdezik a
választói, hogy miközben egy éve si-
ma kétharmaddal nyerte a válasz-
tást a Fidesz, azóta sok minden
megváltozott. Mi történt a pártban,
hogy látja ezt győri képviselőként?

Ennek több oka is lehet. Azok bizo-
nyultak a legjobb döntéseinknek, ami-
kor elégséges időt szántunk az előzetes

egyeztetésekre, ilyenkor optimális meg-
oldást találtunk. Örülök, hogy az inter-
netadó visszavonásáról az én vélemé-
nyemet is meghallgatták és elindult a
nemzeti konzultáció, ami arról szól,
hogy az internethez való hozzáférés ho-
gyan tudja segíteni az embereket, a
munkahelyeket. A kevés egyeztetés
nem hoz kellő eredményt. A Fidesz
egyik fő erénye az egységesség volt, a
különböző véleményeket házon belül
meg lehetett beszélni, most viszont sok
esetben ez a nyilvánosság előtt zajlik.
Mindezt nem tartom helyesnek, a csa-
ládi vitákat sem visszük házon kívülre.
Szerintem hiteles emberek sokak szá-
mára hitelessé tehetik újra a legna-
gyobb kormánypártot. A kormányzati
munkának akkor van értelme, ha az em-
berek gondjaival foglalkozunk, s ezekre
keressük a megoldást és közben ered-
ményesen tudjuk végezni azt a térség-
fejlesztő munkát, amit vállaltunk. 
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OKTATÁS HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

„Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
az oktatás-nevelés, szakképzés területén
a népi építészeti felmérő táborok program-
jának megvalósításáért, amelynek célja a
műemlékek, helyi értékek megőrzése, a
Hild József Építőipari Szakközépiskolának
a Példaadó Műemlékgondozásért Díjat
adományozza” – olvasható a laudációban.
A díjat Józsa Tamás igazgató, az április 18-i
műemléki világnaphoz kapcsolódva szer-
vezett, Múlt nélkül nincs jövő című konfe-
rencián vette át.

Húszéves múltra tekintenek vissza a né-
pi építészet értékeit feltáró és dokumentá-
ló nyári táborok. Általában két-három évet
dolgoznak egy-egy településen a diákok.
Régi épületeket, présházakat, útszéli ke-
reszteket mérnek fel. Megismerik az épü-
letek szerkezeti, statikai jellemzőit. Dolgoz-
tak Mórichidán, Csikvándon, Fertődön,
Nagycenken, Hidegségen, Hegykőn. Kü-
lönleges, a Dunántúlon még nem kutatott
technikatörténeti emlékekkel is találkoztak
már, például a makkos fazár nevezetű szer-
kezettel. Erről azután több díjnyertes pályá-
zatot készítettek. A diákok a népi építé-
szeti emlékeken keresztül bepillantást
nyernek a korabeli házépítési szokások-

ICOMOS-díjjal ismerték el a Hild-iskolát
ba, az épületek szerkezeti felépítésébe, a
települések kialakulásába, melyet a tan-
anyagba is beépítenek.

A felmérések eredményét közel félszáz
tablón mutatják be. Legutóbb a budapes-
ti FUGA építészeti kiállítóközpontban tar-
tottak nagy sikerű kiállítást és ehhez kap-
csolódó konferenciát.Hat éve a szentend-
rei skanzennel közösen is szerveznek tá-
borokat, ahol a diákok elsősorban a „Kis -
alföld tájegység” gondozásában vesznek
részt, padlót döngölnek, tetőt javítanak,
kerítést fonnak, miközben maguk is egy
hétre beköltöznek a Skanzenbe. Egy Leo-
nardo-pályázatnak köszönhetően köze-
lebbről megismerkedhettek a tallinni
skanzennel is, hagyományos észt épüle-
tek renoválásában vehettek részt, az észt
diákok pedig Győrbe és Szentendrére jár-
nak ismerkedni a magyar népi építészet-
tel. Az intézmény tervei között szerepel,
hogy ausztriai partner iskoláikkal közösen
mérjék fel a Fertő kultúrtáj építészeti érté-
keit, kastélyokat, tájházakat, ezzel is gya-
rapítva a tudásukat.

Az igazgató hangsúlyozta, az ICO-
MOS-díj megerősítette a tantestületet
abban, hogy jó úton járnak, egy olyan
ágát művelik a műemlékvédelemnek,
amely a népi építészetre helyezi a hang-
súlyt és erre készítik fel a diákokat is.

VÉGLEGES ultrahangos zsírbontás, 
alakformálás és kombinált lézeres 
bôrfeszesítés, bôrszövet-regeneráció
Gyôrben a MediShape Esztétikai Szalonban!

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

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

www.zsireltavolitasgyor.hu

KEZELÉSEK

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

Kérje szakembereink 
egyénre szabott javaslatát!

MÁR 4700 FT/ALKALOM ÁRTÓL

Hogy a legjobb formáját hozhassa!
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Tabunak számító témát fesze-
get legújabb előadásában a
Győri Balett: a családon belüli
erőszakról beszél a tánc nyel-
vén az együttes. A Ne bánts! cí-
mű darabot május 14-én mutat-
ják be a Bartók Béla Megyei Mű-
velődési Központban. Velekei
László Harangozó-díjas koreog-
ráfussal beszélgettünk.

Ilyen mély társadalomkritika bemu-
tatása nem jellemző a társulatra. Mi-
ért választotta ezt a nehéz és fontos
témát?

Egyrészt kaptunk egy megkere-
sést Ausztriából, de azt végül nem vál-
lalta a társulat, másrészt mindig is
vonzott, hogy elzárt érzelmi világban
élő emberekkel foglalkozzak. Hangsú-
lyozni szeretném, hogy ne legyünk kö-
zönyösek a családon belüli erőszakkal,
a nők bántalmazásával szemben! Ta-
lálkoztam olyan hölggyel, aki azt
mondta, nem hozza el a gyerekét az

előadásra, ő sem fogja megnézni,
mert taszítja az ilyen durva téma. De
mi van, ha valaki a környezetünkben
ilyen szituációba kerül? Lehet, hogy
fel sem ismerjük. Hányszor mondjuk
azt, hogy ez nem a mi dolgunk?

Egy statisztika szerint a gyilkos-
ságok 40 százaléka családon belül
történik, minden ötödik nőt rend-
szeresen bántalmaz a partnere Ma-
gyarországon, és hetente legalább
egy nő hal meg párkapcsolaton be-
lüli erőszak miatt. Ideje, hogy egyre
többen foglalkozzanak a témával.

Nincs mese, szembe kell nézni ve-
le: ez egy társadalmi probléma. Az ér-

Nem a mi dolgunk?
Családon belüli erôszakról beszél a Gyôri Balett

zelmi zsarolástól a verbálison át a fizi-
kai bántalmazásig többféle erőszakról
kell beszélnünk, amiknek ha bármelyi-
ke megtörténik, elbillen valami, és at-
tól kezdve elindul a lejtőn a kapcsolat,
vagy éppen a család.

Az előadás traileréből kaphatunk
ízelítőt, de pontosan milyen csalá-
dot látunk a színpadon?

Szándékosan nem a táncmozdula-
tokon keresztül készítettük a kisfilmet,
hanem színészi oldalról közelítettünk.
Van egy apa, aki a saját zsarnoki vilá-
gában él, a felesége ezt toldozza-fol-
tozza, de amint ez a világ megbillen,
az anyán tölti ki az agresszióját. Az
anyában lévő nő szülés után meghalt,
a szexualitás csak hatalmi viszonyok-
ban van jelen. A hamarosan 18 éves
lányuk iránt kezdenek érdeklődni a fi-
úk, s amikor ezt az apa észreveszi, nő-
ként kezdi kezelni és haragszik rá,
hogy elveszik tőle a „kislányát”. A lány
drámája a legerősebb, esélye sincs ki-
törni, a környezete nem tud neki segí-
teni, az apa pedig, aki valószínűleg
szintén egy erőszakos családból szár-
mazik, élheti a saját világát. Az anya

karaktere is komplex. Rengeteg fel-
jegyzést és dokumentumot olvastam
azokról a nőkről, akik képesek kiszol-
gáltatni a saját gyermeküket. Leszol-
gálta a 15-20 évét az apa mellett,
megfulladt az önképe és onnantól,
hogy az apa elkezd nőként gondolni a
lányára, akármilyen szörnyű kimonda-
ni, de leveszi róla a terhet. A család
életének egy szakaszát mutatom be,
és a végén nem lesz feloldás. Sajnos
a legtöbb nőnek, akivel ilyen történik,
nincs változás az életében. Azt szeret-
ném, hogy a nézőkben történjen ez
meg, legyenek érzékenyebbek a téma
iránt. A családon belüli erőszak az
egyik legnagyobb bűn egy gyerek felé,
amiből soha nem áll talpra. Ezért is
nagy a felelősségünk, és ezért is lehet
egy pszichológussal és a témában jár-
tas szakértőkkel az előadások után
beszélgetni.

Hány éves kortól ajánlja a darabot?
Fontos, hogy kezeljük felnőttként a

gyerekeket, hiszen a mai világ minden,

csak nem gyerekcentrikus. Egy ilyen
darabnál sokkal többet bírnak a gye-
rekek, de kitesszük a 14-es karikát.
Azt gondolom, ha megfelelő érték-
rendben neveljük őket, és úgy élünk
mi is, akkor nyugodtan meg lehet néz-
ni egy ilyen előadást, és hagyni kell,
hogy felkavarjon. De ne a képi brutali-
tásra gondoljunk. Felerősítjük a témát
érzelmi oldalról, hogy a környezet
megkérdezze az érintettektől: biztos,
hogy minden rendben? Ők pedig rá-
jöjjenek, az a világ, amiben élnek, nem
természetes. Sokan elfogadják, hogy
ez a sorsuk. Ezt felejtsük el! Az első lé-
pést viszont a bántalmazottaknak kell
megtenniük, úgy lehet nekik segíteni.

Ezt a szörnyűséget hogyan lehet
a tánc nyelvére lefordítani?

A testek virtuozitása nem csak lát-
ványként szolgál, hanem mesélnek,
amit absztrakt és alternatív elemekkel,
valamint verbálisan is kiegészítünk. A
táncosok most másként állnak a szín-
padra, másként táncolnak, a lelkükig
hatol a téma. A próbákon egy-egy
résznél van, akinek könnybe lábad a
szeme tánc közben.

Egy korábbi darab kapcsán azt
mondta, a zene határozza meg, mit
fog a színpadon látni. Most is így volt?

Furcsa, de igen. A kiválasztott ze-
nén keresztül megpróbálom minden
egyes karakternél megélni, mi történt
vele. Ez haza tud vágni egy-két napra,
de segít is az alkotásban, ha húzza a
téma súlya a vállamat. Max Richter ze-
néiből raktam össze a közel egyórás
előadást. Nagyon sok vonósnégyest
és zongorát használ, imádom a klasz-
szikus, de modern köntösbe öltözte-
tett hangszerelését.

„Ilyen jellegű sajtótájékoztatóra a társulat 35 éves fennállása óta
nem volt példa” – kezdte köszöntőjét Kiss János, a Győri Balett
igazgatója a produkció keddi sajtótájékoztatóján, és úgy folytatta:
„A táncművészettel nem lehet hazudni. Témáját tekintve olyan mű
született, melyet a társadalom sok esetben tabuként kezel, de a
művészetnek nem csak a szépségről, a boldogságról kell beszél-
nie, hanem emberi sorsokról, fájdalmakról is.”
A Ne bánts! a 2008-ban, Velekei László ötlete nyomán elindult „Fia-
talok a fiatalokért” elnevezésű program egy újabb kiemelt alkotása. 
A Bartók Béla Megyei Művelődési Központban május 14–15–16-
án, a XI. Magyar Táncfesztivál keretében lesz látható a darab.
Bencze Emőke szakpszichológus reméli, hogy lesz, aki a balett
megtekintése után szakemberhez fordul, felvállalva élethelyzetét.
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www.anemooptima.
webnode.hu

70/521-9212 
Anemo Optima Kft.

kezelése,

MEGNYITOTTUNK!
Minőségi termelői borok kimérése kedvező áron!

TERMELŐI BOR ÉRTÉKESÍTÉS GYŐRBEN, A VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN
Nyitva tartás: kedd-szombat reggel 7 órától délután 2 óráig

Fajtáink: Olaszrizling, Chardonnay, Szürkebarát, Muskotály, Kékfrankos, Merlot

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A közelmúltban ünnepelte fennállásá-
nak ötödik évfordulóját a győri Hetedik
Bekezdés zenekar. A dallamos, prog-
resszív hatásokkal tűzdelt rockzenét ját-
szó együttessel 2010 óta számos helyen
találkozhatott a közönség. Károlyi Balázs
basszusgitáros felidézte, a többi mellett
tíz saját szervezésű jótékonysági koncer-
tet is adtak, például a lapunk hasábjain
is többször bemutatott Burján Hanna
számára, aki születése óta egy súlyos
betegséggel, az úgynevezett Smith-
Lemli-Opitz-szindrómával küzd. Gyűj-
töttek pénzt a Gézengúz, a Lurkó és a
Csodalámpa Alapítványnak is, mert fon-
tosnak tartják, hogy segítsenek a rászo-
ruló gyerekeknek.

A Hetedik Bekezdés repertoárján
jelenleg 15 saját, magyar nyelvű dal
szerepel, valamint megzenésített ver-
seket is hallhat a közönség a koncert-
jeiken. A témákat tekintve elgondol-
kodtató, filozofikus dalokat készíte-
nek, a szövegekre érdemes odafigyel-
ni, nem azokat célozzák meg, akik hát-
térzajként hallgatnának csak zenét.

Károlyi Balázs a zenekar jövőbeli
terveiről elárulta, szeretnének video -

Ötéves a Hetedik Bekezdés

klipet készíteni, illetve a felvett dalo-
kon túl továbbiakat rögzíteni stúdió-
ban, s egy nagylemezzel előállni, s biz-
tos, hogy december 5-én a hagyomá-
nyokhoz híven jótékonysági koncertet
adnak a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központban a Mikulás-ünnepségen.

A Hetedik Bekezdés felállása: Pintér
Henriett – ének, Krizmanich Krisztián –
gitár, vokál, Trubin László – gitár, gitárszin-
tetizátor, vokál, Károlyi Balázs – basszus-
gitár, Richnovszky Emánuel – dobok.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

A közönségsikert tekintve, übe-
relte tavalyi évadát a Győri
Nemzeti Színház, azonban a
2015/16-os műsorral még maga-
sabbra kívánja tenni a lécet For-
gács Péter. A darabok ismerte-
tése mellett több változásról is
beszámolt az igazgató a közel-
múltbeli sajtótájékoztatón, ahol
a Győri Balett jövőbeli premier-
jéről is szó esett.

