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Tovább erôsítünk a sportban is
Írásunk a 28. oldalon

Egyedülálló fitneszpark épült a Barátság Parkban
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Elôadás
Április 12-én, kedden 17 órai kezdettel Ágh At-
tila filozófus, politológus tart előadást Győrben,
a Herman Ottó u. 22. szám alatti MSZP Szék-
házban, amelyre minden érdeklődőt várnak a
szervezők. 

A március 15-én átadott, teljesen megújult város-
házi dísztermet idegenvezetés keretében ismer-
hették meg az érdeklődők a keddi nyílt napon. A
felújítás részleteiről többször is beszámoltunk,
amelynek leglényegesebb eleme, hogy a pulpitus
az eredeti elrendezéshez visszatérve, az ablaksor
elé került, így változott a széksorok tájolása. A vi-
lágos színvilág ünnepélyesebbé és vizuálisan tá-
gasabbá teszi a teret, de a külső változások mel-
lett a technika is megújult.

„Nagymama lekvárja” – értékek, amelyeket nagy-
szüleimtől kaptam – ezzel a címmel hirdet pályáza-
tot az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény, Győr. Arra kérik az alkotókat, hogy a nagyszü-
leikkel kapcsolatos érzéseiket, hangulataikat, törté-
neteiket, az ismerős ízeket és illatokat jelenítsék
meg műveikben, fogalmazzák meg képekben – egy

Halászléfôzô fesztivál
Május 1-jén rendezik a 6. Gyirmóti Halászléfő-
ző Fesztivált az Aranyhal Szabadidőközpont-
ban. A részvétel díjtalan, de jelentkezéshez kö-
tött. Nevezni április 22-én 12 óráig lehet, a
Gyirmóti Művelődési Házban.

Fogadóóra
Szabó Jenő önkormányzati képviselő április 12-
én (kedd) 15–16 óra között fogadóórát tart, a
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ménfőcsanaki lakossági információs irodájában,
Győr-Ménfőcsanakon, a Szertári u. 4. szám alatt.

„Ô-szülô érték” — diákfilmpályázat középiskolásoknak
kisfilmben, mi jut eszükbe nagyszüleikről. A „Gene-
rációk egymás közt, egymásért” projekt célja a fia-
talok és az idősek közötti kapcsolatok erősítése. A
legjobb három pályamunka alkotói értékes díjazás-
ban részesülnek. További információk és a jelent-
kezési lap elérhető a www.gyorplusz.hu-n, a jobb
oldali sávban.

Nagy érdeklôdés
a díszterem iránt

„A Radó-sziget közkedvelt hely,
és a partrendezés után még nép-
szerűbb lett, ezért az idén kie-
melt figyelmet fordítunk a kör-
nyezet rendbetételére” – mondta
el Fekete Dávid alpolgármester, a
terület önkormányzati képviselő-
je. Kifejtette, az I. Világháborús
Hősi Emlékművet a közelmúlt-
ban rongálás érte, festékkel ken-
ték össze. Az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság el-
nökeként hangsúlyozta, a rongá-
lás legszembetűnőbb nyomait a
fenntartó azonnal eltüntette, az
alaposabb tisztítás viszont most
következik. Az emlékmű meden-
céjénél gyakran okoz gondot,
hogy a szegélyező gyöngykavi-
csot a vízbe dobálják, ezért an-
nak közvetlen környékére térbur-
kolat kerül mintegy 230 négyzet-
méteren. A medencébe vízforga-
tó szivattyút is telepítenek, ami
segíti a víz tisztaságának megőr-
zését. A munkálatok költsége
mintegy négymillió forint. 

A Vénusz szobrot az elmúlt
években szintén több rongálás
érte, tavaly nyáron például a fejét
törték le és dobták a Rábába.

Restaurálják a Vénusz szobrot és a Hôsi emlékmûvet

Radnóti Ákos, városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester kifej-
tette, a rekonstrukció során a
szobortestet megtisztítják, a
kagylórészt a talapzattal együtt
restaurálják, és új alapzatot épí-
tenek. A megrongált elemek res-
taurálását az alkotó, Eskulits Ta-
más szobrászművész felügyele-
tével végzik el. Megtörténik az al-
kotás vízgépészeti berendezése-
inek felújítása is, így a csobogó
újra működőképessé válik, a víz-

forgatást napelemmel működő
szivattyú biztosítja, s a szobor
környezete is megszépül. A felújí-
tás költsége megközelíti a nyolc-
millió forintot. 

Az alpolgármesterek kiemel-
ték, a jövőbeni rongálások meg-
előzése érdekében, a nyáron ösz-
szesen négy kamerát helyeznek
el a Radó-szigeten, egyet a szi-
get csúcsánál, egyet a zenepavi-
lonnál és egyet-egyet az említett
két emlékműnél.
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Addig jó a munkavállalóknak,
amíg a munkaerő iránti keres-
let meghaladja a kínálatot. Ad-
dig jó a munkaadóknak, míg
van elegendő szakember, s a leg-
jobbakat választhatják ki közü-
lük. Addig jó a városnak, míg a
magyar viszonyokhoz képest jól
kereső munkavállalók élnek
Győrben, de az  álláshelyeket te-
remtő magyar vagy külföldi tár-
saságok is fejlődni tudnak. Eb-
ből következik, hogy a város
helyzete leginkább összetett. Jó-
létéhez, egyensúlyához, lakos-
ságmegőrző képességének növe-
léséhez legalább két, egymást
nem kizáró, de érdekeiben néha
ellentétes feltételnek  kell meg-
felelnie: legyen minél teljesebb
a foglalkoztatás, ám a cégek se
legyenek kiszolgáltatva a jó
szakemberek hiányának.
A szabad piac sok mindent elin-
téz – ha hagyják –, ám vannak
olyan, az állam és az önkormány-
zat hatókörébe sorolt feladatok,
melyek a foglalkoztatást lényegi-
leg meghatározzák. Ilyen például
az oktatás, a szakemberképzés,
melyben Győr mindig elöl járt.
Díjjal, pénzzel  és más ösztönzők-
kel segítette a pályaorientációt.
Addig és annyit avatkozott be a
folyamatokba, ameddig és ami-
lyen mértékben szükség volt
(van) rá. Az oktatást időközben
nagyrészt átvette az állam, a cent-
ralizáció főleg ott okozott szem-
betűnő gondot, ahol az önkor-
mányzat értő, jó gazdának bizo-
nyult. És Győr ilyen város. A kor-
mány most részleges decentrali-
zációra készül, a Klik helyett
mint egy hatvan, az intézmények-
hez minden tekintetben közeli
szervezetet hoz létre. Fontosak a
szervezeti keretek, feltételek,
mert az oktatás tartalma alapve-
tően befolyásolja a foglalkoztatás
esélyeit. Nemcsak arról van szó,
hogy a hiányszakmákra kell ké-
pezni – sőt nyilvánvaló, hogy nem-
csak arra kell –, hanem az  általá-
nos műveltség   interaktív átadása
a fiatalok helytállásának, öngon-
doskodásának fontos eszköze. Ad-
dig jó a városnak, amíg képzett,
művelt emberek élnek benne. 

Gy. P.

Addig jó

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

Mindenkinek bejött a sertés tő-
kehús áfájának csökkentése, az
állam, a kereskedők és a vásár-
lók is jól jártak azzal, hogy január
elsejétől 27 százalékról  5 száza-
lékra mérsékelték az általános
forgalmi adót. Az év eleji áfa-
csökkentés már februárban
meglátszódott a fogyasztói
árakban, előbb a multik, majd a
kisebb üzletek is közel 20 száza-
lékkal olcsóbban tudták adni a
tőkehúsokat. A hús után a tojásra
is ráférne az áfacsökkentés, mert
a tojásimport súlyos zavarokat
okozhat a hazai tojáspiacon, rá-
adásul jelentősen visszaesett a
tojásfogyasztás is Magyarorszá-
gon. A hazai termelők egysége-
sen az áfakulcs csökkentése mel-
lett teszik le a voksukat.  

Az első két hónap tapasztalatai szerint
mérséklődött a sertéshús ára, nőtt a
fogyasztás és fehéredett az ágazat,
vagyis egyértelműen meghozta a várt
eredményt a sertés tőkehús áfájának
csökkentése – mondja a Földműve-
lésügyi Minisztérium helyettes állam-
titkára. Feldmann Zsolt szerint a ke-
reskedők szinte azonnal csökkenteni
tudták áraikat, a multikban és a kis üz-
letekben átlagosan 17, 5 százalékkal
mérséklődtek a tőkehúsárak. Nagyon
örültünk az áfacsökkentésnek, amire
már régóta várt a szakma – mondja
Széles Zoltán, a Széles Hús tulajdono-
sa. Szinte azonnal reagálni tudtunk az
adómérséklésre, nálunk például már
január végén 20 százalékkal olcsób-
ban lehetett hozzájutni a tőkehúsok-

hoz, aminek persze a vevőink is örül-
tek. Minőségit, ráadásul olcsón, ez
meghozta a vásárlási kedvet az üzle-
teinkben, ahol komoly forgalomnöve-
kedést tapasztaltunk. Mi is elég ha-
mar lejjebb vittük árainkat – meséli
Lőrincz László, a Húsom Húsbolt tu-
lajdonosa. Megpezsdült a sertéshús-
piac a Vásárcsarnokban, a vevők csak
azt sajnálják, hogy a késztermékek
áfája ezúttal nem mérséklődött. De ki
tudja – teszi hozzá a szakember –, le-
het, hogy hamarosan ebben is dönt
majd a kormányzat. 

Tojásszövetség: 
Csökkentsék a tojás áfáját is!  
A sertés tőkehús után a tojás áfáját

is sürgősen csökkenteni kell – írja köz-
leményében a Magyar Tojóhibrid-te-
nyésztők és Tojástermelők Szövetsé-
ge (Tojásszövetség). A szakmai szer-
vezet álláspontja szerint a tojásszek-
tor kifehérítéséhez és az import látvá-
nyos visszaszorításához szükség len-
ne arra, hogy a tojásforgalmazás áfa-
kulcsa 27 százalékról 5 százalékra
csökkenjen. A hazai tojástermelők is
egységesen kiálltak a Tojásszövetség
véleménye mellett, szerintük több
szempontból is előnyös lenne az áfa-
csökkentés kiterjesztése az ágazatra.
Miközben a piacon többlettermelés
van, Magyarországon évek óta jelen-
tős visszaesés figyelhető meg a tojás-
fogyasztásban – mondja a Farm Tojás
ügyvezető igazgatója. Kertész Tamás
szerint olyan kevés tojást esznek a
magyarok, hogy az európai uniós ösz-
szehasonlításban már csak az alsó ré-
gióban vagyunk tojásfogyasztásban.
Az áfacsökkentés részben ezt a prob-
lémát is orvosolná – állítja a Győr mel-
lett működő társaság első embere,

bár az is igaz, hogy komoly kampányt
kellene folytatni annak érdekében,
hogy a magyar emberek felismerjék,
milyen egészséges étel a tojás. A to-
jás áfájának csökkentése ötletként
már az év elején felmerült a Földmű-
velésügyi Minisztériumnál, egyelőre
azonban vizsgálják, hogy valóban vég-
rehajtható-e az adó mérséklése a to-
jás esetében. 

A húsvét mindig 
megnyomja a fogyasztást 
Húsvét környékén már évek óta min-

dig teljesül a hazai tojáságazat szereplő-
inek vágya, ilyenkor ugyanis hagyomá-
nyosan 15-20%-kal több tojás fogy a
boltokban. Az átmeneti fellendülés
azonban csak két-három hétig tart a pi-
acokon, aztán megint visszatér minden
az eredeti kerékvágásba. Nagyon érde-
kes, hogy az ünnep előtti hetekben
olyan vevőink is vannak, akik korábban
egyáltalán nem, vagy csak ritkán vásá-
roltak nálunk, a húsvéthoz valahogy hoz-
zátartozik a főzni és festeni való finom-
ság – mondják a győri Vásárcsarnok to-
jásárusai. Átlagosan 30-40 forint között
mozog a különböző méretű tojások ára,
de húsvétkor jobban fogynak a nagyobb,
L-es és XL-es termékek, a vevők ilyenkor
még az ár miatt sem háborognak – ma-
gyarázzák a kereskedők. A Tojásszövet-
ség szerint, ha csökkentenék az áfát,
ugyanaz történne az ágazatban, mint ja-
nuárban a sertéshús esetében. Ol-
csóbb lenne a tojás, jóval több fogyna
belőle, ráadásul a sokszor ellenőrizetlen
tojásimportot is letörné az intézkedés. A
labda most egyértelműen a földműve-
lésügyi tárcánál van, meglépi-e még
idén a minisztérium az újabb áfacsök-
kentést.  A sertés tőkehúsnál már bevált,
miért ne válna be a tojásnál is?     

Áfacsökkentés itt és ott is?  

Magyarországon
jelentősen visszaesett
a tojásfogyasztás



KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Te-
lepülésfejlesztési Főosztály bemutatja Győr Megyei Jogú
Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési
tervének:
SZTM 2015-105 Győr-Sziget, Szalay Imre utca közterület

szabályozási szélesség rendezése
SZTM 2016-010 Győr-Likócs, 1 sz. főút likócsi körforgalom

és Ipar utcai csomópont közötti szakasz
kapacitásbővítése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rende-
let a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

PROGRAMOK  FELÚJÍTÁS
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Hétfőn kezdődött, és várhatóan két hónapon ke-
resztül tart az udvar felújítása. „A Belváros folyama-
tosan újul meg, megszépülnek a győriek és a turis-
ták által látogatott közösségi terek, de emellett fi-
gyelünk a kisebb lakóközösségek igényeire is” – fo-
galmazott Fekete Dávid alpolgármester, akit az itt
lakók mint a terület önkormányzati képviselőjét ke-
resték meg kérésükkel. „Ez egy társasház udvara,
de egyben a város egyik nagy gyalogos forgalmú,
emblematikus pontja is. A beruházás során ezért
nem csak a töredezett térkő burkolat újul meg teljes
egészében, de új utcabútorok kerülnek ki, és a nö-
vényzet is zöldebb lesz a korábbiaknál.”

Sági Géza, a beruházást koordináló Győr-Szol
Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette, a földfelszíni
munkák előtt a föld alatti távhővezetékek cseréje  is
megtörténik, a környező társasházakban pedig új,
korszerű felhasználói hőközpontokat alakítanak ki,
így az eddiginél kisebb közösségek a maguk igé-
nyei szerint szabályozhatják majd a távhőt. A köz-
művezetékek cseréje után bontják fel  szakaszosan
a burkolatot úgy, hogy a gyalogosok közlekedése,
az üzletek működése továbbra is biztosított legyen.
A régi burkolatot új, Piazza típusú beton kiselemes

A 2016-ra tervezett útfelújítások
közül jelenleg két beruházás zaj-
lik a városrészben, egyrészt a
Liezen-Mayer utcának a Dr. Petz
Lajos és Roosevelt utcák közötti,

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Te-
lepülésfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel el-
fogadott rendezési tervének:
TSZTM, SZTM  2015-115 Győr – Győri Ipari Park bővítése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásáról szóló 38.§ szerinti véleményezési szakasz terv-
anyagát. A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: egy-
szerűsített eljárásban: 2016. március 30–április 13-ig, teljes eljárásban:
2016. március 31–április 29-ig a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/
rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt vagy a 9021 Győr, Vá-
rosház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában megtekinthető. 

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Megszépül a Bécsi udvar

térkövek váltják fel, a műemlékvédelmi hatósággal
egyeztetett módon. Végül kikerülnek a megújult ut-
cabútorok, padok, virágtartók is. A közművel kap-
csolatos munkák összes költsége mintegy 14 millió,
míg a burkolatcsere értéke 15 millió forint.

További nádorvárosi utcák újulnak meg
másrészt pedig a Buda utcának
a Tihanyi Árpád útról nyíló Zsák-
utca szakasza újul meg.

Dr. Dézsi Csaba András, a terü-
let önkormányzati képviselője

hangsúlyozta, két olyan útsza-
kaszról van szó, amelyek felújítá-
sára jelentős lakossági igény volt.
Az előbbi esetében az utca majd-
nem két kilométer hosszú, és
most, az utolsó szakasszal teljes
egészében elkészül. A Buda utca
Zsákutca szakasza szintén meg-
érett a felújításra, így ugyancsak
új burkolatot kap. A képviselő hoz-
zátette, Nádorvárosban sziszte-
matikus munkával történik a rosz-
szabb minőségű utak rekonstruk-
ciója, az elmúlt években elkészült
többek között a Honvéd utca, a
Kálvária úti szervizút, a Rabkerti
murvás utak, az Eszperantó út és
a Mészáros Lőrinc út felújítása, il-
letve a Baross út–Dr. Petz Lajos út
kereszteződésében az új jelzőlám-
pa telepítése is. A két beruházás
értéke összesen 53 millió forint.

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

KAMARAI AJÁNLÓ

KAVOSZ Nyugat-
magyarországi 
Gazdasági Fórum
Gyôr, április 20. 9 órától. 
Szent István út 10/a.

Témák 
• Győr gazdasági helyzete és kilátásai
• Gazdaságfejlesztési lehetőségek 

a gyakorlatban
• Az EU-s pályázati dömping és

a Széchenyi Kártya Program lehetőségei 
• Gazdaságfejlesztési kilátások banki szemmel
• A magyar exportélénkítés lehetőségei 
• EU-s pályázati dömping tanácsadói szemmel 
• A vállalati energiahatékonyság javításának

irányai 
• Hitelképesség javítása a pénzügyi mutatók

tükrében 
A részvétel ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött! 
www.kkvforum.kavosz.hu 

Turizmus Győrben és környékén
címmel a 2016. évi fejlesztési tervekről lesz
szó a város és a kamara közös rendezvényén,
április 28-án 14 órai kezdettel.

További rendezvények a kamara weboldalán.
Jelentkezzen már most!
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FEJLESZTÉSEK FÓKUSZBAN

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A negyvenmilliárdos főösszegű
költségvetésről, a város fejlesz-
téséről, a gazdasági környezet
még vonzóbbá tételéről és a
Győr előtt nyíló pályázati lehe-
tőségekről beszélgettünk Feke-
te Dávid pénzügyekért felelős
alpolgármesterrel.

„A városi büdzsé legfőbb jellemzője
ugyanaz, mint a korábbi években,
vagyis a stabilitás mellett a fejlesztés-
re helyezi a hangsúlyt” – kezdte az al-
polgármester, akinek a felügyelete
alatt ez a negyedik elkészült költség-
vetés. Kiemelte, a bevételek jelentős
részét a vállalkozásoktól befolyó adók
teszik ki, amelyből a legnagyobb tétel
az iparűzési adó.  Az adónemből ter-
vezett bevétel közel 19 milliárd forint,
vagyis a győri vállalkozások nagymér-
tékben hozzájárulnak a város gazdál-
kodásához. „Ez nagy lehetőség, de
egyben óriási felelősség is a számunk-
ra, hiszen olyan fejlesztéseket kell vég-
rehajtanunk, amelyek hosszú távon
biztosítják Győr fejlődését, bővítik az
itt élők lehetőségeit, és egyben a gaz-
daság számára is még vonzóbb kör-
nyezetet teremt. Vállalkozásokat segí-
tő intézkedéseket minden évben te-
szünk, az idei büdzsében például 450

millió forint szerepel az iparvágány to-
vábbépítésére, vagyis a gazdasági inf-
rastruktúra fejlesztésére.” 

