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A címben szereplő dalt is elénekelte Aradszky
László kedden este a felállva tapsoló győri nyug-
díjasoknak a Vaskakas Művészeti Központban. A
koncerten felcsendült számos ismert sláger, a kö-
zönség pedig együtt énekelt a nyolcadik x-en is
túl járó művésszel.

Radnóti Ákos alpolgármester az est végén a
város ezüstérmét adta át Aradszky Lászlónak
Borkai Zsolt polgármester nevében, az évtizede-
ken át tartó színvonalas szórakoztatás elismeré-
séül. Az alpolgármester lapunknak elmondta, ha-
gyományteremtő szándékkal, az Idősügyi Ta-
náccsal szervezték meg a koncertet, a jegyeket
a nyugdíjasegyesületek kapták. A koncert elérte
célját, Aradszky László fergeteges előadással

Fogadóóra. Diligens Tibor önkormányzati
képviselő lakossági fogadóórát tart április 26-
án, kedden 16:30 órakor a Szabadhegyi Ma-
gyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános- és
Középiskolában (Konini u. 2–4.).

Fogadóóra. Szabó Jenő önkormányzati kép-
viselő április 25-én, hétfőn 15–16 óra között
fogadóórát tart Gyirmóton, a lakossági infor-
mációs irodában (Művelődési Ház, Szent
László u. 35–37.).

Jogsegély. Április 27-én, szerdán 17 órai kez-
dettel ingyenes jogsegélyszolgálat lesz a Győr,
Herman Ottó u. 22. szám alatti MSZP Székház-
ban, amelyre minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.

Nemcsak a húszéveseké a világ!
szerzett felejthetetlen perceket az időseknek –
mondta Radnóti Ákos.

Aradszky László szerint megszámlálhatatlanul
sokszor lépett már fel Győrben a 60-as évektől. A Kis-
faludy-színházban (mai Vaskakas) mindig zsúfolt ház
fogadta, és remek közönség. A színészek és újságírók
rangadóján városunkban lőtt egy felejthetetlen csu-
kafejes gólt, és olyan is volt, amikor kemény mínu-
szokban, szakadó hóesésben énekelt a Széchenyi
téren kitartó közönsége előtt. Legutóbb pedig pár
évvel ezelőtt a Szenes-show turnén állt ugyan-
ezen a színpadon és második helyezést ért el a
műsorban. Ezek az emlékek abban a pár perc-
ben jutottak eszembe, amikor átvettem a város
ezüstérmét – mondta az előadó.

Határtalanul Felvidéken
Névadójuk, Petőfi Sándor szellemiségét idézve, kelt útra a mén-
főcsanaki iskola 40 diákja Felvidékre, Gömör és Szepes várme-
gye történelmi és irodalmi emlékeinek felkeresésére a közelmúlt-
ban, a Határtalanul pályázat keretében. Útjuk során az Unesco
világörökség több érdekességét is látták: Kraszna Horka helyre-
állított várát és a Gombaszögi Cseppkőbarlangot. Nemzeti színű
szalagos koszorút helyeztek el Jókai Mór és Bartók Béla emlék-
tábláinál, Mikszáth Kálmán szülőházánál, Balassi Bálint gyermek-
korának színhelyén és Thököly Imre síremlékénél. Lőcse városá-
ban láthatták Géczy Julianna lakóházát, felidézték a „lőcsei fehér
asszony” életének végzetes győri befejezését. Sajógömörön, egy
magyar nyelvű alapiskolában felidézték az igazságos Mátyás ki-
rályt, hogyan is leckéztette meg a földesurakat a falu határában,
Selmecbányán pedig a bányászati múzeumot is meglátogatták.

A kirándulás az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatá-
nak keretében valósulhatott meg.

Újraélesztés
a téren 

Látványos újraélesztési gyakorlatot mutattak
be fiatalok a múlt csütörtökön a Széchenyi
téren, ahol a járókelőknek próbálták megta-
nítani, hogyan segíthetnek.

A Széchenyi téri villámcsődületet a belvá-
rosi Egészség-piac részeként rendezték
meg Takács Krisztián, a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum kommunikációs
és marketing csoportvezetőjének kezdemé-
nyezésére, aki elmondta, ezzel a bemutató-
val szeretnék felhívni a figyelmet az újraélesz-
tés fontosságára. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a vá-
rosrész önkormányzati képviselője kiemelte,
nagyszerű ötlet, hogy sikerül a Belvárosban sé-
tálókat megtanítani az újraélesztés technikájá-
ra, hiszen évente több száz ember azért hal
meg, mert a környezetében lévők nem tudtak
segíteni, a mentő pedig túl későn érkezett. „Ha
időben el tudjuk kezdeni az újraélesztést, akkor
értékes perceket nyerünk a mentők kiérkezé-
séig, és ha csak egyetlen ember életét is meg
tudjuk így menteni, már megérte megtanulni
a technikát" – emelte ki dr. Somogyi Tivadar.
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A rendszerváltás környékén
kezdtünk el ismerkedni a kifeje-
zéssel, a mindenható állami tá-
mogatást kezdték felváltani a
szponzorok és a szponzoráció.
Mint oly sok fogalmat, ezt is ha-
mar kikezdte az idő, boldog-bol-
dogtalan pénz után futkosott,
kértek mindenre, képtelenebb-
nél képtelenebb dolgokra. A
szponzorálás kezdett átmenni
koldulásba, szerencsére a nagy és
komoly cégek felocsúdtak, a
szponzor kifejezést felváltotta
egy sokkal elegánsabb és tartal-
masabb kifejezés, a társadalmi
felelősségvállalás. 
Bár a kifejezés a hétköznapi em-
ber számára hivatalosnak tűn-
het, mégis benne van minden,
ami hozzá kapcsolható. Egy adott
cég, történetesen aki Győrben te-
lepedett le, lett sikeres, felelős-
séggel tartozik a környezetért,
ahol él és dolgozik. Nem csak kül-
földi tulajdonú, hanem magyar
cégek is szép számmal akadnak,
akik átérzik a társadalmi felelős-
ségvállalás nemes eszméjét, s
nyereségük egy részéről közcé-
lokra hajlandók lemondani.
A közelmúltban a Városházán is
gyakran elhangzott a társadalmi
felelősségvállalás kifejezés. Mint
arról egy hete beszámoltunk,
Borkai Zsolt polgármester – nem
először – vállalkozói fórumot hí-
vott össze, ahol arról esett szó, ho-
gyan lehet a cégek társasági adó-
jából a sport, a filmművészet és
az előadó-művészet javára legá-
lisan, átláthatóan támogatást fel-
ajánlani.
A megjelent vállalkozók nagy
számából arra lehet következ-
tetni, nem csak érdeklődnek a
TAO-támogatás módjáról, ha-
nem tisztában vannak a társa-
dalmi felelősségvállalás nemes
eszméjével is.
A média felelőssége is nagy ab-
ban, hogy minél többen támo-
gassanak a városban értékes és
fontos tevékenységeket. Ahogy
eddig, úgy a jövőben is helyet
szentelünk a támogatóknak,
mert megérdemlik. Legyen sikk,
divat, bárminek nevezzük, társa-
dalmi felelősséget vállalni. 

Koloszár Tamás

Szponzorok

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: o. jakócs péter

Ha valaki most iratkozik be egy
autósiskolába, jó esetben nyár
végére lesz jogosítványa. Évi,
nagyjából 100 ezer tanulóveze-
tőre kevesebb, mint 2500 oktató
jut, újakat alig képeznek, a pá-
lya eleve nem vonzó. Így viszont
jelentősen csúszik a jogosítvány
megszerzésének ideje Magyar-
országon.

Győrben is öregszik 
az oktatói állomány
„Átlagosan két-három hónapot kell

várnia a tanulóvezetőnek a sikeres el-
méleti vizsga után, hogy volán mögé ül-
hessen, annyira kevés gyakorlati autós
oktató van az országban. Néhány fővá-
rosi autósiskolában még ennél is rosz-
szabb a helyzet, ott egyszerre többszáz
tanuló várja, hogy végre autóba ülhes-
sen. Szerencsére városunkban sokkal
jobb a helyzet” – mondta Vér György,
gépjárműoktató és hozzátette, itt, ha
akarnak, általában egy-két héten belül
autóra kerülnek a tanulók. „Az viszont
tény, hogy egyre többen hagyják el a pá-
lyát, öregszik az oktatói állomány, a vá-
rosban dolgoznak 60, sőt 70 éven felüli
gépjárműoktatók is. 2005-ben leállítot-
ták a gépjárművezető-képzést Magyar-
országon, és csak tavaly indult ismét
tanfolyam, amit évente legfeljebb 70-en
tudnak elvégezni, ez nem megoldás a
súlyos szakemberhiányra” – állítja a
szakember. 

Túl kevés idő jut
városi vezetésre 
„A szakemberhiány mellett más

probléma is van, ami országszerte és
Győrben is komoly gond” – mondta
Vér György, aki maga is 65 évesen ok-
tat és már 25 éve van a pályán. A tanu-
lóknak 580 kilométert kell megtenni-
ük a gyakorlati vizsgához, ami 29 óra
vezetést jelent, de ebből mindössze
14 óra a városi veze-
tés. „Ez borzasztóan
kevés, főleg egy ilyen
folyamatosan fejlődő
és átalakuló város-
ban, mint Győr, ahol
az átlagosnál is dina-
mikusabb a közleke-
dés. A körforgalmak
sajnos komoly kihí-
vást jelentenek, és
nem csak a friss jogo-
sítvánnyal vezetőknek, nem is beszél-
ve a körgeometriás csomópontokról,
ahol a túl lendületes sofőrök szinte he-
tente okoznak baleseteket” – állítja a
gépjárműoktató. „Miután megvan a
jogsi, a többség szinte azonnal elfelejti
az alapvető szabályokat, rendszeresen
elmarad az elsőbbségadás, az 50-es
sebességhatár betartása és az index is”
– mesélte tapasztalatait Vér György.

(Ön)veszélyesen
vagány magyar sofőrök
„Nem véletlen a sok baleset az

utakon” – folytatta a gépjárműokta-
tó. „Jogosítvánnyal a zsebükben a
sokszor még igencsak zöldfülű au-

tóvezetők túl veszélyesen közleked-
nek. Felvállalnak olyan manővereket
és előzéseket is, amit nem kéne, az-
tán hamar megvan a baj” – tette
hozzá Vér György, aki szerint a ma-
gyar sofőrökre amúgy is jellemző a
türelmetlen vezetés, mindenki siet
valahová, és nem érdekli, hogy má-
sok is vannak az úton. „A Győrbe ve-
zető főutakon szinte lehetetlen vál-

lalkozás szabályosan eljutni A-ból B-
be, mert az agresszív autósok nem
ismernek se Istent, se embert, letol-
nak, rád húzzák a kormányt, nem is
beszélve a rád zúduló szitkozódás-
ról, ha útban vagy” – mondta a szak-
ember. „A Véda, azaz a szupertrafi-
pax-hálózat jó találmány, de nem
old meg semmit, ha a száguldozó
és szabálytalankodó sofőrök csak a
kamerák környékén ügyelnek a
KRESZ-re. Komoly szemléletváltás-
ra lenne szükség, és európai módon
viselkedni az utakon is, mert közös
érdek, hogy aki autóba ül, az a nap
végén biztonságban haza is érjen” –
zárta a gépjárműoktató. 

Kevés az oktató, hosszú idô
jogosítványhoz jutni

Közös érdek, hogy 
mindenki épségben
hazaérjen
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az Audi Hungaria Motor Kft.
egy Győrben készült Audi A3
Limousine-t bocsátott a Győri
Háziorvosok Ügyelete Beteg -
ellátó Egészségügyi Nonpro-
fit Kft. rendelkezésére, amely-
nek kulcsát Peter Kössler, az
Audi Hungaria ügyvezető
igazgatója adta át Borkai
Zsolt polgármesternek. 

„Az Audi Hungaria vállalati filozó-
fiájának egyik alappillére, hogy a
társadalmi felelősségvállalás je -
gyében segíti a régióban és a
Győrben működő szervezeteket”,
mondta Peter Kössler, az Audi
Hungaria ügyvezető igazgatója.
„A város nem csupán gyártótelep-
helyünk, hanem vállalatunk és
munkatársaink döntő többségé-
nek otthona is, így igyekszünk
hozzájárulni az itt élők életminősé-
gének javításához. Ez az ízig-vérig
győri Audi A3 Limousine bizton-
ságos útitársa lesz a háziorvosi
ügyelet elkötelezett csapatának.”

„Nagy öröm a győrieknek,
hogy egy ilyen partnert tudha-
tunk magunk mellett, mint az Au-
di Hungaria, amelyre az élet szá-
mos területén számíthatunk.
Győr és a vállalat összefogása,
közös projektjei városunk gyara-

Ügyeletben az Audi A3 Limousine

podását szolgálják” – mondta
Borkai Zsolt. Hozzátette, az ön-
kormányzat kiemelt területként
kezeli a szociális és egészség-
ügyi ellátást, amelynek fontos
szereplője a Győri Háziorvosok
Ügyelete, ezért is örömteli, hogy
tevékenységüket az Audi Hunga-
ria támogatásával egy új, jól fel-
szerelt ügyeleti autó is segíti. A
polgármester nem csak átvette,
de rögtön tovább is adta az autó

kulcsát dr. Muzsay Géza ügyelet-
vezető főorvosnak.

A Győr Háziorvosok Ügyelete
Betegellátó Egészségügyi Nonpro-
fit Kft. feladata Győr lakosságának
ügyeleti ellátása. Az összesen száz
orvost, nővért, adminisztrátort és
gépkocsivezetőt foglalkoztató szer-
vezet gyors segítséget nyújt a hir-
telen kialakuló esetekben, és nagy-
mértékben hozzájárul az egész-
ségügyi ellátásának biztosításához.

Több mint kétszeresére, 467 millió fo-
rintra nőtt tavaly a Graboplast Zrt. adó-
zott nyeresége. A fejlesztéseknek kö-
szönhetően, a vállalat 90 fővel bővítette
az alkalmazottak számát, és a követke-
ző években is a munkatársak létszámá-
nak növelését tervezik.

A győri székhelyű Graboplast Zrt.
2015-ben 3 százalékkal, 18 milliárd fo-
rintra növelte árbevételét, miközben a
vállalat adózott eredménye majdnem
háromszorosára, 467 millió forintra
emelkedett. Az alkalmazottak száma ta-
valy több mint 70 fővel, közel 640 főre
bővült. A három városban (Győr, Kecs-
kemét, Tatabánya) gyárakkal rendelke-
ző társaság árbevételének továbbra is
meghatározó része származik külföld-
ről: a padlókat közel 100 országban
használják, így árbevételének több
mint 90 százaléka az exportpiacokon
keletkezik. A társaság közgyűlése elfo-
gadta a menedzsment tavalyi évről szó-
ló beszámolóját.

Fejleszt és dupláz
a Graboplast

A zsámbéki Busexpón új típu-
sú távolsági buszt mutatott be
a legnagyobb magyar autó-
buszgyártó, a Kravtex-Kühne
Csoport.

A hagyományos buszoknál
mintegy 2-2,5 méterrel rövidebb
Credo Optinell 10 jelenleg az
egyetlen hazai gyártmányú tá-
volsági busz. A Mosonmagyar -
óváron és Győrben fejlesztett jár-
mű vételárarányos magyar ér-
tékhányada megközelíti a 85
százalékot, üzemeltetési költsé-

Új távolsági busz a Kravtextôl
gei pedig jóval alacsonyabbak a
hagyományos méretű buszok-
nál. A Kravtex-Kühne Csoport
szerint a Credo Optinell 10 a re-
gionális közlekedési központok-
nál és külföldön is sikeres lehet a
kisebb méretkategóriába tarto-
zó autóbuszok európai piacának
bővülése miatt. Az új termék so-
rozatgyártása a második félév-
ben indulhat Mosonmagyaróvá-
ron, ahol hamarosan felavatják
Magyarország legnagyobb
buszgyárát.

Borkai Zsoltnak
Peter Kössler adta át
a kulcsot

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyok betöl-
tésére álláspályázatokat hirdet az alábbi munkakörökben

• BELSŐ ELLENŐR
• VÉDŐNŐ
• SZAKÁCS
• ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ

(kőműves, burkoló képesítés előnyt jelent)

• TAKARÍTÓ

Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások
megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó iratok, igazolások: 1. szakmai önéletrajz
• 2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3.
nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7)
bekezdés d) pontja alapján.

Jelentkezéseket az alábbi címekre várjuk:
EESZI Győr

humán-erőforrás gazdálkodási csoport 
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11. 

vagy hr@eeszi.hu

Az álláslehetőségekkel kapcsoltban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon

vagy a hr@eeszi.hu email címen.

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat!
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. Tel.: 96/595-080, 30/754-0211.
Ny.: H.—P.: 8—12 és 13.00—17.00, szo., v.: zárva
E-mail: info@galbusz.hu 

DEBRECEN—HAJDÚSZOBOSZLÓ
ÉLMÉNYFÜRDÔZÉS félpanzióval
június 11—12. 32.500 Ft/fô 

MEDITERRÁN ESTÉK KRK-SZIGETÉN
félpanzióval június 22—25. 66.000 Ft/fô 

PRÁGA VARÁZSA félpanzióval
június 10—12. 49.000 Ft/fô 

BERCHTESGADEN—SALZBURG
HITLER SASFÉSZEK-HALLEIN SÓBÁNYA—
GROSSGLOCKNER—CHIMSEE
félpanzióval július 11—14. 78.000 Ft/fô 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS:
VELENCEI KALMÁR • június 5. 7.100 Ft/fô
EVITA •  július 10. 11.000 Ft/fô
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Naponta négy, nyáron öt alka-
lommal élvezhetjük a zenés pro-
dukciót, de a többi napszakban
is izgalmas látványosság a
megújult központi szökőkút,
melynek környezete igazi talál-
kozási ponttá alakult.

