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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.

Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzata 2016. április 21-én 18 órai kezdettel tartja
meg a genocídium 101. évfordulója alkalmából ren-
dezendő ünnepi programját a győri Székesegyházban,
melynek során szentmisével emlékezik az áldozatokra.
Ezt követően a rendezvény az önkormányzat székhe-
lyén folytatódik (Győr, Liszt Ferenc u. 1.). A rendezvény
az 1915–1917 között az örménységet ért tragédiára,
a népirtás során elpusztítottaknak és szülőföldjükről
elűzötteknek állít emléket, mint eddig minden évben.
A rendezvényen az örmény genocídium képei kerül-
nek kiállításra, valamint a résztvevők kóstolással egy-
bekötött ízelítőt kaphatnak az örmény gasztronómia
ízeiből is. A rendezvény ingyenes, melyre az Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt!

Az árva állatokért hív összefogásra mindenkit a
Győri Állatmenhely április 16-án, szombaton
13.30-as kezdéssel a Győr Plazában. Lesz macs-
ka- és kutyaszépségverseny is, sztárvendégek és
kutyaiskola-bemutató is.  A menhely köszönettel
vesz kutya- és cicaeledelt, takarót, ágyneműhuza-
tot, törülközőt, tisztítószert. A felajánlásokat mind-
mind a menhelyi állatok javára fordítják.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fájda-
lommal tudatja, hogy életének 50. évében elhunyt
Wajzer Gábor, aki szakértelmével húsz esztendeje szol-
gálta a hivatalt, és közel egy évtizeden át irányította a La-
kásügyi Csoport munkáját. Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának jegyzője Wajzer Gábort a köz-
szolgálat halottjává nyilvánította. A hivatal dolgozói egy
kiváló szakembert, segítőkész munkatársat, jó barátot
gyászolnak. Emlékét örökre megőrizzük!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A Szövetség út felújításával együtt újul meg a Leib -
stück Mária utca is. Elsőként a Szövetség utcai
szennyvízvezeték építése indult el, a két utca cso-
mópontjának érintettsége után rövidesen, útépítők
foglalják el a Leibstück utcát. A 75 millió forint érté-
kű felújítás során csapadékvíz-elvezető csatornát
építenek, megújul a teljes útszakasz, a bolt melletti
parkoló és a rossz járdaszakaszok is.

Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő Szervezet
szóvivője arra hívja fel a figyelmet, hogy a kivitelezés
megkezdése előtt megállási tilalmat kell majd elren-
delni, ebben kérik a lakók segítségét. A kivitelezés
ideje alatt az ingatlanok autóval történő megköze-
líthetősége korlátozott lesz. Az útépítés során a ku-
kásautó nem fog tudni behajtani az utcába. A lakos-
sági hulladék elszállítása során a lakóknak ugyan-
úgy csak a kapuig kell kivinniük a szemetes edénye-
ket, amelyeket a kivitelezők visznek el az utca végé-
hez. A felújítás két héten belül elkezdődik.

Lezárják a Tábor utca egy szakaszát

A győri Útkezelő Szervezet koordinálásában, a város-
ban több helyen folyik és kezdődik hamarosan járda-
felújítás. A korábbi közműhibák nyomán tönkrement
járda rekonstrukciója zajlik Nádorvárosban, a Bartók
Béla út 39–43. számú házak előtt. A régi járdát telje-
sen elbontották, és új burkolat épül, így a nagy forgal-
mú járda megfelelően fogja szolgálni a gyalogosokat.
A kivitelezés április közepén fejeződik be. 

Marcalvárosban több járdaszakasz felújítása kez-
dődik április közepétől. Az összesen mintegy húszmil-
lió forint értékű munkákkal kapcsolatban Kovács Ta-
más, a terület önkormányzati képviselője elmondta,
a felújítandó szakaszok között szerepel többek között
a Répce utcának a Lajta úti csomópontjánál lévő,
rossz állapotú betonjárda felújítása aszfaltos járdává.

Takács Tímea önkormányzati
képviselő április 21-én, csütörtö-
kön 15.30 és 17.00 óra között fo-
gadóórát tart Győr-Ménfőcsana-
kon, a Szertári u. 4. szám alatt. 

Az Országgyűlés visszavonta a boltok vasárnapi
zárva tartását előíró szabályozást kedden, a kor-
mány javaslatára, mivel a kabinet szerint meg-
osztó kérdésnek bizonyult az elmúlt egy évben,
és hasznosságáról az elért eredmények ellenére
sem sikerült meggyőzniük az embereket.

A képviselők 163 igen szavazattal, 2 nem
ellenében és 11 tartózkodás mellett fogad-
ták el Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinet-
iroda vezetője és Varga Mihály nemzetgazda-

Halászléfôzô fesztiválFogadóóra
Jövő hétfőn aszfaltozás miatt 8 és 21 óra között lezárják a fel-
újítás alatt lévő Tábor utcai szakaszt a forgalom elől. A győri
Útkezelő Szervezet arra kéri a lakókat, hogy április 18-án a
reggeli órákban hagyják el autóikkal az útszakaszt. Türelmü-
ket és megértésüket köszönik.

Újra nyitva lehetnek a boltok vasárnap
sági miniszter előterjesztését, amely alig
több mint egy év után törli el a vasárnapi pi-
henőnapról szóló rendelkezéseket.

A tárcavezetők az indoklásban hivatkoznak
az MSZP boltzár eltörlését célzó népszavazási
kezdeményezésére is. Kiemelték, a kormány-
nak ma a Brüsszel által szorgalmazott kényszer-
betelepítés elleni egységes fellépés a legfonto-
sabb kérdés, amit megakadályozna egy vasár-
napi pihenőnapról szóló referendum.

Jótékonysági családi
nap állatbarátoknak

Az örmény genocídium
101. évfordulójának
megemlékezése

Kezdôdik a Leibstück
utca felújítása

Megújuló járdák
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Korábban sohasem találkoztunk.
Sportriporter voltam, meg se for-
dult a fejemben a híradózás. Még
csak nem is néztem Híradót akko-
riban, nem érdekelt. Ám az egyik
győri televízióban találkoztam a
mindig mosolygós, mackós kollé-
gával. Bemutatkozott, mondta,
hogy jó lenne, ha együtt forgat-
nánk és persze nem sportos anya-
gokat.  Szerinte van érzékem a té-
vézéshez, ezt pedig komolyabb te-
rületen is kamatoztatnom kellene.
Nem hittem neki, de mégiscsak
belevágtunk. És tényleg ment. So-
kat segített, felkészülni, kérdezni,
viselkedni, írni, szerkeszteni. Egy-
szóval mindenben. Pedig „csak”
egy operatőr volt. Ám jóval több,
mint egy operatőr. Közös mun-
kánk olyan jól sikerült, hogy éve-
kig együtt, egy stábként dolgoz-
tunk. Folyamatosan segített, tar-
totta bennem a lelket és felépített.
Napi szinten tudósítottuk Győrből
és környékéről a Magyar Televízió
akkor még létező regionális stúdió -
ját. Sőt, még a „nagy” Híradóba is
sokszor befértünk. Ő, a tapasztalt,
rutinos szakember és én, a zöldfü-
lű, lelkes kezdő. A 2002-es történel-
mi dunai árvízkor egy hónap alatt
60 tudósításunk ment adásba. Vi-
déki stábként történelmet írtunk.
Egy ország nézhette, mit csiná-
lunk, Ő és én. Tőle tanultam min-
dent: alázatot, gyorsaságot, preci-
zitást, szakmaiságot és embersé-
get. Tanárom, mesterem, társam,
barátom volt. Abból élek, amit tőle
láttam. Azt próbálom a mai napig
belevinni a forgatásokba, amit be-
lém nevelt. Később, amikor már
nem dolgoztunk együtt és ritkáb-
ban beszéltünk, mindig dicsért,
biztatott, vigasztalt. Mikor, mire
volt szükségem, mindig tudta. És
most nincs többé. Meghatározó
alakját veszítette el a győri televí-
ziózás. Mindenkinek hiányozni
fog, aki együtt dolgozhatott vele.
Nekem már most hiányzik. Ám
amit tőle kaptam, az sosem veszik
el, ő sem engedné. Mert az élete
volt a televíziózás és most már ne-
kem is. 62 éves korában elhunyt
Zérczi Imre. „Az operatőr.” Imre,
nyugodj békében!

Zombai-Kovács Ákos

Elment
„Az operatőr”szerző: papp zsolt

fotó: o. jakócs péter
látványterv: tutervai mátyás 

(tutiterv kft.)

A kiscsarnok és a sportpálya
bontásával a hét elején elkezdő-
dött a mintegy kilencmilliárdos
beruházás, amelyet a magyar
állam és a győri önkormányzat
közösen finanszíroz.

Ahogy a március 18-i lapszámunkban
részletesen is beszámoltunk róla, a
magyar állam és az önkormányzat két-
harmad–egyharmad arányban finan-
szírozza azt a mintegy kilencmilliárd
forintos beruházást, amely az egyete-
mi kollégium jelentős fejlesztésére és
bővítésére vonatkozik. A kampuszon
egy teljesen új, tízszintes kollégiumi
épület épül, közel húszezer négyzet-
méteres alapterületen. Ez 550-nél is
több új kollégiumi szobát, vagyis több
mint 1100 új kollégiumi férőhelyet
eredményez. Emellett megújul a meg-
lévő kollégiumi épület is, és száz hely-
lyel bővül az egyetemi parkolólemez,
amely a megnövekedő kapacitást hi-
vatott kiszolgálni. Borkai Zsolt polgár-
mester a beruházás bejelentésekor
úgy fogalmazott a Győr+ Hetilapnak:
„Nagy dolognak tartom, hogy a ma-
gyar állam újabb hatmilliárd forintos
támogatásban részesíti városunkat,
amely azt is jelzi számunkra, hogy
Győr jó, az egész ország számára
hasznos fejlesztési irányokat tűzött ki
maga elé. Az egyetemünk erősítése is
ilyen cél, amelyhez a kollégiumi férő-
helyek bővítése is hozzájárul. A város
azért is támogatja a fejlesztést, mert
ez nem csak felsőoktatásunk, de
egész Győr érdekét szolgálja, egy
hosszú távú befektetés a jövőbe,
amely a szakképzett munkaerő neve-
léséhez is hozzájárul.” A létrejövő
egyetemi kollégiumegyüttes egyéb-

ként az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál idején a versenyzők elszállásolá-
sát is szolgálja, míg az olimpiai falu
másik része a versenyhelyszínekhez
szintén közeli, volt olajgyári területen
létesül, ahol az OTP beruházásában
épül kétszáz lakás.

A városi részről a márciusi közgyű-
lés döntött, a kormány támogató
döntését a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium készítette elő. A miniszté-

rium államtitkárának, Kara Ákosnak,
győri országgyűlési képviselőnek volt
a feladata a több mint hatmilliárd fo-
rintos kormányzati támogatáshoz
szükséges egyeztetések lebonyolítá-
sa. „Ismét jól vizsgázott a város és a
minisztériumunk együttműködése.
Nagyon nagy értéket hoztunk újra a
városnak, és nagy lehetőséget az
egyetemnek az új kollégiummal" –
mondta Kara Ákos.

A Széchenyi István Egyetemen a
közeljövőben két kiemelkedő fontos-
ságú beruházási projekt veszi kezde-
tét – tájékoztatta az egyetem munka-
társait, hallgatóit dr. Kovács Zsolt, az
intézmény igazgatásszervezési főigaz-

gatója. Most tehát a multifunkciós
épület (K1-es Kollégium) munkálatai
kezdődnek, illetve ősszel a Felsőokta-
tási Ipari Együttműködések Központja
(FIEK) épületeinek kivitelezése, amely
az egyetem és a vállalkozások közös
kutatásfejlesztéseinek központja lesz.
Mint írta: A két beruházási projekt hoz-
zájárul ahhoz, hogy az intézmény
nemzetközileg elismert, XXI. századi
egyetemmé válhasson.

Az egyetemi kollégium kivitelezője, a
West Hungária Bau Kft. és a Strabag
MML Kft. által alkotott konzorcium hét-
főn átvette a munkaterületet. A bontás-
ban érintett terület első szakaszát mobil-
kerítéssel határolták le, ami a K2-es kol-
légiumi épülettől a Mobilis Interaktív Ki-
állítási Központig tart. Keddtől már lát-
ványos munka folyt a területen, ekkor
kezdték ugyanis bontani a betonos
sportpályát és a kiscsarnokot is. Utóbbi-
val kapcsolatban megtudtuk, 21 év után
csak a Széchenyi István Egyetem kam-
puszának látképéről távozik, hiszen a
csarnok a jövőben a Győrzámolyi Tenisz
Klubon keresztül a helyi gyerekek spor-
tolási lehetőségeit bővíti majd. A létesít-
mény új feladataihoz az egyetem testne-
velési és sportközpontja két kézilabda-
kaput is felajánlott a győrzámolyiaknak. 

A közlekedőknek jó tudni, hogy a
bontási munkák előrehaladtával, a Vá-
sárhelyi Pál utca munkaterülettel érin-
tett szakasza nem lesz átjárható. A
bontási munkákkal egy időben elin-
dulnak a multifunkciós (K1-es) épület
alatt átmenő közművek kiváltási mun-
kái, május elején pedig megkezdőd-
nek a cölöpalapozási munkálatok, va-
lamint a toronydaruk telepítéséhez
szükséges alapozási munkák is. Az
egyetem kéri a közlekedők türelmét
és megértését a munkálatok miatt ki-
alakuló nehézségekért.

Elindult a gyôri kollégiumépítés

Bontják
a kiscsarnokot

Látványos és korszerű
lesz az új kollégium



FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ja-
vaslattételi felhívást tesz közzé „Szent László-érem” elisme-
rések 2016. évi adományozására. 
A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a köz-
gyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő,
győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt
győri szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,
valamint Győrben működő: települési nemzetiségi önkormányzat,
kamara, a gazdasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigaz-
gatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, továbbá az önkor-
mányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.
„Szent László-érem" adományozható azon személynek vagy kö-
zösségnek, aki vagy amely tudományos, művészeti, kulturális,
sport, vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítményével
a város érdekeit szolgálta, és jó hírnevét öregbítette. 
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teréhez (9021 Győr, Városház tér 1.) 2016. május 4-én 15.00 óráig
beérkezőleg kell benyújtani. (Postán keresztül történő továbbítás
esetén a küldeményt olyan időpontban kell postára adni, hogy az
biztonsággal beérkezzen a fenti határidőig.)

PROGRAMOK  TÁMOGATÁS
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A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: • a jelölt személy
vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, születési
vagy alapítási hely, idő, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy te-
vékenységi kör, telefonos elérhetőségek), • a kitüntetésre javasolt
életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének
ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publikáció,
elismerés, civil szervezeti tagság, tisztség, általa vagy részvételével
megvalósított jelentős program, karitatív vagy mecénás tevékeny-
ség stb.), • a kitüntetés megjelölését és részletes indokolását, mely-
ben az is kiemelésre kerül, hogy a javasolt személy vagy közösség
különösen mely tevékenység alapján méltó az elismerésre.
Az előkészítés és döntés során csak a javaslattételre megjelölt ha-
táridőig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelő javas-
latok vehetők figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán
(9021 GyŐr, Városház tér 1. Tel.: 96/500-101). A vonatkozó rendelet
és javaslattételi felhívás, valamint a javaslatok benyújtásához használ-
ható nyomtatvány letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

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

Jelentkezzen már most!

További rendezvények a kamara weboldalán.

Vegyen részt a kamarai konjunktúra
felmérésben! Csak pár perc! www.gvi.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. 

szerző: koloszár tamás

A gazdaság a mi térségünkben
erősebb, mint amennyit a cégek
sport- és kultúra támogatására
fordítanak – jelentette ki Borkai
Zsolt polgármester azon a Város-
házán tartott fórumon, amelyet a
társasági adó, népszerűbb ne-
vén TAO sport és kultúrára fordít-
ható támogatásáról rendeztek,
vállalkozók és sportegyesületek
vezetőinek részvételével.

A polgármester köszöntőjé-
ben utalt arra, nem ez az első fó-
rum, amelyet vállalkozók részvé-
telével tartanak. A mostanit az in-
dokolta, hogy nem minden cég
ismeri a TAO szabályait, amelyet
már nem csak az öt látvány csa-
patsportág – a labdarúgás, a ké-
zilabda, a kosárlabda, a vízilabda
és a jégkorong – támogatására
ajánlhatnak fel a cégek, hanem
kultúrára is, azon belül pedig a
filmkészítésre és az előadó-mű-
vészet támogatására is. 

A TAO-támogatás átlátható,
törvényes megoldás, s mint pol-
gármester, felajánlom a segítsé-
gemet, hogy térségünkben mi-
nél több cég támogassa a ne-
mes célokat – fogalmazott Bor-
kai Zsolt.

A köszöntő után dr. Gyömörei
Tamás, a Széchenyi István Egye-
tem Testnevelési és Sportköz-
pont vezető docense tartott elő-
adást. Történeti áttekintésében
felvázolta, hogyan vált stratégiai
ágazattá a magyar sport. Az első
nagy korszak 1921-ben kezdő-

Polgármesteri fórum vállalkozóknak a TAO-ról

Átlátható, törvényes támogatás a sportnak,
a filmkészítésnek és az elôadó-mûvészetnek

dött, a Klebelsberg-törvények
előírták, hogy minden ezer főt
foglalkoztató cég köteles sport-
létesítményt építeni és a dolgo-
zók számára a sportolás lehető-
ségét biztosítani. A második
nagy korszak az ötvenes évekre
datálódik, amikor a szocialista
nagyvállalatok létrehozták a
sportegyesületeiket. A rendszer-
váltáskor a politika úgy gondolta,
a sport váljon önfinanszírozóvá,
ez azonban nem következett be,
s főleg a fővárosi sportban oko-
zott sokkot. 

A harmadik nagy korszak,
amikor a sport ismét stratégiai
ágazattá vált Magyarországon,
2011-ben, a TAO-korszak beve-
zetésével kezdődött – fogalma-
zott dr. Gyömörei Tamás, s szá-
mokkal érzékeltette, hogy a
sport kilencven százalékban
közfinanszírozásúvá vált. 2015-
ben a TAO-ból hatvanmilliárd fo-
rint jutott a sport támogatására.
Hatása egyértelműen pozitív. je-
lentősen nőtt az igazolt sporto-
lók száma. 

Támogatás különböző jogcí-
meken adható – fejtette ki az elő-
adó. – Legkisebb önrész az után-
pótlás-neveléshez kell, a legna-
gyobb, hetvenöt százalék pedig
az oktatáshoz, képzéshez. Ez
utóbbit különösen fájlalta oktató-
ként dr. Gyömörei Tamás, aki
nem csak a cégeket biztatta a
TAO felajánlására, hanem az
egyesületeket is a pályázatok be-
nyújtására.

Harmadikként Deák László,
a PwC közvetett adókkal kap-
csolatos tanácsadási részleg

vezetője tar-
tott előadást.
Ré sz l e t e s e n
be avatta a vál-
lalkozásokat a
TAO szabálya-
iba, meneté-
be, s hangsú-
lyozta, már
nem csak az
öt látvány csa-
p a t s p o r t á g ,
hanem a film-

gyártás és az előadó-művészet
támogatására is van lehetőség. 

A régi és az új szabályok
együtt élnek, ezek kombináció-
jára azonban a törvény nem ad
lehetőséget, ezért fontos, hogy
minden vállalkozás tisztában le-
gyen a TAO szabályaival –
mondta Deák László, aki el-
mondta azt is, 2016 és 2018 kö-
zött a cégek a budapesti olim-
piai pályázatra is felajánlhatják
a társasági adójuk törvényben
szabályozott részét. 

A kultúrát is, azon belül 
a filmkészítést és
az elôadó-mûvészetet
is támogathatják
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A városüzemeltetés színvonalá-
ról, a városrészek kiegyensúlyo-
zott fejlesztéséről, a közbizton-
ság és a közterületi rend erősí-
téséről, valamint a fiatalok és az
idős közösségek segítéséről be-
szélgettünk Radnóti Ákossal.

Az alpolgármester neve legtöbbször a
városüzemeltetéssel kapcsolatban
hangzik el, de hozzá tartozik többek kö-
zött a városfejlesztési projektek kivitele-
zése, az önkormányzati cégekkel és a
civilekkel való kapcsolattartás, de az
Idősügyi Tanáccsal valamint a Városi
Diák Fórummal kapcsolatos feladato-
kat is ellátja. Kezdjük a városüzemelte-
téssel, hiszen tavaly számos újítást fi-
gyelhettek meg a győriek ezen a terüle-
ten. „Ha összeszámolom, mintegy fél-
száz nagyobb változtatást tettünk a kör-
forgalmak megújítási programjától
kezdve, a belvárosi mozgássérült-par-
kolók kiemelt felfestésén és a motoros-
parkolók kialakításán át a szelektív szi-
getek fejlesztéséig, vagy épp a szú-
nyoggyérítés hatékonyabbá tételéig.”
Az alpolgármester hangsúlyozta, az ön-
kormányzat a minőségre törekszik, és
ezt a győriek el is várják, ennek érdeké-
ben történik például a géppark bővíté-
se is, és – a tavalyi évhez hasonlóan –
az idén is várható több újítás a terüle-
ten. Hangsúlyozta azonban, hogy min-
den fennálló problémát egyszerre,
azonnal megoldani nem lehet, ez egy
folyamatos munka, amihez az építő jel-
legű, ésszerű – nem a feleslegesen fe-
szültséget keltő és teljesíthetetlen –

Radnóti Ákos: a cél a még élhetôbb város
észrevételeket szívesen veszik. A város-
üzemeltetésre a büdzsé egymilliárd fo-
rintot meghaladó összeget biztosít,
amelyben nem szerepel a győri Útkeze-
lő Szervezet mintegy ötmilliárdos költ-
ségvetése. Kiemelte, a létszámban is
megerősödött Közterület-Felügyelet
még nagyobb figyelmet fordít a város
rendjére, a hulladékkommandó révén
pedig a zugszemetelés visszaszorításá-
ra is. A rendezettség mellett a bizton-
ság is fontos, ezért az idén is tovább bő-
vítik a közterületi kamerarendszert,
mintegy 35 millió forintból, míg a rend-
őrség munkáját 30 millió forinttal támo-
gatják a közbiztonság további fokozása
érdekében.

