
G y ő r  P l u s z  k ö z é l e t i  h e t i l a p  /  V .  é v f o l y a m  2 0 .  s z á m  /  2 0 1 5 .  m á j u s  1 5 . ,  p é n t e k  /  M e g j e l e n i k  5 9 . 5 0 0  p é l d á n y b a n

9. oldal Miért szeretem Győrt?
portré rovatunk e heti főszereplője
prof. dr. Dézsi Csaba András kar-
diológus főorvos, a győri szívcent-
rum létrehozója, aki a közelmúlt-
ban díszpolgári címet kapott. 

3. oldal Bővítette motorfejlesztő
központját a győri Audi Hungaria
Motor Kft. A meglevő épület mellé
felhúztak egy vadonatújat, s hat új
fékpadot is beszereltek. A beruhá-
zást a napokban adták át.

28. oldal Folytatjuk a tavaly elindított sorozatunkat, amelyben a Győri
Atlétikai Club egyes szakosztályait mutatjuk be. Ebben a hónapban a ju-
dósok edzésén jártunk. Bejczi Zsuzsanna és Gyimes Nikolett keményen
vetette bele magát két éve a munkába, hogy újra egy meghatározó, több
száz fiatallal dolgozó judoklubot hozzon létre. Ezzel pedig Győr meghatáro-
zó egyesületét faragja a Győri Atlétikai Club judo szakosztályából. 

Interjú Borkai Zsolt polgármesterrel a 4—5., cikkünk a 27. oldalon

EGÉSZSÉGNAP A KAMARÁBAN 2015. május 18.
Szent István út 10/A
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MOZAIK  KISHÍREK

A tizenhárom éve változatlan „Adj örömmel!" jelmondat idén is sok em-
bert indított arra, hogy részt vegyen a Győri Egyházmegye által szer-
vezett Szeretet Napokon vasárnap. A rendezvény bevételét a Böjte Csa-
ba ferences szerzetes gyermekmentő missziójára fordítják. A Szeretet
Napok ezúttal is a hagyományoknak megfelelően, püspöki szentmisé-
vel kezdődött a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Böjte Csaba
szentbeszédében a csíksomlyói Szűz Mária-szobor 500 éves jubileu-
mát idézte fel, s átadta azt a szobormásolatot, melyet elhozott a Győri
Egyházmegye számára.  Az egész napos forgatagot. Pápai Lajos me-
gyés püspök és dr. Somogyi Tivadar alpolgármester nyitotta meg a
Püspökvár kertjében. A kulturális programok mellett állatsimogató,
kézműves játszóház, légvár, mini KRESZ-park is várta a családokat. Az
adományok és az ételjegyek mellett a miseborkóstolón és a sütemény-
vásáron befolyt összegek is a dévai árvák segítését szolgálta.

Borkai Zsolt polgármester a „Győri
Városháza” ezüst emlékéremmel jutal-
mazta Szabó Attilát, akinek szakszerű
elsősegélynyújtásával sikerült meg-
mentenie egy emberi életet.

Szabó Attila a Rába Bástya Va-
gyonvédelmi Kft. szolgálatirányítója-
ként dolgozik, aki kollégája életét
mentette meg azzal, hogy azonnal
megkezdte az újraélesztést az infark-
tusgyanús férfinál, akit egészen a
mentők kiérkezéséig mellkaskomp-
resszióban részesített. A gyors beavat-
kozás nélkül szomorúbb végkimene-
tele lehetett volna a történetnek, hi-

A tavaly elkészült győr-
ménfőcsanaki rekortán
borítású futópálya körül
munkagépek dolgoz-
nak, a lakók kérésére
ugyanis megoldódik a
közvilágítás problémája
is. Rengetegen használ-
ják a Bezerédj-kastély
parkjában található futó-
pályát, s hogy sötétedés
után is sportolhassanak
a környéken élők, Szabó
Jenő önkormányzati
képviselő több lámpát is
szereltet a pálya köré,
valamint az ott található
játszótér is kap esti
megvilágítást. A képvi-
selő tájékoztatása sze-
rint a munkálatok két hé-
ten belül befejeződnek.

Német
nemzetiségi
zenei fesztivál

Menetrend szerinti hajójárat indul
szombat délelőttönként a Kálóczy
téri Zátony étterem kikötőjéből a
Xantus János Állatkertbe. A mint -
egy ötvenszemélyes, Kalandorra
keresztelt sétahajóval a környék va-
lamennyi vize behajózható, így az
állatkerti úti cél mellett más prog-
ramokkal is várják a családokat,
óvodákat, táborozókat. A Kalandor
sétahajó menetrendje: A Xantus
János Állatkertbe a Zátony étterem
kikötőjéből szombatonként 9.30-
kor van az indulás, míg a Mesehajó
vasárnaponként 10.30-kor indul
ugyanabból a kikötőből. Jegyek
elővételben a Zátony étteremben,
a Látogatóközpontban és a
Győr+Pavilonban kaphatók. 

Hajójárat
az állatkertbe

Győr Megyei Jogú Város Német
Önkormányzata május 15-én 15
órai kezdettel tartja „Dalolj, táncolj
velünk!" – megyei német nemzeti-
ségi ifjúsági ének-, tánc- és zenei
fesztiválját, a Kovács Margit-iskolá-
ban. Fellépnek: Brunszvik Teréz Né-
met Nemzetiségi Óvoda, Kovács
Margit Német Nyelvoktató Általá-
nos Iskola, a rajkai Békefi Ernő Ál-
talános Iskola. A kimlei Nemzetisé-
gi Általános Iskola tanulói, Ruisz
Alexandra – hegedű (Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem),  Ruisz
Rebeka – ének (Egressy Béni Re-
formátus Művészeti Iskola) és Kar-
sai Klára előadóművész, a Buda-
pesti Német Színház tagja.  A ren-
dezvény nyilvános.

Köszönet az életmentésért
szen a mentősöknek is közel fél órába
tellett, mire a férfi visszanyerte az esz-
méletét. Szabó Attila elmondta, nem
tanulta az újraélesztést, de egy koráb-
bi alkalommal látta, ahogy a mentő-
sök végzik a kompressziót, és szeren-
csére sikerült olyan szakszerűen csi-
nálnia, hogy az eredményre vezetett.
Az átadás alkalmával a polgármester
elmondta, nem volt nehéz döntés,
hogy Szabó Attilának adományozza
az ezüst emlékérmet, hiszen tettével
példát mutatott mindenkinek, aki
esetleg hasonló helyzetbe kerül, és a
lélekjelenlétén múlik egy emberi élet.

Adj örömmel!

Közvilágítást kap
a ménfôcsanaki futópálya

Szerdán Győrbe látogatott Írország buda-
pesti nagykövete. Kevin Dowling találkozott
és rövid megbeszélést folytatott dr. Somogyi
Tivadar alpolgármesterrel, valamint Pápai
Lajos megyés püspökkel. A találkozó végén
a bazilikában megkoszorúzták Walter Lynch
írországi püspök emléktábláját.

Az ír nagykövet Gyôrben
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Radnóti Ákos városüzemeltetésért fe-
lelős alpolgármester és a Győr-Szol
Zrt. városüzemeltetési igazgatóságá-
nak szakemberei a cég Rozgonyi úti
telephelyén, szerdán áttekintették a
közterületi fűnyírás során használt ti-
zennyolc Győr-Szol-gép műszaki fel-
készítésének eredményét. A gépek ez-
úttal szinte munkából érkeztek a
szemlére, hiszen május 4-én már a
második fűnyírási kör kezdődött a vá-
rosban. A bemutatón kiállították azt a
hat darab önjáró fűnyíró gépet, ame-
lyekkel a Győr-Szol munkatársai a Bel-
városban, Nádorvárosban, Gyárváros-
ban és Adyváros egy részén dolgoz-
nak. Láthatóak voltak a rézsűkaszák,
a gazos területek vágására használt,
nagy teljesítményű traktorok, a tölté-

Gépszemle és fûnyírás

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Bővítette motorfejlesztő központját a győri Audi
Hungaria Motor Kft. A meglevő épület mellé felhúz-
tak egy vadonatújat, s hat új fékpadot is beszereltek.
Az ünnepélyes avatón a várost Borkai Zsolt polgár-
mester, a kormányt pedig Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter képviselte.

Padlógázzal megyünk tovább – érzékeltette a hely-
zetet Oliver Hoffmann, a központ vezetője, arra utalva,
hogy az eddigi 14 fékpad helyett már 20 áll rendelkezés-
re, amivel a járatási kapacitást negyven százalékkal nö-
velték. A fékpadokon a Volkswagen-konszern valameny-
nyi motortípusát tesztelhetik a győri mérnökök.

A GYHG Nonprofit Kft. Kalmár Ákos
önkormányzati képviselő kérésére és
támogatásával a háztartásokban fel-
halmozódott lom jellegű hulladékok
elhelyezésére gyűjtőpontot üzemel-
tet, egyszeri alkalommal, május 23-
án, szombaton 8 és 17 óra között
Győrben, a Tompa út és a Vágóhíd út
sarkánál, a régi buszfordulónál. A köz-
szolgáltató ezúton is kéri az autóso-
kat, hogy pénteken 22 órától szom-
bat 20 óráig lehetőség szerint ne par-
koljanak majd ezen a helyszínen.  A
hulladékok átvételére kizárólag a
gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhelyez-
hető itt: elektronikai, fém, műanyag,
nyesedék, építési törmelék, csoma-
golóanyagok, bútorok, berendezési
tárgyak stb. Veszélyes hulladékot a ki-
helyezett gyűjtőponton nem lehet le-
adni, a veszélyes anyagokat az állan-
dó helyszíneken működő hulladék-
udvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri la-
kosok, a Győrben szemétszállítási
díjat fizetők jogosultak. Jogosultsá-
gukat igazolhatják a hulladékszállí-
tási díj befizetéséről szóló számlá-
val, akiknek pedig ilyen nincs –
mert a társasház közösen fizet –, a
korábban kiadott Győr Kártyával
vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

Borkai Zsolt: A siker alapja az összefogás és együttgondolkodás

Bôvítette motorfejlesztô központját az Audi
Thomas Faustmann, a győri Audi ügyvezetésé-

nek elnöke magyar szívet megmelengető köszöntő-
jében sorolta azoknak a világhírű magyar mérnö-
köknek a nevét, akik találmányaikkal beírták nevü-
ket a történelembe. Irinyi János a gyufát, Bánki Do-
nát a porlasztót, Barényi Béla az autók passzív biz-
tonsági rendszerét fejlesztette ki.  Faustmann mér-
földkőnek nevezte azt, hogy a 2001-ben alapított
győri motorfejlesztő központ tovább bővült, ahol
már 209 fejlesztő dolgozik. Kiemelte, 2017-ig to-
vábbi fékpadokat helyeznek üzembe, azt pedig
büszkeséggel említette, hogy rendelkeznek egy klí-
makamrás fékpaddal, amelyen trópusi hőséget és
sarki hideget is szimulálhatnak, ilyen körülmények
között tesztelhetik a motorokat Győrben.

Lieselore Cyrus, Németország budapesti nagy-
követe az ünnepségen azt mondta, a győri sikertör-
ténet folytatódik a világ legnagyobb motorgyárának
számító Audi Hungaria Motor Kft.-nél. A nagykövet
asszony úgy vélte, az Audi bizalma a magyar mér-
nöki tudásban kifizetődik. 

Borkai Zsolt polgármester köszönetet mondott
mindazoknak, akik az elmúlt két évtizedben hozzá-
járultak ahhoz, hogy a város és az ország gazdasá-
ga erősödött. Kiemelte az Audi, az egyetem, város
és a magyar kormány együttműködését.

Az együttgondolkodás eredménye az, hogy szin-

te nincs olyan hét, amikor ne adhatnánk számot va-
lamilyen eredményről, a győri siker alapja az össze-
fogás – fogalmazott az ünnepségen Borkai Zsolt,
aki szerint Győr előkelő helyen van az Audi szívében,
s azt kívánta, sok ilyen szép pillanatot élhessünk át,
mint a motorfejlesztő központ bővítése.

A jövő Győrben épül – ezzel a jól ismert mondat-
tal zárta beszédét a polgármester.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
ünnepi köszöntőjében Thomas Faustmannt, a győri
Audi ügyvezetésének elnökét tiszteletbeli magyar-
ként aposztrofálta, aki sokat tett Győrért és Magyar-
országért.

Ahogy az Audi négy karikája egybefonódik, úgy
kapcsolódik egymáshoz Magyarország, Győr és az
Audi – fogalmazott a miniszter, aki szerint az Audi
Győrnek olyan versenyelőnyt hozott, amit nehéz
lesz másoknak behozni. 

Végezetül Szijjártó Péter bejelentette, azon dol-
gozik a kormány, a város és az Audi, hogy Győrben
létrehozzanak egy integrált felsőoktatási ipari köz-
pontot, amellyel tovább erősödne a térségben a jár-
műipar eddig is nagyon erős pozíciója.

Az ünnepség szónokai végül egy 580 lóerős mo-
tor tesztjével beindították a hat új fékpad egyikét, s
ezzel hivatalosan is megnyílt a kibővített motorfej-
lesztő központ. 

Kihelyezett
hulladékudvar sek nyírására bevetett gépek, a sze-

gélyvágók és a szállító járművek.
A szemlén elhangzott: A Győr-Szol

Zrt. városüzemeltetési igazgatóságá-
nak kiemelt tavaszi feladata a közterü-
leti fűnyírás. Az idén tavasszal tapasz-
talt időjárás különösen kedvez a fű nö-
vekedésének, ezért a Győr-Szol Zrt. a
saját lehetőségein belül minden kapa-
citást bevet a munka gyorsítása érde-
kében. Ezzel együtt a szakemberek tü-
relmet kérnek mindenkitől, amint fo-
galmaztak: a fűnyírók minden terület-
re el fognak jutni. Az intenzíven fenn-
tartott részek nyírása mellett zajlik a
szegélynyírás, ugyanakkor a városba
bevezető utak mentén és a külsőségi
területeken folyamatban van a kaszá-
lás is.

Harmadik alkalommal szerveztek csa-
ládi napot a múlt szombaton a ménfő-
csanaki iskolában. Igazi májusi színes
kavalkád fogadta a Kisdobos úti épü-
let udvarán és osztálytermeiben az
idelátogató szülőket, gyermekeket és
hozzátartozókat. Az iskola tanulóinak
műsorával és Takács Tímea önkormány-
zati képviselő köszöntőjével kezdődött a
rendezvény. Ezt követően több program
közül választhattak a gyerekek: íjászat,
ugrálóvár, arcfestés, kyokushin karate-
bemutató, lovaskocsikázás, játszóház és
még sok érdekesség. A családi, baráti
közösségek az ebédről is gondoskodtak,
hiszen a bográcsokban halászlé, gulyás
főtt. A programok és bemutatók önkén-
tes felajánlással történtek, hiszen min-
den résztvevő valamiképpen kötődik a
Petőfi-iskolához. A szervezés az iskola
szülői munkaközössége, tantestülete,
technikai dolgozói közös összefogásá-
nak eredménye és sikere. 

Családi nap 
Ménfôcsanakon
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A HÉT TÉMÁJA  INTERJÚ

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az ETO megmentéséről, a Quaestor-bot-
rány győri hullámairól és a város gazdasági
programjáról beszélgettünk Borkai Zsolt
polgármesterrel.

Kezdjük azzal, ami talán a legtöbb embert érde-
kel ezekben a napokban. A héten bejelentette, si-
került megmenteni az ETO-t.

Igen, örömmel jelenthetem, hogy a győri zöld-fe-
hér labdarúgás megmenekült a megszűnéstől. Bár
az elmúlt napokban már tényleg úgy tűnt, hogy
menthetetlen a helyzet, nem adtuk fel! Számtalan
tárgyaláson, lobbizáson, egyeztetésen, rengeteg
idegeskedésen és álmatlan éjszakán vagyunk túl,
de megérte! Amit sikerült elérnünk, az a jelenlegi
helyzetben a csodával határos, köszönöm minden-
kinek, aki segített, hogy idáig eljuthattunk. A meg-
szűnés helyett az utánpótlás csapatok továbbra is
a legmagasabb osztályú bajnokságban szerepel-
hetnek majd kiemelt egyesületként és kiemelten tá-
mogatott akadémiaként, míg a legidősebb utánpót-
láskorú csapat számára az NB III-ban nyílik lehető-
ség a szereplésre.

Elmondaná, hogy miként zajlott ez a folyamat?
Gyakorlatilag minden lehetőséget végigjátszot-

tunk. Az elején még lett volna olyan befektető, aki
megvásárolta volna a klubot az adósságával együtt,
de ez a bűnügyi zárlat miatt nem volt lehetséges.
Ezért nyilvánvalóvá vált, hogy az NB I-es indulás
nem tartható, ekkor azért kezdtünk harcolni, hogy
legalább az NB III meglegyen. Erre az egyetlen
esély az volt, hogy a futsalklub átveszi a fiatalokat.
Ez rendben is lett volna, de a köztartozás rendezése
számos akadályba ütközött. Az önkormányzat nem
tehette meg, hogy kifizesse egy magáncég köztar-
tozását, hiszen közpénz ilyen célra nem fordítható.
Az MLSZ segített volna, de ezt nem minden első
osztályú klub támogatta, a szóba jöhető lehetősé-
gek tehát vészesen fogytak. Nem adtuk fel, mert
egy 111 éves klubról van szó, amely rengeteg győri
szívügye, köztük az enyém is. Elsősorban a több
száz gyerek miatt tartottam rendkívül fontosnak a
klub megmentését. Végül a kitartásunk eredmény-
re vezetett. Sikerült megoldást találni arra, hogy a
köztartozást a futsalklub ki tudja egyenlíteni, és az
alacsonyabb osztályú indulási jogok átvételéről is
megszületett a megállapodás. Akik esetleg csaló-
dottak az NB III miatt, higgyék el, ez is óriási ered-
mény, mert itt nem az NB I-es indulás volt a tét, ha-
nem a 111 éves egyesület léte. A fiatalok megma-
radhatnak bajnokságaikban, az NB III-as indulási
jog pedig jó esélyt kínál arra, hogy a csapat belát-
ható időn belül visszakerülhessen a legmagasabb
osztályba. Kérem a szurkolókat, álljanak a csapat
mellé, hiszen most lehetőség nyílt arra, hogy a zöld-

Miközben a Quaestor miatt tám
éppen az ETO megmentésén 

fehérek visszatérjenek a korábbi sikerek útjára. Le-
hetőség nyílik arra, hogy győri szakemberekkel,
győri tehetségekkel, az akadémia növendékeivel,
valóban győri csapatként, szívvel-lélekkel harcolja-
nak. Ezért hiszem, hogy hamarosan ismét családi
program lehet Győrben futballmérkőzésekre járni!
Köszönöm a munkát és a kitartást azoknak, akik va-
lóban részt vállaltak a klub megmentésében.

Mi az oka annak, hogy bár sokan aggódtak az
ETO-ért, ténylegesen sokáig senki nem segített?

Az ETO sorsa elsősorban a saját
tulajdonosa kezében volt. Hogy ide
jutott a klub, a Quaestornak köszön-
hető. A cég nem csak sok ember pén-
zét tüntette el, de majdnem elvette
azt az örömet a fiatal sportolók és
szurkolók ezreitől, amit a játék nyújt.
Amikor megtörtént a baj, valóban so-
kan szorítottak az ETO-ért, de a konk-
rét segítséget senki nem merte közü-
lük felvállalni, mert attól tartottak,
hogy összemossák a nevüket a
Quaestorral. Sajnos ezt az önkormányzattal is
megtették, ezért a félelmük nem volt alaptalan.
Ebből látszik, hogy akik önös érdekből kárognak,
milyen rosszat tesznek és mennyit tudnak ártani.
A lényeg, hogy végül sikerült megoldani a prob-
lémát, a fiatalok előtt továbbra is ott a jövő, a fel-
nőtt csapatnak pedig megvan az esélye, hogy
visszajusson az élvonalba, méghozzá egy olyan
csapattal, amelyet a győriek is a magukénak
érezhetnek.