Fekete Dávid leszögezte, a költ-
ségvetés mintegy felét az intézmény-
fenntartásra fordítják, mert az önkor-
mányzat Győr intézményhálózatát
magas színvonalon kívánja működ-
tetni. „A másik jelentős részt a beru-
házások teszik ki, a főösszeg minden
negyedik forintját fejlesztésre fordít-
juk.” Az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivállal kapcsolatban olyan inf-
rastrukturális fejlesztések történnek,
amelyek a közlekedésünket hálózati
szinten érintik. Ilyen a Szövetség utca
átépítése, vagy a Radnóti utca kiköté-
se az 1-es útra. Bár nem része a vá-
rosi költségvetésnek, jelentős fejlesz-
tés a Radnóti úti sporttelep építése

A fejlesztések hosszú távon szolgálják a várost
is, amelyre az állam az idén 3,2 milli-
árd forintot biztosít.  „Visszatérve az
úthálózatunkra, fontos megemlíteni,
hogy a győri Útkezelő Szervezet saját
költségvetése megközelíti az ötmilli-
árd forintot, amiből milliárdos nagy-
ságrendben fordít az utak, járdák fel-
újítására, a csapadékvíz-elvezetési
rendszerek kiépítésére. Ezek a beru-
házások minden városrészben segí-
tik a győrieket.” 

„Az idei évre
tervezett fejlesz-
tések nagy ré-

sze már többször is elhangzott – ve-
gyük akár a Bécsi kapu tér és a környe-
ző kis utcák felújítását, az Audi Aréna
mögötti út kikötését a Kandó Kálmán
útra, a Vonal út befejezését, vagy épp a
Kossuth utca felújításának folytatását –
amelyek mellett kiemelnék egy-két
olyan tételt, ami kevesebb publicitást
kapott. Komoly összegeket fordítunk a
közterületek felújítására, az uniós pro-
jektből megszépült vízpartjaink sétány
jellegét pihenőpadokkal, hulladékgyűj-
tőkkel erősítjük, és a Hittudományi Fő-
iskola alatti zöld területet is rendezzük.
Megújul a Radó szigeti hősi emlékmű,
díszvilágítást kap a Cziráky-obeliszk,
de a Zsinagóga díszvilágítását is tervez-
tetjük.” Fekete Dávid kiemelte, napja-
inkban a város soha nem látott mérté-
kű támogatást kap az államtól, ami

szintén azt mutatja, hogy jó célokat tű-
zött ki. Az EYOF-hoz kapcsolódó léte-
sítményfejlesztés kilencmilliárdjához
és az Audi Aréna Győr multifunkcio-
nális csarnok további ötmilliárdjához
jön hozzá a Széchenyi István Egye-
tem kollégiumfejlesztése, amely
újabb hatmilliárd forintos állami sze-
repvállalást jelent. Az önkormányzat
a márciusi közgyűlésen döntött arról,
hogy hárommilliárd forinttal támogat-

ja a projektet, hiszen az nem csak az
EYOF sikeréhez járul hozzá az olim-
piai falu egyik helyszíneként, de hosz-
szú távon emeli a győri képzés színvo-
nalát. Az alpolgármester úgy fogal-
mazott: az idén kibővült győri egye-
tem a már megvalósult, és a soron kö-
vetkező fejlesztések – mint a kollégi-
umbővítés, vagy a Felsőoktatási Ipari
Együttműködési Központ létrehozása
– olyan regionális egyetemi központtá
teszik a várost, amely megkerülhetet-
len szellemi központ, és amelynek
szerepét nem lehet elvitatni.

Az alpolgármestert arról is kérdez-
tük, mit vár az önkormányzat a különbö-
ző pályázatoktól. „Itt elsősorban a Terü-
let és Településfejlesztési Operatív
Programra hívnám fel a figyelmet,
amelyből Győr a következő hét évben
21 milliárd forintra számíthat, és ame-
lyet szeretnénk a lehető legjobban ki-
használni.” Az első évben elsősorban

óvoda- és bölcsődefejlesztésre hívnak
le támogatást, de az önkormányzat az
újvárosi rehabilitáció folytatását jelentő
pályázat beadását is tervezi. Lapunkban
is többször beszámoltunk már a me-
gyét érintő munkaerőhiányról, amelyet
a város szintén TOP-os forrásból enyhí-
tene. A szakképzési és pályaorientációs
feladatokra a következő hat évben 1,8
milliárd forintot költhet a város. Ebben
fontos szerepet játszhat a járműipari

életpályamodell is, hiszen városunkban
értelemszerűen az autóipar területén a
legkeresettebb a szakképzett munka -
erő. „Mindemellett számos pályázati
projekt kidolgozása zajlik annak érdeké-
ben, hogy a lehívható források valóban
Győrt és a győrieket szolgálják.”

Beszélgetésünk végén hagyomá-
nyainkról is szó esett: „Nagyon fontos-
nak gondolom múltunk ismeretét, hi-
szen gyökerek nélkül jövőt építeni na-
gyon nehéz. Az elmúlt években erre a
területre is nagy hangsúlyt fektettünk,
az első világháború százéves évfordu-
lója alkalmából több emlékművet, s az
elesett katonák sírjait is felújítottuk.
Március 15-re elkészült a Városháza
díszterme is, ahol szintén az eredeti
hagyományokhoz tértünk vissza. A
héten megrendezett nyílt napon jó
volt látni a sok győri érdeklődőt, úgy
tudom, az ő tetszésüket is elnyerte a
rekonstrukció. ”

A költségvetés
minden negyedik forintját
fejlesztésre fordítja 
a város
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SIKEREK  VERSENY

szerző: papp zsolt

Városunkban már hagyomány a kör-
nyezetszépítő verseny, amelyre az
idén családi ház, társasház, erkély és
üzletek teraszai kategóriákban pályáz-
hatunk. „A tavalyi, kategóriákat érintő
újítás sikeresnek bizonyult, ezért az
idén is a kibővített célcsoportok szá-
mára hirdetjük meg a pályázatot” – fo-
galmazott Radnóti Ákos városüzemel-
tetésért felelős alpolgármester a ver-
seny meghirdetésekor. Hozzátette, a
pályázat a környezet és természetvé-
delmi szemléletformálást szolgálja, és
arra motiválja a lakosságot, hogy tisz-
tán és rendezetten tartsa közvetlen
környezetét.

A versenybe magánszemélyek, lakó-
közösségek és üzletek jelentkezését
várják, de fontos kitétel, hogy a társas-
házak, lakásszövetkezeti lakótömbök
esetében egy háztömb vagy legalább
két lépcsőház lakóinak összefogása
szükséges a jelentkezéshez. A verseny-
be nevezni: április 5-től május 6-ig le-
het. A nevezési lap kivágható lapunkból,
illetve elvihető a Városháza portájáról,
és letölthető az onkormanyzat.gyor.hu
honlapról. A részletes felhívás ugyan-
csak letölthető a város honlapjáról. A

Indul a „Szép környezet — Jó közérzet” verseny
nevezést a Polgármesteri Hivatal Tele-
pülésfejlesztési Főosztályára (II. em.
237.) kell eljuttatni, illetve megküldeni:
9021 Győr, Városház tér 1. címre. A bo-
rítékra írják rá: „Szép környezet – Jó
közérzet” verseny.

A zsűrizést szakemberekből álló
szemlebizottság végzi májusban, júni-

usban és júliusban. Az eredményhirde-
tést szeptemberben tartják, ahol a csa-
ládi ház kategória első helyezettje száz -
ezer, a második 75 ezer, míg a harma-
dik 50 ezer forint értékű vásárlási utal-
ványban részesül, amelyeket kertészeti
eszközök, anyagok, növények beszer-
zésére lehet fordítani. A társasházak, il-

letve az üzletek teraszai esetében a dí-
jazás 250 ezer, 200 ezer és 150 ezer fo-
rintos utalvány, míg az erkély kategó -
riában 75 ezer, 50 ezer és 25 ezer forin-
tos vásárlási utalvány a díj. A helyezet-
tek az oklevél mellett a Szép környezet
– Jó közérzet tábla kihelyezésére is jo-
gosultságot szereznek.

………..........………………………
aláírás

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő / Elnök

„SZÉP KÖRNYEZET – JÓ KÖZÉRZET” 2016 • HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY • GYŐR

NEVEZÉSI LAP
Kategória: Családi ház, Társasházi/ Lakásszövetkezeti lakótömb, Erkély, Üzlet terasza.

(Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!)

Név: ............................................................................................................................................................................................................

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő / Elnök: ..................................................................................................................................

Kapcsolattartó személy neve: ..............................................................................................................................................................

Cím (irányító szám, utca, házszám) ....................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................................................................

E-mail:........................................................................................................................................................................................................

Dátum: ................................................

szerző: papp zsolt

A Turizmus Trend idén már tizenegyedik
alkalommal hirdette meg pályázatát,
hogy elismerje az elmúlt év legjobb tu-
risztikai kommunikációs eszközeit. A
győri önkormányzat két ilyen megoldá-
sát is a legjobbnak ítélték az Iránytű
2016 elnevezésű versenyben. Az idén
először keresték a legjobb PR-megol-
dást a turizmus területéről, amit mind-
járt első alkalommal Győr meg is nyert
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
népszerűsítő kisfilmjével. A pályázatok-
ban nem csak a tartalmat és a haté-
konyságot figyelte a zsűri, hanem a kre-
ativitás, dizájn, és a pályázatok koheren-
ciája is fontos szempont volt.

„Büszkék vagyunk az elismerésre, és
örömteli, hogy a városra a nyitottság jel-
lemző a kreatív ötletek terén” – nyilat-
kozta lapunknak Domanyik Eszter, a
polgármesteri hivatal Városmarketing
és Programszervezési Főosztályának
vezetője. Mint mondta, igyekeznek
olyan marketing-eszközöket választani,
amelyek nem csak egy pillanatra éb-
resztenek figyelmet, hanem hosszabb

Két rangos turisztikai díjat
is nyert a város

távon is felkeltik az érdeklődést váro-
sunk iránt. „A Győri Meséskönyvem
gyermekeknek szóló foglalkoztatófüzet-
sorozat például már a negyedik részé-
nél tart, mert nagy népszerűségnek ör-
vend a kicsik körében, akik játékos fel-
adatokon és kedves verses története-
ken keresztül ismerhetik meg városunk
értékeit.  Ez a termék egyébként főosz-
tályunk szívügye, hiszen minden felada-
tot és verset a kollégáim alkotnak.” A fő-
osztályvezető az EYOF-filmmel kapcso-
latban elmondta, ott is az volt a koncep-
ció, hogy ne pusztán hazánk első olim-
piai eseményét népszerűsítsük, ennek
apropóján bemutassuk városunk szép-
ségeit is. Az EYOF sportágai Győr iko-
nikus helyszínein elevenednek meg, így
láthatunk dzsúdózó fiatalokat a Püspök-
vár tornyában, teniszezőket a Kossuth
hídon és röplabdázókat a Széchenyi té-
ren.” Domanyik Eszter végezetül el-
mondta: Győrben rengeteg szépség és
rengeteg lehetőség lakozik, amiket
meg kell mutatnunk a világnak, a város
által kidolgozott marketingeszközök cél-
ja pedig, hogy ezek az értékek valóban
el is jussanak a címzettekhez.

szerző: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

A Richter Teremben tartották meg
nemrég az összejövetelt, amely a jóté-
konyság jegyében telt. Az idei évben
minden előzetes reményt túlszárnyalt
az összeg, amelyet fiatal rászoruló te-
hetségek és olyan szervezetek kap-
nak, akik gyermekekkel foglalkoznak.

A jótékonysági árverésen egyéb-
ként 14 tételt mutattak be, amelyekre
lehetett licitálni. Köztük voltak olyan
különlegességek, mint a Szigetköz
Lelke Pálinkaház 10 literes cserép-
edényben tárolt szilvapálinkája vagy

Álomszerû összefogás
a Kantharosz Gálán

éppen egy 1956-os évjáratú Tokaji
Aszú. Az est fényét, ha még lehetett
fokozni, akkor azt megtette a Győri
Filharmonikus Zenekar, akik méltán
világhírűek. A jótékony célra össze-
gyűlt összeg egyébként a jegybevé-
telekből, a támogatók segítségéből
és természetesen a licitekből állt ösz-
sze. A gála végére majdnem 12 millió
forint gyűlt össze. Ezt a csekélynek
nem mondható segítséget számos
hasznos, fejlesztő, segítő és szóra-
koztató célra költik el. Minden eset-
ben olyan beruházásra fordítják,
amellyel segítő kezet nyújthatnak az
arra érdemeseknek.



INNOVÁCIÓ HIRDETÉS

2016. április 8.  / + / 7

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. szerve-
zésében, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem, az Universitas-Győr Alapít-
vány, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
és a Pannon-Novum Nonprofit Kft. támoga-
tásával és közreműködésével rendezték
meg Győrben, az egyetem campusán a VII.
Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ki-
állítást és Találmányi Vásárt. Körülnéztünk,
láttunk néhány érdekes alkotást.

Egy magyar cég – a neve nem éppen magyaros,
Amber One – elektromos járműveit hozta el Győrbe.
Közöttük van egy összecsukható robogó, amely

Innovációs kiállítás a Széchenyi István Egyetemen

Összecsukható robogó és kádlift
után Németországban nagy az érdeklődés, így a so-
rozatgyártás akár hamarosan megkezdődhet. A
Moveo robogó végsebessége 45 km/h, egy feltöl-
téssel 50 kilométer a hatótávolsága, fogyasztása
pedig egyetlen magyar forint kilométerenként. Az
ára, ha gyártani kezdik, 3 ezer euró körül lesz, ez va-
lamivel több mint 900 ezer forint. 

Ha már közlekedés, akkor láthatósági mellény.
Életmentő is lehet, viselése mégsem lett divat Ma-
gyarországon. Egy magyar cég abból kiindulva,
hogy a kutya sem viseli, a mellényt hátizsákkal kom-
binálta, s egy kutyára rögzítve reklámozza. Előnye,
hogy hátizsákként kombinálva, bármi belerakható.
A láthatósági hám névre keresztelt eszközt az EU
28 országában levédette a feltaláló, s motorra kifej-
lesztett változata is van, amely sötétben, egyenes
úton, normális időjárási viszonyok között tíz kilomé-
terről is látszik.

A kádliftet azok használhatnák, akiknek a család-
jában mozgássérült vagy rokkant, beteg ember van,
s a fürdőkádba emelni komoly erőfeszítést jelent. A
kádlift megoldja ezt a gondot, az egyszerű és hasz-
nos szerkezet akár lakótelepi lakásban is használ-
ható lenne, ha gyártanák. Egyelőre ugyanis csak a
prototípusa létezik. Fogyasztói ára kétszázezer fo-
rint körül lenne.

A 3D nyomtatás körében egy magyar vállalko-
zás egyedi pendrive-ot kínál. Bárkinek a nevét
vagy cégnevét fél óra alatt kinyomtatják 3D-s
nyomtatón, az adathordozó részt pedig a kinyom-
tatott műanyag vázba ragasztják bele. Az ára meg-
fizethető, névnapra, születésnapra valóban egyedi
ajándék lehet.  

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Több mint tíz évig vezette az Audi
Hungaria Motor Kft.-t Thomas Fa-
ustmann. Az elmúlt év októberé-
ben távozott Győrből, hátrahagyva
a világ legnagyobb motorgyárát,
amelyet vezetésével ért el a győri
Audi. Thomas Faustmann-nal a
péri repülőtéren találkoztunk, s né-
hány kérdést is feltettünk neki.

Milyen érzés újra Győr közelé-
ben lenni?

Csodálatos, az itt töltött időt
sosem felejtem el.

Mi járatban a péri repülőtéren?
Ingolstadtból repültem idáig,

autóval megyek tovább a Volks -
wagen pozsonyi gyárába.

Mi lett az új titulusa, hol foly-
tatja Győr után?

Ingolstadtban vagyok, az elő-
szériás gyártás vezetőjeként. 

Mit jelent az előszériás gyártás?
Minden sorozatgyártás meg-

kezdése előtt van úgynevezett elő-

szériás gyártás. Ennek lényege,
hogy ellenőrzik a sor egyes elemeit,
az automatákat, és itt próbálgatják,
mit lehetne még módosítani, hogy
gyorsabb legyen a gyártás. Ezek az
autók egyébként kereskedelmi for-
galomba nem kerülnek. 

Csak az Ingolstadtban ké-
szülő autók előszériás gyártá-
sáért felel?

Ellenkezőleg, bárhol a világ-
ban Audi sorozatgyártást készíte-
nek elő, az előszéria mind hoz-
zám tartozik.

Győrben 2018-tól kezdik el
gyártani az Audi Q3-as modellt.

Ez pedig
azt jelenti,
hogy to-
vábbra is
kapcso-
latban
m a r a -
dok a
győri gyár-
ral, hiszen az
előszériás gyártást
majd mi felügyeljük.

Faustmann nem szakad el a gyôri Auditól
Ez azt is jelenti, hogy gyak-

ran megfordul sikerei helyszí-
nén, Győrben?

Gyakran jövök majd Győrbe az
Audi Hungariához. Jó lesz újra ta-
lálkozni a régi ismerősökkel, az Au-
diban éppúgy, mint a városban. 
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Gyôri Mûszaki SZC Bercsényi Miklós 
Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskolája és Szakiskolája
Cím: 9025 Gyôr, Cinka Panna út 2.
Telefonszám: +36 96 529-520

Gyôri Mûszaki SZC Gábor László Építôipari Szakképzô Iskolája
Cím: 9024 Gyôr, Nádor tér 4.
Telefonszám: +36 96 430-045

Gyôri Mûszaki SZC Speciális Szakiskolája
Cím: 9023 Gyôr, Szabolcska M. út 26.
Telefonszám: +36 96 418-930

Gyôri Mûszaki SZC Hild József Építôipari Szakközépiskolája
Cím: 9021 Gyôr, Szent István út 1.
Telefonszám: +36 96 528-780

Gyôri Mûszaki SZC Hunyadi Mátyás Szakközépiskolája és Szakiskolája
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József út 3.
Telefonszám: +36 96 211-788

Gyôri Mûszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai 
Középiskolája és Kollégiuma
Cím: 9021 Gyôr, Szent István út 7.
Telefonszám: +36 96 529-480

Gyôri Mûszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 
Szakképzô Iskolája és Kollégiuma
Cím: 9027 Gyôr, Mártírok útja 13-15.
Telefonszám: +36 96 528-760

Gyôri Mûszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolája
Cím: 9024 Gyôr, Ikva út 70.
Telefonszám: +36 96 429-033

Most egy éjszaka alatt végigjárhatod 
a Gyôri Mûszaki Szakképzési Centrum iskoláit, 

a velük együttmûködô sikercégek máskor rejtett világát, 
feltárhatod a szakemberek titkait, megnézheted, 

melyik foglalkozás mit takar. 