Forgács Péter a március 15-én Kos-
suth-díjjal jutalmazott Bede-Fazekas
Csaba előtti tisztelgéssel kezdte a tá-
jékoztatót, a Győri Nemzeti Színház
2015/16-os évadát pedig az ifjúság-
nak ajánlotta: „Vallom, hogy közéjük
tartoznak a diákok és lélekben a
nyugdíjasok is, és más-más értékek-
re koncentrálva, mindenki megtalálja
majd az örömét, ha ellátogat a szín-
házunkba.”

Szerelmi klasszikusokkal indul az
évad, az első bemutató szeptember
26-án William Shakespeare-től a Víz-
kereszt, vagy bánom is én című darab
lesz, melyet Lev Tolsztoj Anna Kareni-

Az ifjúságé a színház következô évada
nája követ, s az előadást az eddig szín-
padon bemutatottakhoz képest kibő-
vítik. Szintén a nagyszínpadon két kife-
jezetten családi előadás következik,
karácsony előtt A muzsika hangja cí-
mű musical kerül repertoárra. Jövő év
elején egy népszerű operát, Kodály
Zoltántól a Háry Jánost tűzik műsorra.
A közelmúltban a győri közönség előtt
is bemutatkozó Gáspár Sándor a kö-
vetkező évadban is vállalt szerepet vá-
rosunkban, ezúttal a Tizenkét szék cí-
mű produkcióban, melyet Ilja Ilf és Jev-
genyij Petrov jegyeznek. Az utolsó be-
mutatóról, a Beatles.hu zenés darab-
ról Forgács Péter még nem kívánt
részleteket elárulni, csupán annyit
mondott: a csapat legnépszerűbb slá-
gerei szólalnak meg nagyzenekari
hangszerelésben, miközben apró tör-
téneteket idéznek fel a zenekarról. A
Kisfaludy Teremben Ken Ludwig Pri-
madonnák című bohózatát és Egressy
Zoltán 4x100 című színművét mutatja
be a társulat. Műsoron marad a Jézus
Krisztus Szupersztár, a Mágnás Miska,
a Csoportterápia, a Portugál, A hely-
ség kalapácsa, csoportok kérésére pe-
dig a 80 nap alatt a Föld körül is.

Az igazgató elmondta, a tavaly be-
vezetett Vill-Korr Sulibérletnek óriási

sikere volt, a következő évadban az Alice
Csodaországban, Az ember komédi-
ája és A császár keze című darabokat
mutatják be ennek keretében, ám a
nagy érdeklődés miatt szigorítani kell:
csak általános iskola 2–8. osztályo-
soknak adnak ki bérletet. További vál-
tozás, hogy a Kisfaludy Terem előadá-
saira megszűnik a csoportos kedvez-
mény. Az új évadban nem emeltek a
bérletek árán, viszont változik a bérle-
tek részletfizetésének ütemezése.

Kiss János, a Győri Balett igazga-
tója elmondta, ősszel  két egyfelvo-
násos balettet mutatnak be Egyen-
súly címmel. Az est első műve Caye-
tano Soto: Uneven című alkotása
lesz, mely a kizökkent állapot drámai -
ságát, reményvesztettségét mutatja
meg, míg Velekei László: A terem cí-
mű szatirikus hangvételű kom po -
zíció ja a megingás örömteli érzését
viszi színpadra.

Radnóti Ákos alpolgármester
hangsúlyozta, önmagáért beszél,
hogy több mint 10 ezren váltottak bér-
letet a színházba. „Jó munkát végzett
mind a két társulat, kiváló előadáso-
kat mutattak be, az pedig külön öröm
számomra, hogy a fiatalokra nagy
hangsúlyt fektetnek.”
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Darus kocsival emelték be a Bat -
thyány-életmű-kiállítás legnagyobb
méretű festményét hétfőn délután, az
Esterházy-palota belső udvarába.

Az Ezer év küzdelme című, a magyar
történelmet monumentális „képregény-
ként” bemutató olajfestményt egy 275
cm magas, 320 cm hosszú és 240 kg
súlyú speciális láda rejtette. A ládát kife-
jezetten a festmény szállítására készítet-
ték 18 mm vastag rétegelt lemezből,
speciális festéssel. A belsejét szivaccsal
borították és légpárnás fóliába csoma-
golták a képet.  Az erős szél miatt csak
másodszori kísérletre sikerült a két eme-
let magas palota teteje felett átemelni a
„csomagot” és betenni az emeleti belső
udvarra. A festményt még az udvaron ki-
bontották a dobozából, csak így fért be
az ajtón a kiállítóterembe. 

A monumentális festményt kö-
szöntve, Fekete Dávid alpolgármester
elmondta, Batthyány Gyula Ezer év
küzdelme című képe hasonlít a Szé-
chenyi apoteózis-hoz – magyar törté-
nelmünk elevenedik meg a festmé-

A Győri Filharmonikus Zenekar
Berkes Kálmán vezényletével felejt-
hetetlen élményt kínál az opera sze-
relmeseinek. Két világsztár, José
Cura és Rost Andrea közreműkö-
désével, május 3-án egy nagysza-
bású hangversenyen csendülnek
fel az operairodalom legszebb áriái
és duettjei Győrben, az Audi Aréná-
ban. A szervezők, a művészi élmény
mellett nagy hangsúlyt fektetnek
arra is, hogy az előadás technikai ki-
szolgálása is messzemenőkig hoz-
zájáruljon a hangverseny sikeréhez.

Bárhol foglalnak majd helyet a
nézőtéren, bármilyen messze is ül-
jenek a színpadtól, semmiről nem
fognak lemaradni. Nagyméretű le-
des kivetítőkön, profi stáb közremű-
ködésével lehet majd nyomon kö-
vetni a színpadon történő esemé-
nyeket, és az ország legjobb hang-
mérnökei gondoskodnak arról,
hogy az Audi Aréna minden szegle-
tében, a nézőtér minden székéről ki-
váló minőségben hallhassák és lát-
hassák a két világsztár és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar előadásában
az operairodalom legszebb műveit.

Ledes kivetítôkön
a José Cura-koncert

Daruval emelték be
a festményt a múzeumba

nyen.  A képet a Magyar Nemzeti Ga-
léria adta kölcsön a kiállításra, és
hosszú idő óta most látható először
múzeumi körülmények között. Külön-
legessége lesz a tárlatnak, hogy soha
egyszerre, egy helyszínen nem láthat-
ta a közönség az Ezer év küzdelme,  a
Széchenyi apoteózis és A Nádasdy
család története című festményt. 

Grászli Bernadett, a Rómer Múzeum
igazgatónője hangsúlyozta, a múzeum
életében először történt meg, hogy da-

rus beemeléssel érkezett alkotás. Nem-
csak a méretei és a speciális szállítás
miatt, hanem értéke miatt is, 60 millió
forintra biztosították a festményt. 

A Battyhány Gyula-életmű-kiállítás
május 9-től látogatható az Esterházy-
palotában.  
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KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Melyik a világ leghosszabb utcája? Hát
a győri Kossuth utca, hiszen hétezer év
zsidó-keresztény kultúrtörténetén ível
át, zenei világokon vágtat keresztül” –
idézték Lackfi János írót, költőt az Öt
Templom Fesztivál szervezői, akik saj-
tótájékoztatón számoltak be a május
7–11-ig tartó programokról.

Az Öt Templom Fesztivál a hitről és
az elfogadásról szól, párbeszédről kul-
túrák és vallások között. Apropójául és
helyszínéül az európai kuriózum, Győr-
Újváros egy utcájának öt temploma
szolgál, ahol a néhány napban különle-
ges koncertek, színházi előadások, ze-
neiskolai növendékhangversenyek, ki-
állítások, városnéző séták sorával vár-
ják az érdeklődőket a felekezetek.

Pál Kálmán, az Öt Templom Feszti-
vál és a Karzat Színház igazgatója fel-
idézte, a perifériáról, a semmiből indult
el a programsorozat, ami az elmúlt évek-
re izgalmas, jelentőségteljes fesztivállá
nőtte ki magát, idén pedig már a tizedik
alkalommal szervezik meg a zsidó-ke-
resztény kultúra ünnepét. „Nehéz volt
sör és virsli nélkül fesztivált népszerűsí-
teni, de az Öt Templom nem a test, ha-
nem a lélek ünnepe próbált lenni” –
hangsúlyozta és hozzátette, időközben
a városrész is fejlődik, az újvárosi reha-
bilitációnak köszönhetően, az épületek
megmutatják igazi arcukat.

Borsa Kata szervező a programok
kapcsán elmondta, minden évben cél,
hogy kuriózumok is kerüljenek a műsor-
ba. Idén is több ilyen program lesz, pél-
dául Bíró Eszter koncertje, amit a holo-
kauszt győri mártírjai emlékének ajánl.
Az énekesnő különleges estét ígért: „Ar-
ról fog szólni, hogyan lehet hittel, re-
ménnyel a jövőbe nézni úgy, hogy köz-

Öt Templom Fesztivál
a világ leghosszabb utcáján

A részletes program a www.ottemplom.hu oldalon olvasható.

keres.

Küldd fényképes önéletrajzodat az allas@gyorplusz.hu e-mailre május 13-ig!

A 

Jelentkezz, ha fiatalos, kreatív csapatban dolgoznál
és nem riaszt a rugalmas munkaidő!

Előny, ha szakirányú végzettséggel,
szakmai tapasztalattal rendelkezel és ismered
az EDIUS vágóprogramot.

ben emlékezünk azokra, akik nem lehet-
nek már velünk” – mondta.  A sajtótájé-
koztatóra eljött a Budapest Bár vezetője,
Farkas Róbert is, az együttes ugyanis
idén is fellép különleges, a tavalyi Öt
Templom Fesztiválra készített klezmer
műsorával. „A szervezők kerestek meg
minket múlt évben, s mi vállaltuk a fel-
adatot, mert a cigányzene és a klezmer
muzsika közeli rokonságban van, a lük-
tetésükben, dallamvilágukban találunk
kapcsolódási pontokat.” Szintén részt
vett a programok ismertetésén a Kis-
csillag zenekar frontembere, Lovasi
András is, aki elmondta, nagyon kevés
szakrális típusú fesztivál van Magyaror-
szágon, kuriózumnak számít a győri
program. „Viszonylag szelíd verzióval ké-
szülünk, olyan akusztikus csomagolást
kapnak a dalaink, amik helytállnak eb-
ben a szakrális térben” – árulta el.

A szervezők hangsúlyozták, a felújí-
tás alatt álló evangélikus Öregtemplom
programjait más helyszínen rendezik
meg, a felújított egykori Menházban pe-
dig kulturális központ alakul ki, ahol de-
bütál a Menház Színpad is Gáti Oszkár
művészeti vezetésével.
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Im Rómer Haus wird die Konzertserie
RÓMERKVELLE 2015 am 30 April
und 1 Mai angefangen. An der ersten
Wochenende Mai werden die „modi -
schen“ Darsteller aus Westungarn auf
die Bühne treten, um ein denkwürdi-
ges Maifest in der Innenstadt Győr zu
veranstalten.

JAZZTERRASSE wartet für das Publikum am 2 Mai bei der Terrasse vor
Hotel Konferencia. An die kostenlose Veranstaltung werden  das Orchester
VIKTÓRA JAZZ CLUB und sein Sänger/innen auftreten.

Ein gemeinsames Kon-
zert des weltberühmten
argentinischen Tenors
JOSÉ CURA und der mit Kos-
suth- und Liszt-Preis ausgezeich-
neten ungarischen Opersängerin
ANDREA ROST, sowie der
GYŐRER PHILHARMONI-
KERN wird am 3 Mai um 19:00
Uhr in der Audi Arena gegeben.

Für die 13. INTERNATIONALE WOHLTÄ-
TIGKEITSVERANSTALTUNG UND MO-
TORFAHRERTREFFEN, MIT ROCK -
FESTIVAL werden die Interessierenden am
7-10 Mai in dem Jugendlager in Győrújbarát
durch das Freundeskreis der Motorfahrer in
und Umgebung eingeladen.

Dieses städtische Maifest wird traditionell in
Kiskútliget in Győr stattgefunden. Im An -
schluss daran wird ein Familientag im XAN-

TUS JÁNOS ZOO AM 1 MAI organisiert. Ne-
ben den gewöhnlichen Attraktionen (Tiergestrei-
chel, Schaufuttern, usw.) werden musikalische
Ver anstaltungen, spielerische Beschäftigungen
für Jungen und Älteren angeboten.

Ein Konzert der Musikgruppe BUDAPEST BÁR wird in der Synagoge am
7 Mai um 19 Uhr gegeben. Im Rahmen des Fünf Kirchen Festivals wird die
neue Platte „Klezmer“ aufgeführt. Gast der Abend und einer der Solisten
der neuen Platte ist der Haupt-Kantor der Budapester Synagoge in der Do-
hány utca, László Fekete.

Das FÜNF KIRCHEN FESTI-
VAL, das über Glaube und Akzep-
tation, von Dialogen zwischen Kul-
turen und Religionen spricht, er-
wartet die Gäste schon zehntes
Mal. Der Aufhänger und Ort wird
durch ein europäisches Kuriosum,
die fünf Kirchen in nur einer Strasse
in Győr-Neustadt (Győr-Újváros),
gegeben, wo die Religionsbekennt-
nisse die Interessierenden in die-
sen einigen Tagen mit besonderen
Konzerten, Theatervorstellungen,
musikalischen Veranstaltungen
der Musikschüler, Ausstellungen,
und einer Reihe der Stadtbesichti-
gungsspaziergängen erwarten.

Ein thematischer Stadtbummel
wird unter dem Titel SZIGETI
TITKOK („Geheimnisse der In-
selstadt“) am 2 Mai um 9:30 Uhr
von Bécsi kapu Platz (vor Kisfa-
ludy-Statue) gemacht. Bei die-
sem Spaziergang können die In-
teressierenden Einblick in die
Geheimnisse der Evangeli -
schen Insel bei dem Tor zu Neu -
stadt (Győr-Újváros) und des
Stadtteils Sziget gewonnen.

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

VIII. LIKÓCSI MAJÁLISRA VÁRNAK mindenkit május
1-jén 14 órától a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
Likócsi Közösségi Házában. Gyermekeknek és felnőtteknek
való programok, valamint arcfestés, csigafuttatás és légvár
várják a látogatókat. 

SZIGETI TITKOK címet viselő, tema-
tikus városnézés indul május 2-án
9.30 órakor a Bécsi kapu térről (Kisfa-
ludy-szobor). Ezen a sétán a Radó-szi-
get, az Újváros kapujában lévő Evangé-
likus Sziget és Sziget városrész titkaiba
nyerhetnek bepillantást az érdeklődők.

JAZZTERASZ várja az
érdeklődőket május 2-
án a Konferencia Hotel
előtti teraszon. Az ingye-
nes rendezvényen fellép:
a Viktóra Jazz Club zene-
kara és énekesei.