A közterü-
letek fejlesz-
tésére az
idén mintegy
260 millió fo-
rintot költ a
város, amely-
ből folytató-
dik a tavaly
megkezdett
műemlék- és
szökőkút-felújítási program – többek
között megújul a Radó-szigeti hősi em-
lékmű és a Vénusz-szobor, hamarosan
elkészül a jelentős látványosságnak
ígérkező Megyeháza téri szökőkút, a
megújult vízpartok sétányainak fejlesz-
tése is megtörténik, többek között a
Révfalui oldalon a közvilágítás kiépíté-
sével. „Az idén folytatjuk a nádorvárosi
köztemető felújítását, teljesen megújul
a ravatalozó, de fejlesztjük a közvilágí-
tást és a zöldterületeket is.” 

Az önkormányzati beruházások te-
kintetében kiemelte, az idén folytatód-

nak az útfelújítások, a minden város-
részt érintő közterületi fejlesztések,
energetikai korszerűsítések, óvoda- és
bölcsődefelújítások. Hozzátette, az ön-
kormányzat 250 millió forintot különí-
tett el a 2016-os költségvetésben a tár-
sasházak energiatakarékos felújítására.
Kiemelte, a népszerű Otthon Melege
Program a szerződéskötéseknél tart,
és ez már nem csupán a panel-, de
akár a téglaépítésű épületek minősé-
gét is javítja. „Az elmúlt években több-
milliárd forint értékű fejlesztés történt,
ami a lakótelepek épületeinek energe-
tikai felújítását illeti, vagyis volumené-
ben ez a fejlesztés önmagában is vetek-
szik például a belvárosi felújításokkal.” 

„Fontosnak tartom az egyes társa-
dalmi szervezetek, csoportok segíté-
sét, ezért is örömteli, hogy a civil szer-
vezetek az idén is pályázhatnak a 25
millió forintos keretre. A pályázat még
tart, minden szervezetet arra biztatok,
hogy éljen a lehetőséggel.” Az alpol-
gármester megemlítette, fontos fel-
adatnak tartja az Idősügyi Tanács
munkájának alelnökként való segíté-
sét, és a Városi Diák Fórumon keresz-
tül az ifjúsággal való kapcsolattartást.
„A város mindkét korosztályra számít,
kíváncsi a véleményére, amit az emlí-

tett szervezeteken keresztül el is mon-
danak. Az időseknek emellett számos
programot biztosítunk, és többek kö-
zött termálfürdő-bérletekkel is támo-
gatjuk őket, amely a rekreációjukat se-
gíti. Az ifjúság tekintetében is fontos-
nak tartom a kétirányú kommunikáci-
ót, meghallgatjuk véleményüket, és
igyekszünk azokat beépíteni döntése-
inkbe. Emellett a VDF egy igazi közös-
ség érdekes programokkal, formáló-
dó barátságokkal.”

A közelmúlt fejlesztéseire vissza-
térve, a politikus a Barátság Park kül-
téri fitneszparkjára utalva elmondja,
azért is tartja nagyszerű beruházás-
nak, hiszen az időseknek és a fiatalok-
nak egyaránt mozgáslehetőséget biz-
tosít. „Akárcsak a tavaly óta üzemelő
GyőrBike rendszer, hiszen a kerékpá-
rok kölcsönzéséhez egyaránt bérlete-
ket biztosítottunk idős közösségek és
a VDF tagjai számára, de részesültek
belőle többek között az egyetemisták,
vagy épp a katasztrófavédelem is.” A
közösségi kerékpárkölcsönző rend-
szer számára egyébként az idén négy
új helyszínen létesül dokkoló állomás,
köztük például az új uszodánál is, így
akár egy Barátság Parki fitnesz edzés
után átkerekezhetünk majd az Aqua
Sportközpontba, hogy úszással ve-
zessük le a terhelést. Az alpolgármes-
ter azt is elmondta, hogy a busszal
közlekedőket is segítik egy újabb fej-
lesztéssel, hiszen 22 millió forintból
bővítik két új jegykiadó automatával
a hálózatot. „Törekvésünk tehát to-
vábbra is az, hogy Győr még élhe-
tőbb város legyen minden generáció
számára” – zárta a beszélgetést
Radnóti Ákos.

Eddig mintegy félszáz újítás
történt a városüzemeltetés
hatékonyságának fokozása
érdekében

Az alpolgármester
minden generációnak
ajánlja a várost
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HIRDETÉS  FIATALOK, IDŐSEK Generációk
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester a
munkájáról beszélt, az általa felügyelt te-
rületeket mutatta be. Kiemelte, 1993 óta
dolgozik az önkormányzatban Győr vá-
rosáért, s mindig a helyi ügyeket tartotta
és tartja most is szem előtt. A szociális és
egészségügyi területekért felelős alpol-
gármesterként a város erős szociális há-
lóját, az idősekről való gondoskodást és
a fiatalok lehetőségeinek növelését
emelte ki. A Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum elnökeként a megelőzést hangsú-
lyozza, hiszen a drogkérdés legveszélyez-
tetettebb célcsoportja a fiatal korosztály.
Vallja, a prevencióban épp a fiatalok le-
hetnek egymás számára nagy segítsé-

gül, valamint az értelmes célok megtalá-
lása. Azt üzeni a fiataloknak, hogy min-
denkinek legyen egy tisztességes szak-
mája, egy értelmes jövőképe, hiszen
csak így lehet előbbre jutni. 

Radnóti Ákos alpolgármester beje-
lentette, hogy a város a nyári időszakban
sem feledkezik meg az aktív tagokról,
ugyanis júniusban lehetőségük lesz
részt venni egy nyári táborban Zánkán. A
fiatalok nagy érdeklődéssel fogadták az
új hírt, s szép számban adták már le a je-
lentkezésüket. A megbeszélésen továb-
bá elhangzottak a közelgő csapatépítő
tréning részletei is, amelyet már minden
tag nagy izgalommal vár.

Jogszabályi szigorítások 
az idôsek védelmében
Győr Idősügyi Tanácsának márciu-
si ülésén a megyei kormányhivatal
munkatársai voltak a vendégek.
Fogyasztóvédelmi hatósági mun-
kájuk során gyakran tapasztalják
az árubemutatókhoz kapcsolódó
tisztességtelen kereskedelmet. Is-
mertették azokat a jogszabályi
változásokat, amelyek ezeknek a
jogsértő tevékenységeknek a visz-
szaszorítását célozzák. Két részes
sorozatunkban most erről számo-
lunk be olvasóinknak. 

A termékbemutatók résztvevői főleg a
70 év felettiek, akik koruk, egészségük,
hiszékenységük miatt kiszolgáltatottak.
Ezt kihasználva a vállalkozások egy ré-
sze megtévesztésen alapuló tájékozta-
tásokat, értékesítési trükköket vetett be,
ezzel meggondolatlan döntésre ösztö-
nözve az időseket. A jellemzően ajándék -
ígéretekkel és a helyszíni hitelfelvétel le-
hetőségével operálók sokakat vettek rá
túlárazott termékek  megvételére. A be-
mutatókon vásárlásra ajánlott áruk el-
adása során pénzügyi közvetítőként el-
járva lehetővé tették hitel felvételét, ezzel
hosszú időre súlyos adósságba kever-
ték az időseket és családjaikat. Gyakori
panasz az is, hogy a fogyasztóknak nem
volt hova fordulniuk, mert az árubemu-
tatót szervező céget nem tudták elérni.
További problémát jelentett, hogy ha
kapcsolatba léptek velük, sokszor nem
tudták gyakorolni az elállási jogukat,
azaz az áru visszajuttatása mellett az
árát nem kaphatták vissza. Ennek  oka
az volt –  amely a visszalépési szándék
felmerülésekor vált nyilvánvalóvá – hogy
üzlethelyiségben vásároltak, s ilyen eset-
ben ez a jog a fogyasztót sajnos nem il-
leti meg. A jogalkotók a fenti, negatív ta-
pasztalatok ismeretében döntöttek egy,

az árubemutatókkal kapcsolatos jogsza-
bálycsomag elfogadásáról, melynek ele-
mei nemrég léptek hatályba. 

Sem árengedményekre, kedvezmé-
nyekre, sem pedig ajándékjuttatás és
ajándéksorsolások reklámjára nincs le-
hetősége az árubemutatót szervezők-
nek. Ezzel remélhetőleg kevesebb vásár-
lót tudnak a termékbemutatókra csábí-
tani. Tilos az árubemutató helyszínén a
pénzügyi szolgáltató tevékenység vég-
zése, a pénzhelyettesítő eszközök hasz-
nálata kivételével. További, a fogyasztó-
kat szolgáló jogszabályi előírás, hogy a
vállalkozásoknak a fogyasztói panaszok
írásban, telefonon, személyesen történő
intézése érdekében, ügyfélszolgálatot
kell működtetniük a székhelyükön vagy
telephelyükön, továbbá az árubemutató
helyszínén, valamint az árubemutató és
utazás csatlakozási állomásai szerinti
megyeszékhely településen. Az ügyfél-
szolgálatot a hét minden napján, leg-
alább heti 36 órában kell üzemeltetni, s
a hét egy napján este 20 óráig biztosíta-
ni annak működtetését. 

A kormányhivatal, mint fogyasztóvé-
delmi hatóság évek óta témavizsgálat
keretében ellenőrzi ezt a kereskedelmi
tevékenységet, az idei évben a szakmai
irányítást végző Nemzeti Fejlesztési  Mi-
nisztérium az éves ellenőrzésen túl rend-
kívüli ellenőrzést is elrendelt. A fogyasz-
tóvédelmi hatóságnak tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat bizonyítása ese-
tén kötelezés tartalmú határozat kiadá-
sára és fogyasztóvédelmi bírság kisza-
bására van lehetősége, s abban az eset-
ben, ha a tevékenység kiszolgáltatott
helyzetű személyeket érint, kötelező is a
pénzbírság megállapítása.

A témát a következő lapszámban
folytatni fogjuk, keressék egy hét múl-
va a Győr+ Hetilapban! 

Márciusban is volt Városi Diák Fórum

Mutasd meg a fotókat a Látogató-
központban és vedd át nyereményeteket,
az egész csapat belépőjét 
a győri állatkertbe.

április 22.

Föld 
napja

1
2

3

Válassz egy
szelektív hulladék-
gyűjtő szigetet! 
Szervezz egy csapatot! Regisztrálj 
a kukaberci@gyorszol.hu címen!

Április 22-én tisztítsd meg a kiszemelt
szelektív hulladékgyűjtő szigetet!

Fotózd le, milyen volt előtte és utána!

Minden fontos részlet a www.gyorplusz.hu oldal
„Föld napja” menüpontjában!

péntek
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szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

A Győr–Veszprém vasútvonal
nyomvonalát követve, széles, er-
dei kerékpárutat valósítanának
meg a bencések Győr és a Bala-
ton-part között. A Via Benedicti-
na, vagyis bencés út ötlete a Tiha-
nyi Apátság egyik szerzetesének
fejében fogalmazódott meg. Bar-
kó Gábor Ágoston szerint a fej-
lesztés a maga nemében egyedü-
lálló lenne, hiszen nem pusztán
egy kerékpárút épülne, hanem
egy testi-lelki felüdülést nyújtó,
sok turisztikai attrakciót magában
foglaló tematikus út. Egyfajta ben-

cés „El Camino”, csak két keré-
ken. Európában több jó példa is
mutatja, komoly igény van az ilyen
jellegű kerékpárutakra. 

Ne csak Győrig tekerjenek 
a turisták
Kerékpárral biztonságosan

eljutni a Balatonhoz, ez az alap-
vető célja annak a kezdeménye-
zésnek, amely egy tihanyi ben-
cés szerzetes ötlete nyomán vál-
hat valósággá. Barkó Gábor
Ágoston nem csak kitalálta, de
ki is dolgozta, hogyan lehetne
megvalósítani a bencés utat, va-
gyis a Via Benedictinát. Az alap-
vetően Győrtől a Balaton-partig
vezető kerékpárútba könnyedén
be lehetne csatlakoztatni a Szi-
getköz vagy Szlovákia felől érke-
ző biciklis turistákat – mondja a
szerzetes, aki hozzáteszi, arra is
megvannak az elképzelései, ho-
gyan tekerhetnének tovább a
„magyar tenger” felé az európai
kerekesek.

Via Benedictina —
több mint egy kerékpárút

Több lenne, 
mint egy kerékpárút
Barkó Gábor Ágoston a

GyőrPlusz-nak mesélt először a
bencés kerékpárút ötletéről. El-
képzelései szerint a széles, biz-
tonságos, erdei kerékpárút a
Győr–Veszprém vasútvonal nyom-
vonalát követné, amelyen a nyu-
gat-európai és a szlovák főváros
agglomerációjából érkező kerék-
páros közönség, akár a gyerekek
is könnyedén lejutnának a Bala-
tonig. Nem pusztán kerékpárút,
hanem egy testi-lelki felüdülést
nyújtó, sok turisztikai attrakciót
magában foglaló tematikus út
lenne a Via Benedictina – mond-

ja az ötletgazda, aki szerint az út
tengelye a győri bencés temp-
lom és rendház, a pannonhalmi
bencés apátság, a zirci ciszterci
apátság, a bakonybéli bencés
monostor, Veszprém és a tihanyi
bencés apátság lenne.  

Több szempontból 
érdemes belevágni
Több ok is a bencés út megva-

lósítása mellett szól – folytatja
Barkó Gábor Ágoston, hiszen a
Győrbe délről kerékpárral munká-
ba és iskolába ingázóknak végre
lenne egy minőségi kerékpárút,
arról nem is beszélve, hogy jelen-
tősen hozzájárulna a 82-es főút
biztonságához. Emellett haté-
kony marketingtevékenységgel a
nyugat-európai kerékpáros társa-
dalom jelentős része jönne ezen
az úton a Balatonra, így számukra
sem Győr lenne a végállomás. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a győri-
ek is nagyon sokan járnak a „ma-
gyar tengerhez”, ezt pedig akár

két keréken is megtehetnék a jö-
vőben. A Győr–Veszprém vonal
mentén lévő falvak is profitálhat-
nának a kerékpárútból, hiszen a
biciklis nem csak teker, de fo-
gyaszt is, ráadásul nem is keveset. 

Európai példák mutatják,
hogy komoly igény van rá
A testi-lelki felüdülést nyújtó,

szinte már szakrálisnak is nevez-
hető kerékpárút ötlete csak Ma-
gyarországon számít újnak. Euró-
pában több ilyen is létezik és mű-
ködik sikeresen. A kerékpározás
soha nem látott méreteket öltött
a kontinensen, a kerekező turis-
ták többsége pedig igényli, hogy
ne csak kényelmesen tekerhes-
sen le akár több száz kilométert,
de közben élmények és turiszti-
kai attrakciók is várják. Ez adja
azt a pluszt, amiért sokan vág-
nak neki két keréken a természet-
nek, legyen az Hollandiában,
Spanyolországban vagy akár
Ausztriában. Apropó Ausztria. A
sógoroknál évek óta kiválóan tel-
jesít a Traisental kerékpárút,
amely 111 kilométer hosszan kö-
ti össze az alsó ausztriai St. Pöl-
tent és Mariazellt. A Traisental
több turisztikai díjat is bezsebelt
már, és évente milliók járják vé-
gig drótszamáron.

A GINOP-ban bízhat
a Via Benedictina
Pontos költségvetés még nem

készült arról, mennyibe kerülne a
kerékpárút megvalósítása, de az
biztos, hogy elsősorban uniós for-
rásból valósulhat meg a bencés
„El Camino” – mondja Barkó Gá-
bor Ágoston. A 2014–2020-as
fejlesztési időszakban 7000 milli-
árd forint támogatás érkezhet Ma-
gyarországra, aminek 59%-át
gazdaságfejlesztésre fordítják.
Számítások szerint kb. 2800 milli-
árd jut a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programra
(GINOP), ennek egyik alprogram-
ja, a GINOP 7 pedig tökéletesen
passzol a bencés út elképzelés-
hez. 100 milliárd forintot szán az
állam többek között tematikus
utak (kulturális és vallási-zarán-
dok) támogatására. Ebből finan-
szíroznák a Via Benedictinát, ami
ha megvalósul, igazi kuriózum
lesz nemcsak a régióban, de
egész Magyarországon.

MSZP Székház
Gyôr, Herman Ottó u. (Vásárcsarnoknál)

április 18-án, hétfőn 8–11-ig.

Széles, problémás,
fájós lábakra!

Női tavaszi-nyári

CIPŐVÁSÁR!

Bütykös, kalapács ujjas láb
NEM AKADÁLY.

Egyes termékek 3900 Ft-tól 

A Tihanyi Apátságig
juthatnának el
a túrakerékpárosok
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

„A jó szövegen, rendezőn és a színésze-
ken kívül szükség van valami furcsa csil-
lagállásra is, hogy egy darab igazán szár-
nyalhasson” – mondta egy korábbi inter-
júban Egressy Zoltán író, dramaturg,
utalva a Portugál csaknem tíz éve tartó
sikerére a Győri Nemzeti Színházban.
Egészen pontosan kilenc éve, hogy be-
mutatta a társulat a Kisfaludy Teremben
a darabot, melyet folyamatosan telt ház-
zal játszottak, minden előadás meghir-
detését követően, kígyózó sor állt a jegy-

Nagyszabású játékkal
búcsúzik a Portugál

pénztárnál. S valószínűleg még évekig el-
kelnének a jegyek, azonban a színházi
előadások természetes útja, hogy egy-
szer eljátsszák az utolsót. A Portugál ese-
tében ez a kétszázadik lesz, s a teátrum
rendhagyó módon búcsúzik a kultikussá
vált darabtól: a Széchenyi téren egy
egész napos színházi megmozdulás ke-
retében adja elő a társulat, június 11-én.

Előtte pedig játékra hívják a Portugál-
rajongókat: öltözzenek be valamelyik
szereplőnek, s ebben a jelmezben fotóz-
kodjanak egy GyőrBike-kal. A képet be-
küldők között kisorsolnak egy utat Por-
tugáliába az OTP Travel felajánlásával.

szerző: földvári gabriella

A lengyel–magyar barátság nap-
jának tizedik évfordulójára és a
hat éve tragikus körülmények kö-
zött elhunyt Lech Kaczynskire, a
Lengyel Köztársaság elnökére
emlékeztek Győrben péntek dél-
után, a Városházán.

Fekete Dávid alpolgármester köszöntő-
jében elmondta, 2006-ban, Győrben
avatták fel a lengyel–magyar barátság el-
ső köztéri emlékművet a Bem téren,
amely nagyon fontos szimbolikus állo-
mása volt a két nemzet kapcsolatának.
Ez a barátság csak akkor tud fennmarad-
ni, tovább erősödni, ha nap mint nap te-
szünk érte – emelte ki az alpolgármester.

Kollár János, a győri Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke hangsú-
lyozta, büszke, hogy a tíz éve elindított
eszme él és a jelképes tölgyfa egyre te-
rebélyesedik. Az elnök emlékeztetett ar-
ra, hogy 2006. március 24-én avatta fel
Sólyom László magyar és Lech Ka -
czynski lengyel államfő Győrben, a Bem
téren a lengyel–magyar barátság első
köztéri emlékművét, amely két egymás-

ba fonódó tölgyfa képében jeleníti meg
a két nemzetet. Az elnöki találkozó alkal-
mából adták ki a Győri Nyilatkozatot. A
barátság napját a két ország együttmű-
ködő önkormányzatai kezdeményezték,
és mindkét parlament határozatot foga-
dott el, hogy március 23. a lengyel–ma-
gyar barátság napja legyen.

Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-
helyettes beszédében Kaczynskit
idézte: „A magyarok és a lengyelek kö-
zött kialakult erős kötelék egy olyan
minőség, amelyet nem szabad veszni
hagyni.” Hozzátette: a kölcsönös, év-
századok óta megszakítatlan barátsá-
got az új körülmények között is folytat-
ni kell. „A lengyel–magyar barátság-
nak nemcsak az elmúlt ezer évben,
hanem ma is vannak aktualitásai. A
történelem során már kipróbált kap-
csolat kifejezi a magyar–lengyel test-
véri kötődést és egységünket a közös
érdekeink képviseletében, így a viseg-
rádi négyek keretében való önvédelmi
szolidaritásunkat migrációs ügyben." 

A konferenciát követően, a Győri
Nemzeti Színházban Lech Kaczynski-
emléktáblát avattak, amelyet Lebó Fe-
renc, győri szobrászművész készített.

Gyôrben ünnepelték 
a lengyel—magyar barátság napját

Gyôri székhelyû mûanyag fröccsöntéssel foglalkozó
cég dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem 

csapata számára felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

allas.eletrajz@freemail.hu

A munkakörhöz tartozó elvárásaink:
• Gépipari vagy jármûipari legalább 

szakmunkás végzettség.
• Felhasználói szintû számítástechnikai 
ismeretek.

• Hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat elônyt jelent.

• Standardok és technológiai elôírások
maximális betartása mellett minôségi,
pontos és felelôsségteljes, igényes
munkavégzés.

Fôbb feladatok:
• fröccsöntési területen található gépek,
eszközök, kezelése, átépítése, beállítása a
hatékony mûködés és a megfelelô minô-
ség, biztonságos munkavégzés figyelem-
bevételével és érdekében.
• Új gyártási sorozat beindítása

• A gépbeállítási paraméterlap alapján,
az elôírt ellenôrzések elvégzése, 
dokumentálása.

• Magas selejtarányú gyártás esetén
részvétel a hibaanalízisben.

• Gépállapot folyamatos nyomon követése.

Amit ajánlunk:
• Elismert és stabil multinacionális 

háttérrel rendelkezô, eredményesen
mûködô, fejlôdô bôvülô cégnél stabil 
munkahelyet.

• Versenyképes juttatási csomag
(Cafeteria)

• Kezdô órabér próbaidô alatt: 1750 Ft 
(próbaidô letelte után órabéremelés)

• Modern, biztonságos munkahely
• Teljesítményarányos jövedelem
• Szakmai továbbképzés lehetôsége

Öltözzön jelmezbe
és utazzon 
Portugáliába!
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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!

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Bensőséges hangulatú megem-
lékezést szervezett dr. Timaffy
László néprajztudós születésé-
nek századik évfordulója alkal-
mából a Ménfőcsanaki Népfőis-
kolán Zsilavi Fábiánné, Jolika. Er-
ről és a nemrég kapott Pro Urbe
Győr díjról is beszélgettünk vele. 

„Dr. Timaffy László tanárom volt, men-
torom, atyai jó barátom, szellemi táma-
szom. Élete, áldozatvállalása példa szá-
momra. Tőle tanultam, hogy az idősek-
től szerzett tudást meg kell becsülni, át
kell menteni a következő nemzedék-
nek” – mondja Jolika. A tanár úr rábe-
szélésére vállalta el 1989-ben Ménfő-
csanakon a művelődési ház vezetését,
ő biztatta a népfőiskola újjászervezésé-
re. „Úgy éreztem, Galgóczi Erzsébet
könyveiből ismerős a település” – me-
séli. A népfőiskolai eszme – Jobb pol-

gárt, jobb hazafit, jobb embert nevelni
– aktuálisabb volt, mint valaha.”

Magyarország egyik első népfőisko-
láját Csanakon a Tanácsköztársaság le-
verését követően Szekeres Bónis helyi
plébános alapította 1919. október 14-
én. A háború pusztítása után szükség
volt a meggyötört embereknek hitet és
tudást adni a továbbéléshez. Zsilavi Fá-
biánné is ezt a mintát követte. A rend-
szerváltozás zűrzavaros idejében a legki-
válóbb szakembereket hívta meg a nép-
főiskolai előadásokra, vitaesteket rende-
zett, majd egyesületet alapított a támo-
gatók köréből. 1989 szeptemberében a
ma is aktuális „Magyarország jövője, a vi-
dék jövője” címmel kezdődtek a népfőis-
kolai programok, majd ezeket történelmi
előadások, szakmai képzések követték.

Népfôiskola és újság 
dr. Timaffy példáját követve

A népfőiskola jelentette meg 1991-
ben dr. Timaffy László 40 évi gyűjtőmun-
kájának eredményét, a Rábaköz és a
Hanság című kötetet, melyet a Magvető
Kiadó ötször utasított vissza. A nyomda
előleget kért, ezt a népfőiskolai előadáso-
kon gyűjtötték össze. Az évek során töb-
bek között kiadták dr. Barsi Ernő néprajz-
kutató fiókban őrzött kéziratait is: A távoli
szekerek, Szülőfalum Sály község iskolá-
ja, valamint előadásainak gyűjteményét,
A „hallott szó” nyomában-t. Helyi vonat-
kozású kiadványuk Galgóczi Károlyné, az
Emlékszoba gyűjteménykezelője munká-
ja Az író faluja, Ménfőcsanak 1945–70,
és a két évtizedes kutatás eredménye a
Ménfő puszta és a Bezerédj család,
amely az idei Könyvszalonra készül el.

A Hegyalja havilap a népfőiskola
szellemi műhelyeként működik, a ma-
gyar kultúra kiemelkedő értékeit köz-
vetíti, bemutatja a helyi közösségek
életét, jeles személyeit, a magyar tör-
ténelem sorsfordulóit és helytörténeti
dokumentumokat.

A lapot az MDF falutagozata támo-
gatásával dr. Medgyasszay László alapí-
totta 1989-ben. Két évvel később Sza-
bó Gyula Jenő Erdélyből menekült
újság írót bízták meg a lap szerkesztésé-
vel, a közös munka folyamán Jolika tőle
tanulta a szerkesztői munkát. 1993-tól
intézményi háttér nélkül, civilek és egye-
sületi tagok segítségével készül a nép-
főiskola kiadásában. „Volt olyan, amikor
kalákában hajtogattuk az újságot, s ha
nem volt pénzünk a márciusi piros-fe-
hér-zöld színű nyomásra, piros filccel
egyenként színeztük a címlapot.”

A Hegyalja 28 évfolyamának törté-
nete igazi, önként vállalt, közösségi
munka, melyet térítésmentesen, lelke-
sedéssel készítenek, őket is illeti a díj
– mondta Zsilavi Fábiánné.

Zsilavi Fábiánné, a
Ménfőcsanaki Népfőisko-
la Egyesület ügyvezetője,
a Hegyalja újság és szá-
mos tudományos igényű,
értékmentő kiadvány szer-
kesztésében és kiadásá-
ban vállalt példaértékű
munkája, valamint a helyi
civil szervezetek létrehozá-
sában és működtetésé-
ben vállalt kiemelkedő
szerepe elismeréseként,
nemzeti ünnepünk alkal-
mából a Pro Urbe Győr díj-
ban részesült.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

G. VERDI: OTELLO -
Stück eines der grössten

Dramaturgen, der Otel-
lo, welcher sich auf
würdige Weise auf
der Opernbühne in-
sziniert – durch ei-
nen der grössten
Opernkomponis-
ten: Giuseppe Verdi.

Die Besonderheit
der Aufführung ist,

dass auf dem Dirigen-
tenpodest diesmal der

legendäre Kreator der Ha-
uptrolle, der weltberühmte Sän-

ger und Dirigent - José Cura steht. Die Auffüh-
rung gibt es am 23. April um 19 Uhr in der AUDI
Arena zu sehen.

RÁBA ETO - HALADÁS VSE MÄNNER-FUTSALBE-
GEGNUNG am 18. April um 18:15 Uhr in der Magvassy-
Sporthalle.

Am 23. April findet um 18
Uhr in der Universi-
tätssporthalle die Begeg-
nung der U23 NB I/B LI-
GA ETO -SZESE - CUR-
GO STATT.

Die Begegnung
GYIRMÓT FC
GYŐR - VÁC FC im
Merkantil Bank Liga
NBII Match können
diejenigen Fussball-
fans laut unterstüt-
zen, die am 23. April
um 19 Uhr ins Gyir-
móter Alcufer-Stadi-
on kommen.

HÄNSEL UND GRETEL erwarten am 17. April um
11 Uhr die Kinder auf der Bühne des Kleinen Saales
des Vaskakas Puppentheaters. Vor der Aufführung
gibt es für die Kinder ab 10 Uhr sonntäglich einstim-
mende Spiele.

Vom 15. April bis 15. Mai 2016 gibt es im Rómer Flóris
Museum für Kunst und Geschichte DIE BLOG-AUS -
STELLUNG GEISTERSTÄDTE in Ungarn zu sehen. Zi-
el der Ausstellung ist es zum Anlass des Welttages des
Denkmalschutzes am 18. April die jungen Besucher auf
die zur Vernichtung verurteilten Bauwerte in unserer Um-
gebung aufmerksam zu machen.

Auf Einladung des
Russisch-Ungari -
schen Vereins ge-
ben am 16. April
um 16 Uhr der
Pianist alba-
nischer Ab -
stammung
A L M I R A
EMIRI und
die ungari -
sche Klarinet-
tenkünstlerin
V Á M O S I -
NAGY ZSU-
ZSA ein ge-
meinsames
Konzert im
Konzertsaal
der Széche-
nyi István
Universität.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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!

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! •

A Gyôri  Nemzetközi
Ipari Park Kft. fôállású 

munkakörbe  munkatársat keres.

Elvárások:
• legalább középfokú végzettség
• angol vagy német nyelvtudás elôny

Fényképes, szakmai önéletrajzát küldje 
az info@ipgyor.hu e-mail címre!

ÁLTALÁNOS
REFERENSI

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

A győri Orosz–Magyar Egyesület
meghívására ad közös koncertet
Győrben az albán származású AL-
MIRA EMIRI ZONGORAMŰ-
VÉSZ ÉS A MAGYAR FUVOLA-
MŰVÉSZ, VÁMOSI-NAGY ZSU-
ZSA, április 16-án 19 órai kezdettel,
a Széchenyi István Egyetem Hang-
versenytermében. (Zsinagóga.)

SZENTIVÁNI EGYESÜLETEK, ALAPÍT-
VÁNYOK TALÁLKOZÓJÁRA várják az ér-
deklődőket április 23-án 13 órától a Kossuth
Lajos Művelődési Házban. A műsoros bemu-
tatkozás mellett látványos sportbemutatók,
gyerekfoglalkozások, főzőverseny, KRESZ-
teszt, 7-es rúgó bajnokság, autós ügyességi
verseny és még számos érdekes program szí-
nesíti a délutánt.

A Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeumban a SZELLEMVÁ-
ROSOK MAGYARORSZÁGON
blog kiállítását tekinthetik meg az ér-
deklődők 2016. április 15.–május
15. között. A kiállításmegnyitó és kö-
zönségtalálkozó Hajner Gyulával és
Bozó Zsolttal április 15-én 18 órakor
kezdődik a Rómer Házban.

LÉPCSŐHÁZI TÖRTÉNETEK
című színes, feliratos, francia–an-
gol vígjátékot nézhetik meg az ér-
deklődők április 21-én 17 órai
kezdettel a Rómer Házban. Való-
szerűtlen találkozások sorozata
csempész gyengédséget, neve-
tést és részvétet a városi világ el-
idegenedett közegébe. 

EGÉSZSÉG-PIAC ingyenes lakossági egészségmegőrző programon
várják az érdeklődőket 12 helyen a városban. Április 23-án (szombaton)
9–13 óráig Kisbácsán, a Győri Tulipános Általános Iskola Kisbácsai Tag-
iskolájában lesznek szűrővizsgálatok, életmódprogramok, masszázs,
kóstolók és még sok más! 9:20-tól dr. Balázs Éva háziorvos: A cukorbe-
tegségről dióhéjban, 9:45-től pedig Antal Judit: Hetet egy csapásra – Rend
és szabályok alakítása, probléma- és konfliktuskezelés a családban című elő-
adását hallgathatják meg. A baleset-megelőzés jegyében a programok időtar-
tama alatt kerékpáros ügyességi pálya és KRESZ-teszt is várja az érdeklődőket. Rész-
letes program és további infor-
mációk az egeszseg.gyor.hu hon-
lapon és a Facebookon.

RÉGISÉGEK ÉS MŰ-
ALKOTÁSOK PIACA
várja az érdeklődőket
április 17-én 7–14 óra
között a Tarcsay úti piac-
téren. Az Antikexpók
minden hónap 3. vasár-
napján folytatódnak a
Tarcsay úti piactéren,
ahol kiváló alkalom kí-
nálkozik a nézelődésre,
nosztalgiázásra.

Röhrig Géza előadása
nem május 19-én, 
hanem ÁPRILIS 19-én lesz 
a Menház Színpadon!
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Olasz
mámorban

Minestrone
(Zöldségleves)
A Minestrone jelentése „a nagy leves”,
amely egy zöldségekkel teli ételre utal.
A leves receptjének meghatározása
szinte lehetetlen. Minden régiónak,
évszaknak, családnak megvan a sa-
ját receptje. Néhányban szerepel tész-
ta, némelyikben nincs. Szerintem a
hûtôben megtalálható finomságokból
tökéletesen elkészíthetô ez a recept.
Szinte bármilyen szezonális zöldséget
beletehetünk ebbe a levesbe. A lé-
nyeg, hogy a hozzávalókat rövid idô-
közönként, a fôzési idônek megfelelô-
en adjuk a leveshez, hogy elkerüljük
a hozzávalók túlfôzését. A szalonnát
kockákra vágom, kevés olajon az ap-
rított hagymával együtt lepirítom. Mint
ahogy mondtam, legelôször azok a
zöldségek fognak belekerülni, melyek
nehezebben fônek szét. A szeletelt ré-
pákat és a gombát a hagymás bacon-
höz adom és néhány perc pirítás után
felengedem az alaplével, belenyo-
mom a fokhagymát és összeforralom.
Jöhet a kockázott paradicsom, hiszen
ez az egyetlen, aminek szét kell fônie,
ezzel mintegy alapszínt adva a leve-
sünknek. Kb 20 perc fôzés után lassan-
ként beletehetjük az aprított szárzellert,

a negyedelt kelkáposztát, a cukkinit és
legvégül a padlizsánt is. Én úgy gondol-
tam, tészta helyett parmezán-szivarral
tálalom, hiszen ez a sajt rendkívül jól áll
a levesünknek. A parmezánt leresze-
lem és kis halmot teszek belôle egy
teflon bevonatú serpenyôbe és köze-

pes lángon addig nem piszkálgatom,
míg a sajt alsó fele kérget nem kap.
Ha a sajt fele már ropogós, megfordí-
tom és még néhány percig pirítom.
Még melegen fakanál nyelére teke-
rem… A forró levest a már kihûlt szi-
varral  tálalom.

Ossobuco

Epres „tiramisu”

A lábszárszeleteket sózom, bor sozom
és lisztbe forgatás után egy nagy
átmérôjû lábasban lekérgezem (mind-
két felét jól lepirítom). Ezután a húsokat
kiveszem, majd a felkockázott hagymát,
az ugyanakkora kockákra vágott répát
és szárzellert is ugyanabban az edény-
ben megdinsztelem.
A zöldségeket felöntöm a borral és az
alaplével, hozzáadok néhány szál ka-
kukkfüvet, visszahelyezem a húsokat
és 1,5-2 órán át puhára fôzöm. 2 fon-

A tojásokat szétválasztom és a mas-
carponét a sárgájával, a cukorral, a
citrusok reszelt héjával és kifacsart le-
vével kikeverem. A lapzselatinokat pár
percre jeges vízbe áztatom, majd kb.
3-4 cl forró vízben feloldom és a sajtos
keverékhez adom. A tojásfehérjéket ke-
mény habbá verem és a mascarponés
keverékkel óvatosan összeforgatom. A
masszát azonnal poharakba töltöm és
dermedésig hûtôbe rakom.
A zabkekszet összetöröm és erre bo-
rítom majd ki a megdermedt citrusos
mascarponehabot. Tetejét karamelli-
zált eperrel díszítem.

Nagy Eszter, az RTL Klub Konyha-
fônök 2 címû mûsorának harmadik
helyezettje ezen a héten igazi medi-
terrán élteleket kínál, sok-sok friss
zöldséggel. Az olasz konyha szerel-
meseinek szinte kötelezô a követke-
zô menüsor. 

15 dkg gomba, 1 db lilahagyma, 2 szál
sárgarépa, 1 szál fehérrépa, néhány szál
szárzeller, 1 kisebb salátacukkini, 1 kisebb
padlizsán, 2 db lédús paradicsom (kevés
friss bazsalikom, de nem muszáj), 1 liter
zöldségalaplé, 1-2 gerezd fokhagyma, só,
bors, 10 dkg parmezán
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

4 szelet csontos borjúlábszár,1 db lilahagy-
ma, 1-2 db sárgarépa, néhány szál szárzel-
ler, 1-2 gerezd fokhagyma, friss kakukkfû, 2
dl száraz fehérbor, kb. 6-7 dl alaplé.
Körethez: 25 dkg kukoricadara, 10 dkg vaj, só.
Tálaláshoz: reszelt citromhéj, zúzott fok-
hagyma, friss petrezselyem

tos szabály van! Az egyik, hogy az
alaplének mindig el kell lepnie a húso-
kat. Másik pedig, hogy (bár sok re-
cept úgy állítja) egy igazi olasz osso-
bucóba soha nem kerül paradicsom
vagy paradicsompüré. Az olaszok ezt
az ételt sáfrányos rizottóval vagy po-
lentával fogyasztják. Én ez utóbbit ké-
szítem most el grillezve. Vízben sûrû ku-
koricadarát fôzök, majd mikor kész, vaj-
jal elkeverem és hûvös helyre teszem,
hogy megdermedjen. Ki is lehet önteni

egy laposabb edénybe, hogy könnyeb-
ben szeletelhetô legyen. A tetszôlege-
sen felszeletelt polentát kevés vajon
lepirítom és a húsos raguval tálalom…
Elengedhetetlen eleme az ossobucó-
nak az ún. „gremolata”, ami egyenlô
arányban összekevert reszelt citromhé-
jat, zúzott fokhagymát és aprított petre-
zselymet jelent. Én ennek a keveréknek
a felét közvetlenül tálalás elôtt bele
szoktam keverni a raguba, másik felét
pedig tálaláshoz szoktam felhasználni.

300 g eper, 400 g mascarpo-
ne, 4 db tojás, 2 db citrom, 4
db lapzselatin, édesítô ízlés
szerint, 20 dkg zabkeksz

BELWARD
 ZÖLDVELTELINI
2015

Mindenhez illik,
leginkább a tavaszhoz!
A Belward Pincészet a Pécsi Borvidé-
ken, Hásságy község határában
mûveli szôlôit és érleli borait. A
szôlészet  megközelítôleg 50
ha területen folyik. Fô faj-
ták: zöld veltelini, chardon-
nay, sau vignon blanc,
hárs levelû, olaszrizling,
rajnai rizling. Pincésze-
tük a kor követelményei
szerint technológiailag
nagyon jól felszerelt, így
képesek a szôlôbôl nyert
értékes mustokat úgy fel-
dolgozni és borrá érlelni,
hogy megôrizzék min-
den adottságukat. A kí-
nálat gerincét a CAM-
PUS borcsalád adja,
melyet célzottan a fiatal
generáció igényeire és
ízlésére formáltak. Eb-
bôl származik ez a zöld-
veltelini is, igazi íz- és il-
latbomba, tényleg ki-
hagyhatatlan. Csak ná-
lunk kapható.