Talán a legérdekesebb perspektíva a
szökőkúthoz készült új látványterasz-
ról nyílik, ahonnan – háttérben a Vá-
rosházával – közelről csodálhatjuk a
vízsugarak játékát. A Megyeháza tér-
ről induló, és az Aradi vértanúk útja
járdájáig tartó közlekedőn a vízsuga-
rak alatt is átkelhetünk, de egy padra
is leülhetünk megpihenni, és szem-
ügyre venni a zenére táncoló nyalábo-
kat. Az utóbbi az esti órákban még lát-
ványosabb, hiszen ilyenkor a fényjáték
is lenyűgöző elemként szolgál. Zenére
naponta több alkalommal táncolnak
majd a vízsugarak, a repertoárban
Liszt: Magyar Rapszódiájának és
Brahms: Magyar Táncok egy-egy
részlete, az ABBA: Our Las Summer,
valamint a Halott Pénztől a Darabokra
törted a szívem szerepel, amely ráadá-
sul egy Bergendy-sláger feldolgozása.
A zeneszámokat tehát úgy válogatták
össze, hogy minél szélesebb hallgató-
ságnak, minél több generációnak el-

Brahmsra és Halott Pénzre is táncolnak
az új szökôkút vízsugarai

sen hangsúlyozta, hogy a városköz-
pont több területén is folynak a felújítá-
sok, a Belváros egyre szépül, többek
között a Bécsi kapu tér is új külsőt kap.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármesterként elmondta,
az önkormányzat tavaly indította el a
műemlékek és a városi szökőkutak fel-
újítási programját, amelynek kereté-
ben már elkészült a Cziráky-obeliszk,
és készül a Radó-szigeti Hősi emlék-
mű, valamint a Vénusz-szobor is. A
központi szökőkút valódi pihenőhellyé
változott, amely minden generációt
tud szórakoztatni. Kiemelte, a szökő-
kút körüli rendet több térfigyelő kame-

ra is figyeli, de a Közterület-Felügyelet
és a Rendőrség is fokozottan ellenőrzi
majd a területet.

Az eredeti szökőkút egyébként az
1970-es években épült, amely 1999-
ben és 2009-ben is átesett részleges
felújításon, de ez idáig az átfogó re-
konstrukció elmaradt, így a berendezé-
sek elavulttá váltak, s az üzemeltetés is
költséges volt már, ezért is döntöttek a
teljes felújítás mellett. A munkálatok
során nem csak új burkolatot kapott a
medencerész, de az egész szökőkút
megjelenése is megváltozott. A már
említett látványterasz egy több mint tíz-
tonnás acélszerkezet, amelyen nem

nyerje a tetszését. A zenés vízjáték
14:15, 16:15, 18:15 és 20:15 órakor
látható, vagyis nem esik egybe a Vá-
rosháza harangjátékával. Nyári idő-
szakban, amikor később sötétedik,
21:15-kor is megtekinthető a látvá-
nyosság. Ezekben az időpontokban
mind a négy zeneszám felcsendül.

„Fiatal koromban is egy fontos talál-
kozási pont volt ez a terület, de időköz-
ben elavulttá vált a szökőkút. A mosta-
ni felújítással újra igazi közösségi tér le-
het a környék, ahol a győriek és a hoz-
zánk látogató turisták is megállhatnak
majd kikapcsolódni egy kicsit. Az esti
órákban a fényjáték révén még csodá-
latosabb látványt nyújtanak a vízképek,
háttérben a Városházával” – fogalma-
zott Borkai Zsolt. A polgármester hoz-
zátette, a Megyeház tér burkolata is
jócskán megérett a felújításra, s az alat-
ta lévő mélygarázs födémszerkezete is
nagyon rossz állapotban van. Ebben az
esetben egy nagyon komplex felújítás-
ról van ezért szó, de az önkormányzat
keresi a lehetőségét, hogy a jövőben
ez is megvalósulhasson.

A negyvenmilliárdos költségvetés-
ből több mint tízmilliárdot fejlesztések-
re fordítunk, de a számok csak akkor
válnak valósággá, amikor egy-egy
ilyen látványos fejlesztés elkészül – tet-
te hozzá Fekete Dávid alpolgármester,
aki belvárosi képviselőtársával, dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármesterrel közö-

csak leülhetünk, de a vízsugarak alatt
is átsétálhatunk. A központi vízsugár
7,6 méter magasra szökik, a szélső víz-
képek négyméteresek. A központi su-
gár mögött egy hat méter magasságú
íves vízkép látható, míg a kismedencé-
ben elhelyezett vízkép öt méterre emel-
kedik. A látványterasz két oldaláról
négyméteres magassággal lőnek egy-
mással szembe a vízsugarak. 

A létesítményt korszerű gépészeti
rendszer működteti, a szökőkút vízta-
karékos, visszakeringetős módon üze-
mel. A medence közelében szélérzé-
kelő berendezést helyeztek el, mely-
nek jeleire a szökőkút vízoszlopma-
gassága automatikusan változik. Szél-
sőséges időjárás esetén a rendszer ki
is kapcsolhatja az egyes látványele-
meket. Nem csak a szökőkút, de an-
nak környezete is megszépült, igazi
közösségi térré alakult új utcabútorok-
kal, megújult világítással és zöldfelü-
lettel, amelyet új öntözőrendszer is
szolgál. A teljes beruházás értéke
mint egy 70 millió forint volt. 
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• 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! •

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

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

K-Rain
termékekre
kedvezmény

áprilisban.10%

A 2014–2020 közötti európai
uniós források az utolsó lehető-
séget jelentik a magyar gazda-
ság számára ahhoz, hogy felké-
szüljön a 2020 utáni időszakra,
amikor várhatóan már nem lesz-
nek ilyen típusú beruházási tá-
mogatások – fogalmazott Győr-
ben tartott sajtótájékoztatóján
Simon Róbert Balázs, a megyei
fejlesztések miniszteri biztosa,
aki Samodai Imrével, a Széche-
nyi Programiroda vezetőjével is-
mertette a keretösszegeket.

Győrnek a Területfejlesztési
Operatív Programból (TOP) 21,6
milliárd forint jut gazdaságfejlesztő
és munkahelyteremtő pályázatok-
ra. A kiírt pályázatok döntő többsé-
ge 100 százalékos támogatottsá-

Győr sokszínű város, s ebbe beletartoznak a civil szer-
vezetek is – fogalmazott a Városházán tartott sajtótá-
jékoztatón Simon Róbert Balázs győri országgyűlési
képviselő, aki Fülöp Attila helyettes államtitkár társa-
ságában a megye civil életéről adott áttekintést. Meg-
tudhattuk, a megyében működő 2730 civil szervezet-
ből 900 Győrben tevékenykedik. Tizenhatezer önkén-
tes áldozza fel szabad idejének egy részét a köz javára,
mások megsegítésére. Évente a civilek 1,3 millió mun-
kaórát szentelnek jótékony tevékenységre.

Fülöp Attila úgy fogalmazott, a civil szervezetekre
sokkal jobban illik az önkéntes polgári kezdeményezés
kifejezés. A közel háromezer szervezet fele a kulturális,
sport, szabad idő területhez köthető, de sokan dolgoz-
nak szociális területeken is. Döntő részük ingyen, tár-
sadalmi munkában. Tevékenységükhöz hozzájárul a
Nemzeti Együttműködési Alap, amely idén a megyé-
ben 140 pályázatot támogatott 120 millió forint érték-
ben. Ezen kívül a TÁMOP és önkormányzati pályáza-
tok is vannak, amelyekre a civil szervezetek pályázhat-
nak. Minden megyében működik Civil Információs
Centrum, ezt Győrben sokadik éve a United Way
Kisalföld Alapítvány látja el, amelyhez a civil szerveze-
tek bármilyen kérdéssel fordulhatnak. Honlapján, a

Nagyszabású takarítási akció kezdődött a győri Bel-
városban, melynek keretében a Győr-Szol szakem-
beri megtisztítják a tereket, utcákat. A munka a Du-
nakapu tér mosásával indult, ahol több mint hatezer
négyzetméter felületet kell megtisztítani a téli pi-
szoktól. Ezt követően a Széchenyi térre kerül sor, itt
ötezer négyzetméteren zajlik a burkolat tisztítása,
majd következik a Jedlik Ányos utca és a Baross út
takarítása. 

Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester emlékeztetett: tavaly a Baross utat teljes
hosszában nagy teljesítményű gépekkel tisztították
meg, valamint több mint százezer rágógumit távo-
lítottak el a burkolat felszínéről.

Mivel a Dunakapu tér és a Széchenyi tér is szám-
talan nagy rendezvény helyszíne, így a szokásos ta-
karításon túl, nagyszabású munkálatokra is szük-
ség van. A cél az, hogy nemcsak a Belváros, de az
egész város rendezettebb, tisztább legyen – hang-
súlyozta az alpolgármester.

Kovács Róbert, a Győr-Szol Zrt. városüzemelte-
tési igazgatója arról tájékoztatott, hogy tíz szakem-
ber speciális, forgókefés takarítógépekkel és ma-
gas nyomású vízsugárral, illetve a nehezen elérhető
helyeken kézzel végzik a munkát. A takarítás során
olyan vegyszereket használnak, amelyek környezet-
kímélőek és nem károsítják a térkövet.

Belvárosi takarítás

21,6 milliárd forint gazdaságfejlesztésre
gú, azaz önrész nélküli. A már
megjelent pályázatok közül Győr
gazdaságfejlesztést és a munka -
erő-mobilitás ösztönzését szolgá-
ló közlekedésfejlesztésre 2 milliárd
forintot, családbarát, munkába ál-
lást segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztésére 1 milliár-
dot fordíthat. 1,5 milliárd jut a fenn-
tartható városi közlekedésfejlesz-
tésre, 400 millió forint az egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturá-
lis fejlesztésére. Szociális alapszol-
gáltatások infrastruktúrájának bő-
vítésére és fejlesztésére 250 millió
forint áll rendelkezésre, leromlott
városi területek rehabilitációjára
pedig 500 millió forint. 

A TOP-on kívül további ágaza-
ti programok vannak az uniós tá-

mogatások felhasználására – fo-
galmazott Simon Róbert Balázs.
– A felhívások zöme 2017. köze-
péig ezekben is megjelenik.

A megyei fejlesztések miniszte-
ri biztosa külön is felhívta a figyel-
met arra, hogy az „Otthon Melege
Program” folytatásaként 2016. jú-
lius 1-jétől indul a családi házak
energetikai korszerűsítését és fel-
újítását támogató újabb alprog-
ram, amelyre országosan ötmilli-
árd forint áll rendelkezésre. Felte-
hetőleg hamar kimerül a keret,
ezért a pályázat gyors beadása
döntő tényező lehet. A pályázati ki-
írás keretében igényelhető támo-
gatás maximális összege két és fél
millió forint épületenként és ma-
gánszemélyenként.

Kilencszáz civil szervezet a városban

www.civilhazgyor.hu-n pedig naprakész információk
találhatók minden olyan kérdésről, amely a civil szer-
vezetek számára fontos lehet. 

A sajtótájékoztatón részt vett Székely Márta, a
Méhecske Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke, aki elmondta, 2007 óta nagyon sokat tettek az
egészségügyi és szociális okok miatt nehéz helyzet-
be került gyermekekért. 

Környezetbarát
vegyszerekkel
tisztítják meg
a tereket, utcákat 
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A Magyar Távhőszolgálta-
tók Szakmai Szövetsége
Győrben rendezte meg a
Távhőszolgáltatás Napját.
A rendezvényen elhangzott,
hogy a távhő nem panelfű-
tés, mint az a köztudatban
él, hanem biztonságos, ké-
nyelmes és környezetbarát
fűtési mód.

Radnóti Ákos alpolgármester kö-
szöntőjében kiemelte, siker, hogy
Győr adhat otthont a Távhőszol-
gáltatás Napjának. A városban
24 ezer lakást és közületet látnak
el távhővel, s a város jó példát
mutat a környezetbarát fűtési
mód megvalósításában, a meg-
újuló energiák közül ugyanis
geotermikus energiát is használ
távfűtésre.

Dr. Grabner Péter, a Magyar
Energetikai és Közműszabályo-
zási Hivatal energetikáért felelős

A távhô biztonságos, kényelmes
és környezetbarát

elnökhelyettese előadásában
úgy fogalmazott, Győr élenjár a
megújuló energiák hasznosításá-
ban, a Távhőszolgáltatás Napja
pedig alkalmas arra, hogy a köz-
tudatban minél inkább elterjed-
jen a gondolat, hogy a távfűtés
környezetbarát, ezért megér-
demli a népszerűsítést.

A távhő nem panelfűtés, ha-
nem nemzeti stratégiai és klíma-
védelmi eszköz – erről Orbán Ti-
bor, a Magyar Távhőszolgáltatók

Szakmai Szövetségének elnöke
beszélt a rendezvényen. Megtud-
hattuk, az országban 95 települé-
sen 200 rendszer üzemel, s 648
ezer lakást látnak el fűtéssel. Ér-
dekességként megemlítette, Za-
laegerszegen egyáltalán nincs
távfűtés, Dániában pedig gyak-
ran családi házak fűtésére is táv-
hőt használnak. 

Milanovich László, a Győr-
Szol Zrt. távhőszolgáltatási igaz-
gatója előadásában kifejtette:
Győrben 47 éves a táv hő szol gál -

ta tás. A gondolat már 1936-ban
felvetődött, az első állami cég
azonban csak 1969-ben alakult
meg. A távhőszolgáltatás egé-
szen 1993-ig állami kézben volt,
akkor került önkormányzati tulaj-
donba. Jelenleg 24.065 lakást fű-
tenek a városban távhővel bizton-
ságos, kényelmes és környezet-
barát módon, a távhővezetékek
hossza pedig 224 kilométer.

Zöldül a távfűtés Győrben –
utalt az igazgató arra, hogy a bő-
nyi termálkutak hőjét is felhasz-
nálják távfűtésre. 

A tanácskozás végén adták
át annak a rajzversenynek a dí-
jait, amelyet a Távhőszolgálta-
tás Napjához kapcsolódva hir-
dettek meg, rendhagyó módon
három kategóriában. Az óvodá-
sok és iskolások mellett idősek
kategória is volt. A hatven éven
felüliek között Török Szilárd ka-
pott első díjat. Az iskolások kö-
zött Kisbán Vanda lett az első,
az óvodások között pedig Zsé-
dely Rozália rajza tetszett a zsű-
rinek a legjobban. 

A Barátság Sportparkban
egész nap akadályversenyt ren-
deztek Kuka Bercivel, a környe-
zettudatos gondolkodás kabala-
figurájával. A gyerekek játékos
formában ismerkedhettek meg a
távhőszolgáltatás működésével
és előnyeivel. Délután innen in-
dult a távhőmaraton-staféta mű-
vészekkel, sportolókkal, közéleti
személyiségekkel, vállalkozó ked-
vű jelentkezőkkel.

Ezzel párhuzamosan a Szé-
chenyi téren flashmobbal hívták
fel a járókelők figyelmét a zöld
energiákra.

Flashmobbal hívták fel
a figyelmet a zöld energiákra

Kuka Bercivel
játszottak a gyerekek
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Hagyjuk az óvatos méricské-
lést  Thália amúgy sem hite-
lesített mérlegén, s bátran
kezdjük azzal a merész fel-
ütéssel, hogy naponta itt jár
köztünk, Győr utcáin – mos-
tanában már kicsit lassab-
ban és csoszogóbban - az az
ember, aki az utóbbi fél év-
század legjobb magyar ka-
rakterszínésze. Nem az
„egyik”, hanem a legjobb. 

Szilágyi István – akire tanára,
Básthy Lajos ragasztotta a máig
használt Pityi becenevet Sztan-
kay István hatékony közreműkö-
désével –, csaknem nyolcvan -
esztendős, tizenhét éve váro-
sunkban játszik és van jelen.
Mert ő csak úgy tud lenni, hogy
közben mindig jelen van. Szűkre
húzott szemeiből ma is pajkos
mosolygás árad, még ha volna is
oka a szomorkodásra. Nyomot
hagyott egészségén az idő, rit-
kán lép fel, utoljára a Kossuth-kif-
li című filmben láttuk. Castingon
kapta meg ezt a szerepet, neki az
sem volt rangon aluli, hogy egy
ilyen életművel a háta mögött,
más színészek tehetségével ves-
se össze önmagát. Persze, hogy
ő lett a nyerő ember!

A „nyerő” talán nem a legjobb
kifejezés, mert a lottóreklámot
juttatja eszünkbe (már akinek
van hozzá megfelelő életkora és
memóriája), melyben ő biztatta
szerencsepróbára a tévénézőket
és az „utca hírmondóinak”, a pla-
kátoknak a bámészkodóit. (A szi-
gorú szakkritika neki ezt is meg-
bocsátotta, mégpedig azért,
mert tulajdonképpen nem volt
mit megbocsátania. Pityi bácsi a
lottóreklámban is egyéniség volt,
hitelesen remek. Nem eladta, ha-
nem adta önmagát.)  

Az utca hírmondójáról meg
felidéződik hézagos emlékeze-
tünk filmszalagra forgatott mozi-
ján Keménykalap és Krumpliorr,
Bagaméri, aki a fagylaltját maga
méri, és Lópici Gáspár, szemé-
lyesen Pityi, a gyerekek nagy ba-
rátja. És mindenkié.

Gyomán született, s ahogy fo-
galmaz, onnan vette nyakába a
világot, s annak minden szegleté-
ben helytállt. A színművészeti fő-

iskolára negyedszer vették fel, de
mindegyik sikertelen próbálko-
zás után a folytatásra biztatták, s
nem engedték el. 

Főiskolai diplomával a zsebé-
ben Egerbe került, majd fogta
magát és kiment Párizsba, hogy
megnézze, hogyan élnek a vas-
függönyön túl. Ma sem érti, ho-
gyan engedhették ki, de hát a so-
kak által slamposnak tartott ak-
kori diktatúra sem működött tö-
kéletesen. Pityi Párizsban búto-
rokat készített, tette, ami jött,

semmire nem mondta, hogy
nem ért hozzá. Amihez nem ér-
tett, azt megtanulta. Ha kellett, a
saját kárán. Párizst megszerette,
de nem váltott hazát. Visszatért. 

Itthon aztán megtalálták a
szerepei. Egyik tanára ugyan azt
mondta, hogy ilyen arccal csak
komédiát játsszon, Pityi bácsi
azonban minden darabban döb-
benetesen jó volt. A Vígszínház-
ban sokszor láttuk. Bármit ját-
szott, róla szólt. Tolakodás nélkül.
Győrben a Bűn és bűnhődésben
mutatta meg talán a legerőtelje-
sebben, hogy ki is ő valójában.

Az ország rettegett  kritikusa,
MGP szinte csak jót írt róla. Pityi
hozza a valóságot az életbe, fo-
galmazott MGP. 

Sok legendás rendezővel for-
gatott filmet. Szilágyi István Su-
lyok Máténak a Filmkultúrában
megjelent interjúban mesélt tör-
téneteket ezekről a forgatásokról.

Makk Károly egyik filmjének  jele-
netét többször kellett fölvenni, de
a végén a rendező azt mondta
Szilágyi Istvánnak: 

„Na látod! Tudtam, hogy ez
benned van! Így kell lefőzni egy
világhírű komikát!”

