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18–19. oldal  A nehezebben kezelhető
depresszióról és a tejcukor-érzékenységről is
bővebben olvashat e heti Vény nélkül egész-
ségügyi rovatunkban. 16–17. oldal
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6–7. oldal 2020-ig megépül-
het a várost keleti irányból elkerü-
lő út teljes hosszában – mondta
lapunknak adott interjújában Si-
mon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő. 

5. oldal Az áttörés éve lehet az idei
a zugszemetelők elleni ez idáig szél-
malomharcnak tűnő küzdelemben.
Több szervezet fogott ugyanis össze a
hatékonyabb fellépés miatt. A legna-
gyobb nehézséget a tettenérés jelenti.

12. oldal A „Egy szerelmes éjszaka után a legfontosabb a más-
nap reggel” – utalt José Cura a vasárnapi győri szuperkoncertre hét-
főn, a Győri Filharmonikus Zenekar otthonában tartott sajtótájékoz-
tatón. Az argentin tenor annyira jól érezte magát városunkban, hogy
jövőre is fellép nálunk, akkor azonban nem énekelni fog, hanem diri-
gálja a zenekart. 

Holnap nyílik a Batthyány Gyula-kiállítás

A múzsa csókja
Írásunk a 11. oldalon
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Folytatódik a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtési program, melynek
következő állomása a szabadhegyi Zöld utca elején lévő buszforduló
lesz. A győriek május 9-én, szombaton 8–17 óráig helyezhetik itt el díj-
mentesen a háztartási lomot. A terület önkormányzati képviselői, Haj-
szán Gyula és Diligens Tibor a helyszínen elmondták, a háztartásokban
összegyűlt hulladékok szelektív elhelyezését teszi lehetővé szombaton
a GYHG Nonprofit Kft. Amióta kihelyezett hulladékudvarokba viheti a
lakosság a feleslegessé vált holmikat, azóta tisztábbak a közterületek.
Elhelyezhető itt például elektronikai, fém-, műanyag hulladék, nyese-
dék, építési törmelék, csomagolóanyagok, bútorok, berendezési tár-
gyak. A veszélyes anyagokat viszont az állandó hulladékudvarokba szál-
líthatják, ott biztosított a környezetbarát és térítésmentes átvétel. 

Közös sajtótájékoztatót tartottak a győ-
ri országgyűlési képviselők a napok-
ban, a kormány ugyanis május 13-ig
benyújtja a parlamentnek költségveté-
si javaslatát, amely számos adócsök-
kentési tervet tartalmaz, és amelynek
középpontjában a családok és a dolgo-
zó emberek állnak. „A tervezés idősza-
kában több információ is napvilágot lá-
tott, ebből a legfontosabb az, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium 2,5%-
os gazdasági növekedéssel, valamint
1,8–2%-os inflációval, továbbá 2%-os
államháztartási hiánnyal számol” –
mondta a találkozón Simon Róbert Ba-
lázs. „A másik, ami minden családot
érint az az, hogy 2016-ban 16%-ról
15%-ra csökken a személyi jövedelem -

Tovább folytatódott Győr-Újváros szo-
ciális városrehabilitációja. Uniós pá-
lyázati forrásokból és jelentős önerő-
ből megszépült a római katolikus
templom és a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola. A feladat szépségét és ne-
hézségét az adta, hogy mindkét épü-
let műemléki védettség alatt áll.

A hívő közösség nagy örömére, fél
év alatt megszépült a templomuk. A
teljes homlokzatfelújítás magában
foglalta a meglévő vakolatok szüksé-
ges javítását és a homlokzat teljes
festését. A templom tetőfelújítására
is sor került, a tetőfedés, bádogozás
és tetőlécezés teljes cseréjét hajtot-
ták végre.

A fél évig tartó munkálatok 46 mil-
lió forintba kerültek, ebből 39 millió fo-
rintot tett ki az uniós pályázaton nyert
összeg, az önrész nagysága pedig 7
millió forint volt, amelyet a győri egy-
házmegye biztosított.

MOZAIK  KISHÍREK

Csütörtökön kezdődött, és
egész hétvégén tart a 13. Nem-
zetközi Jótékonysági Motoros
Találkozó és Rockfesztivál a
Győrújbaráti Ifjúsági Táborban,
többek között olyan fellépőkkel,
mint a Tankcsapda vagy az Os-
sian. A motorosok szombat dél-
utáni felvonulása miatt szomba-
ton délután ideiglenes forga-
lomkorlátozás lesz Győrújbará-
ton és Győrben. 

Pollreisz Balázs, a Győri Baloldal
önkormányzati képviselője má-
jus 13-án, szerdán 17 órai kez-
dettel utcafórum keretében kép-
viselői fogadóórát tart a Tompa
utca–Puskás Tivadar utca–Vá-
góhíd utca kereszteződésében,
amelyre minden érdeklődőt sok
szeretettel vár.

A Polgármesteri Hivatal Gazdál-
kodási Főosztály Adóügyi Osz-
tálya tájékoztatja a Tisztelt Adózó-
kat, hogy a 2015. május 31-ig be-
nyújtandó 2014. évi helyi iparűzé-
siadó-bevallás elkészítéséhez
szükséges nyomtatványok letölt-
hetők a http://ekozig.gyor.eu ol-
dalról, az „Adóügyek” menüpont
„Iparűzési adó” almenüjéből.

Motoros találkozó 
és rockfesztivál

Fogadóóra

Tájékoztatás

A következô év költségvetési tervezetét ismertették
adó, ez 4 millió ember esetében 120
milliárd forint megtakarítást eredmé-
nyez” – hangsúlyozta az országgyűlési
képviselő, aki hozzátette azt is, hogy a
családi adókedvezmény – 2011-es be-
vezetése óta – már több mint 1000 mil-
liárd forinttal többet hagy a magyar
családoknál.

Az adócsökkentés mellett a jövedel-
mek is nőhetnek – erről már Kara Ákos
számolt be a sajtótájékoztatón. Mint ki-
derült, 2016-tól tovább nő a családi
adókedvezmény a kétgyermekes csalá-
dok esetében. Kara Ákos szólt arról is,
hogy a munkahelyvédelmi akcióterv in-
tézkedései a későbbiekben is védik a
pályakezdő fiatalokat, a gyesről vissza-
térő anyukákat, vagy éppen az 55 év fe-

lettieket. „Az elmúlt esztendőkben lát-
tuk, hogy sikeres döntése volt a parla-
mentnek az akcióterv bevezetése, hi-
szen megyénkben folyamatosan, több
mint 30 ezer ember munkahelyét tud-
juk védeni ezzel a programmal. Azt gon-
dolom, hogy azok a beruházások, ame-
lyek az elmúlt esztendőben megvalósul-
tak – így a szerdai gönyűi fejlesztés –
azok munkahelyeket teremtenek és az
egész térség számára nagy jelentőség-
gel bírnak” – emelte ki Kara Ákos. 

Az országgyűlési képviselők rámu-
tattak, hogy 27%-ről 5%-ra csökken a
sertés tőkehús áfája, de fontos az is,
hogy különböző állami közszolgáltatá-
sok díjai is tovább mérséklődhetnek
2016-ban.

Felújították a Kossuth-iskolát és a katolikus templomot

Szabadhegyen a szelektív hulladékgyûjtési program

A templomfelújítást kivitelezőként
a Dávidbau Kft. végezte, a Győr-Szol
Zrt. pedig a műszaki ellenőri feladato-
kat látta el. Kalmár Ákos projektvezető
szerint alaposan ráfért már a temp-
lomra a felújítás, időszerű lenne a bel-
ső felújítás is, a mostani uniós pályá-
zat azonban templomok esetében
csak külső felújítást tett lehetővé.

Ugyancsak fél évet vett igénybe a
Kossuth-iskola homlokzatfelújítása.
Teljes költsége 56,4 millió forint volt,
amelyből 40 millió forintot Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata biz-
tosított, 16,4 millió forint volt az uniós
támogatás.

A felújítás során nemcsak a műem-
léki védettség jelentett nagy kihívást –
tudtuk meg Polgári Istvántól, a polgár-
mesteri hivatal stratégiai csoportveze-
tőjétől, hanem a sónedves vakolatból
a só eltávolítása, amely speciális eljá-
rást igényelt. 
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A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósá-
gának kiemelt tavaszi feladata a közterületi fűnyí -
rás. A munka már a március 15-i ünnepségekre
történő felkészülés alkalmával megkezdődött a
Belvárosban. Az intenzíven fenntartott városi
zöldterületeket lefedő fűnyírási program április
közepén indult. Amint végeztek a gépek az első
körrel, a fűnyírás folytatódott, május 4-én hétfőn
Nádorvárosban és Marcalváros I-en már a má-
sodik kört kezdték meg a gépek, a hét közepétől
szinte minden városrészben láthatjuk a fűnyíró-

A kínai testvérvárosunkkal is
egyre szorosabb Győr kapcsola-
ta, hamarosan négy fiatalnak
lesz lehetősége fél évet eltölteni
Wuhanban.

A Long Zhengcai alpolgármester ve-
zette wuhani küldöttség szerdán láto-
gatott Győrbe, akiket dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester fogadott. A fe-
lek megállapodást írtak alá testvérvá-
rosi kapcsolatunk megerősítéséről,
aminek első jeleként szeptembertől
négy győri diáknak nyílik lehetősége,
hogy közel egy iskolai félévet a kínai
nagyvárosban tanuljon.

„Győr nagyon barátságos város,
most járok itt másodízben, de már ott-
hon érzem magam” – fogalmazott a
kínai város alpolgármestere. Mint
mondta, országa egyre inkább nyit a
világ nyugati része felé, és ezen az
úton nagyon fontosnak tartják a kö-
zép-európai országokkal való együtt-
működésüket. „Az országok kormá-
nyai között létrejövő kapcsolatokat he-
lyi szinten tovább erősítik a városok
együttműködései, amelyre kitűnő pél-
da Wuhan és Győr barátsága. „Ezt
szeretnék a jövőben még élőbbé, még
gyümölcsözőbbé tenni.”

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
leszögezte, nem elméleti, hanem hasz-
nos gyakorlati együttműködésre töre-
kednek, többek között a gazdasági élet,
a kultúra, az oktatás, a kereskedelem
vagy épp az egészségügy terén. Az ok-

Halászléfőző versenyt rendeztek Gyirmóton má-
jus 1-jén, immár ötödik alkalommal, az Aranyhal
Szabadidő Központban. A megmérettetésre év-
ről évre egyre többen, ezúttal 34 csapat nevezett,
de rajtuk kívül is rengetegen érkeztek az ese-
ményre kóstolni, kikapcsolódni, hiszen a közös-
ségkovácsoló programon számos meglepetés
várta a családokat.

Jótékonysági
koncert
Szabadhegyen

Gyôri diákok tanulhatnak Wuhanban

Fûnyírás a városban

Kulcsár Béla harmonikaművész
és a német Hazai Dallamok kórus
jótékonysági koncertre várja az ér-
deklődőket május 10-én, vasár-
nap 15 óra 30 perckor a szabad-
hegyi Szent Anna-templomba (Jó-
zsef A. u. 46.). Az előadáson közre-
működik Karsai Klára karnagy,
énekes. A műsorban felcsendül-
nek többek között Chopin, Mo-
zart, Beethowen, Tolcsvay László
és Wolf Péter művei, magyar, né-
met és egyházi dalok. Az est bevé-
telét a kárpátaljai magyarok meg-
segítésére ajánlják fel. Az estet a
Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai
és Kórházi Lovagrend győri Szent
Imre Kommendája szervezi.

tatási együttműködésre jó példa, hogy
szeptembertől négy győri diák tanulhat
Wuhanban, akiket majd ottani családok-
nál helyeznek el. A kultúra kapcsán meg-
említette, Győr szeretettel várja az olyan
rangos művészeti társulatokat, mint a
wuhani balett vagy a kínai város filhar-
monikus zenekara. „Orvosként megem-
lítem, hogy a szoros kapcsolat jó alkal-
mat jelent arra is, hogy jobban betekint-
sünk a kínai orvoslásba, hiszen az merő-
ben eltérő az európai egészségügytől.”

Szegi Mátyás, az egyik Wuhanba
utazó diák kérdésünkre elmondta, na-
gyon örül annak, hogy sikeres volt a
pályázata, hiszen az ösztöndíj komoly
lehetőség, hogy megismerjen egy
számára vonzó, de a mienktől nagyon
különböző kultúrát, gyakorolja az an-
gol nyelvet és a kínaiban is nagyobb
jártasságot szerezzen.

A győri alpolgármester azzal zárta,
a jövőben városunk is szívesen lát ven-
dégül wuhani diákokat.

Busz közlekedik
az új uszodához

kat. Az idén tavasszal tapasztalt időjárási viszo-
nyok különösen kedveznek a fű növekedésének,
ezért a Győr-Szol Zrt. a saját lehetőségein belül
minden kapacitást bevet a munka gyorsítása ér-
dekében. Ezzel együtt a szakemberek türelmet
kérnek mindenkitől: a fűnyírók minden területre
el fognak jutni. Az intenzíven fenntartott részek
nyírása mellett zajlik a sövénynyírás, illetve a vá-
rosba bevezető utak mentén és a külsőségi te-
rületeken lévő helyeken – pl. árvízvédelmi tölté-
seken – a kaszálás.

A győri önkormányzat döntése révén
változik a 8-as járat útvonala, így tö-
megközlekedéssel közvetlenül is elér-
hetővé válik az Aqua Sportközpont.

Szerdától az Aqua Sportközpont ki-
szolgálása és a Szarvas utca teher-
mentesítése miatt a 8-as autóbuszok
útvonala változik, illetve csúcsidőben
új autóbuszvonal jön létre „8B” jelzés-
sel, amely a Szarvas utca környéké-
nek kiszolgálása miatt a Korányi Fri-
gyes térre is betér.

A fenti módosítás miatt a „Kereszt
utca” és a „Magyar Vilmos Uszoda”
megállóhelyek megszűnnek, viszont a
8-as autóbuszok megállnak a „Radnó-
ti Miklós utca, Köztelek utca” és az új
uszodánál kialakított „Aqua Sportköz-
pont” megállóhelyeken, továbbá a 8B
járatok a „Töltésszer” megállóhelyen
(a volt Kekszgyárral szemben) és a
„Korányi Frigyes tér” megállóhelyen (a
2-es vonal egykori végállomásán).

Halászléfôzô versenyt
rendeztek Gyirmóton
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A társas- és egyéni vállalkozók számára
törvényi kötelezettség az évi ötezer forin-
tos kamarai regisztrációs díj megfizetése,
amelyből az idén 130 millió forint bevétel-
re számít a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, a teljes ösz-
szeget rendezvényekre, eseményekre,
szolgáltatásokra, infrastruktúra fejleszté-
sére fordítják Győrött, Mosonmagyaróvá-
ron, Csornán és Kapuváron.

Eddig 111 millió forint érkezett a számlánkra a ter-
vezett 130 millióból, vagyis továbbra is jónak tar-
tom a vállalkozások és vállalkozók fizetési morálját
– nyilatkozta Dinnyés Előd titkár, akitől megtudtuk
azt is, nem csak a szűk réteget jelentő, késve vagy
egyáltalán nem
fizetők jelente-
nek problémát,
hanem azok is,
akik fizetnek, de
nem kellene.

Ilyenek az
egyesületek, az
a d ó s z á m m a l
rendelkező ma-
gánszemélyek, a
vadásztársaságok, lakásszövetkezetek. Ők, ha fizet-
tek, a kamara visszautalja a regisztrációs díjat. Az
sem egyedi, hogy valaki rossz helyre utal. Ilyen pél-
dául, ha agrárvállalkozó, s mégis a kereskedelmi
és iparkamara számlájára küldi a pénzt. De ar-
ra is van precedens, hogy egy másik me-
gye kamarájának utalják el az összeget,
Győrben pedig hiába várják a regisztrá-
ciós díjat.

Dinnyés Előd hangsúlyozza, a ka-
mara bevételeinek csak egy részét
jelenti a regisztrációs díj, egészen
pontosan a 28 százalékát. Az ösz-
szeget kizárólag a szolgáltatások
színvonalának emelésére, bővíté-
sére, a tagság érdekében hasz-
nálják fel. A legnagyobb bevételi
forrást a pályázatokon nyert
pénz jelenti, a tagdíjak a kamara
költségvetésének 15 százalékát
adják. 

Csoportos tanácsadás gaz-
dasági, pénzügyi, adózási, hitel-
hez jutási kérdésekben, üzleti
partnerkeresés, pályázatfigye-
lés – sorolja Dinnyés Előd azo-
kat a szolgáltatásokat, amelye-
ket a vállalkozások térítésmen-
tesen kapnak a kamarától. Az in-
gyenes szolgáltatások köre
idéntől tovább bővül. Honlapju-

kon és digitálisan kiküldött hírlevelükben az érin-
tettek megtalálják a legfontosabb jogszabályvál-
tozásokat, kiállítás- és vásárnaptárt, továbbá a
külpiacra jutást segítő információkat.

Nem csak Győrben, hanem a megye más telepü-
lésein szervezünk szakmai fórumokat, továbbképzé-
seket és más rendezvényeket, ezeken a regisztrált
vállalkozások természetesen ingyenesen vehetnek
részt – érvel Dinnyés Előd, hogy a befizetett ötezer
forintért cserébe mit kapnak a vállalkozók. 

A titkár fontosnak tartja azt is, hogy rendezvé-
nyeikre, amelyeknek nagy része ingyenes, nem
csak a kamara tagjait várják, hanem valamennyi re-
gisztrált vállalkozás képviselőit. A programokról a
tagok hetente hírlevélben értesülhetnek, de hetila-
punkban is rendszeresen megjelenik a kamara által
szervezett rendezvények pontos menetrendje. 

Mindenkit biztatok, jöjjön bátran, mert minden-
kit szívesen látunk – nyilatkozta Dinnyés Előd, a

Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara
titkára. 
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PROGRAMOK  GAZDASÁG

Vállalkozásoknak ajánljuk

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

Tájékoztató
tűzvédelemi,

iparbiztonsági
és vízügyi

jogszabály-
változásokról
Május 12. 9 órától.

Partnerrendezvény
Győrben 
egész nap – Iparosok utcája
a Tarcsavar Kft.-nél.
Május 14. 8 órától.

A Kézműipari Tagozat családi napja
a Felpéci Tájháznál. Kamarai tagokat és regisztrált 

vállalkozásokat is várnak családjukkal együtt.
Május 16., szombat 10 órától.

Egészségnap
a kamarában
Több mint 60 kiállító.
Szűrések, tanácsok, egészséges
finomságok, újdonságok! Május 18. 10 órától

Csepeli Györggyel
és kutatónőkkel

beszélgetnek
az Iparkamarai Női Klub tagjai. 

Május 20. 17 órától.

Zsolna–Krakkó
szakmai út
Még lehet jelentkezni.
Május 28–31.