1.790 Ft/palack
magnum 1,5 l
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Egy kis ÉKSZERDOBOZ házikó Ravazd belterületén,
klasszikus présházzal, csodálatos, agyagföldbe vájt
pincével, művelt szőlővel eladó, 1671 nm-es terület-
tel! Az ingatlanhoz, mivel belterület, aszfaltos út ve-
zet. A kilátás gyönyörű panorámás, a ravazdi hegyek-
re és Pannonhalmára néz. A szőlő folyamatosan mű-
velt és a feldolgozásához minden eszköz adott. A
présház eredeti, klasszikus berendezésű, amelyhez
kapcsolódik a gyönyörű pincerész, aminek a hőmér-
séklete ideális a bor érlelésére, mivel az agyagba vájt.
Az ingatlanra be van vezetve a villany. Az ivó- és ön-
tözővíz  a telken lévő nagy hozamú  kútból nyerhe-
tő (a víz bevizsgált, emberi fogyasztásra is alkalmas).
Több termő gyümölcsfa is található a telken.
Ár: 3,5 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518. 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

BOMBA ÁRON!
Győr-Kisbácsán családias, kertvárosi részen, 4 laká -
sos sorházban, 100 nm-es lakások eladóak. Kitűnő el-
osztásának köszönhetően 4 szoba+nappali is helyet
kapott, ezért kiváló választás lehet nagyobb családok

részére. Élvezze a napsütést a déli fekvésű 12 nm-es
teraszon. Minden lakás saját kertkapcsolattal és gép-
kocsibeállóval rendelkezik. Az ingatlanok emelt szin-
tű fűtéskészen eladóak, de kulcsrakészen is kérhető-
ek. 38-as Porotherm téglából, 8 cm-es szigeteléssel ke-
rülnek kivitelezésre, ezért nagyon alacsony rezsivel
számolhatunk. MOST MÉG BEVEZETŐ ÁRON,

260 E Ft/nm ÁRON JUTHAT ÁLMAI HÁZÁHOZ!
Várható átadás: 2016. nyár.
Ár: 25,8 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr Belvárosában új építésű, exkluzív kivitelezésű
lakások eladóak. A 13 lakásból és 2 üzlethelyiségből
álló társasházban 45 és 85 nm-es lakások közül vá-
laszthat. A liftes házban szintenként 4 lakás került ki-
alakításra, minden lakásban amerikai konyhás nap-
palival. Fűtése távfűtéssel történik, lakásonként egye-
di mérőórákkal ellátva. Az ingatlanokat a legkorsze-
rűbb fűtési technológiával látták el, falfűtéssel és pad-
lófűtéssel kombinálva, a fürdőszobában törülköző-
szárítós radiátorral. Ez a 49 nm-es lakás a második
emeleten található. Elosztása rendkívül praktikus. Az
amerikai konyhás nappali mellett kialakításra került
egy 12 nm-es hálószoba, külön fürdőszoba, WC. A
megjelölt ár emelt szintű fűtéskész állapotra vonatko-
zik, de van lehetőség kulcsrakész befejezésre is. Ön

Koroncó új utcájában, vízmentes helyen, 1114 nm-
es telek eladó. A telek előtt minden közmű adott (víz,
csatorna, villany, gáz). A telek környezetében már fel-
épített ingatlanok vannak.
Ár: 4,5 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518. 
furedi.jozsef@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 elosztás variálható). A te-
rasz mérete 21 nm. Az ár kulcsrakész ár (konyhabútor
nélkül), a telek árát nem tartalmazza. A telek ára kb. 4,5-
5 M Ft. CSOK igényelhető, ingyenes hitelügyintézés!
Ár: 19,2 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020. 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Csendes otthonra vágyik? Családbarát környéken?
Akkor Önnek ez a megfelelő ingatlan. Győrújbará-
ton a Százszorszép lakóparkban épül ez a 90 nm-es,
garázsos (17,34 nm) ikerház. A ház 474 nm-es tel-
ken kerül felépítésre, elosztása rendkívül praktikus,

az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rül 3 hálószoba, fürdőszoba és WC. A nappaliból lép-
hetünk ki a nagy méretű, 15 nm-es teraszra. A ház 30-
as Porotherm téglából épül, 10 cm-es szigeteléssel,
kétrétegű műanyag nyílászárókkal. Fűtése kondenzá-
ciós gázkazánnal történik, alapvetően radiátorral, de
van lehetőség padlófűtés kialakítására is. Az ár emelt
szintű fűtéskész állapotra vonatkozik, de van lehető-
ség kulcsrakész befejezésre is. Igénybe venné a CSOK-
ot? Mi abban is segítünk! Teljes körű hitelügyintézés-
sel állunk rendelkezésére.
Ár: 23,5 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr történelmi belvárosában épül ez az impozán-
san kialakított társasház. A lakások a már meglévő tár-

sasház tetőterén kerülnek kialakításra. A ház külső
homlokzata felújításra kerül, lift kialakítása megtörté-
nik. Az 2. számú belső kétszintes lakás alapterülete 88
nm. A földszinten kialakításra került a tágas, 23 nm-es
nappali,  15 nm-es konyha, valamint fürdőszoba,
az emeleten két hálószoba, valamint fürdőszoba és WC.
A nappaliból nyílik a 4,73 nm-es loggia. A lakás fekvé-
sének köszönhetően rendkívül világos, ennek köszön-
hetően a rezsiköltség a téli hónapokban sem lesz magas.
Kétrétegű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, a
klíma előkészítése és a redőnytok kialakítása megtörté-
nik. Fűtése egyedileg ellátott kondenzációs gázkazán-

nal megoldott. Várható átadás 2016. június. Az ár az
emelt szintű fűtéskész állapotot tartalmazza.
Ár: 32,2 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrzámolyon KULCSRAKÉSZEN kínálom eladásra
ezt a minden igényt kielégítő ikerházat. Nincs szol-
galmi út, mindkét ház utcafrontról megközelíthető!
Válassza ki Ön a burkolatokat, formálja, és alakítsa
az igényeinek megfelelően! A 70 nm-es ház 300 nm-
es telken kerül felépítésre. Elosztása rendkívül prak-
tikus nagyobb családok számára is. Az amerikai kony-
hás nappali mellett kialakításra kerül 3 hálószoba,

fürdőszoba, valamint WC. A ház 30-as Porotherm tég-
lából épül, 10 cm-es szigeteléssel, kétrétegű műanyag

nyílászárókkal, egyedi gázfűtéssel, turbó gázkazánnal.
Igény esetén van lehetőség padlófűtés kialakítására
is. Az ingatlan várható átadása a jogerős építési enge-
délyt követő 6 hónap. A fent megjelölt kép tájékozta-
tó jellegű. Teljes körű hitelügyintézéssel állunk a ren-
delkezésére! CSOK igényelhető!
Ár: 17,5 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Révfalu csendes utcájában, az AUDI Iskolától pár
percre épül ez a 3 lakásos társasház, melyben eladó
egy 108,5 nm-es, amerikai konyhás nappali + 3 szo-
bás 1. emeleti lakás 13,71 nm-es erkéllyel, déli tájo-
lással. Akár két külön lakásként is kialakítható! A la-
kásban szélfogó, WC, háztartási helyiség, amerikai
konyhás nappali étkezővel, 3 szoba + gardróbhelyi-
ség és fürdőszoba található, de a válaszfalak még mó-
dosíthatók, így akár egy negyedik vendégszoba is ki-
alakítható. Ideális nagyobb családok számára is! Éljen
az új építés lehetőségével, alakítsa kedve szerint, ren-
dezze be saját elképzelése alapján! Az ár emelt szintű
fűtéskész állapotra vonatkozik, de kulcsrakész befe-
jezés is kérhető. Tervezett átadás: 2016. június vége.

A lakáshoz udvari gépkocsibeálló is tartozik, melyet
az ár tartalmaz!
Ár: 38,99 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

megálmodja, mi megvalósítjuk.  Az zárt udvaron gép-
kocsibeálló, valamint garázs is vásárolható.

Ár: 21 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Belvárosi, polgári, 2 szobás, jó állapotú lakás, akár
azonnal költözési lehetőséggel eladó. A lakás a társas-
ház tágas folyosójáról nyílik az első emeleten. A lakás
jó beosztású, a két szoba a közlekedőről nyílik. A szo-
bák jó minőségű fa szalagparkettával burkoltak. A fo-
lyosó, az étkező, a konyha, a fürdő és a WC jó minő-
ségű járólappal burkoltak. A fűtésről és a meleg vízről
cirkó-gázkazán gondoskodik. Alacsony rezsijű, közös
költsége 4.500 Ft/hó.

Ár: 15,9 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518. 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán, a Szitásdombon, családbarát kör-
nyezetben épül ez a 15 lakásos társasház, melyben el-
adó ez a 46,8 nm-es lakás, a földszinten 5,25 nm-es
terasszal, DK-i tájolással. Elosztása amerikai konyhás
nappali +1 hálószoba, fürdőszoba és WC. Az árak

emelt szintű fűtéskész állapotra vonatkoznak, de van
lehetőség kulcsrakész befejezésre is. Várható átadás:
2016. december. A lakáshoz vásárolható zárt udvari
gépkocsibeálló 500.000 Ft-ért, valamint garázs is, és
tárolók 300.000 Ft-tól.
Ár: 14 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr gyorsan fejlődő, új építésű részén, a Pacsirta
lakóparkban épül ez a 14 lakásos társasház. A laká -
sokon kívül önálló garázs, gépkocsibeálló és tároló is
vásárolható. Ez a első emeleten elhelyezkedő lakás

58,32 nm-es. Az amerikai konyhás nappalihoz csatla-
kozik egy 4,72 nm-es terasz. Ezen kívül még kettő háló-
szoba, fürdő, WC és egy gardrób tartozik a lakáshoz. A
lakáshoz vásárolható még garázs, melynek ára 2,5 M Ft.
A tároló 150 ezer Ft/nm áron, a gépkocsibeálló 500.000
Ft-ért kapható. Várható átadás: 2016. nyár vége.
Ár: 15,6 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu



RÖVIDEN

A brokkoli segíthet
az emlôrákban
A brokkoli és egyéb ke-
resztesvirágú zöldségek
egyik összetevője lassítja
emlőrákos pácienseknél a
ráksejtek növekedését, kü-
lönösen a betegség korai stá-
diumában – állítják amerikai kuta-
tók. A szulforafán nevű bioaktív ve-
gyületről már korábban megállapí-
tották, hogy segít a rák megelőzé-
sében, a mostani tanulmány szerint
a rák előrehaladásának lassításában
is szerepet játszhat. Korábbi tanul-
mányok azt mutatták, hogy azok-
nál a nőknél, akik nagy mennyiség-
ben fogyasztanak keresztesvirágú
zöldségeket, tehát brokkolit, karfi-
olt, káposztát vagy kelkáposztát, ki-
sebb az emlőrák kockázata. A kuta-
tók most azt találták, hogy az ösz-
szetevő nemcsak a megelőzésben
segíthet, hanem a már létező daga-
natok növekedését is lassíthatja.

Ha bőrgyógyászati beavatkozásra ké-
szülünk, nem érdemes halogatni, cél-

szerű a következő hetekben túl-
esni rajta. Márciusban és áp-

rilisban még csak 3-4-es az
UV-index, míg májusban,
júniusban már 6-7-es is le-
het, ami még az átlagos ál-

lapotban lévő, ám a tél mi-
att kifakult bőrnek nagy meg-

terhelést jelent. Az anyajegyeket is
célszerű ilyenkor megnézetni bőrgyó-
gyásszal, és ha indokolt valamelyik-
nek az eltávolítása, akkor jobb ezen
is túl lenni tavasszal. A ragyogó nap-
sütésnek mindenki örül, ám nem
szabad azonnal nekivetkőzni, és
órákat a napon tölteni anélkül,
hogy bekennénk magunkat fényvé-
dő krémmel. Először csak rövidebb
időt töltsünk a napon, majd ha már
van egy alapszínünk, akkor marad-
junk tovább a szabadban.

Készítsük fel bôrünket
a nyárra!

Divatdiéták – gyereknek nem ajánlott 
a szélsôséges étrend

sal különösen sokat árthatnak egy fejlő-
désben lévő szervezetnek. A csontrend-
szer jelentős része például a serdülőkor
végéig alakul ki, ezért, ha nem megfe-
lelő a kalciumellátottság ebben az idő-
szakban, nagyobb az esélye a korai
csontritkulás kialakulásának.

Hiányállapotok alakulhatnak ki
Bár a növényekben is megtalálható

a kalcium, de a hasznosulása rosszabb,
mintha tejjel vagy tejtermékekkel ke-
rül a szervezetbe. Ugyanez igaz a vas-
ra is, melynek hiányában vashiányos
vérszegénység jöhet létre. Ezt súlyos-
bítja, hogy a normális vérképzéshez
B12 vitamin is szükséges, mely kizáró-
lag állati eredetű élelmiszerekben ta-
lálható meg. Nem jobb a helyzet a pa-
leo étrend esetén sem. Ez ugyanúgy
kizár bizonyos élelmiszereket (pl. a ga-
bonaféléket és a tejet, tejterméket), hi-
vatkozva arra, hogy ezek egyes össze-
tevői (pl. glutén, tejcukor, kazein)
mindenki számára károsak. Való-
ban léteznek olyan betegségek,
ahol orvosi diagnózis alapján
ezek kizárása indokolt, szük-
ségtelen azonban a tiltás az
egészségesek számára. Ezt az
étrendet követők, továbbá akik a
szokásosnál nagyobb mennyiségű húst
fogyasztanak, amely túlterhelheti a ve-
sét, vagy köszvényre hajlamosíthat. A
hússal együtt gyakran több zsír kerül
a szervezetbe, mely hosszabb távon
megnövelheti a vérzsírértékeket (pl. a
koleszterinszintet). Nem véletlen, hogy
a dietetikusok a lakosság számára a
sokféle nyersanyagot tartalmazó, vál-
tozatos étrendet ajánlják. Nem lehet
elégszer hangsúlyozni azt, hogy nin-
csenek tiltott élelmiszerek, csak kerü-
lendő mennyiségek.

tovegetáriánusok tejet, tejterméket és
tojást is étrendbe illeszthetnek.

Forduljunk előtte szakemberhez
Táplálkozás-élettani szempontból

legkevésbé kifogásolható a szemivege-
tarianizmus, amelyben szárnyas vagy
hal színesítheti a választékot, igaz, sok-
kal kevesebb mennyiségben, mint a
vegyes étrendben. Bármely irányzatát
kívánja követni valaki a vegetarianiz-
musnak, kívánatos, hogy előtte szak-
emberhez forduljon segítségért, hi-
szen önmagában a hús elhagyásától
semmivel sem lesz egészségesebb az
étrend. Nem lehetetlen, de különös fi-
gyelmet érdemel a biológiailag értékes
fehérjeszükséglet fedezése, amely töb-
bek között a növekedésben, fejlődés-
ben (pl. izomépítésben), az immun-
rendszer működésében játszik szere-
pet. Az igazi veszélyt a szakszerűtlen,
önjelölt táplálkozástudósoktól szárma-

zó információ jelenti, hiszen a la-
ikusok gyakran az internetről,
vagy ismerősöktől szereznek
(rész) információkat. Így
nem érthetik a nyersanyag
szervezetre gyakorolt hatá-

sát, nem ismerik fel a
tápanyaghiányos álla-

potokat. Szakszerűt-
len összeállítás-

Az egyoldalú táplálkozás, a szélsősé-
ges diéták, és a főleg nyáron divatos
különleges (fogyókúrás) étrendek
veszélyesek is lehetnek, ha hozzá
nem értő módon állítják össze. Külö-
nösen veszélyeztetettek a fejlődés-
ben lévő gyerekek.

Vegetáriánus és paleo diéta
Napjainkban számos követője van

a vegetarianizmusnak, valamint a sok-
kal újabb keletű paleo diétának, me-
lyek nyersanyagaikat tekintve nagyon
különbözőek. Míg az előző a növényi
eredetű táplálékokra alapoz, az utóbbi
a nagy mennyiségű hús fogyasztását ré-
szesíti előnyben. A vegetarianizmusnak
többféle változata létezik, legszigorúbb
formájában, a vegán étrendben kizáró-
lag a növényi eredetű táplálék fogyasz-
tása engedélyezett, míg pl. az ovo-lak-
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bélfal mélyebb rétegeit is infiltrálják,
így idővel előrehaladott vastagbélrák
alakulhat ki. A rizikócsoportok közül
tehát legfontosabbak a poliphordozó
betegek köre. Akiben korábban vas-
tagbélpolip került kimutatásra és el-
távolításra, vagy korábbi vastagbél-
rák miatti műtéten estek át, polipki-
újulás-kialakulás szempontjából foko-
zott rizikójúnak számítanak. Ugyan-
csak rizikócsoportnak tekintjük a
több mint 10 éve fennálló krónikus
gyulladásos bélbetegségek, így a co-
litis ulcerosás, illetve a Crohn colitises
betegségeket.

Tünetei
A vastagbélrák okozta tüneteket

több csoportba oszthatjuk. A székelés-
sel kapcsolatos tünetek közül a széke-
lési habitus megváltozása, hasmenés
vagy székrekedés, vagy a kettő válta-
kozásának fellépése lehet jellegzetes
tünet. Főleg végbéldaganatoknál az
elégtelen kiürülés érzése jelezheti a be-
tegséget. Vér ürülése a széklettel álta-
lában friss vér ürülését jelenti, de jobb
oldali vastagbéldaganatok szurok-
széklethez, fekete székürítéshez is ve-
zethetnek. Hasi fájdalom általában
görcsös jellegű és sajnos sok esetben

A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

A vastagbélrák a gazdaságilag fej-
lett országokban a második legna-
gyobb halálozással járó, rosszindu-
latú daganat. Kezelés nélkül halá-
los kimenetelű, ugyanakkor a gyó-
gyulás esélye szorosan összefügg a
betegség diagnóziskor fennálló stá-
diumával. 

Kialakulásának okai
100 ember közül ma Magyarorszá-

gon átlagosan 6-ban alakul ki vastag-
bélrák. A halálozásban sajnos Magyar-
ország vezeti a világstatisztikát. Étren-
di összetevőkből elsősorban vörös hú-
sok, a zsír, a magasabb összkalória, il-
letve a fehérjebevitel kockázatnövelő
szerepe ismert. Grillezett, erősen meg-
sütött húsok esetén a kockázat na-
gyobb. A zsírok közül a telített zsírsa-
vak veszélyesek. A rendszeres alkohol-
fogyasztás növeli a vastagbélrák koc-
kázatát, az alkohol immunrendszert
gátló hatása miatt. A dohányzás sze-
repével kapcsolatban ellentmondó

adatok ismertek. Az elhízás több da-
ganatféleség, így a vastagbélrák koc-
kázatát is növeli. Ugyanakkor az ét-
rendből a gyümölcsök, a zöldségfélék
védő hatása meggyőzőnek tűnik. Leg-
ismertebb védő étrendi tényező a dié-
tás rost, mely hígítja a béltartalmat, to-
xikus anyagokat köt meg, gyorsítja a
bél-tranzitidőt, csökkenti a béltarta-
lom pH-értékét. A rendszeres testmoz-
gás, sport csökkenti a vastagbélrák
kockázatát, ugyanakkor a mozgássze-
gény életmód fokozza azt.

Rizikócsoportok
A vastagbélrákok nagy többsége

polypokból alakul ki. A kialakulás éve-
kig tartó folyamat, aminek során az ép
nyálkahártyában kis méretű polip ala-
kul ki, ami fokozatosan növekszik. A
növekedéssel párhuzamosan egyre fo-
kozódó rizikóval felszínén először úgy-
nevezett dysplasiás elváltozások,
majd korai vastagbélrák alakulhat ki.
A rákos sejtek a polip felszíne után a

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

Szerzô:
Dr. Pécsi Gyula

belgyógyász-gasztroenterológus
osztályvezetô fôorvos

A vastagbélrákról

JÓ TUDNI

A vastagbélrák és polipok kimutatására
alkalmas szűrő módszereket két csoport-
ba oszthatjuk: Az egylépcsős módszer ese-
tén első lépésként 50 év felettiekben a vastag-
bél teljes egészének tükrözéses vizsgálata, te-
hát kolonoszkópia történik. Negatív esetben ezt
5-10 év után tanácsos megismételni. A kétlépcsős
módszerekben valamilyen egyszerűbb eljárás, általá-
ban székletvérvizsgálat történik első lépésként. Pozitív esetben nagyobb
valószínűséggel vastagbélpolip vagy rákhordozás állapota áll fenn, ezért
ezen esetekben vastagbéltükrözés ajánlatos második lépésként. A negatív
esetekben a székletvérvizsgálat évenkénti ismétlése ajánlott. Az első lép-
csőben alkalmazott székletvértesztek ma már korszerűek, előzetes diétát
nem igényelnek.
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,,Sajnálatos módon a diagnosztikában a
legnagyobb késés a 40 év alatti korosztályban
figyelhető meg. A vastagbéldaganat korai
stádiumban általában tünetet nem okoz,
szűréssel detektálható.”

VÉNY NÉLKÜL HIRDETÉS

már előrehaladott betegséget jelezhet.
Vastagbéldaganatot általános tünetek,
így étvágytalanság, fogyás, hányinger,
hányás, vérszegénység és annak tüne-
tei is jelezhetnek. A széklettartási ne-
hézség, a nyákos széklet, a láz, az is-
métlődő alsó végtagi thrombosisok rit-
ka tünetnek számítanak. Felmérések
szerint a betegek tünetei általában
már 3–6 hónappal a diagnózist meg-
előzően fennállnak. Sajnálatos módon
a diagnosztikában a legnagyobb késés
a 40 év alatti korosztályban figyelhető
meg. A vastagbéldaganat korai stádi-
umban általában tünetet nem okoz,
szűréssel felismerhető.

Szűrés
A szűréssel felfedezett daganatok

között lényegesen magasabb a korai
stádiumú tumorok aránya. Prognózi-
suk jobb, az esetek döntő többségé-
ben teljes gyógyulás érhető el. A szű-
rés átlagos kockázatú, tünetmentes
egyének vizsgálatát jelenti. Célja a
vastagbéldaganat minél koraibb,
gyógyítható stádiumban való felfede-
zése. A diagnosztikában a legfonto-
sabb módszer a vastagbél tükrözéses
vizsgálata, melyet ma már hatékony
fájdalomcsillapítók adásával, vagy
akár rövid narcosisban, altatásban
teljes fájdalommentesség biztosításá-
val is végezhetünk.

A lézeres térdmasszírozó készülék a lézer-
fényt (650 nm), a LEFD-fényt (630 nm) és a
vibrációs technológiát kombinálja a térd és
az ízületi üreg besugárzásához és masszíro-
zásához. Támogatja a kezelt terület mikro
keringését, a szövetek regenerálódását és
hozzájárulhat a fájdalom csökkentéséhez. A
termék kiegészítő kezelésként ajánlott. Al-
kalmazható térdkalácstörés, szalagsérülés,
a térdízület és a porc sérülése, krónikus
sportsérülések esetén. Elsősorban prevenci-
ós célokra ajánlott, kedvező árú készülék.
Készülékeink a legmagasabb elvárásoknak
tesznek eleget. Népszerűsége rohamosan
növekszik, mivel az emberek többsége felis-
merte, hogy nélkülözhetetlen közérzetük,
életminőségük és teljesítőképességük ma-
gas színvonalon tartásához.

A készüléket tilos szívritmus-szabályozót
viselő embereknek használni, mert interfe-
renciát idézhet elő a szívritmus-szabályozó
készülékkel! Az idős és érzékeny felhaszná-
lóknak először csak rövid ideig, alacsony fo-
kozaton ajánlott használni a készüléket. Mi-
után testünk hozzászokott a besugárzáshoz,
fokozatosan növelhető a készülék teljesítmé-
nye, naponta kétszer 30 percig.

Lézeres 
térdmasszírozó készülék
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A mellkas a test temploma, a szív
benne az oltár. Én viszont mindig az
„oldalhajókban” éreztem otthon ma-
gam. Ez pedig a tüdőt jelenti: így let-
tem a sebésze – ezzel a láttató, vállal-
tan magasztos  vallomásszerű három
mondattal érzékelteti a győri mell-
kassebészetet létrehozó professzor,
Molnár F. Tamás, miért éppen ezt a
hivatást választotta. Aztán, hogy ne
legyen túl fennkölt az indoklása, hoz-
záteszi: soha nem akartam orvos len-
ni, egyedül a mellkassebészet izga-
tott. De az nagyon.