Az „EGYÉNI CHI” fontosságáról és pótlásának lehetőségeiről
hallhatunk a következő Feng Shui szellemi műhelyfoglalkozáson
május 7-én 17.30 órakor a Bezerédj-kastélyban. Réthey Prikkel
Billa okl. Feng Shui tanácsadó, oktató által betekintést nyerhe-
tünk az egész világegyetemet átható Chi működésébe, mely tes-
tünkben is mindennek a mozgatórugója.

RÓMERKVELLE 2015 című koncertsorozat
veszi kezdetét  április 30-án és folytatódik má-
jus 1-jén a Rómer Házban. Május első hétvégé-
jén Nyugat-Magyarország „legmenőbb” elő-
adói állnak színpadra, hogy egy emlékezetes
majálist rendezzenek Győr Belvárosában.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

HAJNÓCZKY BENCE ORGONAKON-
CERTJÉT HALLHATJA a zenekedvelő közön-
ség május 3-án 18 órai kezdettel a Szentlélek-
templomban. Az ifjú művész a győri konzerva-
tórium növendéke volt. Jelenleg a budapesti
Zeneakadémia BA végzőse. A belépés díjtalan!

HAT KERÉKEN A MARSI ÉLET NYOMÁ-
BAN... címmel dr. Sík András bolygókutató,
adjunktus tart csillagászati előadást május 6-
án 18 órai kezdettel a Ménfőcsanak-Gyirmóti
Művelődési Központban, a Bezerédj-kastély-
ban. A belépés díjtalan!

Idén már tizedik alkalommal várja vendé-
geit az ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL,
amely a hitről és az elfogadásról szól, pár-
beszédről kultúrák és vallások között. Apro-
pójául és helyszínéül az európai kuriózum,

Győr-Újváros egy utcájának öt temploma szolgál, ahol a
néhány napban különleges koncertek, színházi előadások,
zeneiskolai növendékhangversenyek, kiállítások, városné-
ző séták sorával várják az érdeklődőket a felekezetek.

5. GYIRMÓTI HALÁSZLÉFŐZŐ
VERSENYRE VÁRNAK minden-
kit május 1-jén 8 órától az Aranyhal
szabadidőközpontban (horgászta-
vak). A nap folyamán gyermek- és
egyéb programok szórakoztatják a
résztevőket, látogatókat. 

IV. GYŐRI IMPRÓ TALÁLKOZÓRA
VÁRNAK minden érdeklődőt május 1-jén
és 2-án a Zsinagógában és a Rómer Ház-
ban az Import Impró Egyesület szervezésé-
ben. A találkozó vendégei: Grund Színház,
Momentán Társulat, Improvokál, F.A.R.M.
11, Import Impró Társulat.

RÓMER FLÓRIS NYOMÁBAN A BAKONY-
BAN címmel a Reflex Környezetvédő Egyesület fo-
tókiállítása nyílik meg május 7-én 17 órakor a József
Attila Művelődési Házban. A tárlat május 29-ig láto-
gatható.

A MENHÁZ SZÍNPAD ad otthont Martin
Sherman: Rose  címmel Vári Éva  estjének
május 7-én 19 órai kezdettel. A monodrá-
ma Rose életén keresztül éles rajzú portrét
tár elénk a 20. századról. Rose túl sokat élt,
túl sokat látott, végigélte a háborút, a bor-
zalmakat. Szeretne megszabadulni a fejé-
ben élő képektől, ezért megosztja velünk
élete fontos pillanatait. 

Folytatódik az emberi gondolkodás történetéről szóló FI-
LOZÓFIATÖRTÉNETI ÉS IRODALOMBÖLCSELETI
SZABADEGYETEM május 7-én 17 órai kezdettel a TIT
Székházban. A rendezvényen dr. Boros István filozófiatör-
ténész tart előadást a XVIII. század francia társadalomfilo-
zófiájáról (Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot) és a
Rákóczi-szabadságharc költészetéről. 
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁJUS 2., SZOMBAT
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:15 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Öt konti-
nens 06:25 Pecatúra 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Csa-
lád-barát 08:50 Kajak-kenu EB 11:30
Csodabogár 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 WTCC-magazin 13:10 Noé
barátai 13:45 Labdarúgó-mérkőzés –
OTP Bank Liga 26. forduló 16:05 Ké-
zilabda válogatott mérkőzések 18:00
Híradó 18:25 Időjárás-jelentés 18:30
SzerencseSzombat  19:25 Nero
Wolfe rejtélyei  21:10 Quantum
csendje  23:00 Két székely 00:00
MÜPA 01:45 Himnusz 01:55 Coco
Chanel és Igor Stravinsky – Egy titkos
szerelem története  03:50 Pecatúra

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Glee – Sztárok leszünk! 
05:20 Gossip girl – A pletykafészek 
06:00 Top Shop 06:40 Kölyökklub
09:50 Ízes élet  10:10 Teleshop
11:00 Kalandor 11:25 a'la CAR 
11:50 Trendmánia  12:20 Brand-
mánia  12:50 Street Kitchen 13:25
Nevelésből elégséges  13:50 Lecsó
 16:00 Seriff az égből  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
19:10 Alkonyat  21:20 Hasonmás
 23:10 A szerv  01:00 Hazatérés
 02:45 Odaát  03:25 Gálvölgyi-
show 

04:40 Vadlovak földjén  06:00 Az
idő örvényében 06:25 Tv2 matiné
08:05 Kezedben az életed  08:30
Otthon a kertben  08:55 Astro-Vi-
lág 10:05 Babavilág  10:35 Balfé-
kek  11:00 Tűsarok  11:30 Propa-
ganda  12:35 Knight Rider  13:40
Walker, a Texas-i kopó  14:40 Wal-
ker, a Texas-i kopó  15:40 Az iker 
18:00 Tények 19:00 A múmia 
21:35 Dől a moné  23:30 A folyó 
01:50 Sportos 02:00 A férjem védel-
mében  02:45 90210  03:25
90210 

04:50 Műsorszünet 05:10 Igaz-
gyöngy  06:00 TV-Shop 06:30
Trendközelben 07:00 Vérmes négyes
 07:25 Vérmes négyes  07:50 Fér-
jek gyöngye  08:20 Férjek gyöngye
 08:50 Férjek gyöngye  09:20 Sze-
relem a Fehér Házban  11:40 Csen-
getett, Mylord? 12:45 Csengetett,
Mylord? 13:50 A fáraó kincse 
15:55 Hulk  18:50 Én, a nő és plusz
egy fő  21:00 Az ördög ügyvédje 
00:00 A szikla  02:40 Zűrös szerel-
mek  03:25 Zűrös szerelmek 

08:00 Zooo+ (ism.) 08:20 Arrabona
évszázadai (ism.) 08:30 Hello, Győr!
(ism.) 09:00 Zooo+ (ism.) 09:20 Arra-
bona évszázadai (ism.) 09:30 Hello,
Győr! (ism.) 10:00 Zooo+ (ism.) 10:20
Arrabona évszázadai (ism.) 10:30
Hello, Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Credo 18:30 Hello, Győr! (ism.)
19:00 Győri7 19:50 Konkrét (ism.)
20:00 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Üz-
leti negyed (ism.) 21:45 Arrabona év-
századai (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁJUS 3., VASÁRNAP
DUNA TV
05:45 "Így szól az Úr!" 05:55 Útmuta-
tó 06:20 Isten kezében – Kolostor a
sziklazátonyon – Magyarországi ön-
kéntesek a horvát ferencesek 06:45
Engedjétek hozzám... 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Katoli-
kus krónika 07:45 Új nemzedék
08:10 Evangélikus magazin 08:50
Kajak-kenu EB 10:45 Mai hitvallások
11:10 Önkéntesek 11:50 Kajak-kenu
EB 13:15 WTCC 2015, Túraautó-vi-
lágbajnokság 15:20 Sport7 15:50
Hagyaték 16:30 Hazajáró 17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Hogy volt!?
19:30 Magyarország, szeretlek! 
20:40 Egynyári kaland  21:40 Kü-
lönleges történetek 23:40 DTM Né-
met Futam 01:00 Quantum csendje
 02:50 Himnusz 02:55 Mint hal a
vízben 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:20 Bagolyvédők  05:30 Fókusz
Plusz  06:00 Top Shop 06:30 Kö-
lyökklub 09:45 EgészségKalauz 
10:15 Teleshop 11:05 A Muzsika TV
bemutatja  11:35 4ütem  12:05
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:40 Házon kívül  13:10 Egy
rém modern család  13:35 Alkonyat
 15:55 A seriff és az idegenek 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11  19:50 A nemzet aranya: Titkok
könyve  22:10 Lángoló jég  00:10
Portré  00:45 A nemzet aranya: Tit-
kok könyve  02:55 Odaát 

04:05 13-as raktár  04:50 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Az
idő örvényében 06:25 Tv2 matiné
08:10 ÁllatoZOO  08:40 Több mint
TestŐr  09:10 Astro-Világ 10:20
Otthontérkép  10:50 Stahl konyhá-
ja  11:20 Falforgatók  12:25
Knight Rider 13:30 Walker, a Texas-i
kopó  14:30 Walker, a Texas-i kopó
 15:25 Édesek és mostohák 
18:00 Tények 18:55 Az ének iskolája
 21:20 Összezárva Friderikusszal 
22:20 Charlie St. Cloud halála és
élete  00:25 Propaganda  01:20
Elhallgatott gyalázat  02:15 Sport-
os 02:25 Kettős ügynök  03:05
Psych – Dilis detektívek  03:45 Zsa-
ruvér 

04:15 Férjek gyöngye  04:35 Férjek
gyöngye  05:15 Igazgyöngy 
06:00 TV-Shop 06:35 Vérmes né-
gyes 07:00 Vérmes négyes 
07:25 Férjek gyöngye  07:50 Férjek
gyöngye  08:20 Férjek gyöngye 
08:50 Férjek gyöngye  09:20 Férjek
gyöngye  09:50 Trendközelben
10:25 Nanny McPhee – A varázsda-
da  12:25 Monk – Flúgos nyomozó
 13:25 Csengetett, Mylord? 14:30
Csengetett, Mylord? 15:35 Én, a nő
és plusz egy fő  17:50 The Assis-
tants 20:00 Nanny McPhee – A va-
rázsdada  22:00 Amerikai pite 3. –
Az esküvő  00:15 Spartacus: Elát-
kozottak háborúja  01:20 Sparta-
cus: Elátkozottak háborúja  02:25
Trendközelben 02:50 Amerikai pite 3.
– Az esküvő 

08:00 Credo (ism.) 08:35 Hello, Győr!
(ism.) 09:10 Konkrét (ism.) 09:30 Ka-
marai magazin (ism.) 10:00 Konkrét
(ism.) 10:15 Szabadhegyi találkozá-
sok (ism.) 11:00 Képújság 18:00 Üz-
leti negyed 18:30 Hello, Győr! (ism.)
19:00 Győri7 (ism.) 19:50 Konkrét
(ism.) 20:05 Nyugdíjas egyetem
(ism.) 21:15 Konkrét (ism.) 21:30 Hel-
lo, Győr! (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Erzsébet út (ism.) 23:00 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 4., HÉTFŐ
DUNA TV
05:05 Szabadság tér '89 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:00 Roma Maga-
zin 06:30 Domovina 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:30 Mesé-
lő cégtáblák 08:10 Jamie 15 perces
kajái 08:40 Hogy volt!? 09:35 A szen-
vedélyek lángjai  10:25 Család-ba-
rát 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  19:35 Brown
atya  20:30 Kékfény  21:25 Bábel
 22:25 Ólomkapu  23:20 A hábo-
rú mindennapjai  00:15 Himnusz
00:20 Különleges történetek 
02:15 Magyar elsők 02:35 Hagyaték 

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  14:00 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 Dr.
Csont  23:00 RTL Klub Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:05 Dög-
lött akták  01:10 Reflektor  01:25
Chuck  02:15 Furcsa páros 
03:00 Teresa 

04:25 Mrs. Klinika  05:05 Csapdá-
ba csalva  05:35 Rúzs és New York
 06:20 Mokka  09:25 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:45
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi titkok  13:50 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:10 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Tökéletes
célpont  00:35 Tények Este 01:20
Aktív  01:40 Sportos 01:55 Ezo.TV
03:00 Elit egység  03:45 Balfékek


05:20 Igazgyöngy  06:05 TV-Shop
06:40 A célszemély  07:25 Monk –
Flúgos nyomozó  08:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:10 Csengetett,
Mylord? 10:10 Csengetett, Mylord?
11:15 A célszemély  12:10 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:10
Gyilkos számok  14:10 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 Ameri-
kai gengszter  00:10 CSI: A helyszí-
nelők  01:05 CSI: A helyszínelők 
02:05 Gyilkos számok  02:50 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:35 Igazgyöngy 

08:00 Nyugdíjas egyetem (ism.)
09:15 Hello, Győr! (ism.) 09:45 Konk-
rét (ism.) 10:00 Hello, Győr! (ism.)
10:30 Képújság (ism.) 17:15 Újpest–
Győri ETO FC 18:45 Konkrét 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-
tech 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Épí-tech (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Épí-tech (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 5., KEDD
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00
Srpski Ekran 06:30 Unser Bildschirm
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 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 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  19:35 Rex felügyelő 
20:25 Önök kérték! 21:25 Becéző
szavak  23:45 MüpArt – Szőke Ni-
koletta Quartet 01:15 Himnusz
01:25 Akit Djangónak hívtak  02:55
Magyar elsők 03:15 Szerelmes föld-
rajz 03:50 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:40 Barátok közt  05:05 Fókusz
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Éjjel-nappal Budapest  14:00 A
Konyhafőnök  15:20 A vihar 
16:15 A szerelem foglyai  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
A Konyhafőnök  20:15 Éjjel-nappal
Budapest  21:30 Barátok közt 
22:05 Castle  23:00 RTL Klub Hír-
adó 23:35 XXI. század – a legendák
velünk élnek  00:05 Magyarul Baló-
val 00:40 A főnök  01:40 Reflektor
 01:55 EgészségKalauz  02:25 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 02:50 Teresa  03:35 Gálvöl-
gyi-show 

04:05 Balfékek  04:25 Monk – Flú-
gos nyomozó  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Rúzs és New York 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi titkok  13:50 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:10 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Kasza! 
23:50 Hawaii Five-0  00:50 Tények
Este 01:35 Sportos 01:45 Ezo.TV
02:45 Aktív  03:05 Hivatal 