Dinnyés Elôd titkár: Az idén 130 millió forinttal számolunk

A szolgáltatásokat fejleszti a kamara
a regisztrációs díj bevételébôl

Rendezvényeikre
nem csak a kamara
tagjait várják, hanem
a regisztrált vállalkozások
képviselôit is.
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„Csak az onkológiára ne!” –
hallom a kórház kávézójá-
ban elejtett mondatot, s
mivel éppen odatartok a
szokásos kontrollra, meg-
hökkenek.  Mert még min-
dig félünk, ha gyógyítha-
tatlannak tartott betegség
a téma, rettegünk a halál-
tól, és – valljuk be – sokszor
a betegségben szenvedő
rokonnal, baráttal sem iga-
zán tudunk mit kezdeni.
Pedig a daganatos beteg-
ség szinte minden család-
ban, az ismeretségi körben
ott van, s amikor évente
közel 70 ezer új beteget di-
agnosztizálnak, 32-34 ez-
ren rákban vagy annak kö-
vetkezményeként meghal-
nak, akkor bizony nem le-
het kikerülni a témát. Ab-
ban pedig bizton hiszek,
aki itt dolgozik, itt segít,
életet lehel a ma még két-
kedőbe, reményt nyújt egy
kétesélyes csatába induló
küzdőnek. A győri onkore-
gionális centrum pedig
ilyen hely. Csak az élet, az
élni akarás számít.
„Hozz egy könyvet az on-
kológiára!” – szólt a kérés
azok felé, akik hisznek az
írott szó, a leírt gondolat
gyógyító erejében.  Mert a
könyvvel nemcsak az él-
ményt, de az érzést is köz-
vetíteni lehet. A hőn áhí-
tott gyógyulás üzenetét.
Iskolai osztályok, munka-
helyi közösségek, katonai
zászlóalj, de még imacso-
port is meghallotta ezt, s
mintegy 3000 kötet gyűlt
eddig össze. Az onkológián
már készül a könyvespolc
a váróban, az osztályon. Fő-
orvos, nővér, kórházigazga-
tó is a jó ügy mellé állt, s a
győrihez hasonló gyűjtés-
be fogtak az ország több
kórházában is. A jó példa
ragadós, a remény pedig
örök itt, ahol az orvosok
mellett hamarosan a
könyvek is „gyógyítanak”. 

Harcsás Judit

Csak egy könyv?

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Az áttörés éve lehet az idei a
zugszemetelők elleni, ez idáig
szélmalomharcnak tűnő küzde-
lemben. Az önkormányzat kez-
deményezésére a Győr-Szol
Zrt., a Győri Rendőrkapitány-
ság, valamint a Közterület-Fel-
ügyelet és Mezei Őrszolgálat
munkatársai közösen lépnek fel
az illegális hulladéklerakók el-
len. Az érintettek egy, a Zemp-
lén utcában tartott sajtótájé-
koztatón számoltak be az eddi-
gi eredményekről.

Határozott intézkedésekre van szük-
ség a zugszemét felderítésére, illetve
visszaszorítására Győrben, ezért jött
létre a fenti szervezetek közötti együtt-
működés februárban, a városüzemel-
tetésért felelős alpolgármester kéré-
sére. Radnóti Ákos a sajtótájékozta-
tón jelezte, a zugszemét felszámolása
elleni fokozott harc első lépé se ként a
város több pontján lecserélték a sze-
lektív hulladékgyűjtő edényeket a cél-
nak megfelelőbbekre, valamint tavasz -
szal is folytatódik a kihelyezett szelek-
tív hulladékgyűjtési program. A máso-
dik határozott lépést jelenti az úgyne-
vezett kommandó megszervezése, s
az áprilisban elkezdődött fokozott el-
lenőrzéseknek már most jelentős
eredményei vannak. Radnóti Ákos le-
szögezte, ez csak a folyamat eleje,
2015-ben 3-4-szeres eredményt vár
a tavalyi felderítésekhez képest.

A zugszemetelők elleni harc ne-
hézségét ugyanis leginkább a szeme-
telők tettenérése adja, a Győr-Szol
Zrt. eddig is elszállította az illegális
hulladékot, tavaly összesen 800 ton-
nát szedtek össze a szolgáltató mun-
katársai csak a szelektív gyűjtők mel-
lől, további 200 tonnát pedig a közte-
rületekről, ami több mint 70 millió fo-
rintba került a társaságnak. Sági Gé-
za, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója rámutatott, az eddigi komoly

törekvések, s az iskolákban tartott fel-
világosító kampány nem elég, szük-
ség van a fokozott jelenlétre, s a
szankcionálás visszatartó erejére.
2014-től megnőtt a hulladék mennyi-
sége, és a zugszemét mennyisége is,
többek között azért, mert egyre töb-
ben érkeznek városunkba olyanok is,
akik nem tartják tiszteletben a hulla-
dékkal kapcsolatos szabályokat. Sági
Géza beszámolója szerint a Győr-
Szol biztonsági csoportjának munka-
társai február 1-jétől április 29-ig
211-szer ellenőriztek szelektív szige-
teknél s más közterületeken. Ennek
során számos szabálytalankodót ér-
tek tetten: 114 alkalommal hulladé-
kot helyeztek el illegálisan, például
szelektív szigeteken lomokat, 48 alka-
lommal szelektív edényekbe tettek
oda nem való hulladékot, 16-szor pe-
dig fosztogatták a tárolókat. 18 eset-
ben történt hatósági intézkedés, mely

helyszíni bírság kiszabásával vagy fi-
gyelmeztetéssel zárult. „Pedig hét
hulladékudvar is működik Győrben,
melyek hétvégén is nyitva vannak, itt
a veszélyes hulladékokat is átveszik”
– hangsúlyozta Sági Géza, utalva arra,
a rendszerben rengeteg az ingyenes
elem, például a hulladékudvarokban
térítésmentesen veszik át a szemetet
a közszolgáltatásról szóló hulladék-
gyűjtési számla és a lakcímkártya
együttes felmutatásával.

A legtöbb zugszeméttel kapcso-
latos probléma Győrben Újváros te-
rületén jelentkezik, illetve a Zemplén
utca környékén. Horváth Csaba
rendőrkapitány elmondta, a sajtótá-
jékoztató helyszínén lévő szelektív
gyűjtőbe például valaki egy állattete-
met dobott, szerencsére tetten ér-
ték, jelenleg büntetőeljárás folyik el-
lene. „A rendőrség feladatkörébe is
beletartozik a környezetvédelem, az
elmúlt években több eljárás is indult
a kamerarendszer, illetve más észle-
lések alapján. Az eddigi tapasztala-
tok kiértékelése alapján létrehoztuk
a kommandót, már az első nap sike-
resnek bizonyult” – tájékoztatott az
ezredes.

A Közterület-Felügyelet és Mezei
Őrszolgálat vezetője, Truka István
hozzátette, áprilisban 7 alkalommal
120 ezer forint helyszíni bírságot
szabtak ki, 5-ször pedig figyelmez-

tettek. Ezzel az idei helyszíni bírsá-
gok száma 32-re nőtt, két esetben
pedig feljelentéssel folytatódott a
tettenérés.

A kommandóban részt vevők
egyöntetűen azt mondták, az együt-
tes fellépés sikeres volt, így az ellenőr-
zési sorozat folytatódik, azonban a la-
kosság részéről is felelősebb magatar-
tásra lenne szükség, hogy a városkép
még tovább javuljon, a lehető legtisz-
tább környezetben élhessünk.

„Kommandó” a zugszemetelôk ellen
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INTERJÚ  FÓKUSZBAN

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter 

Korábban alpolgármesterként
és most országgyűlési képvise-
lőként is nagy hangsúlyt fekte-
tek arra, hogy rendszeresen ta-
lálkozzak a választókörzetem-
ben élő emberekkel, mert így
kapok hiteles információkat.
Minden problémát én sem tudok
megoldani, de sokszor az is
nagy segítség, ha az érintettek
meg tudják beszélni valakivel –
fogalmazott lapunknak adott
interjújában Simon Róbert Ba-
lázs győri országgyűlési képvi-
selő, akivel az elmúlt egy évet
értékeltük. 

Egy éve az ország legszebb épülete
a munkahelye. Megszokta már vagy
naponta eszébe jut, hogy nem akár-
milyen helyen dolgozik?

Egy magyar politikus számára a
legnagyobb kihívás az, ha az ország-
gyűlésben dolgozhat ezért büszke va-
gyok arra, hogy a Parlamentben van a
munkahelyem. Az pedig külön öröm
számomra, hogy a szülővárosomban
és a környező négy településen élők
bizalmából, egyéni körzet megnyeré-
se után tehetem ezt. Még középisko-
lásként döntöttem el, hogy a közélet-
ben szeretnék tevékenykedni, ma már
elmondhatom, hogy az egykori ál-
mom teljesült.

Az önkormányzati munkát cserél-
te fel az országos politizálásra. Jó
csere volt vagy visszavágyik a pol-
gármesteri hivatalba? 

Nyolc szép esztendőt töltöttem el
Győr alpolgármestereként. Eredmé-
nyesnek és sikeresnek ítélem ezt az
időszakot, hiszen városunk minden te-
rületen folyamatosan fejlődött, amiért
nagyon lelkesen és sokat dolgoztunk.
Úgy vélem, hogy a két ciklus, amit az
önkormányzatban tevékenykedtem,
jó alapot adott számomra, hogy meg-
felelő tapasztalatot szerezzek és éret-
té váljak arra, hogy a várost és az itt
élőket magasabb szinten, az ország-
gyűlésben is megfelelő módon tud-
jam képviselni. A győri polgármesteri
hivataltól egyébként nem szakadtam
el, mert képviselői irodám a Városhá-
za épületében van, ami jelentősen
megkönnyíti az egyeztetést a város ve-
zetőivel és a hivatal munkatársaival.

Miben különbözik az alpolgár-
mesteri munka az országgyűlési
képviselőitől?

Az országgyűlés egyik legfonto-
sabb feladata a törvényalkotás. Több
törvénymódosítási javaslatot nyújtot-
tam be magam is, amit minden eset-
ben alapos előkészítés és több egyez-
tetés előz meg. Az alpolgármesteri
munkától eltérően, nagy előnynek tar-

tom azt, hogy a választókörzetemet
érintő ügyekben közvetlenül tudok
egyeztetni a döntéshozókkal, például
a miniszterekkel vagy az adott szakte-
rületért felelős vezetőkkel.

Mik az azonosságok, vannak-e?
Mint az élet minden területén, itt is

a legfontosabb a jó személyes kap-
csolat. Korábban alpolgármesterként
és most országgyűlési képviselőként
is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy
rendszeresen találkozzak a választó-
körzetemben élő emberekkel, mert
így kapok hiteles információkat. Min-
den problémát én sem tudok megol-
dani, de sokszor az is nagy segítség,
ha az érintettek meg tudják beszélni
valakivel. 

Mennyi időt tölt Budapesten, és
mennyit a választókörzetében?

Általában a hétfői és a keddi napot
töltöm a fővárosban a hét többi napját
pedig Győrben. Folyamatosan kapok
meghívásokat különböző rendezvé-
nyekre, amelyekre mindig szívesen el-
megyek, mert kötelességemnek érzem,
hogy a választókörzetemben zajló ese-
ményeken személyesen jelen legyek.

A kulturális bizottság tagja,
amelynek tevékenysége az oktatás,
a kultúra, a média, valamint a sport
területét fedi le. 

Legutóbbi ülésünkön éppen az új
szakképzési törvényt tárgyaltuk. A bi-
zottság tagjai elfogadták a kezdemé-
nyezésemet, így május 19-én kihelye-
zett ülést tartunk a Győri Nemzeti
Színházban. Négy intézményvezetőn-
ket kértem fel, akik városunk kulturális
és oktatási életét fogják bemutatni.

A kampányban az ígérte, ha bejut
a parlamentbe, ott is Győrért dolgo-
zik. Tudott, volt lehetősége lobbizni? 

Országgyűlési képviselői munkám
fontos részét képezi az a lobbi tevé-
kenység, amit a választókörzetet érin-
tő ügyekben kell kifejtenem egy-egy

terület döntéshozóinál. Komoly beru-
házások előmozdítása érdekében
eredményesen működtünk együtt
Borkai Zsolt polgármesterrel és Kara
Ákos képviselőtársammal. Jó példa

erre a Győrt ke-
leti irányból elke-
rülő út. Az út el-
ső szakaszának
építése jelenleg
zajlik Győrszent -
iván térségében.
A folytatásról,

azaz a következő szakaszok megépíté-
séről pedig közös fellépésünk után
történt kormánydöntés, amelynek ér-
telmében biztosítva lesz a központi
forrás, így 2020-ig megépülhet a vá-
rost keleti irányból elkerülő út teljes
hosszban. A másik pedig a panelfelújí-
tási program folytatása, ami azért is
különösen fontos, mert Győr lakossá-
gának egyharmada ilyen épületekben
él. Jó hír, hogy a lakások korszerűsíté-
se Otthon Melege program néven
folytatódik, ráadásul már nemcsak
panelépületekre vonatkozik. A finan-
szírozást a központi költségvetés és
az önkormányzat közösen biztosítja,
ami szerintem jól mutatja az ország-
gyűlési képviselők és a városvezetés
jó együttműködését is.

Egy képviselőt szavazáskor köt a
frakciófegyelem. Okozott önnek lel-
kiismereti problémát, hogy mást
gondolt valamiről és máshogy kel-
lett szavaznia?

A kormánypárt frakciójának va-
gyok a tagja, ami felelősséggel jár és
csapatmunkát igényel. Tisztában va-
gyok azzal, hogy kizárólag hibátlan
döntéseket a legjobb szándék mel-
lett sem tudunk hozni az életünkben,
így az országgyűlésben sem. Parla-
menti munkám során a nagy alapte-
rületű üzletek vasárnapi zárva tartá-
sáról szóló törvény elfogadása oko-
zott dilemmát számomra. Ebben a
kérdésben a döntés azért volt nehéz,
mert gazdasági és életmódbeli szem-
pontok álltak szemben egymással.
Végül azért támogattam, mert a dol-
gozók érdekében a heti egy pihenő-
nappal alapvetően egyetértek, de
nem zárom ki, hogy a jövőben módo-
sításokkal ne kellene életszerűbbé
tenni ezt a szabályozást.

A következő három évben mire
fókuszál képviselői programjából?

Azért dolgozom, hogy Győr és a
környező települések fejlődése töret-
lenül folytatódjon. A legfontosabb-
nak a gazdaság további erősítését
tartom, a nagyok mellett a kis- és

Interjú Simon Róbert Balázs gyôri országgyûlési képv

Legfontosabbnak a gazdaság 

2020-ig megépülhet
a várost keleti irányból
elkerülô út
teljes hosszban
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közepes méretű vállalkozásokat
is beleértve. Az erős gazdaság
a jövőben is biztosítja a magas
foglalkoztatottságot, ami a
Győrben és a térségben élők

legfontosabb érdeke. A gazda-
ságfejlesztést jelentősen segí-
tik a rövidesen megjelenő uniós
pályázati források, ezekből a le-
hető legtöbbet szeretnénk el-
nyerni. Ne feledkezzünk meg ar-
ról sem, hogy a 2017-es győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál infrastruktúra-fejlesztéseit
több mint tízmilliárd forinttal tá-
mogatja a kormány, ebből már
megépült az aréna és az új
uszoda. A már említett keleti el-
kerülő út és a panelprogram
folytatása mellett igyekszem
központi forrást szerezni a Győ-
ri Nemzeti Színház épületének
felújítására is. Ezek a legna-
gyobb projektek, amelyek mel-
lett sok-sok kisebb volumenű
fejlesztés is meg fog valósulni
uniós, illetve hazai költségveté-
si támogatással.

Egy éve ön is, a Fidesz-
KDNP pártszövetség is bizto-
san nyert. Azóta viszont sokan
elpártoltak. Több időközi vá-
lasztást is elveszítettek. Érzi-e
a bizalomvesztést, és ha igen,
melyek lehetnek az okok?

Az elmúlt hónapok fő tanulsá-
ga véleményem szerint az, hogy
olyan fontos kérdésekben, mint
a vasárnapi boltbezárás, az útdíj

vagy az internetadó, csak megfe-
lelő előkészítés és széles körű
egyeztetések után lehet döntést
hozni. A döntéseinket pedig tü-
relmesen el kell magyarázni,
hogy azoknak a hátterét is min-
denki megértse. Nem szabad
kapkodni és erőből dolgozni,
mert azt az emberek nem fogad-
ják el, megjegyzem, teljesen jo-
gosan. A másik hibát abban lá-
tom, hogy több belső vita a nyil-
vánosság előtt zajlott, vezető po-
litikusaink a sajtón keresztül
üzengettek egymásnak. A Fidesz
egy széles bázissal rendelkező
párt, amelyben úgy, mint egy kö-
zösségben, elkerülhetetlenek a
belső konfliktusok, de a vitákat, a
korábbi évekhez hasonlóan, há-
zon belül kell lefolytatni. A harma-
dik pedig a médiumokkal kiala-
kult, számunkra kedvezőtlen
helyzet, aminek ismerjük a hátte-
rét. Szerintem ezek okozták a za-
vart és az elmúlt hónapok gyen-
gébb eredményeit. Mivel több
mint tíz éve aktívan részt veszek
a közéletben, ezért pontosan tu-
dom, hogy a Fideszben sok-sok
nehézséggel sikeresen megküz-
döttünk és mindig meg tudtunk
újulni. A jövőre nézve ezért most
is optimista vagyok.

viselôvel

további erôsítését tartom
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KÖZLEKEDÉS  MOZAIK

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Zárt zóna lett a Dunakapu tér és
a Móricz Zsigmond sétány egy
szakasza is. Az öt új süllyedő
oszlopot májusban tesztelik a
szakemberek.

A zárt zóna határait kiterjesztendő, öt
új süllyedő oszlopot telepített a győri
Útkezelő Szervezet a Belvárosban.
Kettőt a Dunakapu térre, egyet az
Apáca utca–Teleki utca sarkára, egyet
a Móricz Zsigmond sétány–Újkapu ut-
ca sarkára, és egyet a Vörösmarty ut-
cai csomópontba. Utóbbit biztonsági
okokból helyezték ki, jelezve az autó-
soknak, hogy a Dunakapu teret nem
abba, hanem a Teleki utca irányába
kell elhagyniuk. 

Máthé-Tóth Péter, az Útkezelő
Szervezet szóvivője lapunknak kiemel-
te, az új kapukat rendszámfelismerő
kamerával látták el, ha a rendszámtáb-
la koszos vagy sérült, a diszpécser-
szolgálat segít a beléptetésnél. A pró-
baüzem május második felében lesz,
a technika kiépítésének értéke 185
millió forint volt. 

A Dunakapu tér lezárása csak a
rendezvények közreműködőit és a pi-
aci árusokat érinti, az Apáca utcai ka-
pu viszont a Teleki, a Jedlik, az Apáca
utca és az onnan nyíló kis közök –
Stelczer Lajos, Hal és Szappanos köz
– lakóit és áruszállítóit is. A kibővített
rendelet értelmében a cukrászati ter-
méket, pékárut, gyorsan romló élelmi-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Belvárosban többször előfordul, hogy jo-
gosulatlanok használják ezeket a helyeket,
ezért kiemelt, kék festést kapnak a mozgás-
korlátozottaknak fenntartott parkolók.