A professzor pályája során eddig
6500 körüli mellkassebészeti műtétet
végzett, ezen túl vannak azok, melyek-
ben korábban tanuló asszisztensként, ké-
sőbb mint oktató, tutor vett részt. Hang-
súlyozza, hogy a modern sebészet nem
„one  man show”, csapatmunka és gya-
korta dolgoznak együtt más területek
specialistáival. Győrben kiváló hasi, ér és
idegsebészekkel vagyunk körülvéve, min-
den adott a sikerhez. A tüdőgyógyászok,
onkológusok, vagy a röntgenesek nélkül
semmire se mennénk – magyarázza Mol-
nár F. Tamás, aki rendkívül színesen, a
testbeszéddel sem takarékoskodva, meg-
győzően beszél. A műtét soha nem sike-
rülne az aneszteziológusok segítsége nél-
kül. A jó mellkassebész megérdemli a jó
altatóorvost, a rossznak viszont égető
szüksége van rá.

Csak akkor veszít átható jókedvéből,
amikor az elkerülhetetlen kudarcokról
kérdezem.

Kulka professzor, a magyar és a nem-
zetközi mellkassebészet emblematikus
alakja azt tanította nekünk, hogy a se-
bész minden kudarcos esetével, meghalt
betegével maga is meghal egy kicsit. Töb-
bet nem tehet, mert ha maga is belepusz-
tul, akkor ki gyógyítja meg a következő,
a holnapi beteget?  A mai magyar közvé-
lekedésben, a szinte járványos sérelemtu-
datban rengeteg vád éri a magyar orvost,
nővért. Nincs hét elmarasztaló újság-
vagy tévé-hír nélkül, miközben a magyar
beteg túlélési esélyei, az ellátás minősége
vetekszik a némettel, osztrákkal. Sokan
járnak haza gyógyíttatni magukat, nem
beszélve a külföldiekről: ők tudják, miért.
Közben meg megy a panaszáradat, a fel-
jelentések árja. A Petz Aladár Kórház
még szerencsés, ritkán támadják  –
mondja a professzor, akinek mint igaz-
ságügyi szakértőnek is komoly rálátása
van az országos helyzetre. 

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

Oláh Attila, a méltán Európa-hírű se-
bészprofesszor „tett egy ellenállhatatlan
ajánlatot” egy olyan időben, amikor hir-
telen elvették a kedvem attól, hogy ma-
gyar sebész maradjak – idézi fel Győrbe
kerülésének történetét. – Idekerülésem-
mel aztán a Petz-kórház tudhatja a ma-
gáénak a Magyar Tudományos Akadé-
mia sebészdoktorainak ötven százalékát:
lévén, hogy az országban Oláh Attilával
együtt négyen viseljük a címet. Azt is
mondhatnám, leszedett a „Pécsről (addi-
gi klinikájától) Bristolba tartó vonatról”.

Molnár F. Tamás ugyanis Bristolban
kezdte külföldi pályáját, s ahogy fogal-
maz, ahol hajóinas voltam, később ott let-
tem kapitány is. Mégis hazajöttem: „Hja
a kalandvágy” – nevet. Bristolban ma-
gyarnak lenni nem ugyanaz, mint Pécsett
vagy Győrben. A gyerekei is ide kötötték,
mára jogász fia akkor ráadásul Pannon-
halmára járt. Ők nem az orvosi pályát vá-
lasztották, „több eszük volt” – mosolyog.
Kevesebb mint négy év kivételével végig
Pécsett dolgozott, ott lett egyetemi tanár,
melyből az oktatás és a kutatás területét
ma is űzi a Mecsek-alján. Sebészként vi-
szont Győrtől kapta azt a lehetőséget,
melyből mindkét fél profitál. Fiatal ko-
romban Pécsett alapítottam meg a klini-
kán a mellkassebészetet a semmiből,
érett koromra megadatott, hogy három
éve lett egy újszülöttem, itt  Győrben –
mondja. Úgy látszik, ragaszkodom a
püspöki városokhoz, ez a gyöngém... –
nevet. Mostanra önjáró lett az egység,
mely a mellkasán is átnyilazott mártír,

Szent Sebestyén nevét viseli. Nagyszerű
fiatal kollégák  – sajnos itthon kuriózum
– vesznek körül a sebészeti osztályon,
többen mellkassebészeti szakorvosjelöl-
tek. Egykori tanítványom, mostanra fő-
orvostársam és szövetségesem, Zsoldos
Péter, egyenrangú munkatársam –
mondja látható büszkeséggel.  

A professzor szerint a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház, mely a hazai szakor-
vosképzésben már most is erős pillér, kö-
zép- és hosszú távon az egyetemi orvos-
képzésben is nagyobb, akár önálló sze-
repre érett.  Számos osztály, profil már
ma is vetekszik az egyetemi klinikai minő-
séggel, vagy éppen meg is haladja azo-
kat. Sok osztályvezetőt tesz alkalmassá
tudományos minősítése, képessége a fel-
adatra: a második és harmadik sort kell
erősíteni: bár itt is sok biztató jel van. Az
viszont biztos, hogy az oktatás, kutatás
külön időt, energiát, és persze tudást,
személyzetet, sőt teret, kubatúrát is kö-
vetel. Ezek nélkül még álmodozni is ve-
szélyes. A lelkesedés, az erkölcsi segít-
ség vagy politikai hátszél szükséges, de
nem elégséges. A szakmai képességek
– ami a számomra a leglényegesebb,
de nekem csőlátásom van, mondja –,
megvannak, ahogy a sebészet, a kardi-
ológia, a tüdőgyógyászat, az onkoló-
gia, kiváló a radiológia és a gyermek-
osztály és mások teljesítményét látom.
Mindezeken túl azonban tisztességes
fizetésre van szükség – elég az Audira
gondolni, nem lehetetlen a kérés. Nem
lehet a végtelenségig elvárni, hogy a

Professzor a test templomának oldalhajójában

Prof. Dr. Molnár F. Tamás
osztályvezetô fôorvos 

Mellkassebészeti részleg

félrevezetett nagyközönség borítékos
koreográfiákkal próbálja mindenki szá-
mára megalázó, undorító módon kipó-
tolni az arcpirító béreket.

Magyarországnak már nincsenek
nagy hegyei, tengere, nem gazdag bá-
nyászható kőzetekben, van viszont szür-
keállományunk, ezt kell használnunk,
szellemi értékeinkkel kell jól sáfárkodnunk
– mondja szenvedélyesen. A mi bányáink
az egyetemeink: a mi tőkénk a használha-
tó tudás. Akinek tálentuma van, annak
kötelessége vigyázni rá, s élni vele.

Molnár F. Tamás az egyetemi képzés
más oldalait is belülről ismeri: hiszen tavaly
a Pécsi Tudományegyetemen megszerzett
történészi végzettségével friss diplomás-
nak számít. Ha majd kidőlök a műtőasztal-
tól, talán bedőlhetek még egy katedrára –
mosolyog. A történelem – ezen belül a
hadtörténet és az orvostörténet – az egyik
hobbija.  Nemcsak olvas azonban, de szép-
irodalommal is foglalkozik: festészetben
és versmondásban azonban Oláh Attila
jobb nálam, jegyzi meg szomorkásan. Bi-
ciklizik, természetjáró, és teniszezik. Említi,
hogy már csak győri edzője, a sokak által
ismert és szeretett Tomba miatt is érde-
mes volt ide költözni. Komolyra váltva,
urológus öccse és ideköltözésekor még
élő szülei miatt is döntött úgy 2012-ben,
ha Magyarország, akkor Győr.

Egyedül nem megy – mondja, és ko-
molyan gondolja. Most éppen Naszri
Alotti zalaegerszegi szívsebész barátjával
készülnek ismét egy olyan műtétre, ami
szavai szerint a határok feszegetése. Ám
nincs más megoldás: a műtét nélkül va-
lóban néhány hónap volna a lét. De volt
ilyen műtétük már a győri érsebészekkel
közösen, akárcsak az idegsebészekkel.
Hol a határ, ha ekkora a tét?

Egy régi mester, Kocher tanítását idé-
zi: A jó sebész tudja, kit, hogyan, mikor
kell megoperálni. A legjobb azonban azt
is tudja, hogy hol a határ, amit már nem
szabad átlépni. Kötéltánc ez, háló nélkül
– vázolja fel a döntések hátterének filozó-
fiáját. – Akinek azonban a műtét, ha kis
eséllyel is, de segíthet, s alkalmas az ope-
rációra, annak legalább fel kell azt aján-
lani: a döntés pedig legyen közös.

Molnár F. Tamás ezt az orvosi maga-
tartást tartja természetesnek. A verseny-
lovakat azért tartják, hogy fussanak,
mondja, aztán nekilát az ebédjének.
Most van este fél hét.
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/in-
nováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a település-
rendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék
figyelemmel! Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemu-
tatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

SZTM 2015-027 üi.sz.: 4289/2016 Győr-Ménfőcsanak, Gergely B. u. 01836* sz. tömb módosítása.
SZTM 2015-037 üi.sz.: 4086/2016 Győr-Révalu, Körte utca 11946 hrsz. telekalakítás
SZTM 2015-044 üi.sz.: 3799/2016 Győr-Pinnyéd, 02455* sz. övezet Lke-ből Lk*
SZTM 2015-045 üi.sz.: 4172/2016 Győr-Bácsa, Kosztolányi u.–Szitásdomb u.–Bodzás u. által

határolt telektömb módosítása
SZTM 2015-086 üi.sz.: 4268/2016 Győr-Révfalu, Hattyú utca–név nélküli út hozzávásárlása telekkiegészítésként.
SZTM 2015-088 üi.sz.: 4255/2016 Győr-Révfalu, Malomsok sétány 01126 sz. övezet építési hely kijelölése
SZTM 2015-092 üi.sz.: 4173/2016 Győr-Belváros, Tarcsay V. u.–Bajcsy Zs. u. szabályozási szélességkorrekció
SZTM 2015-096 üi.sz.: 4080/2016 Győr-Révfalu, Szabadrév–Éger utca 01930* sz. tömb vizsgálata
SZTM 2015-101 üi.sz.: 3806/2016 Győr-Révfalu, Zemplén utca 02452 sz. övezet tömbfeltárás-törlés vizsgálata
SZTM 2015-104 üi.sz.: 6719/2016 Győr-Újváros, Liget u.–Tavasz u. 02400* sz. övezet Lk övezetbe

sorolásának vizsgálata
SZTM 2015-111 üi.sz.: 3776/2016 Győr-Gyárváros, Nagy Sándor József utca, parkoló kijelölése
SZTM 2015-113 üi.sz.: 3763/2016 Győrszentiván, Pince u. 41838 hrsz. telekosztás
SZTM 2015-114 üi.sz.: 3755/2016 Győrszentiván, Körtér. Szabályozásivonal-korrekció és telekosztás
SZTM 2015-116 üi.sz.: 5665/2016 Győr-Bácsa, Vámosi u.–Kinizsi Pál u. 02425 sz. övezet beépítési

százalékának növelése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet, a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti
végső szakmai véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: egyszerűsített eljárásban: 2016. április 4-tŐl 2016. április 18-ig
a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó
alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában megtekinthetŐ. Ja-
vaslatok, észrevételek tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

„Nagyon változatos, sokszínű a
munkám, ami egy jó csapattal a
táncművészeket, a produkció-
kat és ezáltal a sikert szolgálja”
– mondja Keszeiné Tóth Berna-
dett, a Győri Balett művészeti
titkára, a Magyar Táncfesztivál
főtitkára, a Magyar Bronz Ér-
demkereszt kitüntetettje, akit a
nemzeti ünnepünk alkalmából
kapott díjáról, és a Győri Balett
legfrissebb híreiről kérdeztünk.

Mi volt az első gondolata, amikor meg-
tudta, rangos kitüntetésben részesül?
A laudáción túl, ön hogyan ítéli meg,
mivel érdemelte ki az elismerést?

Nagyon meglepődtem, de öröm-
mel fogadtam a hírt, hogy a díj odaíté-
lésénél gondoltak rám, s velem együtt
azokra is, akik a háttérből segítik a mű-
vészi produkciókat. A Magyar Tánc-
művészek Szövetsége terjesztett fel a
díjra, amellyel a szervezet a Győri Ba-
lett művészeti titkári és a Magyar
Táncfesztiválokhoz 2003 óta kapcso-
lódó munkámat ismerte el.

Sűrű a programja, hiszen részt
vesz a társulat mindennapi éle -
tében, április 20-án éppen új bemu-
tatójuk lesz, valamint tevékeny részt
vállal a júniusi, győri Magyar Tánc-
fesztivál programjainak szervezésé-

A táncmûvészet teljes palettáját felvonultatja az idei fesztivál
ben is. Avasson be, a Szegény Dzso-
ni és Árnika című darabot miért a fő-
városi közönség láthatja először, és
nem a győriek?

A Szegény Dzsoni és Árnika című
táncjátékot a Nemzeti Táncszínházzal
együttműködve hozzuk létre, így elő-
ször a MOM Kulturális Központban
mutatjuk be, április 20-án. 

Mivel ajánlja a közönség, elsősor-
ban a gyermekek figyelmébe az új elő-
adást, és mikor láthatjuk Győrben?

Lázár Ervin meseregénye egy rend-
kívül bájos történet, tele izgalmas ka-
landdal, meglepő karakterekkel. Példá-
ul a Százarcú gonosz boszorkány, a sér-
tődékeny Rézbányai Győző, egy rabló-
banda és a két főhős, Dzsoni és Árnika,
akik mint egy jó mesében, egymásba
szeretnek, azonban szerelmük betelje-
sedése elé számtalan akadály gördül.
Lakatos János nívódíjas koreográfus ál-
modta színpadra a táncban, kalandban,
szerelemben és varázslatban gazdag
mesét, ami igazi családi szórakozást
ígér. A győri közönség a II. Gyermek
Táncfesztivál nyitó előadásaként láthat-
ja a darabot június 21-én, a Vaskakas
Művészeti Központban. Ősszel pedig a
Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Ter-
mében, a Sulibérletben szerepel majd
az előadás.

Június 20-tól, egy héten át újból
a tánc fővárosa lesz városunk. A
Győri Balett társulata mivel készül a
fesztiválra?

A fesztiválnyitó ünnepi gálán mu-
tatjuk be Velekei László Belső han-
gok című táncetüdjét. A Harangozó-
díjas koreográfus most egy rendkí-
vül izgalmas szimfonikus balettet al-
kotott az életünket befolyásoló bel-
ső hangjainkról.

Milyen újdonságokat, érdekessé-
geket ígér az idei, XII. Magyar Tánc-
fesztivál? 

A hazai táncművészet szinte teljes
palettáját felvonultató fesztiválon íze-
lítőt kapnak a nézők néhány világhírű
társulat produkciójából is. A fesztivál-
nyitó gálán társulatunk mellett fellép
a Brnói Nemzeti Színház Balett Társu-

lata, a Magyar Nemzeti Balett, az Izra-
eli Balett.

A II. Gyermek Táncfesztiválon töb-
bek között János vitéz történetével, egy
Elvarázsolt kastéllyal, A kis herceggel,
Szegény Dzsoni és Árnika kalandjaival
találkozhatnak a gyerekek a Vaskakas
Művészeti Központban, amely a feszti-
vál idejére egy igazi gyerekbirodalom-
má alakul át. Újdonságként a legkiseb-
bekre is gondoltunk, Góbi Rita: Pici bon-
bon című előadásával.

Ismét látható lesz a Recirquel Újcir-
kusz Társulat, idén a Párizs éjjel című
produkciójukkal.  A Kassai Állami Szín-
ház Balett Társulata egy igazi klasszikus
csemegével, Csajkovszkij Csipkerózsi-
kájával kápráztatja el a nézőket. 

A „Tánc és… Erotika; Kreativitás;
Technológia; Egészség” Lakatos Já-
nos izgalmas előadás-sorozata várja
az érdeklődőket a külön erre a célra ki-
alakított Fesztivál Moziban. 

A színház csillárszintjén Eifert Já-
nos fotóművész Geometria című kiál-
lítását nézhetik meg a látogatók. 

Szabadtéri ingyenes programokat
is kínálunk a színház előtti II. János Pál
téren, ahol könnyedebb táncelőadá-
sok lesznek láthatók. A táncolni vá-
gyók megismerkedhetnek a salsa
vagy éppen az argentin tangó lépései-
vel mindezt kitűnő mesterek és zené-
szek vezetésével. Koncertekkel, tánc -
házakkal, különleges étel- és italkíná-
lattal várjuk az érdeklődőket.

A patkány rendkívül kártékony, jól alkalmazkodó, szívós állatfaj.
A kártékony rágcsálókkal emberek közelében gyakorlatilag min-
denhol találkozhatunk, irtásuk szükséges. 

A győri csatornaaknáknál a Pannon-Víz Zrt. évente négy alkalom-
mal végeztet ütemterv-rágcsálóirtást – tudtuk meg Zalka Csabától, a
társaság szennyvízágazat vezetőjétől. – A patkányirtási ütemtervünket
a Győr-Szol Zrt. szakembereivel együtt dolgoztuk ki, az egész városra
vonatkozóan. Az irtás csak így hatékony, ha közterületen is, és a szenny-
vízcsatornákban is megtörténik. Időnként a lakosság is a vízmű segít-
ségét kérni, főleg a sűrűn lakott városrészekből. Ilyen esetben a szol-
gáltató azonnal intézkedik és a pontos helyszínen elvégzi a rágcsálóir-
tást. Ha a csatornában patkányt látnak, a 06-80/20-40-86-os ingye-
nes telefonszámon tehetnek bejelentést. Lyukakat (6-8 cm átmérővel)
hagynak maguk után a földben és időnként a csatornában is kárt te-
hetnek. A patkány óvatos, gyanakvó állat. Ha látják, hogy egyik társuk
elpusztult, már nem esznek a kirakott méregből. Lassan ölő szerrel le-
het csak eredményesen irtani, 5–8 nap után várható az eredmény. Cél-
szerű és hatékony, ha a lakóközösségek saját területükön elvégeztetik
a patkányirtást. Ez általában néhány ezer forintos kiadást jelent egy pa-
nelépületnél. Hatékony védelmet nyújt az áruházak, intézmények kör-
nyékén gyakran látható műanyag dobozos patkánycsapda is: az állatok
egy idő után elkerülik ezeket a helyeket. Sok helyen a kóbor macskák-
nak kitett és otthagyott eleség odaszoktatja a rágcsálókat. Célszerű
mindig csak annyit kitenni, amit a cicák rövid idő alatt elfogyasztanak. 

A közterületen észlelt patkányokról a megyei kormányhivatal
népegészségügyi osztályán, telefonon tehetnek bejelentést:
96/310-622.

Szükséges a rágcsálók irtása

Keszeiné
Tóth Bernadett
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Az ellenséges gépek Győr fölött
hetvenkét évvel ezelőtt, április
13-án 11 óra 50 perckor jelentek
meg, s három hullámban, 12 óra
5 percig szórták a romboló és
gyújtóbombákat.

Az 1944. április 13-ai szomorú esemény,
Győr és különösen Gyárváros életében
örökké emlékezetes marad. A 35 légi tá-
madás közül ez volt az első és legna-
gyobb bombatámadás, melyben 564-en
vesztették életüket. A Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum az évfordu-
ló alkalmából ünnepi programot szerve-
zett az Esterházy-palotában.

Csenár Imre, a Győri Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke gyertya-
gyújtással és egy légvédelmi sziréna
megszólaltatásával kezdte a megemlé-
kezést. Saját, 14 éves korában, Röjtök-
muzsajon átélt háborús emlékeit eleve-
nítette fel. Nagy Róbert levéltáros had-
történeti szempontból idézte fel a győri
és a magyarországi bombázásokat.
Többek között arról beszélt, hogy az áp-
rilis 13-i légitámadást az amerikai légi-
erő 180 bombázója hajtotta végre, nagy
pontossággal. A bombázókat kísérő va-

Megemlékezés a bombázásról
dászgépek pedig alacsony támadásból
lőttek. A Vagongyár, ahol a Messersch-
mitt harci repülőket gyártották a német
és magyar légierő számára, üzemképte-
len lett. A halottak mellett 1330 sebe-
sültről tudni a korabeli jelentések alap-

ján. A levéltáros szerint fontos beszélni
és bemutatni a háború borzalmait a fia-
talabb generációknak, hogy az még
egyszer ne ismétlődhessen meg.  

Hadarics Gábor győri operatőr a
szülővárosában hősi halált halt áldo-
zatok előtt állít emléket a Halálos év-
szakok című dokumentumfilmjével,
melyet a megemlékezés befejezése-
ként láthattak a jelenlévők. 

Egy régi
légvédelmi sziréna
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Április elején Győrben is bemutatkozott
a Mercedes-Benz új E-osztály, az Árkád
üzletközpontban a nagyközönség is
megtekinthette, április végétől pedig
tesztvezetésen is kipróbálhatják a csilla-
gos márka kedvelői a világújdonsággal
is szolgáló E-osztályt – mondta el hetila-
punknak Vimrázy Gábor, az Autentik Mo-
tor-Car Kft. márkakereskedés vezetője. 

Az autó nem arculatfrissítés, telje-
sen új modell, új motorokkal, karosszé-
riával és belső térrel – az utóbbi 64 féle
színárnyalatban világítható meg. Mű-
szerfala is minimum három van: klasszi-
kus, sport és progresszív beállítást vá-
laszthat a vezető, hangulatához illesz-
kedően, köszönhetően a digitális kiala-
kításnak. Az új E-osztály külső formája
a mai Mercedes-Benz szedánok mára
már jellegzetessé vált, rendkívül harmo-
nikus és vonzó vonalait követi. 