04:25 Műsorszünet 05:20 Igaz-
gyöngy  06:05 TV-Shop 06:40 A
célszemély  07:25 Monk – Flúgos
nyomozó  08:15 Monk – Flúgos
nyomozó  10:10 Csengetett,
Mylord? 11:15 A célszemély  12:10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:10 Gyilkos számok  14:10 CSI:
A helyszínelők  15:05 CSI: A helyszí-
nelők  16:05 A SHIELD ügynökei 
17:05 A SHIELD ügynökei  18:00
Csengetett, Mylord? 19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Jim szerint a világ
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Vissza a jövőbe  23:20 Gyil-
kos számok  00:20 Vissza a jövőbe
 02:20 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:10 Igazgyöngy 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Épí-tech (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Épí-
tech (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Épí-tech
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello, Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello, Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello,
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello,
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

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

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Nyári intenzív tanfolyamok: június 16–26., június–július 10., augusztus 10–25.
• Gyerektábor (német: június 29–július 3, angol: július 6–10.)
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út

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

több szinten is  
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Külföldi nyelvtanfolyamok, nyelvi táborok

(Anglia, Ausztria, Spanyolország)
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁJUS 6., SZERDA
DUNA TV
04:50 Zegzugos történetek 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Horvát krónika 06:30 Ec-
ranul nostru 07:00 Híradó 07:15 Idő-
járás-jelentés 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 15 perces
kajái 08:40 Don Matteo  09:40 A
szenvedélyek lángjai  10:30 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 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 Párizsi
helyszínelők  20:25 Szabadság tér
'89 21:15 Fapad  21:45 Grand Ho-
tel  22:35 Aranymetszés 23:35 A
gonosz érintése  01:25 Himnusz
01:30 Becéző szavak 

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  14:00 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 23:40
Házon kívül  00:10 Magyarul Baló-
val 00:45 Reflektor  01:00 A Grace
klinika  02:00 Piszkos csapat 
02:40 Teresa  03:25 Gálvölgyi-
show 

04:00 Csicska • 04:25 Monk - Flú-
gos nyomozó  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Rúzs és New York 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi titkok  13:50 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
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 Chicago 
00:50 Tények Este 01:35 Sportos
01:45 Ezo.TV 02:50 Aktív  03:10
Hazugságok gyűrűjében  03:55 Ha-
zugságok gyűrűjében 

05:20 Igazgyöngy  06:05 TV-Shop
06:40 A célszemély  07:25 Monk –
Flúgos nyomozó  08:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:10 Csengetett,
Mylord? 10:10 Csengetett, Mylord?
11:15 A célszemély  12:10 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:10
Gyilkos számok  14:10 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 Tökéle-
tes gyilkosság  23:20 Halálos nyu-
galom  01:20 Gyilkos számok 
02:15 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:00 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  18:45
Konkrét  19:00 Híradó  19:20 Sport-
hírek  19:30 Zooo+ (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:30 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  09:45 A szenvedélyek láng-
jai  10:30 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
 19:35 Szívek doktora  20:20 Szál-
ka, avagy Bagi és Nacsa megakad a
torkán  21:20 Munkaügyek  21:50
Római helyszínelők – Árulkodó nyo-
mok  22:50 kult.hu  23:20 Tokaji
rapszódia  00:30 Himnusz 

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  14:00 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  23:05 RTL Klub
Híradó 23:35 Magyarul Balóval
00:10 Brandmánia 00:40 V, mint ve-
szélyes  01:40 Reflektor  02:00
a'la CAR  02:25 Trendmánia 
02:55 Teresa 

04:40 Balfékek  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Rúzs és New York 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi titkok  13:50 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
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 Balfékek 

06:05 TV-Shop 06:40 A célszemély
 07:25 Monk – Flúgos nyomozó 
08:15 Monk – Flúgos nyomozó 
09:10 Csengetett, Mylord? 10:10
Csengetett, Mylord? 11:15 A célsze-
mély  12:10 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  13:10 Gyilkos számok
 14:10 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 A SHI-
ELD ügynökei  17:05 A SHIELD
ügynökei  18:00 Csengetett,
Mylord? 19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Jim szerint a világ  20:10 Két
pasi – meg egy kicsi  20:35 Két pasi
– meg egy kicsi  21:00 Feketelista 
22:00 Feketelista  22:55 Tökéletes
gyilkosság  01:15 Feketelista 
02:10 Gyilkos körzet  03:00 Gyilkos
körzet  03:55 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 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság  

GYŐR+ TV

MÁJUS 8., PÉNTEK
DUNA TV
04:50 Zegzugos történetek 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Életkerék 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  09:40 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 15:15
Térkép 15:45 Labdarúgás 18:00 Hír-
adó 18:25 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:30 Rocca parancs-
nok  20:30 Columbo: Türelmetlen
hölgy  21:50 King  22:35 A rejté-
lyes XX. század  23:10 Forma–1
00:50 Himnusz 00:55 Mélyvörös 
02:35 Magyar elsők 03:00 Magyar
történelmi arcképcsarnok 03:30 Sze-
relmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Családom
és egyéb emberfajták  04:40 Bará-
tok közt  05:05 Fókusz  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  11:45 Asztro Show
(élő) 12:45 Éjjel-nappal Budapest 
14:00 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 Showder Klub 
23:10 RTL Klub Híradó 23:40 Magya-
rul Balóval 00:15 Minden lében négy
kanál  01:15 Reflektor  01:35
Street Kitchen  02:05 Kalandor
02:25 4ütem  02:55 Teresa 

04:00 Balfékek  04:25 Monk – Flú-
gos nyomozó  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Rúzs és New York 
06:20 Mokka v 09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 TeleS-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Családi
titkok  13:50 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:10 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Frizbi Haj-
dú Péterrel  23:35 Grimm  00:40
Tények Este 01:25 Aktív  01:45
Sportos 02:00 EzoTV 03:00 Ringer –
A vér kötelez  03:45 Pan Am 

05:20 Igazgyöngy  06:05 TV-Shop
06:40 A célszemély  07:25 Monk –
Flúgos nyomozó  08:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:10 Csengetett,
Mylord? 10:10 Csengetett, Mylord?
11:15 A célszemély  12:10 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:10
Gyilkos számok  14:10 CSI: A hely-
színelők  15:10 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 Mind-
örökké Batman  23:35 Halálos nyu-
galom  01:40 Feketelista  02:30
Spartacus: Elátkozottak háborúja 
03:30 Spartacus: Elátkozottak hábo-
rúja 

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 18:45
Konkrét (ism.) 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 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello, Győr! (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Hello, Győr! (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
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kép és szöveg: nagy viktor
viktornagy.net

Versenyképes kisautót alkotni a
legnehezebb, hiszen óriásiak az
elvárások a kategóriával szem-
ben. Legyen kellően kompakt a
városi használathoz, de kényel-
mes hosszú útra is négy sze-
mélynek. Fogyasszon keveset,
vonzza a tekintetet, hosszú le-
gyen az extralista, miközben a
család minden tagjának jól áll-
jon. A Hyundai i20 nagyon jól
megközelítette e célt.

A vadonatúj i20-as sokat fejlődött
elődjéhez képest. Kívül-belül igénye-
sebb lett, miközben néhány centit
minden méretében nőtt. Külső mére-
teiben nem, viszont utasterében túl-
nőtt kisautós mivoltán. És talán sike-
rült elég egyedi kocsit is alkotnia a ko-
reai tervezőknek.

Ami azt illeti, a forma magáért be-
szél, hiszen nem megosztó, inkább
közízlésnek tetsző. Dinamikus és uni-
szex. A márkára jellemző nyújtott lám-
patestek kicsit több sarkosságot kap-
tak, és a lemezdomborítások lapo-
sabbnak láttatják a karosszériát. Belül
folytatódik a következetes fejlesztés:
középkategóriára emlékeztető dizájn
és hibátlan kidolgozás fogad minket.
Az alapverziójú tesztautóban is kelle-
mes hangulatot adott a felár nélkül vá-
lasztható színvilág. Nekünk a bézs
műszerfal jutott, de kérhetünk kéket,
barnát vagy hagyományos szürkét is.
Ráadásul bármelyik kombinálható a
10 különböző külső fényezéssel, ami-
ből három nem is feláras.

Ez még mind semmi, ahhoz képest,
hogy olyan alap- és extra felszerelések-
kel tudjuk gazdagítani kiskocsinkat,
mint például a teljes körű vezetéstámo-
gató rendszer (menetstabilizáló, sável-
hagyás-figyelmeztető, tolatókamera),
intelligens kulcs, automatikus fényszó-
ró, esőérzékelős ablaktörlő, 7 colos na-
vigációs rendszer, ülés- és kormányfű-
tés. Ezek közül a kormányfűtés alig
száz ezer forintért rendelhető a közép-

ső felszereltségi szinttől. A digitális klí-
más, multikormányos példányok olyan
hatást keltenek, mintha prémium ter-
mékben ülnénk. Pedig már a kipróbált
Life verzió is jó minőségű, a Comfort
pedig mindenkinek ajánlható csekély
felár (275 ezer Ft) mellett.

A motorválaszték is korrekt. A belé-
pő szint egy 1,25 literes, 75 lóerős egy-
ség, aminek van egy 84 lovas társa is.
Még az alapmotor sem ad okot a szé-

gyenkezésre, hiszen az autó 1 tonnás,
és kellemesen nyomatékosra hangolt
az egyébként igen takarékos erőforrás.
A tesztkörön vegyes körülmények kö-
zött kicsit több mint 6 liter volt az átlag-
fogyasztás, de országúton akár 5 liter-
re is leszorítható. Jól áttételezett az öt-
gangos manuális váltó, de ha 100 ló -
erős 1,4 literes benzinest vagy dízelt
választunk, már 6 sebességgel gazdál-
kodhatunk. Két gázolajos motor is kér-

hető, az 1,1 literes 75, az 1,4-es 90 ló-
erővel. A kisebbik éhezőművész 3,3 li-
ter üzemanyaggal is megelégszik, ha
tartjuk vele a 90-es tempót.

GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

Teszt: HYUNDAI I20 1,25 LIFE A/C

Több mint városi

Kiemelkedő a kis Hyundai zajkom-
fortja, ami nem csak a városi utakon a
futómű felől érkező hangok tompítá-
sát végzi el sikerrel, de még autópálya-
tempónál is hatékony. Meglepően
komfortosan, nyugodtan fut az i20
bármilyen körülmények között. A kis
benzinmotorral is jól használhatónak
bizonyult városban és közúton egy aránt.
Autópályára, hosszú utakra több tar-
talékot nyújtanak a dízelek vagy a na-
gyobb benzines. Minden i20 adja vi-
szont a kellő oldaltartású első ülése-
ket és a tágas hátsó teret, miközben
olyan hasznos apróságokkal kényez-

tet, mint az USB-csatlakozó és a hű-
tött kesztyűtartó. A kedvező alapáron
kínált Hyundai i20 (2,9 millió forint) legin-
kább ajánlott specifikációja az erősebb
1,25 literes Comfort változat, ami
3,674 millió forintba kerül, vagy a so-
kat utazóknak egy hasonló dízel verzió
(90 lóerős) kevesebb, mint 4,5 millió-
ért. Én azért mindegyikhez megren-
delném a kormányfűtést, mert az
egyébként a luxuskocsik kiváltsága.

Felár nélkül kérhetünk
bézs, kék, barna
vagy szürke mûszerfalat



Legyen szó gyerekzsúrról, céges buliról vagy baráti összejövetelről, az E-kart Ring
Győrújbaráton várja kedves Vendégeit. Az akár 50 fő befogadására képes terem
mellett működik büfé, illetve kisgyerekeknek gyerekmegőrző. Jó időben a sza-
badtéri asztalokkal körbevett grillsütő adhat lehetőséget akár nagyobb létszámú
csoportoknak is a szórakozásra. Ám mindeneklőtt a füstmentes, környezetbarát
száguldásért invitálunk mindenkit az E-kart Ringre. Gyerekek, serdülő fiatalok és
felnőttek egyaránt élvezhetik a villanymotoros go-kartok adta élményt. Időszaki
és folyamatos akciókkal is Várja Önöket Magyarország első elektromos gokart-
pályája, mely minden nap nyitva tart!
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HÍREK GÁZFRÖCCS

A cseh autógyár 40 évvel ezelőtt megalkotta az azóta legendá-
vá vált 130 RS sportautót. A rallira kiélezett autó alapja a 110
R utcai kupé volt, mely korának legszebb és elérhető modellje
volt. Sok fanatikus rajong azóta is érte, de egy, aki nem melles-
leg formatervező, megvalósította álmát. Petr Novák és befek-
tető partnere, Marek Hoffmann életre keltették az R200 Non-
Fiction modellt. Az Audi első szériás R8 szupersportkocsi alap-
jaira olyan egyedi karosszériát szabtak, mely minden részleté-
ben szellemi ősére utaló részleteket tartogat a szemlélő szá-
mára. A tervek szerint 30 darabos széria teljes egészében az
R8 műszaki tartalmával, kellően erős V8 vagy V10-es motorral
kérhető. Viszont teljesen egyedi és összetéveszthetetlen a ko-
csi orra és farkialakítása.

R200 — az álom Škoda

Győrújbarát, Fő utca 178. +36-70/633-5969 info@ekart.hu
Nyitva tartás: h.–cs.: 14–20.; p.: 14–24.; sz.: 10–24.; v.: 10–20 óráig.

Az Infinity közepes méretű, sportos SUV
modellje hamarosan frissítést kap Európá-
ban is. A leginkább kritizált ponton, az
utastér hátsó traktusának méretén változ-
tatnak leginkább. Egy csavarral a kínai pi-
acon forgalmazott, nyújtott tengelytávú
modellt fogják meghonosítani, persze
több ponton tökéletesített részletekkel.
Marad a vonzó forma, a hosszú motorház-
tető, ami alatt egy finoman duruzsoló 3,7
literes V6-os benzinfaló vagy egy takaré-
kos 3 literes dízel erőforrás bújhat meg. Az
előbbi 320, míg utóbbi 238 lóerős, így
egyikkel sem kell majd szégyenkeznie a di-
vatos összkerekesnek, ami mostantól szé-
riában 18 colos kerekeken gurul.

