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Isten hozta az öt templomban!
Írásunk a 9. oldalon

Fesztivál „a világ leghosszabb utcájában”
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A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
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garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
vagyonvédelmi tanácsadóinknál! se
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Összevont fogadóóra Rózsavölgyi László
önkormányzati képviselő következő fogadóórá-
ját a rendőrségi körzeti megbízottal közösen
tartja május 9-én, hétfőn 16 órakor az Arany Já-
nos Általános Iskola könyvtárában. (Győr, Ör-
kény István u. 6.)

Az elmúlt hétvégén 6. alkalommal
rendezték meg a gyirmóti halászlé-
főző versenyt. Vasárnap több mint
30 kondérban készítették a jobb-
nál jobb receptek alapján a finom
ételeket az Aranyhal Szabadidő-
központban. A rendezvény szerve-
zője, Szabó Jenő önkormányzati
képviselő szerint nagy igény van a
hasonló közösségi eseményekre,
mert évről évre egyre több baráti
társaság jelentkezik a versenyre. A
zsűri is elégedett volt a mostani
mezőnnyel, közel 14 csapat kapott
arany minősítést. A főzés mellett,
zenei és kulturális programok is
várták a május elsején Gyirmótra
látogatókat, többek között a Beze-
rédj Kórus és a Marcal Néptánc-
együttes is fellépett.

Tájékoztatás Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Osztálya tájékoztatja az adó-
zókat, hogy május 3-án elindult városunkban az elektronikus adóegyenleg-lekérdező rendszer. Felhívjuk
az adózók figyelmét, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adóbevallások beadásának törvényes határideje
2016. május 31. A bevallások beadására az idei évtől kezdődően elektronikus úton is van lehetőség. Az
adóegyenleg-lekérdező rendszer működéséről, valamint iparűzési adó elektronikus ügyintézéséről bővebb
információ a www.gyor.hu honlapon megjelent hírek között található. Adóügyi Osztály

A tavasz legfrissebb fesztiváljának ígérték
a szervezők a múlt hétvégi RómerKvellét,
és pár nappal a rendezvény után kijelent-
hetjük, igazuk lett. A jó időtől kezdve, a ki-
váló zenekarokon át egészen a kényelme-
sen elviselhető telt házig, minden adott
volt arra, hogy 2016-ban is méltón kö-
szöntsük a májust a Nefelejcs közben és
a Rómer Házban. Pénteken 900-an váltot-
ták meg a jegyüket a koncertekre, szom-
baton pedig már az Irie Maffia bulijának
első taktusaira telt ház lett a téren. A Ró-
merben ezen a héten is várják a koncer-
tezni vágyókat, és azt is érdemes észben
tartani, hogy Borkai Zsolt polgármester
bejelentette, Győr önkormányzatával kö-
zösen a szervezők július 23-án a Wellhel-
lo-t és a Halott Pénz-t is elhozzák a Duna-
kapu térre, a népszerű együttesek ingye-
nes nagykoncertet adnak.

Halászlé
mesterfokon

Sikeres volt
a RómerKvelle 
Fesztivál

Öntözôrendszer épül a Kuopio parkban
Tovább fejlődik Adyváros, újabb és újabb beruházásokkal teszik még inkább élhetőb-
bé és korszerűbbé a városrészt. Radnóti Ákos alpolgármester és a körzet önkormány-
zati képviselője elmondta: a Kuopio park első részében korábban már működővé tet-
ték a szökőkutat, kockára nyírt gyertyánfákat ültettek, kétszer annyi padot helyeztek
ki, mint korábban volt, gömb alakú ciprusok és oszlopos tölgyfák is helyet kaptak. Az
itt lakók és a park épségének védelmében köztéri kamerákat is felszereltek. Leg -
újabb fejlesztésként pedig hamarosan elkészül a gazdaságos és korszerű öntö-
zőrendszer. A területet eddig slagos megoldással locsolták, azonban nemso-

kára már egy automatizált, szórófejes berendezés óvja meg az aszályos
időszakban. Az öntözésre éjszakánként került majd

sor, így a parkban tartózkodókat
nem zavarja majd.   
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Bármennyire önellentmondás-
nak látszik: a megfizethetetlent
is meg kell fizetni. Sőt, azt kell
megfizetni a legjobban. Aki éle -
tet ment, vagy akár legkiszolgál-
tatottabb pillanataink segítő bi-
zalmasává válik, s hozzájárul
nemcsak életünk, de emberi
méltóságunk megőrzéséhez, az
joggal és kéretlenül várhatja el a
társadalom elismerését. A társa-
dalomnak a fizetésekben is meg-
nyilvánuló köszönetét.
Az érdekegyeztetők és a kor-
mány előtt ott van már az a ja-
vaslat, mely az egészségügyben
dolgozók számára az eddigieknél
magasabb bért irányoz elő. Nyil-
ván nem annyit, mint amennyit
megérdemelnének. De ha ezt a
gesztust egy átgondolt reform el-
ső lépésének szánják, akkor ko-
moly szimbólumértéke is lesz.
Azt jelzi: tudjuk, hogy a ti mun-
kátok számunkra ennél többet
ér, de most ennyire futja. Holnap
többre, és holnapután is.
Az orvosok, ápolók, assziszten-
sek fizetésemelésének első ré-
szét tovább halogatni már nem
lehet. Pontosabban lehet, csak
az felérne egy kollektív öngyil-
kossággal. Ma már sokszor azt
látják a rendelésre váró embe -
rek, hogy orvosaik rosszabb álla-
potban vannak, mint ők, akik se-
gítségért fordulnak hozzájuk. 
Aki már járt valaha is például a
győri kórház intenzív osztályán
látogatóként – ne adj Isten, beteg-
ként –,  az tudja, micsoda imponá-
ló biztossággal, óriási szakérte-
lemmel és önzetlenül adnak a
gyógyító beavatkozások mellett
bátorítást a betegnek a nővérek
és az orvosok. Hogy nem engedik
feladni a küzdelmet, betegeikkel
együtt élednek újjá, s halnak meg
egy kicsit. Ne kérdezzük, mennyi
pénzért csinálják, mert mi fo-
gunk szégyenkezni helyettük.
Nagy baj lenne szembefordíta-
ni egymással a különböző tár-
sadalmi csoportokat munká-
juk értéke szerint. 
De aki az épségünkre vigyáz, az
ne csak a szívünkhöz álljon kö-
zel, hanem a társadalom kasz-
szájához is.

Gy. P.

Megfizethetetlen

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A korábbi sikeres lakásfelújítási
program után a családi házakban
élők számára ír ki pályázatot a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energiamegtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítésre, felújítás-
ra. Július 1-jétől 5 milliárd forint
keretösszeggel induló, vissza
nem térítendő támogatás igé-
nyelhető, a maximális összeg két
és fél millió forint épületenként és
magánszemélyenként.

A rohamos fejlődés az előnyei mellett
terheket is ró a emberekre. Különösen
a családokra, hiszen az energiafelhasz-
nálás esetükben a legnagyobb. Az idő-
járás szeszélyessége, az egyre inkább
összefolyó évszakok miatt a fűtési sze-
zon hol rövidebb, hol hosszabb, kiszá-
míthatatlan, mikor kell beindítani és le-
állítani a hőleadó készülékeket. Egyre
több és több energiát használunk fel,
amely súlyos terheket tesz a vállakra. Az
„Otthon Melege Program” célja éppen
ezért az, hogy a háztartások energiafel-
használása érzékelhető mértékben
csökkenjen. Ezt szolgálta a program el-
indítása 2014 szeptemberében. Az ösz-
szesen közel 17 milliárd forint keretösz-
szegű programsorozatnak köszönhető-
en, országosan mára több mint 85 ezer
háztartás energiahatékonysága javult.
Győrben is sikeresnek bizonyult az „Ott-
hon Melege Program”, melynek kap-
csán Szabó László, a Győri Házkezelő
Klub vezetője egy korábbi, híradós inter-
júban elmondta, a városban lévő 22
ezer lakás kétharmadát már felújították.

Ők tehát már éltek a program által
nyújtott lehetőségekkel, most pedig a
családi házban lakók is pályázhatnak. 

