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CÉGAUTÓBÉRLET

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

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

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

• Teljes körû szolgáltatással • Személyautók kedvezményes NETTÓ ÁRON! •

Fogadóóra. Bárány István, a 4. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselője fogadóórát tart május 2-án (hétfőn) az
Audi Iskolában, 3-án (kedden) a kisbácsai tagiskolában, 4-
én (szerdán) Bácsán, a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub helyisé-
gében. Mindhárom napon, 18 órától várja az érdeklődőket. 

Ingyenes ruhaosztás. Az MSZP Győr és
Környéke Szervezete május 4-én, szerdán 9 és
12 óra között ingyenes ruhaosztást tart rászo-
rulók részére a 9023 Győr, Herman Ottó u. 22.
szám alatti Szocialista Klubban. 

A szentiváni Vonal út több ütemben
valósult meg, az új szakaszt jelentő,
közel 700 méteres fejlesztés 2013-
ban és 2014-ben épült ki, 2015-ben
pedig a közvilágítás is elkészült. A Su-
gár úti körforgalomtól az Audi Hunga-
ria irányába tartó Vonal út megvalósí-
tásából már csak a korábban is meg-
lévő belterületi szakasz felújítása ma-
radt hátra, amelyet műszakilag az új
szakaszokhoz igazítanak.

„Fontos tudni, hogy ez a szakasz
egy már korábban is létező lakóutca
volt. Burkolata az új szakaszon érkező
megnövekedett terhelés miatt rossz
állapotba került. A mostani felújítással
tehát az új út minőségéhez igazítják a
régi szakaszt is. Ezzel válik teljessé a
Vonal út kiépítése, amely az itt lakók
több évtizedes kívánsága volt.” – fo-
galmazott lapunknak dr. Sik Sándor,
önkormányzati képviselő.

A győri Polgármesteri Hivatal Tele-
pülésfejlesztési Főosztályának tájé-
koztatása szerint az út régi szakaszá-
nak felújítási munkái május másodi-
kán elkezdődnek, ezért az utat lezár-
ják az autós forgalom elől, de a kerék-
páros forgalom a kivitelezés ideje
alatt is biztosított. A munka előrelát-
hatóan július végéig tart, addig kérik
a lakosság és a közlekedők türelmét,
megértését.

Nyertes. Előző heti rejtvényünk
szerencsés megfejtője: Molnár Bé-
láné. A nyeremény a Győr+ Média
Baross úti Pavilonjában vehető át
munkanapokon 8 és 16 óra között.

„Győr kerékpárosbarát város, rengeteg intézkedés
történt az elmúlt időszakban a lehetőségek javítása
érdekében, minden évben épülnek, illetve újulnak
meg kerékpárutak” – mutatott rá Radnóti Ákos al-
polgármester, a városrész önkormányzati képvise-
lője, aki GyőrBike-kal érkezett. Elmondta, az önkor-
mányzat négy helyszínen helyeztet el „Vigyázzunk
egymásra!” figyelemfelhívó táblát ott, ahol a járda
mellett kerékpárút is van. „Cél
a kulturáltabb közlekedés, fi-
gyeljünk, és viták helyett tart-
suk tiszteletben egymást! –
hangsúlyozta az alpolgármes-
ter, aki utalt rá, számos panasz
érkezett a gyalogosok és ke-
rékpárosok részéről is. Hozzá-
tette, a Szigethy Attila út is
sokkal veszélyesebb lenne, ha
az úttesten kellene a kerékpá-
rosoknak haladniuk, viszont az
is veszélyes magatartás, ha a
bicikliutakat „versenypályaként” használják.

Prédl Antal, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő
Szervezetének vezetője a KRESZ betartására hívta
fel a  figyelmet, ugyanis  gyakoriak a konfliktusok a
közlekedésben. Például a buszról leszálló utas a bi-
cikliúton megy tovább, vagy amikor a bringás a jár-
dára letérve akadályozza a gyalogosokat.

A közös felület toleráns használatát propagáló
táblákat a Szigethy Attila útnak a Szabolcska Mihály
utcai és a Tihanyi Árpád úti csomópontok közelé-
ben, az Ifjúság körútnak a Földes Gábor utcai és a
Tihanyi Árpád úti csomópont közelében helyezik el.

Háromszázhetvenöt évvel ezelőtt szentelték fel a győri Széchenyi
téren álló Loyolai Szent Ignác-templomot. Az évforduló alkalmá-
ból hétfőn délben szentmisét tartott és az emlékévet megnyitotta
Ternyák Csaba egri érsek.

Sárai-Szabó Tamás Kelemen OSB, templomigazgató a mi-
se kezdetén hangsúlyozta, 1802-ben Szent Márk ünnepén ál-
lították vissza a bencés rendet hazánkban, ekkor került a tulaj-
donukba a győri jezsuita iskola és templom is. A Széchenyi téri
templom már akkor 161 éves volt, és annyira tetszett, és tet-
szik ma is a bencéseknek, hogy azóta is változatlan formában
őrizték meg.

Ternyák Csaba a Győrben töltött bencés diákéveit elevenítette
fel, elmondta, a templomra úgy tekint, mint hivatása bölcsőjére.
Az egri érsek szólt Szent Márk életéről is, amely tele volt örömmel. 

A szentmisén a jelenlegi és egykori bencés diákok és tanárok
vettek részt, valamint az egyházi méltóságok és az érdeklődők.

Az emlékév június 3-án folytatódik, Istvánffy Benedek: Dorothea-
mise koncertjével a Győri Filharmonikusok és a Szent Efrém Fér-
fikar közreműködésével, a Széchenyi téren.

Egymillió forint értékben nyújtott át újabb ado-
mányt a West Hungária Bau Kft. (WHB) a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház gyermeksebészeti osz-
tályának. A  szakemberek kérésének megfelelően
vásárolták meg a hat darab, speciális ultrahangos
készülékhez csatlakoztatható, vérzéscsillapító esz-
közt. Dr. Vaszari Zsolt gyermeksebész főorvos el-
mondta, most már a laparoscopos és nyitott műté-
tek során is egyszerűbb és biztonságosabb vérzés-
csillapítást lehet elérni, és az eszközhiány is meg-
szűnt ezen a fronton. Dr. Tamás László János főigaz-
gató főorvos hozzátette, az anyagép a műtőben ren-
delkezésre áll, de a gyermekellátásra kifejlesztett
eszközök eddig hiányoztak.

Vérzéscsillapítókat adományozott a WHB

Készül a Vonal út
befejezô szakasza

Ünnepi szentmise

Vigyázzunk egymásra!

Új táblák Adyvárosban
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Egy évvel ezelőtti anyák napi
jegyzetemben arról értekeztem,
hogy az ember felnőttként érté-
keli igazán mindazt a gondos-
kodást, szeretetet, szigort és fe-
gyelmezést, amit szüleitől ka-
pott. Azóta eltelt egy év, és a
gyermekeim megtanítottak rá,
bizony ezt már ők is érzik, sőt
igénylik, és hálásak is érte. Per-
sze, ezt sokszor nem vesszük
észre: Veszekednünk kell velük,
mert szófogadatlanok, vesze-
kednünk, mert visszabeszélnek,
ellenállnak, makacskodnak.
Olykor el is keseredünk, pedig
egyszerűen csak gyerekek. Ön-
fejűek, felfedezők, mindenre
nyitottan szabadok. Még nem
köti őket béklyó, még nem húz-
za vissza őket a társadalmi elvá-
rás, még nem szorítja be tettei-
ket súlyos keretek közé semmi-
féle szabályrendszer. Csak mi…
Aztán mégis, ha elül a vihar, ők
azok, akik mellénk kuporod-
nak, megszorítják a kezünket,
megölelnek, puszit adnak, és
szeretnek. Feltételek nélkül
szeretnek, tőlünk várják a gon-
doskodást, a válaszokat, a tá-
maszt. Mi vagyunk nekik a ve-
zető egy ismeretlen világban,
ami felemelő érzés, de egyben
hatalmas felelősség is. Nem
mindegy, hogy mutatjuk be ne-
kik mindazt, ami rájuk vár,
hogy miképpen készítjük fel
őket az életre, s nem mindegy,
hogy közben mi az, amit
adunk, s mit veszünk el tőlük.
Miközben ezen töprengek, épp
az oviból tartunk hazafelé. A
hangszóróból Kiskalász dübö-
rög, a lányok hátul csacsognak.
Aztán csend lesz, s némi pisz-
szegés. A nagyobbik halkan
mondja: „Apa! Színes papírvi-
rágot hajtogattam anyának, de
el ne mondd, mert titok! Már
tanulom az anyák napi verset
is, amit mondok hozzá!” Ér-
zem, ez fontos neki. Már most
fontos, hogy megköszönje! Ígé-
retet teszek, hogy lakat lesz a
számon. Aztán megy a csacso-
gás tovább a hátsó ülésen, egy
biztonsággal bélelt, gyermeki
világban. 

Papp Zsolt

Titok

szerző: farkas mónika, papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

José Cura vezényelte a hétvé-
gén a Győri Filharmonikus Ze-
nekart. Az Otello koncertszerű
előadása előtt Borkai Zsolt be-
jelentette, a város megpályázza
a 2023-as Európa kulturális fő-
városa címet.

Különleges este volt a múlt szombati.
Az Audi Arénában világsztárral találkoz-
hatott az operakedvelő közönség. Verdi
mesterműve, az Otelló koncertszerű
változata csendült fel az opera egyik
legismertebb interpretátora, a világhírű
José Cura vezényletével a szerző,
Shakespeare halálának 400. évforduló-
ján. A Győri Filharmonikus Zenekar
mellett neves hazai és nemzetközi éne-
kesek is színpadra léptek. José Cura
egyébként nem csak karmestere, ha-
nem az előadás rendezője és a színpadi
látványkép megalkotója is volt.

Az előadás előtt váratlanul a szín-
padra lépett Borkai Zsolt, aki rögtön
megnyugtatta a közönséget, nem fog
szerepelni az operában, viszont ké-
szült egy fontos bejelentéssel: Győr
polgármestere közölte, városunk
megpályázza a 2023-as Európa kultu-
rális fővárosa címet. Mint mondta,
Győr olyan kulturális értékekkel bír,
amelyek érdemessé teszik erre a cím-
re. Ezt bizonyítja a koncert estéje is,
amelyen Győri Filharmonikus Zeneka-
runkat nem kisebb név dirigálja, mint
José Cura.

Mint ismeretes, egy hazai város,
Pécs már betöltötte a kulturális fővá-
ros címet 2010-ben. Ebben az esz-

tendőben Győrt a Kultúra Magyar Vá-
rosává választották. A város rendez-
vényei és fesztiváljai tömegeket moz-
gatnak meg, és a belföldi turisták
emelkedő száma mellett, egyik-má-
sik immár nemzetközi szinten is öreg-
bíti Győr jó hírnevét. Városunkban
olyan társulatok működnek, mint a
Győri Filharmonikus Zenekar, a szin-
tén nemzetközi hírű Győri Balett, a
Győri Nemzeti Színház kiváló társula-
ta, vagy épp a gyermekeket és felnőt-
teket egyaránt megérin-
tő Vaskakas Bábszín-
ház. Győr műemlékei,
épített és természetes
kincsei, vendégcsalo-
gató attrakciói kitűnő
hátteret biztosíthatnak
ahhoz, hogy az Európai
Unió Tanácsa által
1985-ben útjára indí-
tott Európa kulturális
fővárosa programban
Győr legyen a második magyar tele-
pülés, amely kiérdemeli ezt a meg-
tisztelő címet.

Borkai Zsolt kérdésünkre elmond-
ta, a pályázatot jövőre nyújthatja be a
város, addig pedig kidolgozzák a szük-
séges fejlesztések menetét. Összes-
ségében újabb több tízmilliárdos
nagyságrendű infrastrukturális fej-
lesztéseket hozhat Győrnek egy eset-
leges sikeres pályázat, amelyben a sa-
ját forrás mellett állami és uniós pén-
zekre is számíthatnánk. A polgármes-
ter hangsúlyozta, a részletek kidolgo-
zása egy szakmai csoport feladata
lesz, de nyilván a kulturális életünket
tovább erősítő beruházások valósul-
hatnának meg. Szükség lenne példá-

ul a színház teljes körű felújítására, de
a világsztárokkal koncertező filharmo-
nikusok számára is jogos igény lenne
egy tágasabb, korszerűbb koncertte-
rem az egykori moziépület helyett.
Várhatóan nem lesz könnyű a cím el-
nyeréséért folytatott verseny, de Győr
felkészülten szeretne nekivágni a pá-
lyázatnak.

A polgármester azt is elmondta,
Győr az élet számos területén igyek-
szik jó példával elöl járni, és szeren-

csére törekvéseinket el is ismerik. A
sport területén ennek köszönhetjük,
hogy több rangos nemzetközi ver-
seny elnyerése mellett 2017-ben vá-
rosunk rendezheti az Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztivált, az idegenfor-
galmunk fellendítése érdekében vég-
zett tudatos munka eredménye,
hogy az elmúlt években megduplá-
zódott a hozzánk látogatók száma. A
város a kulturális életet is kiemelten
támogatja, és rengeteg kiváló kultu-
rális szakember tevékenykedik Győr-
ben, ezért is fontos ez az újabb meg-
mérettetés, ahol ők is kiteljesedhet-
nek, és – siker esetén – valami nagy-
szerűt, valami maradandót hozhat-
nak létre.

Gyôr Európa Kulturális Fôvárosa lenne

A pályázatot jövôre
nyújthatja be a város,
addig kidolgozzák
a szükséges
fejlesztések menetét.

Jose Cura és a Győri 
Filharmonikus Zenekar
a koncerten
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A győri önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét
arra, hogy május 6-ig még lehet jelentkezni a „Szép
környezet – jó közérzet” versenyre.

A versenybe magánszemélyek, lakóközössé-
gek és üzletek jelentkezését várják, a helyezettek
értékes nyereményekkel gazdagodnak. A nevezé-
si lap elvihető a Városháza portájáról, a részletes

………..........………………………
aláírás

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő / Elnök

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

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

(Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!)

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

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

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

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

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

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

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

Még várják a jelentkezéseket
felhívással együtt letölthető az onkormanyzat.
gyor.hu honlapról, illetve kivágható lapunkból is.
A nevezést a Polgármesteri Hivatal Településfej-
lesztési Főosztályára (II. em. 237.) kell eljuttatni,
illetve megküldeni: 9021 Győr, Városház tér 1.
címre. A borítékra írják rá: „Szép környezet – jó
közérzet” verseny.

szerző: z. a.
fotó: m. g.

„Megkedvelték a győriek a fekete
hattyúkat, melyeket két éve telepí-
tettünk a tóba. Kuriózumnak számí-
tanak azóta is, Európában is ritka az
előfordulásuk. A ludakkal együtt re-
mek hangulatot teremtenek ezek a
kedves élőlények” – mondta Rad-
nóti Ákos alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője, aki ma-
ga is jelen volt az állatok múlt pén-
teki visszaérkezésénél. „Szeretnék
kérni mindenkit, hogy vigyázzunk
rájuk, sajnos korábban többször
próbálták a vízimadarakat megfog-
ni. Őrizzük meg értékeinket, hiszen
csodálatos környezet alakult ki itt
Adyvárosban” – hangsúlyozta az al-
polgármester és hozzátette, min-
den évben történik valami újdon-
ság, fejlesztés a tónál, idén sem
lesz ez másként, két attrakcióval is
készülnek, de ezekre a későbbiek-
ben derül csak fény. Tovább szépül
a zöldterület is, még több virág és
fa kerül ki az itt lakók, illetve a tónál
pihenők örömére.

Visszatértek a fekete hattyúk
az adyvárosi tóra

A madarakat Gunics Zoltán ál-
latkerti körletvezető engedte visz-
sza a tóba, aki elárulta, a telelteté-
süket nem elsősorban a téli hő-
mérséklet indokolta, a fő problé-
mát inkább a tó befagyása jelen-
tette volna. „Feltételezem, hogy
megismerik a volt környezetüket
ezek a víziállatok, elengedés után
örömmel vették újra birtokukba a
tavat. Az egyik sárga fütyülő lúd
már messziről megismerte hang

alapján a visszaérkezett társait, és
üdvözökte őket. Jól érzik itt magu-
kat, nagy területen úszkálhatnak,
az állatkertben csak egy meden-
céjük volt” – mondta és felhívta a
figyelmet, hogy az extrudált, puf-
fasztott termékek hosszú távon
nem tesznek jót a madaraknak,
kenyeret viszont adhatnak nekik.
Mi szemes terményről gondosko-
dunk számukra” – tette hozzá a
szakember.

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

KAMARAI AJÁNLÓ

EGÉSZSÉGNAP
GYŐRBEN,
A KAMARÁBAN

Egészségfalatok, kényeztető masszázsfajták,

alternatív gyógymódok, közérzetjavító moz-

gásformák, szűrővizsgálatok és még számos

megelőzési lehetőség várja az érdeklődőket!

Ízelítő a programokból:

10.00–10.10 óra•
Egészségnap megnyitója

11.00 óra•
Böjte Csaba református lelkész gondola-
tai – A szeretet útja

13.00–14.30 óra•
Dömény István spirituális tanító – A bő-
ség megteremtésének tudatos útja című
előadása

15.00–15.30 óra•
Gyere velünk MediBallozni

16.00 óra•
Kövi Szabolcs Tűzszivárvány című lélek-
emelő  koncertje

A részvétel feltétele az előzetes bejelentkezés,

melyet 2016. május 6. péntek 16.00 óráig várunk

a www.gymskik.hu/vedjegyprogram e-mail cí-

men, vagy a 96/520-291 fax számon. Információ

a 96/520-222-es telefonszámon kérhető.

Hattyúk és ludak
jól megférnek
egymás mellett



sítanak a cégek, fontosnak tartják-e dolgozóik to-
vábbképzését, illetve a kérdések vonatkoznak a tár-
sadalmi szerepvállalásra is.

Ferenczi Katalin vállalkozása, a Ferenczi Fémipa-
ri Kft. múlt évben elnyerte a védjegyet. „A közel 25
éves működésünk alatt a minőség, megbízhatóság,
korrektség voltak cégük alappillérei. Egy ilyen meg-
mérettetés tükör lehet egy cégvezetés számára,
hogy valóban az általa kitűzött célok mentén halad-e.
Ez volt az egyik ok, ami miatt azonnal jelentkeztünk
a pályázati felhívásra” – mondta az ügyvezető-tulaj-
donos, és rámutatott, a meglevő partnerek felé
emeli a vállalkozás presztízsét a védjegy, az új part-
nerek esetében pedig előnyöket jelent.

A „Kamara által ajánlott vállalkozás, 2017” véd-
jegyprogramra május 31-ig várják a pályázatokat.
Akik korábban elnyerték a védjegyet, azoknak meg-
újítási kérelmet kell beadniuk.

(X)
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3 rétegû üvegezés

Lift

CSOK igényelhetô!

Hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonság – ezen
elvek mentén működik a „Kamara által ajánlott vál-
lalkozás" védjegyprogram, melynek keretében má-
sodik  alkalommal pályázhatnak a megyei vállalko-
zások. Molnár Albert, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara győri térségi el-
nökségének képviselője elmondta, a program célja
egy olyan üzleti közösség és adatbázis kialakítása,
amelynek kereteit az etikus üzleti működés és köl-
csönös bizalom jelenti. „Külsős megkeresés esetén
kamaránk a védjegyet elnyert vállalkozásokat ajánl-
ja adatbázisán keresztül” – mutatott rá a védjegy
egyik előnyére Molnár Albert. A pályázati feltételek-
ről szólva kifejtette, önkéntes kamarai tagok jelent-
kezhetnek, a mikrótól a nagyvállalkozásokig, me-
lyeknek nincsen lejárt kamarai tartozásuk, illetve 60
napot meghaladó köztartozásuk. Rendelkeznek két
ajánlóval, nem állnak felszámolási, csőd- és végel-
számolási eljárás, illetve végrehajtás alatt, és elle-
nük a Kamarai Etikai Bizottságnak és a Fogyasztó-
védelmi Békéltető Testületnek nincs elmarasztaló
határozata három éven belül, valamint vállalják,
hogy a „Kamara által ajánlott vállalkozás” védjegy
elnyerése esetén beszállítói kiválasztásánál, illetve
kifizetéseikor előnyben részesítik a többi védjeggyel
rendelkező vállalkozást. 