Frissülô Infinity
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www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

1. 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 szo-
ba, de a belső elrendezésen még változtathat. Mély-
garázsparkoló 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 ele-
ganciát. Garantáltan ez az ingatlan értékálló válasz-
tás lehet bárki számára. A lakás emelt szintű fűtés-
készen kerül átadásra, várhatóan 2016. májusban.
Ár: 24.990.000 Ft Érd.: 06-70/866-7426
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Építkezők figyelem! Győrújbaráton eladó ez a 887
nm-es panorámás telek, melynek az utca frontja
18 m széles. Az ingatlanon víz, villany és csatorna
is található a gáz az utcán van. 30%-os beépíthe-
tőség és 7 m építménymagasság megengedett. A
telek falusias lakóövezeti besorolású. Az ár alku-
képes, hívjon bátran!
Ár: 5.900.000 Ft. Érd.: 06-20/5791037
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu 

3. Szabadhegyen szeretne élni? Csendes, családba-
rát környéken? Akkor hívjon Most! Ez a lakás a föld-
szinten található, az amerikai konyhás nappali mel-

lett kialakításra került még 2 szoba. A lakás mű-
anyag ablakos, redőnyös. A szobák és a nappali la-
minált padlóval, a konyha-étkező járólappal burkolt.
Fűtése gáz-cirkó gázkazánnal történik. A fűtési költ-
ség a téli hónapokban sem magas. DNY-i tájolásának
köszönhetően világos. A nappalihoz csatlakozik a
14 nm-es terasz.
Ár: 19.300.000 Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

4. Győr-Révfalu kedvelt részén eladó ez az első eme-
leti, 65 nm-es, erkélyes lakás, ami 6 lakásos társas-
házban van. Az ingatlan 2014-ben épült, modern stí-
lusban. 30-as téglából 10 cm szigeteléssel, antracit 3
rétegű műanyag nyílászárókkal, ezért „A” besorolá-
sú, a rezsije minimális. A lakás elosztása 2 szoba+
nappali, külön a fürdő és a WC. Fiatalos, modern
hangulatú az ingatlan, gyönyörű konyhabútorral.
Extraként említenénk a klímát is. Kitűnő fekvésének
köszönhetően, nagyon világos, napos a lakás. Tarto-
zik hozzá egy zárt gépkocsibeálló is a szépen parko-
sított udvaron.
Ár: 24.500.000 Ft Érd.: 06-70/425-5590
info@edesotthongyor.hu 

5. Az Ergényi-lakótelepen, kertvárosi környezet-
ben eladó ez a 2 szintes sorház. A ház 2000-ben
épült. Elrendezése rendkívül praktikus, a föld-
szinten található nappali – konyha-étkező, vala-
mint egy dolgozószoba és a vizes helységek. Az
emeleten pedig további 3 hálószoba, melyből az
egyik összenyitásra került, illetve nagyméretű für-
dő biztosítja a család kényelmét. Minden szobá-
ban van beépített, tágas gardróbszekrény.  Az ab-
lakok szúnyoghálóval és redőnnyel is felszereltek.
Az ingatlan ékessége a nappaliban található kan-
dalló és a márványkő burkolat. A ház előtt 3 autó

parkolására alkalmas kocsibeálló is van. A párat-
lanul szép zöldövezet és a kertvárosi nyugalom
igazi meghittséget varázsolhat családja minden-
napjaiba. Nézze meg, ne habozzon!
Ár: 28.000.000 Ft Érd.: 06-70/866-7426
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

6. Győrtől 12 km-re eladó ez az 1600 nm-es telken
épült, kétszintes családi ház. A ház alapterülete 180
nm. A földszinten és az emeleten található két szoba,
fürdőszoba, valamint hall. Kisebb anyagi ráfordítás-
sal a földszinten akár egy amerikai konyhás nappali
is kialakítható. A fűtést gáz-cirkó gázkazán biztosítja,
a földszinten található cserépkályha is. A gyönyörű-
en gondozott kertben fúrt kút is található. A ház mö-
gött nyári konyha, garázs, valamint melléképületek
kerültek kialakításra. A telken gazdálkodásra is al-
kalmas melléképületek találhatók.
Ár: 16.600.000 Ft Érd.: 06-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

7. Győrben, az Ifjúság körúton, a Plazától egy kar-
nyújtásnyira eladó ez a második emeleti, gyönyö-
rűen felújított, erkélyes panellakás. Az 55 nm-es
lakás elosztása 2 szoba+hall. A lakás 2014-ben tel-
jesen felújításra került. A szobák laminált padló-
val, az előszoba, konyha és az étkező járólappal
burkolt. Műanyag nyílászárók, redőnyök és új biz-
tonsági bejárati ajtó került beépítésre. Az erkély
csendes parkra néz, a lakás fekvésének köszönhe-
tően világos. Azonnal költözhető! Hívjon most!
Az árban biztos megegyezünk!
Ár: 14.000.000 Ft Érd.: 06-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

8. Győr-Kisbácsán épül ez a kiváló kivitelezésű tár-
sasház, melyben kertkapcsolatos lakások leköthetők!
Kisebb és nagyobb méretű lakások közül választhat!
Ez az 51 nm-es lakás a földszinten található. Elosztá-
sát tekintve nappali + 2 szobás. A nappalihoz csatla-
kozik egy 8 nm-es terasz, ahonnan a kertbe léphe-
tünk. A lakások emelt szintű fűtéskészen kerülnek
átadásra, de lehetőség van kulcsrakész befejezésre is.
Udvari gépkocsibeállók vásárolhatók! Szoc.pol igé-
nyelhető! Ingyenes hitelszűréssel és ügyintézéssel ál-
lunk Ügyfeleink rendelkezésére! Ne hagyja ki ezt a
lehetőséget! Foglalja le most álmai otthonát!
ÁLOMÁR: 13.800.000 Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

9. Győr-Nádorvárosban, a Belvárostól 10 percre
kerül felépítésre ez a 17 lakásos, liftes társasház.
Ha kiváló minőségű és megbízható kivitelezésű
ingatlant keres, akkor megtalálta! Ez az 54 nm-es
lakás a földszinten helyezkedik el, melyhez 40
nm saját kert tartozik.  Az amerikai konyhás nap-
pali mellett kialakításra kerül még 2 szoba, külön
fürdő és WC, valamint kamra. Az ár emelt szintű
fűtéskész ár, de lehetőség van kulcsrakész befeje-
zésre is. Várható átadás 2015. december.
Ár: 17.100.000 Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrben, a Bartók Béla úton, a Belvárostól 5 percre eladó
ez a magas földszinti társasházi lakás. A 42 nm-es lakás el-
osztása 1 szoba, konyha, fürdő és kamra. Az ablakok, és a
radiátorok cseréje megtörtént. 6 nm-es saját tároló tartozik
a lakáshoz. Fűtését távfűtés biztosítja. A téli hónapokban
is alacsony a rezsije. Azonnal költözhető! Azok figyelmébe
ajánlom, akik a Belvároshoz közel, nyugodt környezetben
szeretnének élni!
Ár: 12.500.000 Ft Érd.: 06-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Marcalváros II-n eladó ez az 55 nm-es, erkélyes panel-
lakás. 10 emeletes ház 7. emeletén található. A lakás
elosztása 1+2 fél szoba. Az ingatlan részben felújított,
a szobák laminált parkettásak, az előszoba és a fürdő
is új burkolatokat kapott. Az erkélyről csodálatos pa-
noráma tárul elénk, egészen a Marcal-tóig el lehet lát-
ni. A lakás közelében pékség, iskola, gyógyszertárés
boltok is találhatóak. Hívjon, mert gyorsan viszik!
Ár: 14.500.000 Ft Érd.: 06-20/579-1037 
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Écsen, a hegyoldalban 1000 nm építé-
si telek eladó. A közművek a telek
előtt találhatók. A telek 30%-a építhe-
tő be. A terület végében erdős terület
található, előtte aszfaltozott út. A köz-
ség infrastruktúrája kiváló. Jó a tö-
megközlekedés, óvoda, iskola, posta,
pénzintézet is működik Écsen.
Ár: 4.500.000 Ft Érd.: 06-70/866-7424
edesotthongyor@gmail.com

Győr-Révfaluban, 1430 nm-es telek
eladó. Az ingatlanon fúrt kút talál-
ható, villany az utcában. A telek egy
része üres, másik részén gyümölcs-
fák találhatók. A terület 3%-a beépít-
hető.
Ár: 3.200.000 Ft Érd.: 06-70/866-
7424 edesotthongyor@gmail.com

9023 Győr, Mónus Illés u. 38.
06-70/866-7424 • 06-30/640-8794

• 06-70/866-7426
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szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Hamarosan új helyen értékesíthetik portékáikat az ős-
termelők. Várhatóan május 19-től minden kedden és
pénteken elérhetők lesznek a minőségi zöldségek és
gyümölcsök, valamint a bio élelmiszerek, mézek, és
különleges csokoládék a megújult Dunakapu téren.
A városvezetés és az üzemeltető Győr-Szol Zrt. remé-
li, hogy az új létesítmény nemcsak a helyiek, de a tu-
risták érdeklődését is felkelti. Közben február 1-jétől
zavartalanul működik tovább a városi piac, immáron
új helyen, a Tarcsay Vilmos úton, minden szerdán és
szombaton. A helyszín könnyen megközelíthető az in-
gyenesen igénybe vehető Citybusszal is. 

A Városréten pedig javában zajlik a Rába Nyrt. tu-
lajdonában álló teljes terület rekultivációja, köztük

Befektetôt keresnek az egykori
városréti piac hasznosítására

gatója. Farkas Ákos hozzátette, magánterületről lé-
vén szó, az érintett területen továbbra is marad az
elkerítés. Reményeik szerint hamarosan sikerül
megfelelő beruházót találni, és ezzel az egykori pi-
actér ismét bevonható lesz a város vérkeringésébe.
Az igazgató elmondta azt is, bíznak abban, hogy a
Dália palota melletti utak és csapadékelvezető rend-
szer tekintetében is megfelelő megoldás születik.
Az érintett részeket a lakók jelenleg használatbavé-
teli engedély nélkül használják, a lakópark-beruhá-
zásnál ugyanis ezeket az ingatlanbefektető nem vá-
sárolta meg a tulajdonos Rába Járműipari Holding
Nyrt.-től. A cég azonban sosem akadályozta a za-
vartalan használatot és a csapadékelvezetést.
Ugyanakkor bíznak benne, hogy Győr város vezeté-
sének közbenjárásával hamarosan ez az ügy is
nyugvóponthoz érhet.

az egykori piactér helyreállítása. A telek tulajdonosa,
a Rába Járműipari Holding Nyrt. szerint az előzetes
ütemtervnek megfelelően haladnak a munkálatok,
reményeik szerint hamarosan be is fejeződik a terü-
letrendezés.

„Győri vállalatként fontosnak tartjuk a város épü-
lését és szépülését. Jelenleg is azon dolgozunk,
hogy minél előbb befejeződjenek a munkák a Város-
réten, és ezzel párhuzamosan folyamatosan keres-
sük a gondos befektetőt a terület megfelelő hasz-
nosítása érdekében. Törekszünk arra, hogy a hely-
reállítási folyamatok a lehető legrövidebb idő alatt
lezáruljanak. Természetesen egy ilyen munkafolya-
mat okozhat némi kellemetlenséget a környező la-
kosoknak. Ezek miatt mindenki szíves megértését
kérjük ezúton is” – nyilatkozta a Rába Járműipari
Holding Nyrt. eszköz- és vagyongazdálkodási igaz-
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csípő egyensúlyát
meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre
INGYENES ismertető előadást tart

Győrben 2015. május 3-án (pénteken)
16 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Hozzávalók a tésztához: 100 g finomliszt, 30 g kakaópor (ke-
serű, cukrozatlan), 1 kávéskanál sütőpor, 2 tojás, 12 dkg vaj
vagy margarin, 10 dkg cukor, 2 evőkanál tej. A krémhez: Hi-
degen kikeverhető vaníliakrémpor (Gála, Aranka stb.), tej

Elkészítése:A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A lisztet össze-
keverjük a sütőporral, kakaóval. Egy tálban habosra keverjük a
margarint a cukorral, majd hozzáadjuk a tojásokat.  A két keve-
rékünket gyors mozdulatokkal elegyítjük, 2 evőkanál tejjel lazít-
juk a masszát.  A muffinsütőbe muffinpapírt teszünk, abba 2/3-
ig belekanalazzuk a masszát. 180 fokon sütjük kb. 20 percig.
Amíg a muffinok sülnek, elkészítjük a krémet a tasakon találha-
tó utasítás szerint, és a kihűlt muffinok tetejére nyomjuk. Ha
nincs csillagcsöves nyomózsákunk, egy kivágott sarkú zacskó
is megteszi, mert a lágy krémet abból is ki tudjuk nyomni. A dí-
szítéshez színes szóró cukor, csokiforgács, szárított rózsaszi-
rom vagy tetszőleges alapanyag használható.

Különleges menü anyák napjára

Vasárnap anyák napja lesz. Az ünnep alkalmából Varga-Horváth Adriennt, a Mákvirág
gasztroklub vezetőjét kértük arra, állítson össze egy olyan menüt, amit a gyermekek is el
tudnak készíteni meglepetésként édesanyjuknak. Az se baj, ha közösen főzőcskézünk,
mint ahogy Adrienn is két kislányával együtt készítette a fogásokat.

szerző: földvári gabriella • recept: mákvirág gasztroklub • fotó: demerung stúdió 

Hozzávalók: 10 dkg száraztészta személyenként,
10 dkg krémsajt vagy 2 dl tejszín, 10 dkg füstölt sajt,
csipet szerecsendió, 1 szelet bacon személyenként

Elkészítése: A tésztát forrásban lévő sós vízben ki-
főzzük, a csomagoláson található utasítás szerint.
(Még izgalmasabb ez a fogás, ha színezett tésztát
használunk az elkészítéséhez.) Amíg a tészta fő, össze-
állítjuk a sajtmártást. A krémsajtot, a tejszínt, a füstölt
sajt felét a csipet szerecsendióval összeforraljuk. A ba-
conszeleteket sütőpapíros tepsire helyezzük egymás
mellé és grillrács alatt vagy forró sütőben 3-5 perc
alatt ropogósra sütjük. A kifőtt tésztát serpenyőben,
kevés olívaolajon átpirítjuk, majd tányérra halmozunk
belőle. Rámerünk a sajtszószból, rátördelünk 1–1 sze-
let baconchipset, a tetejére füstölt sajtot reszelünk.

Sajtszószos tészta baconchipsszel

Csokis cupcake vaníliakrémmel
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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 :  Horváth Márta.
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

A GYHG Nonprofit Kft. Hajszán Gyula és Diligens Tibor
önkormányzati képviselők kérésére és támogatásával
a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű hulladé-
kok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri al-
kalommal. Az esemény május 9-én, szombaton 8 és
17 óra között lesz Győrben, a Zöld utcai buszfordulónál.