A kocsi maximálisan okostelefon-
barát, így ajtót nyithatunk, motort in-
díthatunk készülékünkkel. Az E-osz-
tály már nagyon közel van az önveze-
téshez, figyeli a környezetét, az előt-
tünk haladókat, a sztráda, az út mind-
két szélét, és kormányoz is helyettünk,
ha úgy érzékeli. A törvények szerint

Az elsô szériaautó, mely a legközelebb van az önvezetéshez, figyeli a környezetet, az elôttünk haladókat

Gyôrben is bemutatkozott a Mercedes-Benz új E-osztálya
ma még fogni kell a kormányt, de az
autó már nagyon sok mindent tud(na)
a vezető beavatkozása nélkül is. Par-
kolóházban az autóból kiszállva, okos-
telefonunkkal olyan szűk helyre is be-
navigálhatjuk az új E-osztályt, ahol
bajban lennénk az ajtó kinyitásával. 

A Mercedes-Benz modelljei régóta
tudják már az ütközésre való felkészü-
lést, de most az E-osztály itt is egy új
dimenzióba lépett. Például a lég-

zsák(ok) eldurranásával járó zaj hallás-
károsodást okozhat, így néhány tized
másodperccel a „becsapódás" előtt
bömbölni kezd a zene a hangszórók-
ból, felkészítendő a dobhártyánkat a
nagyobb terhelésre. 

Néhány érdekes adat az új, kétlite-
res dízelmotorról: 194 lóerős és gyári
vegyes fogyasztását négy liter alá lőt-
ték be a mérnökök. Az autó induló ára
11,9 millió forint, természetesen te-

mérdek kényelmi és biztonsági extrá-
val, már szériában. 

Világszerte nő a márka iránt rajon-
gók népes tábora, nincs ez másképpen

Győrben sem. Az elmúlt évben több
mint 140 Mercedest adtunk el a márka-
kereskedésünkben, árbevételünk pe-
dig 140 százalékkal nőtt, ha a válság
előtti szintet még nem is értük el, érez-
zük a konszolidáció jeleit – nyilatkozta
Vimrázy Gábor, az Autentik Motor-Car
Kft. márkakereskedés vezetője. (x)

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

Új Benetton divatáru szaküzlet 
az ETO Park Plazaban!
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 16., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:10 Pasik  04:35 Hazug csajok
társasága  05:15 Hazug csajok tár-
sasága  06:00 Top Shop 06:35 Kö-
lyökklub  09:30 Top Shop 10:25
Brandmánia  10:55 Street Kitchen
 11:25 Autógram  12:00 Nyugi,
Charlie!  12:25 Nyugi, Charlie! 
12:50 A nagy svindli  13:20 A nagy
svindli  14:55 Farm  16:05 Beépí-
tett koszorúslány  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz  20:00
Farm  21:35 Gyertek át szombat es-
te!  22:40 Bankcsapda  00:30
Chupacabra – Vérszívó fenevad 
02:20 Gyertek át szombat este! 
03:15 Gálvölgyi-show 

04:10 Super Car  04:35 Babavilág
 05:00 Hungerő  06:00 Astro-Vi-
lág 07:00 Tv2 matiné 08:20 Éjjel-nap-
pal szülők  08:50 Otthon a kertben
 09:25 Trendmánia  09:55 Egész-
ség Klinika  10:30 Babavilág 
11:00 Otthontérkép  11:35 Pogy-
gyász  12:05 Szalonskicc  12:35
Duval és Moretti  13:40 Duval és
Moretti  14:50 Gyilkos sorok 
15:55 Őrangyalok  18:00 Tények
18:50 Kismenők  21:50 Derült ég-
ből szerelem  00:20 Amerikai pite 5.
– Pucér maraton  02:25 Sportos
02:35 Áldott jó nyomozó  03:20 Ál-
dott jó nyomozó 

05:20 Doktor House  06:10 TV-
SHOP 06:45 Trendközelben 07:10
Will és Grace  07:35 Will és Grace
 08:05 Szívek szállodája  09:00
Amerikai mesterszakács  09:55
Amerikai mesterszakács  10:50
Kettős ügynök  11:50 Kettős
ügynök  12:45 Négy esküvő 
13:45 CSI: A helyszínelők  14:45
NCIS: Los Angeles  15:35 NCIS:
Los Angeles  16:30 Next – A holnap
a múlté  18:25 Jurassic Park 
21:00 Harry Potter és a félvér herceg
 00:00 Rocksztár  02:10 Will és
Grace  02:35 Will és Grace  03:00
Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Cretive Chef (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Cretive Chef (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:25 Sporthírek (ism.) 10:30
Képújság 18:00 Credo (ism.) 18:30
Creative chef (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Kulisszák
mögött (ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.)
21:00 Cretive Chef (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Import Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 17., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Tuti gimi  04:45 Tuti gimi 
05:20 Fókusz Plusz  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub  09:30
EgészségKalauz  10:00 Top Shop
11:00 A Muzsika TV bemutatja 
11:30 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  12:00 Házon kívül 
12:30 Nyugi, Charlie!  12:55 A vö-
rös sas legendája  15:30 Az ördög
jobb és bal keze 2.  Közben: 16.00
Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:50 Non-
stop  21:45 300  00:10 Portré 
00:45 Túszjátszma  02:30 Piszkos
csapat  03:15 Piszkos csapat 

04:05 Vegas  04:50 Sportos 05:00
Hungerő  06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 08:15 Éjjel-nappal szülők
 08:40 Nagy Vagy, Győr!  09:10
a'la CAR  09:45 Tűsarok  10:15
Stahl konyhája  10:50 Az Év Pasija
 11:20 Több mint TestŐr  11:55
Falforgatók  12:55 Csapdába csal-
va  13:30 Gyilkos sorok  14:35
Gyilkos sorok  15:40 Házibuli 2. – A
házibuli folytatódik  18:00 Tények
18:50 A Nagy Duett  21:45 Trans-
formers 2: A bukottak bosszúja 
01:00 Sportos 01:10 Az uralkodónő
 02:10 Maffiadoktor  02:55 Négy
férfi, egy eset  03:20 Psych – Dilis
detektívek 

05:00 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:20 Amerikai mestersza-
kács  07:10 Amerikai mestersza-
kács  08:00 Szívek szállodája 
08:55 Will és Grace  09:25 Trendkö-
zelben 09:55 Top Forma  10:30
Négy esküvő  11:30 CSI: A helyszí-
nelők  12:25 NCIS: Los Angeles 
13:20 Ace Ventura: Állati nyomozoo
junior  15:15 Jurassic Park  17:50
Harry Potter és a félvér herceg 
21:00 Ál/Arc  23:55 London Boule-
vard  02:00 Trendközelben 02:25
Top Forma  02:55 Christine kaland-
jai  03:20 Christine kalandjai 
03:45 Christine kalandjai 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Crea-
tive Chef (ism.) 08:30 Konkrét (ism.)
08:45 Kamarai Magazin (ism.) 09:00
Hello Győr! (ism.) 09:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 10:00 Vény nélkül  
(ism.) 10:30 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Zo-
oo+ (ism.) 19:30 Konkrét (ism.) 19:45
Made in Hungary (ism.) 20:00 Test-lé-
lek-szellem (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 18., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gyilkos sorok  05:00 Sportos
05:10 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  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 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 Mi-
ami Vice  00:05 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  00:15 Ügyféllista
 01:20 Tények Este 02:05 Aktív 
02:25 Sportos 02:35 Ezo.TV 03:35
Elit egység 

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:30 Will és Grace 06:55 Will
és Grace  07:20 Jóbarátok  07:45
Jóbarátok  08:10 Az indíték  09:05
Szívek szállodája  10:00 Kettős
ügynök  10:55 Amerikai mestersza-
kács  11:50 Crossing Lines – Határ-
talanul 12:55 Az indíték 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 szerint a vi-
lág 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 22:00
CSI: A helyszínelők 22:55 Fuss az éle -
tedért!  00:50 Négy esküvő  01:50
Két pasi – meg egy kicsi 02:15 Cros-
sing Lines – Határtalanul  03:05 Ket-
tős ügynök 03:55 Szívek szállodája 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Test-
lélek-szellem (ism.) 10:00 Képújság
18:55 Verselj velem 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Kulisszák
mögött 19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Kulisszák mögött (ism.)
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Gázfröccs
(ism.) 22:55 Verselj velem (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 19., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:20 Az uralkodónő  05:00 Sport-
os 05:10 Hungerő  06:10 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:50 Paloma 
13:50 Walker, a texasi kopó  14:50
Walker, a texasi kopó  15:50 Szeret-
ned kell!  16:55 Megtört szívek 
18:00 Tények 19:25 Jóban Rosszban
 20:00 Hal a tortán – A küldetés 
21:20 Amerikába jöttem  23:55
Red Carpet – Sztárok testközelben 
00:05 Propaganda  01:10 Tények
Este 01:55 Aktív  02:15 Sportos
02:25 Ezo.TV 03:25 Csicska  03:45
Az uralkodónő 

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

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kulisszák mögött (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Kép -
újság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 19:55 Verselj velem (ism.) 20:00
Híradó (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 Creative chef
(ism.) 21:55 Verselj velem (ism.) 22:00
Híradó (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 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 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 23:25 XXI. század –
a legendák velünk élnek  00:00 Ma-
gyarul Balóval 00:35 A Grace klinika
 01:40 Túsztárgyalók  02:35 Mi
muzsikus lelkek 03:00 Győzike 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Hazajáró 06:25 Magyar
történelmi arcképcsarnok 06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:30 Család-ba-
rát 09:05 Barátom az elefántom
10:40 Noé barátai 11:15 Térkép
11:45 Tavasz ünnep 2016 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+
 12:55 Ízőrzők: Csólyospálos 13:30
Hazajáró 14:00 Magyar Krónika 
14:30 Peru – Chile – Húsvét-szigetek
– Juan Fernandez-szigetek 15:00
Szerelmes földrajz 15:35 A Hamis Iza-
bella  17:00 Gasztroangyal  18:00
Híradó 18:35 SzerencseSzombat 
19:35 Francia csók  21:30 Jób láza-
dása  23:10 Kenó  23:15 Tavasz
ünnep 2016 23:30 MüpArt – Béla
Fleck & Abigail Washburn 01:05 Dü-
höngő bika  03:10 Pannon exp-
ressz  03:45 Hazajáró

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Rome Reports – Vatikáni
híradó 06:15 "Így szól az Úr!" 06:25
Útmutató 06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:30 Család-barát 09:00 Isten
kezében 09:25 Kereszt-Tények 09:35
Katolikus krónika 10:05 Új nemzedék
10:35 Evangélikus magazin 11:00 Az
utódok reménysége 11:25 Önkénte-
sek 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Kult+  12:55 Tavasz ün-
nep 2016 13:10 Rúzs és selyem
13:45 A Kapitány  15:25 Kísértés 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:35 Doc Martin  19:30 Magyaror-
szág, szeretlek! 21:00 A magányos
ügynök  23:10 Kenó  23:15 Ta-
vasz ünnep 2016 23:30 A nagyfőnök
 01:05 A magányos ügynök 
03:15 Hazajáró 03:45 Hagyaték 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Roma Magazin 07:55 Domovina
08:25 Váratlan utazás 09:15 Alpesi
őrjárat  10:15 Család-barát 11:45
Tavasz ünnep 2016 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+  12:55 Két du-
ci hölgy 13:30 Univerzum 14:25 Szí-
vek doktora  15:15 Halálbiztos diag-
nózis  16:05 Tappancs, a mesterde-
tektív  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi
őrjárat  19:45 Maradj talpon! 
20:45 Kékfény  21:45 Hawaii Five-
0  22:30 Kenó  22:35 Tavasz ün-
nep 2016 22:50 Magyar Krónika 
23:20 Carl Lutz – Az elfeledett hős 
00:20 Egy zsaru bőréért  02:05 Ne-
velésügyi sorozat  03:40 Hazajáró 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser
Bildschirm 08:25 Váratlan utazás 09:20
Alpesi őrjárat  10:30 Család-barát
11:45 Tavasz ünnep 2016 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45 Kult+  12:55 Két duci
hölgy 13:30Univerzum 14:25Erdészház
Falkenauban  15:15 Halálbiztos diag-
nózis 16:10Tappancs, a mesterdetek-
tív 17:00Ridikül 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35A hegyi doktor 
19:25 Maradj talpon! 20:25 Önök kér-
ték! 21:25 Laura rejtélyei  22:10 Kenó
22:15Tavasz ünnep 2016 22:30A Na-
gyok 23:00MüpArt Classic – Elina Ga-
ranča áriaestje 01:05 Séfek csatája 
02:00 A márki 03:25 Magyar történel-
mi arcképcsarnok 03:45 Hazajáró 

04:15 Fókusz  04:40 Pasik  05:15
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
 12:20 Story Extra  12:50 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 A zöld íjász  03:00 Piszkos
csapat 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

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 20., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Paloma  05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  06:20 Mokka  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 texa-
si kopó  14:50 Walker, a texasi kopó
15:50 Szeretned kell! 16:55 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban Rosszban  20:00 Hal a tortán –
A küldetés  21:20 Újrakezdők – Sze-
relmes szingli szittert keres  23:25
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:35 Lángoló Chicago  00:40 Té-
nyek Este 01:25 Aktív  01:45 Sport-
os 01:55 Ezo.TV 02:55 Lángoló Chi-
cago  03:40 Az uralkodónő 

05:10 Doktor House 05:55 TV-SHOP
06:30Will és Grace 06:55Will és Grace
 07:20 Jóbarátok  07:45 Jóbarátok
08:10 Az indíték 09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Kettős ügynök  10:55
Amerikai mesterszakács 11:50 Cros-
sing Lines – Határtalanul 12:55 Az in-
díték  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  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi 21:00 Pitch Black – 22 évente sö-
tétség  23:20 Füstölgő ászok 2.: Bér-
gyilkosok bálja 01:05 Két pasi – meg
egy kicsi  01:35 Crossing Lines – Ha-
tártalanul  02:30 Kettős ügynök 
03:15 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 Zooo+ 19:55 Ver-
selj velem 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Csak az ETO
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+ (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 22., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Paloma  05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  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 Trans-
formers 3.  00:45 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:55 Tények
Este 01:40 Aktív  02:10 Sportos
02:20 Ezo.TV 03:20 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
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Kamarai Magazin (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Creative Chef (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 21., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:10 Időjárás-je-
lentés 07:25 Slovenski Utrinki 07:55 Al-
pok-Duna-Adria 08:25 Váratlan utazás
09:20 A hegyi doktor  10:10 Család-
barát 11:45 Tavasz ünnep 2016 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:30 Idő-
járás-jelentés 12:35 Kult+  12:45 Két
duci hölgy 13:20 Az Ushuaia expedíció
14:10 Erdészház Falkenauban 15:10
Halálbiztos diagnózis  16:00 Tap-
pancs, a mesterdetektív  16:45 Sze-
rencse Híradó 17:00 Ridikül 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A
hegyi doktor  19:30 Maradj talpon! 
20:30 Fábry 21:50 A három amigó 
23:30 Kenó  23:35 Tavasz ünnep
2016 23:50 Déryné, hol van? 01:30 A
három amigó  03:10 Akadálytalanul
03:40 Hazajáró 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:25 Paloma  05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  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  01:50 Sportos 02:00
Ezo.TV 03:00 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők 03:45 Az uralkodónő 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
18:55 Verselj velem 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek  19:30 Vény nélkül
 19:55 Verselj velem (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 20:55 Ver-
selj velem (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 21:55 Verselj ve-
lem (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  12:20 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  22:55 RTL Klub
Híradó 23:25 Magyarul Balóval
00:05 Brandmánia  00:35 Home-
land – A belső ellenség  01:50 A fő-
nök  02:35 A főnök 

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  12:20 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 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ec-
ranul nostru 08:25Váratlan utazás 09:20
A hegyi doktor  10:10 Család-barát
11:45 Tavasz ünnep 2016 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45 Kult+  12:55 Két duci
hölgy 13:30Univerzum 14:25Erdészház
Falkenauban  15:15 Halálbiztos diag-
nózis 16:10Tappancs, a mesterdetek-
tív 17:00Ridikül 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35A hegyi doktor 
19:25Maradj talpon! 20:25Skandináv
lottó sorsolás 20:35J.A.G. – Becsület-
beli ügyek 21:25 Szabadság tér '56 
22:20Soha, sehol, senkinek 23:55Ke-
nó 00:00 Tavasz ünnep 2016 00:10 A
rejtélyes XX. század 00:45Bebukottak
02:15 A király látogatása 

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 Autó -
gram  12:20 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 Szulej-
mán  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Házon kívül  00:05 Magyarul Baló-
val 00:45 A rejtély  01:45 Döglött
akták  02:45 Döglött akták 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Életkerék
07:55 Öt kontinens 08:25 Váratlan
utazás 09:15 A hegyi doktor  10:10
Család-barát 11:45 Tavasz ünnep
2016 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Kult+  12:55 Két duci
hölgy 13:30 Univerzum 14:25 Er-
dészház Falkenauban  15:20 Halál-
biztos diagnózis  16:10 Tappancs, a
mesterdetektív  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor  19:30 Maradj
talpon!  20:30 Virtuózok 21:55 No-
ra Roberts: Holdfogyatkozás  23:30
Kenó  23:35 Tavasz ünnep 2016
23:50 Csúf szerelem  01:20 Vénusz
Szépségszalon  03:05 Nora Ro-
berts: Holdfogyatkozás 

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:30 Will és Grace 06:55 Will
és Grace  07:20 Jóbarátok  07:45
Jóbarátok  08:10 Az indíték  09:05
Szívek szállodája  10:00 Kettős
ügynök  10:55 Amerikai mestersza-
kács  11:50 Crossing Lines – Határ-
talanul 12:55 Az indíték 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 szerint a vi-
lág 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Négy
esküvő  22:10 Ünneprontók ünnepe
 00:30 Két pasi – meg egy kicsi 
01:00 Crossing Lines – Határtalanul 
02:00 Szívek szállodája 02:50 Szívek
szállodája 03:35 Doktor House 

05:10 Doktor House 05:55 TV-SHOP
06:30Will és Grace 06:55Will és Grace
 07:20 Jóbarátok  07:45 Jóbarátok
 08:10 Az indíték  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Kettős ügynök  10:55
Amerikai mesterszakács 11:50 Cros-
sing Lines – Határtalanul 12:55 Az in-
díték  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 20:05 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 CSI: A helyszínelők – Az ügy lezár-
va 21:35 CSI: A helyszínelők 22:30
CSI: A helyszínelők  23:30 Ünnepron-
tók ünnepe 01:55 Két pasi – meg egy
kicsi 02:20 Crossing Lines – Határta-
lanul 03:10 Szívek szállodája 
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Apróhirdetés

Gyôr-Sárás I. városrészben építési te-
lek, megkezdett építkezéssel, elkészí-
tett lakóházalappal, ajándék tervrajz-
zal, érvényes építési engedéllyel eladó,
Ár: 10,9 M Ft. Érd.: +36-70/601-0228
Nádorvárosban azonnal költözhetõ 3.
emeleti 2 szobás téglalakás eladó.
Ár:14,5 M Ft. Érd.: +36-70/632-4354
Gyôr-Szabadhegyen nappali + 3
hálós sorházi lakás saját udvarral,
garázzsal eladó. Ár: 39,9 M Ft Érd.:
+36-70/703-0865
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén,
tégla társasház második emeletén,
3 hálószobás, erkélyes, egyedi
fûtésû társasházi lakás eladó. Irány -
ár: 19,9 M Ft + 2,3 M Ft garázs.
Érd.: +36-70/459-3010
Gyôr-Ménfôcsanak csendes utcájá-
ban, 80 nm alapterületû, egyedi fûtésû,
sorházi lakás, nappali + 2 szobás el-
rendezéssel eladó. Irányár: 21,8 M Ft.
Érd.: +36-70/459-3010
800 nm—1350 nm-ig össz köz -
mûves építési telkek eladók Gyôr-
tôl és az M1 autópályától 8 percre.
 Irányár: 5.026.800 Ft-tól. Érd.:
+36-70/456-0470
Gyõr-Marcalváros I.-en, 74 nm-es
panellakás eladó. A remek el ren -
dezésû lakásban 3 különálló szo-
bát, tágas konyhát, 2 db saroker-
kélyt találunk. Irányár: 16.490.000 Ft.
Érd.: +36-70/977-7831 
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén
nappali + 3 szobás, újszerû, ma-
gas mûszaki tartalommal rendelke-
zô családi ház eladó. Ár: 35 M Ft.
Érd.: +36-70/977-7844
Gyôri ingatlaniroda eladásra kínálja
Rábapatonán, a központban található,
felújított, kétszintes családi házat. Ár:
22,9 M Ft. Érd.: +36-70/489-2014
Gyôr-Belvárosban, a Duna-parton
eladó egy 52 nm-es, nappali + 2
félszobás, 1. emeleti, újszerû tégla -
lakás 12 nm-es terasszal. Irányár:
22,9 M Ft. Érd: +36-70/977-7838
Gyôr-Ménfôcsanakon, új építésû tár -
sasházi lakások 64 nm-tôl még le -
köthetôk. Fûtéskész ár: 260.000 Ft/nm.
Érd.: +36-70/977-7836
Gyárvárosban másfél szobás, erké-
lyes, mûanyag ablakos téglalakás ga-
rázzsal bomba jó áron eladó! Irányár:
11,5 M Ft. Érd.: +36-70/977-7841
Gyôr-Nádorvárosban, közel a Bel-
városhoz, új építésû projektben la-
kások leköthetôek, 47 nm—77 nm-ig.
Ár: 17.937.000 F—27.756.000 Ft-ig.
Érd.: +36-70/977-7832
Gyôr-Belvárosban, 56 nm-es, mû sza -
kilag és esztétikailag is teljesen felújí-
tott, erkélyes társasházi lakás eladó.
Ár: 18,49 M Ft. Érd.: +36-70/977-7830
Gyôr-Adyvárosban 62 nm-es erké-
lyes, fûtés-korszerûsített 3. emeleti
panellakás sürgôsen eladó. Ár:
15,9 M Ft. Érd.: +36-70/977-7839

A Pacsirta lakóparkban 51 nm-es 
2 szobás  lakás 4,8 nm-es terasszal 
és 29 nm-es kert kapcsolattal  eladó! 