(A világhírű komika – jegyez-
zük meg: méltán világhírű – a
nemrég elhunyt Psota Irén volt,
mellesleg Makk Károly egykori
felesége.) Psota mindössze any-
nyit válaszolt rá: „Pityi, menj a
pityába!”) 

Győrbe Korcsmáros György
hozta el Szilágyi Istvánt, s jól tet-
te nagyon. 

Volt egy színház, ahol lehetősé-
gem volt a mesterségemet folytat-
ni, lehetőségem volt játszani –
mondja most a színházi büfében,
ahol már nem túl gyakori vendég.
Aztán meg is kérdezi azonnal: Mit
lehet írni rólam, hiszen én csak ját-
szottam egész életemben...

Színpadon legutóbb, s bízzunk
benne, hogy nem utoljára, a Háry
Jánosban láttuk Győrben. Kapott
egy új filmajánlatot is, ígérték,
hogy egy este leforgatják vele a je-
lenetet, de betegsége miatt le-
mondta. Kérdezzük tőle: van hi ány -
érzete, vagy minden szerepet
meg kapott, amire vágyott?

Nem tudom, feleli. Megkap-
tam, amit megkaptam.

Szilágyi István legutóbb Pro
Urbe díjat kapott az önkormány-
zattól.

Szilágyi István Pro Urbe díjat kapott

Aki csak játszott, egész életében 
„Velünk isteni az utazás!”
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HERMES TOURS
MOBIL: +36 30 504 3939

9022 Győr, Árpád út 69. Tel.: (96) 830-102 
www.hermestours.hu

Nápoly-Sorrento-Capri
tranzit szállásokkal, közvetlen tengerparti hotelben

május 28–június 4., 8 nap 96.900 Ft/fő

Horvát nyaralás, Opatija
Július 11–17.,  7 nap, félpanzióval 92.500 Ft/fô

Olasz-Ligúr tengerpart
jún. 26–júl. 1., 6 nap, félpanzióval 86.900 Ft/fô

Spanyolország, Oropesa
július 21–31., 11 nap, tranzittal, teljes ellátással

145.500 Ft/fô+50 euro

Plitvicei-tavak
május 7. 11.800 Ft

Az utóbbi évszázad legjobb
karakterszínésze köztünk él
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SZÍNHÁZ HIRDETÉS

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

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

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

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42
• Érd.: 96/900-174

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

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

(három és folyamatos mûszak)
Fôbb feladatok:

• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása,
betárolása, kitárolása

• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Jutalmazási és cafetéria rendszer 
• Munkába járási támogatás
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

szerző: zoljánszky alexandra

Lapunk nyomdába adását követő-
en ismertette sajtótájékoztatón For-
gács Péter, a Győri Nemzeti Szín-
ház igazgatója a 2016/2017-es
évad műsorát. Előzetesen megtud-
tuk, az évad szimbóluma a végte-
lenség jelképe, a Möbius-szalag
lesz, a mottója pedig a „Még több
színház”. Még több azért, mert szín-
ház az egész világ, s rengeteg él-
mény, nevetés, gondolkodás vár a
nézőkre, s mert egyes bérletekben
emelkedik az előadásszám. Első-
ként szeptemberben  Osztrovszkij:
Farkasok és bárányok című vígjáté-
kát láthatják a nézők, Valló Péter
rendezésében. A második nagy-
színházi premier a Győri Baletté, Vá-
mos György koreográfiáját, a Ró-
meó és Júliát mutatják be. Novem-
berben a színház társulatától Tracy
Letts drámája, az Augusztus Okla-
homában kerül a nagyszínpadra,
Bagó Bertalan rendezővel. Decem-
berben egy európai ősbemutatóra
kerül sor: a Doktor Zsivágó musi-
calt tűzik műsorra, Forgács Péter
rendezésében. Februárban egy
opera következik, Verdi Traviátáját

Még több színház a következô évadban
Szűcs Gábor rendezi. Márciusban
ismét egy ősbemutató jön, a győri
közönség előtt is már jól ismert
szerző, Egressy Zoltán tollából az
Édes életek című tragikomédia,
Forgács Péter dirigálásában. A
nagyszínpadi bemutatók sorát egy
operett, a Bál a Savoyban zárja, a

rendező pedig Somogyi Szilárd
lesz az Operettszínházból.

A Kisfaludy Teremben októ-
bertől látható Woody Allen: Sem-
mi pánik! című bohózata Simon
Kornél rendezésében, Schwajda
György Csodája pedig február-
tól, a rendezőről egyelőre nincs
megállapodás.

A Vill-Korr Hungária Kft. immár
harmadszor támogatja a gyerekek
színházba járását. Az évadban két-
féle Sulibérlet lesz, az egyik tartal-

mazza a Győri Balett Szegény
Dzsoni és Árnika című táncjátékát
is. A további előadások mindkét
bérletben benne lesznek: Békés
Pál–Várkonyi Mátyás Félőlény című
mesejátéka Háda János dirigálásá-
val, Molnár Ferenctől A Pál utcai fi-
úk Kszel Attila rendezésében, végül
pedig szintén a rendezőtől az Arany
című darab Arany János életéről,

műveinek felhasználásával. Műso-
ron marad a Beatles.hu, A muzsika
hangja, a Mágnás Miska, a Cso-
portterápia és a Primadonnák.

A Győri Nemzeti Színháznak a
jövő évadban saját bora is lesz,
amivel a nézők az előadások köz-
ben és után koccinthatnak. A te-
átrum vezetése a DiVino Borbár
ügyvezető-tulajdonosával, Hécz
Kálmánnal közösen a Villányi Ge-
re Pincészet cabernet sauvignon
vörösborát választották.

szerző: z. a.–f. m.
fotó: orosz sándor

Nagyzenekari hangszerelésben
szólalnak meg a popzene egyik
legsikeresebb és legnagyobb
hatású zenekarának, a Beatles-
nek a legnépszerűbb slágerei a
Győri Nemzeti Színház szomba-
ti bemutatóján. Forgács Péter
igazgató zenés ámokfutásnak
aposztrofálta a Beatles.hu-t,
egy őrült vidámparkot álmod-
tak ugyanis színpadra.

A rengeteg zene mellett apró történe-
teket idéz fel Forgács Péter a társulat-
tal, melyeket a zenekar tagjainak elbe-
szélései alapján ismerhetünk meg a li-
verpooli kezdetektől a lovaggá ütésig
terjedő időszakból. Az igazgató, akit
kollégái az ország legnagyobb Beat-
les-rajongójának tartanak, rengete-
get tanulmányozta John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison és Rin-
go Starr életét, és ő maga írta meg a
prózai részt Egressy Zoltán dramaturg
és Kováts Gergely Csanád koreográ-
fus segítségével. A csípős, szellemes
szövegek által visszaköszön az 1960-

Recsegni-ropogni fog a színpad a zenés ámokfutás alatt
as évek Angliája, s ahogy a zenekar
tagjai kigúnyolták a világot. Forgács
Péter elmondta, meghökkentő elő-
adást láthatnak a nézők, ami egyálta-

lán nem hasonlít az Arizóna Színház-
ban sok éven keresztül futott Beatles-
darabra, melyben a színpadon zenél-
tek. Győrben nagyzenekar játszik, a
színészek mellett óriási kórus énekel,

a tánckarnak pedig hatalmas szerepe
lesz. „Ropogni fog a színpad a tánctól”
– így fogalmazott Kováts Gergely Csa-
nád koreográfus, aki maga is szerepel

az előadásban. „Magyarországon
még nem volt ilyen jellegű produkció.
Egy őrült vidámparkot álmodtunk For-
gács Péterrel közösen a színpadra” –
tette hozzá.

A „Beatles-mánia” Nagy-Britan -
niában kezdődött a '60-as évek ele-
jén, s a zenekar rövid időn belül a
popzene egyik legsikeresebb és leg-
nagyobb hatású együttesévé vált, vi-
lágszerte csaknem másfél milliárd
lemezt adtak el.

A zenés ámokfutás egyik színésze
Vastag Tamás lesz, aki szerint a sze-
replőknek sokat segít, hogy a rendező
a zenét kívülről ismeri. „Mikor dalokat
tanulunk, nem csak arra kell figyelni,
hogy a szöveg, kiejtés stimmeljen, ha-
nem vannak olyan stílusjegyek, ami-
ket hordoznia kell az adott előadás-
nak. Forgács Péter segített, hogy át-
adhassuk a közönségnek a Beatles-
érzést, nem is lehetett volna nála jobb
tanár” – hangsúlyozta a fiatal színész-
énekes.

A szereplők jelenetenként más
Beatles-tagot alakítanak. Egy másik
szereplő, Nagy Balázs elmondta, a
hangterjedelmük, illetve különleges
ritmusuk miatt nincs egyszerű dolguk
a számok eléneklésénél. Nem lehet
ugyanúgy visszaadni a dalokat, mint
ahogy John, Paul, Ringo és George
tették, de nem is ez a cél, hanem a
már említett életérzés közvetítése.

Visszaköszön az 1960-as
évek hangulata
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A Szent Márton öröksége című kon-
ferencia zárónapján, pénteken a
Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtá-
rában mutatták be a Sulpicius Seve-
rus által írt, Szent Márton életét fel-
idéző teljes magyar nyelvű fordítá-
sát, valamint megnyitották az Ernst-
kódex kiállítását.

Szent Márton élettörténetének
egyik legfontosabb forrása Sulpicius
Severus Márton életrajza. A mű több
kiadásban és több fordításban is
megjelent már magyarul. Sulpicius

Severusnak három írása van Szent
Mártonról, az Életrajz, a Levelek és a
Dialógusok. Ezúttal Dejcsics Konrád
klasszika-filológus, a főapátság kultu-
rális igazgatója ez utóbbit fordította
magyarra.

A Dialógus eddig nem volt elérhe-
tő magyarul, a tudományos világ és
a nagyközönség elől is rejtve volt –
tájékoztatott Dejcsics Konrád. A mai
olvasó számára is érdekes a kiad-
vány, az izgalmas olvasmányból
megismerhető Szent Márton élettör-
ténete és a 4. századi szerzetesség
dokumentumai. A fordító szerint a
Dialógus a mai ember számára is
fontos üzenetet tartalmaz.

A pannonhalmi főkönyvtárban há-
rom hónapon át látható a Széchényi
Könyvtár legféltettebb kora középkori
kincse, az Ernst-kódex, amely valószí-
nűleg a pannonhalmi másolóműhely-
ben készült a 12. században. A kódex
Szent István kis és nagy legendájának
legkorábbi másolatát és Sulpicius Se-
verus Szent Márton életrajzát tartal-
mazza. A tárlaton a most megjelent
fakszimile kiadást is a közönség figyel-
mébe ajánlották.

Az egri AGRIA tavaszi számában Győri
palackposta címmel, 60 oldalon jelen-
tette meg a Győri Antológia Irodalmi és
Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) írá-
sait.  A GYAK tagjai a napokban részt
vettek a folyóirat egri bemutatóján. Az
eseményt a Bródy Sándor Megyei
Könyvtárban dr. Ködöböcz Gábor fő-
szerkesztő, irodalomtörténész, főisko-
lai docens nyitotta meg, bemutatta az
antológiaközösséget, valamint a Győri
Antológia legfrissebb kötetét. A GYAK
viszonzásképpen az idei Győri Antoló-
gia Kilátó című fejezetében közölni fog-
ja az egri folyóirat alkotóinak írásait,
portréik kíséretében, lehetőséget adva
részletes bemutatkozásukra is. 

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az egyik közösségi oldalon szer-
veződve találtak egymásra a
győri Bartók Béla Zenei Általá-
nos Iskola egykori diákjai a ti-
zenévesektől a hatvanasokig, s
kórust alapítottak.

Kedd este a zsinagógában a Bartók
Generációk Hangja kórus a Richter
János Zeneművészeti Iskola Kicsi-
nyek kórusával, a Legények kórusával,
a Bartók Gyermekkarral, és a Richter
János Vegyeskarral adott közös, telt
házas, nagysikerű koncertet.

A Bartók Generációk Hangja elne-
vezésű kórust decemberben alapítot-

Jubileumi koncertet adott szerdán a
tízéves győri Liszt Ferenc Zeneiskola
Kamarakórusa a bencés gimnázium
dísztermében.

Szakács Erika, a Liszt Ferenc Zene-
iskola igazgatónője lapunknak elmond-
ta, vezetői elképzelése az volt, hogy na-
gyobb együttesek működjenek az isko-
la növendékeiből, mivel már volt fúvós
és vonós zenekaruk, csak a kórus és a
kórusvezető hiányzott. Popper Ágnes
személyében talált rá a kórusvezetőre,
„aki mellett ott volt az ambíció, az akarat,
az elköteleződés”.

A kórus az elmúlt évtizedben szá-
mos kiállításon, koncerten, fesztivá-
lon lépett fel Győrben és más város-
ban, nagy sikerrel. Külföldön énekel-
tek Galántán, részt vettek Varsóban a

szerző: havassy anna katalin
fotó: szilvágyi gergely 

Többször beszámoltunk arról az eddig
egyedülálló projektről, amely a Többlet-
tél nevet kapta. A kezdeményezéshez
pályázat is kapcsolódik, mindenki meg-
mutathatja, hogyan látja a többletet a
hiányban. Most videóküldési lehető-
ségre hívjuk fel a figyelmet.

A szakértő zsűri – Szalkai Károly kép-
zőművész, a Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Iskola tanára és Roll Péter A-FIAP
Fotóművész, a Győri Fotóklub tagja –
várja útkereső és kiforrott alkotók mun-
káit is! A művek legnagyobb részét leve-
títik június 19-én – a Győri Nyár prog-
ramsorozatának első eseményén, a 12.
Magyar Táncfesztivál kiegészítő prog-
ramjaként – megrendezendő Többlettél

Három hónapig
Pannonhalmán
az Ernst-kódex

Videón is megmutathatod, ha Többlettél!
Napon. Nem mindennapi bemutatkozá-
si lehetőség az alkotóknak!

A nap programja májustól elérhető
az interneten és a programfüzetekben,
de a leendő házigazdákat már bemutat-
ták a szervezők. Varga Katalinnal, a
Miss Colours Szépségverseny 2012-es
győztesével és Dukai Gáborral, a
Bro'n'sis Tánciskola Európa-bajnok,
táncnívódíjas vezetőjével tölthetnek
majd egy napot a többletet keresők!

A különleges nézőpontot kínáló fődíj
mellett számos értékes nyereménnyel
lehetnek gazdagabbak a pályázatra je-
lentkezők. Nincs más dolguk, mint tuda-
tosan a pozitívat keresni a nehézségek-
ben! Nem könnyű, de felemelő feladat!

A szervezők május 23-ig az
info@tobblettel.hu e-mail címre vár-
ják a videókat.

Az internetrôl a zsinagógába
ták, azóta heti rendszerességgel talál-
koznak, próbálnak Molnár Gabriella
karnagy vezetésével. A ma negyven
tagot számláló kórusban a jogásztól a
tanáron át a bolti eladóig, sokféle vég-

zettségű és életkorú, éneklést, zenét
kedvelő, egykori bartókos diák meg-
található. Első koncertjük nagy sikert
aratott a közönség előtt, így minden
bizonnyal lesz folytatás.

Az egri Agriában
a gyôri alkotók írásai

Tízéves a zeneiskola kamarakórusa
Nemzetközi Zeneiskolások Fesztivál-
ján. Az Éneklő Ifjúság Kórusfesztiválo-
kon „Arany diplomával” minősítést és
„Év Kórusa” díjat kaptak, az érdi Orszá-
gos Kórusfesztiválon pedig Kodály
Zoltán-emlékplakettet vehettek át.

Popper Ágnes kiemelte, a kórus re-
pertoárja igen széles, a szigetközi népdal-
csokortól a madrigálokon át a XX. századi
zeneszerzőkig terjed. Olyan műveket is
énekelünk, amelyek a fiatalokhoz legin-
kább közel állnak, mint például a gospe-
lek” – hangsúlyozza Popper Ágnes.

Arról már az igazgatónő beszélt,
hogy évente több alakommal vesz
részt a zeneiskola nemzetközi progra-
mokon, és úgy gondolták, a jubileumi
koncertre két szlovák testvériskola ifjú
muzsikusait is meghívják.

Generációk
énekeltek együtt

Az egyik műsorvezető
Varga Katalin
szépségkirálynő lesz
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kép és szöveg: gy. p.

Egy kisfiús és mégis markáns férfiarc.  A
Saul fiából meg valahonnan Magyaror-
szágról, egy nevelőotthonból, a balatoni
szabadstrandról, a színművészeti főiskolá-
ról, egy New York-i középiskolai katedrá-
ról. Az Oscar-díjas Röhrig Géza volt Gáti
Oszkár vendége.

Röhrig Géza legújabb kötetét csupa kisbetűvel írta.
Nincsenek benne pontok, vesszők, gondolat- és zá-
rójelek. Nem szükségesek, mert annyira erős min-
den szava, gondolata, életképe, metaforája, hogy fe-
lesleges lett volna az anyanyelv további mankóival
megtámasztani őket. Érti a verseket a közönség, ér-
ti Gáti Oszkár is, akit öröm volt újra előadóművész-
ként hallani. És beszélgetőtársként persze. Általá-
ban Isten óvjon attól, hogy a színészek riportert ját-
szanak, de Gáti nem azt teszi. Kérdései pontosak, s
érezzük, helyettünk beszél. 

Tudjuk, hogy a költő négyéves korától állami ott-
honban nevelkedett. Gyerekkori élményei rendkívül
erőteljesek, élénkek. Valami hatalmas belső küzde-
lem kellett ahhoz, hogy nyíltan kimondja, amit az
édesanyjáról vagy gyerekkorának más, maradandó
emlékű részeséről gondol. Sok traumát átélt, volt

Az ember, aki akar boldog lenni
oka a boldogtalansághoz. Röhrig azonban boldog
akar lenni. S ehhez szerinte nem kell ok.

Legfontosabb neki most a család. A sikeres és bol-
dog házasság, ami másodszorra sikerült. Négy gyerme-
ke van. A legkisebb kettővel – az ikerpárral – és amerikai
feleségével végleg haza akar jönni Magyarországra. 