Lehet, hogy a jövôd itt, ezen az éjszakán kezdôdik!

További információ: http://gymszc.szakmakejszakaja.hu/

Szakmák Éjszakája 
Élj a lehetôséggel

1 éjszaka 
2016.04.15.

8 iskola, 52 program

A programokon való részvétel ingyenes,
néhány esetben elôzetes regisztrációhoz kötött.

Helmeczy Norbert • 70/588-9769 • helmeczynorbert@gmail.com

AKCIÓ —20%
Ácsmunkák 

Homlokzatszigetelés

Szobafestés, mázolás

Asztalosmunkák

Laminált parkettázás

Sok a fóka és kevés az eszkimó
szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A Széchenyi István Egyetem Új Tudástér
aulájában huszonkettedszer rendezték
meg a már hagyományosnak tekinthető
Állásbörzét. Ötvenöt cég több mint 350
négyzetméteren várta a hallgatókat. 

Az Állásbörze fő célja – tudtuk meg a
szervezőktől –, hogy egy kézzelfogható
kapcsolat alakulhasson ki a cégek és a le-
endő munkavállalók között. Ennek szelle-
mében a börze célcsoportja az egyetem
hallgatói mellett a diplomások, pályakez-
dők és szakképzett fiatalok körével bővül.
Ezzel még több lehetőséget tudunk kínál-
ni a cégeknek maguk, illetve termékeik
bemutatására, valamint jövendőbeli gya-
kornokaik, munkavállalóik kiválasztására.

Az Állásbörzén – többek között –
olyan cégek képviseltették magukat,
mint az Audi Hungaria Motor Kft., a Da-
na Hungary Gyártó Kft., az SMR Hun-
gary Bt., a LuK Savaria Kft. a NEMAK
Győr Kft., a MÁV csoport, a Rehau, a No-
kia és a Kühne + Nagel Kft. Vagyis döntő
súllyal a hazai járműipari cégek, akik egy-
re nehezebben találnak megfelelő meny-
nyiségű és minőségű utánpótlást. Külö-
nösen az egyetemisták kapósak, azon
belül is a műszaki szakon végzettek.

A sok az eszkimó és kevés a fóka
mondást az idő megfordította, ma-
napság kevés az eszkimó és sok a fó-
ka – érzékeltette egy hasonlattal az
egyik kiállító azt, hogy óriási verseny
zajlik az egyetemistákért. Különösen

a nyelveket beszélő, kurrens szakon
végzettek kelnek el pillanatok alatt.
Őket nem ritkán 350-400 ezer forin-
tos bruttó fizetéssel csábítják, vagyis
kezdő mérnökként annyit keresnek,
amennyit szüleik adott esetben 35-40
évi munkaviszony után sem érnek el.

Ezen az áron persze valóban csak a
legjobbak kelnek el, a nagy átlag ennél
jóval kevesebbért talál állást, de a ma-
gyar átlaghoz képest nagyon is jó bérek-
kel. Vagyis a járműipar hazai szárnya-
lása miatt kivételes helyzetbe kerültek a
műszaki szakos egyetemisták, őket a
végzés után biztos állás várja.

Nekünk gyakorlatilag az első- és
másodéves hallgatókra kell koncentrál-
nunk, mivel a harmadik évfolyamtól fel-
felé gyakorlatilag nincs szabad hallgató,
ösztöndíjjal, gyakorlati programmal a
nagy cégek szó szerint levadásszák az
egyetemistákat – érzékeltette a helyze-
tet egy magát megnevezni nem akaró
kiállító. 

Az egyetemistákat nem csak infor-
máció várta a standokon, hanem tol-
lak, cukorkák, pendrive-ok csalogat-
ták megállásra. S bár a járműipar vitte
a prímet, a kiállítók között ott volt pél-
dául a nemzetbiztonsági szakszolgá-
lat és a repülésirányítás is.

A jövőben a mezőgazdasági cégek
megjelenése is nagy számban várha-
tó az állásbörzén, miután a Széchenyi-
egyetemhez csatlakozott a Mosonma-
gyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmi-
szertudományi Kar is. 
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szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Sándor Jánost megátkozták, de
nem fogott rajta az átok. Ami
nem is átok volt tulajdonképpen,
inkább barátságos lebeszélés az
építészi pályáról. Hódmezővásár-
helyen, ahol az idén március 15-
én Pro Urbe-díjjal kitüntetett győ-
ri építész gyerekeskedett, s elvé-
gezte a gimnáziumot, Végvári
Gyula kermikusművész mondta
neki: Nem lesz belőled soha épí-
tész. Ha Firenzében élnél, akkor
igen. Mert mit lát naponta a gim-

náziumba gyalogló firenzei diák?
A dómot, a Dávid-szobrot, s csu-
pa építészeti remekművet. Te
meg egy panel lakótelepet. Az
nem inspirálja az embert annyira,
hogy építész legyen belőle.

Annyit mindenesetre meg-
jegyzett Sándor János a kiváló
keramikus szavaiból, hogy „meg
kell markolni a vándorbotot,”
meg kell nézni Európa és Ameri-
ka jelentős épületeit. Amikor már
diplomás építészként egy sopro-
ni fogorvos megbízásából ameri-
kai stílusú éttermet tervezett, az
Egyesült Államokban ismerke-
dett a helyi vendéglők külső és
belső építészetével. Igaz, nem sa-
ját pénzből tette, hanem a meg-
bízóéból, akinek fontos volt,
hogy tervezője személyesen
megtapasztalja  az autentikus
amerikai építészetet, annak érté-
keit, hangulatát. Utánzatot vi-
szont nem akart, eredeti tervet
kért Sándor Jánostól.

Házak és színházak
A kitüntetett építész a Budapes-

ti Műszaki Egyetem építészeti ka-
rán végzett, s barátai révén került
Győrbe. A tervezés mellett a másik
szerelme a színház, s ezt a két szen-
vedélyt nem volt könnyű összehan-
golni. Még budapesti egyetemista
korában felhívta az akkor nemrég
alakult Katona József Színházat –
„ahol félistenek játszottak a színpa-
don” – s megkérdezte a műszaki
igazgatót,  nincs-e szükségük kise-
gítő díszítőre. Éppen akkor csinál-
ták az Übü király nyolctonnás dísz-
letét, nagyon elkelt a segítség.
Egy-egy eleme 500 kilót nyomott. 

Sándor János statisztaszerep-
hez is jutott a legendás Három
nővérben. Később díszlettervet
is készített – feleségének, Szend-
rényi Évának is ez a legkedvel-
tebb hivatása –, s a Szegedi Sza-
badtéri Játékok színpadának a
díszletépítése közben látta meg
egyik volt osztálytársa, aki azon-
nal meg is hívta közös munkára.
Ő volt ugyanis a budapesti Terror
Háza egyik tartalmi tervezője.
Sándor János így került a múze-
umot megálmodók, építészek,
történészek, akusztikusok, éne-
kesek, zenészek csapatába. Itt is-
merte meg az énekes Kovács
Ákost is, ő pedig egyik borozóját
terveztette meg vele. 

Sándor Jánost Hódmezővá-
sárhely is visszahívta egy fontos
munkára, az ő nevéhez fűződik
az Emlékpont épülete, mely szel-
lemében, szándékaiban a Terror
Háza kiállításait idézi. 

Győri munkái közül büszke a ki-
lencvenes években megtervezett
nagybácsai óvodára és legfrissebb
alkotására, az Audi Arénára is.

Győr az otthona lett. Úgy látja,
hogy az Osztrák–Magyar Monar-
chia városai közül Győr azért nem
tudott szervesen fejlődni, mert az
ötvenes-hatvanas évek más irányt
szabtak a számára. A rendszervál-
tás után nyílt meg az útkereső le-
hetőség. Idővel teljesen átalakult
a népesség szerkezete, életmódja
a városban. Több tízezer ember
váltott munkahelyet, az igények-
nek megfelelően alakult át az isko-
larendszer, s az utóbbi évtizedben
megépültek azok az épületek, me-
lyek egy nagy vidéki város számá-
ra fontosak. A Széchenyi tér meg-
mutatta, mekkora az emberek igé-
nye a találkozásra, kialakult a te-
raszkultúra, az éttermek, a kávé-
zók gyakran már hátköznap estén-
ként is megtelnek. Felnőtt egy új
nemzedék, amelynek ez az életfor-
ma a sajátja, s itt Győrben más or-
szágrészek polgáraihoz képest a
pénzük is több arra, hogy vendég-

lőkbe járjanak en-
ni és beszélgetni,
vitatkozni, véle-
ményt cserélni.

A kitüntetett
építész szerint a
következő évek-
ben a város lakás-
állománya alap-
vetően nem válto-
zik meg, hiszen a
lakótelepek pa-

nelépületei még hosszú időn át
szolgálják a lakókat. Ezt a város-
kép alakítói is figyelembe veszik.
A lakótelepek épületeinek felújí-
tásai, a parkolók növelését célzó
átgondolt erőfeszítések  mind
ebbe az irányba hatnak. Közben
pedig a Dunakapu térrel együtt
létrejött egy egészen különös
hangulatú barokk Belváros. A vízi
turizmus megjelenése még válto-
zatosabbá színezi Győrt – ennek
persze feltétele, hogy mielőbb
kellő mennyiségű víz legyen a fo-
lyókban –, amely alkalmas a mi-
nőségi, izgalmas életre, mondja
Sándor János, akinek még ren-
geteg, a város fejlesztésébe be -
építhető ötlete, gondolata van. 

Létrejött egy
egészen különös 
hangulatú barokk
Belváros

„Velünk isteni az utazás!”
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Az Árpád út 69. szám alatt MEGNYÍLT 
utazási irodánk GYŐRBŐL induló programjai:

AUSZTRIAI KALANDOZÁSOK
2016. ápr. 16. Részvételi díj: 5800 Ft/fő

PLITVICEI-TAVAK 
2016. máj. 7. Részvételi díj: 11800 Ft/fő

TOSZKÁNA-LIGÚR TENGERPARTI NYARALÁS
FÉLPANZIÓVAL
2016. jún. 26.-júl. 1. Részvételi díj: 86.900 Ft/fő

ERDÉLYI KÖRÚT FÉLPANZIÓVAL
2016. júl. 20.-júl. 26. Részvételi díj: 60.000 Ft/fő

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS TELJES ELLÁTÁSSAL
2016. júl. 21.-júl. 31. Részvételi díj: 143.500 Ft/fő

+ 50 Euro/fő

HERMES TOURS
9022 Győr, Árpád út 69.

Tel.: (96) 830-102 Mobil: +36 30 504 3939
www.hermestours.hu

Sándor János
a Győri Nemzeti
Színház tetején
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KULTÚRA KIÁLLÍTÁS

szerző: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

Múlt heti lapszámunkban már beszámoltunk róla,
hogy az eddig egyedülálló Többlettél projekthez,
több pályázat is kapcsolódik. A kategóriák segítsé-
gével mindenki megmutathatja azt a többletet, ami
valamilyen hiányból fakad, legyen az testi vagy szel-
lemi másság. Hosszú Judit a verssel és az esszével
való indulás részleteiről beszélt a Győr+ Hetilapnak.

Ha hiányról beszélünk, szinte mindenkinek a fo-
gyatékosság jut eszébe – kezdte Judit, a projekt ve-
zetője. – Pedig ha jobban belegondolunk, a böjt is
egyfajta hiányt jelent. Bizonyos dolgokat azért vo-
nunk meg magunktól, mert a testünk vagy lelkünk
figyelmét valami másra akarjuk irányítani. Biztatok
mindenkit, hogy akár vonatkoztasson is el a sérült-
ségtől, és mondja el versben vagy esszében, ho-
gyan lesz a hiányból többlet.

A kezdeményezés vezetője arról is beszélt, hogy
például ha kipróbáljuk a hátrafelé gyaloglást, akkor
ebből az egyszerű kis módosításból mennyi minden
születhet. Új tapasztalatok lépteink és környezetünk

Ha úgy érzed, Többlettél, írd le, hogy más is megtudja!
kapcsolatában, vagy akár csak a valamitől távolo-
dás látványában – ezt a gondolatot Bombicz Barba-
rától, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola intéz-
ményvezetőjétől, megtisztelő pályázónktól kaptuk,
Saját ösvény című könyvéből. Az evezés is ilyen,
akár kerekesszékkel is. Látszólag ijesztő lehet, hogy
nem látjuk, merre megyünk, miközben pontosan
irányítható a csónak  – tette hozzá Judit.

Aki szeretne, verset (1500 karakterben) írhat, aki
akar, esszében (3000 karakter) mesélheti el, amit
szeretne. Ami nagyon fontos, hogy május 9-ig vár-
ják a pályaműveket e-mailben, illetve, a jelentkezési
lap és a feltételek letölthetők a hivatalos honlapról.

Merjünk lelkesedni! Merjünk pozitívan gondol-
kodni! Ne ijedjünk meg, ha valamilyen hiányt ta-
pasztalunk! Lássuk meg a jót mindenben, és mu-
tassuk meg bátran!

– A pályázatunk fődíja Molnár Csaba, sokszoros
magyar és Európa-bajnok ballonversenyző felaján-
lása, egy hőlégballonos utazás lesz, amely ismét
egy olyan érzést ajándékoz majd a nyertesnek, ami-
lyet a hétköznapokban nem tapasztalhat, mégis
fantasztikus többletet ad – zárta Hosszú Judit.

szerző: bajzát zsuzsi
fotó: marcali gábor

Szarka Fedor Guido képzőművész neve
és munkássága nem ismeretlen a győ-
riek számára, különleges, modern, önál-
ló és társas kiállításaival friss márkanév-
vé vált a művészetkedvelők körében.

„Az ember hétévente lecseréli sejt-
jeit, én is nagyjából ennyi időnként tu-
dok summázva beszámolni a munká-
imról” – fogalmazott a művész, akinek
jelenlegi tárlatát egy album is kiegé-
szíti a Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum gondozásában. 

Szarka Fedor Guido április 1-jén nyí-
ló tárlata, az Āratī címet viseli, amely
szó jelentése megörvendeztetés, a mai
hinduizmus egyik legjellemzőbb szer-
tartása. Legfontosabb és leglátványo-
sabb eleme a láng, amely általában egy

— Megörvendeztetô
mûvészet 400 négyzetméteren

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Szalkai Károly győri festőművész kiállítása
látható a József Attila Művelődési Házban
a hónap végéig.  Az elmúlt pénteken nyílt
tárlatot Pápai Emese művészettörténész
ajánlotta a látogatók figyelmébe. Elmond-
ta, Szalkai Károly alkotásain az archaikus
hatások elérése érdekében a klasszikus
festői anyagokat és technikákat játékos, kí-
sérletező kedvvel kombinálja.  Munka-
módszere leginkább a középkori alkimis-
tákéra emlékeztet. A festő az akrilfestéket
fűrészporral, homokkal, fémforgáccsal,
ipari ragasztóval keveri, a felületeket külön-
böző fémapplikációkkal gazdagítja a
plasztikus, elementáris kifejezés és az
olyan természetes folyamatok érzékelteté-
sére, mint az erózió, a korrózió, a földfelszín
gyűrődéseinek, repedéseinek megmuta-
tása. A tágan értelmezett táj Szalkai Károly

Kiállítás az alkimisták
módszereivel

olajjal vagy ghível töltött kis mécses for-
májában jelenik meg. A megnyitón ren-
getegen voltak kíváncsiak az alkotások-
ra, amelyek között egyaránt találhatóak
kis grafikák, homokból és ágakból ké-
szített kompozíciók, és monumentális
képmozaikok is. A tárlatot Rácz Géza, a
Kagylókürt folyóirat főszerkesztője nyi-
totta meg, aki köszöntőjében kiemelte,
az emberiség számára három ajándék
adatott meg. Az egyik a filozófia, a má-
sodik a vallás és a harmadik a művé-
szet. Szarka Fedor Guido elmondta, na-
gyon fontos volt számára, hogy meste-
re nyithatta meg a tárlatát, és Tar Gergő
ütőhangszeres művész muzsikája mel-
lett élvezhették a képeket az érdeklő-
dők. Az Āratī című kiállítás május 1-ig
látogatható az Esterházy-palotában,
hétfő kivételével minden nap 10 és 18
óra között. 

munkásságának kulcsfontosságú motívu-
ma, amely az alkotót pályája kezdete óta
foglalkoztatja, és így a leginkább alkalmas
arra, hogy az életmű logikai ívét, természe-
tesen bekövetkező változásait, rezdüléseit
láthatóvá tegye. A kezdetben lírai absztrakt
táj, a szellemi-lelki történéseknek és a kí-
sérletező kedvnek köszönhetően, az „el-
mélyülés, letisztulás, eggyé válás” folya-
matát vizualizálva, vezet a belső tájak irá-
nyába – emelte ki a művészettörténész.

Szalkai Károly művészi pályája Buda-
pesten indult az 1980-as években. Ta-
nulmányait a Magyar Képzőművészeti
Egyetemen folytatta, ahol 1989-ben
diplomázott, majd elvégezte az egyetem
kétéves mesterkurzusát. Győrben, a Vá-
rosi Művészeti Múzeum kiállításokért fe-
lelős munkatársa volt, majd húsz éve a
Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola
festészettanára. 1990 óta rendszeresen
szerepel kiállításokon.

Szarka Fedor Guido
a tárlat megnyitóján
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Medence és Öntözés Szaküzlet értékesítés és kivitelezés
Gyôr, Fehérvári út 80. Nyitva: h—p 9—16.30
Telefon: 20/508-3660 • www.gasko.hu

Víztisztítás-
vízkezelés, medence 
gépészet és kiegészítôk. 
K-Rain, Toro és Hunter auto-
mata öntözôrendszer elemek
kis és nagykereskedelme

K-Rain
termékekre
kedvezmény

áprilisban.10%
Gyôr, Szent Imre út 62. (Szent Imre út és a Vasvári Pál utca sarkán)
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig 5—19 óráig, szombaton: 6—12 óráig

ÚJ 
üzlet!

• Naponta többször FRISS pékáru!
• INGYENES parkolás az udvarban!

NYITÁSI
kedvezmények!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Hazánkban 1964 óta József Atti-
la születésnapján, azaz április
11-én ünnepeljük a költészet
napját. Ez alkalomból beszél-
gettünk Villányi László győri
költővel, a Műhely folyóirat fő-
szerkesztőjével.

Mit jelent ma, 2016-ban az Ön szá-
mára a költészet? 

Az akadémiai székfoglalómat – a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Aka-

démián – A költészet mibenléte címmel
tartottam, mert ifjú korom óta foglalkoz-
tat ez a kérdés. Hiszem, hogy a költészet
része mindennapjainknak, megtapasz-
talhatjuk a tavasz színeiben, egy madár
röptét figyelve, vagy tenyerünkbe véve
egy különleges formájú kavicsot. 

Ön szerint, van ma létjogosultsá-
ga a versnek?