„A Belvárosban sokan keresnek parkolóhelyet, és
közben előfordul, hogy a mozgáskorlátozottak szá-
mára jelzőtáblával, burkolati jellel biztosított parko-
lóhelyeket foglalják el az autósok. Hogy a jövőben
elkerüljük a felesleges szabálysértéseket, a város-
központ közel ötven mozgáskorlátozott-parkolóját
festjük át kékre, és erre a figyelemfelhívó alapra ke-
rül a fehér piktogram” – fogalmazott Radnóti Ákos
alpolgármester. Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője hozzátette, korábban a gyalogos-zó-
nák határain lettek kijelölve ezek a parkolóhelyek,
hogy minden fontos belvárosi célpont könnyen el-

érhető legyen a mozgáskorlátozottak számára is. A
speciális plasztikfesték élénk színe kiemeli a parko-
lókat, hogy azokat valóban csak az arra jogosultak
használják.

A Jókai utcában, a Révai úton, az Aradi vértanúk
útján, a Zechmeister úton, az Árpád úton, az Arra-
bona udvarban, a Czuczor Gergely utcában, a Kis-
faludy utcában, a Teleki úton, a Bajcsy-Zsilinszky
úton, a Batthyány téren, a Lukács Sándor úton, a
Vörösmarty utcában, az Apáca utcában, a Liszt Fe-
renc utcában és a Bisinger sétányon végzik el az át-
alakítást. A kivitelezés szerdán kezdődött és több
héten keresztül zajlik majd. 

Fontos tudni, hogy a burkolati jelek festése a par-
kolóhelyek lezárásával együtt jár, ezért arra kérik az
autósokat, hogy a táblákkal, bójákkal korlátozott
parkolókat ne foglalják el! A figyelemfelhívó burko-
lati jelek elhelyezése összesen 8,6 millió forintba ke-
rül, amely az Útkezelő Szervezet költségvetéséből
valósul meg.

Bôvült a belvárosi beléptetô rendszer
szereket, készételt szállítók vasárnap
délután is beléphetnek a zárt zónába,
tehát minden nap, naponta három
idősávban hajthatnak be az ilyen áru-
kat szállító autók. Korábban erre
egyáltalán nem volt lehetősége a szál-
lítóknak, az üzletek a rájuk vonatkozó
közegészségügyi előírásokra hivatkoz-
va kérték a módosítást.

A szóvivő azt is elmondta, hogy szi-
gorodott az elektronikus kulcs vissza-
vonására, letiltására vonatkozó rendel-
kezés. „Ezzel egy kiskaput zártunk be.
Előfordult, hogy néhány autós újra és
újra túllépte az engedélyezett időt,
aminek következményeként le is tiltot-
ták a belépést. A letiltás azonban
rendszámra szólt, amit egy-egy sza-
bálysértő ki is játszott, másik rendszá-
mot igényelt és arra kérte meg az en-
gedélyt. Ennek vége, a jövőben nem
rendszám alapján, hanem a személy-
től vonják meg a kulcsot.”

Bizonyos esetekben díjkötelessé
vált a rendezvényekhez kötődő ideig-
lenes behajtási engedélyek kiadása.
A szóvivő magyarázata szerint erre
azért volt szükség, mert a szerveze-
tet több alkalommal az utolsó pilla-
natban árasztották el az igénylések,
ráadásul százas vagy annál nagyobb
számban. Miután a szervezőket hiá-
ba kérték újra és újra, hogy alvállalko-
zóik időben intézkedjenek, mostantól
a rendezvény előtt egy munkanapon
belül érkező engedélyeket 20 ezer fo-
rint, a 2–4 munkanapon belül érkező-
ket pedig 10 ezer forint díj ellenében
bocsátják ki.

Egyedi, kék jelzést kapnak a belvárosi
mozgáskorlátozott-parkolók
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GAZDASÁG HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Harmincmilliárd forintot fektet
be a német családi tulajdonban
levő Wuppermann-csoport a
Győr–Gönyű kikötőben, a jövő
év közepére készül el az új gyár,
amelyben kétszázan dolgozhat-
nak majd – jelentették be a cég
múlt héten, lapzártánk után tar-
tott alapkőletételén. 

Nagy nap a mai, megkezdjük az új
gyár építését Magyarországon, a kö-
vetkező év közepétől pedig a termelés
is beindul a kikötőben – fogalmazott
az alapkőletételen Theodor Wupper-
mann. Megtudtuk, hogy az acélipari
vállalat korszerű pácoló- és tűzihor-
ganyzó gyárat épít, amely évi 500.000
tonna acél feldolgozására alkalmas. A

horganyzott meleglemez egyik fő fel-
használója az autóipar, továbbá az épí-
tőipar, a gépipar, a csőgyártás és az
alkatrészgyártás.

A rendezvényen Theodor Wup-
permann elmondta, 2013-ban kezd-
tek el telephelyet keresni Közép-Ke-
let-Európában, mivel az ausztriai
Linzben levő üzemüket a Voestalpine
Stahl GmbH-val kötött bérleti és
szállítási szerződések lejárta után,
2016 végével be kell zárniuk. A ke-
resés közben jött képbe Győr, ahol
nyilván nagy súllyal esett latba,
hogy az Audin kívül nagyon sok né-
met cég talált otthonra.

A Wuppermann-csoport mintegy
100 millió eurós beruházásával a
80.000 m2-es telephelyen összesen
32.000 m2 alapterületen négy gyártó
és logisztikai csarnok létesül közúti,
vasúti és vízi szállítást lehetővé tevő
közlekedési kapcsolattal.

Acélgyárat épít a Gyôr—Gönyû
kikötôben a Wuppermann-csoport

Theodor Wuppermann kiemelte, a
kereséstől az alapkőletételig két év
telt el, ennyi idő alatt Németország-
ban nem kapták volna meg az építési
engedélyt.

A sikerhez persze kellett Kara Ákos
infokommunikációs államtitkár, a ré-
gió országgyűlési képviselője, aki kez-
dettől a Wuppermann-beruházás
mellé állt és minden hivatali ügyinté-
zésben segítette a társaságot. Wup-
permann a nyilvánosság előtt mon-
dott köszönetet Kara Ákosnak.

Hogy a magyar kormány számára
mennyire fontos ez a beruházás, azt
jelzi az, hogy két államtitkár is részt
vett az alapkőletételen. Kara Ákos
mellett ott volt Mikola István bizton-
ságpolitikai és nemzetközi együttmű-
ködésért felelős államtitkár is.

Győri országgyűlési képviselőként
továbbra is azon dolgozom, hogy

Győr és a régió Közép-Európa egyik
legerősebb gazdasági térsége legyen
– fogalmazott Kara Ákos, s nem kétsé-
ges, hogy az odavezető úton egy
újabb fontos lépés a Wuppermann ki-
kötői beruházása. 

Mikola István köszöntőjében a né-
met–magyar gazdasági kapcsolatok
fontosságát hangsúlyozva arról be-
szélt, Magyarországon több mint hat -
ezer német cég működik, ezek együt-
tesen 20 milliárd eurót fektettek be
hazánkban. 

A horganyzott
meleglemez
egyik fô
felhasználója
az autóipar

Egy pár VARILUX 
MULTIFOKÁLIS 

SZEMÜVEGLENCSE 
rendelése esetén 

egy másik pár 
AZONOS DIOPTRIÁJÚ 

MULTIFOKÁLIS LENCSÉT 
ADUNK AJÁNDÉKBA!

50%
Kedvezmény minden 

SZEMÜVEGKERETRE, 
minimum Ormix prevencia
lencse vásárlása esetén!

50%
Kedvezmény dioptriás 

NAPSZEMÜVEGLENCSÉRE, 
1 pár Crizal réteggel ellátott
lencse vásárlása esetén!

Gyôr, Schweidel u. 23. (a színház mûvészbejárójával szemben)

Nyitva tartás: h—p: 9—18; szo: 9—12 • Bejelentkezés: 96/335-119

Részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben! Érvényes: 2015.05.31-ig.
A kedvezményt csak a hirdetés felmutatója veheti igénybe!

A kedvezmények összevonhatók.

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT komplett szemüveg 
(keret + lencse) vásárlása esetén!

100%
kedvezmény
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KULTÚRA EGYHÁZ

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az evangélikus Öregtemplom udvarában működik
egy kicsiny varroda, melyben egy évtizede Farkas
Lászlóné munkálkodik.  Ebből a kis műhelyből szol-
gálja ki a fővárosi, a dunántúli és a határhoz közeli
osztrák települések egyházaiból érkező megrende-
léseket. Abból pedig nincs hiány.

Ottjártunkkor, beszélgetésünk közben is szorgal-
masan öltögetett Anna néni, éppen egy pünkösdi
oltárterítő hímzésén dolgozott. Kislány kora óta sze-
ret hímezni, így nem csoda, hogy a megrendelt ol-
tárterítők többségét ő maga kézzel hímezi, egy na-
gyobb terítőn akár egy évig is dolgozik.

Farkas Lászlóné azt meséli, az evangélikus gyü-
lekezet aktív tagja, lánya és veje is lelkész, amikor
tíz évvel ezelőtt lehetősége adódott erre a feladatra,
örömmel vállalta. Azt mondja, ajándéknak tekinti,
hogy azt csinálhatja, amiben igazán örömét leli,
varrhat és hímezhet.

Anna néni 40 éve tanulta ki a női szabó mester-
séget, a hímzés fortélyaira keresztanyja tanította.  A
tapasztalatai ellenére az egyházi műhelyben sok
mindent meg kellett tanulnia. Ő varrt először albát,
amikor néhány évvel ezelőtt az evangélikusok en-
nek viselését engedélyezték, valamint pontosan
meg kellett ismerkednie a liturgikus jelképekkel,
azok használatával.

Anna néni hosszan sorolja, milyen darabok is ké-
szülnek a Petőfi téri varrodában, az egyházi ruhák,

Különleges kézimunkák, egyházi textíliák 
az oltárterítők, az asztalterítők, a kehelyletakarók, a
magyar Luther-kabátok, az albák, a stólák, a baret-
tek mellett a ministránsgyerekek öltözéke, a konfir-
mációra készülők ruhája is innen kerül ki. A győri

evangélikus iskolások egyenblúzát, nyakkendőjét,
a szalagavatói báli ruhákat, valamint a pápai gimna-
zisták iskolaköpenyét is Farkas Lászlóné varrja. Se-

gítsége elsősorban a gépi hímzésben Némethné
Huba Ilona.

Büszkén meséli, 2009-ben ő készítette a Győri
Filharmonikus Zenekar fellépőruháit is.

A varrónő azt mondja, a legnagyobb kihívás az
anyagok beszerzése, amióta nincs magyar textil-
ipar, külföldről kell beszerezni az árut. A szatén-, a
bársonykelmék, a liturgikus színek, a lila, a fehér, a
zöld, a piros szinte hiánycikknek számít. Közben
olasz egyházi divatlapokat nézegetünk, amelyekből
a „legújabb trendek” szerinti egyházi textíliák ren-
delhetők.

Anna néni négy év múlva nyugdíjba megy, már
keresi utódját, hogy legyen, akinek átadja tapasz-
talatait, tudását, az összegyűjtött szabásmintákat,
motívumokat, aki folytatná az egyházi ruhák, tex-
tíliák készítését. A győri evangélikus központ fel-
újítása, átépítése során a varroda is méltó környe-
zetet kap, jó munkakörülményeket teremt az ott
dolgozóknak.
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fotó: marcali gábor 

Gróf Batthyány Gyula képeiből
az eddigi legnagyobb, legtelje-
sebb, közgyűjteményben ren-
dezett kiállítás várja a látogató-
kat az Esterházy-palotában
szombattól.

A tárlaton közel százötven, hazai és
külföldi gyűjteményből érkezett
festményt és grafikát mutatnak be.
Az életművet átfogó kiállítás a hu-
szadik század első felének kiváló,
de méltatlanul elfeledett és agyon-
hallgatott, az ötvenes években be-

Képek egy eltûnt világból
Batthyány Gyula életmû-kiállítása

A kiállítás első termében az ősö-
ket ismerhetjük meg. A dédapát,
gróf  Batthyány Lajost, az első ma-
gyar miniszterelnököt, akinek hiteles
portréját Barabás Gyula festette és
a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi.
Édesapját, Batthyány Lajost, Győr
megye és város főispánját, fiumei
kormányzót, Győr országgyűlési
képviselőjét, valamint édesanyját
gróf  Andrássy Ilonát. Az ő portréját
Vaszary János festette meg, aki Bat -
thyány Gyula mestere volt. Ez az
egyetlen kép volt a festő budapesti,
utolsó kis lakásában egy bölcső és
egy bujáki szekrény mellett. A fest-
mény az egykori amerikai nagykövet,
Nancy Brinker tulajdonában van, Flo-

ridából érkezett a győri tárlatra.  
A következő teremben azokról a

családi birtokokról láthatunk vide-
ót, amelyek a Batthyány család

nevéhez kötődnek, töb-
bek között a tiszadobi, az ikervá-
ri kastélyról.

A következő teremben a
mondém világ festőjét mutat-
ják be a képek. A ’20-as, ’30-
as évek jellegzetes nagyvi-
lági, az arisztokrácia szép-

ségbe, örömmámorba, dekadenciába
menekülő élete elevenedik meg előt-
tünk. Grászli Bernadett győri vonatko-
zású rejtélyként mutatja az Ameriká-
ból érkezett Lóverseny című fest-
ményt. 101 évvel ezelőtt, május ele-
jén, Győrben, az akkori Royal Szálló-
ban, a mai Rába Hotelben nyílt kiállí-

táson Bat -
t h y á n y
Gyula egy
lóversenyt
á b r á z o l ó
kom po zí ció -
val szerepelt.  A szorgos
kutatás ellenére sem tud-
ni, hogy ugyanaz a kép
érkezett-e vissza, ame-
lyet egyszer már látha-
tott a győri közönség. 

A díszteremben
Batthyány úti élmé-
nyeinek nyomait lát-
hatjuk, itáliai, afrikai utazásain
készült tájképeit, portréit.

Az erotikáról szóló két terem
következik, ahol a földi gyönyö-
röknek egy sajátos világát, a
kuplerájok erotikáját mutatják
be. Itt nézhetjük meg a szin-

tén Amerikából ér-
kezett Éjjeli mulató
című művet is. A li-
la szobában is-
mert arisztokrata höl-
gyek, művésznők portréit tár-
ják elénk, Hatvany Lilitől a chi-
lei csalogányként ismert Ro-
sita Serranóig. 

Az izgalmas színvilágú
festmények után, egy
más világba lépünk át, a
szürke falakra történel-
mi képek kerültek. Az
Ezer év küzdelme, a

Széchenyi apoteózis és a Ná-
dasdy-család története című
festmény a győri kiállításon látható
először, egyszerre, együtt. Itt egy iz-
galmas virtuális történelmi tárlatve-
zetésben is részünk lehet. Majd egy
fekete alagúton keresztülhaladva,
szembesülhetünk Batthyány ketté-
tört életével, a börtönben töltött
időkkel. Az utolsó teremben, kivetítő
segítségével, virtuálisan lapozhatjuk
végig azt a vázlatfüzetet, amelyben a
márianosztrai börtönben dolgozott.
Tablón gyűjtötték össze a lappangó
alkotások fotóit, azokét, amelyek sor-
sáról nem tudni.  

A kiállítás, és az ez alkalomból
megjelenő katalógus a legújabb kuta-
tási eredményeket hivatott bemutatni.
Molnos Péter művészettörténész friss
Batthyány-monográfiájának címe
Gróf Batthyány Gyula: Képek egy el-
tűnt világból. 

A tárlat május 9-től augusztus 31-
ig látogatható, hétfő kivételével min-
den nap 10–18 óra között.

börtönzött festőjének rehabilitálá-
sát is célozza – hangsúlyozta Grász-
li Bernadett, a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum igazga-
tónője, miközben végigvezet a ké-
szülő kiállításon.

A tárlat május
9-tôl augusztus
31-ig látogatható,
hétfô kivételével
minden nap
10—18 óra között

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények
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fotó: o. jakócs péter

„Egy szerelmes éjszaka után a legfonto-
sabb a másnap reggel” – utalt José Cura a
vasárnapi győri szuperkoncertre hétfőn, a
Győri Filharmonikus Zenekar otthonában
tartott sajtótájékoztatón. Az argentin tenor
annyira jól érezte magát városunkban,
hogy jövőre is fellép nálunk, ezúttal azon-
ban nem énekelni fog.

„Azon túl, hogy remek koncert volt a tegnapi José
Curával és Rost Andreával, az is bizonyossá vált,
Győr új multifunkcionális csarnoka, az Audi Aréna
nem csak sportprogramokra, de arra is alkalmas,
hogy magas kultúrával töltsük meg” – hangsúlyozta
Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazga-
tója, és hozzátette, ez idáig kétezer fő előtt játszha-
tott Győrben a zenekar, vasárnap este 3500 embert
tudtak szórakoztatni az új helyszínen.

A José Curával tartott sajtótájékoztatón a zene-
kar következő évadából is adtak ízelítőt az együttes
vezetői. Elhangzott, a következő szezonban a zené-

José Cura: „Masszázs volt a lelkemnek a vasárnap este”
szek bebizonyítják, a komolyzene is lehet vidám,
szórakoztató és bárki számára fogyasztható. Fűke
Géza elárulta, a jövő évadban szeretnének minél
több fiatalt megszólítani a koncertekkel.

„A komoly és az unalmas nem szinonimák, a
klasszikus zene nagyon komoly, de egyáltalán nem
unalmas” – kezdte José Cura, aki szerint a győri ze-
nekar is arra törekszik, amire ő, hogy örömöt szerez-
zen a hallgatóságnak. „A zeneszerzők is vidám em-
berek voltak, például Mozartot vagy Bachot komoly-
kodva játsszuk, pedig utóbbinak 21 gyereke volt, a
zeneszerzők élvezték az életet… Ezekről kell beszél-
ni a klasszikus zene tekintetében, ha a fiatalokhoz
is el akarjuk juttatni, hiszen ők nagyon is élő művé-
szek” – mutatott rá, s úgy folytatta: „Amit tegnap
létrehoztunk, az nem csak a zene egy szép momen-
tuma volt, hanem a zenekaré is. Az a fajta kapcsolat,
ami az együttes, én és a karmester között kialakult,
igazán különlegesnek nevezhető, a nézők pedig
mosolyogtak, s ez a mi küldetésünk. Csak gratulálni
tudok a Győri Filharmonikus Zenekarnak, és bol-
dog vagyok, hogy része lehetek a következő évad-
nak is” – jelentette ki, és hozzáfűzte, a 30 éve tartó
karrierje során megtette, amit meg kellett, most

már csak azokkal foglalkozik, amiket szeret. „A teg-
napi koncert is ehhez tartozott, masszázs volt a lel-
kemnek a vasárnap este.”