A pályázat első lépése az online kérdőív kitöltése
a kamara weboldalán (www.gymskik.hu). Ennek mi-
nimum 70 százalékos kitöltése esetén kerülhet a

A mikrótól a nagyvállalkozásokig pályázhatnak a cégek

Presztízst jelent bekerülni a védjegyprogramba
vállalkozás pályázata a kamarai bizottság elé. Mol-
nár Albert elárulta, tavaly több mint százan jelent-
keztek a programra, közülük pedig 52 vállalkozás
érdemelte ki a védjegyet egy évre. Az elismerést
ugyanis minden évben meg kell újítani.

A pályázatokat bíráló bizottság egyik tagja, Pusz-
tai Katalin, a Precízmérleg Kft. vezetője hangsúlyoz-
ta, a védjegyért való indulás további előnye, hogy a
vállalkozások képet kaphatnak magukról. A pályá-
zat arra is kitér, milyen munkakörülményeket bizto-

2013-ban indult a kezdeményezés, és
az idén már negyedszer díszíthetjük fel
közösen a Látogatóközpont előtti fát a
lokálpatriotizmus jegyében – emlékezte-
tett Domanyik Eszter, az önkormányzat
Városmarketing és Programszervezési
Főosztályának vezetője. Hozzátette, a já-
rókelők színes szalagokra írhatják rá,
hogy személy szerint számukra miért
kedves város Győr. Lehet az kulturális,
építészeti vagy történelmi érték, lehet
egy kedves emlék, bármi, ami városun-
kat számára különlegessé teszi. Az idén
az első szalagot Radnóti Ákos alpolgár-
mester kötötte fel a fára, aki hangsúlyoz-
ta, nem könnyű feladat kiemelni egy dol-
got a sok pozitívum közül, amiért váro-
sunkat szeretjük. Győr dinamikusan fej-
lődik, folyamatosan gyarapodik, ezért

Díszíthetjük a „Szeretem Gyôrt” fát
azt írta szalagjára: „Szeretem Győrt,
mert minden évben egyre jobb hely
lesz”. Jakab Petra, idegenforgalmi refe-
rens hozzátette, sok szép település van
a világon, de büszkék lehetünk arra,
hogy mi, győriek, az egyik legszebb vá-
rosban élünk. Ezért is írta szalagjára:
„Szeretem Győrt, mert ide mindig cso-
dás érzés hazajönni”. Ezután a Baross
úti Látogatóközpont munkatársai és
több győri szálloda képviselője is felkö-
tötte üzenetét a fára, köztük Horváth Ot-
tó, a Rába Hotel igazgatója is, akinek
szalagján az áll: „Szeretem Győrt, mert
jövőt épít!”

Aki élni kíván a lehetőséggel, a Lá-
togatóközpontban kérhet szalagot,
amelynek munkatársai segítenek az
elhelyezésben is.

Ferenczi Katalin
a tanúsítvánnyal
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szerző: zoljánszky alexandra

Hazai sztárok sorát hozza el a Ró-
mer Ház április 29–30-án, vagyis
most hétvégén a RómerKvelle-
fesztiválra, a Nefelejcs közbe. A
programok sajtótájékoztatóján
Borkai Zsolt polgármester egy
további nagy dobást is bejelen-
tett: július 23-án óriási, ingyenes
koncertet ad a Wellhello és Ha-
lott Pénz a Dunakapu téren.

„Közel egy éve vette át az önkormány-
zat az államtól a Rómer Ház tulajdoni
jogát. A ház falai között már akkor
olyan kulturális tevékenység zajlott,
amire lehetett építeni, s a Rómer má-
ra az ifjúság méltó terévé vált, prog-
ramjai rengeteg fiatalt vonzanak” –
mondta Borkai Zsolt polgármester.
„A számok is a Rómer Ház népszerű-
sége mellett tanúskodnak: 80 kon-
certen mintegy 12 ezren buliztak, to-
vábbá volt 45 színházi előadás, 50
filmvetítés, 15 közönségtalálkozó és
8 saját kiállítás. Évtizedek után ismét
olyan otthona van a fiatalságnak,
ahol remélem, emlékezetes pillanato-

Ingyenes koncertet ad a Wellhello és a Halott Pénz a Dunakapu téren júliusban

A legnagyobb sztárok érkeznek
a RómerKvelle-fesztiválra

kat töltenek el” – mutatott rá a pol-
gármester és bejelentette, az önkor-
mányzat szervezésében július 23-án
óriási, ingyenes koncertet ad a Well-
hello és a Halott Pénz a Dunakapu té-
ren (esőnap: július 24-én).

„Múlt évben, a Cseh Tamás Prog-
ram keretében kezdődtek el a könnyű -
zenei bulik, amelyeknek köszönhető-
en a Rómer Ház visszanyerte népsze-
rűségét” – emlékeztetett Grászli Ber-
nadett, a fenntartó Rómer Flóris Mű-

vészeti és Történeti Múzeum igazga-
tója. A múzeum 11. épületként vette
üzemeltetésbe a Rómer Házat, mely
mára közösségteremtő ifjúsági klub-
bá, kiállítási térré vált, s fontos köz-
pontja az intézménynek, az emeleten

zajlik ugyanis a programszervezés.
Az I love mozi elnevezésű vetítéssoro-
zat is egyre népszerűbb, az Import
Impró Egyesület és a RÉV Színházi és
Nevelési Társulat előadásai pedig
szinte mindig telt házasak.

Takács Krisztián, a Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum ifjúsági re-
ferense elmondta, az önkormányzat se-
gítségével számos fejlesztés megvaló-
sulhatott az elmúlt időszakban. Besze-
reztek két hangszigetelt, pánikzáras aj-
tót, új székeket a színházi előadásokhoz,
illetve a filmvetítésekhez, valamint le-
cserélhették a vetítőgépet is. „Szeret-
nénk a kor igényeihez szabni, otthono-
sabb hellyé varázsolni a Rómert, így a
jövőben is várhatóak fejlesztések” – tet-
te hozzá Takács Krisztián.

A hétvégi RómerKvelle fesztiválon
pénteken 18 órakor a Middlemist Red
kezd a színpadon, őket követi az Ivan
& The Parazol 19:40-kor, majd az In-
tim Torna Illegál 21:20-tól. Utána after
a Rómer Házban a SpaceMonkeival
és Sikztah-val. Másnap Fábián Juli &
Zoohacker kezd 18 órakor, majd a
Fish! lép színpadra 19:40-kor, őket kö-
veti az Irie Maffia 21:20-tól. After
szombaton is lesz a Random Trippel
és az UVCT-vel (JumoDaddy, Wonda-
wulf). A fesztiválra napijegyet mind-
össze 1.000 forintért válthatnak az ér-
deklődők, a bevételt a fejlesztésre for-
dítják a szervezők.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A fiataloknak jobbnál jobb ötleteik vannak,
a győri önkormányzat pedig kíváncsi a diá-
kok véleményére – mondta Borkai Zsolt
Győr polgármestere, a napokban megtar-
tott Városi Diák Fórumon.

Az esemény megnyitásaként Radnóti Ákos alpolgár-
mester emlékeztetett: a győri önkormányzat támoga-
tásával és a Győri Tankerület segítségével tavaly ősz-
szel alakult újjá a Városi Diák Fórum, amely a diákság
kapcsolattartó, közösségi és érdekvédelmi fóruma. A

győri önkormányzat kíváncsi a fiatalok véleményére
és azt szeretnék, ha a diákok első kézből kapnának tá-
jékoztatást, az őket, a Győrt érintő kérdésekről.

A megújult diákfórumon ezúttal Borkai Zsolt pol-
gármester beszélt munkájáról és a várost érintő
főbb eseményekről az összegyűlt diákok előtt.

Hangsúlyozta, két funkcióban tevékenykedik, Győr
polgármestereként és a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nökeként, amely két feladat jól kiegészíti egymást. Ter-
mészetesen nem csak az élsport számít, azt szeret-
nénk elérni, hogy minél több fiatal sportoljon! – emelte
ki az előadó. A jelenlévő diákokat is arra buzdította, mi-
nél többen, minél többet sportoljanak, mert az egész-
séges társadalomnak az az egyik alapfeltétele, hogy

rendszeresen mozogjanak az emberek. Győrre terelve
a szót, a polgármester elmondta: a város életében
nagy esemény lesz a jövő évi EYOF, amelyre 50 ország-
ból több mint négyezer sportoló érkezik az edzőkkel, a
szülőkkel, a barátokkal.  

A Városi Diák Fórum tagjai a napokban csapatépí-
tő tréningen vehettek részt a Győrújbaráti Gyermek-
táborban.  A programot vendégek tették teljessé, Rad-
nóti Ákos ifjúsági területért felelős alpolgármester
mellett Nyári Dia győri kötődésű fiatal színésznő a si-
kereiről és a mindennapjairól beszélgetett a résztve-
vőkkel, míg Pásztor Rudolf EYOF önkéntes koordiná-
tor, a fesztiválról az önkéntes munka sajátosságairól
tartott előadást. 

Munkájába avatta be Borkai Zsolt a diákokat

Halott Pénz és a Wellhello
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az egykori vasminiszter egy ka-
pun lép ki, arany zsebórát tart
kezében, s a Városháza felé in-
dul le a lépcsőn – így ábrázolja
Baross Gábort a tervezett műal-
kotás, amely a sétálóutca újabb
látványossága lehet.

Amennyiben a pénteki közgyűlés elfo-
gadja, rendhagyó módon állíthat em-
léket Győr a városunkat egykor négy
cikluson át az országgyűlésben kép-
viselő államférfinak. Riegel Tibor –
aki már számos köztéri alkotással
gazdagította városunkat – terveze-
te szerint a kétméteres, egész ala-
kos bronzszobor, a Baross Gábor
út 33. szám alatti – egykori kaszinó
– épület előtt található két díszfa kö-

zött kapna helyet. A talapzat anyaga
mészkő, mely egy lépcsőfordulót idéz.
Baross Gábor ezen a kapun lép elénk ko-
rabeli viseletben. Egyik kezében sétapál-
ca, másik kezében arany zsebóra, mely-
re rápillant figyelmeztető asszociáció-
ként, hogy időnket használjuk ki leg-

alább úgy, mint a kiegyezés
korának építő társadalma,

melyben Baross Gábor-
nak oroszlánrésze volt.
Az arany zsebóra való-
di arannyal bevont
bronz, amely újabb
érdekesség lehet a
járókelők számára.

Dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármes-
ter, belvárosi önkor-
mányzati képviselő
kifejtette, a város
nagy hangsúlyt fek-
tet arra, hogy nagy

alakjainknak méltó emléket állítson. „Ba-
ross Gábor rengeteget tett a városért,
ezért megérdemli, hogy emlékét ilyen
formában is őrizzük.” Hozzátette, a szo-
bor ember közeli alkotás lesz, amely kör-
bejárható, akár fényképezkedhetünk is
az alakkal. Kiemelte, a művész, Riegel Ti-
bor olyan jellegzetes köztéri alkotással
gazdagította városunkat, mint a Jedlik–
Czuczor-szobor.

„Baross Gábor a modern, polgári Ma-
gyarország megteremtésének kimagas-
ló személyisége, Győr négyszeres or-
szággyűlési képviselője volt, aki rengete-
get tett az ipar, a közlekedés fejlesztésé-
ért, így Győr infrastrukturális fejlődéséért
is” – fűzte hozzá Fekete Dávid alpolgár-
mester. A Belváros másik önkormányzati
képviselője kiemelte, a helyszínválasztás
sem véletlen, hiszen a róla elnevezett ut-
cában úgy áll majd a szobor, hogy az a
Városháza irányába tekint, arra, amerre

a vasút és a Baross híd is találha-
tó, amelyek szintén össze-

forrtak a nevével. 
A szobor felállításá-

nak aktualitását Baross
Gábor halálának közel-
gő 125. évfordulója ad-
ja. A műalkotás felállítá-
sának költsége mint -
egy 18 millió forint,
amely az idén őszre fog-
lalhatja el helyét a győri
sétálóutcában.

Baross Gábor „sétál” majd a Baross úton

szerző: p. zs.
fotó: o. j. p.

Az elmúlt években gyémántdiplomát
kapott orvosokat Borkai Zsolt köszön-
tötte a város nevében.

A polgármester ezüst emlékérmet
adományozott dr. Ábrahám Györgynek,
dr. Szabó Pálnak, dr. Borbély Lászlónak
és dr. Niederland Vilmosnak az elmúlt év-
tizedekben végzett kiemelkedő gyógyító
munkájukért, és a betegségek megelő-

en  60 évvel vehették át gyé-
mántdiplomájukat, a város
pedig azért köszönti őket,
mert nagyon sokat tettek
Győr lakosságának egészsége
megőrzése érdekében, a meg-
előző és a gyógyító munkában
egyaránt. Az egész életüket
az orvoslásra, mások segí-
tésére tették fel, és ezért
köszönet illeti őket.

Dr. Szabó Pál a kitünte-
tettek nevében mondott
köszönetet az elismerés mi-
att, míg dr. Niederland Vil-
mos arról beszélt, hogy a hat
évtized során mennyit válto-
zott az orvostudomány, és sok-
szor a saját szakterületük fejlődé-
sét sem volt egyszerű lekövetni.
„A technikai fejlődés örvendetes, de
nem szabad elfelejtkezni a betegről
sem, akivel beszélgetni, törődni kell.”  Dr.
Borbély László és dr. Ábrahám György
szintén az elmúlt hat évtized felemelő és
nehéz pillanataira emlékezett vissza.

zése, a prevenció területén elért kiváló
eredményeikért.  Az orvosok az egyetem
elvégzése után 60 évvel vehették át gyé-
mántdiplomájukat az elmúlt években.

Az ünnepségen dr. Schmidt Péter,
az Alapellátási Szabadegyetem szak-
mai igazgatója megemlékezett az ötö-
dik gyémántdiplomásról, dr. Hochen-
burger Emilről, aki ma már nem lehet
közöttünk.  Borkai Zsolt polgármester
köszöntőjében kiemelte, az ünnepeltek
orvosegyetemi tanulmányaikat követő-

Széchenyi
tér

Kuka
Berci

Gyémántdiplomás orvosok

Majális

május 21.
szombat

Dr. Borbély László, dr. Szabó Pál, dr. Niederland Vilmos és dr. Ábrahám György

Riegel Tibor tervezte
az egész alakos
bronzszobrot
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Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyok betöl-
tésére álláspályázatokat hirdet az alábbi munkakörökben

• BELSŐ ELLENŐR
• VÉDŐNŐ
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ
• 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 kapcsolatban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon vagy

a hr@eeszi.hu e-mail címen.

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

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

törlesztési támogatás)
• munkavállalói

kedvezménycsomag

Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása 
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

Kapcsolat:
Jelentkezni hétfôtôl péntekig
8–15 óráig az alábbi telelfon-
számon lehet: 96/661-213

Hegedûvel hódított Japánban 
a gyôri zenész

ÁLLÁSPÁLYZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÚTKEZELŐ SZERVEZETE 

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Kálvária
út 4–10. Feladata a szervezet szakszerű és törvényes működésének biztosítása, takarékos és hatékony gazdálkodásának
elősegítése. Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény dolgozói felett. Biztosítania kell a szervezet alapító okiratában
meghatározott önkormányzati közszolgáltatásokat, kellő minőségi szinten. Felelnie kell a szervezet gazdálkodásának
rendjéért. A munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
május 31. Az elbírálás határideje: 2016. június 24. 

A pályázati feltételekrŐl, benyújtásának módjáról és egyéb lényeges információkról a részletes pályázati kiírásból tájékozódhat, 
amely megtalálható az onkormanyzat.gyor.hu oldal Álláspályázatok menüpontjában. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Fűke Péter nyújt, a +36 96 500-217-es telefonszámon.

szerző: havassy anna katalin 
fotó: gy. p.

A magyar zenészek elismertsége
világszintű, ehhez kétség sem fér.
A győri Mezei Gyula is bizonyította:
nem csak Európában állja meg a
helyét. Fél évet Japánban hegedült
és ami a legfontosabb, helytállt. 

Hároméves kora óta elválaszt-
hatatlan társak Mezei Gyula és a
hegedű. Különös, soha meg nem
szűnő, lángoló szerelem az övék.
Sok mindent megéltek már
együtt. Fél évvel ezelőtt éppen Né-
metországban voltak, amikor jött
a felkérés: egy trió tagjaként Ja-
pánban kellene muzsikálni. A zon-
gorista és a bőgős mellé hívták
hegedűsnek, harmadik magyar
zenészként. Mezei Gyula igent
mondott és a bemutatkozó anya-
ga a japánokat is meggyőzte. 

„Nagaszaki tartományban vol-
tunk – kezdte a hegedűművész.  –
Egy szabadidőparkban kellett ze-
nélnünk, hétből hat napot, déltől éj-
szakáig. Különleges helyszín volt,
hiszen Japán közepén mintha Eu-
rópában lettünk volna. Tulajdon-
képpen felépítették Amszterdam
pontos mását. Itt mindenki úgy
érezhette magát, mintha valóban
Európában lett volna. A borok, a
gasztronómia mind-mind igazodott
az amszterdami szokásokhoz. A ja-
pánok egyre inkább érdeklődnek a
kontinensünk iránt, így egy kicsit
odavarázsolták nekik a hangulatát. 

A három magyar zenésznek
minden nap a maximumot kellett
nyújtania, akár klasszikus darabok-
ról, akár dzsesszről, szalonzenéről
vagy éppen magyar cigányzenéről

volt szó. Munkájukat folyamatosan
koordinálták és egy zeneértő mun-
katárs folyamatosan figyelemmel
kísérte a koncertjeiket. 

„Voltak igazán különleges pilla-
natok, olyanok, amik még engem
is megleptek – mesélte Mezei Gyu-
la.  – Sokszor kellett kíséret nélkül

játszanom, ami valljuk be, elég szo-
katlan. Kiállítottak egy terem vagy
park közepére és hegedülnöm kel-
lett. Itt volt a legnagyobb a lámpa-
láz, de belejöttem ebbe a fura hely-
zetbe is. Egyébként rettentő segítő-
kész a japán nép, ugyanakkor na-
gyon távolságtartó is. 

A zene azonban mindenhol
ugyanolyan varázslatra képes: ki-
kapcsol, elringat és eltörli a határo-
kat. A magyar muzsikusok féléves
kint tartózkodása alatt is számos
kellemes élménnyel gazdagodtak.
Szerették őket, számos közös fotót
készítettek velük. 

„Hihetetlenül profi és precíz volt
minden. Nekünk tényleg csak a ze-
nélésre kellett figyelni. Ott viszont
nem lehetett lazítani, nem lehetett

hullámzó teljesítményt nyújtani.
Minden apró kis hibát vagy kilen-
gést észrevettek és szóvá is tettek.
Valahogy egészen különleges mó-
don: úgy szúrtak le minket egyszer,
hogy közben szinte észre sem vet-
tük, mégis tudtuk, hogy figyelmez-
tetést kaptunk. Mert nem csak a

zenére figyeltek, hanem arra is,
hogy mosolygunk-e ha kell, vagy
éppen jókor vagyunk-e komolyak.
Más világ, de egy szerethető, köny-
nyen tanulható rendszerben élnek.
A sodrása alkalmazkodóvá tesz.
Megtanulod, hogy ha a maximu-
mot hozod a munkádban, akkor
minden a legnagyobb rendben
van. Velünk is így volt, fél éven ke-
resztül – zárta Mezei Gyula. 