A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhelyen van
lehetőség. Elhelyezhető itt: elektronikai, fém, műanyag
hulladék, nyesedék, építési törmelék, csomagolóanya-
gok, bútorok, berendezési tárgyak stb. Veszélyes hulla-
dékot a kihelyezett gyűjtőponton nem lehet leadni, a ve-
szélyes anyagokat az állandó helyszíneken működő hul-
ladékudvarokban fogadják be. A hulladék lerakására a
győri lakosok, a Győrben szemétszállítási díjat fizetők
jogosultak. Jogosultságukat igazolhatják a hulladék-
szállítási díj befizetéséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház közösen fizet -, a koráb-
ban kiadott Győr Kártyával vagy lakcímkártyával illetve
személyigazolvánnyal érkezzenek. A kihelyezett szelek-
tív hulladékgyűjtés a rendőrség és a közterület-felügye-
let kiemelt biztosítása mellett zajlik.

kép és szöveg: pannon-víz

Csókolom, az angolvécé és az akna közti csator-
nát jöttünk megtisztítani, a főnökkel meg van be-
szélve, ide lesz szíves bélyegezni... – szerencsére
a belvárosi kávézó főpincére már hallott efféle „le-
húzásokról” így azonnal hívta főnökét, aki persze
semmilyen megrendelést nem adott, így a rend-
őrség a csalók nyomába eredt. Egy példa arra,
hogy hogyan próbálkoznak pénzhez jutni a trük-
kös csatornatisztítók, akik szinte mindig iskolákat,
irodákat, üzleteket, benzinkutakat vesznek célba.
Gyakran azt a látszatot keltik, mintha megrendelt
munkáról lenne szó. Valami keveset dolgoznak is,
de a számla irreálisan magas, a tisztességes ár
nyolc-tízszeresét is elkérik. 

A közterületi víznyelők, csatornák és aknák tisz-
tításáért soha senki nem kérhet pénzt. Ezt a vízmű
dolgozói ingyenesen, pannon-víz logós, sötétzöld
egyenruhában végzik. Ha valaki víznyelő- vagy csa-
tornadugulást szeretne bejelenteni, akkor a 06-
80/204-086-os telefonszámon éjjel-nappal megte-
heti ezt. A saját ingatlanjába, lakásába, bérleményé-
be pedig mindenki jól gondolja meg, hogy kit en-
ged be! Hibabejelentésnél az „igazi csatornatisztí-
tók" mindig a bejelentőt keresik, név és telefon-
szám alapján.

Vigyázat, trükkös csatornatisztítók!

A rendőrség egyébként elfogott a közelmúltban
egy 27 éves dunaföldvári férfit, akit az eddigi adatok
alapján azzal gyanúsítanak, hogy április 27-én délután
a győri Belváros több üzletébe csatornatisztítási mun-
kálatok elvégzésére hivatkozva bement, és az ott dol-
gozóktól pénzt csalt ki. A terhelt a munkát nem végez-
te el, azonban megrendelőlapot és számlát állított ki
a sértettek részére, akik azt gyanútlanul kifizették.
Nem mindenki volt tehát olyan szerencsés, mint a fent
idézett kávézó tulajdonosa. A nyomozók a férfi ruhá-
zatából a hamis számlákat lefoglalták és gyanúsított-
ként kihallgatták. A Győri Rendőrkapitányság további
sértettek jelentkezését várja! Kihelyezett hulladék-

udvar Szabadhegyen

A Győr-Szol Zrt. piacterein jelentős a virágkínálat. Anyák
napja előtt érdemes körülnézni a Tarcsay úti piacon, a Vá-
sárcsarnokban és a Virágpiacon, hiszen mindhárom em-
lített helyen a vágott virágok közül többek között a nárcisz,
a tulipán, a gyöngyvirág, az írisz és az orgona is kapható.
A terasz és az erkély díszítéséhez futó, félfutó vagy álló
muskátlit, begóniát is vásárolhatunk. Népszerűek a kas-
pós növények. Előnyük, hogy hazaszállítás után azonnal
díszíthetjük velük lakókörnyezetünket.

Virágkínálat a piactereken

Lecserélik a szelektív szigetek edényeit

A korábbinál praktikusabb, harang alakú edényekre cse-
rélték az adyvárosi tó melletti szelektív hulladékgyűjtő
szigetek tárolóit. Jövő hét közepéig az összes városrész-
ben megtörténik a csere, a 165-ből 52 helyen újítják
meg részben vagy teljesen a hulladékgyűjtő szigeteket.

Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, az egyes
frekventált részeken mindenképp elvégzik a hagyomá-

nyos hulladékgyűjtő edények cseréjét harang alakúra,
amelybe kialakítása révén kisebb eséllyel kerülnek
nem oda való anyagok, illetve kevésbé lehet hozzáférni
a benne lévő hulladékhoz. Az új gyűjtőládákat másfajta
technikával, alulról, darus autóval ürítik. „Kérem a la-
kosság együttműködését, ne tegyenek az edényekbe
más jellegű hulladékot, illetve melléjük se szemetelje-
nek” – hívta fel a figyelmet az alpolgármester.

Kövecses Péter, a Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. műszaki vezetője hangsúlyozta, mindent
megtesznek annak érdekében, hogy minél kevesebb
idegen anyag kerüljön a gyűjtőkbe. „A győri üveghul-
ladék az elmúlt időszakban olyan szennyezettséget ért
el, hogy veszélybe került a további hasznosíthatósága”
– mondta és hozzátette, a korábbi 1100 literes edények
helyett 1500 literes tárolókat helyeznek ki. A kapacitás-
bővítés mellett azonban ugyanolyan gyakorisággal ürí-
tik az edényeket. A köztisztasággal kapcsolatos be-
jelentéseket, kérdéseket az edényeken lévő 06-
80/911-026-os zöld számon várják.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy
a cég hiba- és kárbejelentő vonala a 96/50-50-
55-ös telefonszámon 0–24 órában hívható. Az
ünnepnapon a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Non-
profit Kft. személyes ügyfélszolgálatai és a telefo-
nos ügyfélszolgálat egységesen zárva tart. A Jó-
kai és a Révai parkolóházakban a díjszabás válto-
zatlan. Május 1-jén, pénteken Győrben az utcai
fizető parkoló hálózat beállói díjfizetés nélkül ve-
hetőek igénybe. Május 1-jén a Vásárcsarnok zár-
va lesz. A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő
sportlétesítmények (Barátság Sportpark, Ma-
gyar Vilmos Uszoda, Rozgonyi úti teniszpálya, Ör-
kény utcai műfüves pálya, Bercsényi liget műfü-
ves pálya, Bercsényi liget KRESZ-park) a rendes
nyitva tartás szerint látogathatóak. Május 2-án,
szombaton a Tarcsay úti piacon a megszokottak
szerint 6 és 14 óra között lesz kereskedés.

A GYHG Nonprofit Kft. működési területén
a lakossági hulladékszállítás 2015. május 1-jén
változatlanul, a Hulladéknaptárban meghirde-
tett módon működik. A hulladékudvarok egy-
ségesen zárva lesznek.

Ünnepi tudnivalók
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet
a Győr városban működő civil szervezetek támogatására 

A támogatásra fordítható keret: 25.000.000 Ft
A pályázat célja: A Győr város területén működő civil szervezetek és közhasznú nonprofit gazdasági társaságok a
közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.
Benyújtási határidő: 2015. május 4. (hétfő) – a postára adás utolsó napja.
Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthető a www.gyor.hu című honlapról.

Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály (telefon: 96/500-199), valamint Civil Információs Centrum (mobiltelefon:
+36-70/948-5730, +36-70/455-0165).

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. 30.—05. 08.
DELIKÁT

Marhalábszár

Star eü. papír 24 tekercs, 3 rétegû

159,- db

Fejes saláta 04.30-tól 05.03-ig

99,-db

199,-cs

HB Lager
dobozos sör

0,5 l, 318 Ft/l

1549,- kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász

1249,- kg

Finonimo
szalámi

75 g,
2653,33 Ft/kg 

799,-cs

Megérkeztek a győri Árpád úti ELEKT-
RO SOMOGYI boltunkba a kimagasló
minőségű svéd MJÖLNER KISÁLLAT-
ÉS ROVARRIASZTÓ RENDSZEREK,
melyek mindegyike tökéletes választás
háza, garázsa, kamrája, nyaralója stb.
rágcsálóktól és szúnyogoktól való meg-
óvására. Ideális megelőző céllal használ-
ni őket! A termékcsalád előnyei, hogy
hatékonyak, felhasználóbarát és környe-
zetbarát kivitelben készülnek. A termé-
kek gyermekek és házi kedvencek szem-
pontjából is rendkívül biztonságosak,
mivel nem használnak mérget.

A kisállatriasztó segítségével köny-
nyedén megóvhatja értékeit a környé-
ken kóborló macskáktól, illetve egyéb
kisállatoktól. Bekapcsolható strobosz-
kópos LED-del működik, beépített
mozgásérzékelője 15 méteren belül
érzékel, majd automatikusan aktiválja
a riasztást. Elemmel és külső tápegy-
séggel egyaránt használható.

Ezt csípni fogja!
Kimagasló svéd minôségû kisállat- és rovarriasztó rendszerek

A vakondriasz-
tó karó minden ta-
lajtípusban haté-
kony, akár homo-
kos talajon is al-
kalmazható. Pár
hét alatt (kb. 10-
14 nap) tartósan
kifejti hatását és
elűzi a már megte-
lepedett állatokat.
Körkörösen terje-
dő, optimalizált
frekvenciájú hang-
hullámokat alkal-
maz, hatótávolsá-
ga akár 1250 m2!

A beltéri kivite-
lű egér- és rágcsá-
lóriasztók az em-
beri fül számára
nem hallható ultra-
hang segítségével olyan, a
kártevők számára kellemetlen környe-
zetet hoznak létre, melyek megakadá-
lyozzák a megtelepedésüket, és elűzik
a már odaszokott egyedeket. Egyes tí-
pusok elektromágneses impulzussal
teszik hatékonyabbá a riasztást. A
klasszikus csapdákkal kiegészítve,
még gyorsabb és látványosabb ered-
mény érhető el.

A mechanikus egér- és patkányfo-
gók rágcsálók számára vonzó mű-
anyagból készülnek. Kialakításuknak
köszönhetően higiénikusak, mivel ki-
ürítéskor nincs kontaktus az elpusz-
tult állattal.

A Mjölner Original egérfogó levé-
dett, egyedi mechanizmusa csak ak-
kor lép működésbe, amikor az egér
számára már nincs menekvés. Kiala-

A fenti termékekről további információ: 
ELEKTRO SOMOGYI, Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760.

Készüljön fel időben, míg nem késő!

kításának köszönhetően házi kedven-
cekben nem tehet kárt.

A beltéri elektromos szúnyogriasz-
tó segítségével távol tarthatja a szú-
nyogokat otthonától. Használatához
kétféle frekvencia választható ki, ala-
csony energiafogyasztása miatt kör-
nyezetbarát, hatótávolsága 25 m2. Az
igazított frekvencia miatt gyermekek-
re, macskákra, halakra, madarakra ár-
talmatlan. 

A hordozható szúnyogriasztó kife-
jezetten horgászáshoz, kertészkedés-
hez, túrázáshoz ajánlott, mely a tarto-
zék karabiner segítségével nyakba
akasztható, hatótávolsága 1 m2.
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Tavaszi ruhavásár!
nôi felsôk:

........................ 1-et fizet, 2-t vihet
az alacsonyabb árú termék az ajándék

fekete szoknyák:
.......................................................... 500 Ft

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.

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

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

CNC-gépkezelőket kere-
sünk győri munkahelyre (egyedi
gyártásra). Kiemelt órabér! Szállás
biztosított. Telefon: 06-70/311-
2259, 06-70/366-5722. E-mail:
munka15@index.hu

Győri étterem munkájára igényes sza-
kácsot keres. Érd.: 06-20/942-7103.

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

Betanított munkára
férfi munkaerőt keresünk. Tel.:
20/2686853, 20/422-8113

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolat remé-
nyébenkeresem páromat 40 év körüli
hölgy személyében. 06-20/500-4091

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kő-
művesmunkák végzése.
Tel.: 06-30/355-6991.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
díszítő festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

Vizes falak, épületek utólagos szi-
getelése, rövid határidővel, 20 év garan-
ciával. Telefonszám: 06-30/683-4055.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit elszállí-
tok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/500-1291.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
Izomsorvadás, bénulás, merev nyak, izom-
fájdalmak gyógykezelése. Samodai +36-
30/754-3112. www.egeszseg-ovo.hu

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

Kaszálás, fűnyírás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivétel, met-
szés, kerti munkák! Tel.: 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítá-
sát-festését garanciával, engedmény-
nyel vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

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

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon bizalommal! 06-30/451-5367

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

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. ud-
varáról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB
SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

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

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órákat,
porcelánokat, festményeket, pénz -
érméket, képeslapot és teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

INGATLAN

Győr-Révfalu, Báthory ut-
cai ingatlan, régi házzal, öt perc-
re a Belvárostól, tulajdonostól el-
adó. Tel.: 06-20/950-9571.

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

Készpénzes ügyfeleim
részére keresek 2-3 szobás eladó
panellakást Marcalvárosban és Adyvá-
rosban. Tel.: 06-20/437- 8485.

LAKÁSCSERE
Belvárosi,  1 szobás 34  nm-es,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 50-65 nm-es,  2-3  szobás,
határozatlan  idejű   bérleményre. Kos-
suth Lajos út, Bán Aladár út kizárva.
(Hirdetésszám: 464.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I., 2 szobás,  55
nm-es, összkomfortos, műanyag ab-
lakos, parkettás,  határozatlan bérle-
ti szerződéses lakást cserélne,  2
szobás, 53-55 nm-es, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra maxi-
mum 6. emeletig. Újváros, Sziget,
Gyárváros,  Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 465.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 35 nm-es, össz-
komfortos. távfűtéses, felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne, 60–75  nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott - határozatlan idejű bérleti szerző-
déses lakásra. Panel  kizárva. (Hirde-
tésszám: 466.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi,  1 szobás, 32  nm-es,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne   2–4  szobás,  határozatlan-
határozott  idejű   bérleményre.  Bel-
város és Nádorváros előnyben. Szi-
get kizárva. (Hirdetésszám: 467.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi,  2 szobás, 52  nm-es,
összkomfortos,  határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 50-55  nm-
es, 2  szobás,  határozatlan  idejű  bér-
leményre. Belváros, Sziget,  kizárva.
(Hirdetésszám: 468.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 44 mm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne,
50-60 nm-es, 2,5-3 szobás, nem liftes
házban, 3. emeletig lévő, határozott-hatá-
rozatlan idejű adyvárosi bérleményre. Tar-
tozás kizárva. (Hirdetésszám: 469.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított, hatá-
rozott  bérleti szerződéses lakást cserélne,
36 nm-es, 1 szobás,  nem liftes házban, 1.
emeletig lévő határozott-határozatlan idejű
adyvárosi, Szigethy A. úti vagy Török István
u.-i bérleményre. Garzonlakás előnyben.
(Hirdetésszám: 470.) 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)

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 

Anyák napi ajánlata
2 személyes extra menü: • Tyúkhúsleves 
• 2 személyes Marcal-tál (gordon csirke, óvári karaj,
hawaii csirke, natúr szelet csirkemáj raguval,
rántott csirke, rántott gombafejek, párolt 
rizs-burgonya) • 2 adag saláta • 2 adag desszert
Ára: 6.400 Ft/2 fő helyett 3.990 Ft/2 fő (1.995 Ft/fő)

FIGYELEM! LEJÁRÓ SZÉP KÁRTYÁK!
Májusban lejáró SZÉP kártyáját hozza be,

mi beváltjuk Marcal utalványra!
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SPORT ATLÉTIKA

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

A márciusi fedett pályás atléti-
kai Európa-bajnokság előtt,
úton Prágába, megálltak válo-
gatott atlétáink Győrben egy
rövid pihenőre. A jó ebéd mel-
lett jutott idő arra is, hogy ki-
csit ápolják a már eddig is jó
kapcsolatot a Győri Atlétikai
Clubbal. Pár szóra pedig öröm-
mel álltak meg lapunknak,
Gyulai Mártonnal a Magyar At-
létikai Szövetség főtitkárával
beszélgettünk.