A jó vers rendkívül koncentráltan te-
remti újra a megélt költészetet, s nyilván-
valóan nem tömegcikk ugyan, de a költé-
szet kedvelői sokkal többen vannak, mint
ahogy azt némely megalapozatlan véle-

A költészet része
mindennapjainknak

kedés sugallja. Minden jó vers felkínálja
az érzékeny olvasónak, hogy rácsodál-
kozzon a világra, az élet gazdagságára, s
ezáltal erősödjön belső szabadsága.

A győri Műhely folyóirat főszer-
kesztőjeként hogyan tudja segíteni,
támogatni a fiatal versírókat?

A Műhely folyóirat hagyományai közé
tartozik, hogy rendszeresen bemutat ifjú
tehetségeket. Ebben az évben is szere-
pel három győri fiatal költő. Most zsűriz-
tük a megyei diákírók, diákköltők pályá-
zatát, s elmondhatom, számos ígéretes
pályamunka született, háromnak helye
lesz a folyóiratban, beküldőik a Móra-, a

Révai-, illetve a Pannonhalmi Bencés
Gimnázium tanulói. Április 21-én a
Zichy-palotában lesz egy rendhagyó
Műhely-est, ahol győri és pannonhalmi
középiskolás diákok olvassák fel a Mű-
helyből választott kedvenc versüket. 

Min dolgozik mostanában? 
Egy CD megjelentetésén dolgozik

Mohai Gábor előadóművész, a Vivaldi
naplójából című könyvem verseit mond-
ja majd rajta, természetesen Vivaldi mű-
veivel illusztrálva. A Napkút Kiadó a
Könyvhétre készül megjelentetni új ver-
seskönyvemet, a címe: egyszer csak.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

A gyerekek imádják a nem szokvá-
nyos előadásokat, így szinte biztos,
hogy lelkesedni fognak a Vaskakas
Bábszínház legújabb darabja, a Víz,
víz, tiszta víz iránt, mely vasárnap de-
bütál. A színpadon ugyanis egy me-
dencében igazi víz lesz, s előadás vé-
gére garantáltan minden színész bő-
rig ázik, s talán még a gyerekek is kap-
nak egy kis vizet az első sorokban. A
locspocs revüt Fitos Dezső és Kocsis
Enikő Harangozó Gyula-díjas tánco-
sok rendezik, és egy igazi nyári darab-
nak álmodták meg: azokat az örömö-
ket közvetítik, amik a legmelegebb hó-
napokban várhatnak ránk.

A színpadon többek között felbuk-
kan egy csapos, egy kertész, egy fod-
rász és egy horgász, akiknek éltető ele-
me a víz, s mindannyiukat jó humorral
áldották meg. Kocsis Enikő elárulta,
nem a kimondott szó erejével varázsol-
nak, hanem a mozdulatok, szituációk
egymásutánisága, játékossága adja a
darab savát-borsát. Ezúttal a színészek

Vizes örömök
a locspocs revüben

nem történetet mesélnek, hanem etü-
döket játszanak, s sokoldalúságukat
ezúttal tánccal is bizonyítják. „A társu-
lat fantasztikus, s szerencsére a Vaska-
kas új otthona is. Ott lehet nagyot ál-
modni, ahol lehetőség van rá, Győr pe-
dig ilyen város” – hangsúlyozta az
egyébként Budapesten élő művész,
aki legutóbb a nagy sikerű, még a New
York-i Broadway-n is szereplő A susz-
ter álma című darabot készítette férjé-
vel, Fitos Dezsővel városunkban.

A gyerekek imádják, ha táncra per-
dülnek a színpadon, s a jó muzsikát is
kedvelik. Utóbbit a Kossuth-díjas fel-
menőkkel, költő nagyapával és zenész
apával büszkélkedő ifj. Csoóri Sándor
és a Buda Folk Band szerezte a locs-
pocs revühöz.

Az ötvenperces műsorban – mivel
bábszínházról van szó –, még a poha-
rak is táncra perdülnek, de lesz igazi
eső, s még szivárvány is. Na jó, ezeket
inkább nevezzük varázslatnak, amit
nem csak a gyerekek imádnak, ezért
is jelenthetjük ki bátran: a szülők is-
mét nem fognak unatkozni a Vaska-
kas Bábszínházban.

Villányi László költő,
a Műhely folyóirat
főszerkesztője
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április 15.

napja 

Távhő-
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r-S
zo
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rt.
Rozgonyi utcai telephelye

Szé
chenyi tér

Nyílt nap 
telephelybejárással
Az érdeklődők bejárhatják a
győri távhőellátás „szívét”, a Roz-
gonyi utcai fűtőerőművet. Közel-
ről láthatják, hogy hol termelik
meg azt a hőt, ami távhőhálóza-
ton és a hőközpontokon keresztül
eljut a város 24 ezer lakásába.

Távhős akadályverseny
Kuka Bercivel
Kuka Berci „távhős” akadályver-
senyre várja az érdeklődőket az
óvodás korosztálytól egészen
az idősekig: akik az ügyessé-
gi feladatokat sikeresen tel-
jesítik, ajándékot vehetnek
át Kuka Bercitől. 

Távhő Maraton
Győrben a távhőellátás
fővezetékének hossza kö-
zel megegyezik a marato-
ni futótáv hosszával, a je-
lentkező résztvevők ezt a 42
kilométert egymást vált va
teljesíthetik a Barátság Park
futókörén. A vállalkozó kedvű-
ek Győr ismert művészeivel,
sportolóival, közéleti személyisé-
geivel is együtt futhatnak. 

Részletes program:
www.gyorszol.hu 

Flashmob
11.30-kor

Távhő
Maraton
10.30-tól 

Távhős 
akadály-
verseny

Kuka Bercivel
10–17 óra

Nyílt nap
14–17 óra között
(regisztráció: media@gyorszol.hu)

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

Das Drama von Móricz hält von selbst, die
schnörkellosen Monologe wirken unmittel-
bar. Am eigenständigen Móricz-
Abend mit dem Titel „TAGE-
BUCH SCHERBEN“ blät-
tert und liest Koltai allein,
sind die Seiten schlag-
fertig, Katharsis.
Dies alles gibt es
am 22. auf der Men -
ház-Bühne zu sehen
und zu hören.

An 12 Schauplätzen der Stadt erwartet DER GESUND -
HEITSMARKT alle Interessierten mit kostenlosen Gesund-
heitsvorsorgeveranstaltungen für die Anwohner. Stichproben,
Beratung und Programme zur gesunden Lebensweise und vie -
les mehr! Die besonderen Veranstaltungen für nächste Woche:
Am Donnerstag, den 14. April formt sich um 15 Uhr auf dem
Széchenyi tér ein Flashmob, ab 17 Uhr hält die Bloggering Ora-
vesz Nóra im Rómer-Haus einen Vortrag mit dem Titel „Das
hast du dir verdient! - Wenn du das möchstest.” Am Freitag, den
15. April erhalten alle Interessierten im Likócser Gemeinschafts-
haus ein komplettes Bild über ihren Gesundheitszustand, zur
gleichen Zeit gibt es in Szabadhegy im József Attila Bildungs-
haus die Vorträge von Hidvégi Annamária („Weltseuche unserer
Tage: Die Zuckerkrankheit”) und Dr. Kovács Tibor („Behandlung
von Allergien und Vorbeugung durch die Lebensweise“). Am
Samstag, den 16. April kann man in Győrszentiván im Molnár
Vid Bertalan Gemeinschaftshaus ab 9:30 Uhr Hevesi Tamás
treffen, der von seinen eigenen Erlebnissen
berichtet. Ebenfalls am Samstag wird
ab 9 Uhr in Adyváros eine Blut -
spendeak tion durch -
geführt, ab 10:30 Uhr
spricht hier Hevesi
Tamás über Sport und
Musik. 

Der  Kossuth-Preisträ-
ger und als Hauptdar -
steller im soeben mit
dem Oscar ausgezeich-
neten Film „SON OF
SAUL“ den Saul Aus-
länder verkörpernde
Röhrig Géza spricht am
19. Mai auf der  Men-
ház-Bühne mit Gáti
Oszkár. 

Am 15. April gibt um 16:30 Uhr das
 ESZTERLÁNC TRIO ein Märchenkonzert
in der Dr. Kovács Pál Komitatsbibliothek und
Clubraum – in der Kisfaludy Károly Biblio -
thek im Veranstaltungssaal im 2. Stock (Ba-
ross Gábor út 4.).

Am 10. April findet um 17 Uhr
die Begegnung zwischen
GYIRMÓT FC GYŐR UND
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
im Alcufer Stadion statt.

KUNSTHANDWERK-BE -
SCHÄFTIGUNG für alle In-
teressierten am 09. April zwi -
schen 15 und 17 Uhr im Csi-
kóca Künstleratelier des Ró-
mer Flóris Museums für
Kunst und Geschichte (Apor
Vilmos püspök tere 2.).
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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 GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

Autóban az ember

CÉGAUTÓBÉRLET

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu • +36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

• Teljes körû szolgáltatással • Személyautók kedvezményes NETTÓ ÁRON! •

EGÉSZSÉG-PIAC ingyenes egészségmegőrző programra várják az érdeklődőket 12 helyen
a városban szűrővizsgálatokkal, életmód-tanácsadással, kóstolókkal! Kiemelt programok a
jövő hétre: április 14-én 15 órakor flashmob lesz a Széchenyi téren, 17 órától a Rómer-házban
pedig Oravecz Nóra blogger előadását Megérdemled! Ha szeretnéd címmel. 15-én 15 órától
a Likócsi Közösségi Házban kaphatnak képet egészségi állapotukról az érdeklődők, szintén 15
órától a József Attila Művelődési Házban vehetnek részt Hidvégi Annamária Napjaink világjár-
ványa a cukorbetegség és dr. Kovács Tibor Allergiás betegségek kezelése és megelőzése az
életmóddal című előadásain. 16-án a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban 9:30-tól találkoz-
hatnak Hevesi Tamással, aki saját élményeiről mesél. Ugyancsak szombaton, a Móra-iskolában
9 órától véradást szerveznek, 10:30- tól pedig itt is beszélget Hevesi Tamás sportról és zenéről.
Részletes program és további infor-
mációk az egeszseg.gyor.hu honla-
pon és a Facebookon.

A Kossuth-díjas és frissen Oscar-
díjat nyert SAUL FIA főszerepét,
Saul Ausländert alakító Röhrig
Gézával beszélget Gáti Oszkár má-
jus 19-én, a Menház Színpadon.

Móricz drámája magával ragad,
nincsenek sallangok, a monológok
közvetlenül hatnak. Napló-szilán-
kok címmel május 22-én az önálló
Móricz-esten Koltai egyedül lapoz
és olvas a Menház Színpadon.

KELET ÉS NYUGAT – A keresz-
ténység esélyei címmel Lányi Béla
verbita misszionárius tart előadást a
KÉSZ következő rendezvényén, áp-
rilis 11-én 18 órakor, a Széchenyi-
egyetem Apáczai Csere János Ka-
rán, a Liszt Ferenc u. 49. szám alatt.

A Flesch Károly Hangver-
senybérlet keretében lesz
koncert ÖTÖSÖK címmel
április 10-én, vasárnap, 16
órától az Egyetemi Hangver-
senyteremben. Közremű-
ködnek a Győri Filharmoni-
kus Zenekar művészei. Mű-
soron: F. Schubert: C-dúr vo-
nósötös, op. 163, D 956, Far-
kas F.: Régi magyar táncok a
XVII. századból.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

Felolvasást tart CSEREPEK
EGY CSALÁDANYA LÉLEK-
SZINLÁNKJAI mottóval, a Pár-
Beszéd című  könyve alapján a
szerző, Szoó Virág április 8-án 17
órakor a Gyermekek Házában.
Beszélgetőtársa Szűcs Viola lesz.

DR. EŐRY AJÁN-
DOK orvosprofesz-
szor, a biológiai tudo-
mány kandi dátusa,
t e r m é sze t g yó g yá sz
előadását április 9-én
17 órakor tartják a Be-
zerédj-kastélyban.

KULTURÁLIS kínáló  
NAGY LÁSZLÓ: RE-
GE A TŰZRŐL és a já-
cintról – Gál Tamás,
Kiss Szilvia és a Kor-Zár
zenekar zenés-verses
műsorát láthatja a kö-
zönség április 16-án 18
órától az Újvárosi esték
programsorozat kereté-
ben, az Újvárosi Művelő-
dési Házban.

„ÉDES ISTENEM,
SEGÍTS MEG,
HOGY JÓL ÉREZ-
ZEM MAGAM!” –
A Bezerédj Teadél-
után vendége Bodro-
gi Gyula, a Nemzet
Színésze. A beszél-
getés április 11-én
18 órakor kezdődik a
Bezerédj-kastélyban.



14 / + / 2016. április 8.

HIRDETÉS



Beauty b x
• SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC

Az interneten figyeltem fel egy gyö-
nyörű sujtás nyakékre, egyből belesze-
rettem, elhatároztam, hogy megtanu-
lom a sujtástechnikát. Hobbinak in-
dult, de ma már rendelésre is készítek
egyedi darabokat. Internetről videók,
leírások alapján, rengeteg gyakorlással
sajátítottam el ezt a technikát. A sujtás-
zsinór a 17. században jelent meg a
magyar viseletben. Igazán népszerű a
rokokó korában volt, amikor előszere-
tettel díszítettek sujtással dolmányokat,
mentéket és nadrágokat.

ÉKSZEREK
ZSINÓRBÓL

Most újra felkapott lett ez a technika, mely-
nek segítségével látványos, lenyűgöző ék-
szerek készíthetők. A sujtásékszer-technika
lényege: egy nagyobb követ a középpontba
helyezve, több sujtászsinórral veszek körbe,
amit apró öltésekkel rögzítek a kő köré. Ez-
után a zsinórt fantázia szerint lehet tovább-
vezetni, kanyarintani, miközben további ki-
sebb-nagyobb gyöngyöt varrok a sujtászsi-
nórok közé. Nagyobb munkáknál több
részletben készítem el az elemeket, amiket
majd a végén egymáshoz varrok.

A kész ékszert egy filcdarabra rögzítem, ez lesz a hátulja az ékszernek. Ki-
sebb ékszerek, például fülbevalók, karkötők pár nap alatt elkészíthetők,
de nagyobb nyakékek, ékszerszettek esetében több időre van szükség,
akár 1-2 hónapot is igénybe vehet. Pontos tervezés előzi meg az ékszer-
készítést. Nagyon megszerettem ezt a technikát, mert nincs kötött minta,
szabadon alakítható és formálható minden, kacskaringós-íves formákat
lehet létrehozni. Elég időigényes, de sok kreativitást „engedélyez", az ék-
szerek kivitelezésében valóban csak a képzelet szab határt.

• SZÖVEG: BÁNFI TÍMEA
• FOTÓ: KOCSIS GYULA

• GRAFIKA: NAGY FERENC



Ismét beköszöntött a tavasz, ilyenkor mindenki bátrabban használ vidám,
merész színeket. Nemcsak a ruházatunk, de akár a sminkünk is megújulhat.
Az alábbiakban egy különleges, fantáziasminkekkel  illusztrált mesevilágba
kalauzoljuk el az olvasót, valamint hasznos tanácsokkal, ötletekkel is szol-
gálunk a különféle anyagok  használatával kapcsolatban. Ahogy melegszik
az idő, ajánlott tartós, vízálló alapozót használni, amely a nagy hőségnek is
ellenáll. Az alapozás után minden esetben fixáljuk a sminket por vagy pré-
selt állagú, testszínű vagy színtelen púderrel, ettől lesz hosszú órákon át
szép matt az arcbőr. A szem sminkjének elkészítéséhez a fiatalabb korosztály
bátran használhat élénk színű szemhéjporokat, akár fényes variációban, de
az érettebb hölgyek inkább a visszafogottan elegáns stílust részesítsék előny-
ben a természet színeivel (natúr, bézs, csokoládé árnyalatokban).

TAVASZI SMINKVARÁZS

Izgalmas vonalak kialakításához használhatunk víz, krém és gél állagú szemhéjfestékeket
egyaránt, de fontos, hogy a megfelelő eszközt használjuk erre a célra. A legjobb választás
egy nagyon precíz tusecset. Fontos tudni, hogy a krémes és a gél alapokkal nagyon tartós
sminkeket tudunk készíteni, míg a vizes bázisú sminkek nagyon mutatósak, ám sérülé-
kenyek – izzadás vagy könnyezés hatására könnyebben elmosódnak. A szem sminkjének
elkészülte után nagyon fontos a színben harmonizáló pirosító és rúzs kiválasztása. Sokan
mondják, hogy ha a szem hangsúlyos, akkor az ajkakra már ne tegyünk erős színű rúzst.
Ez teljes mértékben a személyiségtől függ, akihez illik az erősebb rúzs, és bátran tudja is
viselni, az  nyugodtan vegyen elő  élénkebb színeket. A kész sminket különféle műszem-
pillákkal tehetjük még izgalmasabbá. Kis gyakorlás után saját magunknak is könnyedén
feltehetünk tincses vagy soros szempillákat, amelyektől a smink eltávolítása közben köny-
nyedén megválhatunk, ha már nincs szükség rájuk. 



Tipp
Műszempillák felhelyezéséhez válasz-
szunk gumi alapú ragasztót, amellyel
nagyon könnyű bánni.
Tipp: Ajakfény helyett használjunk
áttetsző, fénylő rúzst, ami sokkal tar-
tósabb, mégis hasonló végered-
ményt biztosít.

Érdekesség
A 20. század elején őrölt halpikkely-
ből készítettek szemfestéket, ami ret-
tenetesen szúrta a szemet, de a szép-
ségért már akkoriban is sok áldozat-
ra voltak hajlandóak a hölgyek.

A fantáziasminkekről
Ezek a nagyon mutatós sminkek
több órán át készülnek, mire min-
den precíz vonal a helyére kerül. A
sminkekhez a kiegészítőket is min-
dig magam készítem, mert szeretem
egyben megálmodni a teljes stylin-
got.

Tipp 
A smink fixálásához válasszunk
rizsport tartalmazó púdert, ami gyor-
san felszívja a nedvességet, így sokáig
friss hatást kelt a sminkünk.

• SMINK ÉS SZÖVEG: OLGA GILA SMINKES, 
FILMES ÉS SZÍNHÁZI MASZKKÉSZÍTŐ

• FOTÓK: BÓDI PIROSKA, FEKETE RÓBERT
• MODELLEK: IZABELLA, ANIKÓ, EMESE

• GRAFIKA: NAGY FERENC
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum 8 általános 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 
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt
• Cafetéria rendszer 
• Targoncavezetôi tanfolyamon való részvétel lehetôsége

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu 

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• 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
• Jutalmazási és cafetéria rendszer 
• Munkába járási támogatás
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

szöveg: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

A város egyik legnagyobb zenei és
kulturális fesztiváljává nőtte ki ma-
gát az évek során a Széchenyi
Egyetemi Napok. Idén április
20–23. között tartják meg, szenzá-
ciós fellépő névsorral. A részletek-
ről sajtótájékoztatón számoltak be.