Elárulta azt is, jövőre nem énekelni fog, hanem
karmesterként lép fel a Győri Filharmonikus Zene-
karral, Verdi Otellóját fogja dirigálni. „Fel kell készí-
teni az énekesek új generációját. Nagyszerű ifjak de-
bütálnak majd, az egyetlen öreg kalóz csak én le-
szek a fedélzeten, s dupla öröm, hogy Shakespeare-

évfordulón lépünk fel, aki az egyik leghumorosabb
ember volt.”  A produkció ugyanis az angol drámaí-
ró halálának 400. évfordulóján, azaz 2016. április
23-án lesz.

Élete egyik legemlékezetesebb koncertje volt a
vasárnapi – jelentette ki Berkes Kálmán karmester,
művészeti vezető és hozzátette, biztos abban, hogy
José Cura következő szezonbeli produkciója is
szenzációs lesz, melynek egyébként az argentin
sztár a menedzsere is lesz. 

Hangsúlyozta, a vendégkarmesterek nagyon
fontosak, így a győri zenekart Curán kívül olyan kar-
mesterek dirigálják majd, mint Kocsis Zoltán, Gil-
bert Varga és Kobajasi Kenicsiró, Alastair Willis és
Michael Economou. Az évad programja Bachtól
Bartókig terjed, s a repertoáron kortársak műveit is
hallhatja a közönség.

A bérletstruktúra nem változik, a cél ezek csúcs-
ra járatása. Crossover produkciókra készülnek nem
csak a műfajok keresztezésének tekintetében, ha-
nem más művészeti ágak bevonásával is. Műsorra
került többek között Mahler, Strauss, Schumann,
Liszt, Bartók, Madarász Iván, Beethoven és Haydn
egy-egy műve.

Fekete Dávid alpolgármester azt hangsúlyozta a
sajtótájékoztatón: mertek nagyot álmodni, s meg-
építették a multifunkcionális csarnokot, mely a
sport mellett a kultúrát is ki tudja szolgálni. A követ-
kező évadról szólva elmondta, nagyon fontos, hogy
a zenekar gondol a fiatalokra is, s kiemelt szerepet
kapnak a fiatal szólisták is. „A kulturális élet komoly
szeletét képviseli a Győri Filharmonikus Zenekar, s
nem csak városunkban, hanem az országhatáron
túl is. Az önkormányzat természetesen a továbbiak-
ban is megad minden támogatást az együttesnek”
– hangsúlyozta végül.
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KULTÚRA HIRDETÉS

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 29–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
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

szöveg: győrplusz
fotó: marcali gábor 

Temetőgondnokként fallal vettem magam
körül, hogy minél kevésbé legyek kiszolgál-
tatottja a világ napi történéseinek, borzal-
mainak – mondta Gáti Oszkár, aki kedden a
Menház Színpadot mutatta be, de beszélt a
világ viselt dolgairól is.

A győri lakosság egy százalékára számít nézőként Gáti
Oszkár művészeti vezető. Az exkluzív kamaraszínház
vendégeit zongoraszó és pezsgő várja majd az előtér-
ben. A fellépők egy része beszélget is a közönségével
az előadás után. Haumann Péter például a Rába Szál-
ló sörözőjében várja nézőit a bemutatót követően.

Gáti Oszkár szerint egyelőre szerény gázsit tud
csak fizetni a főleg Kossuth-díjas művészeknek, akik-
nek a 90 százaléka az első hívó szóra igent mondott a
fölkérésre. Később jelképesen megvásárolhatóak
lesznek a székek, örökbe lehet fogadni egy-egy elő-
adást is, sorolta, mivel gyarapítják a bevételüket. Tisz-
teletjegyet senkinek sem tudunk adni, jelentette ki.

A Menház a belső intim kapcsolatkeresésre al-
kalmas színház lesz – fogalmazta meg a teátrum le-
hetőségeit, szándékait, céljait. Hozzátette: a saját
értékvilága alapján dönti el, kiket hív meg a színpad-
ra. Járja a vidéket, nézi az előadásokat, pontos képe
van a jelentős színházi bemutatókról. 

Pezsgôs koccintás és zongoraszó
Gáti Oszkár Menházába minden jegy elkelt

A világgal továbbra sem elégedett a művész, aki
úgy fogalmazott: elszenvedem a világ borzalmait.
Szerinte a Menház-kezdeményezést több színház
is segítette attól függetlenül, hogy korábban milyen,
azóta sem megtagadott véleményt mondott a szín-
házakról. 

Én nem is feltétlen vagyok alkalmas arra, hogy
bármelyik színház elviseljen, fogalmazott. 

Az volna a kudarc, ha nem jönne be a közönség,
felelte egy kérdésre. Ettől viszont nem kell tartania.
Már most minden jegy elkelt az előadásokra.

Vasárnap, immár tizenharmadik alkalommal
rendezik meg a Győri Szeretet Napokat, mely-
nek bevételéből Böjte Csaba erdélyi gyermek-
mentő misszióját támogatják az adakozók, a
Győri Egyházmegye. 

Idén Csaba testvér hét gyermeket hoz
magával Tusnádfürdőről, akik győri csalá-
doknál vendégeskednek és ismerkednek
meg városunkkal. 

Vasárnap püspöki szentmise kezdődik
tíz órakor a székesegyházban, ahol Böjte
Csaba lesz a szónok. A Püspökvár kertjé-
ben 11 órától indul az egész napos feszti-
vál forgatag. Ezúttal is jótékonykodhatunk
sütivásárlással, borozással, pénzbeli és
egyéb adományokkal. A nap folyamán a lá-
togatók megnézhetik a tusnádfürdői gye-
rekek műsorát, délben beszélgetést hall-
hatnak Böjte Csabával, majd fellép az Ar-
rabona Ensemble, a Szentlélek Zenekar,
Elek Zsolt, majd 16 órától Szíj Melinda ad
koncertet.

A tavalyi kezdeményezéshez hasonlóan, az
idei szeretetnapokhoz is kapcsolódik a „Csil-
lagösvény”-körút, mely idén Tatát, Lébényt és
Gyermelyt érinti.

XIII. Gyôri
Szeretet Napok

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

WEBÁRUHÁZ:

Kimagasló svéd minőségű 
kisállat- és rovarriasztó rendszerek
már 999 Ft-tól
IN 75150
mechanikus
egérfogó

IN 25105 egér- 
és rágcsálóriaszó

IN 25151 macska-
és állatriasztó

IN 25130 vakond-
riasztó karó

IN 25266
hordozható 
szúnyogriasztó

hatókör 1250 m2
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PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Unter Regie des Győrer Darts Clubs
findet nun bereits zum 3. Mal in
Győr: die XVII. HUNGARIAN
OPEN INTERNATIONALEN
DARTS-WETTKÄMPFE statt,
welche zugleich die ungarischen
Runden des Europäischen Qualifi-
kationswettbewerbes der WDF
(World Darts Federation) und der
BDO (British Darts Organisation)
darstellen. Die Wettkämpfe finden
am 8.-10. Mai im Eto-Stadion statt. 

AKKUSTIKKONZERT DER BAND KIS-
CSILLAG am 8. Mai um 20 Uhr in der Re-
formatischen Kirche der Kossuthstrasse.
Zu Gast ausserdem: Németh Juci, Vedres
Csaba und Császári Gergely.

GYŐRER ETO FC – Haladás,
OTP Bank Liga Fussballligamatch
am 9. Mai, um 18.30 Uhr im ETO
Stadion.

PROFI INTERNATIONALE
MMA GALA am 9. Mai im Molnár
Vid Bertalan Bildungszentrum Nicht
nur ungarische, sondern auch inter-
nationale Käfigkämpfer treffen zu
der vom Győrer Koko Gym und dem
HFC-Verband organisierten Veran -
staltung ein.

AUSSTELLUNG ZUR LOKALEN JÜDISCHEN GES-
CHICHTE. Die Jüdische Glaubensgemeinde von Győr zeigt al-
len Interessierten, die Ausstellung der lokalen jüdischen Ge -
schichte und Holokaustgedenkerinnerung, dies am 9-11. Mai
um 15 und 16 Uhr im Menház. Die Ausstellungsbesucher kön-
nen sich mit dem Alltag, Feiertagen, Glaubensgebräuchen des
Judentums und den bei der Messe verwendeten liturgischen
Objekten, sowie mit der Geschichte des Győrer Judentums.

„DIE KUNST
DER IMPROVISA-
TION” lautet das Orgelkonzert
von Fassang László am 9. Mai um
18 Uhr in der Katholischen Kirche
der Kossuthstrasse. Neben dem
Erklingen klassischer Orgelwerke
hält der Künstler auch das Impro-
visieren für wesentlich. 

Konzert von Esti Egyenleg am 9. Mai um
20 Uhr im Bridge Klub. Zu diesem Anlass
wird die Band nur und exklusiv eine Aus-
wahl aus den bekanntesten und schöns-
ten Liedern der Dire Straits darbieten.

Im Frauenhandball-Liga-
finale treffen am 14. Mai
um 18 Uhr der Győrer
AUDI ETO KC und die
Mannschaft aus Ferenc-
város in der Audi Aréna
aufeinander. 

Die ETNO-HISTRIO
BAND (Slo-Uk) gibt
am 9. Mai ab 21:30
Uhr ein Weltmusik-
Konzert in der grie-
chisch-orthodoxen
Kirche.

KOBAYASHI KEN-
ICHIRO dirigiert am
13. Mai um 19 Uhr er-
neut im Richter Saal
das Győrer Philharmo-
nie Orchester.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló
A tehetséges és győri kötődésű Bíró

Eszter ad koncertet nagyszülei és
a holokauszt győri áldozatai-

nak emlékére május 9-én
20 órakor a győri zsina-

gógában. Az ősbemuta-
tón zsidó liturgikus éne-

kek, népzenei darabok,
és magyar költők megzené-

sített versei is megszólalnak. 

PETREZSIROM FESZTIVÁL Kunszige-
ten. Egész napos programokkal, sztárfellé-
pőkkel, gyermekprogramokkal és húsleves-
főző versennyel várják az érdeklődőket má-
jus 16-án, Kunszigeten a Petrezsirom Fesz-
tiválon. A sportpályán már 6 órakor kezdőd-
nek a programok!

KOBAJASI KEN-
ICSIRÓ dirigálja
ismét a Győri Fil-
harmonikus Zene-
kart május 13-án
19 órakor, a Rich-
ter Teremben. 

„TISZTA VÍZNÉL
JOBB A CSENDÜLŐ
BOR” címmel a Győri
Polgári Szalon várja az
érdeklődőket május 12-
én 18 órakor a Zichy-pa-
lotában. Az est vendége:
Figula János zenemű-
vész és a balatonfüredi
Figula Pincészet borai.
Közreműködik: Lovas
Rozi színművész, a házi -
gazda: Szigethy Gábor
író, rendező.

A GYŐRI ZSIDÓ HIT-
KÖZSÉG BEMUTATJA
az érdeklődőknek a holo-
kauszt emlékév alkalmá-
ból, 2014 nyarán megnyílt
Zsidó Helytörténeti Kiállí-
tást és Holokauszt Emlék-
kiállítást május 9-én, 10-

én és 11-én 15 és 16 órakor a Menházban. A
kiállítás látogatói megismerhetik a zsidóság
hétköznapjait, ünnepeit, vallási szokásait és a
szertartásoknál használt liturgikus tárgyait, va-
lamint a győri zsidóság történetét és kiemelke-
dő, közösségépítő alakjainak életét.

Az ETNO-HIS -
TRIO (Slo-Uk)
együttes ad világze-
nei koncertet május
9-én 21.30 órai kez-
dettel a görög katoli-
kus templomban.

KNOBLAUCH KLEZMER
BAND koncertezik május 11-én
19 órakor a zsinagógában. A ze-
nei repertoárt egyrészt saját szer-
zemény, másrészt kelet-európai
(klezmer, cigány, román, bolgár,
szerb és török) népzenével fűsze-
rezett, hagyománytisztelő és fia-
talos lendülettel párosuló dalla-
mok adják.

ETIÓPIA CÍMMEL DR. SZILASSY PÉTER VETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT
ELŐADÁSÁRA VÁRJÁK az érdeklődőket május 15-én 17 órai kezdettel a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségébe. Dr. Szilassy Péter
Etiópiában töltött három hét alatt szerzett benyomásait, élményeit meséli el erről a
varázslatosan szép, de nagyon ellentmondásos, sok nehézséggel küzdő országról.

Az ÚJVÁROSI SÉTÁK SORÁN megte-
kinthetik az érdeklődők az újvárosi rehabi-
litáció során megújult műemlék házakat Di-
mény Gábor építész vezetésével, május 8-
án 16 órakor. Május 9-én 16 órakor pedig
az Insula Lutherana tömb rekonstrukciójá-
ról hallhatnak. A vendég: Ráskai Péter épí-
tész. Indulás mindkét napon a Nepomuki
Szent János-kápolnától.

ÚJVÁROSI ES-
TÉK programsoro-
zatának következő
rendezvényén a Jó-
nás könyvét mutat-
ják be. Ács Tamás
színművész interak-
tív előadásában. A
Forrás Színház pro-
dukciója május 9-
én 18 órai kezdettel
várja az érdeklődő-
ket az Újvárosi Mű-
velődési Házban.

„70 LÉLEGZETVÉTELNYI CSEND”
címmel a Honvédelmi Minisztérium Tábo-
ri Rabbinátusának vándorkiállítása nyílt a
holokauszt hetvenedik évfordulójának
tiszteletére a zsinagóga téli templom
karzatán.

AZ IMPROVIZÁCIÓ MŰVÉSZETE cím-
mel FASSANG LÁSZLÓ ad orgonakon-
certet május 9-én 18 órai kezdettel a Kos-
suth utcai katolikus templomban. A művész
a klasszikus orgonairodalom darabjainak
megszólaltatása mellett fontosnak tartja az
improvizációt is.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁJUS 9., SZOMBAT
DUNA TV
04:00 Határtalanul magyar 04:25 Ha-
zajáró 04:55 Zegzugos történetek
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Világ-nézet 06:25
Kerékpártúra 07:00 Híradó 07:20
Időjárás-jelentés 07:30 Család-barát
08:55 Szájkosaras kosaras 10:30
Belle és Sébastien 11:00 Hazajáró
11:30 Csodabogár 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Noé barátai 13:15
Boxutca 13:45 Forma–1 15:15
Sport7 15:45 Labdarúgás 18:00 Hír-
adó 18:25 Időjárás-jelentés 18:30
SzerencseSzombat  19:25 Nero
Wolfe rejtélyei  21:10 Skyfall 
23:30 Szörényi Levente 70  00:25
Himnusz 00:35 Sylvia bonyolult élete
 02:05 Hazajáró 02:35 Kerékpártú-
ra 03:05 Csodabogár 03:35 Noé ba-
rátai 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:50 Glee – Sztárok leszünk! 
05:35 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop 06:50 Kölyökklub
09:55 Ízes élet  10:20 Teleshop
11:10 Kalandor 11:30 a'la CAR
12:00 Trendmánia  12:30 Brand-
mánia  13:00 Street Kitchen 13:30
Nevelésből elégséges  14:00 A
nagy svindli  14:55 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok  15:55 Ha-
zárd megye lordjai: A kezdet  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 19:10 Alkonyat – Újhold  21:35
Transzcendens  23:55 Stephen
King: Dolores Clairborne  02:30
Odaát  03:15 Odaát 

04:30 Balfékek  04:50 Balfékek 
05:10 Babavilág  05:35 Super Car
 06:00 Az idő örvényében 06:25
Tv2 matiné 08:10 Kezedben az élet-
ed  08:35 Otthon a kertben 
09:05 Astro-Világ 10:15 Babavilág 
10:45 Kandász Travel  11:15 Tűsa-
rok  11:45 Propaganda  12:45
Knight Rider  13:50 Walker, a Texas-i
kopó  14:50 Walker, a Texas-i kopó
15:50 Szabadlábon Velencében 
18:00 Tények 19:00 A múmia vissza-
tér  21:40 Csak szexre kellesz 
23:55 Bőrfejek  02:05 Sportos
02:15 A férjem védelmében  02:55
90210  03:35 90210 

05:05 Igazgyöngy  05:45 TV-Shop
06:20 Trendközelben  06:50 Vérmes
négyes  07:15 Vérmes négyes 
07:40 Férjek gyöngye  08:05 Férjek
gyöngye  08:35 Bolondok aranya 
10:55 Monk – Flúgos nyomozó 
11:50 Csengetett, Mylord?  12:55
Csengetett, Mylord? 14:00 Csenge-
tett, Mylord? 15:10 CSI: A helyszíne-
lők  16:10 Mindörökké Batman
18:40 Bolondok aranya  21:00 A
bakancslista  23:00 Spartacus: El-
átkozottak háborúja  00:15 Sparta-
cus: Elátkozottak háborúja  01:20
Zűrös szerelmek  02:10 Zűrös sze-
relmek  03:00 Férjek gyöngye 
03:25 Férjek gyöngye  03:50 Férjek
gyöngye 

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 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Credo (ism.) 18:30 Hello Győr!
(ism.) 19:00 Győri7 19:50 Konkrét
(ism.) 20:10 Szabadhegyi találkozá-
sok (ism.) 21:20 Konkrét (ism.) 21:50
Hivatal (ism.) 22:45 Győri7 (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 10., VASÁRNAP
DUNA TV
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:30 Nemzetiségek kultúrájának
napja 09:00 Isten kezében 09:25 En-
gedjétek hozzám... 09:35 Katolikus
krónika 10:00 Református ifjúsági
műsor 10:10 Evangélikus ifjúsági mű-
sor 10:20 Úton-útfélen 10:30 Refor-
mátus magazin 11:00 Római katoli-
kus szentmise közvetítése Munkács-
ról 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Nemzetiségek kultúrájának napja
13:30 Forma–1 16:10 A világörökség
kincsei 16:30 Szerelmes földrajz
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Hogy
volt!? 19:30 Magyarország, szeretlek!
 20:40 Egynyári kaland  21:40
Zsarutörténet  23:30 Skyfall 
01:50 Himnusz 02:00 Botcsinálta
ügynök 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:20 Delgo  05:40 Fókusz Plusz 
06:05 Top Shop 06:35 Kölyökklub
09:55 EgészségKalauz  10:20 Te-
leshop 11:15 A Muzsika TV bemutat-
ja  11:45 4ütem  12:15 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
12:45 Házon kívül  13:15 Alkonyat
– Újhold  15:50 Banános Joe 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11  19:50 A titánok harca  21:45
Mad Max  23:35 Portré  00:10 Kí-
sértő félelem 02:10 Odaát  03:05
Odaát 

04:15 13-as raktár  04:55 Mrs. Kli-
nika  05:40 Babavilág  06:00 Az
idő örvényében 06:25 Tv2 matiné
08:20 ÁllatoZOO  08:50 Több mint
TestŐr  09:20 Astro-Világ 10:30
Otthontérkép  11:00 Stahl konyhá-
ja  11:30 Falforgatók  12:35
Knight Rider 13:40 Walker, a Texas-
i kopó 14:40 Walker, a Texas-i kopó
 15:40 A csendestárs  18:00 Té-
nyek 18:55 Az ének iskolája  21:10
Összezárva Friderikusszal  22:10
Lódító hódító  00:15 Propaganda 
01:15 Városon kívüli találkozások 
02:10 Sportos 02:20 Kettős ügynök
 03:00 Psych – Dilis detektívek 
03:40 Zsaruvér 