A rövid győri pihenő jó volt arra,
hogy kicsit ápolják a kapcsolatot a
helyi klubbal. Milyen a szövetség és
a Győri Atlétikai Club viszonya? Jó
úton haladnak a GYAC atlétái?

Kifejezetten örültünk annak, hogy
a győri AC, mi csak így hívjuk, megala-
kult vagy inkább újra alakult, rendbe-
jött, és a megfelelő kerékvágásba ke-
rült az atlétika Győrben. Nem titok,
hogy az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál kapcsán olyan tervek szület-
tek, amelyek elkészülte után egy mél-
tó stadionra, méltó otthonra lelhet a
GYAC és az atlétika Győrben. Nagyon
jó társaság alakult ki ebben a város-
ban. Vannak tehetséges versenyzők,
például Sorok Klaudia vagy Kószás
Kriszta, akik jó úton járnak. Ám mellet-
tük én még kiemelném az edzőik, illet-
ve a klubvezetés munkáját. Itt Kle-
ment Tibor elnökre

Itt is egy igazi kis atlétikai család kezd felnôni
vagy Petrahn Barbarára, mint volt at-
létára, és jelenlegi klubmenedzserre
gondolok. Nem utolsósorban pedig
Farkas Roland és Zajovics Csaba
azok, akik olyan munkát végeznek,
ami példaértékű és minőségi. A fiata-
lok pedig olyan embereket látnak ma-
guk előtt, akikre fel lehet nézni. Az
eredmények pedig önmagukért be-
szélnek. 

Többször járva a győri atlétikai
pályán, nekem mindig úgy tűnt,
hogy nemcsak barátok, hanem,
mint egy kis család, úgy élik a min-
dennapjaikat. Ez a hangulat jellem-
ző máshol is? 

Jól látod. A nemzetközi atlétikai
szövetség, amióta vannak világbaj-
nokságok – már közel 32 éve – azóta
atlétika családnak titulálja magát. Ez
a csoport elsősorban a versenyzők-
ből, edzőkből, vezetőből, VIP-vendé-
gekből áll. Az ele-
jén ez még

csak egy kellemes szófordulat volt,
ám ha jól belegondolunk az atlétika az
tényleg egy családi sportág, hiszen
nem kontakt sportágról beszélhetünk,
így mindenki tudja segíteni a másikat.
Akár csak mérni az időt, vagy egy tem-
pót futni, vagy elmondani, hogy tech-
nikailag mit kellene máshogy csinálni.
Ez igaz Győrre is, itt is egy igazi kis at-
létikai család kezd felnőni. 

Mire lehet hivatott a győri atlétika? 
Úgy gondolom, ha azok a létesít-

mények megépülnek, amit terveznek
itt Győrben az EYOF kapcsán, és a
szakmai vezetés tovább tudja folytatni
az elkezdett munkát, illetve a fiatalok
is meglátják a lehetőséget abban,
amit egy hazai nemzetközi szereplés
jelenthet, akkor szinte bármi lehet a
győri atlétikából. A bármi alatt arra
gondolok, hogy akár lehet az ország
egyik vezető egyesülete. Győr elhe-
lyezkedése kifejezetten előnyös, mind

Bécshez, Budapesthez és Po-
zsonyhoz is közel van. Nemzet-

közi versenyek rendezésére
alkalmas, és ezek mind

olyan apró lehetőségek,
amelyek le fogják csa-

logatni a gyerekeket
a pályára. Onnantól

pedig már csak
annak a család-

nak kell össze-
állni, amiből

majd a na-

gyobb eredmények születhetnek.
Bízom abban, hogy az elkövetkező
5-10 évben a GYAC, Magyarország
10 legjobb, legprofibb, legmenőbb
és legsikeresebb egyesülete között
lesz.

Az utánpótlás-nevelés fejlődik, a
legjobb bizonyíték arra, hogy míg
korábban csak 3-4-en tudtak indul-
ni egy-egy nemzetközi viadalon a

válogatottal, az idei
Európa-bajnoksá-
gon, már 12-en.
Ezek a fiatalok szé-
pen lassan megér-
tek a felnőtt váloga-
tottságra az eredmé-
nyeik alapján? 

Az atlétikának az
egyik előnye pont az,
ami a hátránya is,
hogy mérhető sport-
ág. Mindig össze le-
het hasonlítani az

eredményeket, a centikben, másod-
percekben a korábbi esztendőkkel.
Kétség kívül az atlétikai eredmények
elkezdtek nőni, javulni, több tehetsé-
ges fiatal is kinőtte magát. Több jó
eredmény is születik, elég, ha a tavalyi
évet nézzük, amikor Baji Balázs egyé-
ni, Pars Krisztián és Márton Anita or-
szágos csúcsot ért el a zürichi Euró-
pa-bajnokságon.

Mit tartogat az idei év a váloga-
tott atlé ták számára?  

Páratlan évet írunk, ez nálunk azt
jelenti, hogy minden nagy eseményt
idén rendeznek. Ifjúsági világbajnok-
ság, junior és utánpótlás Európa-baj-
nokság, Universiade, EYOF – a győri
előtti utolsó EYOF – valamint az év fő-
eseménye Pekingben, augusztus vé-
gén a világbajnokság. Ez azt is jelenti,
hogy minden korosztályunk valahol
rajthoz áll, sőt lesznek olyan verseny-
zők, akik több korosztályban is. Szó-
val nagyon sűrű év lesz az idei, de én
bízom benne, hogy legalább olyan jó,
vagy talán még annál is nagyobb
éremesővel zárjuk az idei évet, mint
2013-mat.  

Az elkövetkezô
5—10 évben a GYAC
Magyarország 10 legjobb, 
legprofibb, legmenôbb
és legsikeresebb
egyesülete között lesz
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Nagyszerű hangulat, régi ETO-induló,
kitartó szurkolók, a meccset végig küz-
dő játékosok, és hosszú idő után győ-
zelem hazai pályán. Ez volt a Győri ETO

FC mérkőzése a Puskás Akadémia el-
len a labdarúgó NB I 25. fordulójában

A csapatból kirakott majd vissza-
vett Rudolf Gergely kétszer is meg-
szerezhette volna a vezetést az ETO-
nak pár percen belül. Előbb egy sza-
badrúgást vállalt be jó 30 méterről.
Ekkor a kapufa mentette meg a Pus-
kás Akadémiát a góltól. A 22. perc-

Feketében ünnepeltek a szurkolók
ben akcióból is veszélyeztetett a válo-
gatott csatár. Brdarovszki indítását
vette át gyönyörűen, ám a nehezebb
mozdulatsor után a könnyebbnek tű-
nőt hibázta el, közelről lőtt a kapu
mellé. Az első félidő hazai fölényét kö-
vetően a szünet után is az ETO kez-
dett jobban.  A második félidő dere-
kán a vendégek is eljutottak helyzetig.
Fiola szólózott és távolról lőtt. Poga-
csicsnak itt még nem kellett védenie,
nem úgy, mint alig egy perccel ké-
sőbb, amikor Kleinheisler okos lövé-
sét védte bravúrral. A 63. percben az-
tán jött a várva várt ETO-gól. Kamber
indítását vette át Priskin, majd akasz-
tott hatalmas gólt a hosszú felsőbe.
1–0. Miriuta Vasile így örült a gólnak.
Ő is feketében volt, akár csak a 3000
néző nagy része. Ezzel is kifejezve,
mennyire fontos számukra az ETO,
vagyis az Egyetértés Torna Osztály,
és ez a nap, amikor a kialakult helyzet
miatt új értelmet nyert a 110 éves
klub neve. Koltai ziccere után is in-
kább a taps hallatszott, mint az elége-
detlenek hangja. A hajrára még ma-
radt egy kis izgalom. Lencse szólója
után Pogacsics olvasta jól a csatár
szándékát, és még egy nagy védést
hozzátett remek teljesítményéhez.
ETO–Puskás Akadémia 1–0. 

A négynapos III. Győr Openen 6 or-
szág, 48 klub, 334 versenyzője állt
rajtkőre, az Aqua Sportközpontban.
A versenyen fiatal tehetségek és fel-
nőttek is indulnak, hiszen megfelelő
időeredménnyel a világbajnoki rész-
vételt is kiharcolhatják. A viadalon a
felnőtt és az utánpótlás-válogatott
szövetségi kapitánya is figyelte, ki mi-
lyen formában van. A Győr Open re-
mekül szolgálja a felkészülést a leg-

nagyobb versenyekre, hiszen a fiata-
lok az EYOF-ra és az ifi vb-re, a felnőt-
tek a világbajnokságra szeretnének
csúcsformába kerülni. A szövetségi
kapitány pedig figyeli azt is, hogy
Győrből kikre számíthat.

Kiss László, a felnőtt úszó válo-
gatott szövetségi kapitánya úgy fo-
galmazott, hogy a fiatalok között
már szép számmal vannak olyanok,
akiket figyel. A felnőttek között pe-

dig természetesen Jakabos Zsu-
zsanna, Takács Krisztián és Balogh
Gábor, illetve a fiatalok között Gyu-
rinovics Fanni az, akikre feltétlen
számít. Ám reméli, hogy ez a bázis
csak növekedni fog, és az ehhez
szükséges szakmai háttér és léte-
sítmény már adott.  

A négynapos megmérettetés leg-
eredményesebb egyesülete egyéb -
iránt a házigazda Győri Úszó SE lett,

34 arany, 27 ezüst, 29 bronzéremmel.
Sőt nemcsak a versenyzők, a helyi
szülőkkel megerősített versenybírói
gárda is jelesre vizsgázott a rendezés-
kor, gyakorlatilag fennakadás nélkül
lezajlott a 2892 vízbeugrást számláló
esemény. Petrov Iván, a Magyar Úszó
Szövetség nyugat-dunántúli régiójá-
nak vezetője úgy fogalmazott, hogy
Győr kiemelkedő bázisa lett az
úszósportnak. A Győri Úszó SE 2013
októberében még alig 30 tagot szám-
lált, ma pedig már lehet, hogy a nyári
nemzetközi válogatott események
mindegyikén (világbajnokság, Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, Ifjúsági
Világbajnokság, Európa Játékok) lesz
képviselője csoportjaiknak. 

Bár a gyermekek eddig elért ered-
ményei jól mutatnak – tette hozzá
Petrov Iván. „Vállalásunk, hogy a vidé-
ki úszósport hosszú időre meghatá-
rozó fellegvárát tudjuk létrehozni.
Nem pihenhetünk, hétfőn 5.45-kor
újra edzésbe állnak csoportjaink, az
elért egyéni csúcsok megjavításának
érdekében.”

Júniusban Győr rendezi az idei Fel-
nőtt Országos Úszóbajnokságot, így
az Aqua Sportközpontban modellezik
le a világbajnokság teljes programját
egy hónappal a kazanyi esemény
előtt, az OB tehát tökéletes felkészü-
lés lesz a vb-re.

Gyôrieket figyeltek a kapitányok

Teljes haderővel lépett pályára a
Győri Audi ETO KC az Érd elleni
elődöntő első mérkőzésén. Olyany-
nyira, hogy az alig másfél hónapja
kislányát világra hozó Katrine Lun-
de is a kispadon ült. Nehezen indult
be a győri henger, legalábbis ha az
első negyedórát nézzük. A vendég
érdiek jól tar-
tották ma-
gukat, sőt
még men-
tek is kettő-
vel a 10
perc környé-
kén. Aztán a
játékrész máso-
dik felében ma-
gasabb foko-
zatba kapcsolt
a Győr és fo-
k o z a t o s a n
meglépett

Döntôben az ETO
Szabó Edina együttesétől. A szü-
netre már 20–12-re mentek Kova-
csicsék. A folytatás is hasonlóan
alakult. Pár perc kellett csupán
Ambros mester lányainak és a győ-
ri szurkolók máris tízet számolhat-
tak. Ez a különbség állandósulni lát-
szott a félidő derekán. Próbálkoztak
a vendégek, vészkapust is bevetet-
tek, ám sokra nem mentek. A 20.
percben ez utóbbi miatt Grimsbö is
betalált az üres érdi kapuba. Majd
pár perccel később a norvégot vál-
tó Herr is feliratkozott a góllövők kö-
zé. Végül simán, 36–24-re nyertek
a zöld-fehérek.

A visszavágót pár nappal ké-
sőbb Érden rendezték, ahol már
az is megtörtént, amit az első
meccsen sokan csak vártak. Lun-
de újra a pályára lépett a zöld-fe-
hérek színeiben. A találkozót
egyébként végig irányították Ko-
vacsicsék, és viszonylag simán
25–21-re nyertek idegenben is.
Két győzelemmel így a döntőben
folytatja, ahol a Ferencváros vár
Ambros Martín lányaira. 



30 / + / 2015. április 30.

SPORT  MOZAIK

Szombaton rendezték meg Po-
zsonyban a Capital Cup evezős ver-
seny következő futamát, természete-
sen a Győri Vízügy-Spartacus Eve-
zős Klub verhetetlen nyolcasával. A
győri fiúk ezúttal is hozták formáju-

kat, és magabiztosan nyertek Szlo-
vákiában. Ezzel második győzelmü-
ket zsebelték be, a három futamból
álló viadalban. A csapat tagjai:
Ocsenác Gergő, Sönfeld Álmos,
Vancsura Bodó, Bíró Márk, Vancsu-
ra Bendegúz, Révész Péter, Révész
Zoltán, Csányi Péter kormányos:
Kiss Bence. Az utolsó fordulót Bécs-
ben, május 6-án rendezik.

Az ETO-SZESE az elmúlt fordulóban az
Alba Regiát fogadta az egyetemi csar-
nokban. Bár már korábban is az utolsó
esélyek egyikéről beszélt Rosta Miklós
vezetőedző, ez alkalommal valóban
csak a győzelem tartotta életben a mi-
nimális bennmaradási reményt. Min-
den más eredmény azt jelentette volna,
hogy – legalábbis papíron – biztosan ki-
eső helyen végez a győri csapat.  