A győri hegedűművész japán
kalandja tehát jól sikerült, ám
ahogy fogalmazott, most nem
menne vissza újra, ennyi elég volt
az Európán kívüli kiküldetésből.
Egy percig sem bánja, hogy hallga-
tott a hívó szóra, most azonban már
itthon képzeli el a jövőt. Egy kis ja-
pán mentalitással is gazdagodva.

Mezei Gyula játékával
elkápráztatta a japán
közönséget
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A FÖLD NAPJA SZEMÉTKOMMANDÓ

Sikeresen zárult az április 22-i, Föld Napjára meghir-
detett „Tisztíts meg egy szigetet!” kampány. A 162 da-
rab győri szelektív hulladékgyűjtő sziget közül 80-at
tisztítottak meg az összesen közel 700 lelkes önkén-
tesből álló csapatok annak a kampánynak a része-
ként, melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás, a Győr-Szol Zrt., a Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. és a Győr+ Média Zrt. kö-
zösen hirdetett meg. Kuka Berci ezúton is köszöni
minden barátjának a példamutató, hasznos munkát,
és jó szórakozást kíván az állatkerti látogatáshoz.
Ugyanis akik részt vettek a kampányban, lelkesedé-
sük és környezettudatosságuk jutalmaként ingyenes
belépőt kaptak a győri állatkertbe.

A Föld Napján nyolcvan hulladékgyûjtô sziget tisztult meg

szerző: gy. p. 
fotó: győr-szol 

Ebben az évben is folytatódik a tavaly indult és sze-
métkommandó néven ismertté vált együttműkö-
dés. Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének
csökkentése, a szabálysértők felderítése és a tevé-
kenység szankcionálásának erősítése érdekében a
Győr-Szol Zrt., a Győri Városi Rendőrkapitányság,
valamint a Győri Közterület-felügyelet és Mezei Őr-
szolgálat munkatársai közös akciókat szerveznek a
város területén, az illegális hulladéklerakás szem-
pontjából legkritikusabb pontokon.

Az első negyedévben a hetente többször megtar-
tott razziák eredményeképpen, több illegális szeme-
telőt sikerült fülön csípni: ellenük 71 eljárás indult és
5 esetben született feljelentés. Ez számszerűen több
intézkedés, mint tavaly egész első félévben, ami mu-
tatja az ellenőrzés hatékonyságának javulását.

Akadnak különösen eredményes akciók. A na-
pokban például az egyik győrszentiváni szelektív szi-
getnél egymásután négy szemetelőt is megleptek
az ellenőrök – valamennyien pénzbírságot kaptak.
A legtöbb esetben autóval érkező elkövetők sokszor
állnak döbbenten, amikor a kommandó tagjai várat-
lanul, több irányból érkezve, „félreérthetetlen hely-
zetben” érik tetten őket. A legtöbben a büntetés ki-
szabásakor ismerik fel: olcsóbban megúszták volna,

Tetten érte a szemetelôket a kommandó
ha a rendelkezésre álló hulladékudvarban próbál-
nak megszabadulni a lomoktól, építési törmeléktől.

A szemetelők egyik csoportja főként a háztartási
vegyes hulladékot viszi a szelektív szigetekre, ők
gyakran a városba vezető utak melletti edényeket
találják meg. Ezeket a helyeket fokozottan figyeli a
kommandó és minden ilyen kísérletet szankcionál-
nak. Mások – ahogyan ezt a helyszínen készített fo-
tók is igazolják – lomot próbálnak elhelyezni az edé-
nyekben vagy mellettük.

A szelektív szigetekre kihelyezett, oda nem való,
illegálisan lerakott hulladék mennyisége jelentős. A

Győr-Szol Zrt. 2015-ben csak az edények mellől
több mint 663 ezer kilogramm szemetet szállított el,
ez a mennyiség idén az első három hónapban 156
ezer kilogramm volt. Természetesen ennek költsé-
ge is jelentős, Győrben a zugszemét elszállítására,
elhelyezésére, kezelésére fordított összeg éves szin-
ten megközelíti a százmillió forintot.

A szelektív gyűjtőszigeteket, a közterületet to-
vábbra is szemmel tartják a Győr-Szol Zrt., a köz-
terület-felügyelet és a rendőrség munkatársai, az
ellenőrzések a következő hónapokban is folyta-
tódnak.
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HIRDETÉS RENDŐRSÉG, KATASZTRÓFAVÉDELEM

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!

Hite az Istené, szíve a hazáé

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Együtt ünnepelt a rendőrség és a ka-
tasztrófavédelem kedden délelőtt a
Richter Teremben. Az ünnepi beszé-
dek mellett az elismeréseket is itt ad-
ták át az arra érdemeseknek. Szent
György és Szent Flórián eszméje és
tisztelete tovább él.

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság április 24-én,
Szent György napján a Rendőrség
Napját, míg a Győr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság május 4-én, Szent Flórián Napját
ünnepli. Ez a két hős életű szent védel-
mezi az egyenruhásokat, akik életen
át tartó esküt tettek a haza és az élet
védelmére. 

Borkai Zsolt, Győr polgármestere
szónoklatában kiemelte, napjainkban
egyre fontosabbá válik a biztonsá-
gunk, amelyet a rendőrök és a kataszt-
rófavédelem munkatársai lelkiismere-
tesen, bátran és szakszerűen óvnak
és vigyáznak, a nap huszonnégy órá-
jában, ünnepnapokkor is.

– Azzal is tisztában vagyunk, hogy
sokszor nem megfelelő a megítélése
az egyenruhásnak, de úgy gondolom,
Győrben közösen és kiemelten figye-
lünk egymás munkájára, ahogy a kör-
nyező települések polgármesterei is tá-
mogatják a rendőrséget és a kataszt-
rófavédelmet – mondta el Borkai Zsolt.

– Hite az Istené, szíve a hazáé, karja a
gyengéké, hűsége a törvényes elöljáró-
ké, becsülete az övé…– kezdte Német
Zoltán a tűzoltók hitvallásával. – Termé-
szetesen ez a rendőrökre is igaz. A mai
nap az ünneplésé és a tiszteletadásé,

ugyanúgy, ahogy a köszöneté is, hiszen
mindannyiunkért dolgoznak. Egyre fel-
készültebben, és egyre nagyobb szak-
mai tudással. Azt is el kell ismerni, hogy
a mai kor embere nem elég óvatos, az
egyenruhások pedig értünk kockáztat-
ják életüket nap mint nap. Köszönet
mindannyiuknak – zárta a megyei elnök.

Az ünnepségen Sallai Péter tűzoltó
dandártábornok tiszteletbeli tűzoltóvá

fogadta Németh Zsoltot, a Bercsényi
Miklós Szakközépiskola igazgatóját,
amelyet egyenruhával és oklevéllel hi-
telesítettek. Ezt követően a kiemelke-
dően teljesítő rendőröket és kataszt-
rófavédelmi munkatársakat tárgyjutal-
makban részesítették.

Többek között elismerést vehetett
át Koller József rendőr főtörzszász-
lós, nyomozó, Rosta Roland rendőr
százados, főelőadó, Karner Norina
rendőr főtörzsőrmester, baleset-hely-
színelő, Domicser József rendőr fő-
törzszászlós, körzeti megbízott és
még sokan mások.

Húsz év szolgálat utáni elismerést ka-
pott többek között Csebák Szabolcs
törzszászlós, győri tűzoltó. Dicséretben
és jutalomban részesült például Fekete
Lóránt törzszászlós, Gülch Szabolcs fő-
törzsőrmester, Varga Gyula főtörzsőr-
mester, Zubály László főtörzsőrmester,
Csőre Ákos főtörzsőrmester. Mind-
annyian győri hivatásos tűzoltók.

A NEMAK Győr Alumíniumöntöde
Kft., a társadalmi felelősségvállalási
programja keretében, a magas szintű
feladat-végrehajtás elismerése és a
működés támogatása érdekében 1
millió 500 ezer forint értékben ado-
mányt nyújtott át a Győri Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság részére. 

Karner Norina
főtörzsőrmester
baleset-helyszínelő
munkáját is
elismerték

Egyenruhások ünnepeltek
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KIÁLLÍTÁS HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Győrben élő örmény kisebb-
ség szentmisével, kiállítással,
kulturális és gasztronómiai be-
mutatóval emlékezett meg az
1915-ös örmény népirtás áldo-
zatairól csütörtökön este.

Az örmény genocídium azt a tömeg-
gyilkosságot jelenti, amelyet az Otto-
mán Birodalom az I. világháború alatt
követett el a területén élő örmény nép
ellen.  A török kormány 1915 és 1918
között lényegében szisztematikus irtó
hadjáratot szervezett az örmény ki-
sebbség ellen. Az I. világháború kitö-
résekor még mintegy kétmilliónyi ör-
mény élt az Ottomán Birodalom terü-
letén, ebből, a becslések szerint más-
fél millió embert öltek meg a törökök.
A megemlékezés a győri bazilikában
kezdődött, ahol Kovács Gergő Vilmos
atya tartott szentmisét, majd a részt-
vevők átvonultak az örmény kisebbsé-

gi önkormányzat Liszt Ferenc utcai
székházába. 

Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő emlékező beszédében ki-
tért arra, hogy kis számban ugyan, de
érkeztek Magyarországra is örmé-
nyek, hiszen nálunk már az Árpád-
kortól bizonyíthatóan éltek örmények
Erdélyben és a fővárosban is. Magyar-
ország befogadta, elfogadta és meg-
szerette a nálunk menedéket kérőket.
Fontosnak tartjuk, hogy az örmény
nép a magyar földön is megőrizhesse

kultúráját, nyelvét és hagyományait –
emelte ki a képviselő.

A múltat nem lehet és nem is szabad
elfeledni, az emlékezés mellett azonban
minden örménynek az adhat erőt, hogy
nemzete túlélte a megpróbáltatásokat
és az 1991-ben kikiáltott Örmény Köz-
társaság elindult a demokratikus fejlő-
dés útján – hangsúlyozta a politikus.  

Fotókiállítást láthattak a részvevők az
egykori szemtanúktól, túlélőktől össze-
gyűjtött emlékekből, melyet az a győri
örmény önkormányzat rendezett. 

Örmény emléknap

Az idén majdnem 12 millió forintos
adománnyal zárult Kantharosz-gála
élményeit osztja meg a Civil Kurázsi
műsora a GyőrPlusz Televízió vasár-
nap késő délutáni adásában, a gála
médiatámogatója ugyanis a Győr -
Plusz volt. Lesz ízelítő a filharmoni-
kusok kínálta muzsikából, a két mű-
sorvezető – Borbás Marcsi és Rá-
kóczi Feri – vidám pillanatait idézi fel,
a gála céljáról a támogatottak blokk-
ja árulkodik. Természetesen izgal-
mas pillanatokat kínál a borászok ál-
tal felajánlott kincsek licitálása. Be-
pillanthatunk a borkóstoló kellemes
perceibe. A gála fővédnöke Borkai
Zsolt, Győr polgármestere, felidéz-
zük az idén őt képviselő Fekete Dá-
vid alpolgármester gondolatait, és
hallhatjuk a gála díszvendégének,
Sebestyén Mártának a véleményét
is. Az adás május 1-én 17 óra 30
perckor kezdődik.

Civil kurázsi:
Kantharosz-gála
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 30. April findet um 19 Uhr
die Begegnung BALMAZ
KAMILLA GYF GEGEN
GYIRMÓT FC im Gyirmóter
Alcufer Stadion statt.

ZUM FRÜHLINGSFAMILENPORT- UND
GESUNDHEITSTAG WERDEN am 7. Mai
ab 9 Uhr alle Bewegungsfreudigen im Barát-
ság Sportpark (Ifjúság körút 1) erwartet.

In einer Aufführung des Aprók Theaters
gibt es am 7. Mai um 10 Uhr für alle Kinder
das Märchen „TÜTÜ-TUTU AUTO” im
Vaskakas Puppentheater zu sehen.

Ab 2. Mai kann jeder den vor dem Baross út-er
Besucherzentrum stehende „ICH LIEBE
GYŐR”- Baum schmücken, der auf einem Band
niedergeschriebene kurze Botschaft ausdrücken
möchte, warum er oder sie die Stadt Győr liebt.
Bänder kann jeder von den Mitarbeitern des Ba-
ross út-er Besucherzentrums von 2. Mai bis 31.
August erhalten, der beim Schmücken des „Sze-
retem Győrt”-Baumes dabei sein möchte. 

FAMILIENTAG am 1. Mai im Xan-
tus János Tiergarten. Starauftritte,
musikalisches Programm und Ver -
anstaltungen für Kinder für alle Inte -
ressierten. Klein und Gross können
dabei die Wunder der Natur entdecken,
man kann sich angenehm entspannen
und mit der Familie Erfahrungen und
Unterhaltung sammeln.

Am 29. und 30. April holt das
Rómer Ház die grössten heimi -
schen Stars zum Festival, bzw.
jetzt am Wochenende, zu dem in
diesem Jahr auch das Nefelejcs
köz gehört. Am 23. Juli gibt es
dann ein kostenloses Riesenkon-
zert auf dem Dunakapu-Platz:
WELLHELLO UND HALOTT
PÉNZ. (bei Regen: 24. Juli)

„KINEDOK – DIE BÄRENINSEL” farbig synchronisierter
norwegischer Dokumentarfilm im Innenhof des Rómer Ház.
Die Extremsport präsentierende Inge Wegge bittet in ihrem
neuen Werk ihre beiden Geschwister, mit ihr drei Mona-
te lang auf der nach den in der Nähe schwim-
menden Eisbären benannten Bäreninsel
zu verbringen, um im menschenver-
lorenen Gebiet dem Extremsport
zu frönen. Die Vorführung
ist kostenlos.



TESZT- ÉS SZALONAUTÓK 
A 25 ÉVES OPEL NÁDORTÓL!
Győr, Fehérvári út 76.    96/415-088    www.nadorauto.hu

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!
A KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE TÍPUSTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZHAT.

RENDKÍVÜLI 
KEDVEZMÉNNYEL17–28%

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  
VISSZATEKINTÉS
címmel nyílik kiállítás
Erdélyi Károly festő-
művész munkáiból
május 5-én 17 óra 30-
kor, a József Attila Mű-
velődési Házban.

Vitáris József rajztanár- festőművész alkotásaiból
nyílt kiállítás KÁOSZ ÉS REND címmel a Tánc 
és Képzőművészeti Szakközépiskolában. A tárlat
május 27- ig tekinthető meg az iskola nyitvatartási
idejében, 8 és 20 óra között.

REJTÉLYES DOBOZOK A VADONBAN ÉS A VÁROS-
BAN – avagy egy geocachingelő élményei.Az előadás dr. Péter
Oszkár (α Ursae Minoris) Stockholmban élő magyar orvos ka-
landjain és benyomásain alapszik, melyet május 6-án 18 órakor
hallhatnak az érdeklődők a Bezerédj-kastélyban (Győri u. 90.).

HALÁSZLÉFŐZŐ VER-
SENYRE várnak minden-
kit május 1-én 8–17 óra
között az Aranyhal Szabad-
időközpontban. A családi
programon játszóház, íjá-
szat, sportvetélkedő, póni-
lovaglás, omnibusz várja a
gyerekeket. A fesztivál
gasztronómiafelelőse az
Aranyhal étterem.

„FOROG A MALOM.” –
Beszélgetést hallhatnak az ér-
deklődők a Balaton-felvidék
egyedi tájértékeit bemutató
filmsorozat alkotójával május
6-án 17 órakor, a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér klubhelyiségében
(Herman O. u. 22.). A Hangra-
forgó Klub vendége: Tóth Pé-
ter vasúti mérnök. A vetítéses
klubesten bepillantást nyer-
hetünk a filmkészítés titkaiba,
valamint ízelítőt kaphatunk a
Hangraforgó filmzenéiből.

RUPPERT IST-
VÁN győri orgona-
művész hangver-
senye lesz május 1-
én 18 órakor, a
győri Szentlélek-
templomban. A ze-
nei repertoár dán
zeneszerzők orgo-
naműveiből áll ösz-
sze. A belépés díj-
talan! 

EGÉSZSÉG-PIAC ingyenes lakossági egészségmegőrző programon vár-
ják az érdeklődőket tavasszal 12 helyen a városban. Május 7-én (szombaton)
10–13 óráig Pinnyéden, a Művelődési Házban lesznek szűrővizsgálatok, élet-
módprogramok, masszázs, kóstolók és még sok más! 10:15-től Etka-jóga
erőgyűjtő és erőfejlesztő bemutatót láthatnak. A gyermekekre is gondolva, a
programok időtartama alatt játszóház várja őket. Május 8-án (vasárnap) 11
és 16 óra között a Belvárosban, a Püspökvár kertjében vehetnek részt szűrő-
vizsgálatokon, tanácsadáson és változatos programokon. Az itt megrende-
zésre kerülő Szeretet Napokhoz kapcsolódóan találkozhatnak Böjte Csabával
és 16:30-tól a Csík zenekar koncertjét élvezhetik.Részletes program és to-
vábbi információk az egeszseg.gyor.hu honlapon és a Facebookon.

Idén májusban tizenegyedik alkalommal nyílnak ki GYŐR-ÚJ-
VÁROS TEMPLOMAJTÓI május 5–9. között, hogy felekezeti
hovatartozástól függetlenül várjanak mindenkit. Koncertek,
szakrális színházi előadások, helytörténeti és vallástörténeti elő-
adások, kiállítások zajlanak öt napon keresztül a templomokban,
az Újváros megszépült közterein és új közösségi tereiben is.

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT: REJTÉLYES
VISZONYOK című darabját Hirtling István és Lá-
bodi Ádám állítja színpadra május 27-én, a Men-
ház Színpadon. József Attila az elfojtott vágyairól,
az állandósult kétségeiről, a szűkölő félelmeiről és
a hatalmas szeretetéhségről beszél. A darabot Jor-
dán Tamás intim tolmácsolásában a közönség má-
jus 29-én láthatja és hallhatja a Menház Színpadon.

Miklósyné Berta-
lanfy Mária WHO-
koordinátor május
4-én 17 órakor
tart előadást Győr
– IDŐSBARÁT
VÁROS címmel,
a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér
klubjában. 
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HIRDETÉS AKTUÁLIS

Új, a korábbinál is modernebb, dinamikusabb és lát-
ványosabb arculatot kap a Győr+ Televízió Híradója. A
csatorna legnézettebb műsora, jövő hétfőtől már új
külsővel jelentkezik. A napi Híradó friss, tényszerű és
korrekt tartalma nem változik, a látvány viszont olyan
lesz, ami a legmodernebb követelményeknek és nézői
igényeknek is megfelel. 