A Quaestor-ügy az elmúlt hetekben Győrben
is nagy vihart kavart. Mi a véleménye erről?

Egy nagyon súlyos bűncselekmény történt, ami
rengeteg embert megkárosított. Ezek az emberek
jóhiszeműen bízták a pénzüket egy 25 éve működő,
jó nevűnek tartott cégcsoportra, vagyis akik itt fek-
tettek be, nem hibáztathatók ezért. Az önkormány-
zat is szabályosan járt el, amikor a Quaestoron ke-
resztül államkötvényt vásárolt. Még egyszer hang-
súlyozom, az önkormányzat nevére szóló, államilag
garantált államkötvényt, nem pedig vállalati köt-
vényt. Óriási különbség! Ez a pénz ugyanis megvan,
ezt a KELER által a számunkra megküldött számla-
kivonat is igazolja és a bűnügyi zár feloldása után
visszajár városunknak.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter április
23-i nyilatkozata nem ezt támasztotta alá.

Őszintén szólva, nagyon megleptek Lázár János
szavai. Azért tartottam még aznap rendkívüli sajtó-
tájékoztatót, mert úgy éreztem, meg kell védenem
Győrt, az önkormányzatot, a kollégáimat, és persze
magamat is, hiszen igazat mondtunk, amikor állam-
kötvényekről beszéltünk. Ennek igazolására több
dokumentumot, köztük a már említett számlakivo-

natot is bemutattuk, és azt gondolom, hogy a felté-
telezés is sértő, hogy a kollégákkal, a hivatal- és vá-
rosvezetéssel együtt valótlant állítanánk. Egyébként
nem csak mi, több polgármester cáfolta már az el-
hangzottakat. Újpesti kollégám, Wintermantel Zsolt
például úgy fogalmazott, hogy mivel a számlakivo-
natuk szerint március 9-én a teljes összeg hiányta-
lanul megvolt a KELER-nél, ezért ha a kifizetéssel
netán mégis probléma merülne föl, az már egyér-
telműen nem a csaló brókerek, hanem a pénzügyi
felügyeletet gyakorló, a felszámolást végrehajtó ál-

lami szervek, személyek felelőssége. Azok
az önkormányzatok, amelyek államköt-
vényt vettek, nem követtek el semmi-
lyen felelőtlenséget, más kérdés, hogy
hogyan fajulhatott idáig a helyzet.
Ebből le kell vonni a következtetése-
ket, hiszen a cég működésének el-
lenőrzése nem az önkormányzat, és
nem a jóhiszeműen befektető ma-
gánszemélyek feladata. Hang-
súlyozom, Győr pénzügyi hát-
tere stabil, minden fejleszté-
sünk, beruházásunk, ter-
vünk meg fog valósulni, és
hiszem, hogy a pénz hama-
rosan megérkezik a vá-
ros kasszájába.

Ha már a fejleszté-
seket említi, a legutób-
bi közgyűlés elfogadta
a város öt évre szóló
gazdasági programját.
Mi a legfontosabb üzenete
az anyagnak?

Az, hogy folytatni kívánjuk azt az
utat, amelyen Győr elindult, és ami-
nek mi, győriek közösen vagyunk
építői. A város gazdasági fejlődé-
se dinamikus, de szeretnénk még
vonzóbbá tenni a befektetői kör-
nyezetet. Az iparűzési adó
mértékének csökkenté-
se jó döntésnek bizo-
nyult, hiszen az adó-
bevételünk ennek el-

Az ETO olyan csapat lehet,
amit a gyôriek újra
magukénak érezhetnek
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„Ön dönt: rendelkezik és segít. Vagy
pénzét a NAV-nál hagyja?” – kampá-
nyol az egyik alapítvány a személyi
jövedelemadó 1 százalékáért vívott
harcban. A ringbe rengetegen be-
szálltak, de a nézőtér mindössze 40
százaléka telik meg évről évre. A
többség nincs tisztában azzal, hogy
rendelkezhet 1+1 százalékáról, amit
civileknek, illetve egyházaknak,
vagy egy kiemelt közösségi célra
szánhat. A felajánlott összeg ráadá-
sul néhány éve csökkent a 16 száza-
lékos adókulcs bevezetése miatt, de
még így is több milliárd forintról
beszélhetünk az államnál ragadt
összeg kapcsán. Pedig a legtöbb ci-
vilnek ez a bevétel jelenti a legfőbb
forrást, egy felajánlás átlagosan
3900 forint, ami például a fogyaték-
kal élő gyermekeket és családjukat
segítőknek kétórás segítségnyúj-
tást jelenthet, vagy egy állatmen-
téssel foglalkozó szervezetnek akár
egy életmentő műtétet. Azonban
csak néhányan tudnak súlyos rek-
lámpénzeket mozgósítani az adó-
zók megnyeréséért, így az olló még
tovább nyílik a civilek között. 2014-
ben Győrben az Emberek az Álla -
tokért Alapítvány kapta a legtöbb
felajánlást, több mint hatezren kö-
zel 21,5 millió forintot adtak az ál-
latoknak, s ez messze meghaladja
más alapítványokéit. Az összesítés
másik végén áll a hajléktalanokkal
és a nehéz sorsú családokkal foglal-
kozó Segítőház Alapítvány, ahova 37
adózótól érkezett 114 ezer forint, az
összeget egyébként nehéz sorsú
gyermekekre költik minden évben.
Viszont az előző hasonlatra visz-
szatérve, nem mindenki játszik
sportszerűen, számos botrányról
hallhattunk már, például egy
gyermekmentő és egy daganatos
gyermekek gyógyítását támoga-
tó alapítványnál – melyek hátte-
rében megtalálhatjuk ugyanazt a
személyt –, vizsgálódik a NAV
hűtlen kezelés gyanúja miatt. 
Még senki nem késett el, rendel-
kezhetünk és segíthetünk az adó-
bevallástól függetlenül is az SZJA
1+1 százalékról május 20-ig, csak
jól nézzük meg, kiknek adjuk.

Zoljánszky Alexandra

1+1 az több
mint 2

madták,
dolgozott

lenére is nőtt. Ha a gyarapodás hasonló ütem-
ben folytatódik, néhány éven belül újabb adó-
csökkentést tudunk végrehajtani a gazdaság to-
vábbi élénkítése érdekében. Ezt azért is tartom
fontosnak, mert a jogszabályi környezet hat új
helyi adó bevezetését teszi lehetővé. Míg más te-
lepülések élnek ezzel, addig mi itt Győrben nem
tervezünk új adót, sőt szeretnénk csökkenteni a
meglévő terheket. Ennek a munkahelyteremtés
mellett a városfejlesztésre is komoly hatása van,
hiszen bevételeinket visszaforgatjuk az itt élők
komfortérzetének folyamatos javítására. A gaz-
dasági programban természetesen fontos he-
lyen szerepelnek az ifjúsági olimpiához kapcso-
lódó fejlesztések, de hangsúlyozni kell, hogy
ezeknek csak az apropója az ötkarikás esemény,
hosszú távon a létesítmények építése, mint az
uszoda vagy az aréna, és az úthálózat bővítése is
a győrieket szolgálja. Az egyes lakókörnyezete-
ket kiegyensúlyozott ütemben kívánjuk továbbra
is fejleszteni, szeretnénk folytatni a Belváros és
Újváros rehabilitációját, hagyományosan erős
szociális hálónkat és az intézményhálózatunkat
is magas színvonalon kívánjuk üzemeltetni. A kul-
túra, a sport és az idegenforgalom pedig tovább-

ra is kiemelt terület. Hangsúlyozom, hogy a
gazdasági programot egyhangúlag fogad-

ta el a testület, vagyis az ellenzéki képvi-
selők is egyetértettek vele, támogatják
azt, ezért valóban hiszem, hogy az min-
den tekintetben Győr épülését szolgálja.

Összességében milyen hatással vol-
tak Önre az elmúlt hetek történései?

Sok nehézség adódott, amelyeket
próbáltunk megoldani, vagy a megol-
dásban segíteni, de itt nem rólam van
szó, hanem a városról és a város lakói-
ról. Az ember olykor könnyebben, oly-
kor nehezebben viseli a megpróbálta-
tásokat, de a lényeg, hogy ilyenkor ne
magával foglalkozzon, mert a polgár-
mester egy egész közösségért dolgo-
zik. Az ETO-val kapcsolatos fejlemé-
nyeket egyértelműen sikerként értéke-
lem. Elfogadtuk a gazdasági progra-
munkat, több évre előre rendelkezünk
elképzelésekkel, hogy miként segítsük
Győr fejlődését. Elkészülnek a belváro-
si útfelújítások, a Dunakapu tér, és kez-
dődik az a nyári időszak, amelyben
idén is igyekszünk vonzó, sokszínű
programokkal megajándékozni a győ-
rieket és a Győrbe látogatókat. Sokan
irigyelik Győrt, ezért mindig lesznek,
akik megnehezítik majd az életünket,
a lényeg, hogy mi itt helyben továbbra
is együtt tudjunk gondolkozni, hiszen
ez a város sikerének kulcsa!
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A közelmúltban készült el a
174 lakásos Szigethy Attila
út 97–107-es épülettömb és a
60 lakásos Tihanyi Árpád út
61–63-as számú épület ener-
giatakarékos felújítása is.

„A program egyik legnagyobb
beruházása valósult meg, amit a
lakókkal együtt már nagyon vár-
tunk” – mondta Radnóti Ákos, a
terület önkormányzati képviselő-
je. Az alpolgármester kifejtette,
a Szigethy Attila út 97–107-es
épülettömb felújításával 174 la-
kás vált komfortosabbá, hiszen
a beruházás során elkészült az
épület homlokzati szigetelése,
fűtés-korszerűsítése és új nyílás -
zárókat is kapott a ház. A mun-
kálatokat az önkormányzat 87
millió forinttal, míg a magyar ál-
lam 153 millió forinttal támogat-
ta. „Nemcsak az épület, de an-
nak környezete is esztétikusab-
bá, korszerűbbé vált, hiszen

megújult a tömb előtti járda, ko-
rábban elkészült a szemközti ke-
rékpárút, új parkolóhelyek léte-
sültek, és tervezzük a közelben
további parkolók kialakítását, va-
lamint egy új köztéri kamera el-
helyezését is” – sorolta az alpol-
gármester.

Simon Róbert Balázs, a terü-
let országgyűlési képviselője

Újabb, több mint 230 lakás
vált komfortosabbá

hozzáfűzte, a beruházás révén
nem csak gazdaságosabb és
esztétikusabb lesz az épület,
de ezzel együtt a lakások érté-
ke is nő. Kiemelte, a kivitelezést
egy magyar tulajdonú kisvállal-
kozás, az Innouniversal Kft. vé-
gezte. Mint mondta, Győr élen-

járó az energiatakarékos felújí-
tások tekintetében, és az Ott-
hon Melege program jó esélyt
kínál, hogy ez a jövőben is így
maradjon. „Az állami keretre
közel száz győri épület adta be
pályázatát, amely mutatja, to-
vábbra is jelentős a győriek ér-
deklődése az energiatakarékos
felújítás iránt.” 

A Tihanyi Árpád út 61–63-as
számú épület felújításával kap-
csolatban Gancz Tamás, a terü-
let önkormányzati képviselője ki-
fejtette, a mintegy 84 millió forin-
tos összköltségű beruházáshoz
az állam 32, az önkormányzat pe-
dig további 24 millió forintos tá-

mogatást biztosított, amelynek
keretében elkészült a háztömb
tető- és homlokzati szigetelése,
a nyílászárók cseréje és a fűtés-
korszerűsítés is.” Hozzátette, a
felújításnak köszönhetően akár
30-40 százalékos megtakarítás
is elérhető a rezsiköltségben.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium államtitkára,
győri országgyűlési képviselő ki-
fejtette, másfél évvel ezelőtt Bor-
kai Zsolt polgármesterrel és Si-
mon Róbert Balázs képviselőtár-
sával mintegy 1300 győri panella-
kás felújítását jelentették be, a
most elkészültekkel együtt ennek
a folyamatnak a végéhez közele-
dünk. Hangsúlyozta, a nyugat-
dunántúli régióból, ezen belül vá-
rosunkból is kiemelkedő az ér-
deklődés az Otthon Melege prog-
ram, vagyis a folytatás iránt, így
remélhetőleg a jövőben is szá-
mos energiatakarékos felújítás
valósulhat meg Győrben. A győri
önkormányzathoz egyébként 83
pályázat érkezett be. Mint ismere-
tes, az állami, maximum 50 szá-
zalékos támogatás mellé az ön-
kormányzat a nyertesek részére
további, legfeljebb 25 százalékos
támogatást biztosít.

Egy nap életre szabva
dr. Bagdy Emőkével
A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Szolgál-
tatási Tagozata május
18-án, hétfőn 10–16
óra között a kamara
tagjai, a vállalkozói kö-
zösség és valamennyi
partnere egészségmeg -
őrzése érdekében, im-
már ötödik alkalommal szervez egészségnapot a
„Pozitív gondolatok, egészséges ember” szlogen
jegyében. A kamara épületében megrendezendő
programkavalkád egyik kiemelkedő eseménye
prof. dr. Bagdy Emőke előadása lesz délután egy
órától, amelynek címe: Boldogság, egészség, lelki
erő, megküzdés. De az érdeklődők részt vehetnek
Kunczly Judit – „Fény és Árnyék” című könyvének
bemutatóján is, amely azt járja körül, hogy ho-
gyan hat egészségünkre a környezetünk? Tavaszi
zsongás címmel Kövi Szabolcs is koncertet ad, és
lesz mediball bemutató is. 

Az egészségnapon különböző szűrővizsgála-
tokkal, tanácsadással, frissítő szolgáltatásokkal,
életmentési ismeretekkel, szabadidős programok-
kal és kézműves termékek kóstolójával is várják az
odalátogatókat. 

Váltsa ki ön is egészségútlevelét! 
A részvétel feltétele az előzetes bejelentkezés, me-
lyet 2015. május 15., péntek 16.00 óráig várnak
a koordinacio@gymskik.hu e-mail címen, vagy a
96/520-291 faxszámon. Információ a 96/520-222-
es telefonszámon kérhető.

Az előzetes regisztráció alapján az egészségút-
levél a kamara aulájában május 18-án, hétfőn 10
órától vehető át. Az előadáson és a szolgáltatáso-
kon való részvétel a kamara szolgáltatási tagoza-
tának köszönhetően és az EGÉSZSÉGÚTLEVÉL
HASZNÁLATÁVAL térítésmentes. 

Invitáló
Az egészségnapon szeretettel
látják az önkéntes kamarai tago-
kat és a kamarai regisztrált vállal-
kozásokat. A jelentkezéseket az
önkéntes kamarai tagokat előtér-
be helyezve, beérkezési sorrend-
ben fogadják el.
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A Magyar Turizmus Zrt. szerve-
zésében évente kétszer rende-
zik meg az országos Tourinform-
találkozót a több mint 120 Tour -
inform iroda vezetőinek. A város
figyelemreméltó idegenforgalmi
eredményeinek elismeréseként,
Győr adhatott otthont a májusi
konferenciának. „A nyugat-du-
nántúli a harmadik leglátogatot-
tabb régió az országban, amely-
ben tavaly 4,6 százalékkal nőtt a
vendégéjszakák száma. A régi-
ón belül Győr szerepe is kiemel-
kedő, amely a külföldiek által el-
töltött vendégéjszakákat tekint-
ve a nyolcadik az országban” –
emelte ki köszöntőjében dr. Fa-
ragó Péter, a Magyar Turizmus
Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette,
pozitív folyamat indult el a hazai
turizmusban, hiszen a többna-
pos belföldi utazások és a költé-
sek mennyisége is emelkedést
mutat. Ennek egyik motorja a
SZÉP-kártya, és az a tudatos
marketing tevékenyég, amelyet
a vidéki idegenforgalom fellendí-
tése érdekében folytatnak.

Fekete Dávid alpolgármester
házigazdaként elmondta, Győr
évekkel ezelőtt jól átgondoltan
kezdte el az idegenforgalmának
erősítését, amelynek mára kéz-
zelfogható eredményei vannak.
A nálunk töltött vendégéjszakák
száma öt év alatt megduplázó-
dott, s Győrt már nem csupán
mint ipari várost emlegetik. Ha-
tékonyan be tudtuk mutatni a

szerző: papp zsolt
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Győr szépségeit egy újabb, alternatív
módon is megismerhetjük, miközben
egy segway jellegű „járművön” hala-
dunk idegenvezetőnk mögött.

A Wikipédia megfogalmazása szerint a
segway egy önegyensúlyozó, kétkerekű,
elektromos meghajtású eszköz az ember
helyváltoztatásának elősegítésére. Mivel az
eszköz nem minősül járműnek, hanem gya-
logosként haladhatunk vele, ezért kitűnő
módja annak, hogy mindent megtekinthes-
sünk, mégis dinamikusan haladhassunk,
és közben pedig egy különleges élménnyel
is gazdagodhatunk a kétkerekű készségen
egyensúlyozva.

Győrben FreeGo elnevezéssel indul a
szolgáltatás, amelyet május 18-tól vehet-
nek igénybe az érdeklődők – mondta el Ja-
kab Petra, az önkormányzat idegenforgalmi
referense. Hozzátette, a város érdeke, hogy
a hozzánk látogató turisták minél szélesebb
turisztikai palettáról válogathassanak, ezért
is örömteli, hogy a közelmúltban bemuta-
tott menetrend szerinti hajójárat után egy
újabb alternatív városnézési lehetőséggel
bővül a kínálat. 

Városnézés két keréken 

Gyôr a régió egyik legfontosabb
turisztikai vonzereje

város értékeit, színes programkí-
nálatát, szakrális és világi kincse-
it, izgalmas fesztiváljait és kitűnő
adottságait. Hozzátette, a város
2017-ben hazánk első olimpiai
eseményét rendezi, az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál, illetve
az épülő létesítmények számos
lehetőséget tartogatnak az ide-
genforgalom fejlesztésére.

A konferencián Győr részle-
tesen is bemutatta kínálatát, és
azt a tevékenységet, amellyel si-
került az említett utat bejárni. Ez-
zel kapcsolatban Domanyik Esz-
ter, a városmarketing és prog-
ramszervezési főosztály vezető-
je lapunknak kifejtette, a győri
modell eltér a többi hazai váro-
sétól, hiszen nálunk a Polgár-
mesteri Hivatal keretein belül kü-
lön szervezeti egység foglalko-
zik a városmarketing tevékeny-
séggel, a turisztikai fejlesztések-
kel, a város idegenforgalmi szol-
gáltatói kínálatának összehan-
golásával. Ez a módszer az el-
múlt években bizonyította haté-
konyságát, hiszen a városfejlesz-
tési tervek ismeretében alakítha-
tók ki azok az együttműködések
– például az önkormányzat, a
vendéglátóhelyek és a turisztikai
attrakciókat kínáló intézmények
között –, amelyek közösen sok-
kal inkább meg tudják szólítani
az utazó közönséget.