Az „Otthon Melege Program” foly-
tatásaként 2016. július 1-jétől indul a
családi házak energetikai korszerűsí-
tését és felújítását támogató újabb al-
program, amelyet kár lenne kihagyni.
Az induló keretösszeg ötmilliárd forint
lesz, amelynek elosztása régiónként
történik, épületszám/régió arányban
megosztva. 

Mindez azt jelenti,
hogy a Győr-Moson-
Sopron megyét is
magába foglaló régió -
ban körülbelül há-
romszáz családi ház
pályázata nyer, ez
nagyjából megyén-
ként száz-száz pályá-
zatot jelent.

Érdemes már
most felkészülni a pályázat benyújtá-
sára, amelyet elektronikus úton lehet
majd megtenni, július 1-jétől, egé-
szen a rendelkezésre álló forrás ki-
merüléséig. A támogatásban része-
síthető pályázatokat az arányosan el-
érhető CO2 megtakarítás figyelem-
bevételével rangsorolják. Az elszá-
molható költségek 40–55 százaléká-
ra igényelhető a vissza nem téríten-
dő támogatás, a megvalósítandó fej-
lesztés komplexitásától függően, ez-
zel ösztönözve az épületek komplex
fejlesztését.

A pályázati kiírás keretében igé-
nyelhető támogatás maximális össze-
ge két és fél millió forint épületenként
és magánszemélyenként. Támogatást
kizárólag hagyományos technológiá-

val, az 1996 előtt épült és 1995. de -
cember 31. napjáig kiadott építési en-
gedéllyel rendelkező egylakásos, leg-
feljebb 135 m2 fűtött alapterülettel
rendelkező, a pályázatot benyújtó ma-
gánszemély tulajdonában álló és a pá-
lyázat benyújtását megelőzően hasz-
nálatban lévő (lakott) családi házak fel-
újítására lehet igénybe venni.

Támogatást nyerhetnek azok is,
akik az épületek homlokzati nyílászá-
róinak cseréjét, a homlokzatok hőszi-

getelését, épületgépészeti rendsze-
rek (kazánok, radiátorok...) energia-
megtakarítást eredményező cseréjét,
illetve felújítását, valamint az épület
gépészeti rendszeréhez csatlakozó
megújuló energiafelhasználás kialakí-
tását (napelemes rendszerek, napkol-
lektoros rendszerek, biomassza ka-
zánrendszerek kiépítése) szeretnék
véghezvinni. A lehetőségek tehát
meglehetősen széleskörűek, érde-
mes tájékozódni! 

A pályázat várhatóan májusban
megjelenik, pályázni azonban csak jú-
lius elsejétől lehet, s mivel a keretösz-
szeg számításaink szerint a nagy ér-
deklődés miatt hamar kimerül, azon-
nal célszerű benyújtani.

A témára hamarosan visszatérünk.

Pályázati lehetôség hazai forrásból

Többek között hőszigetelésre,
nyílászárók cseréjére igényelhető
támogatás

2,5 millió forintot is nyerhet családi házakra

A költségek 40—55
százalékára igényelhetô
a vissza nem térítendô
támogatás
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

GYMSKIK Egészségnap
Több mint 70 szolgáltató!

A részvétel feltétele az elŐzetes bejelentkezés,
melyet legkésŐbb május 7. szombat 16 óráig várnak
a koordinacio@gymskik.hu e-mail címen, vagy a
96/520-291 faxszámon. Online regisztráció a
gymskik.hu címen.

Programok:
10.00–10.10 óra

Egészségnap megnyitója,
Ünnepi köszöntő

10.30 óra
Meglepetésvendég

11.00 óra
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
előadása: „A szeretet útja…” 

12.20–12.50 óra
Menedzserjóga – avagy a nyugalom 
megtanulható – Panoráma Terem

13.00–14.30 óra
Dömény István spirituális tanító –
A bőség megteremtésének tudatos útja
című előadása

16.00 óra
Közös ünneplés az egészségnap kiállítóinak
és érdeklődőinek részvételével
Kövi Szabolcs: Tűzszivárvány című 
lélekemelő egészségnapi zárókoncertje  

Az előadások szünetében: Főszerepben a mozgás
és a lazítás (helyszínekről és időpontokról az egész-
ségnap keretében tájékozódhatnak)
• Smovey-bemutató 
• MediBall-bemutató
• Indiai jóga
• Angyali meditáció
• Új Gymstick training bemutatása –

EL Paso Tánc & Fitness

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: havassy anna katalin

Az elmúlt évben mindössze
két halálos baleset történt
Győrben, a balesetek szá-
ma azonban tovább nőtt a
város útjain. Ez derül ki a
győri Útkezelő Szervezet
baleseti „térképéből”, amit
minden évben elkészít a tár-
saság. Ha kell, változtatnak
a forgalomtechnikán a szak-
emberek, erre mindenhol
van lehetőség. A statiszti-
kák szerint a legtöbb kocca-
nás szabálytalan tolatás
miatt történt 2015-ben.     

Az 1238 balesetből 
kettő végződött  halállal  
Mindkét halálos kimenetelű

baleset vasúti átjáróban történt,
gyalogost gázoltak el a vonatok.
2015-ben nyolccal több szemé-
lyi sérüléses eset volt Győrben,
de szerencsére kevesebb volt a
súlyos sérült. „Feltűnő, hogy
mennyire megugrott az anyagi
kárral járó ütközések száma” –
mondta Máthé-Tóth Péter, a győ-
ri Útkezelő Szervezet szóvivője és
hozzátette, a karambolok több-
ségében olyan útszakaszokon
történtek, ahol napi szinten van
torlódás. „Évek óta folyamatosan
nő a város forgalma, hosszabb
ideig tart eljutni munkába vagy
iskolába, ezt pedig az autósok is
érzik, a türelmetlenségük sok-
szor vezet balesetekhez. A jelző-
lámpás körforgalmakat, a koráb-
bi rossz tapasztalatokhoz képest,
kezdik megszokni azt autósok” –
mondta Máthé-Tóth Péter. A hi-
dakon és felüljárókon viszont
még mindig sok a baleset, csak

Kevesebb halál, több koccanás
a Széchenyi hídon 22 kisebb-na-
gyobb ütközés történt tavaly.  

Nem tudunk 
szabályosan tolatni
„A balesetek okait vizsgálva, az

derült ki számunkra, hogy renge-
tegen nem tudnak szabályosan
tolatni, a szabálytalan hátramenet
rengeteg koccanás és karambol
kiváltó oka volt az elmúlt évben” –

mondta az útkezelő szóvivője, aki
hozzátette, sokan nem használják
a visszapillantó tükröt, pedig ezzel
számos kellemetlen percet spó-
rolhatnának meg maguknak. „A
kanyarodási szabályok betartása
sem mindig egyszerű feladat, a
14-es híd, illetve a rá csatlakozó
Schwarzenberg utca jó példa er-
re, hiszen ott mellékirányban tele
zöld irányítja a forgalmat. A cso-
mópontban 11 baleset történt
2015-ben, feltehetően azért,
mert messze van egymástól a két
szemben lévő mellékág, és mi-
után elindultak az autósok, elfelej-
tenek elsőbbséget adni az egye-
nesen érkezőknek” – emelte ki
Máthé-Tóth Péter.   

Baleseti „térkép”
számokban    
„Baleseti ’térképünknél’ a rend-

őrség által helyszínelt eseteket
vettük számba” – mondta a szóvi-
vő. Ezek szerint, míg 2014-ben
összesen 1042 baleset történt
Győrben, addig tavaly már 1238.
2015-ben 48-an sérültek meg sú-
lyosan az ütközésekben, könnyű
sérüléses baleset pedig 48 volt a

város útjain. 1017 csak anyagi kár-
ral járó baleset is volt a megye-
székhelyen. A legtöbb koccanás
szabálytalan hátramenet miatt kö-
vetkezett be, szám szerint 263, a
követési távolságot 239 esetben
nem tartották be az autósok, 167
figyelmetlenségből eredő baleset
történt, 90 alkalommal pedig az
elsőbbséget nem adta meg a gép-
járművezető. „Egy Győr méretű
városban ezek a számok nem ki -
emelkedően magasak, de egy kis
odafigyeléssel le lehetne belőlük
faragni” – hangsúlyozta Máthé-
Tóth Péter és hozzátette, beindult
a kerékpáros szezon és a jó idő-
ben egyre több a motoros is az
utakon, vigyázzunk egymásra!