Lassan indult be a mérkőzés, az el-
ső gólra a hetedik percig kellett várni,
ekkor Petrenko törte meg a gólcsen-
det. Aztán sikerült is némileg meglép-

A Magyar Kick-box Szövetség idei
első hazai versenyét Tökölön rendez-
ték meg. Az Unicentral Bulls csapa-
tából ketten léptek a kötelek közé
ezen a napon, és az eredmény sem
maradt el. A tavalyi világbajnok, Nar-
delotti Zoltán a tőle megszokott ma-
gabiztossággal mutatta meg, hogy
ki az úr a K-1 junior, –75 kg-osok
mezőnyében, az első helyen végzett.
Lukács Balázs K-1, –81 kg-ban a
döntőben szoros csata után máso-
dik lett. Felkészítő edzők: Csányi Já-
nos, Grónai Sándor.

A harmadik alkalommal rendezték meg a Dunai Regatta nevű nagyszabású
sporteseményt, ahol a magyarországi egyetemek profi evezősei, illetve amatőr
sárkányhajósai küzdöttek meg egymással. Győri egyetemisták mindkét kate-
góriában versenyeztek az elmúlt hétvégén. 12 egyetem, köztük két külföldi és
tíz magyar csapat szállt vízre a Parlament előtt. A sárkányhajósok között, a
3000 méter megtétele után a Széchenyi István Egyetem sárkányhajócsapata
bizonyult a legjobbnak. Edzőjük Hegedüs Péter volt. A profi evezősök között a
két éven át legyőzhetetlen győrieknek idén nem sikerült a címvédés. A Harvard
csapata nagy csatában ugyanis jobbnak bizonyult. A harmadik helyen a másik
amerikai csapat, a Princeton ért célba. A győri csapat tagjai: Lovass Márk, Bárt-
fai Péter, Bedők Gergely, Lacsik Péter, Juhász Adrián, Bakaity Attila, Porubszky
Norbert kormányos: Polgár Viktória.

Ütőt ragadtak szombaton a győri me-
nedzserek, illetve a közép- és felsőve-
zetők a 11.  Manager Openen.  A baj-
nokság 9 regionális viadalból és az or-
szágos döntőből áll, amit szeptember
26-án rendeznek Budapesten. A nagy
hagyományokkal rendelkező verseny-
sorozat első állomása volt városunk-
ban, ahol többek között az önkormány-
zat vezetői is felmérték tenisztudásu-
kat, sőt igazi „házi” csata bontakozott

Ütôt ragadtak a menedzserek
ki a pályán. Borkai Zsolt polgármester,
Szombati-Serfőző Eszterrel, a kulturá-
lis és sport főosztály vezetőjével páros-
ban csatázott Radnóti Ákos alpolgár-
mesterrel és Soós Szabolccsal. 

A győri tornát végül a Somogyi Zsolt–
dr. Birtha Gábor páros nyerte, megelőz-
ve a Rózsa Gábor–Csiszár Péter duót. A
harmadik helyen pedig a Somogyi Mi-
hály–Soós Ákos, illetve a Dániel János–
Tóth Csongor kettős osztozott. 

Fontos pontok
ni, két-három gólra megléptek a Ros-
ta legények. Sőt a szünetre ezt sike-
rült ötre növelni, így 13–8-as állásról
jöhetett a pihenő.

A folytatás is remekül sikeredett,
keményen védekezve és támadva fo-
lyamatosan lógtak meg az Alba Regiá -
tól Petrenkóék. Küzdöttek becsülettel
a vendégek, ám nagyon közel nem
tudtak kerülni már a SZESE-hez, sőt
a hajrá egyértelműen a hazaiaké volt.
Végül simán, 10 góllal, 31–21-re
nyert a Győr, ezzel pedig a tabella 12.
helyén áll a csapat. 

A nagyobb tudás nyert
A Széchenyi Egyetem Győri KC Kecskeméten vendégszerepelt a férfi
NB I/B-s kosárlabda-bajnokság rájátszásában. A Mercedes-Benz Gyár
KA nehéz falatnak bizonyult, a győri fiúk nagyot küzdöttek, ám végül meg
kellett hajolni a több, jobb játékossal bíró házigazda előtt. Mercedes-
Benz Gyár KA–Széchenyi Egyetem Győri KC 88–70. Molnár István:
„A mai napon nyújtott játékkal, az előző fordulóban nyertünk volna. A mai
ellenfelünk olyan erős játékosállománnyal állt fel, amilyennel ebben a baj-
nokságban még egyszer sem. Csapatom becsületesen küzdött, ám né-
ha fújt a keleti szél is. Ám továbbra is magunkon kell javítanunk és nem
az ellenféllel kell foglalkoznunk."

Sárkányhajós elsôség,
evezôs második hely

Kick-box: egy arany
és egy ezüst

Pozsonyban is
elsô a gyôri 8-as
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Május 9-én Győrszentivánon újra MMA-összecsa-
pásokra gyűlhet össze a helyi küzdősportrajongó
közönség.  15 profi megmérettetésre kerül sor a
Hungarian Fight Championship soron következő, 9.
felvonásában, ahol a házigazda egyesület, a Győri
KOKO Gym MMA két harcost is a ketrecbe küld. 

„Mindkét harcosom, akik a HFC9 gálán győri szí-
nekben lépnek majd a ringbe, kiváló tanítvány. Az
MMA kevert harcművészeti sport, s ez a sokszínűség,
összetettség jellemzi a srácokat is. Nagy Attila higgadt
sportoló, a fejével irányítja a küzdelem menetét és má-
sodperc töredéke alatt képes megfelelően reagálni a
kialakuló helyzetre. Kalmár Gellértben pedig megvan
az a küzdősportos vehemencia, erő, amivel végig ké-
pes dominálni ellenfelével szemben. A küzdelmekig
még specifikusan technikai finomságokat gyakoro-
lunk az erőnléti edzések mellett, a gálán pedig mind-
kettejükért a ring mellett szorítok, és várunk továbbá
minden küzdősportrajongót idén is Győrszentivánra”
– mondta el Kókai KOKO Gábor, a sportolók felkészítő
edzője, a Győri KOKO Gym Egyesület elnöke, és a
HFC9 gála helyi főszervezője. 

Korunk emberének romló egész-
ségi állapotáról rengeteg informá-
ció, adat olvasható és hallható a
különböző fórumokon. Szakem-
berek figyelmeztetnek a mozgás -
szegény életmód veszélyeire, a
rossz táplálkozási szokások miatt
kialakuló betegségekre, a felgyü-
lemlett stressz okozta problémák-
ra. Az önmagukra jobban odafi-
gyelő és preventív szemlélettel
rendelkező társaink tudják, hogy
a „jó úton” való haladás egyik ele-
me – a racionális táplálkozás és a
regenerálódás mellett – a rend-
szeres testedzés. Mint az élet min-
den területén, sajnos ezzel kap-
csolatban is rengeteg a tévhit.

Nézzünk meg egy átlagos, fit-
nesz stúdióba látogató vendéget,
aki napi 8-10 órában szellemi mun-
kát végez. Hetente három alkalom-
mal jár edzeni, és tréningjei során

Harcra készen 

A Győr-Szol TC-nek a férfi Szuperliga rájátszásának VI. fordulójában, hazai pályán kellett bizo-
nyítania a Közutasok KTK ellen. A hazaiak ezúttal is jó formában játszottak és 5–3-ra nyertek.
Psz.: Batki Tamás 625, Gosztola Gábor 571, Koller Dániel 588, Németh Gábor 601, Rédling Zsolt
577, Szőke Gábor 550. 

Újabb hazai siker a Gyôr-Szol-tekéseknél

Testedzés komplex módon
szinte kizárólagosan az edzőterem-
ben található, leg újabb fejlesztésű,
az izomcsoportok izolált megdol-
goztatására szolgáló gépeket hasz-
nálja. Nonszensz, hogy ezzel a jó-
részt ülve, a hát megtámasztásával
végzett munkával éppen azokat az
izmait – mély hátizmok, gerincme-
revítők, hasfal, ágyéki terület – nem
fejleszti, amelyek a mindennapok-
ban is kevés terhelést kapnak. Ez-
zel a módszerrel funkcionális érte-
lemben nem válik edzetté, hiszen
testét csak izomcsoportonként, és
nem egységként kezeli, így pl. nem
tud szabályosan, saját testsúllyal
húzódzkodni, képtelen néhány füg-
geszkedésben végrehajtott, nyúj-
tott lábemelés végrehajtására,
vagy akár 15 perc kitartó futásra,
melyet 25 guggolásból zsámolyra
felugrás követ. Aki valóban edzett
szeretne lenni, annak komplex mó-

don kell használnia (a teljesség igé-
nye nélkül) saját testsúlyát, súlyzó-
kat, medicinlabdát, erősítő gumi-
szalagot, és igen, gépeket is – va-
gyis erejét, állóképességét, gyorsa-
ságát, koordinációját, hajlékonysá-
gát, rugalmasságát egyaránt fej-
lesztenie kell.

Bögi Viktor
személyi edző

Fitnesz mindenkinek!
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KOS 
Nagyon változékony hangulat jellemzi
Önöket a héten, ami annyira nem megszokott Önök-
től. Egyszer fenn érzik magukat, boldogok, egyszer pe-
dig lenn, tragikusan fognak fel eseményeket.  

BIKA 
Jobban tennék, ha a héten nem folynának
bele mások életébe, ne is akarjanak beleszólni olyan
ügyekbe, ami nem az Önök életéről szól. Csak a bajt
hoznák magukra ezzel, nem pedig a köszönetet. 

IKREK 
Legyenek nagyon egyértelműek a héten,
még ha azt is érzik, néha úgy fogalmaznak, mintha
az első osztályban lennének. Így legalább nem ér-
tik félre Önöket és elkerülik a felesleges vitákat.   

RÁK 
Érzelmek sokasága zakatol a héten a lelkük-
ben, ami meg is viselheti Önöket ugyancsak. Olyan fé-
lelmeik is a felszínre jöhetnek, amikről már rég azt
hitték, túl vannak rajta. Próbálják elengedni ezeket. 

OROSZLÁN 
Többnyire Önökről fog szólni ez a hét, ne
tegyenek önmaguk ellen, ne használják ki véglete-
sen saját erejüket. Inkább nézzék meg, milyen em-
berek is veszik körül Önöket. 

SZŰZ 
Ne gondolkozzák túl a dolgokat, ha meg-
hoztak egy döntést, ideje végre cselekedniük is. Ne
szalasszanak el olyan lehetőségeket, amiket tálcán
kínálnak egyébként Önöknek, csak a félelmeik mi-
att nem mernek tenni érte. Ne álljanak meg, ne en-
gedjék, hogy megrekedjen az életük. 

MÉRLEG 
Itt a cselekvés ideje az életükben, ne hagy-
ják, hogy a feladatok Önökre nőjenek. Tegyenek rendet
munkahelyükön, és az otthonukban, családjukban
sem ártana végre szortírozniuk, rendezkedniük.  

SKORPIÓ 
Hullámzik a hangulatuk a héten, sehogy
nem érzik jól magukat a bőrükben. Ez könnyen átcsap-
hat egy negatív folyamatba, hallgassanak családjukra,
párjukra, keressék meg a baj okát még az elején. 

NYILAS
Vegyék elő most emberismeretüket, és
ne a jóhiszeműség uralkodjon a héten ügyeikben.
Fontos lenne felismerniük, ki akarja a saját felada-
tait Önökkel elvégeztetni. 

BAK 
A héten összhangban lesznek magukkal, és
ez nagyon jó fejleményeket is hoz. Alkalmas nagy dön-
tések meghozatalára éppen ezért ez az időszak, ki tud-
nak állni önmagukért minden szégyenlősség nélkül.   

VÍZÖNTŐ 
Próbáljanak a héten a lehető legnyugod-
tabbak maradni, ne hergeljék fel magukat, ne ve-
gyék komolyan saját félelmeiket. Inkább járják kör-
be a témát, amiben dönteniük kellene. 

HALAK 
Nehéz helyzetbe kerülhetnek a hét ele-
jén, ne maradjanak egyedül ebben. Inkább kérjék
egy barát segítségét, ne húzódjanak most a csiga-
házukba, nem tenne jót Önöknek a magány. Próbál-
ják megőrizni lelki nyugalmukat. A hét második
felére kitisztul a kép végre. 

Mit ígérnek a csillagok?

kép és szöveg: xantus-állatkert

Hagyomány már, hogy május elsején
az állatkert családi napot szervez Kis-
kúton, ahol rengeteg izgalmas prog-
rammal várják az érdeklődőket. 

Az állatkert látogatói a nap során
megtekinthetik a marabuk, a csuk-
lyásmajmok, a tapírok és a csimpán-
zok etetését. Továbbá az újonnan
megnyitott makikifutóba belépve, a lá-
togatók szó szerint Madagaszkárra ér-
keznek, ahol kijelölt sétaúton szaba-
don barangolhatnak a makik között,
továbbá a kifutóban több pad is elhe-
lyezésre került. A makik természete-
sen nagy érdeklődéssel közelednek
mindenkihez. Ugyan simogatni nem
lehet őket, mégis mindenki pozitív él-
ményekkel gazdagodik a makiZOO-
ból távozva.

Ezen a napon megmutatja magát
Benji, a láma is, aki sétát tesz a látoga-
tók között.

Egy hete költözött Kiskútra a ja-
nuárban született két fehér tigriskö-
lyök. Azóta feltérképezték új kifutó-
juk minden szegletét. A két apró ra-
gadozó naphosszat játszik, igazi
nagymacska-mozdulatokkal cserké-
szik be egymást. 

Családi nap Kiskúton
és az állatkertben 

A tigriskölykök mellett már látha-
tók az állatkert további új lakói: a földi -
malacbébi, a lámacsikó és a nemrég
érkezett skarlát íbisz csapat. 

Az állatkert melletti színpadon
koncertek, táncbemutatók, egész na-
pos zenés műsorok váltják egymást:

14.00: Gólyalábas bohócműsor
látványos bohóc-show 

14.45: Bron’si’s Hip Hop a győri
tánciskola növendékeinek
hip-hop produkciója 

16.00: A Bóbita Gyermekzenekar
műsora

18.00: Détár Enikő válogatott
musical-slágereket énekel
A nap folyamán többször fellép
a Hello Kids Zenekar.

Május 1-jén 9.00 és 20.00 óra között
lezárják a Stadion út–Nagysándor Jó-
zsef út kereszteződésétől az AUDI Aré-
na sportcsarnokig terjedő útszakaszt,
ezért a 8 és 8A jelzésű autóbuszok meg-
változott útvonalon közlekednek (Stadi-
on út–Ipar út–Mártírok u.), a Xantus Já-
nos Állatkert– Műjégpálya és az Audi
Aréna megállóhely ebben az időszak-
ban nem üzemel. Az AUDI Aréna a Már-
tírok útja felől közelíthető meg. 

További információ: www.zoogyor.com