A konferencián a Látogató-
központ egy szakmai elismerés-
sel is gazdagodott, a Magyar Tu-
rizmus Zrt. ezúttal is kiválóra ér-
tékelte a győri Tourinform iroda
működését.

A freegotúrákat kínáló Cityroll vezetője,
Farkas Gábor kifejtette, a freego egy olyan
környezetbarát közlekedési forma, amely
„gördülékeny” városnézéseket tesz lehetővé,
és közben egy különleges mozgásélményt
is nyújt. Működése egyszerű, ezért a túra ele-
jén egy rövid oktatás során elsajátítható a ke-
zelése. Az önkiegyensúlyozó szerkezet irá-
nyítása elsősorban a testsúlyunk áthelyezé-
sével történik, ha előredőlünk, akkor a jármű
előrehalad, ha hátradőlünk, akkor előbb
megáll, majd tolatva indul el. Érdekesség,
hogy a freego képes saját tengelye körül,
egy helyben is megfordulni. A túrákhoz vé-
dősisakot is biztosítanak.

A segway jellegű eszköz a hétvégi városi
sport- és egészségnapon ingyen is kipróbál-
ható a Barátság Parkban, a túrák pedig jövő
hétfőn indulnak négy járművel a Rákóczi Fe-

renc utca 8. szám alól, amelyekre a Látogató-
központban vagy a cityroll.hu weboldalon is
lehet jelentkezni. A túrák ára 6.990 forinttól
15.000 forintig terjednek, a program jellegétől
függően (városnézés vagy élménytúra), idő-
tartamától (1 vagy 2 óra). Farkas Gábor azt is
elárulta, hogy a jövőben több meglepetést is
terveznek, a későbbiekben éjszakai túrákat is
szerveznek, igényelhető lesz a szolgáltatás
csapatépítő tréningekre is, de akciókkal is ta-
lálkozhatnak az érdeklődők.
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HIRDETÉS  PR-CIKK

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A Széchenyi István Egyetem SZE-
nergy Team csapata idén már nyolca-
dik alkalommal vesz részt a Shell Eco-
Marathon Europe versenyen. A 20 fős
csapat tagjai gépészmérnök, villa-
mosmérnök, mechatronikai mérnök,
mérnök informatikus, építőmérnök és
kereskedelem marketing szakos szé-
chenyis hallgatók, akik csütörtökön
mutatták be alternatív energiával haj-
tott elektromos járművüket.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is
napelemek biztosítják a segédtöltést az
autónak, kiegészülve egy saját fejleszté-
sű munkapont követő rendszerrel –
mondta el Pup Dániel tanszéki mérnök,
aki a csapat alapító tagja és egyik vezető-
je. – A jármű teljes elektromos rendszere
átalakult, a csapat ezen fejlesztéseivel ne-
vez a Technical Award-díjra is. A jármű
orrkúp geometriája is jelentősen változott
a jobb légellenállás érdekében. A ver-
senyautó futóműve is módosításokon
esett át és saját tervezésű, egyedi gyártá-
sú felniket is fejlesztett a csapat. 

Gyôri egyetemisták autója
a rotterdami versenyen

A versenyt május 17. és 25. között
Rotterdamban rendezik meg két kate-
góriában: prototípus és a városi kon-
cepció. A győriek ez utóbbiban indul-
nak egyedüli magyar csapatként. Si-
kereiket a 2008-as és 2010-es I., a
2012-es évben pedig II. hely fémjelzi.
2011-ben elnyerték a Shell Eco-Ma-
rathon Europe Team Spirit különdíjat.
Mivel a 2012-es versennyel megszűnt
a tisztán Solar meghajtású járműosz-
tály, 2013-tól az elektromos kategó -
riában versenyez a csapat. Tavaly ne-
gyedik helyezést értek el. 

Győr északnyugati peremén, Győr és
Vámosszabadi közigazgatási határán,
Révfalu és Kisbácsa kialakult lakóöve-
zetéhez szerkezetileg szervesen kap-
csolódó, körülbelül 20 hektár terüle-
ten építési telkeket kínál eladásra az
Erste Ingatlan Kft. 

A lakópark területe jelenleg 75 csa-
ládi ház és 24 társasház felépítésére
alkalmas, teljesen közművesített, eu-
rópai normákat kielégítő infrastruktú-
rával ellátott építési telek. A lakópark
szerkezetének megtervezésekor nem
csupán egy hagyományos „parcellá-
zás” jellegű telek kialakítására, hanem
egy, a szó szoros értelmében vett „la-
kópark” megvalósítására törekedtek.
A parkban a beépíthető és értékesít-
hető területek csökkentésével jelen-
tős méretű zöldterületeket, tágas
gyűjtő utakat, játszóteret alakítottak ki.

A fejlesztés keretében újjáépülő Szi-
tásdomb utca lehetővé teszi a lakópark
14-es számú főútról történő közvetlen
megközelítését, így gépkocsival akár 5-
10 perc alatt elérhető a Belváros.

A lakóparkban kizárólag a fejleszté-
si területre vonatkozó rendezési terv
szabályainak figyelembevételével ter-
vezhető és kivitelezhető épület. A la-
kópark kialakításánál arra törekedtek,

Telkek eladók a Pacsirta Lakókertben
hogy a családi ház építésére alkalmas
telkek markánsan elkülönüljenek a
társasház építésére kijelölt területek-
től, így biztosítva a lakóövezetek egy-
séges képét.

A családi házas telkeken legfeljebb
2, a társasházi telkeken pedig legfel-
jebb 8 lakás építhető.

A lakóparkban történő telekvásár-
lás beépítési kötelezettséggel nem jár,
így akár befektetési céllal is vásárolha-
tó ingatlan.

A családi ház építésére alkalmas
telkek ára 8,5 millió Ft-tól indulnak,
ezek nagysága 700 négyzetméternél
kezdődik. A társasházi telkek ára 21
millió forinttól indul, nagysága pedig
1500 négyzetméternél kezdődik.  

A vásárlás mellett szóló érvek között
fontos szempont, hogy a telkek Győr
központjához közel helyezkednek el, de
mégis csendes helyen. További érv,
hogy a tömegközlekedés külön közutak
és buszmegállók kialakításával megol-
dott. A közművesített telkeken ki-ki sa-
ját elképzelése szerint valósíthatja meg
álmai otthonát. S végül, de nem utolsó-
sorban a kedvező árak is amellett szól-
nak, hogy otthonteremtésre vagy befek-
tetési céllal vásároljanak telket a győriek
vagy Győrbe költözők. 

További részletek kapcsán Oszkó Tímea értékesítő
kereshető a 06-1/268-4300-as telefonszámon,

vagy írjon a lako@ersteingatlan.hu e-mail címre!
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Prof. Dr. Dézsi Csaba András saját beval-
lása szerint exhibicionista. A kardioló-
gus főorvos azt mondja, nincs ebben
semmi meglepő, hiszen „a gyógyítás
művészet, az a művész pedig, aki tagad-
ja, hogy exhibicionista, nem mond iga-
zat.” A győri szívcentrumot létrehozó, a
közelmúltban díszpolgári címmel is ki-
tüntetett professzor viszont igen: nem
mismásol, nem bújik latin kifejezések
mögé, amikor a betegeit tájékoztatja a
diagnózisról. „A tájékozott beteg csak a
tájékozatlan orvost zavarja. Ha a beteg
tisztában van azzal, hogy milyen beteg-
sége van, ez mit okozhat, és mit lehet
tenni ellene, akkor sokkal inkább együtt-
működő. Az pedig hogy magyarul be-
széljen az orvos, ma már követelmény.”
De Dézsi doktor nem csak beszél, ír is.
Több mint 25 éve, még az akkori Győri
Futárban indított egészségügyi rovatot,
majd a Mai Reggelben, később pedig a
megyei napilapban szerkesztett hason-
lót, ma pedig a Győr+ TV Vény nélkül cí-
mű magazinját vezeti. „Ma az egészség-
ügyben az az egyik legnagyobb problé-
ma, hogy kevés idő jut az orvos–beteg
kapcsolatra. Mivel rengeteg beteg van,
csapdahelyzetben vagyunk: ha az em-
ber hosszabb ideig beszélget a pácien-

Dr. Dézsi Csaba András: „A szívcentrum egy sikertörténet, 
de nemcsak az enyém, hanem az ott dolgozóké is”

sével, akkor kevesebb beteget tud meg-
vizsgálni, tehát nő a várólista. A kardio-
lógián viszont ezt nem engedhetjük
meg. Ezért is jók a médiában megjelenő
felvilágosító anyagok, amelyekből tájé-
kozódhatnak az emberek az egyes be-
tegségekről, és ezek alapján kérdéseket
tudnak feltenni.” A betegeknek szóló fel-
világosító írások, riportok azonban nem
elégítik ki a professzort, az orvos szak-
mát is igyekszik újabb és újabb ismere-
tekhez juttatni. Az elmúlt évben 11 tudo-
mányos közleménye jelent meg, ebből
négy az Egyesült Államokban. Azt
mondja, a megyei kórházak kardiológiai
osztályvezető főorvosai közül szakmai
szinten ő publikál a legtöbbet. Jelenleg
is több tudományos vizsgálat fut a keze
alatt. Sőt, a világon Győrben csináltak
először a nehezen kezelhető magas vér-
nyomás csökkentésére veseartéria-de-
nervációt pacemakeres betegen. A hi-
pertónia kezelése egyébként is kiemel-
ten érdekli, hiszen 14 éves kora óta őt is
érinti ez a probléma. Orvos azonban
nem feltétlenül ezért lett, a családjában
ugyanis – ahogy viccesen megjegyzi –
„mindenki orvos, kivéve az, akinek vala-
mihez különleges tehetsége volt”. Így
bár találunk a famílíában finnugor- nyel-
vészprofesszort, fizikust és kémikust is,
nagyapja, szülei és nővére is a gyógyí-
tásra esküdött fel. „Gyerekkoromban a

tanulás volt az első, de a szüleim enged-
ték, hogy emellett azt csináljak, amit
akarok. Így versenyszerűen judóztam,
zenéltem, és teret engedtem az egyéni-
ségemnek, egyszer például gimiben ko-
paszra nyírattam a fejem, csak egy tin-
cset hagytam meg. Ilyenkor persze a
másik oldalon egy kicsit többet kellett
teljesíteni.” És Dézsi Csaba András tel-
jesített: 1987-ben általános orvos, 92'-
ben belgyógyász, 94'-ben kardiológus
lett, amit 2001-ben egy Stockholmban
átvett „Európai Kardiológus”, 2009-ben
pedig egy a Semmelweis Egyetemen
szerzett expert szintű intervenciós kar-
diológus diplomával fejelt meg, miköz-
ben Ph.D. tudományos fokozatot is szer-
zett. Ennek megfelelően a ranglétrán is
szépen lépdelt felfelé, 2003 óta a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház Kardioló-
giai Osztályának osztályvezető főorvosa,
10 éve megyei kardiológus szakfelügye-
lő főorvos, 2009 óta pedig a Széchenyi-
egyetem egyetemi magántanára. Neve
pedig összeforrt a szívcentrummal. „A
szívcentrum egy sikertörténet, de nem-
csak az enyém, hanem az ott dolgozóké
is, az orvoskollégáimé, az asszisztense-
ké, a nővéreké, az adminisztrátoroké.
Több beteget látunk el a kardiológián,
mint a többi belgyógyászati osztály
együtt, ez mindenkitől nagyon kemény
munkát igényel. A szívcentrum létreho-

zásánál pedig ki kell emelnem a felesé-
gemet, aki annak idején, Zalaegersze-
gen, Apró Dezső főorvos asszisztense-
ként, részt vett az első akut infarktusos
beteg katéterezésénél. Ő vezető asszisz-
tensnek jött ide, és az egész szívkatéte-
res labor felépítésénél szakmailag na-
gyon komoly segítséget nyújtott.” A fő-
orvos nem feledkezik meg a Szívkatéte-
rezés Győr Alapítványról sem, amelynek
köszönhetően példás társadalmi össze-
fogás alakult ki a szívcentrum mögött.
Politikusi énje ezt „A szívinfarktus párt-
semleges” szlogenben fogalmazta meg. 

A város vezetése is a centrum létre-
hozása miatt döntött elsősorban úgy,
hogy díszpolgári címet adományoz ne-
ki idén március 15-én. „Győri gyerek
vagyok, és mindig az munkált bennem,
hogy milyen jó lenne, ha egyszer a vá-
ros büszke lenne arra, amit csinálok.
Bár a Judo Szövetség alelnöke vagyok,
és hétdanos judomester, a sportban
mégsem tudtam kiemelkedni, a szak-
mámban viszont vannak olyan terüle-
tek, ahol ki tudok teljesedni.” A napi 16
óra munka mellett a rockzene és a mo-
torozás nyújt neki szelíd szabadságot,
vagy éppen a szintén a szakmában dol-
gozó fiaival konzultál, akiknek saját jel-
mondatát adja útravalóul: Ha nem pró-
bálod meg a lehetetlent, a lehetségest
sem fogod elérni. 

Mindig az munkált
bennem, 
hogy milyen jó
lenne, ha egyszer
a város büszke
lenne arra, 
amit csinálok.
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HIRDETÉS  VÁLLALKOZÁS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A belvárosi hangulatos Saru köz-
ben, A Kutya meg a Macska! né-
ven nyitott kézműves kávébárt,
bisztrót két fővárosi fiatal, Szent -
iványi Zsófia és Szemes Szilárd.
A „Fiatalok vállalkozóvá válásá-
nak támogatása” pályázattal in-
dították el vállalkozásukat. 

Mi adta az ötletet a bisztróhoz?
Mindketten évek óta szerettünk

volna saját vállalkozást. Korábban csa-
ládi vállalkozásban, egy olasz étterem-
ben dolgoztunk. Egyértelmű volt,
hogy a vendéglátásban folytatjuk.

Kávézó minden sarkon van,
miben különbözik az önöké a
többitől? 

A kávézónk a városban teljesen
egyedi és újszerű. Mi egy pár vagyunk,
de nagyon különböző ízléssel, ez a ká-
vézó berendezésében és az étlapon is
meglátszik, mégis harmonikus egé-
szet alkotunk. Én a cukor- és laktóz-
mentes, egészséges étkeket készí-
tem, Szilárd pedig férfiember lévén a
cukorral készült édességeket és a
hússal készült kajákat részesíti előny-
ben. Nálunk nincs kóla, van viszont
igazi házi szörp és kézműves bor.
Nincs fagyasztott pogácsa, van vi-
szont helyben sütött keksz. Minden
héten új leves, szendvics és sütemény
készül a saját konyhánkon. Gyermek-
és háziállatbarát hely vagyunk.

Mik voltak az első lépések a
bisztró megnyitása felé?

Ötletünk volt, tőkénk nem. Pályáz-
tunk a TÁMOP 2.3.6.- ra, amely a Fia-
talok vállalkozóvá válásának támoga-
tását célozza. Ez adta meg a szüksé-
ges kezdő löketet. Már az „A” kompo-
nensre való jelentkezési határidő előtt
elkezdtük nyomon követni a pályáza-
tot. A fővárosban, Pest megyében
nem pályázhattunk, így el kellett dön-
tetünk, hol kezdjünk új életet. 

Miért Győr mellett döntöttek?
Mindenképpen a nyugati országrész-

ben kerestük a helyünket. Pestről, autó-
pályán hamar ide lehet érni, jó a megíté-
lése Győrnek és élhető nagyváros. 

Milyen nehézségekkel talál-
ták szembe magukat? 

Az volt bőven. Az első az volt, amikor
megtaláltuk az ideális helyet, a Baross
úton, aztán szerződéskötés előtt hirte-
len visszalépett a bérbeadó. Gyorsan
keresnünk kellett egy új helyszínt. Nem
a sétálóutcában van, de hangulatos a
környezet, jó az üzlet elrendezése. Na-
gyon sokat dolgoztunk, míg végre októ-
ber végén elindulhattunk. 

Önök szerint mitől lesz sike-
res egy vállalkozás?

Attól, hogy mi nagyon akarjuk, hogy
az legyen. Rengeteget dolgozunk érte.
Hatmillió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kaptunk a pályázat révén, mel-
lé hitelt vettünk fel. Úgy számolunk, egy
éven belül megállunk a saját lábunkon.
Ketten visszük az üzletet, 12 órákat dol-
gozunk, de azt, és úgy csináljuk, ahogy
mi szeretjük. 

Milyen tanácsot adnának an-
nak, aki most vágna bele egy vál-
lalkozásba? 

Azt javasoljuk, hogy higgyenek az ál-
maikban. Vigyék végig terveiket, még ak-
kor is, ha mások lebeszélik róla. A másik
fontos dolog, hogy ne egyedül vágjanak
bele, mi ketten vagyunk, tudunk a másik-
ra támaszkodni.

Hogyan tovább?
Folyamatosan bővítjük az étlapot,

szükséges a konyha kapacitásának növe-
lése is, valamint előbb-utóbb szeretnénk
egy újabb üzletet nyitni a fővárosban.

A Kutya meg a Macska! 
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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Május 31-én legyél részese Magyarország egyik legelismertebb civil kezdeményezé-
sének, és segíts az eltűnt gyerekek felkutatásában! 11 városban, 60 jótékonysági szu-
per koncerttel, családi és gyerekprogrammal várunk mindenkit. Találkozzunk Győrben,
az Aranypart II-n! Fellép Fehérvári Gábor Alfréd, a Fiesta, Agárdi Szilvia és Kökény At-
tila! Május 31! Ezer Lámpás Éjszakája… hogy minden gyermek hazataláljon.

Ötéves az Ezer Lámpás Éjszakája!

Hétfőn este, a fesztivál hagyo-
mányai szerint a házigazda
gyülekezetek közös kézfogá-
sával ért véget a tizedik Öt
Templom Fesztivál. A kultú -
rák és a vallások közötti bé-
kés párbeszéd eseménye

minden eddiginél nagyobb
részvétel mellett zajlott Újvá-
ros templomaiban, és a vá-
rosrész közelmúltban meg-
újult közterein. Az öt nap so-
rán számos egyedi koncer-
ten vehettek részt a kultúra
ezer szegletéből azok, akik az
újvárosi templomok padjaiba
ültek. Például a nyitóestén or-
szágos lemezbemutató kon-

Elôadások a kultúra ezer szegletébôl
Minden eddiginél többen vettek részt az Öt Templom Fesztiválon

certet adott a Budapest Bár,
a zenekar tavaly, az Öt Temp-
lom Fesztivál szervezőinek
kérésére állította össze klez-
mer műsorát, és egy évvel ké-
sőbb örömmel tértek vissza a
koncert anyagát tartalmazó

új lemezzel. Különleges él-
ménnyel távozhattak azok is,
akik péntek este ott lehettek
a Kiscsillag első templomi
koncertjén. A zenekar szintén
kifejezetten az alkalomra ké-
szítette műsorát. Szombaton
Fassang László világhírű or-
gonaművész a katolikus
templom különleges, felújí-
tásra váró orgonáján adott

improvizációs koncertje az öt
felekezet egyházi dalaira épü-
lő, öt tételben komponált tisz-
telgés volt a rendezvény gon-
dolatisága, és az összefogás
ereje előtt, hiszen ez a feszti-
vál a hitről és az elfogadásról
szól, párbeszédről kultúrák és
vallások között. Szintén szom-
baton, a zsinagóga falai kö-
zött emlékezett Bíró Eszter
zenekarával és vendégeivel a
holokauszt győri áldozataira.
A zenei utazás végén a mű-
vésznő tisztelgésre hívta kö-
zönségét a zsinagóga udva-
rára, ahol a gyermekáldoza-
tok emlékművénél helyezhet-
tek el mécseseket a hazafelé
indulók. A koncertek sorát a
berlini Knoblauch Klezmer
Band zárta, akik a szervezők
kérésére először játszottak
Magyarországon.