Gáti mondja a verseket, Röhrig aláfesti háttértörté-
netekkel. A végletek esti játéka ez. A csöndet paran-
csoló dráma sokszor átcsap nevetésbe. Röhrig bámu-
latosan bátor. Csak az mer ilyen nyílt lenni, akinek bi-
zalma van a világra. Az emberekre. Kitárul a Menhely

Színpad barátságosan szűk tere, már rég Röhrig Géza
világában járunk, talán mi is kékre festett hajjal, mint ő
a rendszer és a világ ellen lázadó kamaszkorában. Az-
tán Amerikába utazunk, ahová a szerelem vitte. Sokáig
nem kapott zöld kártyát, s csak heti 20 órát dolgozha-
tott. Egy interjúban elmondta, hogy halottakat mosott,
s ezt teszi ezután is. Mert szüksége van rá, hogy szem-
benézzen (?), megbékéljen (?), harcoljon(?) a halállal. 

József Attila is szóba kerül. Szuicid volt, de nem lett
öngyilkos. Véletlenül ütötte el a vonat, állítja a költő. Az
egyik utód. Aki mer realisztikusan is írni a posztmo-
dern és az azt követő stíluskorokban. A szocialista re-
alizmust mindig utálta. S benne nemcsak a semati-
kust, de a realistát is. Ám pontosan tudja, melyik él-
mény, melyik gondolat milyen stílust kíván.

Ül a széken egy világhírű ember. Töpreng, ujjaival
dobol a combján. Nincsenek mirelit válaszai. Félké-
szek sincsenek. Nincsenek pózai, manírjai. Kifejezet-
ten zavarja, ha érdemeire emlékeztetik. Nem egy tipi-
kus Oscar-hős. Tervei is már-már prózaiak. Befejezni
a regényt, amelyből 600 oldalt írt meg a Saul fia for-
gatásáig. Középiskolai tanárként kenyeret keresni.
Apának lenni, de nemcsak Sky-pon és telefonban.

A drámai csöndek estéje ez, ám nem a komorsá-
gé. Itt van velünk „az ember, aki a cipőjében hordta
a gyökereit.” S itt lesz akkor is, ha a világ más tájain
ünneplik éppen.  

szerző: farkas mónika
fotó: marcali gábor 

Különleges estének nézünk elébe,
szombaton felhangzik Verdi mes-
terműve, az Otello koncertszerű
változata az Audi Arénában. Az
opera egyik legismertebb inter-
pretátora, a világhírű José Cura di-
rigálja a Győri Filharmonikus Ze-
nekart. A szuper válogatott min-
den tagja azon van, hogy a kon-
cert felkavaró élménye most is
több ezer emberhez eljusson.  

A tavalyi arénás koncert után úgy fo-
galmazott, az előadás felért egy sze-
relmi együttléttel. Karmesterként
most mit vár ettől a közös estétől?  

A tavalyi koncert egy nagyon fontos
és spontán egymásra találás volt a Győ-
ri Filharmonikus Zenekarral. Ez nem
olyan egyszerű, mint ahogy azt gondol-
nánk, ez a két fél profizmusán és együtt-
működésén múlik. Az biztos, hogy a ta-
valyi arénás koncert, az Otellóval össze-
hasonlítva, egy jóval könnyebben befo-
gadható élmény volt, ami nagyot rob-
bant! A mostani egyhetes próbafolya-
mat leginkább a hegymászáshoz ha-
sonlít, a csúcsot akarjuk elérni a nem-
zetközi és magyar szólistákkal, a kórus-
sal, a zenekarral együtt. Karmesterként
nagy kihívás az Otellót vezényelni az
Arénában, az estét pedig még különle-

José Cura: Otello a máról szól, a ma emberének
gesebbé teszi a Shakespeare-évfordu-
ló, hogy a drámaíró halálának 400. év-
fordulóján hangzik fel a mű. Most is
több ezer embert várunk a koncertre,
megteremtve a lehetőséget, hogy tö-
megek élvezhessék a klasszikus zenét.

A nemzetközi szólisták kiválasz-
tása hogyan történt? 

Egy nemzetközi produkció esetében
nagyon fontos az előadás költségvetése.
Ezért a főbb szerepekre nem világsztá-
rokat kértem fel, akiket csak az érdekel,
mennyit kaszálhatnak egy előadással,
olyan fiatalokat kerestem, akik bár lehet,
hogy most először éneklik a szerepet
nemzetközi porondon, de a pénzen túl
sokkal inkább motiválja őket az együttes
munka és a fejlődési lehetőség. Azt gon-
dolom, jól választottam! 

Mai történet az Otello? 
Oh, de még mennyire! A rasszizmus,

az idegengyűlölet, a menekültkérdés a
legégetőbb problémánk Európában.
De az árulás, a kihasználás, a kegyetlen-
ség vagy a durva bánásmód is. Otello
segít ráébreszteni, semmi nem változott
az elmúlt fél évezredben. És nem csu-
pán a vallással kapcsolatosan, amely ki-
meríthetetlen vitatéma, hanem például
a nemek közti erőszak ügyében is, hi-
szen Otello fizikailag bántalmazza fele-
ségét, majd megöli. Spanyolországban
az újságokban minden nap megjelenik
egy cikk a családon belüli erőszakról.
Otello a máról szól, a ma emberének. 

Ezen túl, milyen kulcsszavakkal
látná el az operát, és miért lett eny-
nyire fontos az életében? 

A mesterműveket nem mi választjuk,
hanem azok választanak ki minket. Har-
mincnégy évesen énekeltem először a
címszerepet, akkoriban álmodni sem

mertem erről a lehetőségről. De egy nap
jött a telefonhívás: „Van ez a lehetőség,
elfogadod? De ha nem, majd más el -
énekli a címszerepet!” – hangzott a vo-
nal túlsó végéről. Már akkor fölmértem,
hogy ez életem nagy dobása lehet, hi-
szen 1997-ben ezt a nemzetközi pro-
dukciót több országban, élőben sugá-
rozták a televíziók. A koncertnek kirob-
banó sikere lett a Berlini Filharmoniku-

sokkal és Claudio Abbado karnaggyal.
Nos, így kezdődött a húsz éve tartó sze-
relem a címszereppel.

A tavalyi találkozásunk óta mi tör-
tént a Mesterrel? 

Oh, talán a legfontosabb, hogy öreg-
szem, pontosabban érek, a helyemen

vagyok, tudatában a létezésemnek, a
határaimnak és a tudásomnak, és ez
nagyon megnyugtató! Jó érzés, hogy
harminc év munkája beérett, nem ment
a semmibe, ez a visszaigazolása a kül-
detésemnek. De érzelgősebb is lettem,
szükségem van a hazám, a családom, a
szüleim jelenlétére, hiszen eddig renge-
teg időt töltöttem el nélkülük, hogy elér-
jem a céljaimat.

Exkluzív interjút
készítettünk a Mesterrel

Az Oscar-díjas
Röhrig Géza volt
Gáti Oszkár vendége
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

ZUM WELTTANZTAG FEIERT die Welt am 29. Ap-
ril den seit 1983 als Riesen des klassischen Balletts
betrachtete Jean-Georges Noverre. Am Vorabend
dieses Tages gibt es am 28. April ab 17 Uhr im Vas-
kakas Künstlerzentrum (Czuczor Gergely u. 17.) ein
zum Anlass des Welttanztages zusammengestelltes
Galaprogramm der Győrer Schule für Tanz und Bil-
dende Künste. Karten gibt es in Kürze an der Karten-
verkaufsstelle des Vaskakas Künstlerzentrums!

Das Programm „DER VIELSEI-
TIGE KLEZMER” gibt es am
26. April um 13 Uhr, bzw. Um 14:
30 Uhr von der Dávid Klezmer
Band  im Vaskakas Künstlerzent-
rum (Czuczor Gergely u. 17.) zu
hören und zu sehen. Die Musik
der Band lässt traditionelle unga-
rische (und mitteleuropäische
Musik-) Wurzeln mit modernen
Musikstilen verschmelzen.

III.GYŐRER BORMUSTRA –
Auf der Veranstaltung am 30.
April im Leier City Center sind
zahlreiche bekannte Winzer Un-
garns vertreten, ausserdem er-
warten den Besucher gastronomi -
sche Vorträge. 30  Győrer Unterneh-
men, 30 Weinkeller, mehr als 150
Weine gibt es auf der Bormustra zu
verkosten. Weitere Informationen:
www.gyoribormustra.hu

INTERNATIONALES NU-
MISMATIKERTREFFEN am
24. April von 8-13 Uhr in der
Veres Péter Fachmittel- und
Fachbildungsschule für Land-
wirtschaft (Régi Veszprémi út
1-3.). Auf dem Programm ste-
hen: Münztausch, Tausch, An-
und Verkauf von Metallmünzen
und Banknoten, Auszeichnun-
gen, Orden, Abzeichen, alten
Postkarten, Stempeln, Stichen,
Aktien, Telefonkarten, und son-
tigem Antiquariat.

Die Mannschaften GYIRMÓT FC GYŐR UND
VÁC FC messen sich am 23. April um 19 Uhr im
Gyirmóter Alcufer-Stadion.

Am 24. April um 17 Uhr findet im EZO-Park
die Begegnung ETO FC GYŐR GEGEN VI-
DEOTON II statt. 
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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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

„A SEX, DRUGS, GODS AND ROCK N’
ROLL radikális stand-up tragedy, ahol a zajos
tombolást néma csend követi.” Az előadást
május 12-én láthatja a közönség Harsányi Atti-
la előadásában a Menház Színpadon. Az év leg-
jobb monodrámájának választott Rudolf Hess
tízparancsolata című produkciót május 13-án
mutatják be a Menház Színpadon. Címszerep-
ben: Harsányi Attila.

KONFERENCIÁT ÉS
MEGEMLÉKEZÉST tar-
tanak a Győr-Moson-Sop-
ron megyei németek kitele-
pítésének 70. évfordulója
alkalmából. Április 25-én
17 órakor, a Kisfaludy Ká-
roly- könyvtár rendezvény-
termében tart előadást Fe-
renczi Tamás, Győr Megyei
Jogú Város Német Önkor-
mányzat elnöke.

NEMZETKÖZI ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓ
várja az érdeklődőket április 24-én 8 órától 13 órá-
ig a Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és
Szakképző Iskolában (Régi Veszprémi út 1–3.).

SZVING MAGYARUL címmel a Friends Big Band koncert-
jén vehetnek részt az érdeklődők április 25-én 19 órakor, a
József Attila Művelődési Házban. A műsor magyar szerzők

műveiből áll össze jazz, rock, funky, blues és big band stí-
lusban. A rendezvény előre megvásárolt re-

gisztrációs jeggyel látogatható! 

HAL ÁSZLÉFŐZŐ
VERSENYRE várnak
mindenkit május 1-én
8–17 óra között az
Aranyhal Szabadidő-
központban. A családi
programon a verseny-
zők által készített és
szakértő zsűri által ér-
tékelt halászleveket
kóstolhatnak meg az
érdeklődők. A verseny
mellett zenés-táncos
programokkal várják a
látogatókat.

DÁVID KLEZMER BAND:
A SOKSZÍNŰ KLEZMER
című műsorát láthatják-
hallhatják az érdeklődők
április 26-án 13 órakor, il-
letve 14.30 órakor a Vaska-
kas Művészeti Központ-
ban. Az együttes zenéje a
tradicionális magyar és
 közép-kelet-európai zsidó
 zene felhasználásával és
modern zenei stílusokkal
ötvöződik.

A JÖVŐ MŰVÉSZEI II. – Schallinger-
Foidl Artúr orgonakoncertjét hallhatja az
érdeklődő közönség május 1-én 18 óra-
kor, a Szentlélek-templomban.

Április 24-én 14 órától 1848–49-ES CSATARE-
KONSTRUKCIÓK várják az érdeklődőket a komá-
romi Monostori Erődben. A nemzetközi vonzerővel
bíró hadijátékon a katonai hagyományőrzők 40 lo-
vassal, 120 fő gyalogossal és 10 ágyúval az 1848–
49-es éveket idézik meg. Napközben a tüzérségi,
gyalogsági és lovassági bemutatókon kívül trükklo-
vas-bemutató, kalandos erődtúrák, dunai sétahajó-
zás, kirakodóvásár, puskamustra és kiállítások is
várják a látogatókat.

RÓMERKVELLE MAJÁ-
LISRA várnak mindenkit
április 29-én és 30-án a Ró-
mer Házban. Fellép az Irie
Maffia, a Fish!, az Intim Tor-
na Illegál, Fábián Juli & Zoo-
hacker, Ivan & The Parazol, a
Middlemist Red, a Random
Trip, Sikztah és az UVCT.

A Győri Egyetemi Zenekar ÉVADZÁRÓ
KONCERTJÉN vehetnek részt, akik el-
látogatnak április 25-én 19 órakor a zsi-
nagógába. Vezényel: Ménesi Gergely. A
belépés díjtalan.

EGÉSZSÉG-PIAC ingyenes lakossági egészségmegőrző programon
várják az érdeklődőket tavasszal, 12 helyen a városban. Április 23-án
(szombaton) 9–13 óráig Kisbácsán, a Győri Tulipános Általános Iskola
Kisbácsai Tagiskolájában lesznek szűrővizsgálatok, életmód progra-
mok, masszázs, kóstolók és még sok más! 9:20-tól dr. Balázs Éva há-
ziorvos A cukorbetegségről dióhéjban, 9:45-től pedig Antal Judit Hetet
egy csapásra – Rend és szabályok alakítása, probléma- és konfliktus-
kezelés a családban című előadását hallgathatják meg. A balesetmeg -
előzés jegyében a programok időtartama alatt kerékpáros ügyességi
pálya és KRESZ-teszt is várja az érdeklődőket.Részletes program és
további információk az egeszseg.gyor.hu honlapon és a Facebookon.
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szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Három éve találta a Pannon-Víz
munkatársa az azóta Csövi névre
keresztelt aligárteknőst az adyvá-
rosi tónál csatornatisztítás közben.
A hüllőt a Xantus János Állatkert-
be költöztették, a Tópart Pizzéria
pedig két éve örökbe fogadta, ezt
a támogatást hosszabbították
meg kedden.

Az aligátorteknősre 2013-
ban bukkantantak. A hüllő akkor
nagyon rossz állapotban volt, er-
re szagából, színéből és erősen
D-vitamin hiányos szervezetéből
következtettek a szakemberek. A
tízkilós, közel félméteres állat
azóta a Xantus János Állatkert-
ben éli mindennapjait – emlékez-
tetett Polgárfiné Kurcsis Petra
zoopedagógus.

A hüllőt nem véletlenül emle-
getik harapós teknősként is, erős
szájában, mint minden teknős
esetében, nincsenek fogak, ha-
nem késéles, csőrszerű horgas
szarukávák szegélyezik a felső áll-
csontját és az állkapcsát. Az aligá-
torteknős kézbe vétele nagy oda-

HIRDETÉS ÁLLATKERT

Továbbra is támogatják Csövit, a teknôst

ból ötven forintot felajánlanak Csö-
vinek. Ebből az elmúlt években
több mint százezer forint össze-
gyűlt, valamint a pizzériában kihe-
lyezett urnába is dobtak a vendé-
gek pénzt, csaknem negyvenezer
forintot. Az étterem most meg-
hosszabbította az örökbefogadást,
így az ebből befolyt összeget is a
teknős gondozására tudják fordíta-
ni az állatkertben.

figyelést, és az állat viselkedésé-
nek nagyfokú ismeretét igényli.
Nagyon agresszív tud lenni, és
meglepő gyorsasággal képes tá-
madni. Veszélyes állatnak minő-
sül, tartása engedélyköteles.

A teknőst a Tópart Pizzéria kö-
zelében találták, így a vendéglátó-
hely örökbe fogadta az állatot, sőt,
egy pizzát is elneveztek róla, mely-
nek minden megvásárolt darabjá-

A csimpánzok is
kíváncsiak voltak az

aligátorteknősre
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SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

szöveg: gönczöl réka
fotó: nagy ferenc
modell:  estike-bérczy baileys, multichampion

& interchampion 6 és fél éves kan

A mackós megjelenésű kutyák kedve-
lőinek ajánljuk a landseert. Az FCI, a
nemzetközi kutyás szövetség jelenlegi
standardja 1960-ban lépett életbe.
Ez a fajtaleírás tartalmazza ennek a
bámulatos kutyának a testi és fizikai
jellemzőit. A fajta nemzetközi elisme-
résében jelentős szerepe volt német
és svájci tenyésztőknek. A landseer
nagy, erőteljes, impozáns és elegáns
megjelenésű, harmonikus testfelépíté-
sű kutya. Vastag bundája miatt jól tűri a
hideget és a vizet egyaránt, utóbbi életele-
me is. Mivel a fajta ősei halászok tulajdoná-
ban voltak, mindig vízközelben éltek. Manapság
is gyakran használják őket vízimentésre, mivel át-
lagon felül és kitartóan
úsznak, így

egy termetesebb ember vízből va-
ló kimentése sem okoz problé-

mát nekik.
Összességében a land -

seer nagyon barátságos, ki-
egyensúlyozott kutya, a kis-
gyerekek ideális védelmező-
je, a fiatalok nagyszerű játszó-
társa, a felnőttek éber kísérője.
Elvárja a szeretetteljes, de kö-
vetkezetes kommunikációt. A
hosszúra nyúlt kirándulásokat él-

vezi, mégpedig úszóleckékkel
tűzdelve. A vizet ugyanis minden-

nél jobban szereti, függetlenül az
évszakoktól. Kölyökkorban óvatosan

etessük, nehogy túl gyorsan növeked-
jen, mert ez túlterhelheti az ízületeit. Álta-

lában egyébként egészséges fajta. Ritkán
ugat, de ekkor a hangja mély és tekintélyt paran-
csoló. Nevelése nem nehéz feladat, intelligens, jól

tanítható fajta. Mint a legtöbb nagy mackó, túlságo-
san öntudatos ahhoz, hogy agresszív legyen, ezért
más állatoktól és az emberektől a provokációt nyu-
galommal veszi tudomásul. Kenneles tartásra nem
alkalmas. Aki ezt a fajtát választja, garantáltan örök-
re elkötelezi magát mellette!