Szellemi, szakmai és lelki fejlő-
dést is szeretnénk a hallgatóink-
nak nyújtani, amíg nálunk tanul-
nak, soha nem akartunk diploma-
gyár lenni – kezdte dr. Földesi Pé-
ter rektor. – Győrben jó élni! A fia-
talok jöjjenek bátran, nézzenek
körül, tanuljanak nálunk, maradja-
nak és dolgozzanak Győrben! Se-
gítenünk kell a diákokat abban,
hogy a tanulmányokon kívül is ki-
bontakozzanak – zárta és további
segítségéről biztosította a hallga-
tói önkormányzatot.

Fekete Dávid alpolgármester
elmondta, Győrben két jelentős
kulturális helyszín van, ahol a kö-
zépiskolások és az egyetemisták
otthonra lelhetnek: a Rómer Ház
és az egyetemhez tartozó ren-
dezvényhelyszínek.

Győr ideális a fiatalok számára!
Fontos, hogy ne csak az egyete-
mistákhoz, hanem a középiskolá-
sokhoz és a többi lakoshoz is szól-
jon. A SZEN is egy ilyen rendez-

szöveg: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

Múltidézésre és szórakozásra hívnak mindenkit,
akik április 16-án ellátogatnak az Alkonyzóna Flip-
perversenyre, amely egyben kiállítás is. A kilencve-
nes évek hangulata egy hétvégére Győrbe költözik. 

Wellhello, Halott Pénz és Road:
sztárok koncerteznek az egyetemen

vény, mindenkit hívnak és várnak,
a programokat is így állították ösz-
sze a szervezők. Dicséretes, hogy
a környéken élő lakókat is tájékoz-
tatják a rendezvényekről, sőt,
amennyire lehet, be is vonják őket
– hangsúlyozta az alpolgármester.

Több, mint 1500 hallgató töl-
tötte ki a tesztet, ami alapján ösz-

szeállítottuk a programokat. –
Ezt már Németh Gergő, a hallga-
tói önkormányzat elnöke mond-
ta, majd hozzátette: idén is fon-
tos volt, hallgatóbarát árakat
szabjanak meg. 

Élő koncertekből összesen 15
lesz, természetesen kinti és benti
helyszíneken is. Minden stílus
képviselteti magát a négy nap-

ban: jön a Paddy and The Rats,
az Anna and The Barbies és a
Vad Fruttik is. 

A sajtótájékoztató vége előtt
Radnóti Ákos alpolgármester
100 darab GyőrBike bérletet
adott át a hallgatói önkormány-
zat részére, amelyeket egyenként
1500 forinttal feltöltöttek.

Első hallásra lehet, hogy kevés-
nek tűnik az összeg, de senki ne fe-
lejtse el, hogy az első fél óra ingye-
nes. A dokkolóknál mindig újra le-
het kezdeni az ingyenes fél órát. A
bérletek október 31-ig használha-
tók fel. Győrben kiválóan lehet ke-
rékpárral közlekedni, a GyőrBike
pedig ebben nyújt nagyszerű segít-
séget! – mondta el Radnóti Ákos.

Flipperek a régi nyomdában
Nem is volt az olyan régen, amikor a fiatalok nem

a telefont és a számítógép billentyűzetét nyomkod-
ták, hanem volt idejük egymásra és a társas kikap-
csolódásra. Gyakran összegyűltek különféle ven-
déglátóhelyeken és flippereztek. Aki a legtöbb pon-
tot gyűjtötte, az volt a legmenőbb a környéken.  

Az Alkonyat Flipper-klub Csornán működik, de
Győrből is egyre többen csatlakozunk – ezt már
Tempfli László, a kiállítással összekötött verseny
egyik segítője mesélte. – Amikor játszunk, visszatér
a régi hangulat, sokszor hajnalig flipperezünk. Töb-
bekkel közösen szerettem volna, ha a győriek is
megismerik ennek a régi, de még ma is divatos já-
téknak a szépségét, izgalmát. Nagyon sokan jelent-
keztek a versenyre, reméljük, a kiállításra is sokan
jönnek. Gépek lesznek bőven, közel 30 masinát le-
het megcsodálni majd április 16-án és 17-én. Első
nap a verseny, második nap a kiállítás lesz – mond-
ta el László. 

A rendezvényt a volt győri Széchenyi Nyomda
épületében (Kálvária út 1–3.) tartják meg. További
részletek a Facebookon is elérhetők, ehhez keres-
sék a Flipperverseny nevű eseményt. 
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

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

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 8 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve az At-
lasProfilax® vibrációs masszázs után az addig évek óta fennálló pa-
naszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom, szédülés és  fejfájás
rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre INGYENES ismertető előadást tart
Győrben 2016. április 16-án (szombat)

17 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban,
az első emeleti teremben.

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

Syncreon Hungary Logisztikai
és Szállítási Kft., mely Európa 
egyik leggyorsabban növekvô, 
világviszonylatban 94 telephellyel
rendelkezô  vállalata, gyôri meglévô 
és újonnan induló telephelyére
több mûszakos munkarendbe
felvételre keres

TARGONCAVEZETôKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT

Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• OKJ-s bizonyítvány

(szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer (lakáshitel-

törlesztési támogatás)
• munkavállalói

kedvezménycsomag

Jelentkezni:
hétfôtôl péntekig 8–16 óra között, 
a 96/661-213-as telefonszámon
lehet.

szöveg: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

A besurranásos módszerrel elkö-
vetett bűncselekmények száma
még mindig magas, bár javuló ten-
denciát mutatnak. A legtöbbet mi
magunk tehetünk azért, hogy ne
legyen baj. A megszívlelendő jó ta-
nácsokat, Kiss Tibor rendőr száza-
dos, a Győri Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési alosztályának fő -
előadója adta. 

Sokan gondolják, hogy míg a
kertben tartózkodnak, az ajtókat,
ablakokat nyitva hagyhatják, je-
lenlétük visszatartja a behatoló-
kat. A besurranó tolvajok épp ezt
használják ki. 

Kiss Tibortól azt is megtudtuk,
hogy a besurranó rövid ideig tar-
tózkodik a helyszínen és csak
azokra az értékekre koncentrál,
amelyeket a tulajdonos látható he-
lyen hagy. Elsősorban készpénzre,
arany ékszerekre, elektronikai cik-
kekre pályázik. Néhány tolvaj még
akkor sem zavartatja magát, ami-
kor a lakók otthon tartózkodnak.
Csak abban a helyiségben kutat,
amire a lakók nem figyelnek, vagy
nem hallják a mozgást.

A besurranás megelôzhetô! 
A besurranásos tolvajlást

könnyű megelőzni, az elővigyáza-
tosság sokat jelent – folytatta a
százados.  – Az épület nyílászáró-
it akkor is ajánlatos zárva tartani,
amikor otthon vagyunk, de ha
mégsem zárkózunk be, fokozot-

tan figyelni kell a nyitott helyisé-
gekre. Legegyszerűbb, ha vala-
milyen jelzőberendezés tudatja
az idegen érkezését, vagy kame-
rarendszer rögzíti az ott tartózko-
dók mozgását. Távollétünkben
zárjuk az ajtókat, az ablakokat és
az udvarra vezető utcai bejárati
ajtót és kaput. Tanácsos a lakó-

házban tárolt nagyobb értékek-
ről fotót és házi leltárt készíteni,
ugyanis ha már megtörtént a baj,
sokat segít a rendőröknek a nyo-
mozásban, ha tudják az ellopott
tárgyak gyári számát vagy más
azonosító adatait. Megtörténhet

az is, hogy találkozunk az elköve-
tővel vagy tetten érjük őt. Ha le-
het, tartsuk vissza, de ha erősza-
kos, akkor saját testi épségünk
védelme érdekében, ne próbál-
kozzunk ezzel, de jól nézzük meg,
hogy pontos személyleírást ad-
hassunk a kiérkező rendőröknek
– zárta Kiss Tibor százados. 

A győri nyomozók elfogtak egy győrsági férfit, aki ta-
valy tél óta több kislányt is molesztált Győrben. Tettét
ittassággal magyarázza. Jelenleg előzetes letartóz-
tatásban van, nem mostanában szabadul.

A hírt a Zsaru magazin hozta nyilvánosságra. Az
írásból kiderül, a harmincnégy éves férfi már 2015. no-
vemberében zaklatni kezdte a kislányokat. Voltak  gye-
rekek, akik elmondták az esetet otthon, a szülők még
aznap feljelentést tettek a rendőrségen. Egy másik
sértett azzal segítette a nyomozók munkáját, hogy el-
mondta, milyen jellegzetes baseballsapka volt a férfin.
Horváth Roland főhadnagy és Baán Tamás zászlós
nyomozók egy ilyen sapkát viselő embert igazoltattak,
majd előállították. A gyanúsított mindent bevallott. El-
mondta, sok mindenre nem emlékszik, minden alka-
lommal ittas volt, józanul nem tett volna ilyet. A Győri
Rendőrkapitányság ötrendbeli szeméremsértés bűn-
tettének és egyrendbeli zaklatás vétségének megala-
pozott gyanúja miatt indított ellene eljárást.  

Kértük a férfi előzetes letartóztatásának meghosz-
szabbítását, amit a bíróság el is rendelt, egészen június
végéig – mondta Tóth Gabriella alezredes, megyei saj-
tószóvivő, majd hozzátette: azt kérjük az emberektől,
hogy a rendőrséget értesítsék először. Próbáljanak
meg a gyermekek visszaemlékezni az elkövető arcára,
ruházatára, hogy minél előbb elfoghassuk. A járőrök
helyszíni jelenléttel is igyekeznek elejét venni a szemé-
remsértő viselkedésnek, de a lakosság együttműkö-
désére is szükség van – zárta a szóvivő. 

Sapkája buktatta
le a gyôri szatírt
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kifejezetten

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉRHETÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek, az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállítással
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

ajánlott!

Sportolóknak

Vitamindús erôt kínálunk!
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 9., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 A tanú  06:05 Top Shop
06:40 Kölyökklub  09:40 Top Shop
10:35 Brandmánia  11:05 Street
Kitchen  11:40 Autógram  12:10
Nyugi, Charlie!  12:35 A nagy svind-
li  13:15 A nagy svindli  14:40
Farm  15:50 Láncreakció  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 20:00 Farm  21:35 Gyertek át
szombat este!  22:40 A csábítás el-
mélete  00:40 Lottószelvény 
02:35 Gyertek át szombat este! 

04:25 Babavilág  04:50 Sportos
05:00 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné Benne: – Bogyó és
Babóca – Korni és Berni – Irány Dinó-
föld! – Bubbi Guppik – Team Umizo-
omi 08:25 Éjjel-nappal szülők 
08:55 Otthon a kertben  09:30
Trendmánia  10:00 Egészség Klini-
ka  10:35 Babavilág  11:05 Ott-
hontérkép  11:40 Poggyász 
12:10 Szalonskicc  12:40 Psych –
Dilis detektívek  13:45 Gyilkos so-
rok  14:50 Gyilkos sorok  15:55
Őrangyalok  18:00 Tények 18:50
Kismenők  21:45 Derült égből Polly
 23:45 Amerikai pite 4. – A zenetá-
borban  01:45 Sportos 01:55 A
szépség és a szörnyeteg  02:40
Psych – Dilis detektívek  03:30 Ál-
dott jó nyomozó 

05:45 Doktor House  06:35 TV-
SHOP 07:10 Trendközelben 07:35
Will és Grace  08:05 Szívek szállo-
dája  09:00 Szívek szállodája 
09:55 Amerikai mesterszakács 
10:55 Amerikai mesterszakács 
11:50 Kettős ügynök  12:50 Kettős
ügynök  13:50 CSI: A helyszínelők
 14:45 NCIS: Los Angeles  15:35
NCIS: Los Angeles  16:30 Rómá-
nak szeretettel  18:50 Ki nevel a vé-
gén?  21:00 Harry Potter és a Tűz
Serlege  00:10 Álomcsapda 
02:45 Will és Grace  03:10 Will és
Grace  03:30 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó (ism.)
10:25 Sporthírek (ism.) 10:30 Képúj-
ság 18:00 Zooo+ (ism.) 18:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Creative chef (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00
Konkrét (ism.) 21:15 Erzsébet út
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Im-
port Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 10., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Tuti gimi  04:45 Tuti gimi 
05:25 Fókusz Plusz  06:20 Top
Shop 06:55 Kölyökklub  09:35
EgészségKalauz  (130. rész, 2016)
10:05 Top Shop 11:00 A Muzsika TV
bemutatja  11:35 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  12:05 Házon
kívül  12:35 Nyugi, Charlie!  13:05
Nyugi, Charlie!  13:30 Botrányos
pomponlányok  15:25 Az ördög
jobb és bal keze  Közben: 16.00 Ha-
toslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Cobra 11  19:50 A Karib-
tenger kalózai: Ismeretlen vizeken 
22:25 Legenda vagyok  00:20 Port-
ré  00:55 Veronika meg akar halni 
02:55 Piszkos csapat 

04:15 Vegas  05:00 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
09:05 Nagy Vagy, Győr!  09:35 a'la
CAR  10:10 Tűsarok  10:40 Stahl
konyhája  11:15 Az Év Pasija 
11:45 Több mint TestŐr  12:20 Du-
val és Moretti  13:30 Gyilkos sorok
 14:35 Gyilkos sorok  15:40 Házi-
buli  18:00 Tények 18:50 A Nagy
Duett  21:45 Transformers  00:50
A belső ember  03:00 Sportos
03:10 A szépség és a szörnyeteg 

05:35 Doktor House  06:25 TV-
SHOP 07:00 Amerikai mestersza-
kács  07:50 Amerikai mestersza-
kács  08:40 Will és Grace  09:10
Will és Grace  09:40 Will és Grace
 10:15 Trendközelben 10:45 Top
Forma  11:15 CSI: A helyszínelők 
12:10 CSI: A helyszínelők  13:05
NCIS: Los Angeles  14:00 Violet és
Daisy  15:50 Szerelmi bájital 
17:55 Harry Potter és a Tűz Serlege
 21:00 Álomcsapda  23:50 Rómá-
nak szeretettel  02:05 Trendközel-
ben 02:35 Top Forma  03:00 Chris-
tine kalandjai  03:25 Christine ka-
landjai  03:50 Christine kalandjai 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Credo
(ism.) 08:30 Konkrét (ism.) 08:45 Ka-
marai Magazin (ism.) 09:00 Hello
Győr! (ism.) 09:30 Üzleti negyed
(ism.) 10:00 Erzsébet út (ism.) 10:15
Képújság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Gázfröccs (ism.)
19:30 Konkrét (ism.) 20:00 Hello
Győr! (ism.) 20:30 Kulisszák mögött
(ism.) 21:00 Erzsébet út (ism.) 21:45
Konkrét (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 11., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Az uralkodónő  04:45 Stahl
konyhája  05:10 Hungerő  06:10
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Paloma  13:50
Walker, a texasi kopó  14:50 Walker,
a texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:00
Hal a tortán – A küldetés  21:20
Piszkos lappal  23:30 Red Carpet –
Sztárok testközelben  23:40 Ügyfél-
lista  00:45 Tények Este 01:30 Aktív
 01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Elit egység  03:45 Az uralkodónő 

05:10 Doktor House 05:55 TV-SHOP
06:30Will és Grace 06:55Will és Grace
 07:20 Jóbarátok  07:45 Jóbarátok
08:15A nagy svindli 09:05Szívek szál-
lodája 10:00 Kettős ügynök  10:55
Amerikai mesterszakács 11:50 Cros-
sing Lines – Határtalanul  12:55 A
nagy svindli 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50CSI: A helyszínelők 15:45NCIS:
Los Angeles 16:45NCIS: Los Angeles
 17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi 20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 CSI: A helyszínelők 22:00 CSI: A
helyszínelők 23:00 CSI: A helyszínelők
23:55 Két pasi – meg egy kicsi 00:30
Crossing Lines – Határtalanul  01:30
Kettős ügynök 02:20Szívek szállodája
03:10 Doktor House 

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 08:00 Erzsébet út
(ism.) 08:45 Konkrét (ism.) 09:00
Gázfröccs (ism.) 09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság 18:55 Verselj velem
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed (ism.) 19:55 Ver-
selj velem (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Üzleti
negyed (ism.) 20:55 Verselj velem
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:55 Verselj velem (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 22:55 Ver-
selj velem (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 12., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:30 Az uralkodónő  05:10 Hunge-
rő  06:10 Red Carpet – Sztárok test-
közelben  06:20 Mokka  Benne:
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Paloma
 13:50 Walker, a texasi kopó 
14:50 Walker, a texasi kopó  15:50
Szeretned kell!  16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Jóban
Rosszban  20:00 Hal a tortán – A
küldetés  21:20 Sherlock és Wat-
son  22:20 Sherlock és Watson 
23:25 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:35 Propaganda  00:40
Tények Este 01:25 Aktív  01:55
Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05 Over-
night 

05:10 Doktor House 05:55 TV-SHOP
06:30Will és Grace 06:55Will és Grace
 07:20 Jóbarátok  07:45 Jóbarátok
08:15A nagy svindli 09:05Szívek szál-
lodája 10:00 Kettős ügynök  10:55
Amerikai mesterszakács 11:50 Cros-
sing Lines – Határtalanul  12:55 A
nagy svindli 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50CSI: A helyszínelők 15:45NCIS:
Los Angeles 16:45NCIS: Los Angeles
 17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi 20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Flash – A Villám  22:00 Flash –
A Villám  23:00 CSI: A helyszínelők
23:55 CSI: A helyszínelők 0:55 Két pasi
– meg egy kicsi 01:25 Crossing Lines
– Határtalanul 02:20 Kettős ügynök 
03:10 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 18:55 Verselj velem 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 19:55 Verselj velem 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Hello Győr! (ism.) 20:55 Verselj
velem (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Cretive
Chef (ism.) 21:55 Verselj velem (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Zooo+ (ism.) 22:55 Ver-
selj velem (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Fókusz
Plusz  12:50 Story Extra  13:25 Éj-
jel-nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Castle 
22:55 RTL Klub Híradó Késő 23:25
XXI. század – a legendák velünk élnek
 00:00 Magyarul Balóval 00:35 A
Grace klinika  01:40 Túsztárgyalók
 02:35 Mi muzsikus lelkek 03:00
Piszkos csapat 

04:45 Ízőrzők 05:15 Ízőrzők 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Hazajáró  06:25 Világ-nézet  06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:30 Család-ba-
rát 09:00 Egy macska kettős élete 
10:10 Ízőrzők 10:40 Noé barátai 11:15
Térkép 11:45 Tavasz ünnep 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
13:00 Hazajáró 13:35 Magyar Krónika
14:05 Peru – Chile – Húsvét-szigetek
– Juan Fernandez-szigetek 14:40 Sze-
retettel Hollywoodból 15:15 Két eme-
let boldogság  17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat 19:35 Doktor Szöszi 2. 21:10 A
szakasz  23:10 Kenó  23:15 Tavasz
ünnep 2016 23:30 MüpArt – Mike Flet-
cher Trio  00:40 Papírhold  02:20
Szerelmes földrajz 02:50 Határtalanul
magyar 03:15 Akadálytalanul 03:45
Hazajáró 