A szervezők és a házigaz-
da gyülekezetek szeretettel
várnak mindenkit az Öt
Templom Advent decemberi
programjaira, és ígérik, hogy
mindent megtesznek azért,
hogy a következő tavasszal
hasonló fantasztikus élmé-
nyeknek legyenek részesei,
akik Győr-Újvárosba érkez-
nek a következő Öt Temp-
lom Fesztiválra.

KULTÚRA HIRDETÉS
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kiemelkedően eredményes tanévet
zár a Liszt Ferenc Zeneiskola. Szakács
Erika igazgatónő szerint ez a teljesít-
mény egyaránt köszönhető a gyere-
keknek, a felkészítő tanároknak és a
nívós versenyeknek is.

A zeneiskola öt évvel ezelőtt re-
gisztrált tehetségpont lett, majd
2012-től kiválóan akkreditált tehet-
ségpontként működik. A művészeti
oktatás fontos célja a tehetségek
gondozása, a gyerekek zenei ké-
pességeinek kibontása. Az intéz-
mény oktatói sajátos eszközeikkel,
érzelmi és esztétikai nevelésükkel
járulnak hozzá egy sokoldalúan
művelt, kreatív személyiség kialakí-
tásához. Ennek a tevékenységnek
fontos mérföldkövei a tanulmányi
versenyek. Amíg a versenyig eljut-
nak a gyerekek, megtanulják a sze-
replés szabályait, ami a zenemű
megtanulásán túl a koncentráción
is múlik. Az igazgatónő fontosnak
tartja, hogy a gyerekek részt vegye-
nek az intézmény növendékhang-
versenyein. Amikor az iskolán belü-
li hangversenyeken némi rutinra
tesznek szert, akkor vehetnek részt
a városi rendezvényeken. A rutinos
diákok bekapcsolódhatnak a házi,
a regionális, majd az országos ver-
senyekbe, a kivételes tehetségek
pedig a nemzetközi megméretteté-
sig is eljutnak. 

Az iskola 48 éve rendezi meg az
Ifjú Muzsikusok Fesztiválját, amely
az intézmény legnagyobb hagyomá-
nyokkal bíró versenysorozata. Részt
vettek a szombathelyi Sistrum regio -
nális zenei versenyen, a veszprémi
regionális mélyrézfúvós és kürtver-
senyen, a fertődi regionális furulya-
versenyen, a jánossomorjai rézfú-
vós találkozón.

A Liszt Ferenc Zeneiskola fuvola és
gitár tanszakon rendezhetett területi
válogatót az oktatási hivatal felkérésé-
re. Az intézmény idén rendezte a há -
rom évente esedékes Maros Gábor-
országos szóló és duó ütőhangszeres
versenyt. 

Szakács Erika kiemelte, a művé-
szetoktatási intézmények országos
versenyét háromévente tartják, rend-
kívül magas színvonalon, a növendé-
keknek többszörös szűrőn kell átjutni-
uk, hogy eljussanak odáig. 

A tanév legsikeresebb diákjait so-
rolva Szakács Erika elmondta, Paray
Márton II. helyezést ért el az országos
gordonkaversenyen, felkészítő tanára
Fekete Klaudia volt. Márton a követke-
ző tanévtől a Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola tanulója lesz.

Keszei Johanna az országos fuvo-
laverseny III. helyezése mellett, május
elején Pozsonyban a nemzetközi meg-
mérettetésen korcsoportjában I. he-
lyezést ért el. Gázserné Horváth Anna
volt a felkészítő tanára. 

Ősz Dénes és Kun Mátyás az or-
szágos ütőhangszeres verseny első

Sikeresek a Liszt Ferenc Z
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www.vidrauszoiskola.hu

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

Jelentkezés: hétfőn, szerdán és pénteken 16–18 óra között  
a Győri Sátoros Fedett Uszodában, illetve szabad hely esetén kezdéseknél

HELYSZÍN: a Győri Sátoros Fedett uszodában, 
a Magyar Vilmos Uszodában (volt GYÁÉV uszoda) 
és a Móra Iskola Uszodájában.

06.15-től 
délelőtt, délután 

07.31-ig

Szombatonként zárt uszodában: 
győri Sátoros Fedett uszoda
Kárpáti Mariann: 20/350-9392

BÉBIÚSZÁS!

eneiskola növendékei
helyezettjei lettek, Felsmann Adrienn
felkészítésével.

Czinger Hanna és Kovács Ármin
az országos zongora négykezes ver-
seny első helyezettjei lettek, akik
Pál Tibor és Pálné Rácz Edina nö-
vendékei.

Domsi Géza növendékei, Gutay
Bella és Baross Ádám szintén nyer-
tesei a négykezes versenynek. Bella
is a zenei pályát választotta, jövőre a
zeneművészeti szakközépiskolában
tanul tovább.

Április közepén a szlovákiai Szapol-
kán egy nemzetközi találkozón Ba-
kacs Ágnes (hegedű), Keszei Johan-
na (fuvola) Thiel Dániel (furulya) és Pa-
ray Márton (gordonka) képviselte a
győri iskolát és hazánkat nagy sikerrel.

A tanév során a diákok kétszer
adtak jótékonysági hangversenyt,
januárban és áprilisban a Gyerme -
kek a Gyermekekért Alapítvány javá-
ra, megtanulva, hogy tudásukat
nem öncélúan kell gyarapítaniuk,
hanem összefogásukkal nemesebb

célokat is szolgálnak. A Liszt Ferenc
Fúvószenekar tízéves jubileumi ün-
nepségét május 14-én tartották. A
kamaramuzsikálás és a zenekari
munka kiválóan alkalmas a közös-
ség összekovácsolására, barátsá-
gok születésére, ápolására – hang-
súlyozta az igazgatónő.

A zenei oktatás iránt érdeklődő
gyermekeket június 3-án és 4-én vár-
ják a Liszt Ferenc utca 6. szám alatt
felvételire.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

SZENTIVÁNER RETRO FESTI-
VAL am 15. Und 16. Mai,für alle, die
den Style und die Musik der 80er und
90er mögen. Ort: Molnár Vid Berta-
lan Bildungszentrum (Győrszentiván,
Váci M. u. 3.). Zu diesem Anlass kom-
men zwei Weltstars nach Győrszenti-
ván, jedoch gibt es auch jede Menge
heimische Stars, die an diesem Wo-
chenende die Erinnerungen an die
guten alten Zeiten wiederaufleben
lassen.

A N T I Q U I TÄT E N -
MARKT am 17. Mai
auf dem Tarcsay úter
Marktplatz, mehr Info
unter der Telefonnum-
mer 20/313-4156. Wei -
tere Märkte findenje -
weils am 3. Sonntag je-
den Monats statt, der
nächste am 21. Juni. 

In der Futsal Bundesli-
gabegegnung spielen
die Mannschaften von
Rába ETO FC und Be-
rettyóújfalu a 18 Mai
um 18.00 Uhr in der
Magvassy Sporthalle.

AUF DEN SPUREN DER
SCHÄTZE GYŐRS – STADT -
SPAZIERGANG MIT KINDER -
AUGEN für Klein und Goss am
17. Mai um 10 Uhr. Treffpunkt
09.50 Uhr vor dem FILO-Pont
(Kálóczy tér 15.). Die Veranstalter
versprechen mit Hilfe von Spielen
und Liedern Säulen und die
Symbole von Hauswänden und
Fassaden zum Leben zu erwecken.
(Győri séta gyerekszemmel).

LONG-SOLDIER DANCE THEATRE (LSDT) am 19. Mai um 19 Uhr im
Bartók Béla Komitatsbildungszentrum (Győr, Czuczor Gergely u. 17.). Ein
 Wiedersehn zum Tanztheaterabend Keep in Touch, zu dessen Anlass auch
die Zöglinge des Grundstufen-Bildungsinstitutes Grácia die Bühne betreten.

Alle sportliche Famili-
en werden am 16. Mai
ab 12 Uhr in der Uni-
versitätshalle zum
BASKETBALL-FA-
MILIENTAG erwartet.

Die einzige Raketenkuftabwehrein-
heit der UNGARISCHEN VER-
TEIDIGUNG, das 12. Arrabona
Luftabwehr Raketenregiment läd
am 16. Mai, zum inzwischen 13.
Mal zum Tag der Offenen Tür für
Interessenten aus Györ und Um-
gebung in die Likócser Kaserne
ein (Laktanya u. 1). Die Veranstalter
erwarten die Besucher mit einem
bunten und niveauvollen Ganztages-
Progamm. 

VI. FRÜHLINGSFAMILENSPORT – UND GE-
SUNDHEITSTAG für alle, die Freude an der Bewe-
gung haben, am 16. Mai im Barátság Sportpark. (If-
júság körút 1.) Die Veranstalter motivieren die Teil-
nehmer mit Präsentationen verschiedener Sport -
zweige und Vereine, Famiy 9 Probe, Luftballonfuss-
ball, Zumba, Piloxing, sowie Vorträgen zur Gesund-
heitserhaltung. 

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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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

MÁTYÁS ATTILA BAND lemezbemutató koncert-
jére várják az érdeklődőket május 16-án 19.30 óra-
kor a Rómer Házban. A Karma című új lemezt olyan
népszerű vendégzenészekkel készítették, mint
Szűcs Peti (Superbutt), Kiss Endi (Hooligans), Bán-
falvi Sándor (Ákos, Neck Sprain), Galambos Dorina
és Ganxsta Zolee. Az est vendége a csornai Eve Six.

MI EZ, HAGYMÁS BAB? NEM, KRUMPLIS HAL! Ugye ismerős? Most
megfőzhetitek a saját tudományotok szerint pünkösdvasárnap, május 24-
én a Nefelejcs közben. 4 fős csapatok jelentkezését várjuk az I. Hagymás és
chilis bab főzőversenyre! A jó hangulatról a Rómer Ház gondoskodik. 3 ka-
tegóriában lehet nevezni: hagymás bab, chilis bab, freestyle (egy, a Bud
Spencer–Terence Hill-filmekben szereplő étel). Jelentkezés, és a részletekért
írjatok ide: romerkvelle@gmail.com, addig is előre a Puffin lekvárral!

BEJCZI ANDREA TRÉ-
NER ELŐADÁSÁRA
VÁRJÁK az érdeklődőket,
május 21-én 17 órakor a
Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtára klubjá-
ban. A résztvevők a
stresszről, a szorongásról,
annak következményeiről
hallhatnak, s leküzdéséről
kaphatnak hasznos taná-
csokat. A rendezvényre a
belépés díjtalan.

LONG-SOLDIER DANCE THEATRE (LSDT) lép színpad-
ra május 19-én 19 órakor a Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban. Újra láthatják a Keep in Touch című táncszín-
házi estet, melyen ez alkalommal a Grácia Alapfokú Művé-
szeti Intézmény növendékei is színpadra lépnek.

RÉGISÉGVÁSÁR lesz május
17-én a Tarcsay úti piactéren,
érdeklődni a 06-20/313-4156-
os számon lehet. A vásárok
minden hónap 3. vasárnapján
folytatódnak. A következő júni-
us 21-én lesz.

A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG APÁTSÁGI
MÚZEUMÁBAN Ferenc pápa által meghirdetett,
a keresztény szerzetességet középpontba állító,
Megszentelt Élet Évéhez kapcsolódó, nagyszabású
időszaki kiállítás nyílt. A tárlat szeptember 30-ig lá-
togatható.

RIPOFF RASKOLNI-
KOV-koncerten vehetnek
részt mindazok, akik ellá-
togatnak május 15-én 20
órakor a Komédiás étte-
rembe.

GYŐRI KINCSEK NYOMÁBAN – városi séta gye-
rekszemmel című program várja a kicsiket és a na-
gyobbakat május 17-én 10 órakor. Találkozás 9.50
órakor a FILO-Pont előtt. A szervezők szobrok, ház -
falak, homlokzatok szimbólumainak életre keltését
ígérik, játékok és dalok segítségével. 

A Magyar Honvédség egyetlen légvédelmi rakéta fegyvernemi ala-
kulata, a 12. ARRABONA LÉGVÉDELMI RAKÉTAEZRED má-
jus 16-án, immár 13. alkalommal tárja ki a likócsi laktanya kapuit
Győr város és a régió érdeklődő közönsége előtt. A szervezők a
rendezvényen színes és tartalmas programokkal várják a látoga-
tókat egész nap. Az egész napos ingyenes rendezvény részletes
programja a gyorplusz.hu oldalon. 

„DALOLJ, TÁNCOLJ VELÜNK!” címmel me-
gyei német nemzetiségi ifjúsági ének-, tánc-, zenei
fesztivál kezdődik május 15-én 15 órakor, a Kovács
Margit-iskolában. A megye több helyszínéről érke-
ző fiatalok színes népviseleti ruhákban adják elő né-
met nemzetiségi ének-, tánc- és zenei műsorukat.
A rendezvényre a belépés díjtalan.

Egész napos programokkal, sztárfellé-
pőkkel, gyermekprogramokkal és hús-
levesfőző versennyel várják az érdeklő-
dőket május 16-án Kunszigeten, a
PETREZSIROM FESZTIVÁLON. A
sportpályán már 6 órakor kezdődnek a
programok!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 16., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Öt konti-
nens 06:25 Vízitúra 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:30 Csa-
lád-barát 09:05 A legendás musz-
táng  10:30 Belle és Sébastien
11:00 Hazajáró 11:30 Csodabogár
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45
WTCC-túraautó magazin 13:10 Tér-
kép 13:45 Labdarúgás (élő) 16:00
Szeretettel Hollywoodból  16:30
Noé barátai 17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelentés
18:30 SzerencseSzombat 19:30 Ne-
ro Wolfe rejtélyei  21:15 Aki legyőz-
te Al Caponét  23:10 Szörényi Le-
vente 70  00:10 WTCC 2015, Túra -
autó-világbajnokság 01:40 Lélegzet


RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Glee – Sztárok leszünk! 
05:20 Gossip girl – A pletykafészek 
06:00 Top Shop 06:35 Kölyökklub
09:45 Ízes élet  10:05 Teleshop
10:55 Kalandor 11:20 a'la CAR 
11:45 Trendmánia  12:15 Brand-
mánia  12:50 Street Kitchen 13:20
Nevelésből elégséges  13:45 A
nagy svindli  14:45 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok  15:45 Da-
nielle Steel: Biztos kikötő  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 19:10 Alkonyat – Napfogyatkozás
 21:30 A feláldozhatók  23:25 Fá-
raó-rali – Cél a piramisok! 23:50 Szi-
riana  02:15 Odaát  03:00 Titkok
otthona 

04:25 Pan Am  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Látlelet a
Földről 06:25 Tv2 matiné 08:20 Ke-
zedben az életed  08:45 Otthon a
kertben  09:15 Astro-Világ 10:25
Babavilág  10:55 Kandász Travel 
11:25 Tűsarok  11:55 Propaganda
 12:55 Knight Rider  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 Walker, a Te-
xas-i kopó  16:00 Nagydarab és Ki-
csiagy  18:00 Tények 19:00 A Mú-
mia – A Sárkánycsászár sírja  21:10
Anyám nyakán  23:10 Robbanófe-
jek  01:10 Sportos 01:20 A férjem
védelmében  02:05 90210  02:45
13-as raktár  03:30 13-as raktár 

05:10 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:30 Trendközelben 07:00 Vérmes
négyes  07:25 Vérmes négyes 
07:50 Férjek gyöngye  08:20 Férjek
gyöngye  08:50 Férjek gyöngye 
09:20 Dilis randi  11:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:10 Csengetett,
Mylord? 13:20 Csengetett, Mylord?
14:25 Csengetett, Mylord? 15:30
CSI: A helyszínelők  16:30 Batman
és Robin  19:05 Dilis randi  21:00
Dante pokla  23:15 Spartacus: Elát-
kozottak háborúja  00:25 Sparta-
cus: Elátkozottak háborúja  01:40
Kígyók a fedélzeten  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 Épí-tech (ism.) 18:30 Hello
Győr! (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:10 Jövőkép (ism.)
21:30 Konkrét (ism.) 21:45 Made in
Hungary (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Épí-tech (ism.) 23:15 Képúj-
ság  

GYŐR+ TV

MÁJUS 17., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A
Református Szeretetszolgálat Kárpát -
alján 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:30 Család-barát 09:00 Is-
ten kezében 09:30 Engedjétek hoz-
zám... 09:40 Katolikus krónika 10:05
Új nemzedék  10:35 Metodista ma-
gazin 11:00 Az utódok reménysége
11:30 Eperjes evangélikus emlékei
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Hagya-
ték 13:15 Sport7 13:50 Ízőrzők: Ozo-
ra 14:30 Veri az ördög a feleségét 
16:15 Pillangó  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Hogy volt!?
19:35 Magyarország, szeretlek! 
20:45 Egynyári kaland  21:40 Pier-
rot bandája  23:25 Red Bull Air Ra-
ce Japán futam 00:55 Trükk  02:35
Himnusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dalok szárnyán  06:00 Fó-
kusz Plusz  06:20 Top Shop 06:50
Kölyökklub 09:55 EgészségKalauz 
10:20 Teleshop 11:10 A Muzsika TV
bemutatja  11:40 4ütem  12:10
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:45 Házon kívül  13:15 Alko-
nyat – Napfogyatkozás  15:40 Pi-
edone, a zsaru  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Cobra 11  19:50 Nász-
ajánlat  22:00 Mad Max 2. – Az or-
szágúti harcos  23:55 Fáraó-rali –
Cél a piramisok! 00:20 Portré 
00:50 Kötéltánc  02:55 Titkok ott-
hona 

04:10 Mrs. Klinika  04:55 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Lát-
lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
08:25 ÁllatoZOO  08:55 Több mint
TestŐr  09:25 Astro-Világ 10:35
Otthontérkép  11:05 Walker, a Te-
xas-i kopó  12:05 Stahl konyhája 
12:35 Falforgatók  13:40 Knight Ri-
der  14:45 Walker, a Texas-i kopó 
15:50 Kongó  18:00 Tények 18:55
Az ének iskolája  21:10 Összezárva
Friderikusszal  22:15 Charlie Wil-
son háborúja  00:20 Propaganda 
01:20 Kényszerszinglik  02:15
Sportos 02:25 Kettős ügynök 
03:05 Psych – Dilis detektívek 
03:45 Zsaruvér 

04:15 Férjek gyöngye  04:40 Mű-
sorszünet 05:20 Igazgyöngy  06:05
TV-Shop 06:40 Vérmes négyes 
07:05 Vérmes négyes  07:30 Férjek
gyöngye  07:55 Férjek gyöngye 
08:25 Férjek gyöngye  08:55 Férjek
gyöngye  09:25 Férjek gyöngye 
09:55 Trendközelben 10:25 Csenge-
tett, Mylord? 11:30 Csengetett,
Mylord? 12:35 Az utolsó zsaru 
13:35 Az utolsó zsaru  14:30 CSI: A
helyszínelők  15:30 Elizabeth: Az
aranykor  17:50 Dante pokla 
20:00 CSI: New York-i helyszínelők 
21:00 CSI: New York-i helyszínelők 
21:55 Benjamin közlegény  00:15
Elizabeth: Az aranykor  02:25 Trend-
közelben 02:50 Férjek gyöngye 
03:15 Férjek gyöngye  03:40 Férjek
gyöngye 