A győri emberek is kíváncsiak. Nem csak az or-
szágban történtek érdeklik őket. Sőt. Arról, hogy mi
zajlott a fővárosban, az ország más régióiban, vagy
akár a megye távolabbi pontjain, jó esetben az orszá-
gos csatornák beszámolnak. Persze nem mindegy,
hogy ki, milyen tálalásban szeretne többet tudni a na-
pi eseményekről. Vannak, akik a bulvárra esküsznek,
ők a kereskedelmi csatornák híradásait követik. Má-
sok politikai beállítottságuk alapján választanak hír-
műsort, ők is megtalálják a maguknak tetsző csator-
nát. A közszolgálati híradó is népszerű, ennek is meg-
van a maga rajongótábora. Még jó, hogy van miből
választani. Egyben viszont a helyi televíziók a legerő-
sebbek: helyi híreket ők tudnak tálalni a legszélesebb
merítésből, jó esetben gyorsan, tárgyilagosan, köz-
szolgálati módon. A Győr+ Televízió híradós csapata
néhány évvel ezelőtt arra esküdött fel, hogy olyan napi
adást gyárt, ami minden győrit érdekelhet. Hétfőtől
péntekig 18–20 percben foglaljuk össze, mi történt
Győrben és közvetlen környékén. Politika, gazdaság,
közélet, környezetvédelem, oktatás, egészségügy,
sport. Csak néhány azok közül a témák közül, melyek

napi szinten szerepelnek nálunk. Ezek többsége ki-
mondottan győri, persze, ha fontos, akkor országos
témák helyi vetületét is megmutatjuk a nézőknek.
Korrekten, tárgyilagosan, gyorsan és remélhetőleg hi-
telesen is. A nézői visszajelzések jók, egyre több győri
vallja, mondja, meséli, hogy napi szinten nézi Híradón-
kat. Nekik szeretnénk kedvezni, na meg azoknak, akik
eddig esetleg nem nézték a Győr+ Híradóját. Hétfőtől
ugyanis új, a korábbinál is modernebb, dinamikusabb
és látványosabb arculatot kap hírműsorunk. A látvány
szerintünk önmagáért beszél majd. Csak a külső lesz
más, a tartalom változatlanul a győrieknek, a győriek-
ről és a győriekért szól.      

Új arculattal
Breaking news!



Hírek

A Tesla
tömegmodell
Az amerikai Tesla eddig
drága prémiummodellekkel
vetette meg a lábát a piacon.
Minden típusa – Roadster,
Model S, Model X – tisztán vil-
lamos hajtású, akkumulátoros
csodaautók. A jövő technológiá-
ját hozzák el a kiváltságos autósok-
nak. A Model 3-mal viszont mindenki
számára elérhetővé teszik az elektro-
mos autózást. A közepes méretű kocsi
öt személynek nyújt majd helyet, és a
konkurenseknél jóval nagyobb hatótá-
volságot ígérnek, ami megközelíti a 350
kilométert egy feltöltéssel, mindezt 6
másodperces 0–100 sprinttel megspé-
kelve. Az impozáns adatok mellett a for-

mát is eltalálták, ami a nagytestvérre ha-
sonlít. A bejelentést követő két hétben
több mint 400 ezer előrendelés érkezett
a kis Teslára, ami a kedvező árral magya-
rázható, hiszen az USA-ban 9,5 millió fo-
rintnak megfelelő áron kínálják majd. A
gyártás 2017 végén indul az új „Giga-
factory” üzemben, később pedig Euró-
pában is szerelni fogják.

Gyorújbarát, Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu 

www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVATARTÁS:
h.—cs.: 7—20., p.: 7—22, szo.: 9—22; v.: 9—20

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Web: tv.gyorplusz.hu/cikklista/gazfroccs.html

facebook.com/gazfroccstv

Blog: viktornagy.net

Füstmentes száguldás
az egész családnak!
Folyamatos akciók, családi 
kedvezmények!

Kézmuves péksüteményekkel, 
forró kávéval várjuk 
reggel 7 órától!

n gyerekzsúr
n céges rendezvény
n baráti összejövetel
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Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor



A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm  des
Fern sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Toyota a jelenbol,
Bugatti a múltból

Toyota aus der Gegenwart,
Bugatti aus der Vergangenheit
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A Toyota nem viccel a hibridekkel,
lassan minden kategóriában lesz
neki. Most már ilyen SUV-ja is van,
és ezzel a japán gyártónál összeér-
tek a szálak. A Toyota az elsők kö-
zött dobta piacra a mostanában
rendkívül divatos városi terepjáró-
kat, csak talán akkoriban még más-
hogy nevezték őket, sőt a hibridek
gyártásában is úttörő szerepet vál-
lalt a márka. Most itt a hibrid SUV. A
RAV4-et élmény volt tesztelni. Ki-
próbáltuk városban, terepen, kíván-
csiak voltunk a gyorsulására, vala-
mint a fogyasztási adatokra is. Nem
csalódtunk.

A Gázfröccs stábja ezúttal is ellátoga-
tott a győri Audi-gyárba, és találkozott
a vállalat termomenedzsment csapa-
tával. Az analízisközpontban található
kísérleti kabinokban a termosztát és a
vízpumpa vizsgálata zajlik, szimulált
üzemi körülmények között. A fejlesz-
tők a jelenleg ismert legmagasabb

szintű IT-eszközök segítségével vég-
zik a méréseket. A televíziós adásból
a régebbi autók sem maradnak ki. Bu-
dapesten, a Vasúttörténeti Parkban
várta az érdeklődőket az Oldtimer
Show. Kameráinkkal körülnéztünk és
megcsodáltuk a különleges gépeket,
amelyek közül négyet részletesen is
bemutatunk. Beleélhettük magunkat
a húszas évek autóversenyeinek han-
gulatába, hiszen egy 1927-es Bugatti
Grand Sport Type43-assal is közeli
barátságba kerültünk. Ez a csodála-
tos autó magyar tulajdonossal rótta
annak idején az utakat, és talán a ver-
senypályák sem voltak ismeretlenek
számára. Érdekesség, hogy a korabeli
Magyarországon csaknem nyolcvan
Bugatti tulajdonost regisztráltak Bu-
dapesten. Ez olyan, mintha napjaink-
ban ugyanennyi Bugatti Veyron lenne
magántulajdonban. A versenygépen
kívül bemutatunk egy alig száz pél-
dányban készült Melkust, egy gyönyö-
rű Mercedest és egy Datsunt is.

´́

Toyota macht keine Witze mit den
Hybriden, langsam hat er in jeder Ka-
tegorie einen. Jetzt hat er einen SUV,
und so haben sich die Fäden verflech-
tet. Toyota trat nämlich als erster mit
einem SUV auf die Markt, nur damals
nannte man sie anders; die Marke hat
sogar in der Herstellung von Hybriden
die Rolle des Pioniers übernommen.
Jetzt war es ein Erlebnis, den hybri-
den SUV.A RAV4 zu testen. Wir haben
ihn in der Stadt, auf Land getestet, wir
waren neugierig auf seine Beschleu-
nigung, und sein Verbrauch. Wir wa-
ren nicht enttäuscht.

Das Team von Gázfröccs hat auch
diesmal die Audi-Fabrik in Győr be-
sucht, und hat das Team vom Ther-
momanagement des Unternehmens
getroffen. In den Versuchskabinen
des Analysenzentrums werden die
Thermostate und die Wasserpumpe
unter simulierten Betriebsumständen
untersucht. Die Entwickler führen die
Messungen mit höchst entwickelten
IT-Geräten aus.

Von der Sendung bleiben auch
nicht die älteren Autos aus. In der Ha-
uptstadt wurde im Vasúttörténeti Park
die Oldtimer-Show veranstaltet. Wir
haben mit unseren Kameras umges-
chaut, und haben die besonderen
Maschinen bewundert, von denen wir
4 auch besser vorstellen. Wir konnten
uns einleben in die Stimmung der Au-
torennen in den zwanziger Jahren, wir
konnten uns nämlich mit einem Bugat-
ti Grand Sport Type43 näher anfreun-
den. Dieses wunderbare Auto hat mit
einem ungarischen Besitzer die Stra-
ßen durchgestreift, und sogar die
Rennbahnen waren für ihn nicht unbe-
kannt. Eine Kuriosität ist es, dass man
in der Zeit fast 80 Bugatti-Besitzer in
Ungarn registriert hatte. Das würde für
heute bedeuten, dass man dieselbe
Zahl von einem Bugatti Veyron in Pri-
vatbesitz haben würde. Neben dem
Rennwagen stellen wir einen Melkus
vor, der in nur einigen Hunderten Exemp -
laren produziert wurden, einen wunder-
baren Mercedes, und ein Datsun.



TESZT: Renault Talisman dCi 160 EDC Initiale Paris

Szerencsehozó élményautó
A Renault új formanyelvének első
képviselője a Talisman. A középkate-
góriás limuzin küldetése nem más,
mint egyedi külsőbe csomagolva,
egyszerre sportos és kényelmes au-
tóként meghódítani a leendő tulaj-
donosok szívét. A cél nem elérhetet-
len, szerintem.

Már a neve is azt jelzi, hogy a franciák
szívüket, lelkület beletették ebbe a ko-
csiba. A szerencsét hozó tárgy – taliz-
mán – az újraértelmezett Espace cros-
soverrel együtt megmutatja, mit tud
ma az autóipar. Mostantól nem csak
a prémiumautók kiváltsága az óriási,
álló érintő képernyő, a head-up disp-
lay, full-led fényszórók és a masszíro-
zó ülések. Viszont a Talisman tulajoké
a négykerék-kormányzásnak köszön-
hető kisautós fordulékonyság és
sportkupés irányíthatóság. És az a
csodálatos külső, amivel egy ekkora
méretű gépet széppé tettek a terve-
zők. Eleganciát, modern részleteket
és kellő dinamikát csempésztek min-
den porcikájába. Hatásos az orr a lát-
ványos LED menetfényekkel, tökélete-
sek az arányok oldalnézetben és a
csíkszerű hátsó lámpák pedig okosan
szélesítik a farát, miközben az autópá-
lyák királyává faragják.

A belső dizájn is egyedi, és az anya-
gok is igényesek. A formák egyszerű-
sége is igényes hatású, letisztult. A
csúcs felszereltségű Initiale Paris
tesztautóban 8,7 colos álló érintő kép -

ernyőn intézhetünk mindent, szinte
csak a fűtés-szellőzés eléréséhez
hagytak gombokat, tekerentyűt a ter-
vezők. Így a beállítások és funkciók
tárháza végtelen tud lenni. Lehetősé-
günk van a kormány mögött lévő LCD
kijelző testre szabására, így hangula-
tunktól függően a nagy fordulatszám-
mérőt vagy egy ECO skálát tehetünk
ki. Állíthatjuk a hangulatvilágítás szí-
nét, és a kormányzást vagy például a
futómű feszességét. De innen kap-
csolhatjuk és dönthetjük a megfelelő
szögbe a head-up displayt, ami a sze-
münk elé vetíti az alap információkat

(sebesség, navigáció). Persze a sável-
hagyásra figyelmeztető, a távolságtar-
tó tempomat, a táblafelismerő rend-
szer és az aktív vészfékező is itt konfi-
gurálható. Hogy ne kelljen feltétlenül
a képernyőt tapiznunk, van egy irányí-
tó gomb (forgó kapcsoló) a váltó mö-
gött, amivel mindent tudunk kezelni.
Itt a Multi-Sense kapcsoló is. Ezzel a
beprogramozott vagy előre konfigu-
rált módokat választhatjuk ki. És ha a
Sportot választjuk, akkor még sport-
kipufogó hangot is kapunk – a hang-
szórókból.

Nem túlzok akkor, ha azt mondom,
a 4Control hátsókerék-kormányzás
egy részben elfeledett találmány, amit
minden gyártó beépíthetne modelljei -
be. Olyan agilitást, pontos irányítható-
ságot és közben biztonságos menet-
teljesítményeket biztosít, amit nem
vártunk egy 4848 mm hosszú, több,
mint másfél tonnás autótól. A titok ab-
ban rejlik, hogy lassú tempónál a hát-
só kerekek ellentétes, nagy sebesség-
nél pedig azonos irányba fordulnak el
kicsit (1-2 fokot). A fordulókör 80 cen-
tivel kisebb (10,8 m), az élmény pedig
nem mérhetően növekszik, ha ország -
úton gyors irányváltásokra van szük-
ség. Fokozza a hatást az állítható futó-
mű, amivel jó minőségű úton minimá-
lis karosszériadőlést produkál a rend-
szer. Előnye, hogy itthon a Comfort
beállítással maximális kényelemben
utazhatunk. Én inkább a finomabb ru-
gózást preferáltam, de tetszett az
EDC dupla kuplungos váltó sportos
beállítása, és az azzal párosított köz-
vetlen gáz- és kormányreakció. Össze

tudjuk így is válogatni az egyes rész-
egységek beállításait.

Mi a 160 lóerős legerősebb, egyha-
tos dupla turbós dízelmotoros verziót
hajtottuk. Ez a legnyomatékosabb
(380 Nm) erőforrás, ami választható.
Nagyon érződött a motor kirobbanó
ereje, minden körülmények között
gyorsan felpörgött és megindult a Ta-
lisman. Mindezt korrekt, 6-7 literes át-
lagfogyasztással produkálta. Ennél
kevesebbet a takarékosságra kihe-
gyezett 1,5 literes 110 lóerős kis dízel
vagy a tesztautó ezerhatosának 130
lóerős változata eszik csak. A benzi-
nes kínálat két 1,6 literes turbós négy-
hengeresből áll. A 150 és 200 lovas
verziók mindegyike 7 sebességes
dupla kuplungos automatával kérhe-
tő. Az árak pedig 7,5 és 11,1 millió fo-
rint között mozognak. Egy közepesen
felszerelt Intens változat 9 millió körül
elhozható a szalonból, és jó hír, hogy
jól összeválogatott kiegészítő csoma-
gokkal a legtöbb felszereléssel gazda-
ságosan bővíthető, ha szeretnénk. Azt
javaslom, a négykerék-kormányzást
ne hagyjuk ki a listából!

INICIÁL AUTÓHÁZ KFT. • 9028 Győr, Külső Veszprémi út • Telefonszám: 96/583-520 •  www.inicial.hu/renault

Állíthatjuk
a hangulat-
világítás színét, 
a kormányzást 
és a futómû 
feszességét.
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Teszt: Volkswagen Touran Confortline TSI BMT

Busz és limuzin
Amikor az egyterű családi autók
megjelentek, akkor még a nagyob-
bakat buszlimuzinoknak is hívta a
sajtó. Mára kikopott ez a kifejezés,
pedig egyes esetekben, például a
VW Touran esetében mégis ez volna
megfelelő fogalom, amivel méltat-
hatjuk méreteit és értékeit.

Kezdjük ott, hogy az első generációs
Touran 2003-tól a múlt évig, két ko-
moly ráncfelvarrással együtt nagyon
sok rajongót szerzett praktikusságá-
val és kortalan formájával. Az újdon-
ság erre építve megtartotta elődje
alaptulajdonságait, és ahol lehet, fo-
kozta azt. A magasságát kivéve, min-
den méretében nőtt, szolgáltatásai-

ban pedig felnőtt a kor követelményi-
hez, miközben a jelenlegi VW-ek élek-
kel határolt, kortalan dizájnját is meg-
kapta. Elég morcos az orra ahhoz,
hogy az autópályán lehúzódjanak elő-
lünk, és az arányai titkolják valós mé-
reteit – jól sikerült a fazonírozás.

A Touran óriási. A tesztautó hét-
személyes utastere komolyabb kirán-
dulások megtételére is bőven vállal-
ható, csak annyi a kitétel, hogy a leg-
kisebbek (lehetnek felnőttek is) ülje-
nek a leghátsó sorba. A középső ülés-

sor minden irányban állítható 3 fotel-
ből áll. Sínen mozog (200 mm hosz-
szon), dönthető és fektethető a tám-
lája (miközben lesüllyed az ülőlapja
is), és a szélsők előrebillenthetők a
könnyebb hátrajutás miatt. Jó kis ori-
gami, amikor kisakkozza az ember,
hogy például négy felnőtt és egy szek-
rény hogyan passzírozható be az
utastérbe. Öt személlyel a kalaptartó-
ig 743 liter, plafonig 1040 liter, síkba
döntött ülésekkel pedig közel 2 köb-
méter a rakodható térfogat. Ez olyan
tisztességes helyet jelent a gyakorlat-
ban, hogy például elöl nagyautós a
tér érzet, a középső sorban pedig 3
gyerekülés is elfér egymás mellett.
Nekem, ezt látva és tapasztalva, egy
jó értelemben vett busz jutott az
eszembe, pedig valójában a kompakt
kategóriában vagyunk!

A technokraták kedvencévé is vál-
hat a Touran, mivel annyi elektronikai
felszerelés jár és választható hozzá,

hogy csak néhányat fogok tudni felso-
rolni és bemutatni. A tesztautóban, te-
hát már a Comfortline szinttől jár a szí-
nes kijelzős középkonzoli vezérlőköz-
pont. Itt aztán kezelhetjük telefonun-
kat a bluetooth párosítást követően,
követhetjük, mennyire takarékosan
vezetünk, vagy a navigációval babrál-
hatunk. Akinek ez nem elég, olyan
családbarát funkciókat is kérhet a ko-
csiba, mint az elektronikus hangfel-
erősítés (az elöl ülők hangját kihango-
sítja a hátsó sorba, nem kell hangos-
kodni), vagy a cam-connect, amivel
egy GoPro vezeték nélküli akciókame-
rát használhatunk a hátul ülő gyere-
kek figyelésére (mozgókép és/vagy fo-
tó). A biztonsági segéd arzenálból pe-
dig kiemelkedik az utánfutóval manő-
verezést segítő Trailer Assist, valamint
a másodlagos ütközésvédelem, ami
egy bekövetkezett ütközés után is se-
gíti az autó mielőbbi lefékezését.

És ha túljutottunk a sok-sok prakti-
kus és hasznos opción, nézzük, milyen
erőforrásokból csemegézhetünk. Ben-
zinesből 1,2, 1,4 és 1,8 literes turbós
kérhető (110-180 LE), utóbbi csak
DSG (dupla kuplungos) automata vál-
tóval. Dízelből az 1,6 literes 110 lóerős,
és a kétezres TDI választható, 150 és
190 lóerős teljesítménnyel. A motorvá-
laszték egy középkategóriás limuzin-
nak is becsületére válna. Mi az egyné-
gyes, 150 lovas TSI benzinest kaptuk
kipróbálásra. Ez a tökéletes választás,
ha csak éves 20 ezer kilométert me-
gyünk, de kell az autópályás és ország -
úti erőtartalék – főleg jól megpakolva.
A nagyon könnyen, már-már spor -
tosan kapcsolható hatfokozatú kézi
váltó imádni való partner városban és
előzgetős országúti távokon egyaránt.
Persze ha belefér, bevállalhatjuk a 7
sebességes DSG-t, így egy igazi cirká-
ló kényelmével ruházzuk fel egyterűn-
ket, még nagyobb komfortban szállít-
hatjuk a családot. Mert egyébként
minden a luxus és kényeztetés felé ka-
csingat. Az anyagok minősége első
osztályú, a formák decensek, tehát
elegánsak, és a futómű hangolása is
ideális. Meglepően jól tart kanyarban
– a magas építés ellenére –, de mégis
jól simítja ki az úthibákat.

Az árkérdéssel még adósak ma-
radtunk. Közel 6,9 millió forint az
alapár, de inkább a 8-9 millió körüli
ársávból érdemes választani egy job-
ban felszerelt változatot, akár 1,4 lite-
res benzinessel vagy 2 literes TDI-vel.
A csúcs dízelt (190 LE) kicsit több
mint 10 millióért kínálják, de abban
már nem fog felmerülni bennünk a
kérdés: egy buszban vagy egy limu-
zinban ülök?
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SZÍNES HIRDETÉS

Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő bejelentette: szep-
temberben ismét megrende-
zik a jótékonysági kerékpártú-
rát. Kettős célja van az ese-
ménynek: a figyelemfelhívás
mellett konkrét segítséget is
kapnak a támogatottak.