05:15 Ízőrzők 05:45Himnusz 05:50Haj-
nali gondolatok 05:55 Rome Reports
06:15 „Így szól az Úr!" 06:25 A sokszínű
vallás 06:40Biblia és irodalom 06:55Ke-
nó  07:00 Híradó 07:25 Család-barát
08:45 Isten kezében 09:15Kereszt-Té-
nyek 09:25 Katolikus krónika 09:50 Re-
formátus ifjúsági műsor  10:00 Orto-
dox ifjúsági műsor 10:10 Metodista ifjú-
sági műsor 10:20 Református magazin
10:50 Görög katolikus szent liturgia
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45Kult+ 12:55Tavasz ünnep 2016
13:10 Rúzs és selyem 13:45 A szöke-
vény szekrény 15:25 Csendes otthon
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35
Doc Martin 19:30 Magyarország, sze-
retlek! 21:00 Halálos rémületben 
23:10Kenó 23:15Tavasz ünnep 2016
23:30Az utolsó jelentés 01:20Halálos
rémületben 03:30 Hazajáró 

04:40 Ízőrzők 05:10 Ízőrzők 05:45 Him-
nusz 05:50Hajnali gondolatok 06:05Ha-
lálbiztos diagnózis 06:55Kenó 07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 08:25 A múlt fogságában 
09:20 Alpesi őrjárat 10:25 Család-ba-
rát 11:45 Tavasz ünnep 2016 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+  12:55 Két duci
hölgy 13:30 Univerzum – Egy ágyban a
farkasokkal 14:30 Szívek doktora 
15:15Halálbiztos diagnózis 16:05Tap-
pancs, a mesterdetektív 17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Alpesi őrjárat  19:35 Maradj tal-
pon! 20:35Kékfény 21:35Bosszú 
22:20 Kenó 22:25 Tavasz ünnep 2016
22:40Magyar Krónika 23:10Te tudtad
ezt? – Csodálatos férfiak, lapáttal 00:10
Három fölösleges férfi 01:45 Nevelés-
ügyi sorozat 03:25 Hazajáró 

04:40 Ízőrzők 05:15 Ízőrzők 05:45 Him-
nusz 05:50Hajnali gondolatok 06:05Ha-
lálbiztos diagnózis 06:55Kenó 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25A múlt fogságában 09:25Alpesi
őrjárat  10:25 Család-barát 11:45 Ta-
vasz ünnep 2016 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45Kult+ 12:55Két duci hölgy 13:30
Univerzum – Egy ágyban a farkasokkal
14:30Szívek doktora 15:15Halálbiztos
diagnózis  16:10 Tappancs, a mester-
detektív 17:00 Ridikül 18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35Alpesi őrjá-
rat 19:35Maradj talpon! 20:35Önök
kérték! 21:35 Laura rejtélyei 22:20 Ke-
nó 22:25 Tavasz ünnep 2016 22:40 A
Nagyok 23:10 MüpArt Classic – Sors-
kérdések 01:05 Séfek csatája 01:55
Lope de Vega 03:45 Hagyaték

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Portré
 12:25 Story Extra  12:55 Éjjel-
nappal Budapest  14:05 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Dr.
Csont  22:55 RTL Klub Híradó
23:25 Magyarul Balóval 00:05 Nyom-
talanul  01:05 Nyomtalanul 
02:10 Csont nélkül  02:55 Piszkos
csapat  03:30 Gálvölgyi-show 
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ANGOL, NÉMET: +36-30/986-2800
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK
június 20–július 1., július 4.–július 15, augusztus 15–26.

• ANGOL ÉS NÉMET NYÁRI GYERMEKTÁBOROK
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok 

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL nyelvtanfolyamok a nyári nyelvvizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok

több szinten is 
• Fordítások szakképzett fordítók által

ÁPRILIS 13., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:00 Hal
a tortán – A küldetés  21:20 A bébi-
sintér  23:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  23:20 Lángoló Chica-
go  00:25 Tények Este 01:10 Aktív
 01:40 Sportos 01:50 Ezo.TV 02:50
American Dreamz 

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:30 Will és Grace  06:55
Will és Grace  07:20 Jóbarátok 
07:45 Jóbarátok  08:15 A nagy
svindli 09:05 Szívek szállodája 10:00
Kettős ügynök 10:55 Amerikai mes-
terszakács  11:50 Crossing Lines –
Határtalanul  12:55 A nagy svindli
13:55 CSI: A helyszínelők 14:50 CSI:
A helyszínelők  15:45 NCIS: Los An-
geles  16:45 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Füstölgő Ászok  23:20 Kí-
méletlen bosszú  01:20 Két pasi –
meg egy kicsi 01:50 Crossing Lines
– Határtalanul  02:40 Kettős ügynök
 03:30 Szívek szállodája 

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
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Csak az ETO 19:55
Verselj velem 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Csak
az ETO (ism.) 20:55 Verselj velem
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:55 Verselj velem (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kulisszák mögött (ism.) 22:55
Verselj velem (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 15., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:00 Hal
a tortán – A küldetés  21:20 G. I.
Joe: A kobra árnyéka  23:50 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
00:00 Grimm  01:10 Tények Este
01:55 Aktív  02:15 Sportos 02:25
Ezo.TV 03:25 Az uralkodónő 

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 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Creative
chef  19:55 Verselj velem (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Creative chef (ism.) 20:55 Ver-
selj velem (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét  21:55 Verselj velem (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.) 22:55 Verselj
velem (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 14., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
04:10 Szerelmes földrajz 04:40 Ízőrzők
05:10 Ízőrzők 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:05 Halálbiztos
diagnózis  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25 Ron-
dó 08:25 Váratlan utazás 09:15 Alpe-
si őrjárat  10:15 Család-barát 11:45
Tavasz ünnep 2016 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelen-
tés 12:45 Kult+ 12:55 Két duci hölgy
13:25 Az Ushuaia expedíció 14:15 Szí-
vek doktora  15:00 Halálbiztos diag-
nózis  15:55 Tappancs, a mesterde-
tektív  16:45 Szerencse Híradó 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:40 Maradj talpon!  20:40 A Bagi
Nacsa Show 21:40 Éjszakai rohanás
 23:45 Kenó  23:50 Tavasz ünnep
2016 00:05 Redl ezredes  02:30 Éj-
szakai rohanás 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:35 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:00 Hal
a tortán – A küldetés  21:20 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  22:25
NCIS: Los Angeles  23:30 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  23:40
Felejthetetlen  00:45 Tények Este
01:30 Aktív  02:00 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:10 Tökéletes nap 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Csak az ETO (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény nél-
kül  19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai Magazin (ism.) 21:55
Verselj velem (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Hello Győr! (ism.) 22:55 Verselj velem
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Street
Kitchen  12:25 Story Extra  13:00
Nevelésből elégséges  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 CSI: Mi-
ami helyszínelők  22:50 RTL Klub
Híradó 23:25 Magyarul Balóval
00:00 Brandmánia  00:35 Home-
land – A belső ellenség  01:45 A fő-
nök  02:35 A főnök  03:20 Gálvöl-
gyi-show 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Egész-
ségKalauz  12:25 Story Extra 
13:00 Nevelésből elégséges  13:25
Éjjel-nappal Budapest  14:40 Farm
 15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Showder
Klub  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Magyarul Balóval 00:10 Gyilkos el-
mék  01:10 Street Kitchen  01:40
Odaát  02:35 Odaát  03:20 Gál-
völgyi-show 

04:40 Ízőrzők 05:15 Ízőrzők 05:45 Him-
nusz 05:50Hajnali gondolatok 06:05Ha-
lálbiztos diagnózis 06:55Kenó 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25 Váratlan utazás 09:25 Alpesi őr-
járat 10:25 Család-barát 11:45 Tavasz
ünnep 2016 12:00Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+ 12:55 Két duci hölgy 13:30 Uni-
verzum – Egy ágyban a farkasokkal 14:30
Szívek doktora 15:15 Halálbiztos diag-
nózis 16:10 Tappancs, a mesterdetek-
tív 17:00Ridikül 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:35Maradj talpon! 20:35Skandináv
lottó sorsolás  20:45 Hawaii Five-0 
21:30 Szabadság tér '56  22:20 Angi
Vera  00:00 Kenó  00:05 Tavasz ün-
nep 2016 00:20 A bőr, amelyben élek
02:15 Hab a tortán 03:35 Hagyaték

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Autóg-
ram  12:25 Story Extra  13:00 Ne-
velésből elégséges  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest  21:20
Barátok közt 22:00 Szulejmán Szu-
lejmán 23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Házon kívül  00:05 Magyarul Balóval
00:45 A rejtély 01:45 Döglött akták 
02:45 Döglött akták 

04:45 Ízőrzők 05:15 Ízőrzők 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-
jelentés 07:25 P'amende 07:55 Öt
kontinens 08:25 Váratlan utazás 
09:15 Alpesi őrjárat  10:20 Család-
barát 11:45 Tavasz ünnep 2016
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Két duci hölgy
13:30 Univerzum 14:30 Szívek dok-
tora  15:15 Halálbiztos diagnózis 
16:10 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat
 19:35 Maradj talpon!  20:35 Vir-
tuózok 22:00 Nora Roberts: Azúrkék
égbolt  23:35 Kenó  23:40 Tavasz
ünnep 2016 23:55 Tiszteld anyádat és
anyádat!  01:30 A kútásó lánya 
03:15 Nora Roberts: Azúrkék égbolt 

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:30 Will és Grace  06:55
Will és Grace  07:20 Jóbarátok 
07:45 Jóbarátok  08:15 A nagy
svindli 09:05 Szívek szállodája 
10:00 Kettős ügynök  10:55 Ameri-
kai mesterszakács  11:50 Crossing
Lines – Határtalanul  12:55 A nagy
svindli 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles 16:45 NCIS: Los
Angeles  17:40 Amerikai mestersza-
kács  18:40 Jim szerint a világ 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 Négy esküvő 
22:10 Rocksztár  00:20 London
Boulevard 02:20 Két pasi – meg egy
kicsi  02:45 Crossing Lines – Határ-
talanul  03:40 Szívek szállodája 

04:00 Doktor House  05:15 Doktor
House  06:00 TV-SHOP 06:30 Will
és Grace  06:55 Will és Grace 
07:20 Jóbarátok  07:45 Jóbarátok
 08:15 A nagy svindli 09:05 Szívek
szállodája  10:00 Kettős ügynök 
10:55 Amerikai mesterszakács 
11:50 Crossing Lines – Határtalanul
 12:55 A nagy svindli 13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Next – A holnap a múlté
 23:00 Ál/Arc  01:55 Két pasi – meg
egy kicsi  02:20 Crossing Lines – Ha-
tártalanul 03:10 Szívek szállodája 
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ható kivitelezés, befektetésnek is kiváló lakások! Egy
könnyed sétával elérhető a Belváros és Révfalu is! Az

ár emelt szintű fűtéskész állapotra vonatkozik, és tar-
talmazza az udvari gépkocsibeállót is!  Várható át-
adás 2016. december. CSOK igényelhető, ingyenes hi-
telügyintézés!
Ár: 20,3 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718. 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Szeretne egy hangulatos tanyát létrehozni? Ez egy ki-
váló lehetőség! Tanya Pér külterületén, a lakóövezet-
hez közel,  5.072 nm-es szántóterülettel körbevett te-
rületen, 60 nm-es vályogházzal eladó! A ház 3 rész-

ből áll, amit tulajdonosai nem laknak évek óta, ezért
felújítandó. A ház mennyezete klasszikus mesterge-
rendás, deszkaborítású, nagyon jó állapotba van. Köz-
művek nincsenek, de a villany bekötése könnyen
megoldható, mivel a szomszédos házban már bent
van. A telken ásott kút van, amely bőséges vízhoza-
mú, öntözésre és állatok itatására alkalmas! A házat
körülvevő szántó folyamatos művelés alatt áll. Ha
fantáziát lát egy szép tanya létrehozására, ez egy jó és
olcsó lehetőség!
Ár: 3 M Ft. Érd.: + 36-20/919-4518.
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

BOMBA ÁRON! Győr-Kisbácsán, családias, kertvá-
rosi részen, 4 lakásos sorházban 100 nm-es lakások
eladók. Kitűnő elosztásának köszönhetően, 4 szoba

+ nappali is helyet kapott, ezért kiváló választás le-
het nagyobb családok részére. Élvezze a napsütést
a déli fekvésű, 12 nm-es teraszon. Minden lakás sa-
ját  kertkapcsolattal és gépkocsibeállóval rendelke-
zik. Az ingatlanok emelt szintű fűtéskészen eladók,
de kulcsrakészen is kérhetők. 38-as Porotherm tég-
lából, 8 cm szigeteléssel kerülnek kivitelezésre,
ezért nagyon alacsony rezsivel számolhatunk.
MOST MÉG BEVEZETŐ ÁRON, 260 E Ft/nm
ÁRON JUTHAT ÁLMAI HÁZÁHOZ! HÍVJON BI-
ZALOMMAL! Ha CSOK-ot vagy kamattámogatott

A Százszorszép lakóparkban, 1000 nm-es telken
épül ez a 101 nm-es-es családi ház, 30 cm-es külső
falakkal és 10 cm-es belső válaszfalakkal, 12 cm vas-

tag külső hőszigeteléssel. Az épületrészek tetőszerke-
zete lapostető. A nyílászárók 3 rétegű hőszigetelő
üvegezésűek. A fűtésrendszer kondenzációs kazán-
nal, radiátorral vagy igény szerint padlófűtéssel tör-
ténik. hatalmas nappali – étkező – konyha + 3 szoba,
a két fürdőszoba, a háztartási helyiség minden kénye-
lemről gondoskodik. Az elrendezés még változtatha-
tó. Élvezze a természetet egy karnyújtásra a várostól!
Az ár emelt szintű fűtéskész ár, a telek árát nem tar-
talmazza! A telek kb. 10 M Ft. 
Ár: 19,9 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020. 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Győrújbaráton, a Százszorszép lakóparkban, 1000
nm-es telken épül ez a 97,63 nm hasznos alapterületű
családi ház, 30 cm-es külső falakkal és 10 cm-es belső
válaszfalakkal, fa födémszerkezettel, cserépfedéssel,

12 cm vastag külső hőszigeteléssel. A nyílászárók 3
rétegű hőszigetelő üvegezésűek. A fűtésrendszer kon-
denzációs kazánnal, radiátorral vagy igény szerint
padlófűtéssel történik. A tágas nappali – étkező –
konyha + 3 szoba, a gardrób, a kamra, a háztartási he-
lyiség és a 16 nm-es terasz minden kényelemről gon-
doskodik! Az elrendezés még változtatható. A garázs
mérete 36 nm, melyben két autó kényelmesen elfér.
Ha szereti a város közelségét, de ragaszkodik a termé-
szethez is, ezt a házat Önnek tervezték! Az ár emelt
szintű fűtéskész ár, a telek árát nem tartalmazza! Te-
lek, kb. 10 M Ft. 
Ár: 18,8 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020.
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Marcalváros I-en, a Répce utcában eladó ez a felújí-
tott, 4. emeleti panellakás. A 62 nm-es lakás egy 10
emeletes társasházban található, elosztása 2+1 szoba.

Az ingatlan felújított, a vízvezetékeket kicserélték, a
fürdőszobában a radiátor cseréje folyamatban van, a
lakást kifestették, valamint az egyik szobában klíma
került beépítésre. A szobák laminált padlóval, az elő-
szoba járólappal burkolt. A társasházban két közös tá-
roló is található. A lépcsőház tiszta, rendezett. A kör-
nyék infrastruktúrája kiváló, a közelben iskola, óvo-
da, posta, orvosi rendelő és buszmegálló is megtalál-
ható. Ide tényleg csak költözni kell!
Ár: 14,6 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

A Százszorszép lakóparkban, 81 nm-es, kulcsrakész
ikerház eladó. A külső és belső szerkezeti falak 30

cm-esek, a válaszfalak 10 cm-esek. 3 rétegű műanyag
ablakok kerülnek beépítésre. A házra fafödém és cse-
réptető kerül, a fűtésről kondenzációs kazán gondos-
kodik, a hőleadás módja választható: radiátor vagy
padlófűtés. A házban nappali – étkező – konyha és 3

hálószoba kapott helyet. Az elrendezés még változtat-
ható. A terasz mérete 21 nm. Az ár kulcsrakész ár
(konyhabútor nélkül), de a telek árát nem tartalmaz-
za. A telek ára kb. 4,5-5 M Ft. CSOK igényelhető, in-
gyenes hitelügyintézés!
Ár: 19 M Ft. Érd.: +36-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr történelmi Belvárosában épül ez az impozán-
san kialakított társasház. A lakások a már meglévő
társasház tetőterén kerülnek kialakításra. A ház külső
homlokzata felújításra kerül, lift kialakítása megtör-

ténik. Az 1. számú erkélyes lakás alapterülete 75,66
nm. Elosztása: tágas, 21 nm-es nappali, 15 nm-es
konyha, 12,5 nm-es szoba, valamint fürdőszoba és
WC. A lakás fekvésének köszönhetően rendkívül vi-
lágos, ennek köszönhetően a rezsiköltség a téli hóna-
pokban sem lesz magas. Kétrétegű műanyag nyílászá-
rók kerülnek beépítésre, a klíma-előkészítés és a re-
dőnytok kialakítása megtörténik. A fűtésről egyedi
kondenzációs kazán gondoskodik. Várható átadás
2016. június. Az ár az emelt szintű fűtéskész állapo-
tot tartalmazza. Ha értékálló, igényes lakást szeretne,
ez a legjobb választás!
Ár: 27,6 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Szigetben, az egyetemhez közel, kiváló infrast-
ruktúrával rendelkező, 4 lakásos társasházban, a föld-
szinten eladó ez a 61,4 nm-es, nappali + 3 szobás la-
kás. 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm-es hőszige-
teléssel, 3 réteg üvegezésű műanyag nyílászárókkal,
turbó gázkazános egyedi fűtéssel. Igényes és megbíz-

www.edesotthongyor.hu
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hitelt szeretne, ezt is intézzük Önnek! Várható át-
adás: 2016. nyár.
Ár: 25,8 M Ft. Érd.: + 36-20/919-4518.
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban épül ez a 18 lakásos társasház. Ez a
tetőtéri, erkélyes lakás bruttó 71 nm, nettó 60,90 nm.
Elosztását tekintve nappali + 2 szoba. A lakásba lépve
tágas előtérbe jutunk, ahonnan az amerikai konyhás
nappaliba léphetünk. Ehhez csatlakozik a 6,5 nm-es

terasz. A lakáshoz tartozik egy önálló tároló is, mely
közvetlenül a lakás mellett található. Fűtéskész ár:
21.857.850 Ft, kulcsrakész ár: 23.592.600 Ft. Az épü-
letben a 18 lakáson kívül garázsok és zárt udvari gép-
kocsibeállók vásárlására is van lehetőség. A nagymé-
retű, 20 nm-es garázs ára 3,4 M Ft, a gépkocsibeállóé
500.000 Ft. A feltüntetett ár a szerkezetkész állapotra
vonatkozik, de lehetőség van a fűtéskész vagy kulcsra-
kész befejezésre is. Szerkezetkész átadás: 2016. novem-
ber 30. Szoc.pol. igényelhető! Ingyenes hitelszűréssel
és ügyintézéssel is állunk rendelkezésére!
Ár: 21,1 M Ft. Érd.: +36-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán, a Szitásdombon, családbarát kör-
nyezetben épül ez a 15 lakásos társasház, melyben el-
adó ez a 61,35 nm-es lakás az 1. emeleten 5,2 nm-es
erkéllyel, K–Ny-i tájolással. Elosztása amerikai kony-
hás nappali + 2 hálószoba, fürdőszoba és WC. A ház
30-as Porotherm téglából épül 10 cm hőszigeteléssel,

2 rétegű műanyag nyílászárókkal.  A fűtés egyedileg
szabályozható turbó gázkazánnal történik. Az árak
emelt szintű fűtéskész állapotra vonatkoznak, de le-
hetőség van kulcsrakész befejezésre is. Várható át-
adás: 2016. december. A lakáshoz vásárolható zárt
udvari gépkocsibeálló 500.000 Ft-ért, valamint garázs
is. Tároló 300.000 Ft-tól vásárolható.
Ár: 18,4 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718.
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Gyirmót egyik
legszebb helyén, igé-
nyesen kialakított, pa-
norámás társasházi la-
kás eladó, mely 3 szoba
nappalis, klímával, re-
dőnyökkel  és szúnyog-
hálóval felszerelt. A la-
kás szépen felújított,
nagy hálószobás, fedett
erkélyes. A konyha igé-
nyesen felszerelt, nap-
pali- és étkezőkapcsolatos. Közös használatú, nagy
kertkapcsolatos, ahol saját tároló került megépítésre.
Szintén az emeleten egy 5 nm-es saját tároló, a föld-
szinten pedig egy közös tároló áll a lakók rendelke-
zésére. Saját padlással rendelkezik. Parkolás a társas-
ház előtt kialakított kocsibeállóban.
Ár: 20,9 M Ft. Érd.: + 36-20/919-4518.
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

ÁPRILISI ŐRÜLET!
Minden vevőnknek ebben 
a hónapban 
wellness hétvégét vagy 

vásárlási utalványt 
adunk ajándékba!
Nem hiszi? Járjon utána! 