08:00 Épí-tech (ism.) 08:35 Hello
Győr! (ism.) 09:10 Konkrét (ism.)
09:30 Jövőkép (ism.) 09:50 Konkrét
(ism.) 10:05 Hello Győr! (ism.) 10:40
Képújság 17:45 Erzsébet út (ism.)
18:30 Hello Győr! (ism.) 19:00 Győri7
(ism.) 19:50 Konkrét (ism.) 20:10 Hi-
vatal (ism.) 21:05 Konkrét (ism.)
21:20 Hello Győr! (ism.) 21:45 Made
in Hungary (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Arrabona évszázadai (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 18., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Roma Magazin 06:30 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:20 Charly, majom a családban
 08:10 Jamie 30 perces kajái 08:40
Hogy volt!? 09:40 A szenvedélyek
lángjai  10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:30
Lola  16:15 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  21:30 Bábel  22:25 Biro-
dalmi áldozatok – áldozatbirodalmak
 23:20 Himnusz 23:25 Pierrot ban-
dája  01:05 Magyar elsők 01:20
Századfordító magyarok 02:10 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 02:45
Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Nevelésből
elégséges  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 Ref-
lektor  10:05 Top Shop 11:45 Aszt-
ro Show 12:50 Éjjel-nappal Buda-
pest  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 Dr.
Csont  23:05 RTL Klub Híradó
23:35 Magyarul Balóval 00:10 Dög-
lött akták  01:15 Reflektor  01:30
Chuck  02:20 Furcsa páros 
03:00 Teresa 

04:25 Mrs. Klinika  05:05 Csapdá-
ba csalva  05:35 Rúzs és New York
 06:20 Mokka  09:25 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek v 09:45 Te-
leShop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:55
Családi titkok  13:55 Magánnyomo-
zók 14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Serenity 
01:05 Tények Este 01:50 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:10 Aktív  03:35
Elit egység 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:40 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
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
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Jim sze-
rint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Végítélet  23:15 CSI:
New York-i helyszínelők  00:10 CSI:
New York-i helyszínelők  01:10 Gyil-
kos számok  02:00 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:50 Igaz-
gyöngy 

08:00 Erzsébet út (ism.) 08:45 Hello
Győr! (ism.) 09:15 Konkrét (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Képúj-
ság 17:15 Diósgyőr – Győri ETO FC
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kamarai Magazin
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 19., KEDD
DUNA TV
06:00 Srpski Ekran 06:30 Unser
Bildschirm 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 30 perces
kajái 08:40 Don Matteo  09:45 A
szenvedélyek lángjai  10:35 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie 30 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 15:25 Lola  16:10 Charly, ma-
jom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Don Matteo  19:35 Rex fel-
ügyelő  20:30 Elővízió 2015 
21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2015 
23:05 Memento  00:55 Himnusz
01:00 Adios, gringo!  02:35 Magyar
elsők 02:50 Szerelmes földrajz 03:20
Pannon expressz  03:50 Határtala-
nul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:40 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
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 Castle  23:05 RTL Klub Hír-
adó 23:35 XXI. század – a legendák
velünk élnek  00:05 Magyarul Baló-
val 00:40 Tökéletes célpont  01:40
Reflektor  01:55 EgészségKalauz 
02:20 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:50 Teresa 
03:35 Gálvölgyi-show 

04:20 Pan Am  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  12:55
Családi titkok  13:55 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Kasza! 
23:50 Hawaii Five-0  00:50 Tények
Este 01:35 Sportos 01:45 Ezo.TV
02:45 Aktív  03:05 Telitalálat 

05:30 Igazgyöngy  06:20 TV-Shop
06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:40 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek
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
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ 19:35 Jim szerint
a világ  20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi –meg egy kicsi
 21:00 Vissza a jövőbe 3.  23:25
Benjamin közlegény  01:45 Vissza
a jövőbe 3.  03:45 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kamarai Magazin (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kamarai Magazin (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 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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• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német 
és angol kurzusok több szinten is  

• TOEFL és IELTS felkészítők külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

• Nyári intenzív tanfolyamok: jún. 16–26., jún. 29–júl. 10., aug. 10–25.
• Gyerektábor (német: jún. 29–júl. 3, angol: júl. 06–10.)
• 20 órás angol gyerektanfolyam aug. 10–14, 11–12 éves gyerekeknek
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég,-minőségi szolgáltatása
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

Átvevőhely: Győr, Petz     L. u. 14. sz.

MÁJUS 20., SZERDA
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Hor-
vát krónika 06:30 Ecranul nostru
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Charly, majom a családban 
08:10 Jamie 30 perces kajái 08:40
Don Matteo  09:45 A szenvedélyek
lángjai  10:35 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:25
Lola  16:10 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:45 Magyar Labdarúgó
Kupa Döntő 22:25 Szabadság tér '89
23:10 Fapad  23:40 Aranymetszés
00:35 Csókok  01:50 Himnusz
01:55 Turisták vészhelyzetben 
03:25 Szerelmes földrajz 03:55 Ha-
tártalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Nevelésből
elégséges  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 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 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 Szulej-
mán  23:05 RTL Klub Híradó 23:40
Házon kívül  00:10 Magyarul Baló-
val 00:45 Reflektor  01:00 A Grace
klinika  02:00 Piszkos csapat 
02:40 Teresa 03:25 Gálvölgyi-show


04:45 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  12:55
Családi titkok  13:55 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 A konyha
ördöge  23:50 Lángoló Chicago 
00:50 Tények Este 01:35 Sportos
01:45 Ezo.TV 02:50 Aktív  03:10
Hazugságok gyűrűjében  03:55 Ha-
zugságok gyűrűjében 

05:30 Igazgyöngy  06:20 TV-Shop
06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:40 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
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
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Jim sze-
rint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Terror a tenger alatt 
23:05 Végítélet  01:15 Gyilkos szá-
mok  02:10 Gyilkos számok 
03:00 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

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

GYŐR+ TV

MÁJUS 22., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Életkerék 06:30 Hazajáró
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Charly, majom a családban 
08:10 Jamie 30 perces kajái 08:40
Don Matteo  09:45 A szenvedélyek
lángjai  10:35 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20
Lola  16:10 Charly, majom a család-
ban  16:55 Noé barátai 17:30 Így
készült a Bazi nagy francia lagzik 
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:40 Rocca pa-
rancsnok  20:40 Columbo: Rövid
szivar  22:00 King  22:50 A rejté-
lyes XX. század  23:20 Forma–1
Monacói Nagydíj 00:55 Kamion EB
összefoglalók 01:25 Mi lett veled, To-
tó baby?  02:55 Himnusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Nevelésből
elégséges  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 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 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 Minden lé-
ben négy kanál  01:20 Reflektor 
01:35 Street Kitchen  02:05 Kalan-
dor 02:25 4ütem  02:55 Teresa 

04:25 Pan Am  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  12:55
Családi titkok  13:55 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Frizbi Haj-
dú Péterrel  23:35 Propaganda 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Ringer – A vér kötelez 03:40 A tör-
vény embere 

05:40 Igazgyöngy  06:25 TV-Shop
06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:40 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
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
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:30 Jóbarátok
 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 Sárkány –
Bruce Lee élete  23:30 Terror a ten-
ger alatt  01:35 Feketelista  02:20
Spartacus: Elátkozottak 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

MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Slovenski Utrinki
06:30 Alpok-Duna-Adria 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 30 perces kajái 08:40 Don
Matteo  09:45 A szenvedélyek láng-
jai  10:35 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 30 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:10 Lo-
la  15:55 Charly, majom a család-
ban  16:45 Szerencse Híradó 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:45 Don Matteo
 19:55 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán  21:00 Eurovízi-
ós Dalfesztivál 2015  23:05 Munka-
ügyek  23:35 kult.hu  00:05 Him-
nusz 00:10 Adios, gringo! 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Nevelésből
elégséges  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 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 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 CSI: Mi-
ami helyszínelők  23:05 RTL Klub
Híradó 23:35 Magyarul Balóval
00:10 Brandmánia 00:40 V, mint ve-
szélyes  01:40 Reflektor  02:00
a'la CAR  02:25 Trendmánia 
02:50 Teresa 

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  12:55
Családi titkok  13:55 Magánnyomo-
zók  14:55 Valentina titka  15:55
Emlékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:10 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 NCIS 
23:35 Belső ellenfél  00:40 Tények
Este 01:25 Aktív  01:45 Sportos
01:55 Ezo.TV 02:55 Nemcsak egy já-
ték 

05:30 Igazgyöngy  06:20 TV-Shop
06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:40 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
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
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Jim sze-
rint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Feketelista  22:00 Fe-
ketelista  22:55 A Sárkány – Bruce
Lee élete  01:25 Feketelista 
02:20 Gyilkos körzet  03:10 Gyilkos
körzet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Zooo+ (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó  19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság  

GYŐR+ TV
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HIRDETÉS  EZOTÉRIA

„Mindenkinek változnia kell, hogy ne reked-
jen meg egy életszakaszban, egy adott
problémában. Ha észrevesszük, hogy vala-
mi nem működik az életünkben, vagy több-
re vágyunk, sokkal egyszerűbb, ha elkez-
dünk magunkon dolgozni, mert végül a sors
úgyis rákényszerít” – magyarázza Nagy Ju-
dit spirituális tanácsadó, mester hipnotizőr
és párterapeuta, akit lapunk hasábjairól is
ismerhetnek már olvasóink. Sokan érzik
úgy, mindent megtettek már céljaikért,
mégsem történik semmi. A tudatalattink-
nak is eszközöket kell adni a változáshoz,
mert a terapeuta szerint a hitrendszereink
mozgatják az életünket. Tehát a tudatalatti
programokat kell átírnunk. A győri Szeretet
Központ vezetője személyre szabott spiritu-
ális módszert dolgozott ki, amit egy egyedül -
álló, 21 napos kártyacsomaggal is kiegészít.
„Kipróbált mantrákat tartalmaz a csomag az
üzlet, az egészség és a kapcsolatok téma-
körökben, ezekkel
kapcsolatos problé-
mákkal keresnek
meg ugyanis a leg-
többen” – mondja és
hozzáteszi, 21 nap
kell ahhoz, hogy megszokássá váljon az új
élmény, és az elme elkezdje támogatni az el-
induló változásokat. Hangsúlyozza azt is, ah-
hoz, hogy az életünk egy minőségi síkra lép-

A sorsfordító 21 nap
hessen, először a tisztulás, a nehézségek
jönnek, a munkát pedig mindig magunkkal
kell elkezdeni, önmagunkra kell először oda-
figyelnünk, hogy a környezetünknek is jobb
legyen. A fájdalmat meg kell, hogy éljük, hi-
szen inkább fájjon rövid ideig nagyon, mint
fájdogáljon évekig, és torkolljon súlyos be-
tegségbe az elfojtott probléma. Lapunkban
elsőként ezért két ön-, illetve kapcsolatokat
segítő mantrát tesz közzé a spirituális
tanács adó. Az elsőt felkelés után, egy nagy
pohár langyos citromos víz kortyolgatása
közben olvassuk el, a másodikat pedig le-
fekvés előtt többször. Alvás közben aztán ki-
nyílik a tudatalatti, mint egy kagyló, s az első
ébredésig az utolsó bevitt információkkal
foglalkozik az agyunk.

S akkor jöjjenek az egyszerű mantrák:
1. Nőies nőként/férfias férfiként nagyra

tartom magam és ezt várom el másoktól is.
Kapcsolatom biztonságot nyújt, a megoldás
rövid időn belül megmutatkozik. Önmaga-
mat választom, hiszen ha nekem jó, más is
boldog körülöttem. Tisztában vagyok saját
képességeimmel.

2. Szeretve vagyok, megértjük egymás
nyelvét. Álmaim, céljaim megvalósulnak,
mindenki nekem segít. Köszönöm ma-
gamnak, hogy mától kezdve én irányítom
az életem.

(X)

Nagy Judit elérhetőségei: 70/580-9352,
szeretetkozpont@gmail.hu. A Szeretet
Központ címe: Győr, Jáki utca 11.
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A nyelvtudás óriási érték, de megszer-
zése jelentős időt – és anyagi ráfordí-
tást igényel. Mindez a megfelelő
nyelviskola kiválasztásával kezdődik.
A Hatos és Társa Nyelviskola 1997 óta
van jelen a régióban és a színvonalas
oktatómunkája révén hatékonyan se-
gíti a régióban élők nyelvtanulását. 

A Hatos és Társa Nyelviskola 2002
óta a Nyelviskolák Szakmai Egyesü-
lete (NYESZE) által minősített nyelv-
iskola. A szakmai minősítést – a 
minősítő védjegyet, illetve a „Minősí-
tett és Ajánlott Nyelviskola" címet –
egy 50 szempontot tartalmazó, több-
szörösen díjnyertes minősítési rend-
szer alapján ítéli oda a NYESZE, a szi-
gorú kritériumoknak megfelelően mű-
ködő intézményeknek. A NYESZE Q
minősítése jelenleg az egyetlen olyan
független szakmai minősítési rend-
szer, amely nem pusztán dokumentu-

mok alapján, hanem a ta-
nárok munkájától az
ügyfélszolgálati te-
vékenységig terje-
dő közvetlen ellen-
őrzést magában
foglaló minősítési

eljárás keretében bírálja el az adott
nyelviskola működését.

A Hatos és Társa Nyelviskola 2015
áprilisában újabb szakmai minősítésen
esett át, amelyet kiváló eredménnyel
zárt. A szakmai minősítés alátámasztja,
hogy hallgatóink magas színvonalú ok-
tatást, megfelelő és hatékony tanítási
módszereket, korszerű technikai felsze-
reltséget, kulturált körülményeket, ha-
tékony szervezést és informatív hallga-
tói tájékoztatást várhatnak el a Hatos és
Társa Nyelviskolától. A szakmai színvo-
nal megőrzését rendszeres szakmai fel-
ügyelettel biztosítja a nyelviskola. 

A védjegy legkomolyabb előnye,
hogy az általa képviselt garanciák révén
a nyelvtanulási lehetőségek iránt érdek-
lődők számára feleslegessé teszi a
hosszadalmas és fáradságos keresgé-
lést, helyette biztosítja a gyorsabb és
egyszerűbb választás lehetőségét.

A emblémát csak azok a nyelviskolák használhatják, amelyekben magas színvonalú és hatékony nyelvoktatás folyik.
Ahol ez az embléma feltűnik, nincs szükség több kérdésre! Szeretettel várjuk Önt is!

A minôsítô védjegy

Megbízható minôség, garanciákkal

PR-CIKK HIRDETÉS
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BEAUTYBOX  SZÉPSÉGÁPOLÁS, TREND, ÉLETMÓD

Sokunk életét árnyékolják be az évek alatt
felszedett pimasz kilók, a testünk bizo-
nyos területeihez makacsul ragaszkodó
zsírpárnák, az éhínségre konokul készülő
és eltántoríthatatlanul energiát raktározó
zsírszövetek. Segítünk, formába hozzuk.

Ultrahangos végleges zsírbontás
A zsírszövet nagysága, vastagsága két

tényezőtől függ, a zsírsejtek számától és
az egyes zsírsejtekben elraktározott zsír
mennyiségétől. A zsírsejtek száma a gye-
rekkorban kialakul, később nem képződ-
nek új zsírsejtek, csak az egyes sejtek mé-

Formába hozzuk a nyárra
rete nő vagy csökken, a tárolt zsír mennyi-
ségétől függően. Ha csökkenteni tudjuk
a zsírsejtek számát nyert ügyünk van.

Az egyik leghatékonyabb zsírbontási
eljárás manapság az ultrahangos zsír-
bontás, ahol az ultrahang által közölt
energia hatására a zsírsejtek egy része
„tönkremegy”, a zsírszöveti sejtburok
szétpattan, a zsír eltávozik, az üres sejt-
burok pedig hatásosabban megtámaszt-
ja a laza kötőszövetet.

A Medishape szépségszalonban al-
kalmazott kombinált ultrahangos zsír-
bontás – az egyik legkorszerűbb eljárás

Szerző: Nagy Ferenc

Itt a tavasz, és vele együtt az esküvők sze-
zonja. Megpezsdült a természet, és vele
együtt a házasodási hajlam is hatványozot-
tan megnőtt. A szép időben gyönyörűen
meg lehet örökíteni a nagy napot. Az es-
küvői ruhakölcsönzők és a ruhakészítők
ebben az időszakban számos újdonsággal
lepik meg leendő ügyfeleiket. Lássuk,
hogy mik is a 2015-ös esküvői ruhatrendek.

Alapvetően négy részre tagolódik az es-
küvőkhöz köthető ruhák trendje: menyasz-
szonyi, alkalmi, koszorúslány, illetve a nász-
nép ruházatának trendjére. A különböző
kultúrákban rendkívül változatosak az es-
küvői és öltözködési szokások. Hazánkban
az európai és amerikai trendek a megha-
tározóak általában. A menyasszonyi ruhák

Szerző: Horváth Szintia

Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált a műköröm,
s napjainkban is hódít a hölgyek körében. Számos tech-
nikája ismert, s a formáját, illetve anyagát tekintve is
többféléből válogathatunk. Van, aki a porcelánt, és van,
aki a zselés műkörmöt kedveli jobban, sokan pedig a ha-
gyományos, klasszikus fehér francia körmöket tartják női -
esnek és szolid viseletnek. A műkörmözés technikája is
egyre jobban fejlődik: néhány éve megismerhettük a gél-
lakkot, amely az első olyan alapanyag, amely bár műkö-
römépítő anyagból készül, mégsem sorolhatjuk a mű-
körmök közé, és az elkészítési folyamatuk is eltér egy-
mástól. A tartóssága a műkörömével vetekszik, így egyre
inkább ez a technika lesz a legnépszerűbb. Akár zselés
vagy porcelánnal meghosszabbított műkörmökre is fel
tudjuk kenni. S mióta a géllakk világszerte népszerű lett

Beautybox
Hódít a géllakk

Romantikus
csipke vagy 
színpadias
költemény

• Szépségápolás: Zsurzs D. Zsuzsanna • Műköröm és 3D szempilla: Horváth Szintia • Haj: Sarkady Lívia • Fotó: Nagy Ferenc

Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Telefon: +36 70 398 7756

Orvosesztétikai lézeres bôrfeszesítés
és végleges ultrahangos zsírbontás
Gyôrben az ETO Park Élményszigetben!
Egyedi-, világszabadalommal védett technológián
alapuló-, orvosesztétikai lézeres bôrfeszesítés.
Rendkívül hatékony kezelés a stria- és cellulitis ellen.

KEZELÉSEK MÁR 3 700 FT/ALKALOM ÁRTÓL
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manapság – több high-tech eljárás
együttes alkalmazásával hatékonyan
tudja megszabadítani vendégeinket a
nem kívánatos zsírpárnáiktól. 

Milyen eredménye van a MediShape
zsírbontásnak?

A tapasztalat az, hogy mindenkinél le-
megy kezelésenként minimum 1-2 cm a
körtérfogatból. Aki betartja az előírt víz-
fogyasztást és esetleg még mozog is mel-
lette, ott elérhető 2-3 cm apadás is kezelé-
senként. A maximális hatás érdekében 12
alkalom javasolt, de már 6-8 alkalom után
is lehet látványos eredményt elérni.

Orvos-esztétikai lézeres bőrfeszesítés
Az ember bőrfelülete, a bőr struktúrá-

ja a különböző külső fizikai hatások, a
stressz, a szervezetben végbement folya-
matok következtében könnyen megvál-
tozhat. A különböző műtétek után vissza-
maradt műtéti hegek, a terhességet köve-
tően megjelenő stria, terhességi csíkok,
vagy az idő múlásával a bőrszövet örege-
désének következményei mind jól kezel-
hetőek a bőrszövet természetes regenerá-
ciós folyamatainak stimulálásával.