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

Landseer: a vízimentô kutyák királya
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vényt. Ahogy idősödik, a
növény egyre fentebb kú-
szik a fán, míg el nem éri a
naposabb részeket, ahol már
virágozni képes. Idősebb korában
a legtöbb faj már függetleníti magát
a gombáktól, de legalábbis a gomba
túlburjánzását akadályozó anyagokat ter-
mel. A mérsékelt öv alatt kevesebb és szerényebb
megjelenésű talajlakó orchideák élnek, amelyek
évelő növényként a fagyos teleket a föld alá vissza-
húzódva vészelik át. Réteken, erdei talajokon Ma-
gyarországon is megtalálható több faj (Cypripedi-
um, Orchis, Cephalanthera, Ophrys fajok). Ezek a
növények szigorúan védettek, leszakításuk, kiásá-
suk büntetőjogi következményeket von maga után!
A szigorú szabályokra szükség is van, hiszen az élő-
helyek szűkítésével, a talaj összetételének mester-

beri gyűjtőszenvedély és az erdőirtások továbbra is
rendkívüli mértékben veszélyeztetik e gyönyörű nö-
vények fennmaradását. Az orchideák élőhelyük ro-
varainak segítségével szaporodnak, ez vezetett a
rendkívül szép, illatos és különleges alakú virágok
kialakulásához. A hosszú sarkantyús orchideákat
például csak a hosszú pödörnyelvű éjjeli szenderek
tudják beporozni, számos más virág pedig megté-
vesztésig hasonlít egyes rovarokra. Sajnos ez a rá-
utaltság gátat is vet a növények elterjedésének, hi-
szen ha egy területen nem él a beporzó rovarfajta,
akkor a klíma hiába megfelelő, a növények nem tud-
nak megjelenni. Az orchideák magjai 5–18 hónap
alatt érnek meg, egy magtokban több millió ma-
gocska is lehet. A sikeres csírázáshoz a magnak ta-

lálkoznia kell egy gombafonállal, mely a kezdeti
időkben szimbiózisban élve táplálja a védett,

nyirkos, félárnyékos zugban fejlődő kis nö-

ZOOO+ ÁPRILIS

forrás: orchideacsodák
marczika andrás, okleveles kertészmérnök
orchideák: györkös györgy gyűjteményéből
fotó: nagy ferenc

Az orchideák a legforróbb sivatagok és a hideg égö-
vi területek kivételével szinte minden kontinensen
megtalálhatóak a Földön, de elsősorban olyan sa-
játos mikroklímájú helyeken szaporodnak, mint a
közép-amerikai vulkánok, az Andok köderdeinek
határa, Dél-Brazília Atlani-óceán-parti és közép-
hegységei, továbbá a Hawaii szigetek hegyoldalai,
a Himalája délkeleti lejtői, az indokínai szigetek és
az új-guineai hegy-
vidékek. A
család

nyolcvan -
öt százaléka a trópusi és
szubtrópusi területeken epifi-
ta módon él, elsősorban a
fákra telepedve, de előfordul
pár talajlakó (terreszter) és
sziklalakó (litofita) faj is. Az or -
c hideák gyűjteményekben való
elterjedése mindaddig akadá-
lyokba ütközött, míg a XIX. szá-
zadban Angliában számos növény-
ház nem épült. Mivel még nem is-
merték az orchideatartás alapvető kö-
vetelményeit, rengeteg import növény
pusztult el, az életben maradt példányok
pedig vagyonokért keltek el. A tömeges ter-
mesztés csak a XX. században vált lehetséges-
sé a laboratóriumokban végzett steril magvetésnek
és a klónozásnak köszönhetően. Ekkor gyorsult fel
a hibridek létrehozása is, hiszen az orchideák rend-
kívül jól keresztezhetőek egymással. Sajnos az em-

Orchideák: a virágok királynôi

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese keresse havi műsorunkat a
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séges megváltoztatásával az ember folyamatosan
rombolja az orchideák élőhelyeit, és a kihalás szélé-
re sodorja őket. A mérsékelt égövi orchideafajok

esetében nem sikerült olyan jelentős sike-
reket elérni a szaporítás terén, mint a

trópusi fajoknál. Az orchideák tar-
tásával kapcsolatban még él a

régebben elterjedt hiedelem,
miszerint kényes, nehezen

nevelhető növények. Ez
azonban csak részben
igaz. Számos, a mi ég-
hajlatunkon is  köny-
nyen nevelhető és virá-
goztatható faj és hibrid
létezik, melyek nevelé-
se még a kezdő orchi-

deakedvelőknek is siker -
élményt okoz. A lényeg,

hogy mindig a fennálló kö-
rülményekhez igazodva vá-

lasszuk ki a növényt. Először
tudjuk meg az orchidea pontos

nevét, nézzünk utána az igényeinek,
és  ha ez megegyezik az általunk bizto-
sított környezettel, akkor szerezzük be.

Az orchideák tartásának két legalapve-
tőbb feltétele a sok fény és a ma-

gas páratartalom biztosítása.
Lakásban tartva a növényt

egy világos keleti, déli vagy
nyugati tájolású ablak kö-

zelében elhelyezve a ma-
gas fényigény biztosított,
illetve nyáron sok nö-
vény a kertbe is kihe-
lyezhető lombos fák ár-
nyékába vagy félárnyé-
kos helyre. Sok növényt

a nyári tűző napsütéstől
árnyékolással védeni kell,

mert levelei vörösre színe-
ződhetnek vagy megéghet-

nek, míg ritkább esetben
egyes fajok az erős napfényhez

fokozatosan hozzászoktatva, tűző
napos helyen is virágoznak.

ÁPRILIS ZOOO+

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese, várjon minket
havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján! Jó szórakozást!

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)
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kép és szöveg:
nagy ferenc

Később az angol be-
vándorlók által meg-
honosított lóverse-
nyek alapvetően be-
folyásolták a fajta ki-
alakulását. A verse-
nyek két ló között, rö-
vid távon, negyed
mérföldön folytak. Az
amerikai qh-t, importált
angol telivérekkel keresz-
tezték a versenyteljesítmény
javítása érdekében. Az ilyen
módon kialakult fajta nyilvántartá-
sára és a tenyésztés összefogására ala-
kult meg az American Quarter Horse
Association Amarillóban. Ettől kezdve be-
szélhetünk a quarter horse fajtatiszta tenyésztéséről. A quar-
ter horse sokoldalú, könnyű lovaglású ló, amit Európában főleg a western lovas-
sportban használnak. Amerikában fogatsportban, valamint a farmok munkalo-
vaként és hobbilóként is használják. Európai tenyésztésének célja a sportlóként
és hobbilóként történő hasznosítás. Ez utóbbira rendkívül szelíd és nyugodt ter-
mészete, könnyű kezelhetősége teszi ideálissá. Leginkább a nemzetközi lovasszö-
vetség által elismert sportágban, a reiningben vált ismertté a mi kontinensünkön.
Tartása jelentős mértékben nem különbözik a megszokott fajták tartásától, de a ver-
senyre felkészítendő példányok kezelése jelentősen eltér a megszokottól. Speciális
táplálás és foglalkozás dukál nekik! Jó szívvel ajánljuk minden igényes lótartónak!

Az american quarter horse amerikában kitenyésztett lófajta, a világ
legnagyobb létszámában tözskönyvezett lófajtája, közel hatmillió
regisztrált példánnyal. A fajtát fôként a spanyol hódítók által az
amerikai kontinensre bevitt lovak és azok leszármazottai
alkotják, valamint többek kö-
zött angol telivérek. 

ZOOO+ ÁPRILIS

Az amerikai quarter horse
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PR-CIKK HIRDETÉS

Az aktív pihenés házává vált a
Golden Ball Club Wellness Ho-
tel & Spa: a négycsillagos szál-
lodában számos fejlesztés va-
lósult meg az elmúlt időszak-
ban, így komplex szolgáltatás-
rendszerrel várják a kikapcso-
lódni vágyó győrieket és turis-
tákat egyaránt. 

Az 1996-ban nyitott hotel Kun Ferenc
tulajdonos megfogalmazása szerint
kezdetben mezítlábas wellness-szállo-
daként működött, hiszen rekreációs és
fitneszszolgáltatásokkal rendelkeztek,
ám a wellness legfontosabb eleme, a
víz hiányzott. Mára azonban teljessé
vált a győri szabadidőközpont, ugyanis
három részből álló medencerendszert
is kialakítottak. A harmonikus belső tér-
ben úszásra alkalmas medence mel-
lett megtalálható egy élmény- és gyer-
mekmedence, valamint egy jakuzzi is –
összesen 120 négyzetméternyi vízfelü-
leten biztosítják a teljes kikapcsoló-
dást. A relaxációt a szintén újonnan ki-
alakított szaunasziget is segíti, a tepi-
dárium mellett finn- és infraszauna, va-
lamint gőz- és sókabin kapott helyet.

A fejlesztéssel párhuzamosan
megújult a teljes szálloda is, beleért-
ve a fallabdapályákat és a fitneszter-
met. Előbbit teljesen átépítették, a
három terem egyedileg kifejlesztett,
az ízületeket kímélő sportparkettát
kapott, illetve légkondicionáló műkö-
dik mindegyikben. A 220 négyzet-

méteres fitneszteremben megújult
gépparkkal – korszerű Technogym gé-
pekkel – várják a mozogni vágyókat. A
sportolást és kikapcsolódást képzett
szakembergárda segíti.

Kun Ferenc hangsúlyozta, Győr első
wellness-szállodájaként komplex szolgál-
tatást nyújtanak, a Golden Ball vendégei
néhány órára kiszakadhatnak a hétköz-
napokból, a szabadidőparkjukban eltöl-

tött idő csökkenti a stressz negatív hatá-
sait. Úgynevezett spa day napokat is tar-
tanak, melyben helyet kap a gasztronó-
mia is, hiszen a viktoriánus kort idéző
szállodában kiváló étterem működik.

A tulajdonos elmondta, a felújítás
azért is húzódott el, mert nem csak a
szabadidőközpontot alakították át, ha-
nem a teljes szállodarendszert érintet-
te a felújítás. Ezért időszakonként nem

üzemelt a kedvelt fallabdapálya, illetve
a fitneszterem, így számos kedvez-
ménnyel is szeretnék visszacsábítani
régi és új vendégeiket. Május végéig
féláron fallabdázhatnak és féláron ve-
hetik igénybe a fitneszterem szolgálta-
tásait.

Kun Ferenc beszélt arról is, a well-
ness-oázis kialakításával a belföldi
turizmus egy újabb szegmensét ér-

hetik el, azokat a vendégeket, akik fő-
ként hétvégéken keresik fel az ilyen
jellegű szállodákat. A gyönyörű győri
barokk Belváros szomszédságában
található szálló vonzó lehet az aktív ki-
kapcsolódást keresők számára, a
hétköznapokon pedig főként az üzleti
turizmus a jellemző. Hozzátette, az
utazók mindkét csoportját, s termé-
szetesen a győrieket is számos cso-
magajánlattal várják. (X)

Fallabdapályák, fitneszterem, medencék és szaunaoázis várja a vendégeket

Gyôr elsô wellness-szállodájává
alakították át a Golden Ball Clubot

Számos kedvezvénnyel
várják a vendégeket 
a megújult 
Golden Ball Club 
Wellness Hotel & Spa-ban

Elérhetôségek: 
Gyôr, Szent István út 4.
Tel.: +36-96/618-100
E-mail: info@goldenball.hu 
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HIRDETÉS IDŐSEK

Egy héttel ezelőtt már írtunk a győri
Idősügyi Tanács legutóbbi üléséről,
amelyen a megyei kormányhivatal mun-
katársai voltak a vendégek, akik fo-
gyasztóvédelmi hatósági munkájuk so-
rán gyakran tapasztalják az árubemuta-
tókhoz kapcsolódó tisztességtelen ke-
reskedelmet. A cikk második részét kö-
zöljük most, számos hasznos tanáccsal.

A fogyasztóvédelmi hatóság a jog-
sértő tevékenységek visszaszorítása
során nincsen egyedül, hiszen ha a
tisztességtelen kereskedelmi gyakor-
lat a piaci verseny érdemi befolyásolá-

sára alkalmas (a tevékenység leg-
alább három megyét érintő; a keres-
kedelmi kommunikáció országos lép-
tékű stb.), az ügy a Gazdasági Ver-
senyhivatal hatáskörébe tartozik, til-
tott hitelezési tevékenység esetén pe-
dig a  Magyar Nemzeti Bank tud eljár-
ni. A fogyasztóvédelmi hatóság szo-
ros együttműködésben dolgozik a ke-
reskedelmi és a népegészségügyi fel-
adatokat ellátó közigazgatási szervek-

Generációk
Jogszabályi szigorítások 
az idôsek védelmében — 2. rész

kel, hiszen gyakran legális kereskedel-
mi tevékenység leple alatt, illetve az
orvosi rendelőnek látszó üzletben en-
gedély nélküli egészségügyi szolgál-
tató tevékenység végzése történik.
Egy-egy ellenőrzés alkalmával sor ke-
rül a gyógyhatásúként értékesített ké-
szítmények, eszközök vizsgálatára.

A fogyasztóvédelmi hatóság az el-
lenőrzései mellett fontosnak tartja a
tájékoztatást, a megelőző tevékenysé-
get, ennek érdekében több ízben
adott tájékoztatást a média számára,
valamint nyugdíjasok, szép korúak

rendezvényein tartott előadást, kihe-
lyezett ügyfélfogadást, továbbá
együttműködik a békéltető testülettel,
civil szervezetekkel, kérve segítségü-
ket a jogsértő tevékenységek felderí-
tésében, megakadályozásában –
mondta el dr. Hajdu Klára osztályveze-
tő – Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal – Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fo-
gyasztóvédelmi Osztálya.

HASZNOS TANÁCSOK 
a termékbemutatókkal kapcsolatban:
Egyre gyakrabban invitálnak olcsó kirándulásra, orvosi szűrő-
vizsgálatra, ahol – mint utólag kiderül – egy termékbemutatón
is részt kell venni.

Ezzel kapcsolatban jó ha tudjuk:
• Alaposan gondoljuk végig, vajon tényleg szükségünk van-e

a kínált termékre!
• Az elénk tett „aláírnivaló” lehet, hogy egy szerződés, amely-

nek aláírásával hosszú távú, magas összegű fizetési kötele-
zettséget vállalunk magunkra.

• Mielőtt aláírnánk a szerződést, részletesen olvassuk végig!
• Nem tanácsos aláírni olyan szerződést, amelyet az apró be-

tűméret miatt nem tudunk elolvasni, hiszen sosem tudhat-
juk, milyen kötelezettséget vállalunk vele (pl. hitelszerződés,
tartozáselismerés).

• Ne dőljünk be annak a kijelentésnek, hogy ez a kedvező le-
hetőség csak itt, és csak most adódik. (Inkább beszéljük
meg otthon a családdal, nézzük meg vagy nézessük meg
családtaggal az interneten a termék leírását, keressünk ha-
sonló termékeket megbízható forrásból.)

Ha mégis kötöttünk szerződést, jó ha tudjuk, hogy:
• Amennyiben a vállalkozás üzletén kívül kötött szerződésről van

szó, akkor 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk a szer-
ződéstől (ajánlatos tértivevényes levélben elállni)!

• Mindig kérdezzünk rá, hogy a termékbemutató helyszíne üz-
lethelyisége-e a vállalkozásnak. (Amennyiben üzlethelyisége,
akkor nincs elállási jogunk, azaz nem áll 14 nap a rendelkezé-
sünkre, hogy meggondolhassuk magunkat!) – Az elállás – a
termék visszaadása mellett – a vételár visszatérítését jelenti.

• Ha az elállási jogáról a fogyasztó nem kapott tájékoztatást,
az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

kifejezetten

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉRHETÔ ÁRON!

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

kifejezetten ajánlott

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

ajánlott!

Sportolóknak

Vitamindús erôt kínálunk!
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|   INGYENES felmérés: 30/921-8780   |   AKCIÓS áraink: www.gyorszig.hu PROFI KIVITELEZÉS!

Az „Otthon Melege” program kö-
vetkező ütemét a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium 2016. júli-
usától indítja, vissza nem téríten-
dő támogatást biztosítva családi
házak energetikai korszerűsíté-
sére. Az ez évi program a családi
házak komplex energetikai felújí-
tására ösztönöz, mely tartalmaz-
za az épületek homlokzati nyílás -
záróinak cseréjét, a homlokzat
hőszigetelését, a meglévő fűtési
rendszer korszerűsítését, illetve
cseréjét, és az épület gépészeti
rendszeréhez csatlakozó meg-
újuló energiafelhasználás kiala-
kítását.

A pályázat feltételei: kizárólag
hagyományos technológiával,
1996 előtt épült és 1995. 12. 31-
ig kiadott építési engedéllyel ren-

Családiház-felújítási pályázat, Otthon Melege 2016
delkező egylakásos, legfeljebb
135 m2 fűtött alapterületű csalá-
di házakra tudnak támogatást
adni. Az épületnek, a pályázatot
benyújtó magánszemély tulajdo-
nában állónak, és jelenleg is la-
kottnak kell lennie. A támogatás
maximális összege 2,5 millió fo-
rint. A kérelmet a pályázati portá-
lon keresztül, elektronikus úton
lehet benyújtani 2016. július 1-
től, a rendelkezésre álló forrás ki-
merüléséig. A rendelkezésre álló
ötmilliárd forintos keretösszeget
régiónként osztják el, épület-
szám arányában. A vissza nem
térítendő támogatásban részesít-
hető pályázatokat arányosan, az
elérhető szén-dioxid-megtakarí-
tás alapján rangsorolják, és a be-
érkezés sorrendjében veszik fi-

gyelembe. A 2014-ben indult
Otthon Melege Program eddig
közel 17 milliárd forint keretösz-
szegben nyújtott támogatást,
melynek eredményeként mára
több mint 85 ezer háztartás ener-
giahatékonysága érezhetően ja-
vult, hozzájárulva az ország klí-
mavédelmi céljaihoz.

A jogosultsági feltételeket, és a
támogatható tevékenységek köré-
nek részletes ismertetését a Pályá-
zati Útmutató tartalmazza, melyet
az érdeklődők a www.kormany.hu
oldalon, illetve a www.nfm.gov.hu
oldalon tekinthetnek meg. 

Jutasi Gábor
GYŐRSZIG
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 23., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Pasik  04:45 Hazug csajok
társasága  05:15 Hazug csajok tár-
sasága  06:15 Top Shop 06:45 Kö-
lyökklub  10:05 Top Shop 11:00
Brandmánia  11:30 Street Kitchen
 12:00 Autógram  12:35 A nagy
svindli  13:20 A nagy svindli 
14:40 Farm  15:45 Asterix & Obelix:
Isten óvja Britanniát  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
20:00 Farm  21:35 Gyertek át
szombat este!  22:45 Az igazság
ára  01:10 A sárkány szeme 
03:00 Gyertek át szombat este! 