Ár: 13 990 000 Ft
Érd.: +36-70/372-0113

Rugalmas munkaidô, kiemelkedô fizetés

Ingatlanosnak lenni jó!
„Megtapasztaltam, hogy gyors és ha-
tékony munkával lehet csak eredmé-
nyeket elérni. Örülök, hogy az Open-
house profi csapatában mind erre tö-
rekszünk” — kezdi bemutatkozását Bi-
ta Deli, a gyôri Openhouse frissen iga-
zolt értékesítôje. A fiatalember febru-
árban kezdett a Verseny utcai innova-
tív központban, és azóta a csapat si-
keres tagja. „Egy barátom már foglal-
kozott ingatlanozással, tôle kérdez-
tem, milyen ez a munka. Már akkor
kértem, hogy ne szépítsen, mondjon
el mindent. Ami megmaradt bennem
a szavaiból, azt tudom én is útravalóul
adni mindenkinek, aki szeretne ingat-
lanértékesítô lenni: a kereseted a
munkáddal arányos. Ha te beleteszed
az idôdet és az energiádat, akkor az
összegszerûleg is megmutatkozik

majd.” Delinek már az elsô héten si-
került ingatlanportfólióját építeni, és
rögtön az elsô hónapban két eladása
is volt, de óva int mindenkit attól, hogy
elbízza magát. „Akikkel együtt kezd-
tem a képzést, egy része már nem
dolgozik itt. Sokan gondolják, hogy ez
könnyû munka. Tény, hogy az Open-
house sok támogatást ad, kiváló az
oktatási rendszere is, nagy segítség,
amit kapunk a cégtôl. Már maga a
név is segít abban, hogy minket job-
ban elfogadjanak az ingatlanvásárlók.
De keretet is ad a munkához. Én azért
vagyok sikeres, mert nyitott, laza,
energikus személyiség vagyok. Na-
gyon szeretem ezt a munkát, az em-
berekkel való kapcsolattartást. Köny-
nyen ismerkedek, és nem esik nehe-
zemre sokszor hétvégén is dolgozni.”

Bita Deli tippjei
• Az új építésû ingatlanokat most a NOK miatt nagyon könnyû értékesíteni. 
• A gyôri panelek közül viszont most csak ami jó áron van, az kel el gyorsan. 
• Akkor állj ingatlanosnak, ha nyitott, laza, kommunikatív, rugalmas,

fiatalos személyiség vagy!

Mit kínál 
az Openhouse 

a  karrieredhez?

Profi megjelenést
(kitûzôt, mappát, lábzsákot,

 Eladó! táblát, molinót, szuper
weboldalt)

Versenyképes tudást
(Start és Gyakorló tréningeket)

Értékesítést támogató
 technológiákat

(Tippadó rendszert, 
tablet  alapú prezentációt)

….és még sok egyebet, 
amirôl irodavezetôinknél

 érdeklôdhetsz:
Szepessy Anita,

+36-30/757-29-91,
Németh Adrienn,
+36-70/488-97-17

 telefonszámon.



A börze legnagyobb elônye minden-
képpen az volt, hogy a Gyôrben épülô
legtöbb új építésû ingatlant meg lehe-
tett ismerni egy helyen. 13 társashá-
zat, lakóparkot mutattak be a kivitele-
zôk, és ezeket a lakásokat, házakat
akár le is lehetett kötni — hiszen mind
a vállalkozók, mind az értékesítôk je-
len voltak. Az építési vállalkozóktól
konkrét és bátor kérdésekre is választ
kaphattak a vásárlók, hiszen ezúttal a
jogi és a hitellel kapcsolatos tudnivalók-
ra is jelen voltak szakemberek. 

Elôadást tartottak az Otthont Terem-
tünk hálózat szakemberei „Hitellehetô-
ségek a mai piacon” címmel a CSOK-
ról és a lakástakarék-pénztári lehetôsé-
gekrôl. Weicher András, az Otthont Te-
remtünk Pénzügyi Hálózat fejlesztési
igazgatója szerint soha ilyen kedvezô
termékeket nem kínáltak még a lakást
vásárlóknak. „Érdemes azonban füg-
getlen pénzügyi hálózat véleményét ki-
kérni, hiszen a független tanácsadók
segítenek a dokumentációban, napra-
készek a CSOK-NOK változásaival és
ingyenes hitelbírálatot is végeznek.”

Bár a látogatók nagy érdeklôdés-
sel fogadták a Leier által adott új tech-
nológiák bemutatását, vagy Horváth
László beszámolóját a Vulcano Nap-
energiáról, a legtöbb embert az épí-
tésügyi osztály tájékoztatása érdekel-
te. Révi Zsolt, Gyôr fôépítésze elmon-
dása alapján további törvénymódosí-
tásokra lehet számítani. „A 2015. évi
CCXII. törvény, valamint a 456/2015
(XII. 29.) Korm. Rendelet és alkalma-
zásával kapcsolatos tudnivalók és
kérdések közül a legfontosabb, hogy
a törvény alapján az egyszerû bejelen-
tés bevezetésével megszüntetésre ke-
rül  a legfeljebb 300 m2 hasznos ösz-
szes alapterületû új lakóépület vonat-
kozásában  az építési engedélyezési
eljárás. Az építési tevékenységgel
kapcsolatos kötelezettség ez esetben
csak a bejelentésre korlátozódik. A
bejelentést követô 15 nap elteltével
meg lehet kezdeni. Ámde az építésze-
ti tervezést és az építési kivitelezési te-
vékenységet az egyszerû bejelentés
esetén is csak a jogszabályi elôírások-
nak megfelelôen lehet végezni, és ezt

a hatóság a rá vonatkozó jogszabá-
lyok alapján ellenôrizheti” — emelte ki
Révi Zsolt.

A fôépítész emellett elmondta,
milyen dokumentumokat kell bead-
ni bejelentési eljáráshoz, de a leg-
fontosabb tanulsága elôadásának
az volt, hogy „…Az építésznek min-
den helyi és országos szabályt be

kell tartania!” Akinek nem sikerült az
ingatlanbörzén feltennie kérdéseit,
az természetesen bármelyik Open-

house irodába betérhet, hiszen
mind az Otthont Teremtünk hitelta-
nácsadói, lakástakarék-pénztár szak-
értôi állnak rendelkezésre, mind a
gyôri új építésû ingatlanok megte-
kinthetôk.

Elsô kézbôl az elsô ingatlanbörzérôl
Több mint százan regisztráltak az I. Gyôri Ingatlanbörzére, amelyet az Openhouse és a Leier közös szervezésében az állami
 támogatások, a CSOK-igénylés és az új építésû ingatlanok köré épült. Szó szerint.

Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban
lakások még  leköthetôk 44—58 nm-ig 

270.000 Ft-os négyzetméteráron.

Hívjon bizalommal: +36-70/489-2011

Gyôr-Sziget városrész elején,
az egyetemhez közel, 
6 lakásos társasházban 
lakások leköthetôk, 61—64 nm 
között, ajándék udvari 
beállóval.

Ár: 20.300.000 Ft-tól

Érd.:+36-70/977-7842

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP
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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 15—21.

SERTÉSHÚSOK
széles választékban kaphatók.

Sütô-, és grillkolbászok, töltött
húsok folyamatosan kaphatók.

Danone Actimel
4x100 g., 997,5 Ft/kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász

999 Ft/kg

729 Ft/kg

699 Ft/kg

Sertéslapocka

Sertéscomb 899 Ft/kg

S. karaj csont nélküli 1229 Ft/kg

Sertés húsos csont 400 Ft/kg

Sertéstarja, csontos

1599 Ft/kg

Magyar PET tej 2,8%
1 l.

189 Ft/db

399 Ft/cs

Marha lábszár

999 Ft/kg

Pick Békebeli füstölt
lapocka vf.

A GYHG Nonprofit Kft. Radnóti
Ákos alpolgármester, önkor-
mányzati képviselő és Gancz
Tamás önkormányzati képvise-
lő kérésére és támogatásával a
háztartásokban felhalmozó-
dott lom jellegű hulladékok el-
helyezésére gyűjtőpontot üze-
meltet egyszeri alkalommal. Az
esemény április 23-án szomba-
ton, 8 és 16 óra között lesz
Győrben, a Graboplast-sátor
mögötti parkolóban, a Szi-
gethy Attila út és Ifjúság körút
kereszteződésénél.

A hulladékok átvételére kizá-
rólag a gyűjtőhelyen van lehe-
tőség. Elhelyezhető itt: elektro-
nikai, fém, műanyag, nyesedék,
építési törmelék, csomagoló-
anyagok, bútorok, berendezési

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint, a győri hulla-
dékudvarok április 18-tól a nyári nyitvatartás szerint üzemel-
nek. A városi hulladékudvarok április 18-tól a megszokott na-
pokon egy órával később nyitnak és egy órával később zár-
nak, így 9 és 17 óra között vehetőek igénybe. További infor-
máció a www.gyhg.hu weboldalon olvasható.

Kihelyezett hulladékgyûjtô
pont Adyvárosban

tárgyak stb. Veszélyes hulladé-
kot a kihelyezett gyűjtőponton
nem lehet leadni, a veszélyes
anyagokat az állandó helyszíne-
ken működő hulladékudvarok-
ban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri
lakosok, a Győrben szemétszál-
lítási díjat fizetők jogosultak. Jo-
gosultságukat igazolhatják a
hulladékszállítási díj befizetésé-
ről szóló számlával, akiknek pe-
dig ilyen nincs – mert a társas-
ház közösen fizet –, a korábban
kiadott Győr kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi
igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtés a rendőrség és a
közterület-felügyelet kiemelt
biztosítása mellett zajlik.

Hulladékudvarok nyári nyitvatartása

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

Munkavégzés helye: Likócsi Komposztálótelep. Foglalkoztatás jel-
lege: 12 órás munkarend. Előnyt jelent: nehézgépkezelői jogosítvány

Jelentkezési határidő: 2016. április 30.  

További információ hétköznap 7 és 15 óra között, a 96/501-200/243-as
melléken kérhetŐ. Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ e-mail
címre várjuk: varosuzemeltetes@gyorszol.hu. Kérjük, az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Álláshirdetés

technológiai gépkezelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

gépi parkgondozó
Feltétel: B kategóriás jogosítvány

komuves, asztalos, villanyszerelo
Feltétel: szakirányú végzettség

kézi úttisztító
Jelentkezési határidő: 2016. április 30.  

Munkavégzés helye: GyŐr-Szol Zrt. Rozgonyi utcai telephelye. Foglalkoz-
tatás jellege: 8 órás munkarend. További információ hétköznap 7 és 14
óra között a 96/501-200/271-es melléken kérhetŐ. Szakmai önéletrajzát
a következŐ e-mail címre várjuk: varosüzemeltetes@gyorszol.hu. Kérjük,
az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Álláshirdetés

´́

´́ ´́ ´́

A hét elején Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős
alpolgármester és a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
Igazgatóságának szakemberei, a cég Rozgonyi úti te-
lephelyén áttekintették a közterületi fűnyírás során
használt gépek műszaki felkészítésének eredményét. 

A gépek a munkából érkeztek a szemlére, hiszen
április 4-én már megkezdődött a fűnyírás a városban.
A bemutatón kiállították azt a hat darab önjáró fűnyíró
gépet, amelyekkel a Győr-Szol Zrt. munkatársai a Bel-
városban, Nádorvárosban, Gyárvárosban és Adyvá-
ros egy részén dolgoznak. Láthatóak voltak a rézsűka-
szák, a gazos területek vágására használt nagyteljesít-
ményű traktorok, a töltések nyírására bevetett gépek,
a szegélyvágók és a szállítójárművek.

A szemlén elhangzott: A Győr-Szol Zrt. Városüze-
meltetési Igazgatóságának kiemelt tavaszi feladata
a közterületi fűnyírás. A cég a saját lehetőségein be-
lül minden kapacitást bevet a munka gyorsítása ér-
dekében, ezzel együtt a szakemberek türelmet kér-
nek mindenkitől. Amint fogalmaztak: a fűnyírók
minden területre el fognak jutni. Zajlik a szegély -
nyírás a városba bevezető utak mentén, és a külte-
rületeken folyamatban van a kaszálás is.

Tavaszi gépszemle
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!Gyôr, Kodály Zoltán u. 24. (a lottózó mellett)

Gyôr, Örkény István u. 9. (Marcalváros II. az OTP mögött)

FAMÍLIA Fehérnemû, harisnya 
és zokni szaküzlet

MEGNYITOTTUNK!

Már két helyen várjuk kedves vásárlóinkat!
www.familiafehernemu.hu

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.

Győri Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum

Győr, Nádor tér 4.
Kiemelt bérezéssel munkatársakat keres

alábbi közalkalmazotti munkakörbe: szám-
viteli csoportvezető, könyvelő,

számviteli ügyintéző. Munkabér: 
KJT alapján, +bérkiegészítés. 
Érdeklődni: munkanapokon 

06-20/425-1310 telefonszámon.

Győri partnercégeink részére
több műszakos munkarendbe, határozatlan ide-
jű munkaviszonnyal, azonnali kezdéssel, jó kéz-
ügyességű munkavállalókat keresünk. Környe-
zetbarát munkahely. GYHR KFT. Győr, Czuczor
G. utca 15. gyhr@ gyhr.hu Tel.: 96/313-282.

CNC-gépkezelőket keresünk NCT-
esztergára, programozási ismeret szükséges, to-
vábbá keresünk erősáramú villanyszerelőket PLC-
ismerettel. 1.600Ft-os nettó órabér! Győri mun-
kahelyre. Érd.: 06-70/941-0185, 06-70/366-
5722, munka15@index.hu

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

Partnercégünk számára
Pék-cukrász és Műszerész-
gépbeállító munkakörbe ke-
resünk kollégákat szakirá-
nyú végzettséggel. Ha a hirdeté-
sünk felkeltette figyelmét, akkor jelentkezzen
az info@uni-worker.hu e-mail címen vagy a
+36-96/283-281-es telefonszámon.

Gyártósori operátorokat ke-
resünk győri munkavégzésre, három
műszakos munkarendbe. gyor@minosegel-
lenor.hu. Tel.: 06-30/697-2156.

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

Műveletlen ménfői kert
szántására kistraktorral rendelkező
vállalkozót keresek sürgős munkavégzésre.
Fizetés: piaci ár + 10%. 06-30/680-7613

Felújítást, átalakítást, térkövezést, hő-
szigetelést, kőművesmunkát vállalnék ga-
ranciával. Érd.:  06-70/514-3166.

MŰVÉSZETI SZAKÜZ-
LET nyílt Győr Belvárosában, a
Bajcsy-Zs. u. 38. sz. alatt.

Lomtalanítást vállalok padlás-
tól a pincéig, ingyenes elszállítással. Hívjon
bizalommal! 06-70/707-5812

Villanyszerelő-munkák, át-
alakítás, felújítás, szerelvények,  tanácsok,
rövid határidővel. 06-20/402-6657

Teljes körű lomtalanítást
vállalok. Pincéjétől a padlásáig, la-
kása teljes kiürítését is vállalom. Ingye-
nes elszállítással. Tel.: 06-20/546-1450.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövényvá-
gás, fakivágás, bozótirtás Győr és környéke!
96/826-322, 06-30/403-6810.

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

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Feles-
leges 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 megvásárlása,
lomtalanítása, igény szerint rakodókkal. Hét-
végén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, laminált padló lerakása, tisz-
tasági festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

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

Sírkőfelújítás, csiszolás, le -
fedés, betűvésés. Mindez garanci ával.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 06-
30/906-1025

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gyakorlat-
tal rendelkező, középkorú nő. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/451-5367

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

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

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

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

EGYÉB

LAKÁSCSERE
Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, komfor-
tos, egyedi gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 40–45 nm-es, 1+ fél szo-
bás, határozott-határozatlan bérleményre. Sziget,
Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 535.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420. 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
komfortos, felújított, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 42–60 nm-es, 1–3 szo-
bás, határozatlan belvárosi, marcalvárosi, ná-
dorvárosi, gyárvárosi, adyvárosi bérleményre.
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 536.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 71 nm-es, kom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 71 nm-nél nagyobb, 3 szobás vagy
annál nagyobb, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Sziget, Újváros, Szabadhegy,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
537.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1+fél szobás, 48 nm-es,
gázkonvektoros, határozatlan bérleti szerző-
déses felújított lakást cserélne nagyobb, 3
szobás, határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra, Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 86.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 50 nm-es, 2 szobás, komfortos,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne elsősorban belvárosi, 2+fél vagy 3 szobás la-
kásra. Győr közeli tulajdon is lehet. (Hirdetésszám:
89.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 53 nm-es, 1+fél szobás,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne győri, 3 szobás, 68 nm-es vagy
annál nagyobb, gáztávfűtéses határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 90.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi,64 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfű-
téses, felújított, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, belvárosi vagy szigeti bérle-
ményre, alacsonyabb rezsivel. (Hirdetésszám: 91.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

2003-as, 1.4 benzines, ezüstmetál Seat
Cordoba, megkímélt állapotban eladó. 06-
30/183-1280

TRANSZCENDENTÁLIS
MEDITÁCIÓ (TM) – DÍJMENTES IS-
MERTETŐ ELŐADÁS ÁPRILIS 21-ÉN, CSÜ-
TÖRTÖKÖN 17 ÓRÁTÓL. CÍM: GYŐR, KA-
ZINCZY U. 3–5. www.maharishi.hu

Garázst vennéka Vásárcsarnoknál
(Lehel–Álmos–Mester–Török István–Her-
man Ottó utca). 06-20/956-9721

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, herendi
porcelánt, eozinos Zsolnayt,

ezüsttárgyakat, tört és
 f azon arany ékszert, régi 

kar- és faliórákat,
hagya tékot  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, kitünte-
tést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, ZSIB-

BADÁSOK, GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

RIPLI ANTIKVITÁS!
ÜZLETEMBEN MAGAS
ÁRON KÉSZPÉNZÉRT 

VÁSÁROLOK RÉGI
BÚTORT, FESTMÉNYT,

SZŐNYEGET, EZÜST
 TÁRGYAT, PORCELÁNT, 

MINDENFÉLE 
ANTIK TÁRGYAKAT.

DÍJTALAN KISZÁLLÁS!
DR. KOVÁCS PÁL U. 3.
TEL.: +36-20/442-0433.

INGATLAN
Pannonhalma-Tóthegy-
ben, Világörökség-panorámás bio-
birtok,energiatakarékos, tornácos ház-
zal, pincével, kúttal, fás szántóval, teher-
mentesen eladó! Irányára szán-
tóval: 58 + 1 M Ft. Ingatlanosok kíméljenek!
Tel.: +36-20/252-3729.

Győrújbarát-hegyen, Petőfi
utcában, 2030 nm-es, bekerített, közmű-
ves építési telek eladó. 06-70/659-8055
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SPORT BERUHÁZÁS

szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Nem újdonság, hogy az Aqua Sport-
centrum megtelt élettel, hiszen min-
den nap ilyen a létesítményben, ám
ezúttal az úszás legnagyobb klasszisai
vették birtokba a medencét. Már a
118. Országos Bajnokság első nap-
ján, a váltók küzdelmei előtt és alatt is,
ismerős arcokkal találkozhattunk az
uszodában. Egyik pillanatban a min-
dig vidám Kapás Boglárka jön szem-
be, és vált néhány szót azokkal, akik
köszöntik, aztán a világbajnok Bernek
Péter keres megfelelő helyet ahhoz,
hogy átmozgassa izmait. Szilágyi Lili-
ána úgy relaxál, ahogy tőle megszok-
hattuk, fejhallgatóján szól a zene, sé-
tál a parton, és élvezi a verseny han-
gulatát. Az egyik legnagyobb tehet-
ség le sem tagadhatná, hogy ebben a
közegben nőtt fel, az olimpiai bajnok
nagyapa és az olimpikon édesapa
után tőle is várhatjuk a sikereket, akár
már Rióban. 

A tavaly hibátlanul megrendezett
OB után ezúttal is tökéletesre próbál-
ták hangolni az eseményt a szervezők.
A szálak Petrov Iván kezében futnak
össze. A Győri Úszó SE edzője nem iz-
gulja túl a dolgokat, tudja, hogy min-
den rendben lesz a szombati záróna-
pig, a versenyzőknek a lehető legjobb
körülményeket biztosítják. Iván az el-
maradhatatlan rövidnadrág-strandpa-
pucs kombóban közelít, és persze fü-
lig ér a szája, a sok tennivaló mellett
máris kérdezi, miben segíthet. Gratu-
lációnkat örömmel fogadja. 