04:15 Férjek gyöngye  04:40 Mű-
sorszünet 05:10 Igazgyöngy  05:55
TV-Shop 06:30 Vérmes négyes 
06:55 Vérmes négyes  07:20 Férjek
gyöngye  07:45 Férjek gyöngye 
08:15 Férjek gyöngye  08:45 Férjek
gyöngye  09:15 Férjek gyöngye 
09:40 Férjek gyöngye  10:15 Trend-
közelben 10:45 Csengetett, Mylord?
11:50 Csengetett, Mylord? 12:55 Az
utolsó zsaru  13:55 Az utolsó zsaru
 14:55 CSI: A helyszínelők  15:55
Kémek, mint mi 18:00 A bakancslista
 20:00 CSI: New York-i helyszínelők
 21:00 CSI: New York-i helyszínelők
 22:00 Amerikai pite 4. – A zenetá-
borban  23:55 Kémek, mint mi
02:00 Trendközelben 02:30 Amerikai
pite 4. – A zenetáborban 

08:00 Credo (ism.) 08:35 Hello Győr!
(ism.) 09:10 Konkrét (ism.) 09:30 Er-
zsébet út (ism.) 10:15 Konkrét (ism.)
10:40 Zooo+ (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Zooo+ (ism.) 18:30 Hello Győr!
(ism.) 19:00 Győri7 (ism.) 19:50
Konkrét (ism.) 20:15 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 21:00 Konkrét (ism.) 21:15
Hello Győr! (ism.) 21:45 Made in Hun-
gary (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 23:00
Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 11., HÉTFŐ
DUNA TV
04:55 Aranymetszés 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Roma Magazin
06:25 Domovina 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 A világörök-
ség kincsei 07:40 Hagyaték 08:15
Jamie 15 perces kajái 08:45 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 15:20 Lo-
la  16:05 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:40 Brown atya  20:35
Kékfény  21:35 Az On The Spot be-
mutatja: Egy gádzsó utazása Roma-
nisztánban  22:35 Mahó Andrea és
José Cura koncert  23:50 Himnusz
00:00 Zsarutörténet  01:50 Magyar
elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Agymenők
 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 12:50
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 v 21:30 Barátok közt 
22:05 Dr. Csont  23:05 RTL Klub
Híradó 23:35 Magyarul Balóval
00:05 Fáraó-rali – Cél a piramisok!
00:30 Döglött akták  01:30 Reflek-
tor  01:45 Chuck  02:25 Furcsa
páros  03:10 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 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:10 Kuzey Güney –
Tűz és víz 21:15 Éden Hotel 
22:35 Hirtelen halál  00:50 Tények
Este 01:35 Sportos 01:45 Ezo.TV
02:55 Aktív  03:15 Elit egység 

05:20 Igazgyöngy  06:05 TV-Shop
06:40 Will és Grace  07:00 Will és
Grace  07:25 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:15 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:10 Csengetett, Mylord?
10:10 Csengetett, Mylord? 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
A SHIELD ügynökei  17:05 A SHI-
ELD 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 A kalandor 
23:00 CSI: New York-i helyszínelők 
23:55 CSI: New York-i helyszínelők 
00:55 A kalandor 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:45 Hello Győr! (ism.) 09:15 Konk-
rét (ism.) 09:30 Hello Győr! (ism.)
10:00 Képújság 17:15 Győri ETO FC
– Haladás 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Széche-
nyi Híradó (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Széchenyi Híradó (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Széchenyi Híradó (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 12., KEDD
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Srpski Ek-
ran 06:25 Unser Bildschirm 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Charly, majom a családban  08:15
Jamie 15 perces kajái 08:45 Don
Matteo  09:50 A szenvedélyek láng-
jai  10:40 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 30 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20 Lo-
la  16:05 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:30 Rex felügyelő 
20:25 Önök kérték! 21:25 Shirley Va-
lentine 23:20 Leánder és Lenszi-
rom  00:50 Himnusz 00:55 Tetőnk
a csillagos ég  02:30 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Agymenők  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 12:50 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:00 A Konyhafő-
nök  15:20 A vihar  16:15 A sze-
relem foglyai  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Kony-
hafőnök  20:15 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:30 Barátok közt  22:05
Castle  23:00 RTL Klub Híradó
23:35 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  00:05 Magyarul Balóval
00:40 Fáraó-rali – Cél a piramisok!
01:00 A főnök  02:05 Reflektor 
02:15 EgészségKalauz  02:40 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 

04:00 Balfékek  04:20 Balfékek 
04:40 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  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 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fio-
rella  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 Sport-
os 01:45 Ezo.TV 02:45 Aktív 
03:05 Diamond Club 

05:25 Igazgyöngy  06:15 TV-Shop
06:50 Will és Grace  07:10 Will és
Grace  07:35 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:25 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:20 Csengetett, Mylord?
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
A SHIELD ügynökei  17:05 A SHI-
ELD 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 Vissza a jö-
vőbe 2.  23:15 Gyilkos számok 
00:15 Vissza a jövőbe 2.  02:20 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:10 Igazgyöngy 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Széchenyi Híradó (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Széchenyi Híradó (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Széchenyi Híradó (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Hello Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

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

www.hatos.hu 

Német: +36-30/986-2800
Angol: +36-30/254-8521
Újlatin és orosz szekció:
+36-30/520-1895

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

FORDÍTÁS:
+36-30/

628-3070

• Külföldi nyelvtanfolyamok, nyári táborok anyanyelvi
környezetben (Anglia, Ausztria, Spanyolország)

• Junior (12–17 éves korosztály) 
felnôtt nyelvtanfolyamok (18 év felett)

• Délelôtti nyelvtanfolyamok anyanyelvû tanárokkal
• Délutáni szabadidôs programok, kirándulások
• Elhelyezés családoknál félpanzióval 

vagy apartmanokban önellátással

MÁJUS 13., SZERDA
DUNA TV
04:50 Zegzugos történetek 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Horvát krónika 06:25 Ec-
ranul nostru 07:00 Híradó 07:15 Idő-
járás-jelentés 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 30 per-
ces kajái 08:45 Don Matteo  09:40
A szenvedélyek lángjai  10:30 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Jamie 30 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:20 Lola  16:05
Charly, majom a családban  17:00
Ridikül  18:00 Híradó 18:25 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Don Matteo 
19:40 Párizsi helyszínelők  20:30
Szabadság tér '89 21:15 Fapad 
21:50 Szerelem és vérbosszú 
22:50 Aranymetszés 23:45 A nagy
zabálás  01:50 Himnusz 02:00 Shir-
ley Valentine 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor v 04:15 Agymenők 
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 12:50
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 Szulejmán  23:05 RTL Klub
Híradó 23:35 Házon kívül  00:10
Magyarul Balóval 00:40 Fáraó-rali –
Cél a piramisok! 01:05 Reflektor 
01:20 A Grace klinika  02:15 Pisz-
kos csapat  02:55 Teresa 

04:25 Balfékek  04:45 Aktív 
05:05 Csapdába csalva  05:35
Rúzs és New York  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:35 Baba-
percek  09:45 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:10 Kuzey Gü-
ney – Tűz és víz  21:15 Éden Hotel
 22:35 A konyha ördöge  23:50
Lángoló Chicago  00:50 Tények Es-
te 01:35 Sportos 01:45 Ezo.TV 02:50
Aktív  03:10 Hazugságok gyűrűjé-
ben  03:55 Hazugságok gyűrűjé-
ben 

06:20 TV-Shop 06:55 Will és Grace
 07:20 Will és Grace  07:40 Monk
– Flúgos nyomozó  08:30 Monk –
Flúgos nyomozó  09:30 Született
detektívek  10:25 Született detektí-
vek  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 vi-
lág  20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Kígyók a fedélzeten 
23:20 Gyilkos számok  00:15 A
kód neve: Merkúr  02:25 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 
03:15 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 Sporthí-
rek 19:30 Jövőkép 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Jövőkép (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Jövő-
kép (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Jövőkép
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ron-
dó 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Charly, majom a család-
ban  08:10 Jamie 30 perces kajái
08:40 Don Matteo  09:45 A szenve-
délyek lángjai  10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
30 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:05 Lola  15:50 Charly, majom a
családban  16:45 Szerencse Híradó
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:40 Szívek doktora 
20:30 Fábry  21:50 Munkaügyek 
22:25 A Bécsi Filharmonikusok nyári
hangversenye 00:05 kult.hu  00:35
A nagy háború emlékezete 00:55
Döntő pillanat  02:05 Himnusz
02:15 Tetőnk a csillagos ég 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Agymenők  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 (élő) 12:50 Éjjel-
nappal Budapest  14:00 A Konyha-
főnök  15:20 A vihar  16:15 A sze-
relem foglyai  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Kony-
hafőnök  20:15 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:30 Barátok közt  22:05
CSI: Miami helyszínelők  23:05 RTL
Klub Híradó 23:35 Magyarul Balóval
00:05 Brandmánia 00:35 Fáraó-rali –
Cél a piramisok! 01:00 V, mint veszé-
lyes  02:00 Reflektor  02:10 a'la
CAR 02:40 Trendmánia  03:05 Te-
resa 

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 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fio-
rella  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  03:35 Életfogytig
zsaru 

07:20 Will és Grace  07:40 Monk –
Flúgos nyomozó  08:35 Monk –Flú-
gos nyomozó  09:30 Született de-
tektívek  10:25 Született detektívek
 11:15 A célszemély  12:10 Es-
küdt 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 Feketelista  21:55 Feketelista
 22:55 Kígyók a fedélzeten  01:10
Feketelista  02:05 Gyilkos körzet 
02:55 Gyilkos körzet  03:45 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Jövőkép (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Jövő-
kép (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV tor-
na 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 15., PÉNTEK
DUNA TV
04:50 Zegzugos történetek 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 P'amende 06:25 Hazajá-
ró 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:20 Charly, majom a családban
 08:15 Jamie 30 perces kajái 08:40
Don Matteo  09:50 A szenvedélyek
lángjai  10:40 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20
Lola  16:05 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Labda-
rúgás 21:00 King v 21:50 A rejtélyes
XX. század  22:20 Tudom, hogy ki
vagyok 23:20 Dillinger halott  00:50
Himnusz 01:00 Dögkeselyű  02:50
Magyar elsők 03:05 Szerelmes föld-
rajz 03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Agymenők
 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  11:45
Asztro Show 12:50 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:00 A Konyhafőnök 
15:20 A vihar  16:15 A szerelem
foglyai  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 A Konyhafőnök 
20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:05 Showder
Klub  23:10 RTL Klub Híradó 23:40
Magyarul Balóval 00:15 Fáraó-rali –
Cél a piramisok! 00:40 Minden lében
négy kanál  01:40 Reflektor 
01:55 Street Kitchen  02:25 Kalan-
dor 02:45 4ütem  03:10 Teresa 

04:20 Balfékek  04:45 Balfékek 
05:05 Csapdába csalva  05:35
Rúzs és New York  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:35 Baba-
percek  09:45 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:10 Kuzey Gü-
ney –Tűz és víz  21:15 Éden Hotel 
22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 23:35
Grimm  00:40 Tények Este 01:25
Aktív  01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV
03:00 Ringer – A vér kötelez  03:40
A törvény embere 

06:20 TV-Shop 06:55 Will és Grace
 07:20 Will és Grace  07:40 Monk
– Flúgos nyomozó  08:35 Monk –
Flúgos nyomozó  09:30 Született
detektívek  10:25 Született detektí-
vek  11:15 A célszemély  12:10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:10 Gyilkos számok  14:10 CSI:
A helyszínelők  15:10 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 Batman és Robin  23:40 Ille-
gális kivándorló  01:20 Feketelista
 02:15 Spartacus: Elátkozottak há-
borúja  03:15 Spartacus: Elátkozot-
tak háborúja 

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

A depresszió nem egyenlő a rossz hangu-
lattal, hiszen az még teljesen természetes,
ha néha „bal lábbal kelünk fel”. Depresszió-
ról akkor beszélhetünk, ha valakinél ez a
tartósan rossz közérzet, rossz hangulat, le-
hangoltság és szomorúság állandósul, és
minimum két héten át tartósan fennáll. 

A depresszió tünetei:
1. Depressziós hangulat a nap legnagyobb ré-

szében. 2. Az érdeklődés és az örömképesség je-
lentős lecsökkenése. 3. Étvágycsökkenés és fogyás
vagy étvágynövekedés és hízás. 4. Álmatlanság
vagy megnövekedett alvásigény. 5. Fáradtság vagy
energiahiány. 6. Csökkent szellemi teljesítmény és
koncentrációzavar. 7. Halállal, esetleg öngyilkos-
sággal is foglalkozó gondolatok megjelenése.

Többféle depresszió létezik
A depressziók egyik csoportja az ún. unipoláris

A hét orvosi témája:

Nehezebben
kezelhetô
depressziók

– egyfázisú –  depressziók körébe tartozik. Ez azt je-
lenti, hogy az ebben szenvedők vagy átlagosan jó
hangulatban vannak, vagy betegségük idején dep-
ressziós tüneteik kerülnek felszínre. A másik cso-
port az ún. bipoláris – kétfázisú – depressziók cso-
portja. Ez azt jelenti, hogy a hangulat olyan változé-
kony, mint a hullámvasút: egyszer mélyponton van
az ember, majd a hangulat váratlanul átcsap egy
erősen feldobott hangulati fázisba. Ez utóbbit hipo-
mán vagy mániás fázisnak nevezik, így ezen kedély-
zavarnak a neve bipoláris hangulatzavar.

A személyiség szerepe nem mellékes
Jó hangulatban általában legtöbbjük türelmes,

jól alkalmazkodó, kellemes ember. A depressziós ál-
lapotra az jellemző, hogy az embernek a „rosszab-
bik oldalát” hozza elő. Ehhez gyakran hozzájárul a
kialvatlanság is! Azok, akik hajlamosak a türelmet-
lenségre, általában még türelmetlenebbek lesznek,
akik eleve pesszimistább beállítottságúak, még in-
kább hajlanak a borúlátásra, azok pedig akik érzé-
kenyebbek a környezet megítélésére, még érzéke-
nyebbé válnak ez irányban. Mindezek sok szenve-
dés és szorongás okozói lehetnek.

A depresszió kezelési lehetôségei
Attól függően, hogy egy- vagy kétfázisú a depresz-

szió, más kezelési módokat igényel. Abban az esetben,
ha álmatlansággal vagy szorongással jár együtt, me -
gint más terápia szükséges. Mindig jó, ha a depresszi-
ós ember mögött támogató család, környezet áll, és a
testi egészség is rendben van, ne legyen jelentősebb
túlsúlyunk, rendszeresen mozogjunk szabad levegőn
és fogyasszunk nyers gyümölcsöket, zöldségeket.
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A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Ha a laktáz enzim hiánya vagy csökkent ter-
melődése áll fenn, a tejcukor bontatlanul ha-
lad tovább a bélrendszerben, és a vastagbél-
ben lévő bélbaktériumok bontják el végül rö-
vid szénláncú zsírsavakká és gázokká. 

Élelmiszerekben is megtalálható
Természetes formában a laktózt a tej tartalmazza. A

tejtermékek előállítása során tejcukortartalmuk csök-
ken. A tejcukrot adalékanyagként a sütő-, édes-, hús -
ipari termékek, kész- és félkész ételek tartalmazhatják.

A tejcukrot nemcsak önmagában használják fel
az iparban, hanem más készítmény összetevője-
ként felhasznált, tejből előállított termékek is tartal-
mazhatják, mint például a tejpor, savópor. Az ins-
tant levesek, salátaöntetek, félkész és késztermé-
kek nagy része tartalmaz laktózt. A tejcukrot a
gyógyszeripar is felhasználja.

A tejcukor-érzékenységrôl
sel, majd 30 percenként mérik a kilélegezett levegő
hidrogénkoncentrációját. Egyes betegek bizonyos
mennyiségű laktózt el tudnak fogyasztani, mások
viszont kénytelenek teljes tejcukormentes diétát
tartani. A legtöbb beteg főleg savanyított tejtermé-
keket, tehéntúrót, sajtokat tolerál.

Laktózszegény étrend
A tej és tejtermék legfontosabb tápanyaga a kal-

cium, így teljes elhagyása az étrendből megfelelő
pótlás nélkül hiányállapotot okoz. A laktózszegény
étrend is tartalmaz tejet és tejterméket, csak az ét-
rendet úgy állítjuk össze, hogy annak laktóztartalma
ne haladja meg a még tolerálható mennyiséget.
Szerencsére egyre szélesebb választékban kapha-
tók laktózmentes tej és tejtermékek, így a laktózsze-
gény étrendben is megfelelő lehet a kalciumellátott-
ság. Többféle laktózmentes tejtermék kapható.

A hét kérdése: az ügyeletes patikákról

Válaszol: Mondovics Mihály,
az ugyeletespatika.com és a holvanpatika.hu
fejlesztője 

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Hogyan találják meg a betegek/vevők legegysze-
rűbben az ügyeletes patikákat?

A http://ugyeletespatika.com címre látogatva, au-
tomatikus helymeghatározás után rendszerünk a hi-
vatalos ügyeleti listából kiválasztja a felhasználóhoz
legközelebb eső ügyeletes gyógyszertárat, majd
megtervezi az oda vezető útvonalat is.

Milyen eszközökről
lehet igénybe venni ezt
a szolgáltatást és mi az
ára?

Ingyenes a szolgálta-
tás és bármilyen, internetkapcsolattal rendelkező és
modern böngészőt használó eszközről igénybe ve-
hető. PC, laptop, táblagép, okostelefon – ez utóbbi
a legpraktikusabb.

Csak Győrben működik vagy más településeken is?
Az egész ország területén működik a szolgáltatás,

azokon a településeken, ahol nincsen gyógyszertári
ügyelet, a legközelebbit ajánlja fel a rendszer, aho-
gyan az egyéb nyitva tartó patikákat is.

Együnk ötször naponta, keveset!
A nyugati kultúrákban általában a napi há-
romszori étkezés a megszokott, szakembe-
rek szerint azonban sokkal egészségesebb,
ha naponta ötször eszünk, kevesebbet. Ez-
úton biztosíthatjuk szervezetünk folyama-
tos tápanyagellátá-
sát, egyenletes ma-
rad a vércukor- és
az energiaszint is.
A kisebb adagok ke-
vésbé terhelik meg
az gyomor-bélrendszert és az anyagcserét,
csökkenthető a szívbetegségek kockázata
is. Hogy mennyit? Könnyű a válasz: egy al-
kalommal annyit, amennyi egy markunk-
ban elfér. Étkezésnek számít egy marék dió
vagy áfonya elfogyasztása is.

Melanoma: korai diagnózis
Akár fél évvel korábban is kimutatható a
melanoma, a bőrrák legveszélyesebb válto-
zata egy új technológiával. A bőrrák diagnó-
zisa a sejtek és szövetek megfigyelésén ala-
pul, így lehet hasznos a korai felismerés-

ben a szkenne-
res eljárás. Az új
technológia di-
namikus képe-
ket készít nagy
sebességgel, így
szövetmintavé-

tel (biopszia) nélkül felállítható a csaknem
90 százalékos találati arányú diagnózis. A
diagnózis is sokkal kevesebb időt vesz
igénybe, mint a biopszia után, amikor várni
kellett az eredményre. 