A lézeres bőrfeszesítés komoly segít-
ség lehet bőrünk feszességének vissza-

nyerésében. A Biotec fókuszált hullám-
hosszúságú lézerfény a bőr felszínét és
a szöveteket felmelegíti, a bőr alsó réte-
geibe bejutva, több cm mélységig fejti
ki hatását. A lézerfény és a keletkező hő-
hatásra indul be a szervezet természetes
gyógyulási folyamata is, mely új kolla-
gén termelődését, így a bőr feszesebbé
válását idézi elő. Az eljárás serkenti a
kollagéntermelést, a kötőszövetek kö-
zötti kötést erősíti, ezért feszesebb lesz
a bőrfelszín és a felgyorsult kollagénter-
melésnek köszönhetően a bőr visszanye-
ri rugalmasságát!

Bővebb információ, bejelentkezés: MediShape szépségszalon, Győr, ETO Park Élménysziget
Telefon: +36-70/944-6482 • medishape@zsireltavolitasgyor.hu • www.zsireltavolitasgyor.hu

Ha a lézeres bőrfeszesítést végleges ult-
rahangos zsírbontással kombinálja, nem
csak gyönyörű és fiatalos bőre lehet, de a
kúra végére akár 10 cm-t is karcsúsodhat.

Szerző: Zsurzs D. Zsuzsanna 

Nincs az a nő, aki ne szeretne csinos,
vonzó, ápolt lenni. 

Főként a fiatal korosztály követi kíváncsi-
an az aktuális sminktrendeket, melyet újra
és újra próbálnak „rávarázsolni” arcukra.
Egy ideig nem nehéz a szépből még szebbet
kihozni, azonban mindenki számára eljön
az a kor, amikor átlép egy lélektani határt, s
felismerve magán a múló idő nyomait, ma-
rasztalni szeretné szépségét. Az elhalványo-
dó arcbőr, a megereszkedő szemhéj, az első
ráncok a legtöbb nőt lelombozzák, ám meg-
lepő módon ekkor jön el az ideje annak,
hogy ha eddig nem foglalkoztunk különö-
sebben a sminkkel, elkezdjünk megbarát-
kozni a gondolattal, hogy lassan-lassan szük-
ségünk lesz egy kis „optikai tuningra”.

Nem is hinnénk, hogy milyen kevés
időráfordítással lehet akár éveket fiata-
lítani arcunkon, vagy eltüntetni a fá-
radtság jeleit. Sminktanácsadásaimon
négy fő dolgot emelek ki, mely nem hi-
ányozhat egyetlen nő fegyvertárából
sem: megfelelő alapozó, szempillaspi-
rál, rúzs, szemöldökceruza.

gyorsasága, tartóssága és szépsége miatt, azóta az extrém
hosszú és extravagáns körmök már a múlté. Azért sajná-
lom, mivel emiatt a műkörömépítők szakmai tudása és
kreativitása kissé  háttérbe szorul, de a vendégek imád-
ják, hogy gyorsan gyönyörű lesz a körmük. Természete-
sen a géllakkot is nagyon szépen lehet díszíteni. Nem

természetesen a csúcsai az eseménynek.
Mindenki kíváncsi a menyasszonyra, és an-
nak pompázatos ruhájára. Természetesen
az örömanyák és örömapák sem szeretné-
nek elmaradni a fiatalokhoz képest. Szin-
tén nagyon alaposan választják ki a koszo-
rúslányok színben és fazonban az ese-
ményhez leginkább megfelelő öltözékét.
A násznép a mi kultúrkörünkben többnyi-
re az éppen aktuális elegáns ruházat divat -
újdonságaiban tündököl.

A menyasszony tüllben és csipkében,
hosszú avagy rövid ruhában ugyanúgy di-
vatos, mint az elmúlt években. Természe-
tesen a nagy divattervezők, mint például
Oscar de la Renta egyedi stílusú ruhaköl-
teményekkel jöttek elő tavaszi bemutató-
jukon. Idén a letisztultabb formák és anya-
gok élveztek előnyt munkáiban. Ezzel el-
lentétben más tervezők inkább a roman-
tikusabb vagy éppen a pompásan túldíszí-
tett modelljeiket favorizálják. Sokan a lati-
nos szappanoperákban látott színpadias
ruhákat kedvelik. Általánosságban el-
mondható, hogy mindenki talál a saját íz-
lésének és pénztárcájának megfelelő mo-
dellt, legyen szó menyasszonyi ruháról, fá-
tyolról, fejdíszről, vagy egyéb kellékről.

Hölgyeim, sok boldogságot a nagy
naphoz!

utolsósorban pedig az eltávolítása is egyszerű és gyors,
melyet egy erre kifejlesztett oldószerrel végzünk, ami na-
gyon kíméletes és praktikus.

3D és 4D műszempilla
A 3D és 4D műszempilla a 21. századi modern nő egyik

leglátványosabb szépségipari „kelléke”, hiszen természetes
módon emeli ki tekintetünket, fiatalít, széppé varázsol. Az
elbűvölő tekintet magabiztossá tesz, így életünk minden
területén érezhetjük pozitív hatását. A 3D és 4D hosszab-
bítással nemcsak szebbé, de dúsabbá is varázsolhatjuk
szempilláinkat anélkül, hogy sajátunkban kárt tennénk.

A 4D szempilla a 3D szempilla továbbfejlesztett vál-
tozata, több szempontból is megújult:

• Súlya még könnyebb, ezáltal a megszokottnál is ész-
revehetetlenebb a viselése. • Továbbfejlesztett összetéte-
lének köszönhetően, sokkal rugalmasabb, így nehezeb-
ben sérül. • Felülete még porózusabb, egyenetlenebb,
melyet csak mikroszkopikus nagyításban lehet észreven-
ni. Ennek köszönhetően a ragasztó sokkal stabilabban,

nagyobb felületen tud megkötni, növelve a tartósságot.
• A 4D szempillák különlegesen tartós pillák, élettarta-
muk legalább 4 hét, a saját pillákkal együtt hullnak ki.

A konzultáció során megbeszéljük, hogy milyen ívű,
vastagságú és hosszúságú szempillákat helyezünk fel. Mi-
vel szálanként illesztem a saját szempillákhoz, és termé-
szetes alapanyagú szempillákkal dolgozom, a legtermésze-
tesebb hatást érhetjük el. Ugyanakkor színes szempillák-
kal, kristályok felhelyezésével extrém hatás is elérhető.

Amennyiben lehetséges, a felhelyezés előtt 12 órá-
val ne használjon a szem környékén olajos alapú ké-
szítményt, szempillaspirált vagy hidratáló krémet,
szemcseppet. A kontaktlencsét viselők a felhelyezés
előtt távolítsák el a lencséjüket.

• Az első 24 órában kerülni kell, hogy a pillákat gőz
vagy víz érje. • A szemet a szemhéj körül csak óvatosan
tisztítsa. • Ne sminkelje ki a szemét. • Ne használjon szem-
pillaspirált sem. • Az első 48 órában ne ússzon, és ne sza-
unázzon, ne tegye ki szempilláit erős UV-sugárzásnak (na-
pozás, szolárium). • Ne dörzsölje a szemét.

Miért fontos a smink?
Tapasztalataim szerint a legtöbb nőnek

komoly problémát jelent a számára ideális
alapozó kiválasztása. Sokan még mindig a
kézfejükhöz, az alkaruk bőrszínéhez pró-
bálnak választani. A helyes eljárás azonban
az, ha egyből az arcunk, vagy a nyakunk
bőréhez választunk színt. Kevesen tudják
azt is, hogy a komolyabb cégeknek már
nemcsak árnyalatokban bőséges a kínála-
tuk, hanem bőrtípus szerint is csoportosít-
ják termékeiket. Egy magára valamit is adó
cég más összetételű, hatóanyagú alapozót
kínál a zsíros, a vegyes, a normál, a száraz,
az érzékeny és az idősödő bőrre. Ebből ki-
folyólag az ideális alapozó kiválasztásával
nemcsak a bőrszínünket tehetjük egysége-
sebbé, üdébbé, hanem egy kalap alatt gon-
doskodhatunk annak ápoltságáról és a
szükséges fényvédelemről is!

A másik fontos része a sminkünknek
az arcformánkhoz illő szemöldökív kiala-
kítása, ápolása, hiszen ez ad keretet az ar-
cunknak. Ha ritkás szemöldökkel „áldott
meg a sors”, egy megfelelő színű szemöl-
dökceruzával, és a szemöldökünk színé-
hez igazodó matt szemhéjporral varázsla-
tos szemöldökívet varázsolhatunk. 

A spirál felvitelét csaknem minden
hölgy különösebb nehézség nélkül képes
kivitelezni, mellyel tekintetünket, ami a
kapcsolataink kialakításának elengedhe-
tetlen eszköze, nyitottabbá tehetjük. 

A rúzs kiválasztásánál vegyük figye-
lembe a szem-, bőr- és hajszínünket, va-
lamint az évszakot, melyben hordani
fogjuk. A rúzzsal nemcsak ápolttá vará-
zsolhatjuk ajkainkat, hanem színt vihe-
tünk az arcunkra. 

Ne feledjük: a smink lényege nem
mindig a parádés kivitelezés, hanem fő
célja, hogy viselője szebbé, fiatalosabbá,
kipihentebbé váljon!

Hölgyeim, hajrá!
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Közel hat éven keresztül jártuk az
országot a vállalkozás optikai szű-
rőbuszával és elkeserítő tapaszta-
latokat szereztünk a lakosság szem -
üveg-viselési szokásait tekintve –
mondta el lapunk kérdésére Haj-
mási Gyula, az OPTIK-TRADE
KFT. ügyvezető tulajdonosa.

A tapasztalat azt mutatta, hogy
a szemüveget viselő emberek kö-
zel 60 százaléka nem méreti be a
szemét, azaz nem a számára meg-
felelő szemüveget hordja. – Indok-
ként egyértelműen a szemüvegek
magas árát, valamint a számukra
megfelelő ajánlat hiányát hozták fel,
szinte kivétel nélkül. A vizsgált sze-
mélyek legnagyobb részét a nyug-
díjas korosztály tette ki, így szüle-
tett meg a gondolat egy országos
kezdeményezés elindítására –
hangsúlyozta Hajmási Gyula, aki a
részletekre is kitért.

Áprilisban tárgyalást kezde-
ményeztünk Némethné Janko-
vits Györgyivel, a Magyar Nyug-
díjasok Országos Szövetségé-
nek (NYOSZ) elnökével, aki az ál-
talunk megfogalmazott együtt-
működési javaslatokra pozitív vá-

Országosan is egyedülálló kezdeményezésbe fogott az optikai szolgáltatást végzô Optik-Trade Kft.

laszt adott, így megszületett a
megállapodás a Magyar Nyugdí-
jasok Országos Szövetsége és az
OPTIK-TRADE KFT. között.

E szerint szűrőbuszunkat a
nyugdíjas szervezetek rendelkezé-
sére bocsátjuk, és az általunk vizs-
gált személyek számára kiemelt és
egyedülálló kedvezményt biztosí-
tunk a szemüvegek árából.

Az ötlet hiánypótló kezdeménye-
zés is, hiszen a hat éven át tartó vizs-
gálat arra is fényt derített, hogy az
országban sehol sincs kiemelten a
nyugdíjasokat célzó és átfogó aján-
lat. Ezt az űrt tervezzük pótolni, ami
nemcsak a szemüvegek kedvező
árában, hanem egy – kifejezetten
az idősek számára készült – kollek-
cióban is megnyilvánul – hangsú-
lyozta az ügyvezető, aki arra is kitért,
hogy a HOYA szemüveglencse-
gyártó vállalatban partnert is talált
a kezdeményezéshez.

Az együttműködést országos
szintre szeretnénk terjeszteni, ez
2015. május 6-án az együttmű-
ködés aláírása és kihirdetése
után veszi kezdetét, amely idő-
pontot követően lehetőségük

lesz a nyugdíjas szervezeteknek,
kluboknak, a programba való be-
kapcsolódásra.

A szolgáltatás részeként – pre-
ventív jelleggel – műszeres látás -
szűrést és szaktanácsadást, vala-
mint szemvizsgálatot/látásellenőr-
zést és személyre szabott szem-
üvegajánlást végzünk. Továbbá vál-
laljuk, hogy minden igényt igyek-
szünk kielégíteni –szűrőbuszunkkal
az ország valamennyi településére
szeretnénk eljutni. Az együttműkö-
dés megvalósulásának állomásai-
ról folyamatosan beszámolunk a
Generációk folyóiratban, valamint
aktuális – optikai, szemészeti – cik-
kekkel, írásokkal is folyamatosan in-
formáljuk kedves olvasóinkat.

Szlogenünk: „A szemüveg
alapvető eszköz a jó életminő-
séghez, az ára is megfizethető
kell, hogy legyen!” A program er-
re törekszik, és sikerességét is ez
garantálja majd.

A szolgáltatás megrendelé-
sével kapcsolatban keresse:
Szilágyi János, 
tel.: +36-30/722-5190, 
e-mail: szija7@gmail.com

A látás minden korban érték

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

Betanított munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általás végzettség
• Logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat elôny
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság

Fôbb feladatok:
• Göngyölegkezelés
• Göngyölegtisztítás (papírhulladék eltávolítása)
• Göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás 100%
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Munkavégzés helye: Gyôr

Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány elektromos targoncára 

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Minimum 3 év  homlokvillás targoncavezetôi tapasztalat
• Több mûszakos munkarend vállalása 

(három és folyamatos mûszak)

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása, 

betárolása, kitárolása
• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer havonta
• Munkába járási támogatás vidékieknek 100%-ban
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Munkavégzés helye: Gyôr
Érd.: 96/900-174

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
palyazat@panopa.hu

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári adminisztrátort
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Anyagmozgások leképezése SAP vállalatirányítási 

rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó adminisztrációs 

feladatok elvégzése
• Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenôrzések
• Dokumentációkezelés
• Munkavégzés több mûszakos munkarendben 

Fôbb feladatok:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Office) 
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer ismerete
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Fiatal pályakezdôk jelentkezését is szívesen fogadjuk! 
Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

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



KÖZLEMÉNY

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

„Nyeregbe vidék, nyeregbe Ma-
gyarország!” – június 6-án rajtol
a hatéves Kisalföld Vágta, a
Nemzeti Vágta hivatalos előfu-
tama. Az idei esemény a jóté-
konyság és az összefogás je -
gyé ben telik: a nevezési díjak
egy részét egy 13 éves beteg fi-
únak ajánlják a szervezők, vala-
mint a rendezvényen a Győri Ál-
latmenhely négylábú lakóinak
is gazdákat keresnek.

A magyar városok és falvak ünnepé-
nek számító Nemzeti Vágtát minden
év szeptemberében megrendezik a
Hősök terén, ahol a vidéki, illetve ha-
táron túli előfutamok legjobbjai mér-
kőznek meg egymással. A hazai „se-
lejtezők” között az elmúlt évek ered-
ményei – különösen a tavalyi – alap-
ján elmondható, a miénk a legered-
ményesebb régió, hiszen 2014-ben

Június 5—7-ig rendezik az idei Kisalföld Vágtát a Rodeo Ranchen

Nyeregbe, Kisalföld!
kilenc lovas jutott be a fővárosi futam-
ra. A főszervező, Tóth Szilárd elmond-
ta, nagyon várják már az idei rendez-
vényt, s természetesen a cél a dobo-
gó. Emellett azonban remek családi
szórakozás is a Rodeo Ranchen tar-
tott Kisalföld Vágta, ahová június 5-
én, pénteken érkeznek meg a lova-
sok, s rögtön egy, a versenyekre han-
golódó mulatsággal kezdik a hétvé-
gét. Szombaton a western programo-
ké a főszerep, melyekkel a régi rode-
ók hangulatát hozzák vissza, újra le-
hengerlik a közönséget a western
ügyességi és gyorsasági lovas szá-
mokkal. A western versenyek nevezé-
si díjának felét pedig felajánlják a 13
éves Molnár Leventének, aki súlyos
szívbetegséggel született, ennek kö-
vetkeztében oxigénhiányos állapotba
került. Szombaton lesz a kamaszvág-
ta is, este pedig jótékonysági lovas
bállal zárul a nap, ahol szintén a hal-
mozottan sérült fiú javára gyűjtenek.
A buli hangulatfelelőse a Jolly Joker
együttes lesz.

Vasárnap a hivatalos futamok kö-
vetkeznek, ahonnan hárman juthat-
nak tovább az országos vágtára, vala-
mint számos szórakoztató verseny-
számra is számíthat a közönség, pél-
dául megkeresik a falu ördögét és a
falu traktorosát, valamint eljönnek a
bugaci csikósok is.

Tóth Szilárd elárulta, idén is meg-
rendezik a Kisalföld Sztárja zenés te-
hetségkutató versenyt, ahol korábban
például a Fiesta együttes énekesnő-
jét, Kocsis Renátát is felfedezték. Ér-
demes nevezni, az első helyezett jutal-
ma 100 ezer forint.

A június 5–7-ig tartó rendezvé-
nyen a Győri Állatmenhely is részt
vesz. A főszervező bízik benne, hogy
sok kutya és macska talál majd gazdá-
ra a Kisalföld Vágtán.

A futamokra folyamatosan várják a
nevezéseket, a tehetségkutatóra pe-
dig június 2-ig lehet jelentkezni az
info@rodeoranch.hu e-mail címen.

A Kisalföld Vágta előkészületeire
még többször visszatérünk.

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesz-
téssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29.) Ök. rendelet
értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslat előzetes tájékoztatási anyagát.

SZTM 2014-052 számú Győr – Püspökerdőben tervezett kajak-kenu pálya rendezésiterv-módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2015. május 11.–2015. június 1-jéig
az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/

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

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. 15.—05. 22.
DELIKÁT

Faros csirkecomb

HB Lager sör,
dobozos 
0,5 l, 318 Ft/l

69,- db

TV paprika

185,-db

Magyar hegyes,
erôs paprika

Marhalábszár

1599,- kg

Magyar tejföl
20 %-os, 330 g,

560,61 Ft/kg 

159,-db

399,-kg

699,-kg

KARTONOS ÁR
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HIRDETÉS APRÓ

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Hidegtál ajánlatunk:
Tartalma: francia saláta • sonkatekercs • sajttekercs • kaszinótojás 
•  csabai töltött karaj • májával töltött csirkemell • sült csirkemell

Ára: 1700,-Ft/fő helyett 1200,- Ft/fő

Kétszemélyes Marcal-tál:
Tartalma: sonkával, sajttal töltött csirkemell • óvári sertéskaraj •
hawaii csirkemell • natúr szelet csirkemájraguval • rántott csirkemell
• párolt rizs, főtt burgonya

Ára: 4400,-Ft/tál helyett 2800,- Ft/fő

FIGYELEM! LEJÁRÓ SZÉP KÁRTYÁK!
Május 31-én lejáró SZÉP kártyáját hozza be,

mi beváltjuk Marcal-utalványra!

ELAVULT A FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Gázkazánok 140.000 Ft-tól, kondenzációs gázkazánok 235.000 Ft-tól.
Minôségi szénmonoxid jelzôk, vízmelegítôk, alkatrészek értékesítése.

Tel.: +36-20/239-9898 és +39-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

2—5 év garanciával.

gázkazánok

FÛTÉSKORSZERÛSÍTÉS, SZERVIZ,
FELMÉRÉS, GÁZKÉSZÜLÉKCSERE

TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL.