A hagyományosan megren-
dezett jótékonysági kerékpár-
túra fővédnöke és egyik szer-
vezője, Kara Ákos azt is hozzá-
tette: fontosnak tartja, hogy a
rendezvénnyel évről évre segí-
teni tudják az időseket és a fo-
gyatékkal élőket, hiszen idén
már 14. alkalommal kerül sor
az eseményre.

Harcsás Judit és Nagy Ba-
lázs színművész, mint a rendez-

„Számítógépem fölött nemzeti villanykörte vi-
lágít. Szememre tapad a világ, s az élők oly fe-
ledékenyek… Olimpia? Az embernek akad egy
viszonylag összefüggő képe az eseményről.
Egyetlen kötelességem van: lerajzolni, hogyan
látom mimagunkat. Az öt karika ürügy arra,
hogy közben elmondjak ezt-azt. Nem taga-
dom, szeretném, ha nyári játékokat rendez-
nénk. Szóval Budapest, aztán buli. Hát persze”
– írja könyvének hátsó borítóján az újságíró, aki
1995-ben mutatta be rajzait, Üsse kő! címen. 

Új, tizedik karikatúra-kötetében százöt rajz
található. Az elegáns megoldások elismerésre
késztetnek bennünket, ám ha elmélyültebben
nézzük a munkákat, azt is észrevesszük, hogy
a felszín alatt köznapi ügyek feszülnek. A kari-
katurista mindennap meg akarja váltani a vilá-

Százöt karikatúra az olimpiára
got, amely olyan szép lehetne, ha nem lenne
benne agresszió, bűnözés, korrupció, ha nem
szennyeznék tengereit, folyóit, erdőit, városait,
ha békében, szeretetben élnének a népek. A vi-
lágot nem lehet megváltani. Joó József is vívja
a maga harcát. Humora fanyar, de nem cinikus,
kritikája kemény és kíméletlen, de nem sértő
szándékú: érted haragszom, nem ellened. Raj-
zai azt üzenik, nézzétek, emberek, ilyenek va-
gyunk! Ha változni nem tudunk, legalább ne-
vessük ki magunkat! Muhammad Alival szólva:
a mosoly még mindig a legelegánsabb mód
arra, hogy kimutassuk fogunk fehérjét. 

Azt mondja a szerző, hálás téma a sport, há-
lás a mecénásoknak, a Palatia Nyomda minősé-
gi munkájáért. Megyünk Rióba aranyért. Isten
tudja, hányat hozunk haza. A jósok szerint ötöt.

Újra jótékony kerékpártúra
vény védnökei azt remélik, hogy
ismét több száz diák kerekezik
majd együtt Győrből a táplány-
pusztai szociális központba. 

Kara Ákos, győri országgyű-
lési képviselő a múlt héten
ajándékokat vitt a tavalyi kerék-
pártúra egyik támogatott szo-
ciális intézményébe, a győri
Lepke utcai Idősek Klubjába. A
látogatás során vetítést tartott
az időseknek az elmúlt évek jó-
tékonysági kerékpártúráiról.
Jó hír, hogy idén még több kö-
zösséget támogatnak majd a
rendezvény bevételéből – a
táplánypusztai otthon mellett
a Répce utcai és Lepke utcai
Idősek Klubjába is jut újra a tá-
mogatásból.

A kínai fővárosban mutatkozott be a Győrben készülő TT sportautók harmadik generáció -
jának legsportosabb és legerősebb változata, az Audi TT RS, amelynek sorozatgyártása
még az idén megkezdődik. A TT sportautók 1998 óta kizárólag az Audi Hungaria Motor
Kft.-nél készülnek. Eddig 560 ezer készült Győrben, közöttük 7 ezer volt az RS modell. 

Gyôri autó a Pekingi Autószalonon
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Színpompás
 ízélmény
Nagy Eszter, az RTL Klub Kony-
hafônök 2 címû mûsorának har-
madik helyezettje ezen a héten
egy igazi színekben és ízekben
gazdag ételkínálatot állított össze.
Akik szeretik a tavaszt, a megúju-
lást és a finom ételeket, ezen a
héten sem csalódnak! 

1 csomag újhagyma, 450 g zöldborsó,
15 dkg vaj, só, bors, fél ek. cukor, fél
marék friss menta, 2 dl tejföl, 10 dkg
zsenge héjas borsó

Mentás zöldborsókrémleves tejfölhabbal,
zsenge cukorborsóval Az újhagymát felaprítom és a bor-

sóval együtt (szemes) megdinszte-
lem. Sózom, borsozom, cukorral
ízesítem és felengedem annyi víz-
zel, hogy épp ellepje. Mikor a zöld-
ségek puhára fôttek az egészet vaj-
jal és a friss mentával krémesre tur-
mixolom és ha kell, még vízzel hí-
gítom (hígítás esetén sózni, cukroz-
ni kell még), 2 dl tejfölt egy dl vízzel
és kevés sóval kikeverek és habszi-
fonba töltöm, melybe 2 patront
csavarok. A zsenge héjas zöldbor-
sót julienre (csíkokra) vágom és
forró serpenyôben pár másodperc
alatt átforgatom. A krémlevest a tej-
fölhabbal és a zsenge pirított bor-
sóval tálalom.

Szûzpecsenye ró
medvehagymás 
és tejszínes  erdei
mártással
A szûzpecsenyét leinazom, sózom és
forró serpenyôben körbesütöm, amíg
minden oldala kérget kap. 180 fokos
sütôben 15—18 percig sütöm. A sütôbôl
kivéve, durvára tört rózsaborsba forga-
tom, és felvágás elôtt 5—8 percig pihen-
tetem. A réteslapokat olvasztott vajjal
megkenem és egymásra rétegezem.
Megszórom durvára vágott medve-
hagymával. mozzarellával és aprított
sós kesudióval és még egy kevés vajjal
meglocsolom, hogy ne legyen túl szá-
raz. A rétest feltekerem, végeit behaj-
tom, a tetejét tojással megkenem és
durva szemû sóval megszórva, készre
sütöm.A gombákat kevés hagymán le-
pirítom, sózom, borsozom, majd tej-
színnel és zúzott fokhagymával újból
összeforralom. A szüzet felszeletelem
és a rétessel, valamint a gombás már-
tással kínálom.

Vörösboros körte 
A vörösbort a mézzel, a vaníliával,
a szegfûszeggel, a fahéjjal, a cit-
rom levével és reszelt héjával ösz-
szeforralom. A körtéket óvatosan
meghámozom úgy, hogy a szára
rajta maradjon. A gyümölcsöket a
boros fôzetbe állítom és kb 20-25
percig fôzöm. Ha a teteje nem ér a
borba, akkor kanállal folyamatosan
locsolgatom. Mikor a körte puhára
fôtt, lecsepegtetem és fagylalttal
tálalom.
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

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

80 dkg szûzpecsenye, 2 marék rózsabors,
só, 1 csomag réteslap, 10 dkg vaj, 20 dkg
medvehagyma, 40 dkg pizza-mozzarella,
15-20 dkg pörkölt kesudió, 20 dkg erdei
gomba, 2 dl habtejszín, 2 gerezd fokhagyma

fejenként 1 db körte, 1 liter száraz
vörösbor, 15-20 dkg méz/cukor, 1
rúd vanília, 2 citrom leve és héja, 2
szál fahéj, 5-8 db szeg fûszeg, vaní-
liafagylalt, zúzott keksz tálaláshoz

zsabors kéregben
 rétessel
gomba-

vaníliafagylalttal

A Napfény íze. A balatoni derû íze. 

A Faramuci a kézmûves Levendula Pincészet gazdag
ízvilágú olaszrizlingje. A sárgabarack és a dió zamata
hangsúlyos, a korty végén pedig a rizlingre oly jel-
lemzô keserû mandulás lecsengés a meghatá-
rozó. Különlegesen jó minôségû, nagyon iz-
galmas, eredeti olaszrizling.  

A Levendula Pincészet a Balaton-felvi-
déken, a Balaton északi partján, Lova-
son található. A Balatonfüred-csopaki
borvidékhez tartozik. Szôlôiket közel
négy hektáron termelik, hét éve fog-
lalkoznak borászattal. A pince a kör-
nyékbeli dombokon elnyúló levendu-
lamezôrôl kapta a nevét, foglalkoz-
nak levendulaolaj készítésével is.

Boraik hagyományos eljárással ké-
szülô, kézmûves borok. Szôlôfajtáik
az olaszrizling, a chardonnay, a juh-
fark és a cabernet sauvignon. Négy
boruk is a 2010-ben rendezett bé-
csi nemzetközi borversenyen ezüs-
térmet nyert. 

Az olaszrizling fajta elismertsége az
elmúlt években újra a hagyomá-
nyokhoz méltó helyet biztosít a Ba-
laton-felvidék zászlósborának. 

Csak nálunk kapható, kizárólag
Mindenkinek!

LEVENDULA PINCÉSZET 

 FARAMUCI
OLASZRIZLING 2015

1.690 Ft
1,5 l Magnum
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Korhatárjelölések:  n 6 év n 12 év   n 16 év   n 18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 30., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Pasik n 04:45 Hazug csajok
társasága n 05:15 Hazug csajok tár-
sasága n 06:10 Top Shop 06:45 Kö-
lyökklub n 09:40 Kisdumások n
10:15 Top Shop 11:10 Brandmánia
n 11:40 Street Kitchen n 12:15 Au-
tógram n 12:45 Fitt Mánia n 13:20
Agymenők n 13:50 A nagy svindli n
14:55 Farm n 16:00 Az őrzők legen-
dája n 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz Plusz n 20:00 Farm n 21:35
Gyertek át szombat este! n 22:45
Túszharc n 01:25 Gyilkos a házban n
03:00 Gyertek át szombat este! n

04:05 Super Car n 04:35 Babavilág
n 05:00 Hungerő n 06:00 Astro-Vi-
lág 07:00 Tv2 matiné 08:25 Éjjel-nap-
pal szülők n 08:55 Otthon a kertben
n 09:30 Trendmánia n 10:00 Ízes
élet n 10:35 Babavilág n 11:05 Ott-
hontérkép n 11:40 Poggyász n
12:10 Szalonskicc n 12:45 Duval és
Moretti n 13:55 Duval és Moretti n
15:00 Gyilkos sorok n 16:05 Dől a
moné n 18:00 Tények 18:50 Kisme-
nők n 21:25 A nagyon nagy ő n
23:50 A király beszéde n 02:20
Sportos 02:30 Áldott jó nyomozó n
03:15 Áldott jó nyomozó n

05:05 Doktor House n 05:50 TV-
SHOP 06:25 Trendközelben 06:55
Will és Grace n 07:15 Will és Grace
n 07:40 Szívek szállodája n 08:35
Amerikai mesterszakács n 09:30
Amerikai mesterszakács n 10:25
Kettős ügynök n 11:20 Kettős
ügynök n 12:15 CSI: A helyszínelők
n 13:10 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők n 14:10 Négy esküvő n 15:10
Ádám keresi Évát n 16:15 Hook n
19:10 Jurassic Park 3. n 21:00 Mind-
örökké Batman n 23:40 Anyád lehet-
nék n 01:45 Will és Grace n 02:10
Will és Grace n 02:30 Doktor House
n 03:20 Doktor House n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Creative chef (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:25 Sporthírek (ism.) 10:30
Képújság 18:00 Vény nélkül n (ism.)
18:30 Hello Győr! (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Gáz-
fröccs 20:30 Épí-tech (ism.) 21:00
Hello Győr! (ism.) 21:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Import Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 1., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Tuti gimi n 04:45 Tuti gimi n
05:20 Fókusz Plusz n 06:15 Top
Shop 06:50 Kölyökklub n 10:05 Az
őrzők legendája n 11:40 Szindbád
hét próbája n 13:25 Agyamra mész!
n 15:35 Nyomás utána! n Közben:
16.00 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Cobra 11 n
19:50 Robotzsaru n 22:00 John
Wick n 00:00 A 23-as szám n 02:00
Képregények: A DC Comics történe-
te n 03:30 Gálvölgyi-show n

04:00 Duval és Moretti n 04:50
Sportos 05:00 Hungerő n 06:00 Tv2
matiné 06:20 Nyugdíjas szélhámos
n 08:35 Nyugdíjas szélhámos n
10:40 Flintstones 2. – Viva Rock Ve-
gas n 12:35 Az első lovag n 15:20
Édesek és mostohák n 18:00 Tények
18:50 A Nagy Duett n 21:35 Argo 2
n 23:40 Felhangolva n 01:55 Dől a
moné n 03:20 Maffiadoktor n

05:00 Doktor House n 05:45 TV-
SHOP 06:15 Amerikai mestersza-
kács n 07:05 Amerikai mestersza-
kács n 07:55 Szívek szállodája n
08:50 Szívek szállodája n 09:45 Top
Forma n 10:20 Trendközelben 10:50
Négy esküvő n 11:55 CSI: A helyszí-
nelők n 12:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők n 13:45 Will és Grace n
14:15 Will és Grace n 14:45 Utazás
a mítoszok földjére n 16:35 Jurassic
Park 3. n 18:25 Mindörökké Batman
n 21:00 Anyád lehetnék n 23:05
Ádám keresi Évát n 00:15 Hook n
02:55 Trendközelben 03:20 Top For-
ma n 03:45 Christine kalandjai n

07:30 Nyugdíjas egyetem (ism.)
08:30 Vény nélkül n (ism.) 09:00 Üz-
leti negyed (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Made in Hungary (ism.)
10:00 Creative chef (ism.) 10:30 Ké-
pújság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Kulisszák mö-
gött (ism.) 19:30 Creative chef (ism.)
20:00 Zooo+ (ism.) 20:30 Öt Temp-
lom Fesztivál 2015  22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 2., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Az uralkodónő n 04:50 Aktív n
05:10 Hungerő n 06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben n 06:20 Mok-
ka n 09:25 Stahl konyhája n 09:30
Babapercek n 09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív n 12:50 Paloma n 13:50
Walker, a texasi kopó n 14:50 Walker,
a texasi kopó n 15:50 Szeretned kell!
n 16:55 Megtört szívek n 18:00 Té-
nyek 19:20 Drágám, add az életed! n
20:35 Jóban Rosszban n 21:20 A
Bourne-csapda n 23:35 Red Carpet
– Sztárok testközelben n 23:45
Ügyféllista n 00:50 Tények Este
01:40 Aktív n 02:00 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:10 Elit egység n 03:55
Kasszasiker n

05:15 Doktor House n 06:00 TV-
SHOP 06:35 Will és Grace n 07:00
Will és Grace n 07:25 Jóbarátok n
07:50 Jóbarátok n 08:15 Az indíték
n 09:10 Kettős ügynök n 10:05 Szívek
szállodája n11:00 Amerikai mestersza-
kács n 11:55 CSI: A helyszínelők n
12:55 CSI: A helyszínelők n13:50 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők n 14:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
15:50 Castle n 16:45 Castle n 17:50
Amerikai mesterszakács n 18:40 Jim
szerint a világ n19:05 Jim szerint a világ
n 19:35 Két pasi – meg egy kicsi n
20:05 Két pasi – meg egy kicsi n20:35
Két pasi – meg egy kicsi n21:00 Lucifer
n22:00Ádám keresi Évát n23:05A dö-
gös és a dög n 01:00 Négy esküvő n
02:00 Két pasi – meg egy kicsi n02:25
Az indíték n03:10 Kettős ügynök n

07:30 Nyugdíjas egyetem (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Vény
nélkül n (ism.) 09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kulisszák mögött
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Kulisszák mögött (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 3., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív n 05:00 Sportos 05:10
Hungerő n 06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben n 06:20 Mokka n
09:25 Stahl konyhája n 09:30 Baba-
percek n 09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív n 12:50 Paloma n 13:50 Wal-
ker, a texasi kopó n 14:50 Walker, a
texasi kopó n 15:50 Szeretned kell!
n 16:55 Megtört szívek n 18:00 Té-
nyek 19:20 Drágám, add az életed! n
20:35 Jóban Rosszban n 21:20 Pár-
terápia n 23:20 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben n 23:30 Propagan-
da n 00:35 Tények Este 01:20 Aktív
n 01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Lora n

05:15 Doktor House n 06:00 TV-
SHOP 06:35 Will és Grace n 07:00
Will és Grace n 07:25 Jóbarátok n
07:50 Jóbarátok n 08:15 Az indíték
n 09:10 Kettős ügynök n 10:05 Szí-
vek szállodája n 11:00 Amerikai mes-
terszakács n12:00 CSI: A helyszínelők
n 12:55 CSI: A helyszínelők n 13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
n15:50 Castle n16:50 Castle n17:40
Amerikai mesterszakács n 18:40 Jim
szerint a világ n 19:05 Jim szerint a vi-
lág n19:35 Két pasi – meg egy kicsi n
20:05 Két pasi – meg egy kicsi n20:35
Két pasi – meg egy kicsi n21:00 Flash
– A Villám n 22:00 Flash – A Villám n
22:55 Ádám keresi Évát n 00:00 Luci-
fer n 01:30 Az indíték n 02:15 Kettős
ügynök n 03:05 Szívek szállodája n
03:50 Doktor House n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kamarai Magazin (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 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 Creative
chef (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül n
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz n 04:30 Pasik n 05:00
Barátok közt n 05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok! n 07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz n
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Portré
n 12:25 Story Extra n 13:00 Új csaj
n 13:25 Éjjel-nappal Budapest n
14:40 Farm n 15:45 Isten áldjon, Es-
peranza! n 16:55 Story Extra n
17:25 Fókusz n 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Farm n 20:00 Éjjel-nappal
Budapest n 21:20 Barátok közt n
21:55 Castle n 22:50 RTL Klub Hír-
adó 23:25 XXI. század – a legendák
velünk élnek n 23:55 Magyarul Baló-
val 00:35 A Grace klinika n 01:40
Túsztárgyalók n 02:30 Mi muzsikus
lelkek (2013) 02:55 Győzike n

05:15 Ízőrzők: Gávavencsellő 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Hazajáró 06:25 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 06:55 Kenó n
07:00 Híradó 07:35 Család-barát 09:15
Gabe, a négylábú Cupido n (am. csalá-
di vígj., 2012) (Eredeti hang digitálisan)
Feliratozva a teletext 333. oldalán. 10:50
Noé barátai 11:25 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ n
12:55 Ízőrzők: Tápióbicske 13:35 Haza-
járó 14:05 Magyar Krónika n14:40 Pe-
ru – Chile – Húsvét-szigetek – Juan Fer-
nandez-szigetek 15:15 Mese a 12 talá-
latról n 17:00 Gasztroangyal n 18:00
Híradó 18:35 SzerencseSzombat n
19:30 Óvakodj a törpétől n 21:30 Sze-
relmes Shakespeare n 23:35 Kenó n
23:40 MüpArt – Balanescu Quartet: 25
Years 01:10 Híd a Kwai folyón n 03:50
Olasz–magyar örökség 

05:15 Ízőrzők: Badacsonytomaj
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Rome Reports – Vatikáni
híradó 06:15 "Így szól az Úr!" 06:25
Református riportok 06:55 Kenó n
07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:00 Isten kezében 09:25 Kereszt-
Tények 09:40 Katolikus krónika
10:05 Új nemzedék 10:30 Unitárius
magazin 10:55 Evangélikus riportok
11:30 Tanúságtevők 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ n
12:55 Rúzs és selyem 13:25 Sarki
fény n 15:20 Édes mostoha n 17:00
Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35 Doc
Martin n 19:30 Magyarország, sze-
retlek! 21:00 A holnap markában n
23:00 Kenó n 23:05 Az édes élet n
01:55 A holnap markában n 03:50
Olasz–magyar örökség