A betegség tünetei
Tünetei is a nem megfelelő emésztésből szárma-

zó melléktermékek, valamint a nagy ozmolalitású
tejcukor vízmegkötésének következményei: puffa-
dás, görcsös hasi fájdalom és hasmenés. Ezek a tü-
netek általánosak, és nem specifikusak a betegség-
re. Ha laktóz intoleranciára utaló tüneteket tapasz-
talunk, családorvoshoz forduljunk, aki szükség ese-
tén gasztroenterológus szakorvoshoz ad beutalót.
A tünetek nem specifikusak, más betegség is állhat
a hátterükben, így az öndiagnózis veszélyes. Diétát
csak az orvosi diagnózis után szabad elkezdeni. 

Diagnózis
A hidrogén-kilégzési teszt egyszerű és megbíz-

ható, rutinszerűen alkalmazzák. Ennek során 12
órás éhezést és a nulladik perces mérést követően
50 g laktózt tartalmazó tesztitalt itatnak a páciens-
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szerző: w. a.
fotó: o. jakócs péter

Menetrend szerinti hajójárat indul a jövő hét-
től szombat délelőttönként a Kálóczy téri Zá-
tony étterem kikötőjéből a Xantus János Ál-
latkertbe. A mintegy ötvenszemélyes, Kalan-
dorra keresztelt sétahajóval a környék vala-
mennyi vize behajózható, így az állatkerti
úticél mellett más programokkal is várják a
családokat, óvodákat, táborozókat.

Öt éve közlekedik Templa Attila sétahajója Győrben,
elsősorban turisták vagy kiránduló iskolai osztályok
veszik igénybe, hogy a város valamelyik folyójáról, a
szokásostól eltérő perspektívából csodálhassák
meg a helyi látványosságokat. De a vízi jármű rend-
re feltűnik a Győrkőcfesztiválon is, illetve vasárnap
délelőttönként mesehajóként várja a gyerekeket,
hogy a mintegy egyórás úton kalandozzanak példá-
ul a Radó-sziget festői vízi környezetében. A Kalan-
dornak – merthogy így is hívják a majd’ ötvensze-
mélyes sétahajót – mindössze 40 centiméter a me-
rülése, így a környék valamennyi vize behajózható
vele Gönyűtől Mecsérig, az alacsony vízállás sem
okoz neki problémát. 

A vízpartok jelenleg is tartó rehabilitációjának kö-
szönhetően, mindezt a korábbinál jelentősen szebb
környezetben teheti meg, s egy tavaly megépített

zsilip révén hajózhatóvá vált a teljes mértékben fel-
újított Ipar-csatorna is. Ezt kihasználva, Templa At-
tila újabb járatot indít, amely a Kálóczy téri Zátony
étterem kikötőjéből a Xantus János Állatkertbe viszi
a családokat. A május közepétől minden szomba-
ton fél 10-kor induló sétahajó természetesen a visz-
szautat is megoldja, az utasok igényének megfele-
lően, 11.30 –12 óra körül indul vissza. 

A kezdeményezésnek a győri önkormányzat is
örül, Jakab Petra, a polgármesteri hivatal idegen-

ÉRDEKLŐDNI LEHET: TELEFONON A +36-96/338-050 VAGY +36-20/396-7766-OS SZÁMOKON     WWW.ZATONY.HU 

forgalmi referense elmondta, a városvezetésnek is
az a célja, hogy az emberek minél közelebb érezzék
magukat a folyókhoz és a folyópartokhoz, így első-
sorban megjelenési lehetőségekkel támogatják a
kezdeményezést. 

A Kalandor sétahajó menetrendje
Xantus János Állatkert 
Indulás a Zátony étterem kikötőjéből 
szombatonként 9.30-kor.

Mesehajó 
Indulás a Zátony étterem kikötőjéből 
vasárnaponként 10.30-kor.

Hajóval az állatkertbe

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!

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
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Lee, miért pont Magyarországot vá-
lasztottad?

A feleségemmel már éltünk itt
majdnem három évig, 2007-től 2009-
ig, Budapesten és a közelében. Na-
gyon szeretjük Magyarországot, úgy-
hogy februárban visszajöttünk, és
Győrbe költöztünk!

Tényleg tetszik nektek ez az or-
szág? Mit szerettek benne?

Érdekes, nagyon sokan kérdezik
ezt. Igen, tetszik nekünk! Például sze-
retjük az ételeket. A Muskátli Vendég-
lő muskátli-tála, a Dessewfy utcá-
ban... nyammm! Gyönyörű a táj, és na-
gyon gazdag a történelem is. Valójá-
ban az embereket szeretjük a legjob-
ban: sok ember nagyon kedves és se-
gítőkész velünk.

A nyelvről nem beszéltél!...
Azt hiszem, egyértelmű, hogy

miért: a magyar nyelv gyönyörű,
azonban hihetetlenül nehéz megta-
nulni! De azért próbálkozunk a fele-
ségemmel.

Szerintem sokan vannak,
akik nem tudják, hogy egy
biblia tanító mivel foglalkozik.
Mesélj erről!

A Biblia üzenetét tanítom, ez
ilyen egyszerű.

Ha valakinek kérdése van ar-
ról, hogy a Biblia mit tanít valami-
ről, akkor megmutatom neki,
hogy hol találja meg a választ.
Nem a katolikus, református vagy
mormon teológiát tanítom, sem
a Jehova tanúinak tanítását stb.
Hanem a Biblia tanítását.

Például, ha valaki megkérdezné,
hogy szükség van-e impozáns épü-
letre és papra ahhoz, hogy a kereszt-
sége érvényes legyen, akkor meg-
mutatnám neki az etióp kincstárnok
történetét, amely az Apostolok Cse-
lekedetei című fejezet 8. szakaszá-
ban van, ahol egy „igehirdető” ke-
resztelte meg az illetőt (nem pedig
pap) az út mellett található tóban

Bevándorló kivándorló

vagy folyóban. Vagy például, ha vala-
kit az érdekelne, hogy az apostolok
levelei ugyanolyan fontosak-e, mint
amiket Jézus mondott az evangéliu-
mokban, akkor megmutatnám neki
az 1 Korinthus 14:37-et, ahol maga
Pál apostol mondja, hogy amiket írt,
azok magának az Úrnak a parancsai. 

Ha pedig valaki azt szeretné tud-
ni, hogy az Ószövetségben lévő tör-
vények ma is érvényben vannak-e,
akkor megmutatnám neki a Zsidók-
nak írt levél 7. szakaszát, ahol a 12.
versben az áll, hogy a törvény meg-
változott, amikor Jézus meghalt. Vé-
gül ha valaki azt szeretné tudni,
hogy maga is megértheti-e a Bibliát,
akkor az Efézusi levél 3. szakaszá-
hoz lapoznék, ahol Pál azt írja az el-
ső 6 versben, hogy minden keresz-
tény meg tudja érteni, amit ír, nem
csupán a „papság”.

Továbbá... végtelen számú kérdé-
sünk van mindnyájunknak a Bibliával
kapcsolatban.  És annyira izgalmas,
amikor találsz valakit, akit érdekel,
hogy mit jelentenek a Bibliában leír-
tak! Engem ez motivál.

Természetesen arra is bátorítom az
embereket, hogy engedelmeskedje-
nek a Bibliának, mivel Jézus a János
evangéliuma 12:48-ban azt mondja,
hogy Isten minden embert az alapján
fog megítélni, hogy engedelmeske-
dett az ő Szavának.

Van díja a veled folytatott
bibliatanulmányozásnak?

Egyáltalán nincs! Több gyüle-
kezet is támogat engem anyagi-
lag, ezért nem kérek pénzt azok-
tól, akikkel együtt tanulunk.

Hol tanítod a Biblia üzenetét?
Ahol csak tehetem! Ha bárki sze-

retné tanulmányozni a Bibliát, akkor
szinte bárhol találkozom vele, ahol
neki megfelel. Vasárnaponként a
családommal egy másik városba
utazunk, istentiszteletre. De a hét

többi részén itt vagyok Győrben
vagy a környékén, és állok mindenki
rendelkezésére. Egyénileg és cso-
portosan is beszélgethetünk. Gyü-
lekezetekben is szívesen tanítok,
természetesen. De az a tapasztala-
tom, hogy az emberek többnyire
nem vallásos közegben szeretnek
ezekről a dolgokról beszélgetni,
ezért gyakran találkozom velük ká-
véházakban, könyvtárakban vagy
egyetemeken.

És mennyire voltál eddig sikeres?
Érdekes, hogy a siker szót haszná-

lod, mert amikor elmondom az em-
bereknek, hogy mi a munkám, gyak-
ran azt válaszolják: „Sok sikert! Szerin-
tem nem lesz könnyű dolgod, mert itt
nem sokan érdeklődnek a Biblia iránt.”

Amikor ezt mondják, akkor szívem
szerint mindig így felelnék nekik: „Nos,
akkor szeretnél te lenni az, aki meg-
hozza a sikeremet?” Úgy tűnik, hogy
a bibliatanulmányozás terén az em-
bereknek mindig a többiek jutnak az
eszükbe, nem pedig maguk. Ezen a
területen azonban lehetünk „önzőek”,
sőt legyünk is azok! De a válasz: igen,
vannak, akik szeretnék tanulmányozni
a Bibliát.

Még egy utolsó kérdés. Ha nem
beszélsz magyarul, hogyan tudsz
magyarokkal beszélgetni?

Biztosan tudod, hogy sok ember
beszél angolul. Akik pedig nem be-
szélnek: nos, egy napon remélhetőleg
én is fogok tudni magyarul, addig pe-
dig tolmácsot használok.

Ha többet szeretne tudni a bibliatanulmányozásról:    lee@lmtosti.com    +36 70 216 5242

Amikor az első európai telepesek elindultak Amerikába, furcsának tűnt, hogy valaki elhagyja a családját, a szülőföldjét, és mind-
azt ami ismerős, azért, hogy egy másik országba költözhessen, ahol olyan sok a bizonytalanság. Azóta már tudjuk, hogy hosszú
távon a többségnek megérte. Sőt, ma is sokan sikerrel járnak. Hasonlóan furcsának tűnhet, hogy vannak amerikaiak, akik pedig
hazájukat elhagyva, ideköltöznek. Mostanában meglátogattunk egyet, Lee-t, aki bibliatanító, és feltettünk neki néhány kérdést.
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A Szalai Vendéglô ajánlata
szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Békebeli stílust idéz vendéglőnk be-
rendezése, amellyel nagyapámnak
szeretnék emléket állítani, aki 1902-
ben szegődött a vendégek kiszolgálá-
sára – jelzi Szalai Tamás, a Szalai Ven-
déglő tulajdonosa, hogy harmadik ge-
nerációs vendéglősként a családi vál-
lalkozás tradícióinak hordozója.

Édesapjával a Kishalászban töltött ál-
lami évek után 1989-ben vágott bele a
maszek világba, hamar legendássá vált
a Szalai Vendéglő akkor 2 forintba kerü-

lő levese, meg persze a kemencében
sült, lángossal borított bablevese. A ven-
dégek csak gyűltek-gyűltek, kicsi lett a
hely, kicsi a konyha, így a terjeszkedés
mellett döntöttek. Megvették az egykori
tapéta-, majd farmerboltot, ennek im-
már három és fél éve, akkor kapott bé-
kebeli hangulatot a Szalai Vendéglő.

A vendégekkel együtt hatottunk egy-
másra, ők bennünket ösztönöztek a mi-
nőségre, mi pedig őket – fogalmaz a tu-
lajdonos, aki kérésünkre megnevezi azt a
három ételt, amit a vendégek leginkább
rendelnek. Első a steak, kényszerből ar-
gentin angusból, mert jobb, mint a ma-

gyar marha húsa, második helyen a szár-
nyasok vannak, élen a kacsamellel, har-
madik a sertés, a különösen árérzékeny
magyar vendégek körében leginkább. 

A külföldiek számára kevésbé fon-
tos az ár, a magyarok esetében pedig
igyekszünk mind ételben, mind pedig
italban megtalálni a helyes ár-érték
arányt, s mivel gyakran van telt ház ná-
lunk, úgy vélem, sikerrel tesszük ezt –
fogalmaz Szalai Tamás.

A Szalai Vendéglő séfje, Sári Ákos
ezeket az ételeket állította össze, a
menüsort azzal indokolta: mert szere-
tik a vendégek. 

Hozzávalók: 20 dkg zabkeksz, 5 dkg
vaj, 80 dkg tejszínes krémsajt , 20 dkg
tejföl, 15 dkg porcukor, 1 csomag va-
níliás cukor, 4 dkg étkezési keményítő,
3 db tojás, 1 ek. vaj, 1 citrom héja.

A sütőt 180 fokra melegítjük. A for-
mát kivajazzuk,sütőpapírral kibéleljük.
A kekszet mixerben összemorzsoljuk,
a vajat megolvasztjuk, a darált keksz -
szel összegyúrjuk.

Hozzávalók 4 főre: 1db  marhafarok, 1 és 1/2 nagyobb sárgaré-
pa, 1 fél zeller, 1 közepes fehérrépa, 1 közepes kelkáposztalevél,
1/4 karalábé, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
só, 8-10 szem egész bors, 1 kisebb szerecsendió fele. A marha-
farkat letisztítjuk, feldaraboljuk, befűszerezzük, majd kevés forró
zsiradékon lesütjük, hozzáadjuk a zöldségeket, együtt pároljuk,
majd felengedjük vízzel, befűszerezzük és több órán át készre főz-
zük. Tálalás előtt leszűrjük, a marhafarkat feldarabolva a levesbe
téve kínáljuk.

Ököruszály leves

Libamájjal töltött csirkecombfilé, 
balzsamecetes eperrel
Hozzávalók 4 főre: 4db csirkecombfilé, 40
dkg hízott libamáj, só, bors, olaj a pirításhoz.
A csirkecombfiléket megtöltjük a libamájjal.
fűszerezzük, és alufóliába tekerve, 95  fokos
sütőben puhára érleljük. Tálaláskor körbepi-
rítjuk, szeleteljük.

Kis adag kakukkfüves rizottóval körít-
jük: 20 dg rizottó rizs, 0,5 l alaplé, 1 ek. olí-
vaolaj, diónyi vaj, 0,5 nagy fej vöröshagy-
ma apróra vágva, 1 dl száraz fehérbor, só,
bors, 6 dkg frissen reszelt parmezán, friss
kakukkfű.

A kis adag rizottóhoz a  hagymát,  megpárol-
juk az olívaolaj és a vaj keverékén. Hozzákeverjük
a rizst, egy-két percig kevergetjük, majd felöntjük
a borral. Miután a bor elfőtt, adjuk hozzá a forró
alaplét. Kb. 15 perc után kóstoljuk meg, ha kész,
sózzuk, borsozzuk, szórjuk bele a parmezánt és
a maradék vajat. A kakukkfűvel ízesítjük.

Az eperhez: 2 dl balzsamecet, 20 dkg
eper. A balzsamecetet közepes sűrűségűre
forraljuk. Az epret átforgatjuk a forró reduk-
cióban. Az összetevőket forró tányéron tálal-
juk, rebarbarakompótot adhatunk hozzá.

Sajttorta A masszát a tortaforma aljába tesz-
szük és laposra nyomkodjuk. A sütő-
ben (légkeverésnél 160 fokon) 10 per-
cig sütjük. A krémsajtot, a tejfölt, a
porcukrot és a vaníliás cukrot simára
keverjük. Egyenként hozzádolgozzuk
a tojásokat, és gyorsan belekeverjük
a keményítőt. A citrom héját belere-
szeljük. A masszát a süteményalapra
kenjük, és a sütőben (légkeverésnél
160 fokon)  1 órát sütjük, tálaláskor
adhatunk hozzá karamellfagylaltot.



2015. május 8.   / + / 23

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 :  Varga Zoltánné.
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ÉDES  OTTHON  INGATLAN

1. Győr Adyvárosban, a Kodály Zoltán utcában
eladó ez a 62 nm alapterületű, lodzsás panellakás.
A 3. emeleten található lakás elosztása 2+fél szo-
ba+hall. A szobák laminált padlóval burkoltak. A
konyha, nappali, valamint a szoba csendes parkra
néz. Az ingatlan azonnal költözhető!A közelben
boltok, posta, óvoda, gyógyszertár, valamint orvo-
si rendelő is megtalálható.
Ár: 12, 99 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

2. Ez itt álmai háza! Ne keressen tovább! Győrúj-
falun eladó ez a 400 nm-es telken épülő, 109 nm-
es egyedileg kialakított ikerház. Elosztását tekint-
ve nappali+2 szoba, 19 nm-es garázzsal, valamint
15 nm-es terasszal! Még egy szobával bővíthető!
Új építésű az ingatlan, ezért szocpol+ kamattámo-
gatott hitel igényelhető! Az ár emelt szintű fűtés-
kész állapotra vonatkozik. Várható átadás 2015.
október. Váltsa valóra álmait! Formálja és alakítsa
az ízlésének megfelelően! Várom hívását!
Ár: 22,5 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

3. Győr Nádorváros csendes utcájában eladó ez a
szépen felújított, erkélyes panellakás. Az 50 nm-
es lakás a 4. emeleten található. Elosztását tekint-
ve 2 szobás. A felújítás során műanyag ablakok,
valamint új biztonsági bejárati ajtó került beépí-
tésre. A szobák laminált padlóval, az előszoba,
konyha pedig járólappal burkolt. A felújítás során
a vízvezetékeket is lecserélték, valamint a fürdő-
szobába zuhanykabin került beépítésre. A lakás

fekvésének köszönhetően világos! Rezsije a téli
hónapokban sem magas. Hívjon MOST! Az árban
biztosan megegyezünk!
Ár: 13 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

4. Régóta olyan lakást keres Nádorvárosban, ami
exkluzív, egyedi és megfizethető? Megtalálta! Ez
a 21 lakásos társasház a Marcal-tó partján épül,
ahol páratlan panoráma tárulhat mindennap Ön
elé. Ez a lakás az I. emeleten van, alapterülete 76
nm, melyhez még tartozik 9 nm terasz. Elosztását
tekintve nappali + 2 szoba, de a belső elrendezé-
sen még változtathat. A társasház magas minősé-
gű kivitelezésben valósul meg. A homlokzat 15
cm-es  Austrotherm Grafit szigetelésű, a nyílászá-
rók 3 rétegű üvegezésűek, a fűtése pedig konden-
zációs gázkazánnal történik. Kialakításra kerül a
zárt udvarban 5 db parkoló, a mélygarázsban 18
db gépkocsibeálló. A tópart hangulata, a zöldöve-
zet, teljesen egyedivé varázsolja ezt az ingatlant.
A társasház megjelenése is tükrözi a magas minő-
séget és az eleganciát. Garantáltan ez az ingatlan
értékálló választás lehet bárki számára. A lakás
emelt szintű fűtéskészen kerül átadásra, várható-
an 2016. májusban. Hívjon bátran, mert gyorsan
fogy!
Ár: 29,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7426. 
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