Édes Otthon Győr Ingatlan  
Kálvária út 27/a
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REJTVÉNY   HIRDETÉS

FRISSÍTSD FEL TE IS RUHATÁRAD A BENETTON
LEGÚJABB, TAVASZI-NYÁRI KOLLEKCIÓJÁVAL!

Új Benetton divatáru szaküzlet 
az ETO Park Plazaban!

Kupon Napok
2016. április 7—8—9. 
20% kedvezmény
minden gyermek, nôi, férfi

divatárú termékre

A hirdetés kuponként is felhasználható, melyet vásárláskor a pénztárnál kell átadni. 
A kedvezmény ezt követôen kerül levonásra. Vásárlásonként egy kupon érvényesíthetô.

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 ôszétôl, akár CSOK-kal is, kulcsrakész
állapotban átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma 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.

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2015. április 8—14.

Mangalica vastag kolbász
csemege, csípôs
Füstölt mangalica
szalonna
Mangalica sertés-
zsír

MANGALICA TERMÉKEK
széles választékban kaphatók!

2599 Ft/kg

Farmer tejföl 20%
330 g., 572,73 Ft/kg

Mangalica vékony kolbász
csemege, csípôs

Magyar PET tej 2,8%
1 l.

Royal Helles 
dobozos sör 0,5 l.
258 Ft/l

3499 Ft/kg

1599 Ft/kg

699 Ft/kg

Hajdúsági szeletelt sajt
125 g. többféle

1880 Ft/kg

189 Ft/db

319 Ft/db

189 Ft/db

235 Ft/db

129 Ft/db

Magyar túró
450 g., 708,89 Ft/kg

szöveg: pannon-víz
fotó: borsi viktória

A második világháború borzalmai leg -
inkább 1944 áprilisában érték el
Győrt. Április 13-án 163 amerikai B17
típusú bombázó támadta városunkat.
A bombázások fő célpontja a mai Bu-
dai út környéke, az ott lévő Vagongyár,
a víztorony és a teherpályaudvar volt.
Véletlen lehet, hogy a Budai úti vízto-
rony viszonylag sértetlenül átvészelte
a bombázásokat? Vagy az amerikai lé-
gierő szándékosan hagyta épségben
a tornyot, jó tájékozódási pontot hagy-
va a pilótáknak? Egy biztos, a Budai
úti víztorony épségben maradt, annak
ellenére, hogy a bombázási célterület
közepén volt. A torony melletti vízhá-
lózati és vízmérőjavító műhely viszont
leégett. A víztornyot csak a kiskúti fő
nyomóvezeték helyreállítása után tud-
ták újra a hálózatba kapcsolni. 

Június 2-án a révfalui víztorony
környékét érte szőnyegbombázás.
Nagy szerencse, hogy a tornyot nem
találták el, de a tőle 8-10 méterre le -
esett bomba robbanása után még a
harmadik emelet is több köbméter föl-

A Pannon-Víz Zrt. megkezdte a téli idő-
szakban meghibásodott csatornafede-
lek cseréjét. Az Útkezelő Szervezettel ösz-
szeállított rangsor alapján, a cserére váró
csatornafedeleket megjelölték. „Az első
fedlapokat a Róth Emil utcában cseréltük.
Jelenleg a Szigethy Attila úton zajlik a
munka” – tudtuk meg Zalka Csabától, a
szennyvízágazat-vezetőjétől. „Hibaelhárí-
tási munkáinktól függően, naponta 1–3
csatornafedél cseréjére lesz kapacitá-
sunk. A kicserélt csatornafedeleket még
néhány napig körbekerítjük, az építési
technológiához szükséges kötési időket
be kell tartanunk. Az okozott kellemetlen-
ségekért az ott lakók és arra közlekedők
szíves türelmét és megértését kérjük!”

A víztornyok megúszták a bombázásokat
det kapott. A torony körüli 100 méter
sugarú körben mintegy ötven bomba-
tölcsért számoltak meg. 

1945 márciusának végén az ost-
rom alatt a révfalui torony 600 m3-es
medencéjét, tartóoszlopait és függő-
leges vezetékét is ágyú-, valamint ak-
nalövedékek találták el. A visszavonu-
ló német csapatok felrobbantották az
összes hidat, a vízvezeték- és szenny-
víz-nyomócsövekkel együtt. A vízmű
gépészeinek tudomása sem lehetett
arról, hogy az ostromlott város lakói
helyett a folyókat táplálták a hídfők-
ben eltört csöveken át.

A szolgáltató üzemeknek a helyre-
állításhoz szerencsére elegendő anya-
guk volt. Egyedül fából volt hiány, a fa-
raktár ugyanis gyújtóbomba-találatot
kapott. A hálózat helyreállításában
fontos szerep jutott Károlyi Mátyás-
nak és Várvölgyi Vincének, a víz- és
csatornaművek akkori művezetőinek,
valamint helyetteseiknek, majd utóda-
iknak, Major Vincének és Kurucz Fe-
rencnek, akik a közmű-rendszereket
minden vonatkozásban ismerték.

Győri Tanulmányok 3. sz., dr. Bul-
kai Lajos cikke nyomán.

Ismét lesznek kihelyezett hulladékgyûjtô pontok

Csatornafedeleket
cserélnek

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Ismét kihelyezett hulladékgyűjtő pon-
tokat működtet a Győri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. (GYHG). Idén
első alkalommal – Marcalváros önkor-
mányzati képviselőjével, Borsi Róbert-
tel egyeztetve – április 16-án lesz lehe-
tőség elhelyezni a feleslegessé vált hol-
mikat a Kovács Margit Általános és
Szakképző Iskola udvarán, a Répce ut-
ca 2. szám alatt. A helyszínt gépjármű-
vel a Mónus Illés utca felől lehet meg-

közelíteni. A környéken lakók a hulla-
dékudvarokra vonatkozó szabályok sze-
rint, szétválogatva szállíthatnak be hul-
ladékot.  A gyűjtőpont április 16-án,
szombaton reggel 8–16 óráig lesz nyit-
va. Elhelyezhetők itt elektronikai, fém,
papír, műanyag hulladékok, nyesedék,
építési törmelék, csomagolóanyagok,
bútorok, berendezési tárgyak – a veszé-
lyes hulladéknak számító anyagok kivé-
telével. A hulladék lerakására a győri la-

kosok, a Győrben szemétszállítási díjat
fizetők jogosultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyá-
val vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek. A kihelye-
zett szelektív hulladékgyűjtés a rendőr-
ség és a közterület-felügyelet kiemelt
biztosítása mellett zajlik.

HULLADÉKUDVAR-FELÜGYELÔ
Munkavégzés helye: Ács, Bôny, Bábolna községek területén mûködô hulladékudvar. Feltétel:
min. szakmunkás iskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány, számítógépes ismeret. Érdek-
lôdni lehet: Bacskó Dávidnál, munkanapokon 8 és 14 óra között a 96/888-500/138 mellék,
illetve a 20/299-7853 telefonszámokon.

KERTÉSZ
Feltétel: szakirányú iskolai végzettség (kertész, dísznövénykertész szakmunkás). Elônyt jelent:
nem dohányzó. Érdeklôdni lehet: Németh Józsefnél, munkanapokon 8 és 12 óra között a
20/919-8014 telefonszámon.

UDVARI MUNKÁS
Feltétel: min. 8 általános iskolai végzettség. Elônyt jelent: nem dohányzó. Érdeklôdni lehet:
Németh Józsefnél, munkanapokon 8 és 12 óra között a 20/919-8014 telefonszámon.

Szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését. Jelentkezési határidô: 2016. április 25.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:
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APRÓ  HIRDETÉS

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

ÁLLÁS 

Angol 
nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német  
nyelvtanárokat 

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Fodrászt, műkörmöst kere-
sek győr-szabadhegyi szépségszalonba.
Tel.: 06-20/529-9346.

Győrben nyíló utazási iro-
dánkba keresünk nyolcórás foglalkoz-
tatással, szakmai végzettséggel, szakmai
munkatapasztalattal rendelkező új mun-
katársat, akár azonnali beállással. Érdek-
lődni a 06-30/504-3939-es telefonszá-
mon lehet.

Győri Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum 

Győr, Nádor tér 4.
Kiemelt bérezéssel munkatársakat keres

alábbi közalkalmazotti munkakörbe:
számviteli csoportvezető, könyvelő,

számviteli ügyintéző.
Munkabér: KJT alapján, 

+bérkiegészítés. 
Érdeklődni: munkanapokon 

06-20/425-1310 telefonszámon.

Szereted a frissen sült kifli
illatát? Jelentkezz hozzánk betanított
munkásnak!  Pékségben történő termelési
munka kisegítésére keresünk munkaerőt
hosszú távra! Jelentkezni az info@uni-wor-
ker.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal vagy
a +36-96/283-281-es telefonszámon lehet!

Győri Gázszerviz és Épü-
letgépészeti Kft. munkatársa-
kat keres az alábbi munkakörre Győr és
környékén, kizárólag hosszú távra. 1 fő
épületgépészeti vezető szerelő és 1 fő gáz-
készülékszerviz munkatársat (háztartási-
gép-szerelő, elektronikai műszerész, gáz-
készülék-szerelő).
Elvárások: megfelelő szakmai ta-
pasztalat, épületgépészet felsőfokú isme-
rete, munkafolyamatok irányítása, szer-
vezése, gázkazánok szervizszintű ismere-
te, önálló munkavégzés.
Amit nyújtunk: szakmai kép-
zések biztosítása, kiemelt kereseti le-
hetőség, alkalmazotti munkaviszony,
szervizautó.
Jelentkezni a mes ter gaz. kft @ g mail .com
e-mail címen vagy a 06-20 /239-9898-
as telefonszámon lehet.

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzésre, há-
rom műszakos munkarendbe. gyor@mi-
nosegellenor.hu. Tel.: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS

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

Allergiamegelőzés, cigistop,
fogyókúra, idősek felügyelete otthonuk-
ban, meghallgatlak, stresszoldás. 06-
70/295-0855

Lomtalanítást vállalok padlástól
a pincéig, ingyenes elszállítással. Hívjon bizalom-
mal! 06-70/707-5812

Villanyszerelő-munkák,
átalakítás, felújítás, szerelvények, ta-
nácsok, rövid határidővel. 06-
20/402-6657

Sírkőtisztítás, felújítás Győr és
vonzáskörzetében. 06-20/527-8179

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény-
vágás, fakivágás, bozótirtás Győr és kör-
nyéke! 96/826-322, 06-30/403-6810.

Fémhulladék, háztartási kisgépek
lomtalanítását vállaljuk Győrben és kör-
nyékén. Tel.: 06-30/286-4569.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítását,
festését, garanciával, engedménnyel vál-
lalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291, 06-70/882-6590.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Tel.: 06-30/313-2351
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás,
lomtalanítás! Lakások, családi há-
zak, garázsok hagyatékának megvásárlá-
sa, lomtalanítása, igény szerint rakodók-
kal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

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

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

Sírkőfelújítás, csiszolás, lefe-
dés, betűvésés. Mindez garanciával.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 06-
30/906-1025

Lakatosmunkákat válla-
lunk (kapuk, kerítések, úszókapuk
stb.). 06-70/223-7957

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

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

Lomtalanítást vállalunk, igény szerint, in-
gyen elszállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, illetve ud-
varáról. Hívjon bizalommal! Non-stop te-
lefon: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB

2003-as, 1.4 benzines, ezüstmetál Se-
at Cordoba megkímélt állapotban eladó.
06-30/282-5302

Garázst vennék a Vásár-
csarnoknál (Lehel–Álmos–Mester–
Török István–Herman Ottó utca). 06-
20/956-9721

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, herendi porcelánt,
eozinos Zsolnayt, ezüsttárgyakat, 

tört és fazon arany ékszert,
régi kar- és fali órákat,

hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101
Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112

www.egeszseg-ovo.hu

INGATLAN

Pannonhalma-Tóthegy-
ben, Világörökség-panorámás
bio-birtok, energiatakarékos,
tornácos házzal, pincével, kúttal, fás
szántóval, tehermentesen
eladó! Irányára szántóval: 58 + 1 M
Ft. Ingatlanosok kíméljenek! Tel.:
+36-20/252-3729.

Győrújbarát-hegyen, Pe-
tőfi utcában, 2030 nm-es, bekerített,
közműves építési telek eladó. 06-
70/659-8055

Győr-Nádorváros, Kálvária utcában, 2 szo-
bás, felújított, téglaépítésű lakás eladó. Ár:
14,9 M Ft. +36-20/913-1730 www.ingat-
lan.com/22071173

Budapest XIV. ker., 360 nm-es telken, 40
nm-es, bővíthető, fél családi ház eladó
melléképületekkel. Ár: 23,9 M Ft. +36-
20/ 234 -0978 www. inga tlan. com /22 -
050 615

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 3 szobás, 82 nm-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 60–75 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Új-

város, Gyárváros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 532.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott, igényesen fel-
újított, bérleti szerződéses lakást cserélne
49–60 nm-es, 2 szobás, határozott-hatá-
rozatlan, 1+fél–2 szobás bérleményre.
Bán Aladár utca, Lajta utca és tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 533.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélne
40-45 nm-es, 1-2 szobás, határozatlan,
megvásárolható bérleményre. Adyváros,
Marcalváros I–II városrész kizárva. (Hir-
detésszám: 534.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Szabadhegyi, összkomfortos, 49
nm-es, 2 szobás, távfűtéses, erkélyes ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne kisebb, 1+fél szobás, alacsony rezsi-
jű, gyárvárosi, belvárosi vagy nádorvárosi
lakásra. (Hirdetésszám: 81.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 nm-es, 1 szo-
bás, konvektoros, szép állapotú, határo-
zatlan bérleti szerződéses, 2 erkélyes la-
kást cserélne, 40-50 nm-es, 1+fél szo-
bás lakásra, maximum 3. emeletig. (Hir-
detésszám: 83.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 69 nm-es, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne kisebb,
1 vagy1+fél szobás határozott-határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. Belváros,
Nádorváros előnyben. (Hirdetésszám: 85.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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SPORT BERUHÁZÁS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Teljes egészében magyar fej-
lesztésű az a kültéri edzőpark,
amely az önkormányzat beru-
házásában, az Audi Hungaria
Motor Kft. támogatásával épült
meg a Barátság Parkban.

„Győr sportos város, és ez nem csu-
pán a versenysportolók eredményein,
de az itt élők mozgás iránti szeretetén
is meglátszik, jelentős a tömegsport
iránti igény, az önkormányzat pedig
igyekszik minél jobb feltételeket terem-
teni a győrieknek, hogy az egészséges
életmód mindenki számára elérhető le-
gyen” – fogalmazott avató beszédében
Borkai Zsolt. „A Barátság Park eddig is

népszerű hely volt a mozgás szerelme-
sei körében, ami most – egy győri fej-
lesztésnek köszönhetően – újabb, ku-
riózumnak számító fitneszparkkal gaz-
dagodott.” A polgármester elmondta,
a jövőben akár több városrészben is
megjelenhetnek hasonló eszközökkel
rendelkező edzőparkok.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hunga-
ria Moror Kft. személyügyekért felelős
ügyvezető igazgatója kiemelte, Győr

Egyedülálló fitneszpark a Barátság Parkban

Radnóti Ákos alpolgármester, a te-
rület önkormányzati képviselőjeként ar-
ra emlékeztetett, hogy a Barátság Park
és környezete folyamatosan fejlődik, és
mivel Adyváros az egyik legsűrűbben
lakott városrész, így várhatóan a fit-
neszpark is jó kihasználtsággal fog mű-
ködni. Felhívta az ide érkezők figyel-
mét, hogy lehetőleg a Grabo-sátor mö-
gött kialakított parkolót használják,
hogy az épületek közelében az ott la-
kók tudjanak megállni.

A park és az eszközök teljes egé-
szében saját fejlesztésűek, amelyhez
egy komplex edzésmódszer, az Active
Body System (ABS) is tartozik, ami a
különböző izomcsoportok erősítésé-
re, nyújtására, a mozgáskoordináció,
stabilizáció fejlesztésére és az állóké-
pesség növelésére szolgál.

Tálos Gergő, a Yakuza Fitness Győr
egyik tulajdonosa a fejlesztéssel kap-
csolatban hangsúlyozta, hogy a sport-
parkot minden 14. életévét betöltött
személy, nők és férfiak, a sportos múlt-
tal rendelkezők, illetve a teljesen kez-
dők is tudják használni. Az idősebb kor-
osztály is talál az ABS Fitness Parkban
a maga számára teljes értékű edzésle-
hetőséget, hiszen a piktogram táblá-
kon látható kezdő szintű gyakorlatokat
az ő képességeikre szabták. A park
akár extrémebb igényeket is ki tud szol-
gálni, amilyennel a street work out-
osok és a rúdtáncosok állhatnak elő. Az
átadó alkalmával ez a gyakorlatban is
láthatóvá vált, amikor a szereken a Street

Work Out Győr tagjai csillogtatták meg
tudásuk legjavát és az edzeni vágyók
mintacsoportja a seniorokkal közösen
mutatott be egy köredzést.