Május 25–30-ig a magyar művészeti csoport, a Ma-
xin10sity fényinstallációja ragyogja be az Audi Forum
épületét Ingolstadtban. Ötvenöt projektorral vetítik az
épület 2300 négyzetméteres felületére azt a 3D
fényinstallációt, amely különleges élményt kínál – je-
lentette be Ingolstadtban tartott sajtótájékoztatóján
Joachim Cordshagen, az Audi AG külföldi telephelye-
inek kommunikációjáért felelős vezetője. 

A magyar Maxin10sity művészeti csapat három
évvel ezelőtt jött létre. Leglátványosabb munkájuk
eddig a bukaresti parlament épületének fényinstal-
lációja volt, amely világrekordnak is számít. Ott 23
négyzetméter nagyságú területet vontak be fénnyel.

Magyar fények ragyogják be 
az Audi ingolstadti központját

„Mi ugyanazt a modern technológiát kínáljuk a fény-
nyel és a zenével, mint amit az Audi az autóival” –
érzékeltette az egymásra találás közös pontjait Vas-
pöri Tamás, az együttes kereskedelmi vezetője.

A baleset-helyszínelőknek 
továbbra is sok a munkájuk
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RENDŐRSÉG, EGYETEM HIRDETÉS

Közeleg a nyári szünet és még nem választotta ki
nyaralását? Válogasson most a legbiztonságosabb
úti céljaink közül:

Bulgária 104.000 Ft/fő
8 nap/7 éj, repülővel, *** hotel+reggeli –
minden illetékkel júniusban
Horvátország 120.000 Ft/fő
8 nap/7 éj, Solaris Resort, *** hotel+félpanzió  
Zakynthos 128.000 Ft/fő
8 nap/7éj repülővel, *** hotel+reggeli

Aktuális buszos kedvenc:
Plitvicei tavak és Dalmácia kincsei 
5 nap/4 éj, busszal, *** hotel reggelivel,
magyar idegenvezetéssel 
szeptember 17–21. 49.900 Ft/fő
május 12–17. ill. október 22–26. 59.900 Ft/fő

A repülŐs utazásoknál a megadott árak 2 fŐs elhelyezésre,
júniusi dátumra vonatkoznak és minden járulékos költsé-
get tartalmaznak.

Prémium Tours Utazási  Iroda
9026 GyŐr, Rónay J. u. 2/b

Telefon: 96/388-038, 30/481-4328
info@premiumtours.hu www.premiumtours.hu

szerző: koloszár tamás

A pozsonyi egyetem és egy egyelőre nem nevesített
szakmai befektető támogatná, hogy Győrben elin-
dulhasson az orvosképzés – hangzott el azon a ta-
nácskozáson, amelyet egy tűzeset miatt módosított
az élet. A meghívó szerint a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház, a pozsonyi egyetemi kórház, a győri ön-
kormányzat, valamint a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Önkormányzati Hivatal és a Széchenyi István
Egyetem együttműködési kapcsolatainak kiépítése
lett volna a téma a múlt csütörtök délelőtti győri
megbeszélésen, a pozsonyi kórház pszichiátriai osz-
tályán előző nap keletkezett tűz miatt azonban a
szlovák vendégek lemondták a részvételt. Így sem
maradtak azonban fontos információ nélkül a ta-
nácskozás résztvevői, akik között ott voltak a Szlo-
vák Köztársaság budapesti nagykövetségének
munkatársai is. 

Régóta dédelgetett álom az orvosképzés beindí-
tása Győrben – erről már dr. Oláh Attila orvos-igaz-

A pozsonyi egyetem támogatná
a gyôri orvosképzés beindítását

gató beszélt a rendezvényen. Amikor először felvető-
dött a gondolat, a magyar orvosegyetemek részéről
komoly ellenállás mutatkozott. Eddig arra volt esély,
hogy Győr terveinek megvalósításához a pécsi egye-
temmel kooperálhat, Pozsony azonban egy új alter-
natíva lehetőségét jelenti.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke azt
hangsúlyozta, a két kórház és két egyetem együtt-
működése új lendületet adhat a már eddig is aktív
magyar–szlovák kapcsolatoknak. Földesi Péter, a
Széchenyi-egyetem rektora pedig arról beszélt, a
Győr–Pozsony–Bécs aranyháromszög valóban az-
zá válhat, ha az orvosképzés beindításában Győr
pozsonyi szövetségesre lelhet.

A mikorra egyelőre nem lehet választ adni, a gon-
dolat azonban egyre jobban érlelődik. Számítások
még nincsenek, mennyibe kerülne, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház azonban készen áll arra,
hogy a hazai orvosegyetemek hallgatói számára
biztosítsa a klinikai képzést, amely az orvosképzés
elindításának előszobája lehetne. 

szerző: hak-z. a.
fotó: o. jakócs péter

A legutóbbi, múlt pénteken
tartott győri közgyűlésen a
rendőrség tavalyi évéről
szóló beszámolója is napi-
rendi pontként szerepelt. Az
összegzést Váczi Attila
rendőr alezredes, kapitány-
ságvezető tartotta, amely-
ből kiderült: a kapitányság
jól teljesített, a célokat
megvalósították.

„A feladatokat, célokat hatéko-
nyan és alapvetően eredménye-
sen hajtottuk végre” – kezdte Vác-
zi Attila városi kapitány és úgy foly-
tatta: számos célt fogalmaztak
meg az eredmények javítása, és a
lakosság szubjektív biztonságér-
zetének javítása érdekében. A
bűnügyi helyzetet számos tényező
befolyásolja: Győr az 5. legnépe-
sebb város, jellemző a gazdasági
jólét, ami vonzza az utazó bűnöző-
ket, és több vendégmunkás is kö-
vetett el bűncselekményt. „A mig-
rációs hullám is kiemelkedő ese-
mény volt a kapitányság életében.
Prioritást élvezett a különböző
szervezetekkel való együttműkö-
dés, hogy még tovább javítsuk a
közbiztonságot."

Az alezredes kiemelte, a rend-
őri munka hatékony segítői a pol-

Jól teljesített a rendôrkapitányság
gárőrök és a mezőőrök, majd a
bűnügyi helyzettel folytatta.

„A közterületen elkövetett
bűncselekmények számának
csökkenése mutatja leginkább a
rendőrök munkájának hatékony-
ságát” – hangsúlyozta és hozzá-
tette, probléma, hogy folyamatos

a kábítószerdílerek „újratermelő-
dése". A közterületek rendjére ki-
emelt figyelmet fordítottak: a
rendőri jelenlétet növelték 18,8
százalékkal. „Az idegenforgalmi-
lag frekventált területeken – a
közterület-felügyelettel közösen
– szintén kiemelt jelenlétet bizto-
sítunk” – jelentette ki.

Az elmúlt évet elemezve, nem
lehet kihagyni az illegális migrációt
sem, amelynek eddigi csúcspont-
ja tavaly nyáron volt. „Négyszere-
sére emelkedett a kapitányság te-
rületén feltartóztatott személyek
száma az előző évihez képest” –
tette hozzá a kapitányságvezető. 

A továbbiakban Váczi
Attila alezredes kiemel-
te, hogy nagy erőfeszíté-
seket tettek azért is,
hogy a közúti balesetek
számát csökkenteni tud-
ják, így a baleset-meg-
előzésre is komoly hang-
súlyt fektettek. A meg-
előzéshez tartozik, hogy
a drogprevenció is kie-
melt figyelmet kapott az
elmúlt év során. Fejlesz-
tették a térfigyelő-ka-
merarendszert, öt hely-
színen nyolc kamerát te-
lepítettek. Egész évben,
24 órában figyeli a rend-
őrség ezen keresztül is a
közterületeket. 