5. Győr-Révfalu egyik csendes utcájában található
ez a földszinti, amerikai konyhás nappali + 1 há-
lószobás kis lakás nagyméretű, mintegy 8 nm te-
rasszal. A lakás ára a szerkezetkész állapotra vo-
natkozik, de kérhető fűtéskészen vagy akár kulcs-
rakészen is, az Ön igényeinek megfelelően. A 7 la-
kásos társasház átadása 2015. június végére várha-
tó. Egyedülállóknak, fiatal párok induló lakásának
vagy befektetőknek ajánlom szíves figyelmébe!
Fűtéskész ár: 13.951.350 Ft. 
Kulcsrakész ár: 15.058.600 Ft.
Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

6. Győr-Révfaluban épül ez a 18 lakásos társas-
ház. Ez az első emeleti, erkélyes lakás 70,13 nm.
Elosztását tekintve nappali + 2 szoba. Az előszo-
bából nyílik egy gardróbhelyiség, egy kézmosó-

val ellátott mellékhelyiség, valamint egy tároló-
helyiség is. Az épületben a 18 lakáson kívül ga-
rázsok és zárt udvari gépkocsibeállók vásárlásá-
ra is van lehetőség. A nagyméretű, 20 nm-es ga-
rázs ára 3.400.000 Ft, a gépkocsibeállóké
500.000 Ft. A lakások egyedi fűtése cirkogázka-
zánnal történik. Szerkezetkész átadás: 2015. no-
vember 30. Szoc.pol. igényelhető! Ingyenes hi-
telszűréssel és ügyintézéssel is állunk az Ön
rendelkezésére!
Fűtéskész ár: 22.648.500 Ft.
Kulcsrakész ár: 24.446.000 Ft.
Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

7. UTOLSÓ LAKÁS! Győr-Révfaluban épült ez
az 5 lakásos társasház. 30-as porotherm téglá-
ból, 10 cm szigeteléssel kerül kivitelezésre.
Mindenkinek ajánlom, aki szeretne kis közös-
séggel együtt élni és nem kedveli a soklakásos
társasházakat. Ez a földszinti lakás 78 nm-es,
kertkapcsolatos, de azért 13 nm terasz kialakí-
tásra kerül. Elosztását tekintve 3 szoba+ nappa-
li. Az ingatlan már emelt szintű fűtéskészen
várja a gazdáját.
Ár: 25,1 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

8. Győr-Szigetben eladó a 2003-ban épült társas-
ház földszintjén elhelyezkedő lakás. Az egyetem-
től és a fürdőhöz nagyon közel található, jó a köz-
lekedés is. A 80 nm-es lakásban nappali mellett
két hálószoba, konyha, fürdő, külön WC (kézmo-
sóval) található. A hálószobákon redőny találha-
tó. A nappalihoz 16 nm-es terasz csatlakozik. Az
ingatlanban csak egy tisztasági festés szükséges.
Az egyedi fűtés cirko gázkazánnal történik. Ala-
csony rezsijű lakás. A zárt udvarban lévő garázs
tartozéka a lakásnak. Kiváló otthona lehet egy
családnak, fiatal pároknak, de a  befektetőknek
is jó lehetőség!
Ár: 22 M Ft Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Marcalváros II-n eladó ez az 55 nm-es, erkélyes panellakás.
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 panoráma tárul elénk, egészen a
Marcal-tóig el lehet látni. A lakás közelében pékség, iskola,
gyógyszertár és boltok is találhatóak. Hívjon, mert gyorsan
viszik!
Ár: 14,5 M Ft. Érd.: 06-20/579-1037. 
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban 1430 nm-es telek eladó. Az ingatlanon fúrt
kút található, villany az utcában. A telek egy része üres, másik
részén gyümölcsfák találhatóak. A terület 3%-a beépíthető. Bő-
vebb információért hívjon!
Ár: 3,2 M Ft Érd.: 06-70/866-7424. • edesotthongyor@gmail.com

Győr-Révfaluban eladó ez a 600 nm-es zártkert. Az ingatlan sarok-
telek, melyen fúrt kút és villany található. Jelenleg a terület 3%-a
építhető be. Bővebb információért hívjon!
Ár: 1,99 M Ft Érd.: 06-70/866-7424. • edesotthongyor@gmail.com

TAVASZI AKCIÓNK! EZT NE HAGYJA KI!
BÍZZON MEG MINKET

INGATLANA ELADÁSÁVAL, CSERÉBE MI

30.000 FT ÉRTÉKŰ
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT*

ADUNK AJÁNDÉKBA!

Győrújbaráton eladó ez a jelenleg hétvégi nyaralóként működő házikó, ami-
hez egy garázs is tartozik. A kis ház 937nm-es telken helyezkedik el, mely-
nek utcafrontja 15 m széles. A házban víz, villany és csatorna is van, a gáz
a telekhatáron. A telket gyümölcsfák is díszítik. A kis ház alatt pince és na-
gyon jó hangulatú borospince található. A házban jelenleg egy tetőtéri szoba,
egy konyha, étkező résszel és egy kis fürdőszoba található, de ez bármikor
bővíthető, mert a telek beépíthetősége 30%. Ajánlanám mindazoknak, akik
nyugalomra vágynak és szeretik a természetet.
Ár: 12 M Ft. Érd.: 06-20/579-1037. 
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

*Amennyiben általunk került értékesítésre az ingatlan, bármelyik üzletbe kérhető az utalvány.

9023 Győr, Mónus Illés u. 38.

06-70/866-7424
06-30/640-8794
06-70/866-7426
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

A GYHG Nonprofit Kft. dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester,
önkormányzati képviselő és Fe-
kete Dávid alpolgármester, ön-
kormányzati képviselő kérésére
és támogatásával a háztartások-
ban felhalmozódott lom jellegű
hulladékok elhelyezésére gyűjtő-
pontot üzemeltet egyszeri alka-
lommal. Az esemény május 16-
án, szombaton 8 és 17 óra kö-
zött lesz Győrben, a NYME
Apáczai Csere János Kar épüle-
tének udvarán. Cím: Győr, Liszt
Ferenc út 2. Bejárat a Schwar-
zenberg utca felől.

A hulladékok átvételére kizáró-
lag a gyűjtőhelyen van lehetőség.
Elhelyezhető itt: elektronikai, fém,
műanyag, nyesedék, építési tör-
melék, csomagolóanyagok, búto-

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdet-
mény útján értékesíti az alábbi kivett udvar megnevezésű ingatlanát.

Az ingatlan Győr dél-nyugati részére, a 83-as Győr-Pápa főközlekedési út észa-
ki oldalán, az M1 autópálya Győrt elkerülő szakaszától keletre és a Marcalváros
II. városrésztől délnyugatra fekvő területen található. Az ingatlan a szabályozási
terv szerint a 03691 tömb keleti része, besorolása: Má (általános mezőgazda-
sági övezet). Az ingatlant terhelik a Magyar Telekom Távközlési Rt., valamint az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosult javára bejegyzett vezetékjo-
gok. Az ingatlan jelenleg közműcsatlakozással ellátva nincs.
A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

További információ a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024
Győr, Orgona u. 10. , tel.: 06-96/505-000/114 mellék, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu)
szerezhető be munkaidőben 8–16 óra között.

Cím Helyrajzi szám Terület 

Győr (külterület) 0100/2 10625 m2

Értékesítési hirdetmény

Kihelyezett hulladékudvar 
a Belvárosban

rok, berendezési tárgyak stb. Ve-
szélyes hulladékot a kihelyezett
gyűjtőponton nem lehet leadni, a
veszélyes anyagokat az állandó
helyszíneken működő hulladékud-
varokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri
lakosok, a Győrben szemétszállí-
tási díjat fizetők jogosultak. Jogo-
sultságukat igazolhatják a hulla-
dékszállítási díj befizetéséről szó-
ló számlával, akiknek pedig ilyen
nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr
Kártyával vagy lakcímkártyával, il-
letve személyi igazolvánnyal ér-
kezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladék-
gyűjtés a rendőrség és a közterü-
let-felügyelet kiemelt biztosítása
mellett zajlik.

kép és szöveg: pannon-víz

A csatornaművek szakembereit új kihí-
vások elé állítja, hogy a szennyvízelveze-
tő rendszerekbe egyre kevesebb, egyre
töményebb szennyvíz kerül. A tömény
szennyvíz pedig a betoncsatornák anya-
gát rongálja, akár a betonaknák idő előt-
ti összeroppanásához is vezethet.

A környezetkímélő víztakarékos
háztartási gépek, a víztakarékosság
terjedésével párhuzamosan, egyre tö-
ményebb szennyvízzel van dolgunk –
tudtuk meg Spissich Ákostól, a Pan-
non-Víz Zrt. Nyúli Üzemmérnökségé-
nek szennyvízágazat-vezetőjétől. Rá -
adásul ez a tömény szennyvíz a tele-
pülések közti regionális elvezető rend-
szereknél hosszú utat – esetenként
akár 30 km-t – tesz meg a keletkezés
helyétől a szennyvíztisztító telepig.

A szennyvízben található baktériu-
mok ez alatt az út alatt megkezdik a
szennyvízben lévő szerves anyagok
bontását. A levegőtől elzárt hosszú
nyomóvezetékekben ez a lebontási fo-
lyamat a szennyvíz „berothadásához”
vezet, és záptojásszagú kénhidrogén-
gáz keletkezik. A kénhidrogén a
szennyvízben lévő vízzel kénes savvá,
illetve kénsavvá alakul. Ezek a savak a
szennyvízhálózatokon lévő beton mű-

Betonakna-szigetelô rendszert
tesztel a Pannon-Víz

tárgyaknál – aknáknál, átemelőknél,
csöveknél – a beton felületét meg-
marják, és előbb-utóbb a beton teljes
tönkremeneteléhez vezetnek.

A szennyvízcsatornák építéséhez
betoncsöveket már régóta nem hasz-
nálunk, megjelentek a korszerű mű-
anyag, korrózióálló vezetékek és csa-
tornaaknák.

A szennyvízátemelőket műanyag
béléssel védjük a korróziótól, áteme-
lőnként ez többmilliós nagyságrendű
költség. A meglévő beton csatornaak-
nák bélelése, átépítése viszonylag drá-
ga, aknánként több mint félmillió fo-
rintos nagyságrendű.

Idén tavasszal a Pannon-Víz Zrt.
győr-ménfőcsanaki szennyvízelvezető
rendszerének öt betonaknáján teszteli
a német mérnökök által kifejlesztett
és tesztelt szigetelőrendszert. A gyár-
tó cég a közelmúltban végezte el az öt
akna javítását, és mutatta be a tech-
nológia lépéseit.

Az így kijavított aknák utólagos el-
lenőrzése és a gazdaságossági számí-
tások után tud a Pannon-Víz Zrt. dön-
teni a betonjavító anyagok használa-
táról. Sikeres próba esetén a győr-
ménfőcsanaki aknák referenciaként
szolgálnak a szigetelési technológia
magyarországi terjesztéséhez.
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
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.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

05. 08.—05. 15.
DELIKÁT

Faros csirkecomb

Star eü. papír 24 tekercs, 3 rétegû

129,- db

Magyar kígyóuborka

199,-db

Royal Helles 
dobozos sör

4%-os, 0,5 l, 258 Ft/l

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász

1249,- kg

Pápai sertészsír
500 g,

398 Ft/kg 

799,-cs

399,-kg

99,-db

Különleges élményt, játékos tanu-
lást, egyben fergeteges bulit ígér
idén is a Győr Plusz Médiatábor. A
program megálmodói, Harcsás Ju-
dit és Orosz Sanyi rádiós műsorve-
zetők tavaly úgy gondolták, a médi-
ára és a kommunikációra nyitott kis-
és nagyobb diákoknak ízelítőt kínál-
nak a médiumok világából. A gyer-
kőcök egy kis műfaji ismeret mellett
egy hét alatt naponta más-más te-
rülettel: a rádiózással, fotózással, te-
levíziózással és műsorkészítéssel is-
merkedhettek. 

Idén június 29-étől, valamint július
13-ától indul egy-egy heti turnus: a tá-
borozók naponta bejelentkeznek
majd a rádió élő műsoraiba, kipróbál-
hatják magukat televíziós műsorveze-
tőként, szöveget olvasnak, program -
ajánlót, blogot írnak, bepillantást nyer-
nek a zenei szerkesztő munkájába, ri-
portokat készíthetnek a táborba meg-
hívott vendégekkel. Garantált, hogy
minden napra jut valami igazán frene-
tikus élmény. A helyszín a József Attila

Tábor tollal, mikrofonnal és kamerával

Művelődési Ház, ahol a színpad alkal-
mas színpadi szöveg olvasására, elő-
adására, emellett pedig a rádió- és te-
levíziós stúdiókban a napi munkával
ismerkednek a médiavakációzók. Na-
pi háromszori étkezésről pótszülőként
gondoskodunk. Jókedv, játék és tanu-
lás, miközben ismerkedünk, kommu-

nikálunk, csapatjátékosok leszünk –
együtt. 

Várunk minden érdeklődőt idén is
a Médiatáborba! Táborozzunk, buliz-
zunk együtt!

Harcsi–Sanyi
rádiós műsorvezetők

Négy Győr-Moson-Sopron megyei
csapat nyert a K&H Vigyázz, kész,
pénz! pénzügyi vetélkedő ötödik kö-
zépdöntőjén.  A mostani fordulóban
Győr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom és Fejér megye diákjai já-
tékos formában mérték össze pénz-

Vigyázz, kész, pénz! — Taroltak a megyei csapatok
a pénzügyi vetélkedôn

ügyi tudásukat. A tapasztalatok sze-
rint a gyerekek a számolós, feleletvá-
lasztós feladatokkal boldogulnak a
legkönnyebben.

Összesen húsz, korosztályonként
5–5 csapat vett részt a pénzintézet
versenyén, amelyet azzal a céllal hív-

tak életre, hogy a diákok minél fiata-
labb korban, játékos formában ismer-
kedjenek meg a pénzügyi fogalmak-
kal és a tudatos tervezés fontosságá-
val, gyakorolhassák az előzetes infor-
mációkon alapuló okos pénzügyi
döntéshozást, az ésszerűséget és a
tervezést.

Az 1–2. osztályosok kategóriájá-
ban a Prohi Bank nevű csapat nyert,
a győri Prohászka Ottokár Orsolyita
Gimnázium, Általános Iskola és Óvo-
da képviseletében, a 3–4. osztályo-
sok kategóriájában a Győrújbaráti II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanu-
lói, a Megérik a pénzüket! nevű csa-
pat került ki győztesen. Az 5–6. osz-
tályosok kategóriájában az Öt Elem
nevű csapat végzett az első helyen a
Pannonhalmi Radnóti Miklós Általá-
nos Iskola és AMI képviseletében,
míg 7–8. osztályosok kategóriájában
az Ész-Book nevű csapat gyűjtötte
össze a legtöbb pontot, ők a győri,
Szabadhegyi Magyar–Német Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Kö-
zépiskola képviseletében vettek részt
a versenyen.

A mostani regionális középdöntőn a
korosztályonkénti kategóriák győztesei
a júniusi budapesti döntőn találkoznak
majd, hogy kiderüljön, kik lesznek 2015
legjobb diák pénzügyesei.
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Gyôr belvárosában,
téglaépítésû

társasházban,
82 m2-es,
I. emeleti,

erkélyes, felújítást
nem igénylô

polgári lakás,
tulajdonostól

eladó.

Érd.: 96/322-803,
30/237-6014

OTTHON 
A BELVÁROSBAN

Irányár: 22,4 millió Ft

ÁLLÁS

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

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

PLUSSZOLNA? Akár 40-50
ezer havonta vérplazmaadással,
Bécsben! Szervezés-infó: 06-70/
626-3355.

CNC-gépkezelőket
keresünk győri munkahely-
re (egyedi gyártásra). Kiemelt
órabér! Szállás biztosított. Tele-
fon: 06-70/311-2259, 06-
70/366-5722. E-mail: mun-
ka15@index.hu

Győri étterem munkájá-
ra igényes szakácsot keres. Érd.:
06-20/942-7103.

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/516-0079.

TÁRSKERESÉS

Komoly kapcsolat re-
ményében keresem 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.

Beton- és téglafalra
tárgyak felfúrása,
rög  zítése és minden-
nemű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370.

ETKA JÓGA
KEZDŐ

VUK OVI
Kassák L. út 14.

SZERDA 16.30–17.00
HALADÓ

MÓNUS ILLÉS OVI
kedd–csütörtök

18.00–19.30
Érd.: 06-30/998-2133.

Vizes falak, épületek utólagos
szigetelése, rövid határidővel, 20 év
garanciával. Telefonszám: 06-
30/683-4055.

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, díszítő festések, hom-
lokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291.

M O Z G Á S G Y Ó G YÁ -
SZAT! Izomsorvadás, bénulás,
merev nyak, izomfájdalmak gyógyke-
zelése. Samodai +36-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bá-
dogozást, lapostető-szigetelést, fa-
lak javítását-festését garanciával,
engedménnyel vállalom. Tel.: 06-
30/376-2712.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Győrben élő idősek ott-
honi ápolását, gondozását vállalja
nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon bizalommal!
06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, 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
felújítása, újak készí-
tése, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő meg -
oldások. Tel.: 06-70/
223-7957.

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

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom. Fe-
leslegessé vált holmiját ingyen el-
szállítom. Stuka Tibor: 06-
30/ 217-0848.

EGYÉB

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

Akác konyhakész tűzifa
házhozszállítással rendelhető 2,5, il-
letve 5 m3 35.000 Ft-tól. Ellenőriz-
hető mennyiség, kiváló minőség. Tel.:
06-70/219-7947.

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.

INGATLAN

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

LAKÁSCSERE

Belvárosi,  1 szobás, 34  nm-es,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50–65 nm-es,  2-3
szobás,  határozatlan  idejű   bérle-
ményre. Kossuth Lajos út, Bán Ala-
dár út kizárva.   (Hirdetésszám: 464.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I., 2 szobás,  55
nm-es, összkomfortos, műanyag abla-
kos, parkettás,  határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne,  2 szobás, 53-
55 nm-es, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra, maximum 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, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne,
60–75  nm-es, 2-3 szobás, határozott -
határozatlan idejű bérleti szerződéses la-
kásra. Panel kizárva. (Hirdetésszám:
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
bérleményre. Elsősorban Belváros és
Sziget.  (Hirdetésszám: 468.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 50-60 nm-es 2,5-3
szobás, nem liftes házban, 3. emele-
tig lévő határozott-határozatlan idejű
adyvárosi bérleményre. Tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 469.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nm-es, összkomfortos, távfűtéses,
felújított, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 36 nm-es, 1 szo-
bás,  nem liftes házban, 1. emeletig
lévő, határozott-határozatlan idejű
adyvárosi, Szigethy A. úti és 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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

A hét minden napján 
ízletes ételekkel, frissítô italokkal
várjuk Kedves Vendégeinket 
Duna-parti teraszunkon!
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Bár az újabb győzelemért utazott a Győri ETO FC Új-
pestre, a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának
vasárnapi játéknapján, mégsem alakult minden ró-
zsásan a továbbra is nehéz helyzetben lévő zöld-fe-
héreknél. Hiába kezdtek sokkal támadóbb szellem-
ben Liptákék, Balajczának többször is védenie kellett,
ám gól nem lett egyikből sem. Az első félidő egyik leg-
emlékezetesebb jelenete Ojóhoz fűződik, aki dulakod-
ni kezdett Langgal, majd Liptákkal, amiért sárgát ka-
pott, Solymosi Péter játékvezetőt pedig angolul kér-
lelte, hogy angol nyelven beszéljen vele. A csatár gól-
lal vághatott volna vissza, de tíz méterről, ziccert ron-
tott. A játékrész gól nélküli döntetlennel zárult. 