04:05 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 Ízes
élet  10:30 Babavilág  11:00 Ott-
hontérkép  11:35 Poggyász 
12:05 Szalonskicc  12:35 Duval és
Moretti  13:45 Duval és Moretti 
14:50 Gyilkos sorok  15:55 Őran-
gyalok  18:00 Tények 18:50 Kisme-
nők  21:25 Szakíts, ha bírsz 
23:40 Amerikai pite 6. – Az egyete-
men  01:35 Sportos 01:45 Áldott jó
nyomozó  02:30 Áldott jó nyomozó
 03:15 Vegas 

05:40 TV-SHOP 06:10 Trendközel-
ben 06:40 Will és Grace  07:05 Szí-
vek szállodája  08:00 Szívek szállo-
dája  08:55 Amerikai mestersza-
kács  09:50 Amerikai mestersza-
kács  10:50 Kettős ügynök  11:45
Kettős ügynök  12:45 Négy esküvő
 13:40 CSI: A helyszínelők  14:35
NCIS: Los Angeles  15:30 NCIS:
Los Angeles  16:30 CSI: A helyszí-
nelők  17:25 CSI: A helyszínelők 
18:25 Jurassic Park 2. – Az elveszett
világ  21:00 Benjamin Button külö-
nös élete  00:25 A belső ember 
02:50 Will és Grace  03:15 Will és
Grace  03:40 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+ (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 Vény nélkül  (ism.)
18:30 Épí-tech (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Ciao Ita-
lia! 20:45 Konkrét (ism.) 21:00 Hello
Győr! (ism.) 21:30 Üzleti negyed
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Im-
port Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 24., 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  09:20
EgészségKalauz  09:50 Top Shop
10:55 Egy rém modern család 
11:15 A segítség házhoz jön  11:50
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:20 Házon kívül  12:50 Nyugi,
Charlie!  13:15 Nyugi, Charlie! 
13:45 X tervezet  15:55 Aranyeső
Yuccában  Közben: 16:05 Hatoslot-
tó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11  19:50 Amerika Ka-
pitány: Az első bosszúálló  22:10 In-
vázió  00:10 Portré  00:45 Vince
Vaughn vadnyugati kabaréja  02:45
Győzike  03:25 Gálvölgyi-show 

04:00 Duval és Moretti  04:50
Sportos 05:00 Hungerő  06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 08:15 Éj-
jel-nappal szülők  08:45 Nagy Vagy,
Győr!  09:15 a'la CAR  09:50 Tű-
sarok  10:20 Stahl konyhája 
10:55 Az Év Pasija  11:25 Több
mint TestŐr  12:00 Falforgatók 
13:00 Csapdába csalva  13:35 Gyil-
kos sorok  14:40 Gyilkos sorok 
15:45 A párizsi diáklány  18:00 Té-
nyek 18:50 A Nagy Duett  21:35
Showtime Hajdú Péterrel  23:10
Kertvárosi kommandó  01:20
Sportos 01:30 Maffiadoktor  02:20
Maffiadoktor  03:05 Az uralkodónő
 03:45 Gyilkos sorok 

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:25 Amerikai mestersza-
kács  07:15 Amerikai mestersza-
kács  08:05 Will és Grace  08:35
Will és Grace  09:10 Top Forma 
09:45 Trendközelben 10:15 Négy es-
küvő  11:15 CSI: A helyszínelők 
12:10 NCIS: Los Angeles  13:10
Utazás a mítoszok földjére  14:55
Jurassic Park 2. – Az elveszett világ 
17:30 Benjamin Button különös élete
 21:00 A belső ember  23:40 Uta-
zás a mítoszok földjére  01:25
Trendközelben 02:00 Top Forma 
02:25 Christine kalandjai  02:50
Christine kalandjai  03:15 Christine
kalandjai  03:40 Doktor House 

07:30 VoltTimer (ism.) 08:00 Vény
nélkül  (ism.) 08:30 VoltTimer (ism.)
09:00 Vény nélkül  (ism.) 09:30
Ciao Italia! (ism.) 10:30 Képújság
18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Kulisszák mögött (ism.)
19:30 Creative chef (ism.) 20:00 Épí-
tech (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Üzleti negyed (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 25., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:35 Stahl konyhája  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 Különvélemény  00:25 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
00:35 Ügyféllista  01:40 Tények Es-
te 02:25 Aktív  02:45 Sportos
02:55 Ezo.TV 03:55 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
mesterszakács  11:55 Crossing Li-
nes – Határtalanul  12:55 Az indíték
 13:55 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők  15:45 Castle 
16:45 Castle  17:40 Amerikai mes-
terszakács  18:40 Jim szerint a vi-
lág  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 kicsi 
21:00 Lucifer  22:00 Ádám keresi
Évát 23:10 Viszem a bankot 01:00
Négy esküvő  02:00 Két pasi – meg
egy kicsi 02:25 Crossing Lines – Ha-
tártalanul  03:15 Kettős ügynök 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Crea-
tive chef (ism.) 09:00 Gázfröccs
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Épí-tech 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kamarai Magazin 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Gáz-
fröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 26., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, 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 Fo-
gadom  23:35 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  23:45 Propagan-
da  00:50 Tények Este 01:35 Aktív
 02:05 Sportos 02:15 Ezo.TV 03:15
Morgen 

04:50Doktor House 05:10Doktor Ho-
use  05:55 TV-SHOP 06:30 Will és
Grace 06:55Will és Grace 07:20Jó-
barátok  07:45 Jóbarátok  08:10 Az
indíték  09:05 Szívek szállodája 
10:00 Kettős ügynök  10:55 Amerikai
mesterszakács  11:55 Crossing Li-
nes – Határtalanul  12:55 Az indíték
 13:55 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők  15:45 Castle 
16:45 Castle  17:40 Amerikai mes-
terszakács  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 kicsi 21:00 Flash – A Villám
 22:00 Flash – A Villám  22:55 Lu-
cifer  23:55 Két pasi – meg egy kicsi
00:25 Crossing Lines – Határtalanul
01:30 Kettős ügynök 02:20 Szívek
szállodája  03:05 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(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 A segít-
ség házhoz jön  12:20 Story Extra
 13:00 Nevelésből elégséges 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Farm  15:45 Isten áldjon, Es-
peranza!  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Farm  20:00 Éjjel-nappal
Budapest  21:20 Barátok közt 
21:55 Castle  22:50 RTL Klub Hír-
adó 23:25 XXI. század – a legendák
velünk élnek  23:55 Magyarul Baló-
val 00:35 A Grace klinika  01:35
Túsztárgyalók  02:30 Mi muzsikus
lelkek 03:00 Győzike 

05:10 Ízőrzők: Békésszentandrás
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Hazajáró 06:25 Magyar
történelmi arcképcsarnok 06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:25 Család-ba-
rát 08:55 Palira vettem a papát 
10:45 Noé barátai 11:15 Térkép
11:45 Tavasz ünnep 2016 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+
 12:55 Ízőrzők: Gyulafirátót 13:30
Hazajáró 14:00 Magyar Krónika 
14:30 Peru – Chile – Húsvét-szigetek
– Juan Fernandez-szigetek 15:00
Szeretettel Hollywoodból  15:30
Pókfoci  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat  19:35 Sabrina  21:40 Kínai
negyed  23:55 Kenó  00:00 Ta-
vasz ünnep 2016 00:15 MüpArt – Ta-
ke 6 01:50 Az orvosdoktor  03:05
Az orvosdoktor 

05:15 Ízőrzők: Vecsés 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports – Vatikáni híradó 06:15 „Így
szól az Úr!” A Biblia üzenete 06:25 A sok-
színű vallás 06:40 Kérdések a Bibliában
06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25 Csa-
lád-barát 08:50 Isten kezében 09:20 Ke-
reszt-Tények 09:30 Katolikus krónika
10:00 Református ifjúsági műsor 10:05
Evangélikus ifjúsági műsor 10:15 Úton-
útfélen 10:30 Református magazin
11:00 Római katolikus szentmise 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Kult+  12:55 Tavasz ünnep 2016
13:10 Rúzs és selyem 13:40 Férjem Af-
rikában  15:25 Valamit visz a víz 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35
Doc Martin 19:30 Magyarország, sze-
retlek! 21:00 Aranyszem 23:10 Kenó
23:15 Tavasz ünnep 2016 23:30 Egy-
szerű eset 01:20 Aranyszem 

05:15 Ízőrzők: Káva 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Halál-
biztos diagnózis 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 08:25 Váratlan utazás 09:20 A
hegyi doktor  10:10 Család-barát
11:35 Világörökség Portugáliában
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ 
12:55 Két duci hölgy 13:25 Pásztorok
ösvényein  14:30 Erdészház Falke -
nauban  15:25 Halálbiztos 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 Kék-
fény 21:30 Hawaii Five-0 22:15 Ke-
nó 22:20 Magyar Krónika 22:50 Ai
Weiwei: Never Sorry 00:30 A kímélet-
len  02:25 Nevelésügyi sorozat 
03:50 Olasz–magyar örökség 

05:15 Ízőrzők: Iharosberény 05:45 Him-
nusz 05:50Hajnali gondolatok 06:05Ha-
lálbiztos diagnózis 06:55Kenó 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25Váratlan utazás 09:20A hegyi dok-
tor  10:10 Család-barát 11:35 Világ -
örökség Portugáliában 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:40Kult+ 12:50Két duci hölgy
13:25Univerzum 14:25Erdészház Fal-
kenauban 15:20 Halálbiztos diagnózis
 16:10 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 A hegyi doktor 
19:30 Maradj talpon! 20:30 Önök kér-
ték! 21:30Laura rejtélyei 22:15Kenó 
22:20A Nagyok 22:50MüpArt classic
– Magyar mesterek 00:30 Séfek csatája
01:25 A teljes igazság, vagy majdnem
02:55 Munkácsy a nagyvilágban 

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  12:55
Éjjel-nappal Budapest  14:05 Farm
 15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  21:55 Dr.
Csont  22:50 RTL Klub Híradó
23:25 Magyarul Balóval 00:00 Nyom-
talanul  01:05 Nyomtalanul 
02:05 A zöld íjász  02:50 Odaát 
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NYITOTT HÉT A 25 ÉVES OPEL NÁDORNÁL 04.25–04.30.
TESZTVEZETÉS, INGYENES TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS, GYERMEKJÁTSZÓHÁZ,
ÖREGAUTÓ-KIÁLLÍTÁS, OPEL PRÉMIUM AUTÓK BEMUTATÁSA

Győr, Fehérvári út 76.    96/415-088    www.nadorauto.hu

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

ÁPRILIS 27., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:00 Sportos 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 Szülői
felügyelet nélkül  23:30 Red Carpet
– Sztárok testközelben  23:40 Lán-
goló Chicago  00:45 Tények Este
01:30 Aktív  02:00 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:10 Kasszasiker  03:55
Paloma 

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
mesterszakács  11:55 Crossing Li-
nes – Határtalanul  12:55 Az indíték
 13:55 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők  15:45 Castle 
16:45 Castle  17:40 Amerikai mes-
terszakács  18:40 Jim szerint a vi-
lág  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 kicsi 
21:00 Showtime – Végtelen és képte-
len 23:00 A szállító 3. 01:10 Ádám
keresi Évát  02:10 Két pasi – meg
egy kicsi 02:35 Crossing Lines – Ha-
tártalanul  03:25 Kettős ügynök 

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 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Csak
az ETO 19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
05:15 Ízőrzők: Milota 05:45 Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25Váratlan utazás 09:25A hegyi dok-
tor  10:15 Család-barát 11:35 Világ -
örökség Portugáliában 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:40 Kult+  12:55 Két duci
hölgy 13:30 Karim Aga Khan és életmű-
ve 14:20 Erdészház Falkenauban 
15:15Halálbiztos diagnózis 16:10Tap-
pancs, a mesterdetektív 17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35A hegyi doktor 19:30Maradj tal-
pon! 20:25Skandináv lottó sorsolás 
20:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
21:30 Szabadság tér '56 22:20 Vigyá-
zók  23:55 Kenó  00:00 Pócspetri 
01:50 A hét pszichopata és a Si-cu 

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  21:55 Szulej-
mán  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Házon kívül  00:05 Magyarul Baló-
val 00:45 A rejtély  01:45 Döglött
akták  02:35 Döglött akták  03:25
Gálvölgyi-show 

ÁPRILIS 29., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:35 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek 09:40 Teleshop 10:45 Astro-
Világ 12:00 Tények Délben 12:25 Ak-
tív  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
Cowboyok és űrlények  23:55 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
00:05 Grimm  01:10 Tények Este
01:55 Aktív  02:15 Sportos 02:25
Ezo.TV 03:25 Kasszasiker 

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 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek  19:30
Gázfröccs 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Gázfröccs
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Hello Győr! (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 28., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Ízőrzők: Balatonboglár 05:45Him-
nusz 05:50Hajnali gondolatok 06:05Ha-
lálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelentés
07:25Rondó 07:55Kvartett 08:25Várat-
lan utazás 09:25 A hegyi doktor 10:20
Család-barát 11:35 Világörökség Portu-
gáliában 12:00Déli harangszó 12:02Hír-
adó 12:30 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+
12:50Két duci hölgy 13:25Az Ushuaia
expedíció 14:15Erdészház Falkenauban
 15:10 Halálbiztos diagnózis  16:00
Tappancs, a mesterdetektív 16:45Sze-
rencse Híradó  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A
hegyi doktor  19:30 Maradj talpon! 
20:30A Bagi Nacsa Show 21:30Az el-
takarítónő 23:15Kenó 23:20Szaba-
díts meg a gonosztól 00:50 Az eltaka-
rítónő  02:35 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 02:50 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, 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
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
22:25 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  23:30 Red Carpet – Sztárok
testközelben  23:40 Felejthetetlen
 00:45 Tények Este 01:35 Aktív 
01:55 Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05
Kasszasiker  03:50 Paloma 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 07:45
Konkrét (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Csak
az ETO (ism.) 08:45 Made in Hungary
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sport-
hírek (ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Kulisszák mögött (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Creative chef (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 Portré
 12:20 Story Extra  13:00 Neve-
lésből elégséges  13:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  Éjjel-nappal Buda-
pest 14:40 Farm  15:45 Isten áld-
jon, 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  21:55 CSI: Miami helyszínelők
 22:50 RTL Klub Híradó 23:25 Ma-
gyarul Balóval 00:05 Brandmánia 
00:35 Homeland – A belső ellenség
 01:45 A főnök  02:30 A főnök 
03:20 Gálvölgyi-show 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Egész-
ségKalauz  12:20 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  21:55 Showder
Klub  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Magyarul Balóval 00:10 Gyilkos el-
mék  01:15 Street Kitchen  01:50
Odaát  02:35 Odaát  03:20 Gál-
völgyi-show 

05:10 Ízőrzők: Szentendre – Szabad-
téri Néprajzi Múzeum 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Ha-
lálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 P'amende 07:55 Öt kontinens
08:25 Váratlan utazás 09:20 A hegyi
doktor  10:15 Család-barát 11:35 Vi-
lágörökség Portugáliában 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Két duci hölgy 13:30 Az élelmi-
szeripar trükkjei 14:20 Erdészház Falke-
nauban  15:15 Halálbiztos diagnózis
16:05 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi doktor
 19:30 Maradj talpon!  20:30 Virtu-
ózok 21:55 Nora Roberts: Bukott an-
gyal  23:30 Kenó  23:35 Dühöngő
bika  01:45 A Laconia elsüllyesztése
03:10 Nora Roberts: Bukott angyal 

04:10 Szívek szállodája  05:10 Dok-
tor 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 szál-
lodája 10:00 Kettős ügynök 10:55
Amerikai mesterszakács  11:55
Crossing Lines – Határtalanul 12:55
Az indíték  13:55 CSI: A helyszínelők
 14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
Castle  16:45 Castle  17:40 Ameri-
kai 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 kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi  21:00 Négy es-
küvő 22:00 Viszem a bankot 23:55
Két pasi – meg egy kicsi 00:25 Cros-
sing Lines – Határtalanul  01:30 Szí-
vek szállodája 02:20 Doktor House 
03:10 Doktor House 

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
mesterszakács  11:55 Crossing Li-
nes – Határtalanul  12:55 Az indíték
 13:55 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők  15:45 Castle 
16:45 Castle  17:40 Amerikai mes-
terszakács  18:40 Jim szerint a vi-
lág  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 kicsi 
21:00 A szállító 3.  23:15 Showtime
– Végtelen és képtelen  01:10 Két
pasi – meg egy kicsi  01:40 Cros-
sing Lines – Határtalanul  02:30 Szí-
vek szállodája 03:20 Doktor House 
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felszerelt. A nagy kert közös használatú, ahol saját tá-
roló került megépítésre. Szintén az emeleten egy 5
nm-es saját tároló és a földszinten pedig egy közös tá-

roló áll a lakók ren-
delkezésére. Saját
padlással rendelke-
zik. Parkolás a tár-
sasház előtt kialakí-
tott kocsi beállóban.
A közös költség 6-7
ezer Ft. Szereti a
csendet és a friss le-

vegőt? Akkor Ön ideális és igényes ingatlan birtokosa
lehet. A buszmegálló nagyon közel van. 
Ár: 18,9 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

BOMBA ÁRON! Győr-Kisbácsán családias, kertvárosi
részen 4 lakásos sorházban 100 nm-es lakások eladók.
Kitűnő elosztásának köszönhetően a nappali mellett 4
szoba is helyet kapott, ezért kiváló választás lehet na-
gyobb családok részére. Élvezze a napsütést a déli fek-
vésű 12 nm-es teraszon! Minden lakás saját  kertkap-

csolattal és gépkocsibeállóval rendelkezik. Az ingatla-
nok emelt szintű fűtéskészen eladók, de kulcsrakészen

is kérhetőek. 38-as Porotherm téglából, 8 cm-es szige-
teléssel kerülnek kivitelezésre, ezért nagyon alacsony
rezsivel számolhatunk. MOST MÉG BEVEZETŐ
ÁRON, 260 E Ft/nm ÁRON JUTHAT ÁLMAI HÁZÁ-
HOZ! Ha CSOK-ot vagy kamattámogatott hitelt szeret-
ne, ezt is intézzük Önnek! Várható átadás: 2016. nyár.
Ár: 25,8 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr belvárosában új építésű, exkluzív kivitelezésű lakás-
ok eladók. A 13 lakásból és 2 üzlethelyiségből álló társas-
házban 45 és 85 nm-es lakások közül választhat. A liftes

házban szintenként 4
lakás került kialakítás-
ra, minden lakásban
amerikai konyhás nap-
palival. Fűtése távfű-
téssel történik, laká -
sonként egyedi mérő -
órákkal ellátva. Az in-

gatlanokat a legkorszerűbb fűtési technológiával látták el,
falfűtéssel és padlófűtéssel kombinálva. Ez a 49 nm-es la-
kás a második emeleten található. Elosztása rendkívül
praktikus. Az amerikai konyhás nappali mellett kialakí-
tásra került egy 12 nm-es hálószoba, külön fürdőszoba és
WC. A megjelölt ár emelt szintű fűtéskész állapotra vonat-
kozik, de van lehetőség kulcsrakész befejezésre is. A zárt
udvaron gépkocsibeálló, valamint garázs is vásárolható.
Ár: 21 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Új építésű társasházban nappali + 3 szobás lakás be-
vető áron leköthető, Pinnyéden, csendes utcában. A

lakás mérete: 85,03 nm + 11,77 nm terasz, a lakáshoz
zöld terület is tartozik. Kialakításra kerül amerikai
konyhás nappali + 3 szoba, kamra és két fürdő (az
egyik zuhanyzós). Az elrendezés még változtatható.
Műszaki tartalom: 30 cm vastag Porotherm főfalak,
10 cm-es hőszigetelés, 10 cm-es Porotherm válasz -
falak, monolit vasbeton lemez födém, 10 cm-es pad-
lószigetelés, műanyag nyílászárók, 20 cm-es tetőszi-
getelés, korszerű, alacsony rezsiköltségű padlófűtés,
automata távirányítású kapu!
Ár: 25,9 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Marcalváros I-en, a Répce utcában eladó ez a felújí-
tott, 4. emeleti panellakás. A 62 nm-es lakás 10 eme-
letes társasházban található, elosztása 2+1 szoba. Az
ingatlan felújított, a vízvezetékeket kicserélték, a für-