05:15 Ízőrzők: Hajós 05:45 Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis n06:55 Kenó n07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Domo-
vina 08:25Váratlan utazás 09:15A hegyi
doktor n 10:10 Család-barát 11:40
Világ örökség Portugáliában 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+ n 12:55 Két duci
hölgy 13:25 Bogyó visszatér n14:20 Er-
dészház Falkenauban n 15:20 Halálbiz-
tos diagnózis n16:10 Tappancs, a mes-
terdetektív n 17:00 Ridikül n 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A he-
gyi doktor n 19:25 Maradj talpon! n
20:25 Kékfény n21:30 Hawaii Five-0 n
22:15 Kenó n 22:20 Magyar Krónika n
22:55 Lang Lang – Egy ragyogó fiatal ál-
ma 23:55 A zsaru szava n 01:35 Neve-
lésügyi sorozat n 02:50 Szellem a pa-
lackból... n03:20 Hazajáró 

05:15 Ízőrzők: Mosdós 05:45 Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis n06:55 Kenó n07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25Srpski
Ekran 07:55Unser Bildschirm 08:25Vá-
ratlan utazás 09:15 A hegyi doktor n
10:10 Család-barát 11:35 Világörökség
Portugáliában 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:40 Kult+ n 12:50 Két duci hölgy
13:25 Jane Austen – Az ismeretlen port-
ré n 14:25 Erdészház Falkenauban n
15:25Halálbiztos diagnózis n16:15Tap-
pancs, a mesterdetektív n17:00 Ridikül
n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35A hegyi doktor n19:30Maradj tal-
pon! n20:30 Önök kérték! 21:30 Laura
rejtélyei n22:20Kenó n22:25A Nagyok
n 22:55 MüpArt Classic 00:40 Séfek
csatája n 01:35 Szép kis fürdőhely n
03:00Magyar történelmi arcképcsarnok 

04:00 Fókusz n 04:30 Pasik n 05:00
Barátok közt n 05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok! n 07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz n
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Street
Kitchen n 12:25 Story Extra n 12:45
Éjjel-nappal Budapest n 14:00 Farm
n 15:45 Isten áldjon, Esperanza! n
16:55 Story Extra n 17:25 Fókusz n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm n
20:00 Éjjel-nappal Budapest n
21:20 Barátok közt n 21:55 Dr.
Csont n 22:50 RTL Klub Híradó
23:20 Magyarul Balóval 00:00 Nyom-
talanul n 01:00 Nyomtalanul n
01:55 A zöld íjász n 02:50 Odaát n
03:10 Győzike n
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NÉMET, ANGOL: : +36-30/986-2800 • ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• ÖSD, EURO, ECL nyelvtanfolyamok a nyári nyelvvizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok

több szinten is 
• Fordítások szakképzett fordítók által

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

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

több szinten is

MÁJUS 4., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:00 Sportos 05:10 Hungerő n
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben n 06:20 Mokka n 09:25 Stahl
konyhája n 09:30 Babapercek n
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív n
12:50 Paloma n 13:50 Walker, a te-
xasi kopó n 14:50 Walker, a texasi ko-
pó n 15:50 Szeretned kell! n 16:55
Megtört szívek n 18:00 Tények 19:20
Drágám, add az életed! n20:35 Jóban
Rosszban n 21:20 Tök állat n 23:10
Red Carpet – Sztárok testközelben n
23:20 Lángoló Chicago n 00:20 Té-
nyek Este 01:05 Aktív n 01:35 Spor -
tos 01:45 Ezo.TV 02:45 Kasszasiker n
03:30 Lángoló Chicago n

05:15 Doktor House n 06:00 TV-
SHOP 06:35 Will és Grace n 07:00
Will és Grace n 07:25 Jóbarátok n
07:50 Jóbarátok n 08:15 Az indíték
n 09:10 Kettős ügynök n 10:05 Szí-
vek szállodája n 11:00 Amerikai mes-
terszakács n12:00 CSI: A helyszínelők
n 12:55 CSI: A helyszínelők n 13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
n15:50 Castle n16:50 Castle n17:40
Amerikai mesterszakács n 18:40 Jim
szerint a világ n 19:05 Jim szerint a vi-
lág n19:35 Két pasi – meg egy kicsi n
20:05 Két pasi – meg egy kicsi n20:35
Két pasi – meg egy kicsi n 21:00 Vágy
és vezeklés (15) 23:30 Kardhal (15)
01:40 Ádám keresi Évát n 02:30 Két
pasi – meg egy kicsi n02:55 Az indíték
n03:40 Kettős ügynök n

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
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Csak az ETO (ism.) 21:00 Hír-
adó (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 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
05:15 Ízőrzők: Csór 05:45 Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis n06:55 Kenó n07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25Váratlan utazás 09:20A hegyi dok-
tor n 10:15 Család-barát 11:35 Világ -
örökség Portugáliában 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45 Kult+ n 12:55 Két duci
hölgy 13:25 A folyó, ahonnan nincs visz-
szatérés 14:25 Erdészház Falkenauban
n 15:20 Halálbiztos diagnózis n 16:10
Tappancs, a mesterdetektív n 17:00 Ri-
dikül n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35A hegyi doktor n19:30Ma-
radj talpon! n20:25 Skandináv lottó sor-
solás n 20:45 Szabadság tér '56 n
21:35 Napló gyermekeimnek n 23:20
Kenó n 23:25 A rejtélyes XX. század n
00:00 Pócspetri n01:25 El Paóban nő a
láz n

04:00 Fókusz n 04:30 Pasik n 05:00
Barátok közt n 05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok! n 07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz n
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Autóg-
ram n 12:25 Story Extra n 13:00 Új
csaj n 13:25 Éjjel-nappal Budapest
n 14:40 Farm n 15:45 Isten áldjon,
Esperanza! n 16:55 Story Extra n
17:25 Fókusz n 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Farm n 20:00 Éjjel-nappal
Budapest n 21:20 Barátok közt n
21:55 Szulejmán n 23:00 RTL Klub
Híradó 23:30 Házon kívül n 00:05
Magyarul Balóval 00:40 A rejtély n
01:45 Fitt Mánia n 02:25 Győzike n
03:10 Győzike n

MÁJUS 5., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:10 Ízőrzők: Karcag 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis n 06:55 Kenó n
07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelentés
07:25 Slovenski Utrinki 07:55 Alpok-
Duna-Adria 08:25Váratlan utazás 09:20
A hegyi doktor n 10:15 Család-barát
11:35 Világörökség Portugáliában
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:30 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ n
12:50 Két duci hölgy 13:25 Az Ushuaia
expedíció 14:15 Erdészház Falkenau-
ban n 15:10 Halálbiztos diagnózis n
16:00 Tappancs, a mesterdetektív n
16:45Szerencse Híradó n17:00Ridikül
n18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35A hegyi doktor n19:30Maradj tal-
pon! n 20:30 Fábry n 21:50 Rómának
szeretettel n 23:45 Kenó n 01:15 Kat-
mandu – Tükör az égen n03:00Magyar
történelmi arcképcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Paloma n 05:00 Sportos
05:10 Hungerő n 06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben n 06:20 Mok-
ka n 09:25 Stahl konyhája n 09:30
Babapercek n 09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív n 12:50 Paloma n 13:50
Walker, a texasi kopó n 14:50 Walker,
a texasi kopó n 15:50 Szeretned kell!
n 16:55 Megtört szívek n 18:00 Té-
nyek 19:20 Drágám, add az életed! n
20:35 Jóban Rosszban n 21:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
22:25 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők n 23:25 Red Carpet – Sztárok
testközelben n 23:35 Felejthetetlen
n 00:35 Tények Este 01:20 Aktív n
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Kasszasiker n 03:45 Felejthetetlen n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (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 Sporthírek (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 09:45 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény nél-
kül n 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül n
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Gázfröccs
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz n 04:30 Pasik n 05:00
Barátok közt n 05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok! n 07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz n
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Kisdu-
mások n 12:25 Story Extra n 13:00
New Girl – Új lány n 13:25 Éjjel-nap-
pal Budapest n 14:40 Farm n 15:45
Isten áldjon, Esperanza! n 16:55
Story Extra n 17:25 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Farm n 20:00
Éjjel-nappal Budapest n 21:20 Bará-
tok közt n 21:55 CSI: Miami helyszí-
nelők n 22:55 RTL Klub Híradó
23:25 Magyarul Balóval 00:05 Brand-
mánia n 00:40 Homeland – A belső
ellenség n 01:50 A főnök n 02:35 A
főnök n 03:20 Gálvölgyi-show n

05:15 Doktor House n 06:00 TV-
SHOP 06:35 Will és Grace n 07:00
Will és Grace n 07:25 Jóbarátok n
07:50 Jóbarátok n 08:15 Az indíték
n 09:10 Kettős ügynök n 10:05 Szí-
vek szállodája n 11:00 Amerikai mes-
terszakács n 11:55 CSI: A helyszíne-
lők n 12:55 CSI: A helyszínelők 13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők n 15:50 Castle n 16:50 Castle n
17:40 Amerikai mesterszakács n
18:40 Jim szerint a világ n 19:05 Jim
szerint a világ n 19:35 Két pasi – meg
egy kicsi n 20:05 Két pasi – meg egy
kicsi n 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:00 Négy esküvő n 22:10 A
dögös és a dög n 00:00 Bosszú-
szomj n 02:10 Két pasi – meg egy ki-
csi n 02:55 Az indíték n 03:20 Szívek
szállodája n

MÁJUS 6., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Paloma n 05:10 Hungerő n
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben n 06:20 Mokka n 09:25 Stahl
konyhája n 09:30 Babapercek n
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív n
12:50 Paloma n 13:50 Walker, a te-
xasi kopó n 14:50 Walker, a texasi ko-
pó n 15:50 Szeretned kell! n 16:55
Megtört szívek n 18:00 Tények
19:20 Drágám, add az életed! n
20:35 Jóban Rosszban n 21:20
Spangol – Magamat sem értem n
00:20 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben n 00:30 Grimm n 01:30 Té-
nyek Este 02:15 Aktív n 02:35 Spor -
tos 02:45 Ezo.TV 03:45 Super Car n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül n (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül n (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 09:45 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-tech
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 20:45 Made in Hungary
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Épí-tech (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz n 04:30 Pasik n 05:00
Barátok közt n 05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok! n 07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz n
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz n 12:25 Story Extra n
13:00 Új csaj n 13:25 Éjjel-nappal
Budapest n 14:40 Farm n 15:45 Is-
ten áldjon, Esperanza! n 16:55 Story
Extra n 17:25 Fókusz n 18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Farm n 20:00 Éj-
jel-nappal Budapest n 21:20 Barátok
közt n 21:55 Showder Klub n 23:00
RTL Klub Híradó 23:30 Magyarul Ba-
lóval 00:10 Gyilkos elmék n 01:10
Street Kitchen n 01:40 Odaát n
02:25 Odaát n 03:15 Győzike n

05:10 Ízőrzők: Velem 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Ha-
lálbiztos diagnózis n 06:55 Kenó n
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Életkerék 07:55 Öt kontinens
08:25 Váratlan utazás 09:15 A hegyi
doktor n 10:10 Család-barát 11:40
Világörökség Portugáliában 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+ n 12:55 Két duci hölgy 13:25
Monsieur de Funes 14:25 Erdészház
Falkenauban n 15:20 Halálbiztos di-
agnózis n 16:10 Tappancs, a mester-
detektív n 17:00 Ridikül n 18:00 Hír-
adó (hírműsor) 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:35 A hegyi doktor n 19:30 Ma-
radj talpon! n 20:35 Virtuózok 22:15
Nora Roberts – Délidő n23:45 Kenó n
23:50 Mr. Pip n 01:50 A Laconia el-
süllyesztése n 03:10 Nora Roberts –
Délidő n

05:15 Doktor House n 06:00 TV-
SHOP 06:35 Will és Grace n 07:00
Will és Grace n 07:25 Jóbarátok n
07:50 Jóbarátok n 08:15 Az indíték
n 09:10 Kettős ügynök n 10:05 Szí-
vek szállodája n 11:00 Amerikai mes-
terszakács n 11:55 CSI: A helyszíne-
lők 12:55 CSI: A helyszínelők 13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  n 15:50 Castle n 16:50 Castle n
17:40 Amerikai mesterszakács n
18:40 Jim szerint a világ n 19:05 Jim
szerint a világ n 19:35 Két pasi – meg
egy kicsi n 20:05 Két pasi – meg egy
kicsi n 20:35 Két pasi – meg egy kicsi
n 21:00 Kardhal n 23:10 Herkules, a
világ ura n 01:15 Két pasi – meg egy
kicsi n 01:50 Az indíték n 02:35 Dok-
tor House n 03:25 Doktor House n
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zá. A vállalkozásra alkalmas rész hatalmas ter-
mekből áll, külön WC-csoport is tartozik hozzá
Az ár  alkuképes.
Ár: 7,3 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

A Százszorszép lakóparkban, 1000 nm-es telken,
81 nm-es igényes kivitelezésű családi ház épül, 30
cm-es külső falakkal, 10 cm-es belső válaszfalak-
kal, 3 rétegű műanyag ablakokkal. Nappali + étke-
ző + konyha és további 3 szoba kerül kialakításra,
de lehetőség van egyedi elosztásra is. A házra fa-
födém és cseréptető kerül, a fűtésről kondenzáci-
ós kazán gondoskodik, a hőleadás módja választ-
ható (radiátor vagy padlófűtés). A terasz mérete
21 nm. Az ár kulcsrakész ár (konyhabútor nélkül),
a telek árát tartalmazza. CSOK igényelhető, ingye-
nes hitelügyintézés!

Ár: 25,8 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Csendes otthonra vágyik? Családbarát környéken?
Akkor ez a megfelelő ingatlan Önnek! Győrújbará-
ton a Százszorszép lakóparkban épül ez a 90 nm-
es garázsos (17,34 nm) ikerház. A ház 474 nm-es tel-
ken kerül felépítésre, elosztása rendkívül praktikus,
az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rül 3 hálószoba, fürdőszoba és WC. A nappaliból
léphetünk ki a nagyméretű, 15 nm-es teraszra. A ház
30-as Porotherm téglából épül, 10 cm-es szigetelés-
sel, kétrétegű műanyag nyílászárókkal. Fűtése kon-
denzációs gázkazánnal történik, alapvetően radiátor-
ral, de van lehetőség padlófűtés kialakítására is. Az
ár emelt szintű fűtéskész állapotra vonatkozik, de
van lehetőség kulcsrakész befejezésre is.

Ár: 23,5 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

MÉG BOMBA ÁRON! Győr-Kisbácsán családi-
as, kertvárosi részen, 4 lakásos sorházban, kö-
zel 100 nm-es belső kétszintes lakások eladók.
Kitűnő elosztásának köszönhetően, 4 szoba +
nappali is helyet kapott, ezért kiváló választás le-
het nagyobb családok részére, de lehetőség van
nappali + 2 nagy szoba vagy 3 szoba kialakítására
is. Élvezze a napsütést a déli fekvésű 12 nm-es
teraszon! Minden lakás saját  kertkapcsolattal és
gépkocsibeállóval rendelkezik. Az ingatlanok
emelt szintű fűtéskészen eladók, de kulcsraké-
szen is kérhetők. 38-as Porotherm téglából, 8 cm-
es szigeteléssel kerülnek kivitelezésre. MOST
MÉG BEVEZETŐ ÁRON, 260.000 Ft/nm ÁRON
JUTHAT ÁLMAI HÁZÁHOZ! Ha CSOK-ot vagy

Már csak 5 lakás eladó! Ne maradjon le róla! Győr-
Ménfőcsanak frekventált, új építésű részén társas-
házi lakások eladók! Az 58 nm-es ingatlan 16 lakás-
os társasház első emeletén található. Elosztása ame-
rikai konyhás nappali + 2 szoba, fürdőszoba és WC.
A szobából és a nappaliból is megközelíthető a 3,80
és a 4,80 nm-es erkély. A lakás fekvésének köszön-
hetően rendkívül világos, így a rezsiköltség a téli hó-
napokban sem lesz magas. A társasház 30-as kerá-
mia falazóelemekből épül, 10 cm Dryvit szigetelés-
sel, háromrétegű műanyag nyílászárókkal. Fűtését
központi gázkazán látja el, lakásonként egyedi mé-
rőórákkal ellátva. Megbízható kivitelezés, kiváló
munka jellemzi a társasház minden szegletét. A la-
kások emelt szintűfűtés készen kerülnek átadásra.
Várható átadás 2016. október. Garázs 3.000.000 Ft-
ért, zárt udvari gépkocsibeálló 700.000 Ft-ért, tároló
200.000 Ft-tól vásárolhatók.

Ár: 15,1 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Nádorvárosi társasház igényes lépcsőházában,
második emeleten eladó ez a nappali + kétszobás,
erkélyes lakás. A két szoba laminált padlós, egy
szoba parkettás, a többi helyiség járólapos. Az er-
kély a nappaliból nyílik, a nappali és még egy szo-
ba az udvarra néz. Az étkező-konyhából és a másik
szobából a kis forgalmú utcát látjuk. A szobák kü-
lön bejáratúak, a nappali és a szomszédos szoba
egymásból is nyílik. A lakásban a meleg vizet és a
hőt cirkó gázfűtés biztosítja. A fürdő és a WC külön
helyiségben található. A műanyag nyílászárókat a
közelmúltban kicserélték. A lakáshoz tároló is tar-
tozik. Parkolási lehetőség az udvarban van, igény
szerint a házban található garázs is eladó, melynek
ára 1,5 M Ft.  A lakás jó állapotban van, tiszta, vi-
lágos, tehermentes, felújítás nélkül költözhető!
Ár: 21 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Kiváló adottságokkal rendelkező, többcélúan
hasznosítható, azonnal birtokba vehető lakás az
első emeleten eladó. A lakás az Árkád bevásárló-
központhoz közel található. Lakás, iroda, rendelő
használatára is kiváló. Nagyon jó tájolású, három-
szobás, világos. A külső nyílászárók műanyagból
készültek, a belsők eredeti fa nyílászárók. Az épü-
let új tetőfedést kapott. Az ingatlan tehermentes,
felújítandó állapotú. 
Ár: 22,9 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorváros egyik legkedveltebb utcájá-
ban, a Babits Mihály utcában kínálom eladásra
ezt a világos, jó fekvésű, erkélyes lakást garázs-
vásárlási lehetőséggel! A 3. emeleti lakásban az
amerikai konyhás nappali mellett két szoba is ta-
lálható. Az egyikhez 6 nm erkély csatlakozik. A
lakás egyedi gázfűtéses. Energetikai besorolása B.
2014-ben az ingatlan teljes felújításon esett át,
amikor megtörtént a vezetékek cseréje is. A ház
1986-os építésű, szigetelt épület. A tető idén ke-
rül felújításra. Lehetőség van garázs vásárlására
is, melynek ára 2,99 M Ft.
Ár: 19,6 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győrújbarát és Ménfőcsanak között, a Százszor-
szép lakóparkban eladó ez az igényesen kialakí-
tott, erkélyes lakás! A 63 nm-es lakás új építésű

társasház első emeletén
található. Elosztása rend-
kívül ideális. Az ameri-
kai konyhás nappali
mellett kialakításra ke-
rült két szoba, mosó-
konyha, valamint fürdő
és WC. A 6 nm-es erkély-
re a nappaliból léphe-
tünk ki. A lakás fekvésé-
nek (D, D-NY) köszönhe-
tően rendkívül világos.