„Az idei évre megfogalmazott
feladatok és célok között szerepel
a bűncselekmények számának
csökkentése és az elkövetők felde-
rítése. A rendőrség továbbra is a
korrupciómentességre törekszik”
– zárta Váczi alezredes, majd meg-
köszönte az önkormányzat segítő,
támogató munkáját. 

Váczi Attila rendőr alezredes, 
kapitányságvezető



6 / + / 2016. május 6.

HIRDETÉS  EGYETEM

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank
elnöke és dr. Földesi Péter, a Széchenyi
István Egyetem rektora szerdán együttmű-
ködési megállapodást írt alá Győrben. En-
nek értelmében az MNB támogatja a dok-
tori iskolát, ahol szeptembertől új, az or-
szágban egyedülálló, angol nyelvű doktori
specializáció indul.

A gyakorlatorientált doktori képzés Nyugat-Európá-
ban a mindennapok részét képezi, nálunk azonban
még a köztudatban az él, hogy aki az egyetemen dol-
gozik, az doktorál – fogalmazott dr. Földesi Péter az
aláírás után, jelezve azt, az iparnak egyre nagyobb
mértékben lesz igénye arra, hogy doktori fokozattal
rendelkező, felkészült embereket alkalmazzanak. 

Bennünk megvan a szándék az újításra, az új dol-
gok bevezetésére, a Magyar Nemzeti Banknak pe-
dig van pénze, hogy a versenyképes tudást támo-
gassa – jelentette ki a rektor.

Az aláírást megelőzően Matolcsy György, a Vál-
lalkozók Országos Szövetsége megyei szervezeté-

Együttmûködési megállapodást
írt alá az MNB a Széchenyi-egyetem 
doktori iskolájával

nek meghívására a Széchenyi-egyetemen Verseny
és tudás címmel előadást tartott.

„Amikor elindultam Budapestről Győrbe, nagy vi-
har volt, cikáztak a villámok, ilyenkor azonban olyan
dolgokat is megvilágítanak a fények, amelyeket
egyébként nem látnánk” – utalt a személye körül ki-
alakult helyzetre a jegybank elnöke, majd így foly-
tatta: „A támadás politikai blöffön alapul. Olyat állí-
tanak, ami nem igaz, de hátha elhiszik.”

Matolcsy elmondta, az alapítványokban levő 267
milliárd forint nem csak hogy megvan, hanem nö-
velni is tudták. 

Győrről szólva kijelentette: a város, benne Révfa-
lu és az egyetem óriási ütemben fejlődik. Győrben
már megvan az a versenyképes tudás, ami nélkül
elképzelhetetlen a jövő.

A kormány és a Magyar Nemzeti Bank stratégiai
szövetségét győri példával érzékeltette: Ahogy a város,
az egyetem és az Audi szövetséget alkot, ugyanez el-
mondható a jegybank és a kormány kapcsolatára is.

„Olyan példát adtunk az elmúlt hat évben az Eu-
rópai Uniónak, ami magyar modellként nekünk si-
keres, másoknak pedig kihívást jelent, az IMF nélkül
is ki tudtunk jönni a válságból” – fogalmazott Ma-
tolcsy György Győrben.

Kifejtette: a magyar minta veszélyes azoknak,
akik régi módon gondolkodnak. Az alapkamatról el-
mondta, a Nemzeti Bank 1924-es alapítása óta so-
sem volt ilyen alacsony. A magas alapkamat miatt
korábban százmilliárdokat toltak ki az országból, en-
nek azonban vége. 

Versenyképességi fordulatra van szükség, ehhez
pedig versenyképes tudás kell – mondta az MNB
elnöke, aki az oktatást jelölte meg a legfontosabb
eszközként. Ezzel indokolta, hogy az MNB miért in-
dított el 12 nagy programot, s miért támogatnak
doktori iskolákat, ahol megjelenik az innováció és a
kreativitás. 

Matolcsy György, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Bár még csak néhány napja
üzemel, már most sokan láto-
gatják a megújult központi szö-
kőkutat, amelynek zenés pro-
dukciója egy délelőtti időpont-
tal is bővült. Akár – Európa jel-
legzetes csobogóihoz hasonló-
an – egy új hagyomány is meg-
honosodhat a városban…

Ahogy arról lapunk április 22-i számá-
ban részletesen is beszámoltunk, a
megújult Megyeház téri szökőkút ze-
nés vízjátékát naponta 14:15, 16:15,
18:15 és 20:15 órakor láthatjuk – hogy
ne ütközzön a Városháza harangjátéká-
val –, de június, július és augusztus hó-
napokban – a későbbi sötétedés és a
fényjáték élvezhetősége miatt – 21:15-
kor is megtekinthető a látványosság.
Ezekben az időpontokban mind a négy
zeneszámot – Liszt: Magyar Rapszódi-
ájának és Brahms: Magyar Táncok
egy-egy részletét, az ABBA: Our Las
Summer-t (a Mamma Mia! filmzenés
változata), valamint a Halott Pénztől a
Darabokra törted a szívem-et (az is-
mert Bergendy-szám feldolgozása) –
lejátsszák, ami mintegy negyedórás
produkciót jelent alkalmanként. A tán-

Már most népszerû a táncoló szökôkút
coló vízsugarak már most nagy nép-
szerűségnek örvendenek, és mivel so-
kan délelőtt tartózkodnak a Belváros-
ban – különösen hétvégén –, ezért egy
új időponttal bővült az attrakció, 11:15-
től is megtekinthetik a győriek, vala-
mint az ide látogató turisták. Ezeken az
időpontokon kívül egyébként reggel 8
és este 22 óra között folyamatosan, ze-
ne nélkül működik a szökőkút, változa-
tos üzemmódokban. A szélérzékelő se-
gítségével szeles időben a rendszer
alacsonyabbra szabályozza a vízsuga-
rakat, szükség esetén ki is kapcsolja az
egyes látványelemeket. 

A közönség még jobb kiszolgálása
érdekében tájékoztató tábla is kikerült
a szökőkút mellé, amelyen magyar,
angol és német nyelven szerepelnek
a cikkünkben is bemutatott üzemelési
információk. Ezen kívül a látványtera-
szon arról is tájékoztatnak bennünket,
hogy azon átsétálva, a vízsugarak a fe-
jünk felett fognak átívelni – így senkit
nem érhet meglepetés.

„Örömmel látjuk, hogy szinte min-
den napszakban nagy érdeklődés kö-
veti az új szökőkút működését, amely
rövid idő alatt igazi látványosság lett.
Nagyon sok pozitív visszajelzés érke-
zett, a legnépszerűbb talán az elké-
szült panorámaterasz, valamint – kü-
lönösen a gyerekek körében – a felet-

te átívelő vízsugár. Ami igazán beszé-
des fejlemény, hogy többen pénzér-
méket dobálnak a vízbe, ami legin-

kább a világ népszerű, sokak által lá-
togatott csobogóira jellemző. A forin-
tok mellett eurók is láthatók a meden-
cékben, ami szavak nélküli pozitív visz-
szajelzés a turistáktól” – foglalta össze
az eddigi tapasztalatokat Radnóti
Ákos városüzemeltetésért felelős al-
polgármester. Hozzátette, ezzel talán
egy új hagyomány is teremtődik a vá-
rosban. A látványosság körül élő kö-
zösségi tér alakult, ahol már eddig is

kétszer annyi utcabútor szolgálta az
ide érkezőket, mint a felújítás előtt, de
a héten további hét padot és újabb

szemetesedényeket is kihelyeznek a
területre. A gyepszőnyeg ápolásáról
automata öntözőrendszer gondosko-
dik, ami szintén egy újdonság ezen a
helyszínen. A rendet három, a rendőr-
ségre bekötött köztéri kamera is vigyáz-
za, és folyamatos a közterület-felügyelet
járőrözése is, de fontos, hogy mindany-
nyian figyeljünk épségére, hiszen csak
így töltheti be hosszú távon is funkcióját
az új Megyeház téri szökőkút. 

szerző: papp zsolt

Mint ahogy korábban hírt adtunk róla, a 2016-os költ-
ségvetésben több útfelújítás szerepel, ezek közül
most kettő korszerűsítése folyt Nádorvárosban. Az
egyik a Liezen-Mayer utcának a Dr. Petz Lajos és Ro-
osevelt utcák közötti szakasza. Az utca majdnem két
kilométer hosszú, így a teljes szakasz felújítását a győ-
ri Útkezelő Szervezet 2006-ban kezdte el és összesen
öt ütemre bontva készült el. „A mostani munkák so-
rán a páratlan házszámozású oldalon a járdát is felújí-
tottuk” – tájékoztatta lapunkat Máthé-Tóth Péter, az
útkezelők szóvivője. A másik nádorvárosi utca a Buda
utcának a Tihanyi Árpád útról nyíló zsákutca szakasza,
ahol az út mellett a járda is megújult. A két beruházás
értéke összesen 53 millió forint.