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!

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Győri forgalmas virágüzletbe
kreatív, önállóan dolgozni tudó virágkötőt felve-
szek! Érdeklődni: 06-20/968-2551.

Audi-gyárba keresünk állandó szom-
bat éjszakára takarítókat. Bejelentett munka. Ér-
deklődni munkanapokon: 9–17-ig. Tel.: 06-
20/993-5575.

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

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

Mindenféle házimunkát, idős-
gondozást vállalok ott lakással. Tel.: 06-
70/225-3812.

TÁRSKERESÉS

Szeretnél egy hűséges társat?
Az Igényes Társkeresőnél megtalálhatod! Érdek-
lődés: 06-30/369-7305.

37 éves, 171 cm magas, 74 kg, vörös, hosszú
hajú győri diplomás hölgy, hasonló adottságokkal
rendelkező társat keres. 06-20/239-3789.

Komoly kapcsolat reményében
keresem páromat 40 év körüli hölgy személyében.
06-20/500-4091.

SZOLGÁLTATÁS

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

Minőség és megbízhatóság!
Festés, mázolás, tapétázás
Kőműves-gipszkarton munkák
Csempézés, járólapozás, kőburkolás
Külső-belső hőszigetelés
Víz-, lefolyószerelés
Parkettázás, szőnyegezés, műpadlózás.
3 év teljes körű garancia!
Molnár László
06-70/589-4899 

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK
GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

SZÉLVÉDŐ-JAVÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás

Helyszíni kiszállással is!
Nem kell kicserélnie a szélvédőt!

06-70/286-3665

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

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, laminált padló lerakása, díszítő festé-
sek, homlokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, faki-
vágás, gyökérkivétel, metszés, kerti munkák! Tel.:
06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást, la-
postető-szigetelést, falak javítását-festését
garanciával, engedménnyel vállalom. Tel.: 06-
30/376-2712.

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

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

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

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatosmun-
kák, ajtó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

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

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

EGYÉB
SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása és beváltása. 06-70/564-2280

Akác konyhakész tűzifa házhozszál-
lítással rendelhető 2,5, illetve 5 m3 35.000 Ft-tól.
Ellenőrizhető mennyiség, kiváló minőség. Tel.: 06-
70/219-7947.

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

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

INGATLAN
Felmondott hitellel terhelt ingatla-
nokat vásárolunk Győrben és környékén négyzet-
métertől, állapottól függetlenül. Végrehajtás alatt
lévő nem akadály. Hívjon most! 06-30/612-6301

Siófoki értékálló vízparti apartmanok már 6,5
M Ft+áfától ELADÓK! Nyaraljon már idén a saját-
jában... aranyhid.hu 06-30/388-3000 www.in-
gatlan.com/20725270

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es, egyedi szi-
lárd fűtéses, újonnan felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás, 45-50 nm-
es, határozott-határozatlan idejű, lehetőleg egyedi
gázfűtéses bérleményre. Sziget, Adyváros, Gyár-
város, Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 341.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 55 nm-es, egyedi gáz-
fűtéses, határozatlan idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 55–100 nm-es, határo-
zott-határozatlan idejű, földszinti, maximum első
emeletig lévő bérleményre. (Hirdetésszám: 342.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm-es, etázs-gázfűté-
ses, felújításra szoruló, határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne nyugodt környéken elhelyez-
kedő, 1 szobás, 40 nm-es, határozatlan idejű, föld-
szinti, maximum első emeletig lévő bérleményre (Hir-
detésszám: 343.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es, gázfűtéses,
határozatlan idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1+fél-2 szobás, 40-50 nm-es, határozatlan
idejű, tárolóval rendelkező, földszinti, maximum
első emeletig lévő bérleményre (Hirdetésszám:
344.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 3 szobás, 59 nm-es, távfűté-
ses, felújított, csendes környezetben lévő, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne két kisebb
bérleményre, Bán Aladár út kizárva.  (Hirdetésszám:
345.) 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

bérbe adja masszázs tevékenység céljára az  
AQUA SPORTKÖZPONTBAN található 11 m2-es helyiségét.

Az árverés idôpontja: 2015. június 5. 9.00 óra
Az árverési hirdetmény 2015. május 20. napjától igényelhetô: 
gyorprojekt@gyorprojekt.hu e-mail címen vagy 

a + 36 20/290-6843 telefonszámon.

F E L H Í V Á S !
A Gyôr Projekt Kft. licit útján  



Álláshirdetés

gépjármuvezeto

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • legalább 3 év tehergépjármű-vezetői tapasz-
talat • GKI-kártya. Előnyt jelent: • E kategóriás jogosítvány • darukezelői képesítés
• veszélyes áru szállítását igazoló képesítés.

Jelentkezési határidő: 2015. május 31.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy varosuzemeltetes@gyorszol.hu. A borítékra
kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépjárművezetŐ” jeligét. 

´́´́

A vonatkozó jogszabályok szerint a Győr-
Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósá-
gának fűtési szolgáltatással az év szep-
tember 15. napja és a következő év má-
jus 15. napja között kell a felhasználók
rendelkezésére állnia, így pénteken lezá-
rult az első félévi szezon. Az időjárás iga-
zodott a papírra vezetett dátumokhoz, hi-
szen az elmúlt hetekben a magasabb hő-
mérsékleteknek köszönhetően, első lé-
pésben csak este vagy reggel volt szük-
ség a radiátorok felmelegítésére, az utób-
bi időben pedig már egyáltalán nem igé-
nyelték a lakók a fűtési szolgáltatást.    

Május 15-ét követően megkezdőd-
nek a rendszer karbantartási, felújítási
munkái, a szolgáltató elvégzi egyéb
beruházási feladatait, a felhasználó-
kat érintő korlátozásokról a lakossá-
got minden esetben tájékoztatják.  

A távfűtött lakások tulajdonosai szá-
mára is a két fűtési időszak között adott
a lehetőség a tulajdonukban lévő fűtési
rendszer karbantartására, felújítására.
Fűtőtestcsere esetén a távhőszolgálta-
tóval mindenképp egyeztetni kell. A
műszaki tanácsadás, konzultáció a tár-
saság ingyenes szolgáltatása. Nem
mindegy ugyanis, hogy milyen méretű,
alapanyagú fűtőtestet kívánnak felsze-

Véget ért a fûtési szezon
reltetni, illetve milyen minőségű és át-
mérőjű vezetéket építenek be a rend-
szerbe. A radiátorok egy osztatlan kö-
zös tulajdonnak, a fűtési hálózatnak a
részei. Az abba történő beavatkozás –
ha azt nem szakszerűen végzik – a töb-
bi fogyasztónak fűtési elégtelenséget,
a radiátorok nem megfelelő működé-
sét, esetenként egy-egy felszálló veze-
ték teljes leállását okozza.

A fűtési hálózat ürítését, illetve a
munkák elvégzése után annak szaksze-
rű visszatöltését, kilégtelenítését a fo-
gyasztó megrendelésére a Győr-Szol
szakemberei végzik díjazás ellenében.
Sajnos sokszor előfordul, hogy a fűtési
hálózatot a társaság tudta nélkül leürítik,
majd az átalakítási munkák elvégzése
után a visszatöltést már nem tudják el-
végezni. E felelőtlen magatartásból a fű-
tési rendszer több hétig, hónapig víz nél-
kül üresen állhat, aminek következtében
a radiátorok károsodhatnak.

A korszerűsített fűtési rendszerrel
rendelkező fogyasztóknak fontos figyel-
niük arra, hogy a két fűtési időszak kö-
zött a termosztatikus radiátorszelepe-
ket teljesen nyissák ki, így elkerülhető,
hogy a fűtés indításakor a szelepek leta-
padása problémát okozzon.

kép és szöveg: pannon-víz

A Pannon-Víz Zrt. laboratóriuma
1994 óta évről évre sikeresen teljesíti
a Nemzeti Akkreditáló Testület által
előírt szigorú szakmai követelménye-
ket. A személyzet felkészültsége, kép-
zettsége megfelel a korszerű követel-
ményeknek – tájékoztatott Hancz
András, a Pannon-Víz Zrt. laboratóri-
umának vezetője. 

Hancz Andrással, a Magyar Vízi-
közmű Szövetség és a Pannon-Víz Zrt.
által rendezett XXI. Országos labora-
tóriumi értekezleten beszélgettünk.
Az ETO Park Hotelben tartott konfe-
rencián az ágazat laboratóriumait
érintő szakmai kérdésekről hallhattak
előadásokat az érdeklődők. A vízmű-
ves laboratóriumokban dolgozók év-
ről évre megosztják tapasztalataikat,
beszámolnak a legújabb kutatási
eredményekről, munkamódszerekről.

A győri vízhálózaton összesen 62 ál-
landó mintavételi helyünk van – mondta
el Hancz András, aki hozzátette, leg-
többször utcai közkutak vagy közintéz-
mények (orvosi rendelők, áruházak, mű-
velődési központok, porták) szerepel-
nek a mintavételi menetrendjükben.
Évente átlagosan 1500 vízminta ellen-
őrzésén túl természetesen ott is vizsgá-
lódnak, ahol valamilyen beavatkozás,
csőtörés, javítás történt. A győri vezeté-

kes víz finom íze és minősége bármely
nagyváros ivóvizével összehasonlítva,
kiállja a próbát. „Külön büszkék va-
gyunk arra, hogy a győri csapvíz előállí-
tásához nincs szükség vegyszeres keze-
lésre” – jegyezte meg a szakember.
Hancz András rámutatott, lakossági
megrendelésre is dolgoznak. Leggyak-
rabban a használatbavételi engedély-
hez szükséges vízminta mikrobiológiai
vizsgálatát rendelik meg leendő fo-
gyasztóik. Ilyenkor azt vizsgálják, hogy
az új épület vízvezetékeit megfelelően
fertőtlenítették-e, tiszta és egészséges
víz folyik-e a vízcsapokból. A kiskert,
szezon elején a hétvégi telkek kútjaiból
vett vízmintákat is várják. Szolgáltatási
áraik kialakításánál messzemenően ver-
senyképesek. Szerződéses partnereik
közt szerepel megyénk több fürdője is. 

A vizsgálati részeredményekről
akár menet közben is tájékoztatást ad-
nak. A megrendelő igénye szerint a
vizsgálati eredmények értékelésével
és a szükséges műszaki tanácsadás-
sal is segítik a hozzájuk fordulókat.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolat-
ban részletesebb információra van
szüksége olvasóinknak, készséggel
adnak tájékoztatást a 96/522-618-as
telefonszámon, az iktato@pannon-
viz.hu címen, vagy akár személyesen,
a Bercsényi liget 83. szám alatt talál-
ható laboratóriumban. 

Versenyképes
laboratórium

KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL
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SPORT HIRDETÉS

www.hatos.hu 

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

AKKREDITÁLT
NYELVVIZSGAHELY
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
ENG. 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

Kérjük
ajánlja fel adója 
a vakokat  és gyengén látókat
támogató 
Győri Lions Alapítványnak

Adószámunk: 18526860-1-08

Segítsünk együtt!

„hamarosan itt a május
és én megint nem fogom látni
a tavasz gyönyörű virágait...!  

1%-át

A győri labdarúgás jövőjéről is képet kap-
hatnak mindazok, akik kilátogatnak a Rába
ETO futsalmérkőzésére, amelyen – győze-
lem esetén – az ötödik bajnoki címet is
együtt ünnepelhetjük…

Ahogy azt Borkai Zsolt polgármester a héten közle-
ményben tudatta, sikerült megmenteni a 111 éves
győri zöld-fehér labdarúgást a megszűnéstől. Az után-
pótlás csapatok maradhatnak a bajnokságaikban, míg
a felnőtt csapat előtt az NB III-ban való szereplés lehe-
tősége nyílik meg. A kialakult helyzetről és a jövő győri
terveiről a pénteki nap folyamán először az ETO játé-
kosai, edzői, alkalmazottai, a gyerekek és szüleik egy
nem nyilvános eseményen kapnak tájékoztatást. 

A nagyközönség, az ETO szurkolói, valamennyi
győri sportbarát délután öt órától hallhat minderről.
A győri önkormányzat teljes mellszélességgel az
utánpótlás mellett áll, hiszen a cél, hogy az ETO va-
lóban egy igazi tehetségműhely legyen, ahonnan
sok győri és Győr környéki labdarúgó kerülhet ki. A
cél, hogy a nagycsapat magját is a győri tehetségek
alkossák, és a győri kötődésű szakemberek irányí-
tásával, a győri szurkolók buzdításával a lehető leg-
hamarabb visszakerüljön a csapat az NB I-be. Az el-
ső osztályhoz persze erős szponzorok is kellenek
majd, akik segítik a csapatot, de mindezt úgy, hogy
még egyszer ne fordulhasson elő az, ami most az
ETO-val történt. A zöld-fehérek visszatérnek egyko-
ri hagyományaikhoz, a címerhez és az indulóhoz,
mert azt szeretnék, hogy a klub játékosai, edzői,

Minden ETO-st a Magvassyba várnak pénteken 17 órára!

Az elmúlt hétvégén rendezték meg vá-
rosunkban a II. Free Fighter házibaj-
nokság. A 8 dójóból érkező több mint
120 karatéka közel 200 küzdelem so-
rán mérte össze tudását. A győri Free
Fighter Sportegyesület által szerve-
zett bajnokság legfőbb célja az volt,
hogy a knock down karate népszerű-
sítése mellett biztosítsa és ösztönözze
az utánpótlás korosztályok versenyez-
tetését. A rendezvény teljesítette kül-

„Soha ne add fel!”
detését, hiszen a versenyzők nagy
többsége 18 év alatti volt, de láthat-
tunk kimagasló küzdelmeket a felnőtt
korosztályban is. Minden korosztály
küzdelmeinél végig meghatározó volt
a küzdeni akarás, a kitartás, illetve az
„osu-no seishin”, a „soha ne add fel!”
szellemisége, mely jelmondatot Sosai
Masutatsu Oyama, a kyokushin kara-
te megalapítója nem sokkal halála
előtt adta a kyokushinnak. 

Fotó: Gyöngyösi Zsolt   

munkatársai erős szálakkal kötődjenek a városhoz,
az ETO valóban győri csapat legyen!

„A jövő focija Győrben épül” – ezzel a szolgennel
várnak minden sportbarátot a Magvassy Mihály
Sportcsarnokba 2015. május 15-én, pénteken
17.00 órára, hogy közösen ünnepeljük meg az ETO

megmaradását, és remélhetőleg a futsalosok ötö-
dik bajnoki címét is! A Rába ETO a Berettyóújfaluval
találkozik, és győzelme esetén a hátralévő mérkőzé-
sektől függetlenül megnyeri a bajnokságot! Töltsük
meg a lelátókat, legyünk minél többen a Magvassy-
sportcsarnokban!
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SPORT PORTRÉ

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Folytatjuk a tavaly elindított so-
rozatunkat, amelyben a Győri At-
létikai Club egyes szakosztályait
mutatjuk be. Ebben a hónapban
a judósok edzésén jártunk. 

Bejczi Zsuzsanna és Gyimes Nikolett
keményen vetette bele magát két éve a
munkába, hogy újra egy meghatározó,
több száz fiatallal dolgozó judoklubot
hozzon létre. Ezzel pedig Győr megha-
tározó egyesületét faragja a Győri Atlé-
tikai Club judo szakosztályából. 

„Két éve dolgozunk együtt a Győri
Atlétikai Clubbal és próbáljuk szervez-
ni a judo szakosztály életét – mondta
Bejczi Zsuzsanna. Ez jelenleg még
több egyesületből áll, a Győrszentiváni
Judo Egyesületből, a SZESE-ből, a NI-
CSI-ből és még több kisebb klubból.
Reméljük, nemsokára egy nagy közös
csapat leszünk, közös munkával, edzé-
sekkel és közös szép eredményekkel.
Remélem, jó kis csapat gyűlik össze és
ebből szeretnénk egy hatalmas sport
utánpótlást létrehozni Győrben, ahol a
kisgyereknek a fejlődése és versenyzé-
se is megoldható lesz.”

Bár jelenleg még csak nagyjából
ötvenen versenyeznek a GYAC színei-
ben, hamarosan ez változhat, és akár
több százan húzhatnak judogit a szak-
osztályban. 

„Ha minden egyesület belép azok-
kal a versenyzőkkel, akikkel tervezi, ak-
kor nagyjából 400 fővel fogunk belépni
ebbe a nagy egyesületbe – teszi hozzá
a tréner. Lesznek óvodás gyerekek is,
és felnőttek is. Jelenleg közel ötvenen
vagyunk. A Győrszentiváni Judo Egye-
sület teljesen belépett a Győri Atlétikai
Clubba, és ők már két éve ennek a
klubnak a színeiben versenyeznek. A
SZESE az idei évtől kezdett a GYAC szí-
neiben versenyeztetni. Szerencsére na-
gyon szép eredményekkel, országos
bajnokokkal, már junior, ifjúsági és diák
korosztályban is.”

A tavalyi év egyik kiemelkedő sike-
rét a serdülő Európa-kupán szerezték
a GYAC-osok. Szilli Nóra és Sipőcz Ri-
chárd is aranyérmes lett. Huber Anita
pedig bronzérmes. 

„Mivel tavaly sikerült megnyernem
az Európa-kupát, ezért elmehettem Ja-
pánba edzőtáborba – mondta Nóra. –
Ez a legjobb eredményem, úgy érzem,
és a tábor nagyon nagy élmény volt.”

Nóra társaival együtt keményen
készül hétről hétre, hogy a legjobb
lehessen.

„Másodikos koromban kezdtem el
judózni, akkor még inkább az alapok

A gyôri judokák nagy álmai
bemutatásáról szólt a sport – tette
hozzá a judós. – Aztán nagyjából egy
évvel később jöttem át a Dózsába,
ahol komolyabb szinten foglalkoz-
tam már a sporttal. Ma pedig ott tar-
tok, hogy heti háromszor-négyszer
edzek Győrben. Minden kedden pe-
dig Pestre járok válogatott kereted-
zésekre. Szerintem ez egy nagyon jó
sportág. Erőnlétet fejleszt, megtanít
esni, egy jó társaságba kerül az em-
ber, nem mellékesen egy jó szabad-
idős elfoglaltság is.”

A fiúmezőnyből kiemelkedik Vida
András, aki bár még a NICSI Judo
Clubot erősíti, idővel ő is átigazol a
GYAC-hoz. 

„Öt éve kezdtem el, apukámnak
köszönhetően – mesélte András. –
Édesapám is judózott és ő vitt el ed-
zésre. Először a Kölcseybe jártam,
aztán igazoltam át a NICSI-be. Az
elején nem gondoltam, hogy verse-
nyezni is fogok, csak jó elfoglaltság
volt, ám aztán elmentem olyan via-
dalokra, ami itt volt a NICSI-ben.
Ezen először harmadik lettem, majd
egyre jobb eredmények születtek,
így nagyon hamar megkedveltem a
versenyzést. Később már országos
viadal is eljártam, most pedig már
ez az életem.”

Pihenésre nem sok idejük jut a ju-
dósoknak, hiszen nagyon sűrű a ver-

senynaptár – árulta el Bejczi Zsu-
zsanna. 