A konyha gépesített (Elektrolux és AEG): elektro-
mos főzőlap, beépített mikrohullámú sütő, piroli-
tikus sütő, mosogatógép, hűtő és páraelszívó. A
társasház 30-as Porotherm téglából épült, 10 cm
szigeteléssel, kétrétegű műanyag nyílászárók, va-
lamint szúnyogháló, és redőnyök is beépítésre ke-
rültek. Fűtését gázkazán látja el, a szobákban ra-
diátorral, a többi helyiségben padlófűtéssel. 
Ár: 18,5 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget Belvároshoz közeli részén eladó ez
az igényesen felújított társasházi lakás, 2016. dec-
emberi költözéssel. A 86 nm-es lakás egy 6 lakás-

os társasház második
emeletén található. El-
osztása rendkívül prakti-
kus, nappali + 2 szoba.
Az előtérből nyílik a mo-
sókonyha, majd az étke-
zőbe érkezünk. Innét
nyílik a nappali, vala-
mint a konyha. A háló-
szobák a lakás elszepa-
rált részén találhatók, itt

találjuk a fürdőszobát és a WC-t is. 4 éve teljes fel-
újításon esett át. A lakást belülről leszigetelték,
klímaberendezés beépítésre került, valamint riasz-
tóval látták el. Igényesség és fiatalos megjelenés
jellemzi a lakás minden szegletét. Az előszoba,
konyha és étkező kiváló minőségű gránit járólap-
pal, a nappali faparkettával burkolt. Fűtése egyedi
gázkazánnal történik. Rezsiköltsége a téli hóna-
pokban sem magas, ami annak is köszönhető,
hogy a lakást belülről leszigetelték. A zárt udvar-
ban garázs vásárlására is van lehetőség. Ára:
2.250.000 Ft. 
Ár: 24,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Mezőörs központi helyén, a főútvonalhoz közel
eső részen vállalkozásra és lakáscélra is alkal-
mas ingatlan kihagyhatatlan áron eladó! Az in-

gatlanegyüttes két külön bejárattal rendelkezik,
ami elválasztja a lakást és a vállalkozást. Az in-
gatlan sokrétű hasznosítási lehetősége mellett fel-
újításra szoruló. Az épületen cserépfedéses tető
van, a közművek adottak, a gáz az ingatlan előtt
található. Hatalmas gondozott kert tartozik hoz-
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kamattámogatott hitelt szeretne, ezt is intézzük
Önnek! Várható átadás: 2016. ősz.
Ár: 25,8 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

MOST A GÉPKOCSIBEÁLLÓ AJÁNDÉK! Győr-Kis-
bácsán, a Szitásdombon, családbarát környezetben
épül ez a 15 lakásos társasház, melyben eladó ez a
46,8 nm-es lakás a földszinten, 5,25 nm-es terasszal,
DK-i tájolással. Elosztása amerikai konyhás nappali
+ 1 hálószoba, fürdőszoba és WC. A ház 30-as Porot-
herm téglából épül 10 cm-es szigeteléssel, kétrétegű
műanyag nyílászárókkal. A fűtés egyedileg szabá-
lyozható 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 ga-
rázs is, és tárolók 300.000 Ft-tól.

Ár: 14 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

KÖLTÖZZÖN MOST! IGÉNYELJE A CSOK OT
HOZZÁ! UTOLSÓ LAKÁS! Győr-Révfalu csen-
des utcájában, 7 lakásos társasházban eladó az el-
ső emeleten a nappali + 3 szobás, teraszos lakás.
A lakótér 80,49 nm, amelyben az amerikai kony-
hás nappalin kívül 2 szoba, fürdő, kézmosós WC
és egy háztartási helyiség kapott helyet. A nappa-
lihoz csatlakozik a 7 nm-es terasz. A lakás ára fű-
téskész állapotra vonatkozik, de kérheti a kulcsra-
kész befejezést is. Az udvaron található a gépko-
csibeálló, amelynek ára 500.000 Ft. A ház "A"
energetikai besorolású. A falak 30 cm-es Porot-
herm téglából épülnek 10 cm-es külső hőszigete-
léssel. Az ablakok 3 rétegű üvegezésűek.

Ár: 26,5 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LAKÁS! Győr gyorsan fejlődő, új építésű ré-
szén, a Pacsirta lakóparkban épül ez a 14 lakásos tár-
sasház. A lakásokon kívül önálló garázs, gépkocsibe-
álló és tároló is vásárolható. Ez a első emeleten elhe-
lyezkedő kiváló elosztású lakás 44,62 nm-es. Az ame-
rikai konyhás nappalihoz csatlakozik egy 4,72 nm-es
terasz. Ezen kívül még egy hálószoba, fürdő és WC ta-
lálható a lakásban. A társasház 30-as Porotherm téglá-

ból épül, 10 cm-es szigeteléssel. Kétrétegű műanyag
nyílászárók kerülnek beépítésre. A fűtés egyedi gázka-
zánnal történik. Energetikai minősítése A. A lakáshoz
vásárolható még garázs is, melynek ára 2,5 M Ft. A tá-
roló 150.000 Ft/nm áron, a gépkocsibeálló 500.000 Ft-
ért kapható. Várható átadás: 2016. nyár vége.
Ár: 13,6 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Hagyomány már, hogy május else-
jén az állatkert családi napot szer-
vez Kiskúton. Vasárnap az állatkert
több színes programmal várja az ér-
deklődőket.

Több etetést is láthatnak az érdek-
lődők, a csimpánzok reggeliznek,
majd a mókusmajmok, csuklyásmaj-
mok, ormányos medvék etetését fi-
gyelhetik meg egészen 15 óráig, ek-
kor a tapírok falatozásával zárul a lát-
ványos sorozat.

Már láthatók az idén született kis
lakók is: a tevecsikó, a benett kengu-
ru-kölykök, a gyűrűsfarkú makibébik
és a kisszitatunga, ráadásul megnyílik

az ausztrál bemutatótér. A megújult
kengurukifutóban a látogatók beme-
hetnek a kenguruk közé, és a kijelölt
sétaúton szabadon közlekedhetnek,
miközben rácsok és villanypásztorok
nélkül figyelhetik meg az állatokat. A
farm poros verandája, kopott kerti
„szélerőműve” teszi teljessé az auszt-
rál vidék látványát. A falakat eredeti
ausztrál őslakos motívumok díszítik, il-
letve a kihelyezett információs táblák-
nak köszönhetően, a látogatók megis-
merhetik Ausztrália történetét, állatvi-
lágát, az őslakosok életét és művésze-
tét is. A szomszéd kifutó szintén meg-
újult, Ausztrália jellegzetes futómada-
rai, az emuk tekinthetők meg, így válik
teljessé az ausztrál látkép.

Családi nap az állatkertben 

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel össze-
függő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet
értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítások jóváhagyás előtti anyagát

SZTM 2014-050 számú Győr-Sziget, Volt kekszgyár és környezetének
szabályozásiterv-módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2016. április 19–2016. 
május 19-ig a város internetes oldalán: http://innovacio.gyor.hu/cikklista/ 
rendezesi_terv_modositasi_eljarasok_2.html 

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



ÁLLÁSHIRDETÉSEK

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

KUKARAKODÓ
Munkavégzés helye: Gyôr, Külsô Fehérvári út 1. Feltétel: 8 általános. Elônyt jelent: darukezelôi végzettség,
konténeremelôi végzettség. Bérezés: munkabérrôl személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást.

Jelentkezési határidô: 2016. május 9.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10. vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

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

Nyerj családi belépőt a Vaskakas Báb-
színház évadzáró, locspocs revüjére!
Küldj nekünk egy rajzot e-mailben bár-
milyen vizes mesterségről a kviz@pan-
non-viz.hu címre, a legjobb rajz készítő-
jét ötfős belépővel jutalmazzuk! A be-
küldött rajzokra a Pannon-Víz Zrt. Face-
book oldalán szavazni is lehet, a közön-
ségdíjas pályázó szintén családi belé-
pőt nyer!  Beküldési határidő: május 10.
kedd 12 óra.

Részletek:  www.pannon-viz.hu    

„Fogadjunk, hogy senki nem tudja, hogy mi
a közös egy csaposban, egy kertészben, egy
fodrászban és egy horgászban! Nem, nem!
Nem jártak egy óvodába! Nem is szomszé-
dok! Nem is szoktak együtt focizni! Nem a
kedvenc játékuk a kvíz, nem a kedvenc ételük
a gríz, nem a szerencseszámuk a tíz, de élte-
tő elemük a VÍZ.”  

Vaskakas Bábszínház

Víz, víz, tiszta víz!
Rajzpályázat
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Álláshirdetés Álláshirdetés

A GYHG Nonprofit Kft. Hajszán Gyula
és Diligens Tibor önkormányzati kép-
viselők kérésére és támogatásával, a
háztartásokban felhalmozódott lom
jellegű hulladékok elhelyezésére, gyűj-
tőpontot üzemeltet egyszeri alkalom-
mal. Az esemény május 7-én, szom-
baton 8 és 16 óra között lesz Győrben,
a Zöld utcai buszfordulónál.

A hulladékok átvételére kizárólag a
gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhelyez-
hető itt: elektronikai, fém, műanyag
hulladék, nyesedék, építési törmelék,
csomagolóanyagok, bútorok, beren-
dezési tárgyak stb. Veszélyes hulladé-
kot a kihelyezett gyűjtőponton nem le-
het leadni, a veszélyes anyagokat az
állandó helyszíneken működő hulla-
dékudvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat
fizetők jogosultak. Jogosultságukat
igazolhatják a hulladékszállítási díj
befizetéséről szóló számlával, akik-
nek pedig ilyen nincs – mert a tár-
sasház közösen fizet –, a korábban
kiadott Győr Kártyával vagy lakcím-
kártyával, illetve személyi igazolvány-
nyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladék-
gyűjtés a rendőrség és a közterület-
felügyelet kiemelt biztosítása mel-
lett zajlik.

Kihelyezett
hulladékgyûjtô pont
Szabadhegyen

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezé-
si Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
kör betöltésére:

Főbb feladatok: városrészek városüzemeltetési szem-
léletű felügyelete és ellenőrzése, kapcsolattartás a meg-
rendelőkkel, panaszlevelek megválaszolásának szakmai
szempontokat figyelembe vevő összeállítása, városi nö-
vényállomány folyamatos vizsgálata, költségoptimalizá-
lás, hibák feltárásával kapcsolatos adminisztráció.
Előnyt jelent: kertészeti, kertépítési szakmai tapasztalat,
ügyfélorientált szemlélet, jó kommunikációs készség, ön-
álló problémamegoldó képesség, terhelhetőség.

Jelentkezési határidő: 2016. május 15.

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

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi mun-
kakör betöltésére:

Főbb feladatok: fuvarszervezés, kapcsolattartás a part-
nerekkel, gépkocsivezetők irányítása, járat- és költségop-
timalizálás,  fuvarokkal kapcsolatos adminisztráció.
Előnyt jelent: fuvarszervezésben szerzett szakmai
tapasztalat, ügyfélorientált szemlélet, jó kommuni-
kációs készség, önálló problémamegoldó képesség, 
terhelhetőség. 
Kezdés várható időpontja: megegyezés alapján

Jelentkezési határidő: 2016. május 9.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A bo-
rítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntes-
se fel a „szállítási művezetŐ” jeligét.

városüzemeltetési ügyintézo szállítási muvezeto´́ ´́ ´́

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: 2016. április 29—május 5.

999 Ft/kg

Helyben készített sütô-
és grillkolbász

999 Ft/kg

Pick Békebeli
füstölt lapocka 

1599 Ft/kg

Marhalábszár

Csont nélküli tarja

959 Ft/kg

Kristálycukor 

Csirkemellfilé

1299 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel

399 Ft/kg

229 Ft/kg
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

ÁLLÁS
Angol 

nyelvtanárokat
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Győr Ipari Park részén működő cég keres
„betanított minőség-ellen-
őröket" 3 műszakos munkarendben,
könnyű fizikai munkára (kizáró ok a színté-
vesztés), valamint hétvégi munkára tapasz-
talattal rendelkező „takarítókat". Ér-
deklődő hívását a 06-30/713-9047-
es telefonszámon várjuk, munkanapokon
9:00–16:00 között, vagy írásban a cle-
anhrgroup@gmail.comcímen.

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

Partnercégünk számára
pék-cukrász és műszerész-
gépbeállító munkakörbe
keresünk kollégákat szak-
irányú végzettséggel. Ha a
hirdetésünk felkeltette figyelmét, akkor je-
lentkezzen az info@uni-worker.hu e-mail
címen vagy a +36-96/283-281-es tele-
fonszámon.

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

Győri Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum 

Győr, Nádor tér 4.
Kiemelt bérezéssel 

munkatársakat keres 
alábbi közalkalmazotti munkakörbe:

számviteli csoportvezető,
könyvelő,

számviteli ügyintéző.
Munkabér: KJT alapján+bérkiegészítés. 

Érdeklődni: munkanapokon 
06-20/425-1310 telefonszámon.

GYŐRI TELEPHELYÜNKRE
AZONNALI KEZDÉSSEL
VALUTAPÉNZTÁROST FEL-
VESZÜNK. Tel.: 06-30/241-5237,
hétfőtől péntekig 9–17 óráig. E-mail:
 info@northline.hu

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

Villanyszerelő-munkák,
átalakítás, felújítás, szerelvények, -taná-
csok, rövid határidővel. 06-20/402-6657

Teljes körű lomtalaní-
tást vállalok. Pincéjétől a
padlásáig, lakása teljes kiürítését is
vállalom. Ingyenes elszállítással.
Tel.: 06-20/546-1450.

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

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

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlá-
tok készítése, felújítása. Tel.: 06-30/313-2351
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

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

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

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

Győrben élő idősek ottho-
ni ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hívjon
bizalommal! 06-30/451-5367

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

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, illetve udvará-
ról. Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Lakatosmunkákat vál-
lalunk (kapuk, kerítések, úszóka-
puk 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

HÁROMNAPOS
JOBB AGYFÉLTEKÉS

RAJZTANFOLYAM
2016. május 20–22.

Arany János Művelődési Ház
9021 Győr, Révai u. 5–10.

Ár: 29.990 Ft.Információ igényelhető 
kedvezményekről: +36-30/834-2565

http://www.enkepem.com
rajzoljenikovel@gmail.com

2003-as, 1.4 benzines, ezüstmetál Se-
at 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-
u tal vány elfogadása és beváltása.
06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, 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 TÁR-
GYAT, PORCELÁNT, 

MINDENFÉLE 
ANTIK TÁRGYAKAT.

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

LAKÁSCSERE
Szigeti, garzon, határozatlan
és Baán Aladár úti, 2 szoba
hallos, határozott bérleti szer-
ződéses lakásomat egy na-
gyobbra cserélném, tarto-
zást vállalunk. 06-30/978-2816

Adyvárosi, kétszobás, 49 nm-
es önkormányzati lakás-

omat nagyobbra cserélném,
teljes tartozásátvállalással.
06-70/636-7482

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. (hirdetés szám: 535) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420 

Nádorvárosi,1 szobás, 42 nm-es, kom-
fortos, felújított, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 42–60 nm-es, 1–3 szobás, határo-
zatlan szerződéses, belvárosi, marcalvárosi, ná-
dorvárosi, gyárvárosi, adyvárosi bérleményre. Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 536.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi,2 szobás, 71 nm-es, komfortos,
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. (Hir-
detésszám: 537.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

Belvárosi, 50 nm-es, 2 szobás, komfortos,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, elsősorban belvárosi, 2+fél vagy 3 szo-
bás lakásra. Győr közeli tulajdon is lehet. (Hirde-
tésszám: 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, gáz-távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 90.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 64 nm-es, 2 szobás, egyedi gáz-
fűtéses, felújított, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, belvárosi vagy szigeti
bérleményre, alacsonyabb rezsivel.(Hirdetésszám:
91.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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 

Sok szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

JEGYVÁSÁRLÁSI AKCIÓ
május 4-én és 5-én (szerda, csütörtök) 

10 db vásárlása esetén 1 db-ot, 
20 db vásárlása esetén 3 db-ot

AJÁNDÉKBA ADUNK!

Kedves Vendégeink!
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Az Európai Atlétikai Szövetség amsz-
terdami tanácsülésén egyhangúan
Magyarországnak, azon belül is Győr
városának ítélte az U18-as Európa-
bajnokság rendezési jogát. A Magyar
Atlétikai Szövetség Győr városával kö-
zösen pályázott az eseményre, amire
az olasz Rieti is kandidált.

A negyedórás prezentációban a
szövetség mellett Győr városa és az
EMMI sportért felelős államtitkársága
részéről Kozmann György helyettes ál-
lamtitkár is részt vett, mindezzel de-
monstrálva a szoros együttműködést
az esemény megrendezésével kap-
csolatban. Ezt követően a tanács úgy
döntött, hogy hazánk kapja a 2018-as
rendezést, majd kárpótlásul Olaszor-
szág lehet a 2020-as házigazda.

Kozmann György, helyettes állam-
titkár, örömének adott hangot, hogy
az U18-as Atlétikai Európa-bajnoksá-
got Magyarország rendezi, hiszen a

Gyôr rendezheti az U18-as Atlétikai Európa-bajnokságot
magyar kormány elkötelezett amellett,
hogy minél több nemzetközi sport-
eseménynek adhassunk otthont.

A Magyar Atlétikai Szövetség szá-
mára az elmúlt időszak sikerei után ki -
emelten fontos célkitűzés volt, hogy újra
Európa-bajnokságot rendezhessen, eb-
ben pedig Győr városában kitűnő part-

nerre talált. Gyulai Miklós, a MASZ elnö-
ke kiemelte, hogy a magyar pályázat a
jövő bajnokaira épül, és kifejezetten at-
léta központú. „Fontos számunkra,
hogy már a legfiatalabbaknak is olyan
minőségű versenyeket tudjunk biztosí-
tani, amiken megtanulnak helytállni, és
hazai közönség előtt bizonyíthatnak” –

tette hozzá a korábbi világbajnoki dön-
tős sprinter.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere,
a MOB elnöke elmondta: „Győr ha-
gyományosan kiváló helyszíne a nem-
zetközi sporteseményeknek, és öröm-
teli, hogy a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra épülő új atlétikai
központ egy évvel később Európa leg-
jobb fiatal atlétáit láthatja majd vendé-
gül. Amellett, hogy az új létesítmé-
nyek a helyi lakosság sportolási lehe-
tőségeit gyarapítják, új perspektívát
jelentenek számunkra, ami hosszú tá-
von jó a város, egész Magyarország
és ezúttal az atlétika számára is."

A 2018-as győri eseménnyel a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség az első olyan
európai szervezet az 51 tagország közül,
ami legalább egyszer minden korcso-
port számára rendezett már kontinens-
viadalt, beleértve a fedett pályás és a
szabadtéri Európa-bajnokságokat is.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke szerint száz
nappal a riói ötkarikás játékok
előtt jól áll a magyar csapat,
melynek a létszáma a várakozá-
sok szerint átlépheti a 140 főt.

A MOB elnöke a szerdai budapesti saj-
tótájékoztatón elmondta, eddig 122
sportoló indulása biztos Rióban, ugyan-
akkor még számos sportágban harcol-
hatják ki a magyar versenyzők a szerep-
lést. Borkai Zsolt kiemelte, a MOB-nak
bőven van még feladata a kezdésig hát-
ralévő időszakban, a teendők közül ki -
emelte a dopping elleni harcot. Az olim-
piai bizottság a zéró tolerancia elvét kö-
vetve emeli a vizsgálatok számát, és
akik nem megengedett szerrel akarnak
élni, azoknak a jövőben sem lesz helyük
az olimpiai családban. A MOB-elnök

Rio 2016: száz nappal a rajt elôtt jól áll a magyar csapat
köszönetet mondott a támogatóknak,
illetve a kormánynak, amelytől komoly
állami támogatást kaptak a szövetsé-
gek, a versenyzők és edzőik, a költség-
vetés korai elfogadásával pedig sikerült
időben megteremteni a szükséges fel-
tételeket. 