„Több járdaszakaszt felújítottunk Marcalváros I
lakótelepen is, elsőként a Lajta út–Répce utca cso-
mópont környezetében. Megújultak a régi betonos
járdák a Lajta út 16. számú épületnél, illetve vele
szemben, a Posta mögött is. Ezzel együtt a Marcal-
város II irányába haladó autóbuszok megállóhelyé-
hez új járdát építettünk a meglévő nyomvonalán, így
jelentősen tudtunk javítani a környéken élők, buszra
igyekvők komfortérzetén”  – zárta a szóvivő.

Több útfelújítás
is elkészült

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Új burkolatot kap a régóta rossz
állapotú Ipar utca 84–102. szá-
mú házakhoz bevezető Kaca-
gány utcai útszakasz.

„A Fehérvári útról nyíló beveze-
tő útra a töredezett, nehezen járha-

tó burkolat jellemző, ezért rendbe-
tételére ígéretet tettem az itt lakók-
nak” – mondta el Radnóti Ákos al-
polgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője. Hozzáfűzte,
a következő hetek munkálatai rész-
leges korlátozásokkal is járnak,
amiért az erre közlekedők türelmét
kérik. Az útszakasz burkolatának

felújítása során a meglévő merőle-
ges beállású parkoló melletti rossz
betonos burkolatot eltávolítják, és
új aszfalt kerül a helyére, ezáltal
rendezettebbé is válik a parkolás –
közölte Prédl Antal, a győri Útkeze-
lő Szervezet vezetője. Kiemelte, az
aszfaltozással együtt az út melletti
járdát is felújítják.

VÍZJÁTÉK FEJLESZTÉS

Megújul
a Kacagány utcai 
bevezetô szakasz
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
még 4 örök panorámás vízparti lakás eladó.

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

75 négyzetmétertôl 
97 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

szöveg: ficsór dávid
fotó: gy. p.

2011 óta minden évben díjazzák két győ-
ri közgazdasági képzéssel foglalkozó kö-
zépiskola – a Baross és a Deák – legjobb
tanulmányi eredménnyel rendelkező,
legtehetségesebb és legelhivatottabb
végzős diákját. A „Jövő közgazdásza” dí-
jat Borkai Zsolt polgármester felkérésére
Szabó István, a Raab Audit Adótanács -
adó és Könyvvizsgáló Kft. ügyvezető
igazgatója alapította, melyet idén, a pén-
teki ballagáson, a Deák Ferenc Közgaz-
dasági és Informatikai Szakközépiskola
kiválósága, Schefler Ádám kapott.

„Óriási elismerés és lehetőség ez
az iskola számára, illetve annak a kivá-
ló tanítványnak is, aki ezt a díjat meg-
kapta. A százezer forintos jutalom
mellett elsősorban olyan lelki és szel-
lemi pluszhoz jut a nyertes, ami a ké-
sőbbiekben nagyobb erőbedobásra
készteti őt céljai elérésében” – hang-
súlyozta Kovácsné Zimborás Ágnes,
az iskola igazgatója.

Deákos 
a „Jövô
közgazdásza”

Idén Schefler Ádám vehette át a Pro
Talento érmet, amit Lebó Ferenc szob-
rászművész készít el minden évben.
„Ez a díj arra buzdít, hogy továbbra is
motiváltan álljak a közgazdaságtanhoz
és az élethez. Visszajelzés, hogy jó pá-
lyát választottam és erőt ad az elkövet-
kezendőkben. Négy év kemény munká-
ja vezetett idáig, megdolgoztam érte és
büszke vagyok arra, hogy engem vá-
lasztottak” – mondta meghatódva az
idei nyertes, aki a Budapesti Corvinus
Egyetemre adta be jelentkezését, a jö-
vőben pedig tanácsadóként vagy veze-
tőként dolgozna Győrben. Ha ez sike-
rülne, a díj elérné végső célját, misze-
rint gyarapodna a város kiváló szakem-
bereinek tábora. 

Schefler Ádám
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ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL KULTÚRA

szöveg: gy. p.
fotó: sajtófotó

Az Európa kulturális fővárosa cí-
mére pályázó Győr egyik lege-
redetibb közösségi, művészeti
eseménye az Öt Templom Fesz-
tivál, a Karzat Színház rendezé-
sében. A programok hétfőig tar-
tanak.

Nem sok város van, amely kapcsán
egy költő prózájának sorait szinte
minden alkalommal idézik. Győr ilyen,
ha az Öt Templom Fesztivál kerül szó-
ba a sajtóban, akár a Maradj talpon!
televíziós vetélkedőben, vagy a helyi
kulturális körökben. Lackfi János a vi-
lág leghosszabb utcájának azért ne-
vezte a Kossuth utcát, mert „kétezer
év zsidó-keresztény kultúrtörténetén
ível át, zenei világokon vágtat keresz-
tül, lelkek millióit köti össze téren in-
nen, időn túl.”

Papírból teremtett szavak
Az idei fesztivál csütörtökön kezdő-

dött.  Este olyan produkció várta kö-
zönségét a Menház Színpadon, me-
lyet még soha nem mutattak be Ma-
gyarországon. Maayan Iungman a
Niyar című előadásában papírból te-
remt szavakat.

Pénteken délután négykor Öt
Templom túrát vezet Pál Kálmán fesz-
tiváligazgató, utána Dimény Gábor
építésszel indulhatunk újvárosi sétára.
Este a Menház Színpadon a Színház-
és Filmművészeti Egyetem bábmű-
vész szakos hallgatója, Csiby Gergely
Már nem ott élek címmel egyszemé-
lyes színházat játszik. Az ifjúsági elő-
adás  Sherman Alexie Egy indián nap-

Egy utcahossz kultúra
lója című önéletrajzi regénye alapján
készült. A zsinagógában zenei külön-
legességet hallhatunk: ethno jazz kon-
certet jiddis nyelven. A lengyel Karoli-
na Cicha és együttese Yiddishland
címmel zsidó költők megzenésített
versét adja elő. A református temp-
lomban Szabó Balázs bandája játszik.

Ez az Alma nem az az Alma
A szombat főleg a zenekaroké lesz.

Vámosok és pénzügyőrök fújják a
hangszereiket a Bercsényi ligetben. A
szegedi zeneiskolások és a győri Rich-
ter János Zeneművészeti Szakközép-
iskola fuvolás növendékei a görög ka-
tolikus templomban mutatkoznak be. 

A közeli Abda miatt is a győriekhez
Radnóti embersége, költészete min-
dig közel állt. Ismerik a tragikus sorsú,
lágy szavú költő elégiáit, hitét a meg-
maradásban. Hámori Gabriella Rad-
nótiné Gyarmati Fanni nemrég megje-
lent naplója alapján alkotott önálló es-
tet. Ezt hallhatják szombaton este hat-
kor a Menház Színpadon.

A református templomban este
hétkor az osztrák népzenét játszó Al-
ma együttes mutatkozik be. A zenekar
semmi módon nem keverendő össze
a hasonló nevű magyar formációval.