A fordulás után kicsit bent maradtak a csapatok
az öltözőben. Majd húsz percet kellett várni az első
helyzetre. Ekkor már rontott ziccer volt bőven, ám
a gólra egészen a 69. percig kellett várni. Andrics
passzát Perovics bombázta a jobb felsőbe, ezzel pe-
dig vezetést szerzett az Újpest. Erő már nem igazán
maradt a győriekben, hogy kiegyenlítsenek, így egy-
gólos hazai győzelemmel zárult a találkozó. Az ETO,
újpesti veresége után, továbbra is a 10. helyen áll a
bajnoki tabellán. 

Továbbra is hibátlan teljesítmény-
nyel áll a tabella élén a Rába ETO
FC a futsal NB I-ben. A győriek a
rájátszás felsőházának 6. forduló-
jában a Veszprémet győzték le
hazai pályán 4–1-re, ezzel pedig
újabb nagy lépést tettek a bajnoki
cím megszerzése felé.

Hazai tűzijátékkal indult a mér-
kőzés, az ETO játékosai tizenhat-
szor próbálták bevenni a veszpré-
mi kaput, közben azonban a ven-
dégek megszerezték a vezetést.
Nekik ehhez mindössze két lövés
elég volt az eltelt 14 perc alatt. Ek-
kor Bényi volt eredményes, 0–1.
Az ETO nem vett vissza a tempó-
ból, bár akadtak hibák, a kitartás
meghozta az egyenlítést. A 18.
percben Dróth alakította 1–1-re
az állást, büntetőből. A szünetig
ez is maradt az eredmény. A foly-
tatásban is az első félidei forgató-
könyv szerint alakultak a dolgok,
legalábbis a 26. percig. Az ETO
ziccereket dolgozott ki, a Veszp-
rém védekezett, de jött Vevé, aki
gyorsaságát kihasználva, belőtte
a vezető gólt, 2–1. Két perccel ké-
sőbb Dróth tökéletes passzából a
csapatkapitány Lódi is feliratko-
zott a gólszerzők közé a 28. perc-
ben, gyakorlatilag eldöntve a
meccset. 3–1. A végeredményt
öt perccel később Solano állította
be egy kapufás góllal, 4–1. Az
ETO-ra még négy meccs vár a
bajnokságban. Legközelebb Du-
naújvárosban lép pályára a csa-
pat, majd jön hazai pályán a Be-
rettyóújfalu elleni rangadó, aztán
idegenben az Aramis, a szezon –
remélhetőleg óriási ünnepléssel
– a Haladás elleni meccsel zárul,
a Magvassy-csarnokban. 

A Jövő Bajnokai programban részt ve-
vő összes fiatal tehetség rajtkőre állt a
hétvégén, az új győri uszodában ren-
dezett versenyen. Az eseményen a vá-
logatott kapitánya, valamint az Ma-

gyar Úszó Szövetség elnöke is elisme-
rően beszélt arról, hogy milyen ütem-
ben fejlődik a városban a sportág.
Szóba került a 2017-es budapesti
úszó-világbajnokság is.

A Jövő Bajnokai programban 66
egyesület 240 kiemelt tehetsége mu-
tathatja meg versenyről versenyre,
hogy hol is tart egy felnőtt világbaj-
nokságig vagy olimpiáig vezető úton.

Vereség Újpesten

A Jövô Bajnokai a gyôri medencében

Karnyújtásnyira
a bajnoki cím

Nekik is óriási ösztönzés lehet a 2017-
es budapesti vb, amelynek előkészü-
letei az új fővárosi létesítmény építé-
sével megkezdődnek. Gyárfás Tamás
elnök elmondta, nagyon bízik abban,

hogy nemcsak a szervezés fog jelesre
vizsgázni, hanem sok hazai éremnek
is örülhetünk majd. 

Világbajnokunk, Bernek Péter esé-
lyesként készül a nyári kazanyi világ-
bajnokságra, és a riói olimpiára is, de
azt mondja, a hazai megmérettetés
igazán különleges lesz. Az úszó kivá-
lóság elmondta, az olimpia után a ha-
zai verseny az, ami a legközelebb áll a

szívéhez, és biztos benne, hogy ezzel
más is így van. 

A Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics
Fanni, Takács Krisztián és Balog Gábor
nevével fémjelzett Győri Úszó SE két év

alatt nagyot lépett előre, és lett orszá-
gos szinten is kiemelkedő klub. A vá-
rosnak biztosan lesznek világbajnoki
és olimpiai indulói, nem csak 2016-
ban Rióban, hanem később is. A Győri
Úszó SE és az Aqua Sportcentrum re-
mekül vizsgázott rendezésből ezúttal
is. Az újabb nagy feladat az országos
bajnokság lesz, ahol lemodellezik az
oroszországi vb teljes programját.
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2015. május 9-én szervezi meg a Flex
Fitness SE a Standinger Anita-emlék-
versenyt. A többszörös magyar baj-
nok erőemelő hölgy tavaly hunyt el sú-
lyos betegségben. Anita szülei, egyko-
ri barátai és az egyesület méltó emlé-
ket akar állítani ezzel a viadallal az egy-
kori kiválóságnak. Terveik szerint a
versennyel hagyományt teremtené-
nek, remélhetőleg évről évre minél
színvonalasabb mezőnnyel. Verseny
helyszíne: Flex Fitness SE Győr, Mé-
száros Lőrinc u. 12. Időpontja: 2015.
05. 09. (10 órától nevezés-mérlege-
lés), a verseny kezdete 12 óra. 

Az elmúlt fordulóban győzelemmel sikerült elhagynia a pályát
a Széchenyi Egyetem Győri KC-nek a Szolnoki Olaj KK ellen.
Bár a vendégek jól szervezett, igazán erős csapattal érkeztek
Győrbe, Molnár István tanítványai az egész mérkőzésen irányí-
tották a játékot, és igazi csapatként együtt dolgozva, megsze-
rezték a győzelmet. Széchenyi Egyetem Győri KC–Szolnoki
Olaj KK U23 79–62.

Molnár István: „Most elvárható volt a győzelem a csapattól.
Ennek ellenére a mérkőzés során sokszor nem tudtuk átlépni
saját árnyékunkat. Az előző mérkőzések nem voltak igazán ön-
bizalom-növelőek számunkra. Ezért  a találkozón többször elbi-
zonytalanodtunk, pedig a nagyobb arányú győzelem lehetősé-
ge is megvolt."

A Kisbácsai Horgász Egyesület május 10-én,
vasárnap nyílt, egyéni gyermek horgászver-
senyt rendez a szép környezetű Kisbácsai ta-
von. A hagyományosan jó hangulatú megmé-
rettetésen a 14 évnél fiatalabbak indulhatnak.
A gyülekezés fél nyolckor lesz a tóparton, a ver-
seny nyolc és tizenegy óra között tart. A derbi
után közös szalonnasütésre várják a fiatalokat,
a családtagokat és az érdeklődőket. A program
jó lehetőség arra is, hogy az emberek találkoz-
zanak, beszélgessenek egymással.

Az első nagy nemzetközi viadallal hi-
vatalosan is megkezdődött a kajak-ke-
nusok idei versenyszezonja. A magyar
kajak-kenu válogatott a riói, olimpiai
keret tagjai nélkül, de néhány felnőtt
világbajnoki érmessel, valamint sok-
sok tehetséges fiatal versenyzővel
vett részt a racicei Európa-bajnoksá-
gon. A Graboplast Győri VSE verseny-
zőivel a soraiban utazott el a múlt hé-
ten a magyar kajak-kenu válogatott a
racicei Európa-bajnokságra. A győri-
ek közül a kajakos Hérics Dávid és Far-
kasdi Ramóna, valamint a kenus Laka-
tos Zsanett és Takács Kincső raga-
dott lapátot és szállt vízre a kontinens-
viadalon. 

Közülük a legjobban – ahogy várni
is lehetett – a világ-, és Európa-bajno-
ki címvédő női kenupáros, Lakatos
Zsanett és Takács Kincső szerepelt. A
lányokat csak legnagyobb riválisuk, a
tavaly éppen mögöttük világbajnoki
ezüstérmet szerző fehérorosz páros
tudta megverni. „Nem vagyunk elke-
seredve – fogalmazott Lakatos Zsa-
nett a Magyar Kajak-kenu Szövetség
hivatalos honlapján. Jobb itt kikapni a
szezon elején, mint a legvégén Milá-
nóban, a világbajnokságon. Abban
biztos vagyok, hogy mi addig még
rengeteget fogunk fejlődni.” Másnap

A győri Unicentral Bulls hat fővel, K-1 szabályrend-
szerben vett részt a rangos WFC nemzetközi amatőr
küzdősport tornán. Az első versenynapon minden
ringbe lépő győri sikeresen zárt. Nardelotti Zoltán és
Balázs Péter egyaránt K.O.-val  búcsúztatták ellenfe-
leiket, a többiek pontozással jutottak tovább. Vasár-
nap pedig már érmekért léphettek a kötelek közé
sportolóink. A következő eredmények születtek: 1.
Nardelotti Zoltán 75 kg; Balázs Péter 81 kg – a dön-
tőben mindketten kiütéses győzelmet arattak, meg-
szerezve súlycsoportjuk amatőr nemzetközi övét. 2.
Balogh Mária 60 kg; Grónai Sándor 63,5 kg; Pardavi
Dávid 71 kg; 3. Schwéger Tímea 55 kg. Felkészítő ed-
zők: Csányi János, Vlasich Róbert, Dudás Szabolcs.

Május 17-én, vasárnap 10–14
óráig rendezi meg a Győr-Moson-
Sopron Megyei Szabadidősport
Szövetség a nordic walkingosok-
nak és gyaloglóknak szóló tájéko-
zódási játékát, a Nowathlont. A vi-
adalon öt kategóriában (egyéni,
2–5 fős csapatok, munkahelyi és
baráti társaságok, illetve 4 fős
családok) indulhatnak a bátor je-
lentkezők. A versenyen, a térké-
pen kijelölt útvonalon az egyéni
és csapatban indulóknak össze-
sen 10 pontot kell érinteniük,
ezek közül 5 állomáson feladato-
kat is kell teljesíteniük. Nevezés a
helyszínen 9–12 között. 

NOWATHLON 
tájékozódási játék

Standinger Anita-
emlékverseny

Behúzták a kötelezôt Horgászverseny
gyermekeknek

Két ezüst a racicei Európa-bajnokságról

aztán egyéniben is remekelt a győri ki-
válóság. C–1 200 méteren ugyanúgy
a dobogó második fokára állhatott fel.
A győri tehetség nagyon boldog a két
ezüstéremmel, hiszen mint mondja,
az idény elején járnak, és nem az Eb-
re időzítették a versenyformájukat. A
magyar válogatott többi győri kajako-
sa nem végzett dobogós helyen. Igaz,
Hérics Dávid Nádas Bencével párban,

200 méteren került a legközelebb hoz-
zá. A duó ugyanis végig nagy csatá-
ban volt a bronzéremért, ám végül le-
csúszott róla és negyedik lett. Farkas-
di Ramóna pedig a nyolcadik helyen
végzett a kajak egyesek 1000 méte-
res futamában. Magyarország Laka-
tos Zsanett és Takács Kincső ezüst -
jeinek köszönhetően, a 12. helyet sze-
rezte meg az éremtáblázaton.
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A férfi Szuperliga 2014/2015-ös kiírásának
negyedik helyén végzett a Győr-Szol te-
kecsapata. A szezont Németh Gábor elnök-
kel értékeltük. 

Hogy sikerült az idei szezon, elégedettek a győri
tekések teljesítményével?

Abszolút pozitívan értékelem az idei bajnokság ered-
ményét. Nagy változásokon ment keresztül a játékoske-
ret. Az első öt helyet tűztük ki a bajnokság előtt és végül
néhány fordulóval ezelőtt a negyedik helyet szereztük
meg és ezt sikerült a szezon végéig megőriznünk. Sőt
megszorongattuk a harmadik helyezett Répcelakot. 

Milyen volt az idei mezőny, erős ellenfelek voltak?
Igazából az első három csapat erősebb játékerőt

képvisel, sőt a Szeged sokkal, mint mi, ők azért világ-
viszonylatban is ott vannak az elitben. Ám azért sike-
rült a Zalaegerszeggel is egy szoros csatát vívnunk,
sőt a Répcelakot itthon le is győztük. A velünk azonos
erőt képviselő csapatokat zömmel legyőztük itthon és
idegenben is, és egy biztos negyedik helyet zártunk. 

Nem volt azért könnyű szezon, hiszen sokszor
sérülések is tizedelték a csapatot. Hogy sikerült
megoldani ezeket a helyzeteket?

Sok sérülés hátráltatta a szezon második felét.
Az egyik alapjátékosunk az utolsó hét-nyolc mecs-
csen egyáltalán nem tudott játszani. Ennek ellenére
a beugró játékosok hozták a tőlük elvárható szintet,
és ha szorosan is, de sikerült a fontos mérkőzéseket
megnyerni. 

Elégedettek az idei szezonnal a tekések

Elégedettek az idei szezonnal? Mi a jövő évi
cél? Lesznek-e változások?

Elégedettek vagyunk az idei évvel, és szeren-
csére a támogatóink is így vélekednek erről. A jö-
vő évre pedig sikerült egy óriásit igazolnunk, a
többszörös világbajnok Kakukk Leventét hozzuk
el a bajnok Szegedtől és vele a dobogót is meg-
célozzuk már. 

Hogy alakul a következő pár hónap?
Május közepén még lesz a Kristyán Zsuzsa Emlék-

verseny, ahol csapatunk több tagja szerepel. Június-
ban tartunk pihenőt. Július elejétől kezdődik majd a fel-
készülés, és szerencsére nagy az érdeklődés a csapat
és a pálya iránt is, így már most körvonalazódnak az
edzőmeccsek, neves csapatok ellen augusztusban.
Azután pedig már kezdődik is a bajnokság.
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KOS 
Nagyon figyeljenek a héten, az informá-
ciók nagyon áramolnak Önök körül. Így lassan ösz-
szeállnak a gondolataik, kialakul a céljukhoz veze-
tő út. Ne szalasszák el most a jó lehetőségeket. 

BIKA 
Tele vannak tervekkel, célokkal, és a meg-
valósításukhoz is sok erejük van most. Csak legye-
nek kitartóak, elérik, amit akarnak. Figyeljenek az
otthoni, családi dolgaikra.  

IKREK 
Hagyják a titkokat, a rejtélyes dolgokat a
héten, nem érdemes ilyenekbe belemenniük, most
úgyis minden kiderül. Sok változás, új feladat van
munkahelyükön, ez leköti most sok erejüket. Ha
kell, járjanak az új információk nyomábant. 

RÁK 
Újuljanak meg a héten, legyen több ide-
jük önmagukra, újítsák meg ruhatárukat, külsejü-
ket. Engedjék el lelkükből a sérelmeket, fájdalma-
kat, kezdjenek új fejezetet.   

OROSZLÁN 
Nagyon figyelniük kell a héten, óráról órá-
ra változnak Önök körül az események, nem fognak
unatkozni. Vegyék kézbe a dolgok irányítását, így nem
esnek majd pánikba. Figyeljenek egymás érzéseire. 

SZŰZ 
Ez a rendrakások hete, mindenre figyel-
jenek jól, különben elszalasztják a megfelelő alkal-
makat, lehetőségeket. Keressék meg benső nyugal-
mukat. Munkájukban új lehetőségekkel állnak
szemben. 

MÉRLEG 
Zárjanak le minden félbehagyott dolgot,
konfliktust életükben, ne nehezítsék ezekkel saját
dolgukat. Találják meg benső békéjüket, ne ideges-
kedjenek feleslegesen.  

SKORPIÓ
Ne hajszolják magukat a héten, sem pe-
dig családjukat. Ne legyenek annyira kritikusak,
nem tesz jót senkinek sem. Legyenek sokkal pozi-
tívabbak, hallgassanak párjukra. 

NYILAS
Figyeljenek jól párkapcsolatukra a héten,
kerüljék a vitákat, félreértéseket. Mindent beszél-
jenek meg egymással, ne hagyják, hogy amit eddig
elértek, az romba dőljön. Munkájukban most bizo-
nyítaniuk kell, hogy Önöknek van igaza. 

BAK
Nehéz helyzetbe kerülhetnek a héten,
két lehetőség között kellene választaniuk. Gondol-
ják végig logikusan, mi lenne most Önöknek a le-
hető legjobb megoldás.  

VÍZÖNTŐ 
Sok erejük elmegy a héten ügyeik rende-
zésére, jobb, ha listát írnak a teendőkről. Így elke-
rülhetik a sok feszültséget, ami ezzel jár. Munká-
jukra is nagyon figyeljenek most oda. 

HALAK 
Fontos a hét pénzügyeik szempontjából,
jól gondolják át, hogy is szeretnék rendezni azt.
Családjuknak ugyancsak hiányoznak most, nem
tudtak az utóbbi időben sokat együtt lenni velük,
ideje mindezt bepótolniuk.

Mit ígérnek a csillagok?

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.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az idei évben ismét bővült az Afrika ki-
futó állatsereglete a Xantus János-ál-
latkertben. Április 28-án érkezett Jas-
per, a Rothschild-zsiráf, ami Pozsony-
ban született. A kiskamasz zsiráffiút a
csapat rögtön befogadta. Solongo,
Fokke és Ndogo az állatkert zsiráfbi-
kái azonnal a „szárnyuk alá vették” fia -
tal társukat. Most már együtt töltik
mindennapjaikat a tágas kifutóban. 

Másik újdonság a színpompás
skarlát íbisz csapat, amely a különle-
ges színezete miatt az állatkertek
egyik legkedveltebb madárfaja. A Dél-
Amerika északi részén őshonos ma-
darak fiatal egyedeinek kezdetben
nem skarlátszínű a tollazatuk, hanem
inkább barna árnyalat felé közelít.

Új zsiráfbika érkezett 
az állatkertbe

Skarlátszínű tollruhájuk csak kétéves
korukra alakul ki teljesen.

Tavasszal ismét sok újszülött érke-
zett az állatkertbe, a Füles Bástya he-
lyett már az állatkertben éjszakázó kis-
tigrisek mellé érkezett a két kis Benett
kenguru és a Fakó lóantilop borjú is.

Látogasson, el a győri állatkertbe,
keresse meg a tündéri kicsinyeket, és
töltsön el egy tartalmas, élmények-
ben gazdag napot!

Információ: www.zoogyor.com