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

Adyvárosban, a Kassák L. utcában eladó ez a 4. eme-
leti felújított 50 nm-es, másfél szobás panellakás er-
kéllyel. Az ablakokat műanyag nyílászárókra cserél-
ték és redőnyt is felszereltek. A járólap új kerámia-
burkolat, a szobákban pedig laminált padló van. A
bejárati ajtót is biztonságos, korszerűre cserélték. A
konyha mennyezetén hangulatos rejtett világítást
alakítottak ki. 2016 nyarán megkezdik a társasház
hőszigetelését, külső felújítását és a fűtéskorszerűsí-
tést is (távhő egyedi mérőkkel)! A közös költség így
is csak 5800 Ft lesz! Az épület előtt a parkolóhelye-
ket is bővítik!
Ár: 13,2 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorváros egyik legkedveltebb utcájában, a
Babits Mihály utcában kínálom eladásra ezt a vilá-

gos, jó fekvésű, erkélyes
lakást garázsvásárlási le-
hetőséggel! A 3. emeleti
lakásban az amerikai
konyhás nappali mellett
két szoba is található. Az
egyikhez 6 nm erkély
csatlakozik. A lakás
egyedi gázfűtéses. Ener-
getikai besorolása B.
2014-ben az ingatlan tel-
jes felújításon esett át,

amikor megtörtént a vezetékek cseréje is. A ház 1986-
os építésű, szigetelt épület. A tető idén kerül felújí-
tásra. Lehetőség van garázs vásárlására is, melynek
ára 2,99 M Ft.
Ár: 19,9  M Ft. Érd.: +36-20/919-4518 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

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

cm-es belső válaszfalakkal, 12 cm vastag külső hőszi-
geteléssel. Az épületrészek tetőszerkezete lapos tető.
A nyílászárók 3 rétegű hőszigetelő üvegezésűek. A fű-
tésrendszer kondenzációs kazánnal, radiátorral vagy
igény szerint padlófűtéssel történik. A 3 szoba + a ha-

talmas nappali – étkező-konyha, a két fürdőszoba, a
háztartási helyiség minden kényelemről gondoskodik!
Az elrendezés még egyénileg változtatható. Élvezze a
természetet egy karnyújtásra a várostól! Az ár emelt
szintű fűtéskész ár, a telek árát tartalmazza. 
Ár: 29,1 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020 
horvath.edina@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

Győr-Gyirmót egyik legszebb helyén igényesen kiala-
kított panorámás társasházi lakás eladó, mely 3 szoba
nappalis, összkomfortos, klímával, redőnyökkel  és
szúnyoghálóval felszerelt. A lakás szépen felújított,
nagy hálószobás, fedett erkélyes. A konyha igényesen

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
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Győrújfalu új építésű részén eladó ez a jelenleg szer-
kezetkész ikerház. Nincs szolgalmi út, a ház utca-
frontról megközelíthető. A 85 nm-es ház 360 nm-es
telken került megépítésre, elosztása kiválóan alkal-
mas 3 gyermekes családok számára. Az amerikai
konyhás nappali mellett kialakításra került 3 hálószo-
ba, fürdőszoba, valamint WC. A nappaliból léphe-
tünk ki a nagyméretű 24 nm-es teraszra. A ház DNY-i
tájolásának köszönhetően rendkívül világos. A ház
30-as Porotherm téglából épült 10 cm-es szigeteléssel,

kétrétegű műanyag nyílászárókkal. Az ár kulcsrakész
állapotra vonatkozik,  mely nem tartalmazza a kony-
habútort, és a lámpatesteket. 
Ár: 22,9 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Gyönyörű otthon, gyönyörű környezetben! Győr ro-
hamosan fejlődő részén, a Pacsirta lakóparkban, a
Belvárostól mindössze néhány percre, csodálatos
kertvárosi környezetben épül ez a minden igényt ki-

elégítő kétszintes társasház. Minőségi munka, kiváló
kivitelezés! Az impozánsan kialakított épületben 40
és 60 nm közötti lakások közül választhat. Kisebb la-
kást keres? Egy- vagy kétszobásat? Akkor ez a megfe-
lelő választás! Ez az 58 nm-es lakás az első emeleten
található. Elosztása kiváló, az amerikai konyhás nap-
pali mellett kialakításra került 2 hálószoba, valamint
fürdőszoba és WC. A nappaliból a 4,41 nm-es terasz-
ra léphetünk. A 30-as Porotherm tégla 10 cm szigete-
lést kap. Kétrétegű műanyag nyílászárók kerülnek be-
építésre. Fűtése egyedi gázkazánnal történik. Várható
átadás 2016 őszén.
Ár: 15,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

12. IGÉNYELJE VISSZA AZ ÁFÁT! ÍGY BOMBA
ÁRON JUTHAT A LAKÁSHOZ! Győr-Kisbácsán, a

Szitásdombon, családbarát környezetben épül ez a 15
lakásos társasház, melyben eladó ez a 61,35 nm-es la-
kás az első emeleten 5,2 nm-es erkéllyel, K–Ny-i tá-
jolással. Elosztása amerikai konyhás nappali + 2 há-
lószoba, fürdőszoba és WC. A ház 30-as Porotherm
téglából épül 10 cm hőszigeteléssel, 2 rétegű mű-
anyag nyílászárókkal. A fűtés egyedileg szabályozha-
tó turbó gázkazánnal történik. Az árak emelt szintű
fűtéskész állapotban kerültek meghatározásra, de van
lehetőség kulcsrakész befejezésre is. Várható átadás:
2016. december. A lakáshoz vásárolható zárt udvari
gépkocsibeálló 500.000 Ft-ért, valamint garázs és tá-
rolók 300.000 Ft-tól.
Ár: 18,4 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

GYŐR-SZIGETBEN
BEVEZETŐ ÁRON LAKÁSOK LEKÖTHETŐEK!

41 nm SAJÁT KERTTEL MÁR 13,2 M Ft-tól!
Érd.: +36-30/640-8794 

budai.monika@edesotthongyor.hu
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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
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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 22—28.

999 Ft/kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász

Magyar PET tej 2,8%
1 l.

189 Ft/db

999 Ft/kg

Pick füstölt lapocka 

Finonimo Juhász virsli 

999 Ft/kg

Házi sertészsír

299 Ft/kg

Dawtona mustár
500 g, 398 Ft/kg

199 Ft/db

319 Ft/db

Magyar túró
450 g., 708,88 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l., 298 Ft/l.

149 Ft/db

kép és szöveg: pannon-víz

Fontos szakaszához érkezett a
nyári felkészülés a vízműveknél, a
szakembereket a tízezer köbmé-
teres víztároló mosatásakor láto-
gattuk meg. Orosz Balázs üzeme-
lésvezetővel jártuk be a hatalmas
építményt, amit akár a víz temp-
lomának is nevezhetnénk.

A Sokorói-dombság Győrhöz közeli ré-
szén járunk. A víztároló kívülről egy átla-
gos épületnek tűnik, a lényeg a föld alatt
van, a hegybe süllyesztve. A szakértő
szemnek is csak közelről tűnnek fel a
speciális kialakítású szellőzők. A bizton-
sági berendezések elárulják: egy szigo-
rúan védett objektum területén járunk.

A medencébe felülről, egy strand-
lépcsőre emlékeztető lejárón jutunk
le. Az 1600 m2 alapterületű csarnok-
ban pontosan két kézilabdapálya fér-
ne el. A visszhang a legkisebb neszt is
felerősíti. Itt legtöbbször 5-6 méter
magasságban áll a víz – tudtuk meg
Orosz Balázstól. 32 darab vasbeton
oszlop tartja a medence födémét, a
medencébe pedig pontosan tízezer
köbméter víz fér. Négyszer annyi, mint

A nyolcvanas években
másfélszer több víz fogyott

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó Zrt. az alábbi – tulajdonában lévő
– nem lakás céljára szolgáló helyiséget pályá-
zati úton bérbe adja:

Cím:
Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25

Bérlemény megjelölése:
CBBUF2

Megnevezés:
kereskedelmi, szolgáltató üzlet

Térmérték: 
11 m2 eladótér + 8 m2 terasz

Közműellátottság: víz, villany 

A bérlet időtartama:
határozott, 5 év 

Hasznosítási lehetőség:
büfé, élelmiszer-kiskereskedelem

Bérleti díj alsó határa:
3.000 Ft/m2/hó+ÁFA
+ a terasz fix díja: 800 Ft/m2/hó+ÁFA

A pályázati feltételekrŐl részletes információk
a www.gyorszol.hu internetes oldalon olvashatóak.

egy olimpiai méretű verseny-úszóme-
dencébe. A tisztításnál nagynyomású
vízsugárral mossuk át a medencét,
majd az előírt fertőtlenítés és kedvező
vízmintaeredmény után ismét feltölt-
jük és visszakapcsoljuk a hálózatba.

A medencét 1987-ben helyezték
üzembe. Ekkor még jóval több víz fo-

gyott, és a döntéshozók a fogyasztás to-
vábbi növekedésével számoltak. Győr
vízfogyasztása a nyolcvanas években
másfélszer több volt, mint ma. Nyári
csúcsidőben akkor naponta 60-70 ezer
m3 körül alakult a fogyasztás. Kis túlzás-
sal mondhatjuk, hogy akkoriban folyó
vízzel hűtötték a dinnyét is. Ma már a víz
egyre inkább érték, ezt jelzik a vízfo-

gyasztási adataink is. A tavalyi hőségri-
adó idején, a legmelegebb napokon is
alig haladta meg a negyvenezer köbmé-
tert a győriek vízfogyasztása.

A tároló most is jó szolgálatot tesz.
Egyrészt lehetővé teszi, hogy a vízter-
melő kútjaink folyamatosan működje-
nek: az éjszaka megtermelt vizet itt

tudjuk tárolni, majd a nappali órákban
a város felé visszaereszteni. Másrészt
sokat javít Győr déli területeinek a
nyomásviszonyain. Ménfőcsanakon,
Gyirmóton és a közeli Győrújbaráton
rengeteg új lakóház épült és a gazda-
sági élénkülés hatására ismét egyre
több vízre van szükség ezekben a kör-
zetekben.

A víz templomában
jártunk
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Szombat-vasárnap déli
EXTRA MENÜAJÁNLATUNK! 

Májgombócleves vagy tyúkhúsleves • 2 személyes Marcal-tál

Tartalma: sonkával, sajttal töltött csirkemell, óvári sertéskaraj, hawaii
csirkemell, sertéssült csirkemájraguval, rántott csirkemell, rántott gombafejek,

párolt rizs, főtt burgonya 2 adag saláta, 2 adag sütemény

Ára: 6400 Ft/2 fő helyett 4600 Ft/2 fő (2300 Ft/fő)

Szombat és vasárnap a 2 személyes Marcal-tál ára
4400 Ft helyett 3500 Ft-ba kerül!

Sok szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

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

Nettó 120.000–130.000 Ft in-
duló bérezéssel, 3 műszakos mun-
karendbe, könnyű fizikai munkára Hölgyeket
keresünk. Érdeklődni: +36-70/882-0610.

Nettó 130.000 Ft kezdő fize-
téssel, közepesen nehéz fizi-
kai munkára Férfiakat kere-
sünk. 2+2 munkabeosztás, munkába já-
rási támogatás és/vagy szállás megoldható.
Érdeklődni: +36-70/882-0610.

Győr Ipari Park részén működő cég keres
„Betanított Minőség Ellen-
őröket" 3 műszakos munkarendben,
könnyű fizikai munkára (kizáró ok a színtévesz-
tés), valamint hétvégi munkára tapasztalattal
rendelkező „takarítókat". Érdeklődő hí-
vását a 06-30/713-9047-es telefon-
számon várjuk, munkanapokon 9:00–16:00
között, vagy írásban a cleanhrgro-
up@ gmail.com címen.

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 munka-
körbe:számviteli csoportvezető,
 könyvelő, számviteli ügyintéző.

Munkabér: KJT alapján +bérkiegészítés.
Érdeklődni: munkanapokon 

06-20/425-1310 telefonszámon.

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

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

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

MŰVÉSZETI SZAKÜZ-
LET nyílt Győr Belvárosában, a
Bajcsy-Zs. út 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. Ingyenes
elszállítással. Tel.: 06-20/546-1450.

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést, falak javítását,
festését, garanciával, engedménnyel válla-
lom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok készí-
tése, felújítása. Tel.: 06-30/313-2351 www.iro-
nart.hu e-mail:  ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás, lom-
talanítás!Lakások, családi házak, garázsok
hagyatékának megvásárlása, lomtalanítása, i gény
szerint rakodókkal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, laminált padló lerakása, tisztasági fes-
tések, homlokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

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

Sírkőfelújítás, csiszolás, lefedés,
betűvésés. Mindez garanciával. Nyugdíja-
soknak kedvezmény. 06-30/906-1025

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

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

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, la-
kásából, illetve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

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

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

EGYÉB
Leanderek 2 méteresek,
egészségesek, különböző színekben eladók.
06-30/640-4412

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

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, eozinos Zsolnayt,

ezüsttárgyakat, tört és fazon
arany ékszert, régi  kar- és faliórákat,

hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

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

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE

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

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
Győrújbarát-hegyen lakásnak
használható 2 szintes téliesített nyaraló pa-
norámával beköltözhetően ELADÓ!
20/595-7311

LAKÁSCSERE
Debrecen belvárosában, ha-
tározatlan bérleti szerződéses, megvásá-
rolható, összkomfortos, 35 nm-es, 1,5
szobás bérlakást cserélne, győri hasonló
alapterületű, határozatlan idejű bérleti
szerződéses bérlakásra. Érd.: 06-
70/665-1822.

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, kom-
fortos, felújított, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 42–60 nm-es, 1–3 szobás, ha-
tározatlan belvárosi, marcalvárosi, nádorvárosi,
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, gáz-
konvektoros, határozatlan bérleti szerződéses felújí-
tott lakást cserélne nagyobb, 3 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra, Újváros kizárva. (Hirde-
tésszám: 86.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 50 nm-es, 2 szobás, kom-
fortos, gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne elsősorban belvárosi,
2+fél vagy 3 szobás lakásra. Győr közeli tu-
lajdon 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 bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 90.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 64 nm-es, 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás, belvá-
rosi vagy szigeti bérleményre, alacsonyabb
rezsivel. (Hirdetés szám: 91.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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Lakatos Rita és a beteljesült álom: 
tizenhat évesen a világ legjobb csapatában
szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor 

Alig kilenc év telt el azóta, hogy
Dunaszerdahelyen először kézi-
labdát fogott a kezébe, ma pe-
dig már Lökének, Amorimnak,
Broch-nak passzol, és ha lehe-
tőséget kap, a világ legjobb csa-
patát mozgatja a pályán. Laka-
tos Rita 16 éves korára érte el
mindazt, amiről sokan álmodoz-
nak. Eleinte ijesztőnek találta a
szituációt, most már jól érzi ma-
gát benne, ez élteti, hajtja a to-
vábbi sikerek felé.

„Már nem lep meg, ha a szurkolók
odajönnek hozzám egy meccs után,
és közös fotót vagy autogramot sze-
retnének. Fura, de felemelő érzés ez,
és messze van az első alkalomtól,
amikor aláírást kértek tőlem, én pe-
dig csak annyit írtam, hogy Rita, és
rajzoltam mellé egy szmájlit” –
mondja nevetve az ETO tehetsége,
akit rengeteg elismeréssel díjaztak
már. Többször volt idehaza korosz-
tálya kiemelkedő játékosa az adott
idényben, klubja mellett a magyar
sportiskolák elismeréseit is megkap-
ta, legutóbb pedig az EHF figyelt fel
rá, hiszen a Ferencváros ellen muta-
tott teljesítményével a Bajnokok Li-
gája-forduló legjobb fiatal kézilabdá-
zójának választották.

„Hosszú volt idáig az út, de úgy ala-
kult, hogy az ETO lett a mindenem. Az-
zal kezdődött, hogy a Győr a Csalló-
közben, Vágsellyén játszott, én pedig
ott voltam a meccsen, igaz akkor még
a hazaiaknak szurkoltam. Aztán az
ETO elkezdett foglalkozni a csapatunk-
kal Dunaszerdahelyen. Az ottani után-
pótlásbázisban kézilabdáztam én is,
és Róth Kálmán többször látott játsza-
ni. Néha a kapuban álltam, de éppen
kikaptunk, amikor Kálmán bá’ azt
mondta az edzőmnek, hogy azért lett
vereség a vége, mert az egyik legjobb
játékos nem a mezőnyben volt. Aztán
többször hívott, hogy jöjjek Győrbe, de
ezt a lépést csak az általános iskola
után tettem meg” – emlékezett vissza
a kezdetekre Lakatos Rita. Aztán hoz-
záteszi, óriási változás volt a költözés
az életében, hiszen a heti három gya-
korlás után, hirtelen hetente tíz edzé-
sen kellett bizonyítani. Rögtön az egy
évvel idősebbekkel került egy csapat-
ba, Kun Attila irányítása alatt, de nem
sokkal később megint korosztályt ug-
rott, és itt már négy-öt év volt közte és
a csapattársai között. 