Krimi, szerelem, háború
Magyarázó istentiszteleteket tarta-

nak vasárnap a templomokban. A gö-
rög katolikus templom udvarán pedig
délután négykor az Angyalbárányok
elevenednek meg az Árgyélus Szín-
ház jóvoltából. Este hatkor a Menház
Színpadán egy izgalmas krimi, gyil-
kosságok és  szerelmek sorozata lát-
ható. Előadja a MárkusZínház. Virág
és ének. Ez a címe Herczku Ági és a
Custos Consort élettel teli előadásá-
nak. Lant- és gitárkísérettel csendül-
nek fel a népi énekek. A hétfői záróna-
pi is sok érdekességet kínál.  Ariel Do-
ron háborúellenes bábszínháza a
Menház Színpadon mutatkozik be. A
34 éves alkotó  az elmúlt három évben
bejárta a világot. „Játékkatonákat lá-
tunk harcolni nehéz fegyverzetben

egy nagy, kitömött, gyötrődő üvegsze-
mű tigris ellen – olvasható a műsorfü-
zetben.”

A görög katolikus templomban es-
te hétkor a szír Szent Efrémről elneve-
zett férfikar a keresztény világ vokális
örökségéből mutat be bizánci rítusú
énekeket. A zsinagógában a Győrben
jól ismert zenekar, a RAS Q játszik.

A részletes program megtalálható
az ottemplom.hu internetes oldalon.

A zárónapon zenél a RAS Q a zsi-
nagógában. Alapító vezetője, Ros-
ta S. Csaba építész mondja el, mi-
lyen lesz ez a lemezbemutató:
Nyolc éve él a zenekar, amelyik most
mérföldkőhöz érkezett. Stúdióban
rögzítettük a zenénket, s a lemezt min-
denképpen Győrben akartuk bemu-
tatni, hiszen az együttes hét tagjából
öt győri. Ráadásul régóta szimpatizá-
lok ezzel a fesztivállal, örülök, hogy
szellemileg hozzánk közel álló közeg-
ben játszhatunk. A mi zenénk fúziós
jazz. A népzenétől a klasszikus motí-
vumokig sok minden feltűnik benne
az egymásba kapaszkodás jegyében.
A zenészek életkora 23-tól 60 évig ter-
jed. A nemzedékek egymásba ka-
paszkodása ez, meg a különböző ze-
néké és a társművészeteké. Én épí-
tész vagyok, a fiam, Bendegúz a hang-
mérnök, aztán már sokszor megmé-
rettetett profi zenészek tartanak ve-
lünk: a zongoránál Kovács Zoli, akinek
a játékát mindig szerettem, vagy Ko-
vács Öcsi, Mészáros Márta filmjeinek
a zeneszerzője, Stummer Márton, a fi-
atal gitárművész, számtalan fesztivál
díjazottja, s csatlakozik hozzánk Tóth
Tamás Ferenc a Teából. Barátom,
Demcsák Ottó táncművész készített
egy koreográfiát is a Labirintusra, an-
nak egy részlete már a lemezbemuta-
tón is látható lesz.   

Az építész zenei
Labirintusa

Mit néz meg
Jahoda Maya?
Jahoda Maya belsőépítész, a Magyar Művé-
szeti Akadémia levelező tagja, a fesztivál ál-
landó résztvevője: Az első pillanattól megrög-
zött híve vagyok a győri Öt Templom Fesztivál-
nak. Mindent megnézek, amit csak tudok. Az
a bánatom, hogy fizikailag nem lehet vala-
mennyi előadásra eljutni, annyira gazdag a kí-
nálat. Hirtelenjében nehéz bárkit is ajánlanom
az idei fesztivál résztvevői közül, de elsőként
Ferenczi Györgyöt és a Rackajam együttest
említem. Nagyon kíváncsi vagyok Karolina Ci-
cha lengyel énekesnő yiddis nyelven előadott
koncertjére. Biztosan meghallgatom Herczku
Ági virágénekeit meg a Szent Efrém Férfikart.
Nagyon jó, hogy lesznek vallási témájú előadá-
sok, misemagyarázatok, templomtúrák. Ez a
fesztivál minden mozzanatában ki van találva.

Mit ajánl Borsa Kata?
Borsa Kata szervezőt arra kértük, hogy a program és szerep-
lőinek ismeretében ajánljon eseményeket: Minden évben je-
len volt, de az idén különösen erősödik a szakrális színházak je-
lenléte. Fesztiváldíjas előadásokat láthatnak azok a nézők, akik
ezekre váltanak jegyet. Az egyiket emelem ki, nem mutatták
még be Magyarországon, s nem is tudjuk, jönnek-e még hoz-
zánk ezzel a világszerte elismeréseket kiváltó produkcióval: ez
Ariel Doron hétfő esti előadása a háború ellen.  A zenei együt-
tesek közül nagyon kedvelem az osztrák Almát, melynek nincs
köze az ugyanilyen nevű magyar zenekarhoz. Az együttes mű-
vészei most végeztek a főiskolán, tavaly másodikak lettek az
osztrák világzenei fesztiválon. Valamennyien zenész családból
származnak, a klasszikus muzsika ismerete, a családi hagyo-
mány ötvöződik az ő modern világlátásukkal a kísérleti zenében.
Feltétlenül érdemes meghallgatni a lengyel Karolina Cichát, aki
hazájában ünnepelt rockénekes, nem mellesleg irodalomtörté-
nész, s mint ilyen, 16. századi levéltári szövegeket, régi zsidó
dalokat kutatott fel. Yiddis nyelvű előadásukban hárman játsza-
nak hét hangszeren.

Az Alma zenekar gyökerei az osztrák
népzenébe kapaszkodnak

A KaROLIna cIcha &
cOmPanY – YIddIshLand
(PL) Ethno jazz koncertet
ad jiddis nyelven



10 / + / 2016. május 6.

HIRDETÉS ÉVFORDULÓ

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Háromszázhetvenöt évvel ezelőtt szentel-
ték fel a győri Loyolai Szent Ignác-templo-
mot. Az évforduló alkalmából kértem meg
Sárai-Szabó Kelemen OSB templomigazga-
tót, mutassa be olvasóinknak a Széchenyi
téren álló templomot. 

Együtt lépünk be az 1634–1641 között a jezsuiták
által építtetett épületbe, ahol legelőször a monu-
mentális főoltárt vesszük észre. Rajta a felirat latinul:
„hogy elvigyék nevemet a nemzeteknek”.  Amikor a
jezsuiták Győrbe érkeztek, küldetéstudattal jöttek,
feladatuknak érezték, hogy a nem katolikusokat
visszatérítsék – meséli a bencés tanár. Ezért is mo-
numentális, lenyűgöző a templom. A barokk stílus
az egész embert kívánja megszólítani, a látvány a
látogató pillantását a főoltártól a mennyezeti fres-
kóig viszi, amely Szent Ignác lelkének mennybeme-
netelét ábrázolja. A négy oszlopon, ami tartja a
Szentháromságot, a négy evangélista figurája lát-
ható. Egy érdekes felfedezésre hívja fel a figyelmet
a bencés pap: Lukács alakjában Paul Troger, a fres-
kókészítő arcmását láthatjuk. Tovább szemlélődve,
a főoltár mellett jobbról és ballról találjuk Szent Pé-
ter, Szent József, Nepomuki Szent János és Szent

Bepillantunk a bencés templom titkaiba
Pál apostol szobrát, melyek több mint kétmétere-
sek, fából, aranyozással készültek. Furcsaság, hogy
csak szemből dolgozták ki őket, ha az oltár mögül,
hátulról lessük meg a szenteket, bizony nem nyúj-
tanak magasztos látványt.

Aztán az oltár két oldalán lévő ablakokra mutat
Sárai-Szabó Kelemen és kérdezi, tudom-e mi célt
szolgálhattak a körben zárt ablakok. Mivel nemle-
ges választ adok, elmondja, hogy a 17–18. század-
ban ez volt az iskola kápolnája, amikor is népszerű-
ek voltak az iskoladrámák, amelyeket e falak között
is gyakran bemutattak. Az emeleti ablakokból lehe-
tett követni az előadást, vagy éppen díszletként
szolgáltak azokhoz. 