Kiss László, az ABS edzésmódszer
kidolgozója kifejtette, az itt végezhető
gyakorlatok több izomcsoportot is meg-
mozgatnak egyszerre, kiemelten fóku-
szálnak a törzserősítésre, és végzésük-
kel számos egészségügyi probléma
megelőzhető. A park használatához egy
szoftver is készül, amelynek segítségé-
vel megismerhetjük az eszközök helyes
használatát, de saját edzéstervet is ösz-
szeállíttathatunk. A szoftver a későbbi-
ekben a park interaktív terminálján lesz
elérhető. Az eszközök több ezer különfé-
le gyakorlat elvégzésére adnak lehetősé-
get. Megtalálható benne egy komplett
CrossCore állomás, a központi torony
pedig 27 edzésállomást foglal magá-
ban. A teljesség igénye nélkül az eszkö-
zök között bordásfal, láberősítésre hasz-
nálható traktorgumi, gömbcsuklós súly-
zórúd, lépcső, felülőpad, korlát, fekvőtá-
masz-állomás, medicinlabda-dobó tram-
bulin, zászlórúd-húzódzkodó, gyűrűk,
mászókötelek szerepelnek. Mint elhang-
zott, ötvenszázalékos kihasználtság mel-
lett havi szinten hétszáz ember rendsze-
res edzését tudja kiszolgálni a park, egy-
szerre pedig akár ötven ember is edzhet
itt, akik kardiós, zsírégető, izomnövelő,
erő-állóképesség-fejlesztő és rehabilitá-
ciós jellegű feladatokat, valamint ezek
kombinációit tudják végezni az ízülete-
ket védő gumiborítású felületen.

nem csak az Audi Hungariának, ha-
nem számos világszínvonalú sport-
eseménynek és sikeres sportegyesü-
letnek is otthont ad, s ennek a pezsgő
sportéletnek a vállalat is aktív részese,
büszke támogatója. „A város és az Au-
di Hungaria újabb összefogásának
eredménye ez a kültéri fitneszpark,
mely tökéletesen kiszolgálja a mai kor
igényeit, és minden korcsoportnak ki-
váló sportolási helyszínt biztosít.” 

Minden korosztály
használhatja
az eszközöket

Extrém sportolók is
kipróbálták az új parkot
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CSAK AZ ETO SPORT

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

A nézők felállva tapsolnak, és ünneplik
csapatukat, büszkék arra, hogy a játéko-
sok megint legyűrtek egy komoly ellen-
felet, ismét olyan küzdelemben, ami mél-
tó a győri kézilabdához. Az egyik transz-
parensen ez áll: „Veletek vagyunk, győzni
akarunk!”, a fiúk pedig felsorakoznak a
drukkerek előtt, és együtt köszönik meg
a buzdítást, hiszen ez a hangulat is kellett
a hetedik tavaszi győzelemhez. Az ETO
SZESE kézilabdázói az NB I/B-ben, a
bajnokság második felében nem botlot-
tak eddig, a nyert meccsek mellett mind-
össze egy döntetlent játszottak, így a ta-
bella 4. helyén állnak. Nem véletlen, hogy
óriási az öröm, az egyik élcsapat, a
Veszprém elleni 23–17-es siker után. 

A téli szünetben igazolt kapus, Na-
haj László érkezik a játékoskijáróhoz,
mosolyog, és mutat a szurkolók felé,
még teljes eksztázisban van a rang -
adó után pár perccel.

ETO SZESE: 
Merjünk nagyot álmodni!

„Ők a nyolcadik ember a csapat-
ban, hihetetlen öröm ilyen közönség
előtt játszani. Jól ment a védés, de eh-
hez kellett mindenki, hiszen a védeke-
zés szinte tökéletesen működött, ne-
kem csak a szabadon hagyott sávokra
kellett figyelnem. Jó döntés volt ehhez
a klubhoz jönni.” 

Kőhalmi Dániel egyik legjobb mér-
kőzését játszotta a Veszprém ellen,
azt mondja, ez a csapat nem volt
rossz a bajnokság elején sem, de na-
gyon sokat számít, hogy azóta össze-
szokott a társaság.

„Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a
részem a sikerhez, jól ment a játék, ezt
a társak is megjegyezték. A dobogós
helyért mindent megteszünk, de bor-
zasztóan nehéz menetelés lesz. Az el-
ső lépéseken túl vagyunk, most jön-
nek a még keményebb mérkőzések.” 

A jó eredmények egyik főszereplője
az edző, Deáki István. Aki ismeri „Dekát”
játékos korából, vagy akár a kispadról,
tudja, hogy maximalista. Nála ki lehet

kapni, de csak úgy, ha a csapat megtett
mindent a győzelemért. A kijelentésem-
re, hogy most úgysem tud olyat monda-
ni, amivel ne lenne elégedett, már dobja
is vissza a magas labdát.

„Hogyne tudnék, hát egyszer ik-
szeltünk! Persze, elég jók voltunk, de
a neheze majd most jön. Fontos volt,
hogy az őszi idény után legyen egy
biztos pont a kapuban, Nahaj Lacival
ez teljesült. Amellett, hogy kiválóan
véd, a fiatal kapusainknak is ösztön-
zés lehet a személye. Fel kell venniük
a kesztyűt és megküzdeni a helyükért.
Nálam mindig a legjobb játszik.”

Játékosai körében hihetetlen tisz-
teletnek örvend az edző, persze néha
a pokolba kívánták játékosai, amikor a
kemény téli alapozást végigcsinálták,
de meggyőződésük, hogy ettől lettek
még jobbak ellenfeleiknél.

„A sikerért szenvedni kell. Nekem
nem nyafogtak, zokszó nélkül edzettek,
keményen végigdolgozták a szünetet,
és most látják a hasznát. Simán bírják a
leghajtósabb mérkőzéseket is. Persze
ezt nem lehet az élvonalhoz hasonlítani,
itt munka mellett készülnek, játszanak
a fiúk. Hogy az élvonal bevállalható-e?
Hosszú távon ez lehet a legfőbb cél.”

A csapat jó példa arra is, hogy a sa-
ját nevelésű vagy éppen az egyete-
men tanuló, az ország más részeiből
érkező fiatalok remek közösséget al-
kotnak a sok csatát megjárt, rutinos
kézilabdázókkal.

„Pályán kívül is sokat vagyunk együtt,
olyan az egész, mint egy baráti társaság,
és ez összekovácsolta a csapatot. A pá-
lyán harcolunk egymásért is. Nem mel-
lékes, hogy nem fáradunk el. Sok he-
lyen játszottam külföldön is, de ritka volt
az ilyen kemény alapozás, mint amilyet
itt tapasztaltam” – erősíti meg a téli ed-
zésekről korábban kapott információ-
imat a jobbszélső Bősze József.

A legtöbb játékosnak szívügye az
ETO, ilyen a házi góllövőlistát vezető

Schneider Miklós is, aki szerint a játé-
kosok vakon megbíznak az edzőben,
és hisznek a módszereiben.

„Sokat videózunk, így képben va-
gyunk az ellenfeleinkkel kapcsolatban.
Deka a kulcsemberekről külön összeál-
lításokat készít, így a lehető legjobban
fel tudunk belőlük készülni. A kupában
az NB I-es Váccal is felvettük a versenyt.
Jó kis társaság a miénk, én nagyon sze-
rettem volna hazatérni. A csapat mellett
a munka és a család is ide köt Győrhöz.”

A klub elnöke, Auer Károly elége-
dett azzal, amit a csapat eddig elért a
bajnokságban. Szerinte jövőre egyér-
telmű cél lehet ezzel a kerettel az
éremszerzés, és az, hogy idővel egyre
több fiatal épüljön be a csapatba, ve-
lük később az NB I is reális terv lehet. 

„A férfi kézilabdának Győrben nagy
hagyományai vannak, harminc éve
lett EHF Kupa-győztes az ETO, és ab-
ban az évben lett vb-ezüstérmes a vá-
logatott, Iváncsikékkal a soraiban.
Előbb-utóbb a nemzetközi színtér le-
het a legnagyobb cél, de jelenleg a bi-
zonyítás fázisában vagyunk.”

A működéshez szükséges háttér
biztosítása a klubvezetők legfőbb fel-
adata, az utánpótlásban pedig a szak-
embereknek van óriási szerepük. Az
ETO játékosai közül Kovácsovics Lász-
ló az Apor-iskola testnevelőjeként
már a jövő kézilabdás generációját ta-
nítja az alapokra.

„Büszke vagyok arra, hogy a SZESE
utánpótlásához tartozó csapatok kivá-
lóan szerepeltek a Balázs Kupán. A fiúk
mind a négy korosztályában Apor-győ-
zelem született úgy, hogy a legidőseb-
beknél a döntőbe két csapat jutott eb-
ből az intézményből. Ezek a gyerekek
kézilabdások akarnak lenni. Sokszor en-
gem is meglep, hogy milyen bravúros
megoldásokat választanak. Biztos va-
gyok benne, hogy jó néhányukkal talál-
kozni fognak még a szurkolók a legjobb
csapatokban is.”
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Álomcsapat:
öt gyôri játékosra
szavazhatunk

Győrbe érkezett a „A Sport Le-
gyen a Tied!” programsorozat,
amit 20 nagyvárosban rendez-
nek meg országosan. Az eddigi
eseményeken mintegy 15.000
gyermek ismerkedhetett meg 25

A férfi kosárlabda NB I/B Nyugati csoportjában a
hetedik helyen zárta az alapszakaszt az Agrofeed
Széchenyi Egyetem Győri KC. Csaplár-Nagy Ervin
vezetőedző együttese az utolsó fordulóban, hazai
pályán az MTK Törökbálint csapatát győzte le 80–77-re,
így tizenhárom vereséggel és kilenc győzelemmel
várhatja a rájátszást.

„Minden várakozást felülmúlóan erős volt a baj-
nokság alapszakasza. Az első négy helyre kilenc
csapat pályázhatott eséllyel, köztük mi is. Lehet
ugyan hiányérzetünk, ellenben volt néhány győze-
lem, amit a bravúr kategóriába sorolnék. Sajnos az

A tavasz rangadója következik a Merkan-
til Bank Liga 22. fordulójában. A listave-
zető Gyirmót FC Győr a második helyen
álló, a volt győri tréner, Pintér Attila által
irányított Mezőkövesd gárdáját fogadja
vasárnap az Alcufer-stadionban.

„Agresszív letámadásra épülő,
kombinatív futballt próbálunk játszani,

TEKE. Vereséggel folytatta szereplését a férfi
teke Szuperligában a Győr-Szol TC. A csapat a
Zalaegerszegi TK otthonában szerepelt a 19.
fordulóban, és 7–1-re kapott ki. Üf: Koller Dá-
niel 534, Batki Tamás 548, Szőke Gábor 502,
Kakuk Levente 573, Németh Gábor 617, Pete
II. László 549. A Győr-Szol TC ifjúsági csapata
is kikapott Zalaegerszegen, a fiatalok 4–0-ás
vereséggel tértek haza. Szombaton nem akár-
milyen folytatás vár a felnőtt csapatra a Szuper-
ligában, a friss Bajnokok Ligája-győztest fogad-
ják a fiúk 10 órától.

Az Audi ETO csapatából öt játékost is jelöltek a
női kézilabda Bajnokok Ligája álomcsapatába.
Szavazni az európai szövetség honlapján lehet
május 3-ig. A végeredményt a május 7-i buda-
pesti négyes döntő alatt jelenti be az EHF. A győ-
riek közül a kapus Grimsbö, balszélső poszton
Kovacsics Anikó, irányítóként Groot, beállóként
Löke, védekező játékosként pedig Amorim sze-
repel a listán. Az edzőknél Ambros Martín, az
Audi ETO KC mestere is a jelöltek között van. 

Az ETO szombaton 17 órától hazai pályán
vívhatja ki a Final Four-ba jutást a BL-ben, a
Ferencváros ellen. Az első találkozót idegen-
ben magabiztosan nyerték Görbiczék 31–18-
ra. Közben a bajnoki rájátszás negyeddöntő-
jében vár fontos feladat a lányokra. Az ETO
KC a Fehérvár KC csapatával játssza mérkő-
zéseit. Az első találkozót az Audi Arénában
rendezik április 13-án, szerdán 18 órakor,
majd 15-én, pénteken 18 órakor Székesfe-
hérváron találkozik a két együttes.

NB I/B-t is elérte az a hullám, hogy egyre több klub
szerződtet légiósokat, mi nem ebben hiszünk, ha-
nem a tehetséges saját nevelésű fiatalokban, és az
elvégzett munkában. Sok iskolával állunk szakmai
kapcsolatban, ezek körét folyamatosan bővítjük a
környező kistelepüléseken is, az utánpótlásbázis fej-
lődik évről évre” – mondta Hoffmann Gergely, a
klub elnöke.

Az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC az
összevont rájátszásában a 9–16. helyért játszhat, el-
ső ellenfele a Keleti csoport hatodik helyét meg-
szerző Budapesti Honvéd SE lesz.

Hetedik helyen az alapszakaszban

Csúcsrangadó a labdarúgó NB II-ben
tott új csapatában, de reméli, hétvé-
gén lesz lehetősége a bizonyításra.

„Vegyes érzelmekkel várom a talál-
kozót, mert szép és sikeres időszakot
töltöttem Mezőkövesden. A Mesteren
múlik, hogy kapok-e majd lehetősé-
get, nagyon jó érzés lenne” – mesélt
a csatár.

A feljutásért küzdő csapatok mérkő-
zését vasárnap 17 órától rendezik az Al-
cufer-stadionban. A labdarúgó NB III
Nyugati csoportjának 26. fordulójában
az ETO FC Győr szombaton 16.30-kor,
Sárváron lép pályára. Az ETO jelenleg az
5. a tabellán, négy ponttal lemaradva a
Dorog, és öt ponttal az MTE mögött.

de természetesen készülünk egy-két
váratlan húzással, ami remélhetőleg
győzelemhez vezet” – mondta Bene
Ferenc, a gyirmótiak mestere.

Máté János télen sárga-kékből sár-
ga-kékbe öltözött, hiszen a kövesdi
klubból igazolt a Kisalföldre. A táma-
dónak eddig csupán epizódszerep ju-

A Sport Legyen a Tied!
különböző sportággal, melyek
magját a 16 kiemelt, és az 5 lát-
vány-csapatsportág jelenti. Váro-
sunkban a Széchenyi István
Egyetem Sportcsarnokát lepték
el a gyerekek. A program egyik

célja, hogy a fiatalok minél több
sportágat megismerjenek. Emel-
lett sporteszközöket juttatnak el
különböző tanintézményekbe, ta-
valy 1300 iskola kapott eszköz-
csomagot. A cél, hogy 2018-ra
500 ezer olyan gyermek legyen,
aki rendszeresen sportol egyesü-
leti szinten.  Az esemény nyitá-
nyaként ajándékkal köszöntötték
a középiskolai kézilabda-világbaj-
nokságot nyert bercsényis csa-
patot, majd kezdetét vette a moz-
galmas, látványos és izgalmas
program. A rendezvényen megje-
lenő városi és megyei egyesüle-
tek több mint 1000 gyermekkel
találkozhattak, ezáltal segítve a
sportágak utánpótlás-bázisának
növekedését.
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SPORT  HIRDETÉS

www.vidrauszoiskola.hu

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

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

a Győri Sátoros Fedett Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

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

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

Áprilisi, májusi befizetés esetén kedvezmény!

A rendszeres sport és testedzés, az aktív
relaxáció az egyik leghatékonyabb mód-
szer a testi-lelki megújulásra, az energia -
raktárak feltöltésére. Szépen megfor-
mált, funkcionális, jól működő izmokat
magunkénak tudni nagy öröm, igazi
ajándék. Mindezt kiegyensúlyozott táp-
lálkozással, precízen megtervezett és
végrehajtott edzésmunkával, illetve
megfelelő regenerálódással lehet elérni. 

A legtöbb, edzéssel foglalkozó em-
ber azért kezd el tréningezni és tuda-
tosabban táplálkozni, mert látott egy
vagy több olyan férfit, illetve hölgyet,
akinek fizikai adottságait szépnek,
esztétikusnak találta, s ő is valami ha-
sonlót szeretne elérni.

Mások fizikai képességeik javítását
tűzik ki célul, erősebbek és aktívabbak
akarnak lenni mindennapjaikban,
munkájukban. Sok sportoló az aktív
versenyzéssel eltelt évek után testé-
nek-lelkének egyfajta „karbantartásá-
ra” használja az edzéseket.

A testedzésnek az izmok fejleszté-
se mellett egy sor más egészségtani
hatása is van: az ember kiegyensúlyo-
zottabb lesz, jobban alszik, csökken a
vérnyomása, levezeti a felgyülemlett
stresszt és nő az önbecsülése. 

Kevés rosszabb érzés van annál,
mint amikor valaki az idő múltával el-
veszíti életerejét, fittségét, kondícióját.
Aki nem figyel, annak bizony idővel
megnő a hasa, kialakul a narancsbőre,
izmai elveszítik ruganyosságukat, ere-
jüket. 

A sport, különösen az erősítő és
aerob jellegű gyakorlatok kombináció -
ja, kiegészítve a funkcionális tested-
zés valamely formájával, segít meg-
előzni ezeket a jelenségeket, növeli a
kitartást, erősíti az immunrendszert, a
csontokat, megpezsdíti az anyagcse-
rét és a hormonrendszert, ráadásul
vonzó külsőt biztosít.

Bögi Viktor

Legyen fittebb, életerôsebb!
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

Februárban újabb lakókkal gazdago-
dott a győri állatkert, egyik hűvös reg-
gelre öt kis emucsibe kelt ki egymás

után a tojásokból.  A kicsikkel a látoga-
tók a kifutón kívül is találkozhatnak, mi-
vel méretük miatt kalandozás közben
még kiférnek a kifutó deszkái között.

Emucsibék szaladgálnak
az állatkertben

Az emu a világ második legna-
gyobb madara, magassága 160-
180 centiméter, és az 50-60 kilo -
grammos súlyt is elérheti. Egy nős-
tény átlagosan 8-10 sötétzöld színű
tojást toj. Érdekesség, hogy szokat-
lan módon az állatvilágban, itt a pa-
pák a gondoskodó szülők, így a köl-
tés csak a hímek feladata. A 8 hetes
költési időszakban a hímek a fészek-
ről is csak néha állnak fel, szinte alig
esznek és isznak. Minden látogatót
harciasan elűznek a tojások közelé-
ből. Az 56 nap után kikelt emucsi-
bék csíkosak, ez biztosítja számukra
a tökéletes rejtőzködést. Ezt kitűnő-
en szemlélteti, hogy a fényképen is
nehezen észrevehetőek. Mint a ma-
darak általában, az emuk is fészek-
hagyó állatok, önállóak, kétnaposan
már el tudják hagyni a fészküket. A
kakas 5 hónapig neveli őket, 1 éve-
sen érik el kifejlett méretüket.

Az emufiókák már láthatók kifutó-
jukban, viszont az emupapa túlzott
és féltő gondoskodása miatt megfi-
gyelésük sok türelmet és szerencsét
is igényel.