„Fontos feladatot kaptam, hiszen
utánpótlás szövetségi kapitánynak vá-
lasztottak. A fiatal tehetségek felügye-
lete tartozik hozzám, a Jövő bajnokai
programtól egészen az ifi válogatotta-
kig. A legfontosabb verseny, amire ez
a csapat készül, az a korosztály olim-

Úszó OB: a legjobbak a legjobb helyen
piája, világ- és Európa-bajnoksága.
Utóbbi nyáron, Hódmezővásárhelyen
lesz, elsőként ide kell összeválogatni
és felkészíteni a nemzeti csapatot. Az
új szövetségi kapitánnyal, Hargitay
Andrással, ahogy eddig, úgy a jövő-
ben is segítjük egymás munkáját.
Győrben egyre népszerűbb az úszás,
a klub ott van a legkiemelkedőbbek
között. Túlzás azt állítani, hogy ez ne-
kem köszönhető, ez Győr érdeme.”

Persze nem hagyhatjuk ki a kér-
dést, hogy mit vár az augusztusi
olimpiától, és főként saját versenyző-
itől Rióban.

„Az egész évet a legfontosabb ese-
ményre hegyeztük ki. A válogatottak
felkészülését segíti a győri OB és a
májusi, londoni Európa-bajnokság is,
a csúcs pedig az olimpia. Győrből Ja-
kabos Zsuzsanna, Balogh Gábor és
Takács Krisztián részvétele biztos.
Döntős helyezéssel, bármelyikük ese-
tében nagyon elégedett lennék. A ma-
gyar csapatban négy olyan úszó van,
aki éremeséllyel utazik Brazíliába” –

mondja a győriek edzője, majd elárul
néhány kulisszatitkot, hogy bepillant-
hassunk abba, mi zajlik a színfalak
mögött. A bemelegítő medencéhez
irányít, ahol lépten-nyomon a világ
legjobbjai készülnek a rajtra, vagy ép-
pen levezetnek a verseny után. Szinte
az egész magyar válogatott itt van egy
helyen. Verrasztó Evelyn, Jakabos
Zsuzsanna is a startra vár, Risztov Éva
pedig még utcai ruhában érkezik és
keresi csapattársait. Ők is felkapják fe-
jüket a nézőtérről hallatszó tapsra. A
4x100-as férfi vegyes váltó az első
számban elérte legnagyobb célját,
megúszta az ötkarikás játékokhoz
szükséges időt, győriekkel a soraiban.
Háton Balogh Gábor kezdett, a mell -
úszás részt Gyurta Dániel, a pillangót
Cseh László, a gyorsot pedig Takács
Krisztián teljesítette. Utóbbi úgy érzi,
újjászületett, amióta Győrben edz.

„A győri uszoda teljesen más világ,
mint amiben korábban edzettem Du-
naújvárosban. Itt olyan medencébe
ugrom, olyan rajtkőről és olyan köte-
lek közé, mint ami az olimpián van. Ez
az én számomban, az 50 méter gyor-
son rengeteget számít, hiszen ott min-
den apró részletnek jelentősége van.
Szeretnék Rióban döntőt úszni!”

A londoni bajnok, Gyurta Dániel a
rajtkövek mögötti folyosón éppen azt
elemzi társaival, hogy milyen részidő-
ket teljesített, majd váltunk pár mon-
datot, és megkér, hogy néhány leveze-
tő hossz után várjam meg, akkor tu-
dunk tovább beszélgetni.

„Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hogy a negyedik olimpiámra ké-
szülhetek, hiszen ez az esemény a
csúcs egy sportoló életében. Óriási
motivációt jelent, hogy címvédőként
lehetek ott Rióban. Maximális felké-

szülést igényel mind fizikailag, mind
mentálisan, de nagy kihívás számom-
ra. Itt Győrben a világ elitjébe tartozó
létesítményben versenyezhetünk. A
lehetőség adott a jó eredményekre,
most ránk vár a feladat.” 

A győri Balogh Gábor nem csak
váltóban, hanem egyéni számaiban is
indul az Országos Bajnokságon, sőt
az olimpián is. 

„Örülök, hogy itt készülhetek, egy
nagyon jó edzővel, Petrov Ivánnal. Más
edzésmódszerekkel dolgozunk, mint
amit korábban megszoktam, és ez hoz-
za az eredményeket. A körülmények ki-
válóak, nem túlzás, hogy Győrben
most a legjobb úszónak lenni. Az Eb-n
és az olimpián is egyéni csúcsot akarok
úszni 100 és 200 méter háton is.” A
megmérettetésen nem csak a váltó ért
el kiváló eredményt, többen is olimpiai
kvótát szereztek, és hatalmas küzde-
lem várható a hátralévő napokon is.

Az úszók Országos Bajnokságának
hivatalos megnyitóján Radnóti Ákos,
Győr alpolgármestere köszöntötte a
résztvevőket, és jó versenyzést kívánt
mindenkinek. Kiemelte, hogy a tavalyi
sikeres rendezés után fogadhatja újra
a város a sportág elitjét. A lehető leg-
jobb teljesítményhez hozzájárulhat,
hogy elkészült az Aqua Sportcentrum
33 méteres bemelegítő medencéje is. 

A verseny szombaton zárul, az elő-
futamokat mindegyik napon délelőtt,
a döntőket 16 és 17 órától rendezik.

Balogh Gábor
a győri színeket
képviseli az olimpián

Petrov Iván lett az új
utánpótlás
szövetségi kapitány

Jakabos Zsuzsanna
az OB-n hazai pályán
versenyez
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Az ETO FC Győr utóbbi öt mérkőzése
végződött döntetlennel a labdarúgó
NB III-ban, így a csapat hátrányba ke-
rült riválisaival szemben a másodosz-
tályért folytatott harcban. A Győr kis-
padján az eddigi vezetőedzőt, Preszel-
ler Tamást Bekő Balázs váltja, aki leg-
utóbb Diósgyőrben töltötte be ezt a
feladatkört. A szakember kedden írta
alá szerződését, és első edzését is
megtartotta. Bekő megbízatása nyolc
mérkőzésre, vagyis az idény végéig
szól. A cél egyértelmű, fel kell jutni.

„A vezetők megkerestek, én pedig
nem gondolkodtam sokáig, hogy el-
vállaljam a feladatot. Próbáltam a le-
hető legtöbb információt összegyűjte-

A Győri Audi ETO kettős győzelemmel jutott be a bu-
dapesti Final Fourba a női kézilabda Bajnokok Ligá-
jában, miután 40–23-ra megnyerte a Ferencváros el-
leni negyeddöntős párharc visszavágóját. A Győr
összesítésben 30 találattal volt jobb a Fradinál.

Korán eldőlt a meccs, így könnyebb volt a máso-
dik félidőben játszani. Örülök, hogy ilyen magas
szinten kézilabdázunk, ezt kell nyújtanunk a folyta-
tásban is. Sajnálom, hogy a Fradival kellett játsza-
nunk, de ez az út vezet most a végső sikerig. Nem
állunk meg, mert a java még csak most jön” –
mondta a mérkőzés után Görbicz Anita, az ETO csa-
patkapitánya.

Cél a Bajnokok Ligája-serleg: a java még csak most jön

Bekô Balázs megyei rangadóval kezd
ni a csapatról, hiszen kevés időnk van
felkészülni. Néhány közös edzés után
rangadók sora vár ránk. Kértem, hogy
a kollégák maradjanak, nem hoztam
saját stábot magammal, ők átlátják a
dolgokat, ismerik a játékosokat. Nyil-
ván nekem is gyorsan alkalmazkod-
nom kell. A srácok fiatalok, de ennek
is megvan az előnye, például, hogy a
rutin helyett fizikálisan múlják felül az
ellenfelet. Nagy rajtuk a teher, ezt el
kell viselni” – mondta első edzése
után Bekő Balázs.

A Győr 26 fordulót követően az
ötödik helyen áll az NB III Nyugati
csoportjában, hátránya hét pont a
Mosonmagyaróvár, és négy pont az

egy meccsel többet játszó Dorog
mögött. A vetélytársak közül az tűnik
megelőzhetőnek. A hétvégén me-
gyei rangadón, Mosonmagyaróvá-
ron játszik az ETO.

„Fontos, hogy stabil legyen a csa-
pat, az önbizalom legyen rendben, és
ne foglalkozzanak a srácok a külső kö-
rülményekkel. Úgy játsszanak, hogy a
meccs után egymás szemébe tudja-
nak nézni, hogy mindenki kihozta ma-
gából a legtöbbet. Ha az MTE ellen
azt teszik le a pályára, amit én most el-
képzelek, akkor nyerni fogunk. Fontos,
hogy a szurkolók segítsék a csapatot”
– mondta a szombati találkozóról az új
vezetőedző.

A Győr nehéz sorozatban van. Az
MTE után a Videoton, a Ferencváros
és a BKV következik az ellenfelek kö-
zött. A szombati találkozó 17 órakor
kezdődik, Mosonmagyaróváron. Ne-
hezíti a csapat dolgát, hogy a Sárvá-
ron történt szurkolói rendbontás miatt
az MLSZ Fegyelmi Bizottsága pénz-
büntetés mellett két zártkapus találko-
zóval is sújtotta a klubot. Mindez azt
jelenti, hogy nézők nélkül rendezik a
jövő vasárnapi, Videoton II. elleni mér-
kőzést, és a május 8-i, BKV Előre elle-
ni találkozót. Az ETO Parkba NB III-as
mérkőzésre legközelebb május 21-én,
a Diósd elleni mérkőzésre mehetnek
be a szurkolók. 

„Nem csak az a tény örömteli, hogy a Final Four-
ba jutottunk, hanem az is, ahogyan mindezt tettük.
A legnehezebb feladat most az lesz, hogy ne száll-
junk el, és az legyen a játékosok fejében, hogy még
ennél is jobban játsszanak” – értékelte a mérkőzést
Ambros Martín, a Győr vezetőedzője, majd moso-
lyogva hozzátette: „Mivel ennél jobban teljesíteni
nehéz, akkor legalább tartanunk kell ezt a szintet.”

„A csapat nevében mondhatom, hogy szégyell-
jük magunkat a két mérkőzésen mutatott játékunk
miatt. Gratulálok az ETO-nak, sok sikert kívánok ne-
kik!” – nyilatkozta a találkozóról a Ferencváros átlö-
vője, Hornyák Dóra.

„Ilyen arányban is megérdemelten nyert az ETO.
Egy csapat biztosan lesz, amelyik nekik szurkol a
négyes döntőben, az pedig a Ferencváros” – össze-
gezte röviden a találkozót Elek Gábor, a Ferencvá-
ros edzője.

A BL-négyes döntőben ott lesz az ETO-n kívül a
román CSM Bucuresti, a macedón Vardar Szkopje
és a montenegrói Buducnost Podgorica. Az elődön-
tők párosítását pénteken sorsolják.

A Magyar Kupa elődöntőben Szigetszentmikló-
son újra találkozik a Ferencvárossal az ETO. A mér-
kőzést április 30-án 12.15-kor rendezik, a másik
ágon a Fehérvár KC az Érddel mérkőzik 14.30-kor.

Az új edző utasításait
figyelik a játékosok
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ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
Kovács Aliz szervező manager • 06-70/947-9409 
Rákosfalvy Ferenc ügyvezető • 06-30/272-2064 

AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉG FOLYAMATOSAN.

Magyar Vilmos Uszoda: kedd, csütörtök 16.00–18.00
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 16.00–19.00
Móra Uszoda: hétfőtől péntekig 17.00–19:00
Aqua Sportközpont: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 16.00–17.00

Felnőtt úszásoktatás/edzés: 
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 19.00–20.00
Aqua Sportközpont: kedd, csütörtök 19.00–20.00
Móra Uszoda: kedd, csütörtök 18.00–19.00

Bébiúszás:
Aqua Sportközpont: hétfő, csütörtök, szombat, vasárnap. Ollé Orsolya • 06-20/312-3733
Sátoros Uszoda szombat 8.00; 8.45, Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392

Vízi torna:
Aqua Sportközpont: hétfő, szerda, péntek, szombat 
Tóth Mónika • 06-30/627-8722

ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG.

A közelmúltban három rangos verse-
nyen is indultak a Győri AC fiatal bir-
kózói. Püspökladányban rendezték a
Kötöttfogású Diákolimpia II. korcso-
portjának országos döntőjét, ahol

Mayer Ádám a +69 kg-os súlycso-
portban az ötödik helyen végzett.

Pesterzsébet adott otthont a III.
korcsoport fináléjának. A világverse-
nyeket idéző körülmények között
megrendezett viadalon 13 súlycso-
portban 275 birkózó mérte össze ere-

Komoly feladat várt a teke szuperliga
20. fordulójában a Győr-Szol TC csapa-
tára, amely hazai pályán fogadta a friss
Bajnokok Ligája-győztes Szegedet. A
papírforma szerint a tabella 4. helyén ál-
ló Győrnek kevés esélye volt arra, hogy
meccset nyerjen a világ legjobbjai ellen,
hiszen a vendégek a BL mellett a hazai
sorozatot is rendkívül komolyan veszik,
itthon három éve veretlenek, sorrend-
ben 68. győzelmükre hajtottak.

„A BL-menetelést a hazai bajnokság
mellett végigvinni nem könnyű feladat,
most mégis a legnagyobb sikert ünne-
pelhettük, óriási eredmény a végső győ-
zelem. A Szuperligában három éve ve-
retlenek vagyunk, de még most is
ugyanolyan keményen készülünk ezek-
re a mérkőzésekre is. A Győr elleni talál-
kozó sem volt egyszerű, nagyon jól ját-
szott az ellenfél, komoly erőbedobásra
késztettek minket. Szerencsés vagyok,
hogy ilyen csapatot irányíthatok, ahol
igazi sportemberek a sikerekért küzde-
nek, ez motiválja őket, hiszen ez egy
amatőr sport” – mondta Karsai Ferenc,
a Szegedi TE csapatvezetője.

A végig magas színvonalú találkozón
a Szegediek nyertek 8:0-ra. A vendégek
mind a hat játékosa a nemzetközi szin-
ten is jónak számító 600 fa felett gurí-

A 62 kilogrammos kategóriában, 269
kilós összeredménnyel, nyolcadik lett
Soóky Gergely, a súlyemelő olimpiai
kvalifikációs Európa-bajnokságon, a
norvégiai Fördében.

A 23 éves győri versenyző – aki az
U23-as korosztályos Európa-bajnoksá-
gon győzött 2015-ben – a tavalyi felnőtt
Eb-n ugyanennyit emelt, s akkor kilen-
cedikként végzett. Most szakításban
117 kilóval a 11. pozícióban zárt, lökés-
ben 152 kg-ig jutva, hatodik lett.

A BL-gyôztest fogadták

tott, kiemelkedett közülük is a többszö-
rös világbajnok Kiss Norbert 675 fával.
A győri csapatból Kakuk Levente 647,
Batki Tamás és Németh Gábor 632 fás
teljesítménye is figyelemre méltó.

„A Szeged a világ egyik legjobb csa-
pata, bármelyik pályán képes kiemelke-
dőt nyújtani. Egyéni teljesítményekben
jók voltunk, nem volt ez egy sima meccs.
Célunk a Szuperliga negyedik helye,
amely a nemzetközi kupaszereplést biz-
tosítaná, de a sorsunk már nem csak a
saját kezünkben van a hátralévő két mér-
kőzésünkön” – értékelte a találkozót Bat-
ki Tamás, a Győr-Szol TC játékosa.

A Szeged az utolsó két forduló
eredményétől függetlenül 12. alka-
lommal lett bajnok. A Győr a követke-
ző körben a Péti MTE, majd zárásként
a Szolnok együttesével játszik. 

Soóky Gergely 8. lett
az Európa-bajnokságon

A súlycsoport Európa-bajnoki cí-
mét a török Atak érdemelte ki, 296 ki-
lós összeredménnyel. Az, hogy sike-
rül-e a magyar csapatnak az első hat
között végezni, ezzel olimpiai kvótát
szerezni, csak az Eb végén derül ki, ha
igen, akkor a volt győri Nagy Péter le-
het ott Rióban. Ez esetben Soóky is
vele együtt készül az ötkarikás játé-
kokra, hogy sérülés esetén a Rekard
SE emelője legyen a beugró a magyar
kvótás helyre.

Éremhalmozó birkózók
jét. A Győri AC két versenyzője, Gyu-
rasits Máté és Reznyák Máté egyaránt
az ötödik helyen zárta a viadalt.

A győri birkózók a csehországi Ho-
donínban is bizonyítottak a 9–12 éve-

seknek rendezett nemzetközi kötöttfo-
gású versenyen, ahol hét ország 350
versenyzője lépett szőnyegre. Kovács
Zénó (39 kg), Molnár József (47 kg),
Mayer Ádám (+70 kg) aranyérmet
szerzett, Molnár Tamás (35 kg) és So-
ós László (54 kg) ezüstérmes lett. 

SPORT MOZAIK

A fiatal versenyző
az edzőteremben

A Győr-Szol TC csapata
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Látványos helyszínen, a főváros
felett, a Citadellán mutatták be
a 2024-es budapesti olimpiai pá-
lyázat logóját. A nyertest közel
kétszáz pályamű közül válasz-
tották ki.

A gyönyörű panoráma előtt megtartott
sajtótájékoztatón elhangzott, Budapest
nem akarta elsietni a logó kiválasztását,
ezért ahelyett, hogy megbízott volna egy
ügynökséget a munkával, inkább lehe-
tőséget adott a fiatal grafikusoknak. A
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a
Design Terminál által kiírt közös pályáza-
ti felhívás több mint ezer grafikus fantá-
ziáját mozgatta meg, és több mint 180
pályamű érkezett. A nyertes munkát egy
fiatalokból álló designstúdió, a Grapha-
sel tervezte. A budapesti pályázat emb-
lémájának meghatározó elemei a Sza-
badság-szobor, a víz és az olimpiai ötka-
rika, utóbbi azonban nem a klasszikus
formában, hanem „újraértelmezve" jele-
nik meg – közölte az MTI. A szimbólum
a frissebb, fiatalosabb, kreatívabb olim-
pia koncepciójára kíván utalni.

A rendhagyó eseményen Tarlós Ist-
ván főpolgármester leszögezte, a fővá-
ros mindent megtesz a sikerért, és Bu-
dapest jó házigazda lenne, amely meg-

Budapest 2024: bemutatkozott az olimpiai logó

érdemelné az olimpiarendezést. Kie-
melte, megváltoztak a körülmények, így
az esélyek is. Ezt hangsúlyozta Borkai
Zsolt, a MOB elnöke is, aki emlékezte-
tett rá, az Agenda 2020 által bevezetett
elvek lehetőséget adnak arra, hogy Bu-
dapestnek esélye legyen Los Angeles,
Párizs és Róma pályázatával szemben.
Borkai Zsolt utalt a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválra is, amely jó

ajánlólevél lehet a végső döntés előtt.
Fürjes Balázs, az olimpiai pályázat kor-
mányzati felelőse arról a fejlődési pályá-
ról beszélt, amit Budapest 2024-ig be-
fut majd. Az Agenda 2020, fővárosunk
adottsága és fejlesztései mellett fontos
szempont, hogy igazi olimpiai nemzet
vagyunk. Veres Amarilla paralimpikon
és Kovács Ágnes olimpiai bajnok a
sportolók szemszögéből világították

meg egy esetleges olimpiarendezés
nagyszerűségét, de Szalay-Berzeviczy
Attila, a Budapesti Olimpia Mozgalom
(BOM) elnöke, valamint Szekeres Pál pa-
ralimpikon is arról a lehetőségről beszélt,
amit az előttünk álló időszak jelenthet. 

A 2024-es olimpiára Budapest
mellett Párizs, Róma és Los Angeles
pályázik, a győztest 2017 szeptembe-
rében, Limában hirdeti ki a NOB.
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

Márciusban új lakók érkeztek hozzánk
Budapestről. Az Afrika középső terü-
letein élő vörös bivalyokat a világ alig
kéttucat állatkertjében mutatják csak
be, és összesen mintegy másfélszáz
egyed képviseli ott a fajukat.

Rokonságban áll a sokkal közis-
mertebb fekete kafferbivallyal, ezért
vörös kafferbivalynak, vagy afrikai er-
dei bivalynak is szokták nevezni. A ter-
mészettudósok Az afrikai vadbivaly-
nak két alfaját különböztetik meg. A
legtöbb természetfilmben és útleírás-
ban az Afrika déli részén élő, fekete
színű kafferbivalyról esik szó, és ez az
állat látható leggyakrabban az állat-

Új lakók az Afrika kifutóban
kertekben is. A valamivel északabbra,
és inkább az erdős, mocsaras terüle-
teken őshonos vörös vadbivallyal
ezért sokkal ritkábban találkozhatunk.
Nevét vörösesbarna szőrzetéről is
kapta, jellemzője, ahogy az állat öreg-
szik szőrzetének színe is fokozatosan
besötétedik. 

Termete jóval kisebb, mint a sza-
vannán élő rokonánál, de abban is kü-
lönböznek, hogy a bikák homlokán
nem található meg a sisakszerű szarv-
páncél. Hosszabb, vörösesbarna a
szőrzete, marmagassága 1,1-1,3 mé-
ter, tömege 270-320 kilogramm, test-
hossza (a fejjel együtt) 180-220 centi-
méter körül van. Faleveleket és kisebb
mennyiségben fűféléket fogyaszt. 

Leggyakrabban kis létszámú cso-
portokban élnek, rejtőzködő életmó-
dot folytatnak. Többnyire éjjel jár táp-
lálék után, kerülve a hőséget. Ha na-
gyon meleg az idő, a közeli mocsarak-
ban, sárfürdővel hűtik le magukat.

Társas kifutónkban egyre gyakrab-
ban láthatóak már együtt, a többi afri-
kai szomszédjukkal.

Látogasson, el a győri állatkertbe,
keresse meg új lakóinkat, és töltsön el
egy tartalmas, élményekben gazdag
napot nálunk.