A templomot körbejárva megtudtam, az oltárok
1641–42-ben készültek és a 17. századból mind-
össze 12 oltár található hazánkban, ebből 5 itt, eb-
ben a győri templomban látható. A legérdekesebb
közülük az az oltár, amely Szent Pált ábrázolja, a
megrendelője az a Sibrik Pál győri várkapitány volt,
aki pogánynak született és felnőttként tért meg,
ahogy Szent Pál a damaszkuszi úton. Damaszkusz
helyett azonban Győr látképét pillantjuk meg a fest-
ményen, és még egy szürreális látvány fogad, néger
angyalok keretezik a Missziós kápolnát. Ugyanitt, a
kápolna egyik sarkában falfirkákat mutat kalauzom,
nevetve mondja: mise közben biztosan unatkoztak
a diákok. 1821, 1884, 1956 – jól kivehetőek az év-
számok. 

Miután megcsodáltuk a többi kápolnát, a szó-
széket és az 1905 óta működő „új” orgonát, egy ha-
talmas gyertyatartót mutat a bencés tanár. Kiderül,
az első világháborúban elvitték a templom négy ha-
rangját, melyeknek itt maradt nyelveiből készítették
a díszt. A 3,3 tonnás Szent Benedek-harang valószí-
nűleg nem fért ki a templom ablakán, ezért marad-
hatott meg épségben.

Végül még egy izgalmas dologra fény derült a
templom kapcsán, a bencés atya ismét a főoltárhoz
vezet, felgöngyöli a szőnyeget, titkos pinceajtót nyit,
majd levezet a kriptába. Ez a győri bencés papok
nyughelye, az 1950-es években alakították ki, előtte
a városi köztemetőben volt kriptájuk, de azóta itt te-
metik el a rendház tagjait. Itt van a nyughelye töb-
bek között Bognár Cecilnek, Nádasi Alfonznak,
Heckenast Kolosnak, Bánhegyi Jóbnak. Talán még
nekem is jut itt hely – mondja mosolyogva a fiatal
bencés pap-tanár, és lezárja a kriptába vezető rej-
tett ajtót.

A templom 
minden nap 
reggel 7-tôl este 7-ig
tart nyitva, 11—12.30
között ebédszünet.

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Az épületbe lépve először
nagy valószínűséggel  a monumentális

főoltárt vesszük észre

Sárai-Szabó Kelemen OSB,
a templom igazgatója
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TÁNC, KIÁLLÍTÁS KULTÚRA

szerző: földvári gabriella
fotó: győri balett

Hét nap alatt félszáz produkciót
kínál az idei XII. Magyar Táncfesz-
tivál Győrben, június 20–26. kö-
zött. A hagyományoknak megfe-
lelően, az elmúlt év legizgalma-
sabb és legértékesebb hazai tánc-
produkcióit mutatja be a rendez-
vény, számos kísérőprogrammal.

Idén nemcsak élvezni, de tanulni is csá-
bítja a fesztivál a táncszerető közönsé-
get. A II. János Pál tér szabadtéri szín-
padán több populáris műfajban is zajlik
majd oktatás, így megtanulhatjuk a sal-
sa, az agentin tangó vagy a streetdance
alapjait – tudtuk meg Keszeiné Tóth
Bernadettől, a fesztivál főtitkárától, a
Győri Balett művészeti titkárától. A fesz-
tivál sajtótájékoztatóját lapzártánk után,
csütörtökön délelőtt tartották.

A hazai táncművészet szinte teljes
palettáját felvonultató fesztiválon íze-
lítőt kapnak a nézők néhány világhírű
társulat produkciójából is. A Győri
Nemzeti Színház nagyszínpadán júni-
us 20-án, hétfőn 19 órakor az ünnepi
gálát a Győri Balett legújabb darabja,
a Belső hangok című balett nyitja
meg. Velekei László Harangozó-díjas
koreográfus egy szimfonikus balettet
alkotott az életünket befolyásoló bel-
ső hangjainkról. Az est különleges
vendége az Izrael Balett lesz, amely-
nek művészeti igazgatója Mórai Máté,
a Győri Balett egykori táncosa. A
Brnói Balett saját művel, a Black and
White egy részletével érkezik, a Ma-

Táncol az egész város

gyar Nemzeti Balett pedig a svéd Jo-
han Inger „őrült” Bolero-verzióját, a
Walking Maddelt hozza el városunkba
– tájékoztatott a titkár. 

A nagyszínpadon egyaránt látha-
tunk tradicionális klasszikus balette-

ket, mint a Kassai Balett Társulatának
előadásában a Csipkerózsikát, vagy a
hazai kortárs és innovatív kísérletező
alkotók darabjait, a Frenák Pál Társu-
lat életrajzi ihletésű Birdie című alko-
tását, a Budapest Táncszínház  Doze

című művet, a Bozsik Yvette Társulat
Oidipuszát, a Szegedi Kortárs Balett
Moderato Cantabill előadását. 

Idén is lesz Gyermek Táncfesztivál,
ahol a kis nézők arany babokkal sza-
vazhatnak a nekik leginkább tetsző
előadásokra a Vaskakas Művészeti
Központban. A programsorozatot a
házigazda Győri Balett legújabb, ki-
csiknek szóló darabja, a Szegény
Dzsoni és Árnika nyitja. 

A kísérletező kamaraműveknek a
Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Ter-
me ad otthont: Grecsó Zoltán: Egy fa-
un alkonya, Mészáros Máté: Hinoki,
Feledi János–Feledi Project: Rekviem,
Vörösmarty Színház táncprodukciója:
Hekabé, András Lóránt Társulat: Fade
Out, Roni Chadash: „Ani-Ma”, Radio-
balett: A szerelem természete, a Mis-
kolci Nemzeti Színház és a Miskolci
Balett közös produkciója: Fenevadak
– sorolja Keszeiné Tóth Bernadett. 

Lakatos János koreográfus-tánc-
művész „Tánc és erotika; Kreativitás;
Technológia; Egészség” című elő-
adás-sorozata a Győri Nemzeti Szín-
ház IV. emeleti próbaterméből kiala-
kított fesztiválmoziban segít majd es-
téről estére megérteni a tánc alkotási
folyamatát. A fesztivál ideje alatt Ei-
fert János fotóművész Geometria cí-
mű kiállítása tekinthető meg a szín-
ház csillárszintjén. 

A fesztivál szabadtéri ingyenes
programokat is kínál a színház előtt, a
II. János Pál téren, ahol koncertek is
várják az érdeklődőket. Idén a tér
megújult fesztiválkülsővel várja a ven-
dégeket.

A Győri Tánc- és Képzőművészeti
Szakközépiskola festő, szobrász és
grafika tagozatos diákjainak éves kiál-
lítása látható a Napóleon-házban Ki-
pakolás címmel. Az iskolában évek
óta hagyomány, hogy a tagozat 9–13.
évfolyamosainak egyéves munkáiból
mutatnak be válogatást a nagyközön-
ség számára.

Bombicz Barbara, az intézmény
igazgatója az április végi megnyitón
elmondta, a diákok nyitottak, sokfé-
le stílusban, formában mutatják
meg magukat. Arról biztosította a fi-
atalokat, hogy az iskola továbbra is
minden lehetőséget megad, hogy
magas színvonalon teljesíthesse-
nek. Grászli Bernadett, a múzeum
igazgatónője megnyitójában ki -
emelte, az iskola diákjai nem csu-

Kipakolás

pán a munkáikat állítják ki, hanem a
kiállítás megrendezésében is részt
vettek, ami nagyon fontos, mert így
válik teljessé az alkotás és a bemu-
tatás kettőssége.

A megnyitón adták át a Bombicz
Barbara által alapított Arany-kéz ván-
dordíjat, melyet idén a 13. évfolyamos
Kniezl Rebeka vehetett át, szakmai
munkája elismeréseképpen.

Az évad legjobb alkotói díjával jutal-
mazta Velekei László Harangozó-díjas
táncművészt, a Győri Balett művésze-
ti vezetőjét a Tánc Világnapján, április
29-én Budapesten, a Magyar Tánc-
művészek Szövetsége.

Velekei Lászlót főként drámai hangú
műveivel ismerhették meg a nézők, pél-

Velekei László a legjobb alkotó
dául a tavalyi Ne bánts! című koreográ-
fia a családon belüli erőszakra irányítja
a figyelmet. A felkavaró produkció na-
gyon sikeres a nemzetközi porondon is.