„Emlékszem arra a Békéscsaba el-
leni mérkőzésre, amikor nagyon jól
ment a játék, és Ambros Martín szólt
Danyi Gábornak, hogy szeretne a fel-
nőtt csapat edzésén látni. Ezután
megint gyorsan történtek a dolgok,
mert egy könnyebbnek ígérkező
meccs előtt a technikai vezetőnk azt

mondta, hogy válasszak egy mezszá-
mot. Csodálkozva néztem rá, hogy mi-
ért, és hova kell ez. A válasz az volt, hogy
az első csapat miatt, mert készüljek,
hogy pályára lépek. Ráböktem hát a ti-
zenhetesre. Nem tudom, miért pont er-
re a számra, semmi közöm nem volt
hozzá” – folytatja az Audi ETO legfiata-
labb kerettagja, majd megjegyzi, nem
ment minden olyan könnyen a nagyok-
kal töltött időszak elején. 

„Amikor ott vagy azok között a sztá-
rok között, akik kiskorod óta a példaké-
peid, rájössz, hogy itt kellene helytállni,
az elég ijesztő tud lenni. Gyerekként ar-
ról álmodozol, hogy olyan leszel mint
Görbicz Anita, és egyszer csak tőle ka-
pod edzésen a passzokat, az valami leír-
hatatlan érzés. Nem kezeltem eleinte jól
ezt a helyzetet. Az egyik első tréningen
megilletődött voltam, nem nagyon tá-
madtam a védőfalat, Görbe odajött hoz-
zám azzal, hogy miért nem akarok gólt
lőni? Mert ha akarok, akkor legyek csak
bátrabb. Aztán megdicsért. Nem kell
mondanom, mennyire jólesett. Persze,
ha kapok egy jó tanácsot, sokszor még
most sem tudok elvonatkoztatni attól,
hogy ez kitől is hangzott el. Eszembe
szokott jutni, hogy Úr Isten, ezt a valaha

volt egyik legjobb kézis mondta nekem”
– meséli Rita, és azt is megemlíti, milyen
meglepő volt számára, hogy a sportág
sztárjai nagyon segítőkészek, kedvesek
vele. Előjön az a vidám sztori, amit hal-
lottam róla és az első találkozásáról Yvet-
te Broch-hal. A klasszis holland annyit
mondott, „Hello, Yvette vagyok. Ó, igen,
tudom, én meg Rita.” 

Nem csak a társakkal, a szurkolók-
kal is jól kijön, imádja a mérkőzések
hangulatát, azt az atmoszférát, amit a
győri drukkerek teremtenek a hazai és
idegenbeli meccseken. 

„Engem feldob, ha őrült hangulat
van egy mérkőzésen, a legrosszabb
az, amikor egy-egy idegenbeli korosz-
tályos mérkőzésen van három néző,
közülük is egyik az apukám” – neveti
el magát, a nemrég középiskolai világ-
bajnokságot nyert irányító. A teljes
egészében ETO-játékosokból álló ber-
csényis csapat Franciaországban
nyerte meg a vb-t. Közülük többen is
a Győr első csapatával edzenek már. 

„A tehetség önmagában semmit
sem ér. Rengeteg munka, kitartás, és
persze szerencse is kell az előrelépés-
hez. Engem nem riaszt vissza az, hogy
meg kell dolgozni az eredményekért.
Ezért csinálom. A legnagyobb álmom,
hogy Bajnokok Ligáját nyerjek az ETO-
val, és egyszer majd kijussak az olim-
piára a válogatottal” – zárja a beszél-
getést Lakatos Rita. A BL-győzelem
nem tűnik nagyon távolinak, hiszen az
ETO egy év kihagyás után ott van a
budapesti Final Four-ban.
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A címvédő Sopron nyerte hazai pályán a női kosárlabda
NB I döntőjének első mérkőzését a CMB-Cargo UNI
Győr ellen. A meccs korán eldőlt, így az 57–33-ról induló
záró szakaszban már mindkét edző pihentette kulcsjáté-
kosait, Sterbenz László tanítványai így is a vártnál simáb-
ban hozták a döntő nyitányát. A Győr legeredménye-
sebbje Goree volt 13 ponttal, Laklóth 8 pontot szerzett.

„A csapatból sok játékosnak ez volt az első baj-
noki döntője, és biztos, hogy nem pályafutásuk utol-
só fináléját játsszák, hiszen tehetséges lányokról
van szó. Rendezzük a sorokat, és pénteken sokkal
jobb meccset vívunk. Nem felejtettünk el semmit

abból, amit egész évben játszottunk, itt mentálisan
kell inkább rendben lenni” – mondta a találkozó
után Laklóth Anna, a Győr csapatkapitánya.

„A mérkőzés nagyon tetszett, főleg azért, mert
magabiztosan nyertünk. Örülök, hogy a fiatalok is
lehetőséget kaptak. Nyilván pénteken Győrben ne-
hezebb dolgunk lesz” – értékelte röviden a találko-
zót Honti Kata, a Sopron játékosa.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc pén-
teken folytatódik Győrben. A harmadik mérkőzést
hétfőn Sopronban, és ha szükséges, a negyedik
összecsapást 28-án az Egyetemi Csarnokban ren-
dezik. Az esetleges ötödik mérkőzést idegenben
vívhatják a zöld-fehérek május 1-jén.

A futsal NB I rájátszásának első fordulójában az
alapszakaszt élen záró Rába ETO a második Hala-
dást fogadta. Akár csak a két együttes legutóbbi
győri mérkőzésén, ezúttal is a Szombathely kezdett
jobban, és alig húsz másodperc elteltével a vezetést
is megszerezte. A Győr már az első félidőben fordí-
tott, végül 7–4-re nyerte a mérkőzést, így továbbra
is a tabella első helyén áll 10 pontjával, a 7 pontos
Berettyóújfalu előtt.

„Fontos volt, hogy még az első félidőben át tud-
tuk venni a vezetést. Van még hova fejlődnünk, de
a rájátszás így is nehéz feladat, hiszen itt minden
egyes mérkőzés egy-egy döntő, ráadásul mindenki
a címvédőt, a Rába ETO-t akarja megverni. Már
csak kilenc meccset kell hozni, és bajnokok va-
gyunk” – mondta Tóth Gyula, a Rába ETO kapusa a
rangadó után. Az ETO a rájátszás második körében
Veszprémben lép pályára, április 25-én 18.30-kor.

A címvédő montenegrói Buducnost Podgorica lesz az Audi ETO KC elődöntős ellen-
fele a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében, május 7-én. A
Győr 2013-ban és 2014-ben, a Podgorica 2012-ben és 2015-ben nyerte meg a leg-
rangosabb kupasorozatot. A Final Four másik ágán a román CSM Bucuresti a ma-
cedón Vardar Szkopjéval találkozik majd a Papp László Arénában. Az ETO 15.15-kor
játszik az első napon, a másik találkozót szombaton 17.15-kor rendezik. Május 8-án,
vasárnap a bronzmeccset és a döntőt ugyanezekben az időpontokban rendezik. 

„Nagyon örülünk, hogy ismét ott lehetünk a négyes döntőben. Hazudnék,
ha azt mondanám, hogy a Buducnostot szerettük volna kapni az elődöntőben,
de remek formában vagyunk, és azért dolgozunk, hogy májusban is jól
ját sszunk, és akkor nem lehet akadály előttünk a montenegrói együttes” –
mondta a sorsolásról Görbicz Anita, a Győri ETO csapatkapitánya.

A labdarúgó NB II 24. fordulójában az éllovas Gyir-
mót FC Győr hazai pályán a tabella 13. helyén álló
Vácot fogadja szombaton 19 órakor. Egy győzelem-
mel Bene Ferenc vezetőedző együttese nagyon kö-
zel kerülne a bajnoki címhez.

„A Vácra nem szabad úgy tekintenünk, mint egy
kiesés elől menekülő csapatra. Ha csak a tavaszi
eredményeiket nézzük, akkor a középmezőny a re-
alitás számukra. Biztos vagyok benne, hogy nehéz
meccs vár ránk. Az NB I-gyel még nem szabad fog-
lalkoznunk, majd csak akkor, ha már oda jutottunk.
Nyilván a jelentős pontelőny birtokában a bajnoki

Közel a bajnoki címhez a Gyirmót

A görögországi Olümpiában csütörtökön fellobbant a
riói ötkarikás játékok lángja, amely hosszú útra indul
egészen rióig. A váltófutás után szerdán érkezik meg
Athénba, a régi Olimpiai Stadionba, ott adják át az idei
játékok szervezőinek. Brazíliában május 3-án kezdődik
a váltófutás, a Rio de Janeiró-i olimpia megnyitója au-
gusztus 5-én lesz. A brazil női kézilabda-válogatottal
2013-ban világbajnoki címet szerző Eduarda Amorim
is viheti a olimpiai fáklyát. A Győri Audi ETO világklasz-
szis balátlövője az olimpiai játékok egyik szponzorának
jóvoltából vehet részt a láng körútján, amikor az szülő-
városába, Blumenauba ér július 12-én.

A Buducnost vár az Audi ETO-ra

Gyôrben javíthatnakGyôzelemmel kezdték a rájátszást

Amorim is viheti az olimpiai lángot

címmel lennénk igazán boldogok” – mondta a mér-
kőzésről Bene Ferenc. 

„Jól jöttünk ki a hét hazai mérkőzésből, és leg-
utóbb Dunaújvárosban is nyertünk. Ennek ellenére
a Vácot nem becsülhetjük le, ők más célokért küz-
denek, és szükségük van minden pontra. Szeret-
nénk minél előbb bebiztosítani az élvonalba jutást”
– tette hozzá a Gyirmót védője, Szekeres Adrián.

Az NB III Nyugati csoportjának 28. fordulójában
az ETO FC a Videoton II-t fogadja, vasárnap 17 óra-
kor. A mérkőzés az MLSZ büntetése után zárt ka-
pus lesz. 
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Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 96/322-657;

30/272-2064, Kovács Aliz 70/947-9409
Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő. Jelentkezés: hétfőn, szerdán

és pénteken 16–18 óra között a Győri Sátoros Fedett
Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

• 5 éves kortól • 2016. június 13–augusztus 12-ig heti turnusokban minden
hétfőn indul, naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Táborvezető és úszóedző-tanárok
felügyeletével • Ebéd (választható) és uzsonna. 
Programok: úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-, kosárlabda- 
bajnokság, aerobic, vizitorna, játékos vetélkedők,

Április, májusi befizetés
esetén KEDVEZMÉNY!

vidrauszoiskola.hu

A tavalyi sikeres premier után május 22-én második
alkalommal rendezik meg Pannonhalmán, festői
környezetben a PannonHajsza elnevezésű akadály-
futó versenyt.

Az indulóknak nagyjából 7 km-es távot kell teljesí-
teni a Főapátság környezetében kijelölt földutakon és
ösvényeken vezető pályán, amelyen tizenöt ügyessé-
get, erőnlétet, szellemi frissességet igénylő akadályt
állítanak fel. 

„Az biztos, hogy sokkal több versenyzőnk, mint ta-
valy. Akkor 430-an vállalkoztak arra, hogy megbirkóz-
zanak a spártai próbával, idén már most, másfél hó-
nappal a rajt előtt ötszáz nevezést regisztráltunk. Ter-
mészetesen a feladatok között a futás a legfontosabb,
a táv tele lesz emelkedőkkel, lejtőkkel. Annyit még el-
árulhatok, hogy kötélmászás, íjászat és memória fel-
adat is vár a próbázókra, egyéb más mellett.” - mond-
ta Tálos Gergő, a Yakuza Fitness Győr értékesítési és
marketingvezetője, a PannonHajsza egyik főszerve-
zője, aki hozzátette, ezúttal két napos lesz a rendez-
vény, hiszen május 21-én a SuliHajsza mezőnye vág
neki a távnak. Itt diákok, és iskolai csapatok küzdenek
egymással és a pályával. A tét nem kicsi az intézmé-
nyek számára, hiszen félmillió forint értékben cross-
core-okat, és instruktori képzést lehet nyerni. Ezúttal
is örömmel állt a kezdeményezés mellé a Főapátság,
valamint Pannonhalma Város Önkormányzata, de a
rendezvényt a Pannonhalmi Tájegység Vállalkozói
Egyesülésébe tömörült vállalkozások is támogatják.

Bővebb információk a www.pannonhajsza.hu in-
ternetes oldalon.

Jön a II. PannonHajszaRangos verseny a Kálóczy téren
Nagy változásokat hozhat a hazai
teniszéletben a szövetség kezde-
ményezése. A Davis Kupa-csapat
sikerei és az elmúlt két év utánpót-
lás-eredményei is hozzájárultak ah-
hoz, hogy pénzdíjas versenysoroza-
tot indítsanak, 17 állomással. Az el-
ső versenyek egyikén Győrben ját-
szanak a legjobb női teniszezők a
Hungarian Women’s Open mérkő-
zésein, a megújult Kálóczy téri te-
niszközpont pályáin. Itt két rangos,
tízezer dolláros verseny folyik egy-
be, hiszen az április 25-én kezdődő
és május 1-jén záruló első megmé-
rettetés után május 2-án máris kez-
detét veszi a II. Hungarian Wo-
men’s Open, amely május 8-ig tart.

„Győrben csaknem harminc éve
volt hasonló teniszverseny. A nézők
győri teniszezőknek is szurkolhat-
nak. Biztosan ott lesz az indulók kö-

zött a GYAC magyar bajnoka, Szőke
Nóra is. A rendezvény a jövő évi
EYOF próbaversenye is, hiszen az if-
júsági olimpiai fesztivál sportágai
között a tenisz is helyet kapott. Va-
sárnaptól hétfőig a selejtezőket játs-
szák, a főtáblás mérkőzések már
hétfőn elkezdődnek. A nézők dél-
előtt 9.30-tól 18 óráig láthatnak
meccseket folyamatosan, egyszer-
re három pályán. A rendezvényre a
belépés ingyenes” – mondta a Győ-
ri Hungarian Womens Open-ről Ta-
más Krisztina versenyigazgató. 

A versenyhelyszín tökéletes, hi-
szen a Rába szomszédságában lé-
vő Kálóczy téri teniszközpont csak-
nem 80 millió forintos önkormány-
zati finanszírozással újult meg.

„A klubház átadása nem csak
az élsportról és az EYOF-ról szól. A
létesítmény a szabadidős tevé-
kenységet is kiszolgálja. Mindig is
az volt a célunk, hogy széles tö-
megbázisra építve el lehessen jut-
ni a legmagasabb szintre egy-egy
sportágban. A Kálóczy tér a leg-
rangosabb versenyekhez is méltó
környezet, ehhez most az infrast-
ruktúra is adott” – mondta az át-
adáson Borkai Zsolt polgármester.
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Sokat hallom azoktól az emberektől,
akik vigyáznak az alakjukra, vagy fogy-
ni szeretnének, hogy próbálnak szén-
hidrát nélküli étkezést betartani! Pe-
dig akár segíthet is nekünk a célunk
elérésében! Miért is félünk tőlük?

A szénhidrátok megemelik a vércu-
korszintet, amit azután a glükóz hasz-
nosulásához szükséges inzulin hor-
mon juttat be a sejtekbe. A rövid idő
alatt magasba szökő vércukorszint
gyors és magas inzulinszint-emelke-
déssel jár, a magas inzulinszint és a
sok (üres) kalória elhízáshoz vezethet!
Mik is azok az üres kalóriák?

Azokat az ételeket, élelmiszereket
nevezzük így, amelyek nagyrészt nem
rendelkeznek semmilyen tápértékkel.
Hogy kerülhetjük el, hogy nagyon
megemelkedjen a vércukorszintünk?
A szénhidrátokat vércukorszint-emelő
tulajdonságuk szerint egy százpontos
skálán (glikémiás index) osztályozhat-
juk. Azok a szénhidrátok, amelyek
emésztés során lassabban bomlanak
le vagy lassabban szívódnak fel, azok
alacsony glikémiás indexűek. Azaz, ha
megpróbálunk olyan ételeket fogyasz-
tani, aminek alacsony a glikémiás in-
dexe, azzal már csökkenthetjük az el-
hízás lehetőségét és több energiához

Ne félj a szénhidrátoktól!

is juthatunk a napunk és edzésünk so-
rán! Hogy mikor érdemes szénhidrá-
tot fogyasztani? Azzal majd egy követ-
kező cikkben foglalkozunk részlete-
sen! Ha kérdésed van, keress meg
bátran a SPEEDFIT-ben! Tel.: +36-
30/567-6041

Koczka Szabolcs
személyi edző

Nyolc ország ötvenkét klubjának
csaknem négyszáz versenyzője vett
részt az év legrangosabb hazai úszó-
versenyén, az Aqua Sportközpontben
megrendezett Felnőtt Országos Baj-
nokságon. A riói olimpia kvalifikációs
viadalát története legsikeresebb sze-
replésével zárta a Győri Úszó SE. A
hazaiak az Újpest mögött a második
helyen végeztek az éremtáblázaton, a
pontszámban pedig holtversenyben
lett első. Vidéki csapat az OB-k 118
éve íródó történetében erre eddig
nem volt képes.

Történelmi sikert értek el 
a gyôri úszók

A győriek kilenc arany, három ezüst és
két bronzérmet gyűjtöttek. A legsikere-
sebb versenyzőjük Jakabos Zsuzsanna
volt, aki győzött 200 és 400 méter vegye-
sen, illetve 200 pillangón, és tagja volt a
4x100-as gyors, és ugyanezen táv ve-
gyes váltójának is. Ugyancsak három
egyéni arannyal zárt Balogh Gábor, aki
50, 100 és 200 háton csapott elsőként a
célba, valamint váltóban is begyűjtött egy
elsőséget. A legjobbak közül Cseh Lász-
ló négy egyéni aranyat nyert, ezzel egy
rekordot is ünnepelhetett: századik első-
ségét érte el Országos Bajnokságon.
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BIZTONSÁG AKCIÓ

0 Ft.

www.securitypatent.hu   + 36 30 203 22 22 

A legjobb ajánlatot kapja a Patenttól

üzlet 
családi ház

társas- 
és panellakás

Távfelügyelet
már 2500 Ft

nettó
havidíjtól

0 Ft-os
vagyon-
védelmi
felmérés

Ajándék minden
új ügyfélnek. 

Ön 
választhat!

A Kisalföld LEGNAGYOBB távfelügyelete
a BIZTONSÁG GARANCIÁJA.

KOMPLETT
riasztórendszer

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
vagyonvédelmi tanácsadóinknál!

3 év után az ügyfél tulajdonába kerül! A legjobb minôségi ajánlat.