„Remélem, minél több győri spor-
toló jut ki Rióba. Erre még lesz lehető-
ségük olyan versenyzőknek is, akik
nem rendelkeznek kvótával, hiszen
vannak hátra kvalifikációs versenyek,
és – például kajak-kenuban – váloga-
tók. Nagyon szeretném, ha valamelyik
sportolónk éremmel térne haza Brazí-
liából. Az biztos, hogy a felkészülés-
ben minden támogatást megkaptak.
Arra törekedtünk, hogy a legmoder-
nebb létesítmények álljanak az élspor-
tolók rendelkezésére amellett, hogy
ez az infrastruktúra kiszolgálja a győ-

riek igényeit is” – mondta a város olim-
pikonjainak esélyeiről Borkai Zsolt.

A sajtótájékoztatón több olyan
sportoló is részt vett, akik biztosan
utazhatnak az ötkarikás játékokra. A
vízilabda-válogatott nemrég vívta ki a
részvétel jogát. A magyar pólósokat
ezúttal is éremesélyesként emlegetik.

„Nekem ez lehet az első olimpiám, és
már nagyon várom. Nem csak száz nap-
pal, de már kétszáz és háromszáz napja
is ezzel a gondolattal fekszem és kelek
fel. A válogatott most nagyon együtt
van, remélem, sérülés miatt nem esik ki
senki a csapatból. Nehéz dolgunk lesz,
hiszen a mezőny egyre kiegyenlítettebb,
a sportág folyamatosan fejlődik, több
komoly ellenféllel számolhatunk, na-
gyon fel kell kötni a nadrágot” – mondta
a csapat játékosa, Decker Ádám.

Az úszóktól is érmeket várnak a
szurkolók. Az esélyesek közé tartozik

Verrasztó Dávid is, aki 200 és 400 mé-
ter vegyesen próbál szerencsét.

„A győri Országos Bajnokságon ki-
sebb sérülés miatt sajnos nem tud-
tam azt teljesíteni, amit elvártam ma-
gamtól, de remek formában vagyok.
Már most izgulok az olimpia miatt, hi-
szen eddigi egyetlen indulásom alkal-

mával nem teljesítettem túl jól. Min-
den világversenyről van érmem, az
olimpiai medál még hiányzik a gyűjte-
ményből. Az úszóválogatott kiváló kö-
zösséget alkot, összetartó csapat va-
gyunk, olyan, amely szállítja a sikere-
ket is” – mondta a két számban induló
Európa-bajnok, világbajnoki ezüstér-
mes Verrasztó. 

Az eseményen felszólalt Valter
Pecly Moreira, Brazília magyaror-
szági nagykövete is, aki egy kisfilm
segítségével számolt be az előké-
születekről.

Sastin Marianna,
Németh Zsanett és
Péni István is ott lesz
az olimpián

Benedek Tibor
szövetségi kapitány
és Decker Ádám
vízilabdázó
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Az Audi ETO KC 42–
26-ra nyert hazai pá-
lyán az Érd ellen a női
kézilabda NB I elődöntő-
jének első mérkőzésén. A győriek
amellett, hogy valószínűleg eldöntöt-
ték a továbbjutást, annak is örülhettek,
hogy súlyos térdsérülése után újra pá-
lyára lépett Tóth Gabriella, aki az utolsó
percben hétméteresből gólt is szerzett. 

„Nagyon jól éreztem magam a pá-
lyán, örültem ennek a tíz percnek,
amit Ambros Martíntól kaptam. Nem
ilyen sima mérkőzésre számítottunk,
de jó, hogy így alakult. Miután megsé-
rültem, két hétig nagyon magam alatt
voltam, de mindenki mellettem állt a
bajban, a klub, a család, a barátok.
Gyorsan túllendültem a nehezén, és a
műtét után már csak az járt a fejem-
ben, hogy minél előbb visszatérhes-
sek a pályára. A világ legjobb csapatá-
ban az edzések is olyanok, mint a mér-
kőzések, sőt még keményebbek az üt-
közések, így maximálisan fel tudtam
készülni a meccs-tempóra” – mondta
a találkozó után a zöld-fehérek váloga-
tott irányítója, aztán folytatta azzal,
hogy mit is vár magától a következő
hetekben.

„Vagyunk néhányan a keretben a
posztomon, de úgy érzem, jó ez a
helyzet, mert kiváló játékosok vesznek
körül, akiktől sokat tanulhatok. Az
idény hajrájában elégedett leszek az-
zal, ha pár perc játéklehetőséget ka-
pok a mérkőzéseken, fontos lehet a
szerepem, ha a kulcsembereket pi-
hentetni kell, akkor talán egy kis ter-
het talán le tudok venni a vállukról. A
legfontosabb cél az én szempontom-
ból, hogy visszanyerjem a régi formá-
mat” – mondta Tóth Gabi, aki a hétvé-
gi Magyar Kupa négyes döntő esélye-
iről is beszélt. Itt szombaton az ETO a
Ferencvárossal találkozik az elődöntő-
ben 12.15-kor, a másik ágon a Fehér-

Összeszokottság, csapatmunka, ki-
magasló egyéni teljesítmények. Ezek
az ismérvei egy igazán eredményes
csapatnak. Az ÁRKÁD ETO futsalos
lányai sikeresnek vallhatják magukat,
hiszen kiválóan szerepelnek az NB I-
es bajnokságban. 

Az alapszakaszban harmadik he-
lyen zártak Molnár Attila tanítványai
úgy, hogy övék volt legtöbb rúgott és
a második legkevesebb kapott gól a
kilenc csapat közül. A rájátszásban
folytatták jó sorozatukat és két 6:0-s
győzelemmel ütötték ki az AIRNERGY
gárdáját. Sikerükkel az ország legjobb
négy csapata közé kerültek, ahol az
alapszakaszt utolsó helyen záró – ám
a listavezető Tolnát kiverő – Szekszárd
lesz az ellenfelük a döntőbe jutásért.

„Elöl-hátul” jól teljesít tehát az ETO,
amiben elévülhetetlen érdemei vannak
Vígh Renátának és Bocsárdi Eszter-
nek. A szlovák idegenlégiós Vígh 32 ta-
lálatával toronymagasan vezeti a góllö-
vőlistát, nem csoda, hogy nagy önbiza-
lommal, pozitívan várja a folytatást.

„Nagy öröm volt bekerülni a legjobb
négy csapat közé és bízom benne,
hogy sikerrel zárjuk a bajnokságot.

Az ETO FC három tavaszi győzelme
után zsinórban hét döntetlent játszott a
labdarúgó NB III-ban, négyszer gólt
sem szerzett, így egyre távolabb került
riválisaitól a feljutásért folytatott harc-
ban. A Győr a 28. fordulóban a Videoton
II-t fogadta, a rangadó 0–0-val zárult. 

„Tetszett, amit láttam a csapatom-
tól, fölényben játszottunk az egész
meccsen, több helyzetünk volt. A fiúk
szívvel-lélekkel küzdöttek, beleadtak
mindent. A kapu előtti szituációkban
sokkal higgadtabbnak kell lennünk. A
hátralévő hat fordulóban még történ-
ni fognak olyan dolgok, amik a mi mal-
munkra hajthatják a vizet, persze ne-

vár az Érddel mérkőzik. A bronzmér-
kőzés és a finálé vasárnap lesz.

„Hónapok óta nagyon jó formában
van a csapat. Úgy érzem, megállítha-
tatlanok vagyunk. Nehéz dolga lesz
velünk minden ellenfélnek. Egyben
van a csapat nagyon, jobban, mint ed-
dig, jó a hangulat az edzéseken és az
öltözőben is. Bizakodó vagyok, a leg-
jobbra számítok.”

Orbán Adrien hetedik Magyar Ku-
pa aranyérmét szerezheti meg most.

„A Magyar Kupa nagyon jó ráhan-
golás a Bajnokok Ligája Final Four-ra,
mert ugyanaz a szisztéma, két nap
alatt két kemény meccset játszunk.
Úgy emlékszem, ilyen még nem volt,
hogy már az elődöntőben találkozunk
a Fradival. Most így hozta a sorsolás,
ezen a hétvégén is két győzelmet vá-
rok a csapattól!”

Bekô Balázs: történhetnek
még váratlan dolgok

künk győznünk kell ezeken a mérkőzé-
seken. Nem foglalkozom a feljutás
kérdésével, az a dolgunk, hogy hétről
hétre készüljünk fel becsülettel és
nyerjünk” – mondta a Videoton elleni
döntetlent követően Bekő Balázs ve-
zetőedző.

Az ETO legnagyobb vetélytársai kö-
zül a Dorog legyőzte az MTK-t, így 53
pontos, igaz egy meccsel többet ját-
szott a Győrnél. A Mosonmagyaróvár ki-
kapott Tatabányán és 51 pontot gyűjtött
eddig. Az ETO jelenleg 5. a tabellán 45
pontjával. Bekő Balázs csapata a 29.
körben a Ferencváros vendégeként lép
pályára, vasárnap 17 órakor.

Tóth Gabi visszatért,
jöhet az idény hajrája

Minden adott az aranyéremhez
Úgy érzem, már nagyon összeszok-
tunk, ami a pályán is látszik. A rendsze-
res edzések és a remek csapattársak
sokat segítenek abban, hogy meccsről
meccsre eredményes legyek. Remé-
lem, sikerül még több góllal segítenem
a gárdát. Szerintem a klubnak, a csa-
patomnak és nekem is nagy sikert je-
lentene, ha a bajnokság végén elhoz-
nám a gólkirályi címért járó trófeát” –
mondta a gólerős támadó. 

„Végy egy jó kapust!” – elcsépelt
mondás ez, de egy eredményes csa-
pat összeállítása általában egy kivéte-
les képességű cerberussal kezdődik. A
győri lányok jól állnak kapus poszton,
hiszen Bocsárdi Eszter teljesítményé-
vel kiemelkedik a mezőnyből. Bizonyít-
ja ezt az is, hogy AIRNERGY elleni pár-
harcot kapott gól nélkül abszolválta.

„Úgy gondolom, igazi csapatmun-
ka áll a továbbjutásunk mögött – kezd-
te Bocsárdi –, mindenki jó formában
van, ha valaki ront, azt más kijavítja.
Bíznak bennem a többiek, és amíg ez
így van, addig nekem is sokkal jobban
megy a védés. Tudják, ha netán hibáz-
nak, én akkor is ott vagyok mögöttük”
– hangsúlyozta a kapus.

Az Audi ETO
irányítója hosszú
kihagyás után
játszhat újra
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Vidra Úszóiskola • www.vidrauszoiskola.hu

Babaúszás
Már 3 hónapos kortól!

• a kisbaba egész életre szóló adottságokat 
szerez • a szülő–gyermek kapcsolat erősödik
• a víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól érzik 
magukat a csecsemők • a babák a vízben sokkal
intenzívebb mozgásra képesek, ezáltal jobban
fejlődik az idegrendszerük • fokozódik a babák
ellenálló képessége, erősödik az immunrendszerük.

Az AQUA Uszodában fantasztikus
uszodai körülmények között:
hétfő: 8.30– 9.15, 9.15–10.00, csütörtök:
8.30–9.15, 9.15–10, szombat: 8.30–9.15,
9.15–10.00, 10:00–10.45, vasárnap: 9.00–
09.45, 09.45–10.30, 10.30–11.15
Ollé Orsi • 06-20/312-3733
• orsiolle@gmail.com

A Sátoros Fedett Uszodában tovább ra is 
nagy sikerrel tartja bébifoglalkozásait:
szombat: 8.00–8.45, 8.45–9.30
Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392
• karpatim@kliszi.sulinet.hu

IDŐPONTOK

ELSÔ
alkalommal

mindenkinek 
INGYENES!

ÉLETRE

szóló sport 

MOTIVÁCIÓ az

egészségért.

A Győri Atlétikai Club rendezte az Or-
szágos Diákolimpia Pályabajnokság
városi fordulóját, amelyen a fiatalok
sprintben, 600 és 800 méteres futás-
ban, kislabda dobásban és távolug-
rásban mérték össze tudásukat ösz-
szetettben és egyéniben is. 

„A három versenynapon előbbi meg-
mérettetésben 510 diák indult, míg az
egyéni viadalokon csaknem kétszáz
rajthoz állást regisztráltak a szervezők.
A megyei fordulóba a különböző szá-
mokban a korosztályok első és második
helyezettjei jutottak tovább, ezt a próbát
Mosonmagyaróváron rendezik. A Győri

Félezer induló a diákolimpia
városi fordulóján

Atlétikai Club sportolói iskoláik színei-
ben kiemelkedően szerepeltek” –
mondta a városi döntőről Kiss Dániel és
Czimmerer-Ábrahám Edina,  a rendez-
vény két szervezője, akik további klubsi-
kerekről is beszámoltak.

„Búza László edző tanítványai Bu-
dapesten vettek részt az iskolai mezei-
futó-világbajnokságon, ahol Lendvai
Luca egyéniben 31., Erdélyi Katinka
32. lett, a fiúk között Lendvai András
a 34. helyen ért célba. A lányok válo-
gatottját a győriek hozzásegítették a
hatodik, a fiúkat a hetedik hely meg-
szerzéséhez.”

„Nem lehetetlen teljesíteni, de küzde-
ni kell, s ez a legjobb benne: az érzés,
hogy magunkat legyőzve végigcsi-
náltuk!” – hangsúlyozta Tálos Gergő,
a Yakuza Fitness Győr értékesítési
és marketingvezetője, a II. Pannon-
Hajsza egyik főszervezője, a közelgő
verseny kapcsán. Az akadály- és te-
repfutó megmérettetést május 22-
én rendezik a pannonhalmi főapátsá-
gi gyógynövénykertben, festői kör-
nyezetben. A nevezőknek egy több
mint hét kilométeres távot kell telje-
síteniük körülbelül tizenöt akadállyal,
vagyis a versenyzők ügyességét, ál-
lóképességét, koordinációs és szel-
lemi rátermettségét is próbára te-
szik. „A tavalyihoz képest bővítettük
az akadályokat, kötél- és lajhármá-
szás, íjászat vár többek között az in-
dulókra” – árulta el Tálos Gergő és
hozzátette, az akadályokat ki is lehet
váltani, de ezek a feladatok is állóké-
pességet követelnek. A versenyig
még majdnem egy hónap van, tehát
fel lehet még készülni. Aki például
heti kétszer fut néhány kilométert,
vagyis normál állóképességgel ren-

A magunkkal való harcról
szól a PannonHajsza

delkezik, teljesíteni tudja a Pannon-
Hajszát. Persze menet közben bár-
mikor ki lehet szállni, de Tálos Gergő
nem emlékszik rá, hogy bárki is fel-
adta volna tavaly.

Eddig 550-en jelentkeztek, 10
éves a legfiatalabb és 58 a legidősebb
versenyző.

A rendezvény kétnapos lesz, má-
jus 21-én a SuliHajsza mezőnye vág
neki az akadályversenynek. A diá-
kok egy kicsit könnyebb terepen
versenyezhetnek. Nevezni csak csa-
patban lehet, csapatonként mini-
mum 4 fővel, a csapattagok egy -
azon kategóriába kell, hogy tartoz-
zanak (pl. 5–6. évfolyamos csoport-
ban nem lehet 9. évfolyamos tag). A
legtöbb pontot szerző iskola hat da-
rab CrossCore sporteszközt és az
ehhez tartozó instruktori képzést
kapja ajándékba, melynek összérté-
ke félmillió forint. 

A versenyeken való részvétel kor-
határa betöltött 10. életév.

Még több információ és nevezés a
www.pannonhajsza.hu weboldalon!
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Az Uniqa Sopron 81–60-ra győzött ha-
zai pályán a CMB Cargo UNI Győr ellen
a női kosárlabda NB I döntőjének har-
madik mérkőzésén, így a párharcot
3–0-ra megnyerve, megvédte címét. A
győri lányok a tavalyi bravúros bronz -
érem után idén még előrébb léptek, és
a második helyen zárták a bajnokságot.

„Mindig jó nyerni, de legjobb itt-
hon! Kiváló csapatteljesítménnyel
nyertünk, ráadásul mindenki dobott
pontot a mai meccsen. Köszönöm a
lányoknak az egész szezont, szponzo-
rainknak, szurkolóinknak pedig a tá-
mogatásukat!” – nyilatkozta a bajnoki
ünneplés közben a Sopron vezetőed-
zője, Sterbenz László.

„A kiemelkedően legerősebb ma-
gyar csapat nyerte meg a bajnoksá-
got, gratulálok a Sopronnak. Büszke
vagyok a játékosaimra, szép szezont
zártunk, sokat léptünk előre. Nagyon
jó érzés volt a döntőben szerepelni, re-
méljük, hogy ez a közeljövőben más-
kor is megadatik nekünk” – mondta
az ezüstérmes Győr edzője, Völgyi Pé-
ter a fináléról.

„Nem vagyok csalódott, annak elle-
nére, hogy három sima vereséget szen-
vedtünk el a döntőben. Úgy vélem, szá-
munkra a Diósgyőr elleni siker volt az

Vaidisova is indul 
a II. Hungarian
Woman's Openen
Még véget sem ért az első rangos
pénzdíjas torna Győrben, máris kez-
dődik a II. Hungarian Women's Open
a megújult Kálóczy téri teniszköz-
pont pályáin. Az idénynyitó tízezer
dolláros megmérettetés vasárnap
zárul, a következő viadal május 2-án
kezdődik ugyanezen a helyszínen, és
egészen május 8-ig. A lebonyolítási
rend sem változik. Először a selejte-
zőket játsszák, majd a főtáblás mér-
kőzések következnek.

A nézők délelőtt 9.30-tól 18 óráig
láthatnak meccseket folyamatosan,
egyszerre három pályán. A rendez-
vényre a belépés ingyenes.

A győri teniszezők közül Szőke Nó-
ra indul mindkét tornán, összesen ti-
zenöt magyar játékos lesz a mezőny-
ben. A II. Hungarian Women's Openre
nevezett a cseh Nicole Vaidisova is,
aki a 2006-os Roland Garroson, majd
egy évvel később az Australian Ope-
nen is az elődöntőig menetelt, de volt
a legjobb nyolc között Wimbledonban
is. A világranglistán egészen a hetedik
helyig jutott. Az egykori világklasszis
a győri versenyen tér vissza.

Szépen csillogó ezüst a kosaras lányoktól
igazi bravúr. Az, hogy itt voltunk a finálé-
ban, az csak hab volt a tortán. Igyekez-

tük megnehezíteni a soproniak dolgát,
ennyire tellett az erőnkből” – nyilatkozta
a klub hivatalos honlapján a győriek já-
tékosa, Koch Dóra.

Honvéd kipipálva, 
jöhet a Bonyhád
A férfi kosárlabda NB I/B rájátszá-

sában az Agrofeed Széchenyi Egye-
tem Győri KC idegenben is legyőzte a
Budapest Honvédot, ezúttal 101–60-
ra. A Győr így 188–126-os összesítés-
sel jutott tovább a párharcból, és a 9–

12. helyért folytathatja a továbbiak-
ban, a következő ellenfél a Bonyhád

lesz. Május 8-án Győrben, május 14-
én idegenben lép pályára a csapat.

„Gratulálok a csapatnak. Szuper kez-
déssel megállítottuk a visszavágás tüzé-
ben égő Honvédot. Nárai extra játéka,
Gombás nagyszerű védekezése, Ruják
és Márkus irányítójátéka mellett nagy
örömöt szerzett a fiatalok és a cserejá-
tékosok teljesítménye. Dobásaink ost-
romolták a hazaiak gyűrűjét. Remélem,
ezzel a játékkal folytatjuk a Bonyhád el-
len is” – értékelte a Honvéd elleni mecs-
cset Csaplár-Nagy Ervin vezetőedző.