„Hétvégéről hétvégére járunk, a
diák C korosztálytól a juniorig folya-
matosan versenyzünk. A nemzet-
közi viadaloktól egészen a hazai
kis meghívásos versenyekig. He-
ti 10 edzésünk van, ebben van
délelőtti edzés is. Szer-
dánként pedig a Petz
Lajos Egészségtu-
dományi és Szociá-
lis Képzési Intézet-
ben tartunk ré-
giós edzést,
ahova a kör-
nyék bár-
mely egye-
sületének
j u d ó s a i
eljöhetnek.
Ezen felül
mindenki a
saját klub-
jában is
edz és reg-
gel 6.15-től
a Nikolett se-
gítségével egy
erőnléti edzést is tar-
tunk nekik.”

A kemény edzés is elen-
gedhetetlen, hiszen nagy álmo-
kat dédelgetnek a jövőben.

„Ha csak a rö-
vid távlatot néz-

zük, akkor a fő cél
az Európai Ifjúsági

Olimpiai Fesztivál. Sze-
retnénk, ha minél több

győri indulna, az még na-
gyobb álom lenne, ha ér-
met is szereznénk. Ha távo-
labbra nézünk, akkor az el-
következő olimpiákon sze-
retnénk, ha győri érdekeltsé-
gű judós is szerepelhessen.”



MOZAIK SPORT

2015. május 15.  / + / 29

Megteltek a Kálóczy téri teniszpályák
szerda reggel fecsegő, jókedvű diá-
kokkal, újra megrendezték ugyanis a
nagy hagyományokkal rendelkező vá-
rosi iskolai teniszversenyt. 

Radnóti Ákos, Győr alpolgármeste-
re elmondta: „Nagyon fontos ez a te-

Teniszütôt ragadtak városunk iskolásai
niszverseny, hiszen Győrnek nagy ter-
vei vannak ezzel a sportággal az Euró-
pai Ifjúsági Olimpia Fesztivállal kap-
csolatban. Szeretnék, hogy esetleg
győri teniszes is szerepeljen ezen a
rendezvényen. Ehhez új létesítmé-
nyek fognak épülni, bár most is van-

nak már lehetőségek a városban, de
kevés a teniszpálya. Fontos az is, hogy
minél korábban kezdjék el a fiatalok
ezt a sportot.”

Sokan választották most is a spor -
tot, a mozgást, az iskolapad helyett.
19 iskola majdnem 100 tanulója raga-

dott ütőt a versenyen. A mezőny egyre
népesebb, az előző évhez képest min-
dig többen jelentkeznek – árulta el So-
ós Szabolcs. Cél, hogy minél több fia-
tallal ismertessék meg a teniszt, hi-
szen egy nagyon szerethető sportág –
tette hozzá a szakosztályvezető.

A többszörös bajnok Rába ETO FC a
NB I rájátszásának 7. fordulójában
ahhoz a Dunaferrhez látogatott,
amely az alapszakaszban pontot ra-
bolt a zöld-fehérektől. A bajnoki cím
visszahódítására hajtó győriek ezút-
tal azonban nem adtak esélyt a hazai
csapatnak. Már az elejétől fogva ak-
tívabban játszottak, így volt mit véde-
nie a dunaújvárosi kapusnak. A nyo-
más végül a nyolcadik percben érett
góllá, Noét hagyták üresen, aki nem
hibázott. Pár perccel később aztán
dupláztak a zöld-fehérek, Dróth lövé-
se kötött ki a dunaújvárosi hálóban.
Sőt két perccel később már három-
mal is mentek a mieink, miután Mimi
is bevette a hazai kaput. 

3–0-ról fordultak a csapatok, ám
nem sokáig maradt ez az állás. Nem
sokkal a sípszó után Dróth megsze-
rezte saját maga második, csapata
negyedik gólját. A folytatásban is nyo-
más alatt tartották Lódiék a Duna-
ferrt, sőt a 30. perc környékén gyors
egymásutánban kétszer is betaláltak
a hazai kapuba. Előbb Vevé, majd
Palomeque járt túl a dunaújvárosiak
eszén. Ezzel már 6–0-ra mentek a Rá-
ba-partiak. Baranyai Pál együttese
becsületesen küzdött, ám így is csak
szépíteni tudtak. A hajrában Szente,
majd Ivacs góljaival 6–2-re tudtak
kozmetikázni a dunaújvárosiak. 

Sima siker
Azzal a tudattal lépett pályára a Győri
ETO FC a Haladás ellen az OTP Bank
Liga 27. fordulójában, hogy már bizto-
san nem játszhat a jövő évben a leg-
felső osztályban. A klub ugyanis még
múlt pénteken bejelentette, nem tud-
ták teljesíteni a jövő évi induláshoz
szükséges licenc követelményeknél
előírt hiánypótlást.

Feltüzelve kezdett Miriuta mester
legénysége, pár perc elteltével már
veszélyeztette is a Hali kapuját. Az el-
ső hazai gólra sem kellett sokat várni,
Rudolf szerezte meg a vezetést az
ETO-nak. A folytatásban aztán feléb-
redtek a szombathelyiek is, és nagyjá-
ból 20 perccel később sikerült egali-
zálniuk. Éppen a Győrtől szerződte-
tett Leandro Martínez volt eredmé-
nyes. Nem adta meg magát könnye-
dén az ETO, újabb tíz perc telt el és
Koltai ismét vezetést szerzett a zöld-
fehéreknek. 2–1-es hazai vezetésnél
fordultak a csapatok.

Szerencsére a folytatásban sem
ült le a játék. Lipták nem sokkal a má-
sodik félidő kezdete után már be is
vette Rózsa kapuját. Ezzel már 3–1-re
vezetett az ETO. Ezt követően végleg
elintézhette volna a mérkőzést a ház-
igazda, ám többször is ziccert hibá-
zott. A Hali aztán még szépíteni tu-
dott, Radó András góljával 3–2-re
módosította az eredményt. A hajrá-
ban még mindkét csapat előtt adó-
dott lehetőség, de az eredmény már

Küzdelmes gyôzelem a Haladás ellen
nem változott. Az ETO így egy helyet
feljebb lépve a 9. helyen áll a bajnoki
tabellán, míg a szomszédvár Szom-

bathely egyre kilátástalanabb hely-
zetbe kerül a kiesés elkerüléséért ví-
vott küzdelemben. 
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Vasárnap, súlyos betegség után
elhunyt a CMB Cargo-UNI Győr
ügyvezetője, Balogh Gyula. A
sportvezető hat éve Szolnokról
került Győrbe szakosztályme-
nedzserként, majd ügyvezető-
ként dolgozott a klubért. Elévül-
hetetlen érdemei voltak abban,
hogy a csapat 2012-ben magyar
bajnokságot nyert. Balogh Gyula
május 12-én lett volna 33 éves,
egy kisfiút hagyott hátra. Barátai,
családtagjai, ismerősei fájó szív-
vel búcsúznak tőle.

Nyugodj
békében!

A montenegrói Buducnost Podgorica
nyerte a női kézilabda Bajnokok Ligá-
ja négyes döntőjét, miután vasárnapi
fináléjában legyőzte a norvég Larvik
csapatát. A harmadik a macedón Var-
dar Skop je, a negyedik az orosz Dina-
mo Sinara.

Bravúros győzelmet aratott az ETO-SZESE az
NB I/B-s férfi kézilabda bajnokság 25. forduló-
jában, idegenben. Rosta Miklós fiai a papíron
sokkal erősebb Tata együtteséhez utaztak,
ahol szoros küzdelemben győzni tudtak. Hiába
vezetett ugyanis többször a hazai gárda, mivel
az esélytelenek nyugalmával lépett pályára a
győri csapat, sokkal nyugodtabban játszottak
és rendre utolérték a tataiakat. Az első félidő
végén is döntetlen volt az állás. A fordulás után
aztán úgy tűnt, meg tudnak lépni a hazaiak, de
az 50. perc környékén utolérték Petrenkóék a
Tatát. A szoros végjátékból pedig végül a mie-
ink jöttek ki jobban, és 28–27-re behúzták a ta-
lálkozót. A bent maradás a jövő hétvégi, utolsó
bajnokin, a Budaörs ellen dől el. Ha ott nem
kapnak ki a Rosta-legények, akkor a 12. helyen
végzünk. Vereség esetén viszont a budaörsiek
megelőzik a győri fiúkat, ezzel pedig a 13. hely-
re csúsznak vissza.

Szombaton a Széchenyi Egyetem Győri
KC Budapestre látogatott bajnokira, az
Óbudai Kaszásokhoz. A győri fiúk telje-
sítménye ezúttal kevésnek bizonyult, és
ha nem is sokkal, de 101–95 arányban
vereséget szenvedtek a fővárosban. 

Épül-szépül és már látványos szaka-
szához  érkezett a gyirmóti stadion
építkezése. Az utóbbi években a csa-
pat, a Gyirmót FC körülményei is ja-
vultak, megkezdődött a stadion, illet-
ve a körülötte lévő létesítmények fel-
újítása. Ráadásul a kék-sárgák meg
is érdemlik a méltó stadiont, hiszen
van arra esély, hogy a Győr melletti
klub az első osztályban szerepel a

Férfi kosárlabda: vereség idegenben
Molnár István: „Nagyon pozitív,

hogy  idegenben 95 pontot  tudtunk
dobni,  viszont  nagyon  negatív,
hogy a figyelmetlen védekezésünk-
nek köszönhetően, 101-et kaptunk.
Ha ezeket a  hibáinkat ki tudjuk  javí-

tani, akkor az elkövetkező négy for-
dulóban  sikeresek lehetünk. Na-
gyon bízom abban, hogy  mindenki
egyformán gondolkodik velem, és
legalább az alsóházi rájátszást sze-
retné megnyerni."

Nyárra már megszépül
a gyirmóti stadion egy része

2015/2016-os NB I-es kiírásban. Az
NB II-es bajnokság tabelláján ugyan-
is a második helyen tanyáznak a Si-
sa-legények, azaz biztos feljutó he-
lyen. A fejlesztések költsége 9 milli-
árdra rúg – árulta el Margitai Zoltán
klubigazgató megkeresésünkre. En-
nek 70 százaléka TAO-s pénz, 30
százaléka pedig önrész, amelyet a tu-
lajdonosok fedeznek. Az építkezés

jelenlegi fázisában a lelátókat újítják
fel, illetve a stadionhoz tartozó épü-
letek, öltözők, irodák rendbehozata-
lát fejezik be. Ez mellett pedig új par-
kolót alakítanak ki, illetve a környező
utak, járdák is megújulnak. Ezeket jú-
nius végére be is fejezik. Ám nem áll-
nak meg – árulta el Margitai Zoltán,
ugyanis évekre előre vannak már ter-
veik, min kell még fejleszteni. 

A Buducnost
nyerte a BL-t

Horgászverseny, jókedvTatai bravúr

A Kisbácsai Horgász Egyesület
május 10-én nyílt, egyéni gyer-
mek horgászversenyt rendezett
a Kisbácsai tavon. A hagyomá-
nyosan jó hangulatú megméret-
tetésen szép számban vettek
részt a fiatalok. A mezőny nagy-
részt spiccbottal horgászott, a
zsákmányolt halak nagy része en-
nek megfelelően keszegfélékből
és küszökből állt. Köszönhetően
a tó halállományának, szép bo-

dorkák, vörös szárnyú és dévér-
keszegek is áldozatul estek.
E szép sporttal ismerkedők né-
hány darab halat fogtak, míg a ta-
pasztaltabbak komolyabb zsák-
mányra tettek szert. A versenyt
47 darabbal Bogár Kira nyerte,
második 30 darabbal Miletics
Mór, harmadik 17 darabbal Feke-
te Alex lett. Az eredményhirde-
téskor minden résztvevő ajándé-
kot kapott, a dobogón végzők, a

szponzoroknak köszönhetően,
horgászfelszerelést vehettek át.
A horgászverseny sokkal több
volt, mint egy bajnokság, hiszen
a gyermekek és az őket elkísérő
szülők, nagyszülők, barátok és is-
merősök egy szép napot tölthet-
tek el a folyamatosan fejlesztés
alatt lévő, ezáltal mindig szépülő
Kisbácsai tó partján.

Nagy Csaba
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Optimális sportteljesítmény nyúj-
tásához minőségi szénhidrátokat
és fehérjéket tartalmazó ételekre
van szükséged, melyek alacsony
zsírtartalommal bírnak. Edzés
előtt például ehetsz teljes kiőrlé-
sű kenyérből, csirkemellsonká-
ból, zöldségből készült szendvi-
cset, zsírmentes tejjel leöntött
natúr zabpelyhet, sovány húst

Mit egyél edzés elôtt és után?

A Hungarian Fight Championship-sorozat idei kilen-
cedik állomása volt a győrszentiváni rendezvény. A ma-
gyar profi MMA-liga 15 mérkőzést hozott a Győri KO-
KO Gym által szervezett gálára. A versenyzők között a
hazai mezőny legjobbjai mellett komoly ketrecharc-
múlttal rendelkező külföldi bunyósok is indultak.  A
szervezet választása nem véletlenül esett győri klubra.
A KOKO Gym korábban is bizonyította, hogy képes
magas színvonalú gálát rendezni. A KOKO Gym két
versenyzőt indított. A két 19 éves harcos közül Nagy
Attila pontozással kapott ki, míg Kalmár Gellért szá-
mára egy karfeszítés jelentette a meccs végét.  Növé-
nyi Norbert szerint korábban jellemző volt a sportág
hazai állapotára, hogy sok versenyzőnél kimaradt a fej-
lődés szempontjából fontos, amatőrként eltöltött idő.
A szervezők szerint a sportág fejlődéséhez elenged-
hetetlenek a győrszentivánihoz hasonló színvonalú gá-
lák. A KOKO Gym tehát – egyelőre csak rendező-
ként –, kiválóra vizsgázott.

Ketrecharcosok
Gyôrszentivánon

rizzsel, főtt burgonyával, durum
tésztával. Az adagok nagysága
egyénenként eltérő, amelyeket
tréning előtt két-három órával
bátran fogyaszthatod. 

Edzés közben figyelj a folya-
matos folyadékbevitelre. Tapasz-
talatok alapján legjobb a tiszta
víz, nagyon intenzív teljesítmény
mellett a sportital, amely energi-

át, ásványi anyagokat, vitamino-
kat pótol.

Az edzés utáni táplálkozás a re-
generálódás alapköve. Kemény
munka hatására a szervezetedben
megnyílik az úgynevezett „anabo-
likus ablak”. Ez az edzést követő
30-60 perces időszak. Ebben a
szakaszban kiemelt fontosságú,
hogy gyorsan felszívódó, kiváló mi-
nőségű táplálékot vegyél magad-
hoz. A táplálék-kiegészítőket fo-
gyasztók számára előnyös köny-
nyen emészthető tejsavófehérjét,
aminosavakat fogyasztani, mind-
ezeket kiegészítve a szükséges
egyszerű szénhidrátokkal (pl.: sző-
lőcukor, maltodextrin). A hagyo-
mányos ételeket kedvelőknek
energiapótlásként szóba jöhet a
banán vagy más, magasabb cu-
kortartalmú gyümölcs, esetleg
méz. Az elengedhetetlen fehérjé-
ket sovány tejből, túróból, főtt to-
jásfehérjéből érdemes pótolni.

Bögi Viktor 
személyi edző
SPEEDFIT

Fitnesz mindenkinek!
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KOS 
A héten legyenek nagyon körültekintőek,
megfontoltak, de ne várjanak sokat a cselekvéssel, ideje
elindulniuk céljaik felé. Munkájukban most fejlődés
várható, magánéletük is pozitívan fog ezáltal változni. 

BIKA 
Párkapcsolatuk kerül előtérbe a héten,
ne féltékenykedjenek, illetve Önök se adjanak erre
okot. Rendezzék ezeket a konfliktusokat, mert
nagy sértődésekbe keverednek különben. 

IKREK 
Fontos lenne most átgondolni távlati céljai-
kat, ne hagyják, hogy az események kiszaladjanak irá-
nyításuk alól. Vonzzanak be minden jót most életükbe.
Ehhez nagyon kell tudniuk, mit is szeretnének. 

RÁK 
Egészségük kerülhet most a közép-
pontba, ha nem vigyáznak, figyeljenek veséjükre,
alhasi szerveikre. Fogalmazzanak minden hely-
zetben egyértelműen, különben konfliktusokba
kerülhetnek. 

OROSZLÁN 
A héten sok ügyet tudnak pozitívan
megoldani,  mindent egyszerre akarnak majd meg-
csinálni.  Azért hagyjanak pihenőidőt is maguknak.
Kapcsolataikban ne siessék el viszont a megoldá-
sokat.

SZŰZ 
Ez a rendezések hete az Önök életében,
nézzék meg rendben vannak-e hivatalos ügyeik,
papírjaik. Fizikailag ne erőltessék most meg magu-
kat, könnyen meghúzhatják magukat. 

MÉRLEG 
Figyeljenek a héten munkájukra, nagyon
eredményesek, és ezt mások is észreveszik. Könnyen te-
hetnek szert olyan kapcsolatra, aki támogatja előmene-
telüket. Akár válthatnak is, ha ez kedvezőbb Önöknek. 

SKORPIÓ
Ne engedjék, hogy összekuszálódjanak
az események Önök körül, ettől csak idegesebbek
lehetnek. Álljanak meg, ha nem úgy sülnek el a dol-
gok, mint ahogyan azt Önök szerették volna. 

NYILAS
Furcsa hét áll Önök előtt, éppen ezért
nem lenne jó, ha kapkodnának. Legyenek megfon-
toltak a munkában, ne adják ki önmagukat, ötlete-
iket. Lépjenek hátrébb, hogy rájöjjenek az összefüg-
gésekre. 

BAK
A kapcsolatok kerülnek előtérbe a héten,
tartsák nyitva szemüket, figyeljék meg, ki melyik olda-
lon is áll. Egy-két csalódás most érheti Önöket.  Fogaikra,
ízületeikre vigyázzanak a héten.  Sportoljanak!

VÍZÖNTŐ 
Nagyon kedvező és tartalmas hét elé néznek,
lassan körvonalazódik, hogyan tudják céljaikat elérni.
Ezt csak maguknak köszönhetik, egyedül maradnak a
feladatokkal. Párjukkal osszák meg a konklúziót.

HALAK 
Legyenek óvatosak most a közlekedésben,
inkább hagyják párjukat, de idegesen semmiképp ne
vezessenek. Munkájukra is igaz ez, a benső feszültség-
től nem látják a megoldásokat. Találják meg azt a mód-
szert, amivel meg tudják nyugtatni magukat.

Mit ígérnek a csillagok?

Idén tavasszal két kifutó-
ban is dupla öröm várja
a kíváncsi látogatóinkat.
A bennett-kenguruknál
és a huszármajmoknál
is két-két kölyök szüle-
tett a tavaszi zsongás
idején. Nagy boldogsá-
gunkra, mindegyik új-
donsült anyuka tökélete-
sen viseli a gondját a kis
utódjának.

Egyelőre még zseb-
lakók, de már nagyon
gyakran látni őket, hi-
szen fejüket ki-kidug-
dossák, és ismerked-
nek a környezetükkel. A
szemfüles látogatók
megpillanthatják a kis
kenguruk orrát vagy lá-
bát, amint éppen kiku-
kucskálnak az anyjuk
erszényéből. A kölykök
általában 9 hónapig az
erszényben maradnak,
és anyjuk majd 12–17

hónaposan választ-
ja le őket.

A kis huszármaj-
mokat is nagyon fél-
tik a szüleik, ők éle -
tük első hónapjait
anyjuk hasán csim-
paszkodva töltik, és
óvatosan fedezik fel
a külvilágot. A színük
az első két hónap-
ban még fekete.

Érdemes ná-
lunk tavasszal is
nyitott szemmel
járni, mivel ez az
évszak mindig
hoz meglepetése-
ket a vendégeink
számára.
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