A mostani évadban a Győri Balett
Egyensúly című est két egyfelvonásos
darabját láthatta a közönség, melynek
második felvonásával Velekei László
humoros, szatirikus oldalát mutatta
meg.  A koreográfus cselekményes
balettet alkotott, s mindennapi éle -
tünkről üzent: ösztönös félelmeinkről,
megmagyarázhatatlan szorongása-
inkról. Megmutatta, ha a különböző
fóbiáinkat elfogadjuk, ambicionálhat-
nak minket. „A táncosok nélkül az ér-
zelemvilágom, gondolatiságom nem
tudna testet ölteni. Az elismerést sze-
retném nekik ajánlani” – mondta a
Győr+ Televíziónak a művész.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

VEGAN SONNTAG – Wie wird un-
sere Seele fit, wie können wir roh-
vegane Speisespezialitäten zuberei -
ten und warum braucht man seine
Lebensführung zu ändern, wie kön-
nen wir damit anfangen? Auf diese
Fragen können Sie Antwort bekom-
men, wenn Sie am 8. Mai das VOKE
Arany János Kulturhaus besuchen.
(Szárnyaskerék) Die Vorträge begin-
nen um 14 Uhr. Eintritt ist kostenlos. 

Unter dem Titel Rückblick wurde die
Ausstellung von Erdélyi Károly,
Kunstmaler, im József Attila Kulturha-
us eröffnet. Seine Kunstwerke kön-
nen bis zum 31. Mai auf der Adresse
Móra park 1. besichtigt werden.

Am 21. Mai ab 18 Uhr
beginnt in der Synago-
ge ein MARATHON
FÜR SCHLAGINST-
RUMENT. Auftreten:
Cadences Schlag -
zeug-Ensembles, Győ-
ri Schlagzeug-Ensemb-
les, Dél László und Dés
András, Szendőfi Péter
und Fusio Group.

NACH WESTEN -
/VOM WESTEN
BETRACHTET –
Unter dem Titel
Die Grüner Samm-
lung wurde eine
Ausstellung im Es-
t e r h á z y - Pa l a s t
eröffnet. Die Auss-
tellung ist bis zum
5. Juni 5 jeden Tag
zwischen 10-18
Uhr zu besichtigen,
a u s g e n o m m e n
am Montag.

FAMILIENSPORT-
UND GESUND -
HEITSTAG erwartet
alle, die sich zu bewe-
gen wünschen, am 7.

Mai ab 9.00 Uhr im Ba-
rátság Sportpark (Ifjúság
körút 1).

XXI. DECATHLON STREET-BAS-
KETBALL-FESTIVAL wird am 14.
Mai um 10.00 Uhr auf dem Dunaka-
pu-Platz veranstaltet. Es ist ein aus-
gezeichnetes Spiel, Wettkampf und
Freizeitbeschäftigung für diejenige,
die diese Sportart gern haben!

„STADTRUNDFAHRT
MIT FAHRRAD” star-
tet am 8. Mai um 15 Uhr
vom Dunakapu-Platz,
von Pulzus. Während
des zweistündigen Prog-
ramms können die Teil-
nehmer die Sehenswür-
digkeiten der äußeren
Stadtteile kennen ler-
nen. Für Fahrräder und
Schutzausrüstung sol-
len die Teilnehmer, für
die Geschichten die Or-
ganisatoren sorgen.

Der auch in sich
populäre Auf-
takt von GLIN-
KA, DEM DEN
STOLZEN Titel
der russischen
Nationaloper tra-
genden Stück,
führt das Prog-
ramm von Meis-
ter Kobayashi
am 13. Mai um
19 Uhr im Rich-
ter Saal ein.



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!
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VISSZATEKINTÉS címmel nyílt meg Erdélyi
Károly festőművész kiállítása a József Attila
Művelődési Házban. Az alkotások május 31-ig
tekinthetők meg, a Móra park 1. szám alatt. 

Az Aradi Kamaraszínház vendég előadásában
két darabot is láthat a közönség májusban a
Menház Színpadon. Harsányi Attila egyik ka-
rakterből bújik a másikba a SEX, DRUGS,
GODS & ROCK’N’ROLL című darabban
május 12-én. Május 13-án pedig  ALINA NE-
LEGA – RUDOLF HESS TÍZPARANCSO-
LATA című drámában alakítja a címszerepet
a művész. 

STÁCIÓK – JÉZUS KRISZ-
TUS SZENVEDÉSTÖRTÉ-
NETE – Babos Ágnes kötetét
ismerhetik meg az érdeklődők
május 11-én 17 órai kezdettel a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér klubjában. A
kötetet bemutatja: Gülch Csaba
költő, újságíró.

GLINKA az orosz
nemzeti opera büszke
címét viselő darabjának
önállóan is népszerűvé
vált nyitánya vezeti fel
Kobayashi mester kon-
certjének programját
május 13-án 19 órakor
a Richter Teremben.

„TAVASZVÁRÁS...” címmel
kiállítás nyílt a Marcal étterem-
ben (Déry Tibor u. 11/a). A kiál-
lításon bemutatkoznak az „Ősi
Kovács Alkotóműhely” tagjai:
Ősi Kovács Imre, Brilló Erzsé-
bet, Jónás Zsike, Szép Mária,
Réti Ildikó festőművészek.

A 111 éve született REJTŐ JE-
NŐ,  KALANDOS ÉLETÉT mu-
tatja be a  Holokauszt Emlékköz-
pont kiállítása Győrben, a zsina-
gógában. Az utazókiállítás első vi-
déki állomásaként a győri zsina-
gógába érkeznek a Rejtő korát
megidéző enteriőrök, könyvek,
plakátok és személyes tárgyak.
Az Öt Templom Fesztivál ideje
alatt múzeumpedagógiai foglal-
kozások is kapcsolódnak a kiállí-
táshoz. A tárlat a zsinagógában
május 5-től május 31-ig látogat-
ható, szerdától vasárnapig 10 és
18 óra között.

ÚJVÁROSI ESTÉK –
KELJ FEL ÉS JÁRJ!
Hedry Mária színjáté-
kát láthatja a közön-
ség a Soproni Petőfi
Színház előadásában
május 14-én 18 órai
kezdettel, az Újvárosi
Művelődési Házban
(Liget u. 55.).

VEGÁN VASÁRNAP – Mitől lesz lelkünk kirobbanó formában, ho-
gyan készíthetünk nyers-vegán ételcsodákat és miért szükséges
az életmód-változtatás, hogyan kezdjük el? Mind-
ezekre a kérdésekre választ kaphatnak, ha ellá-
togatnak május 8-án a VOKE Arany János Mű-
velődési Házba. (Szárnyaskerék.) Az előadások
14 órakor kezdődnek. A belépés ingyenes. 

A KAUKÁZUSTÓL
UJGURIÁIG. Őse-
ink nyomában napke-
let felé címmel Szán-
tai Lajos előadását
hallhatják május 12-
én 18 órától. Hely-
szín: Apáczai Csere
János Kar I. épület
(Liszt Ferenc u. 42. II.
emelet, 205. terem).

RÉGI IDŐK
GYŐRI FO-
CIJA cím-
mel Szabady

János hely-
történet-kuta-

tó tart előadást
május 12-én 17

órai kezdettel, a
Kovács Pál Megyei

Könyvtár és közös-
ségi Tér klubjában.

(Herman Ottó u. 22.).

EGÉSZSÉG-PIAC ingyenes lakossági egészségmegőrző programon várják
az érdeklődőket tavasszal 12 helyen a városban. Május 7-én (szombaton) 10–
13 óráig Pinnyéden, a Művelődési Házban lesznek szűrővizsgálatok, életmód-
programok, 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 szűrővizsgálatokon,
tanács adáson és változatos programokon. Az itt megrendezésre kerülő Szere-
tet Napokhoz kapcsolódóan találkozhatnak Böjte Csabával és 16:30-tól a Csík
zenekar koncertjét élvezhetik. Részletes program és további információk
az egeszseg.gyor.hu honlapon és a Facebookon.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

A LOVASÍJÁSZ című filmet vetítik
május 13-án 18 órakor a Bezerédj-kas-
télyban. A film Kassai Lajos tevékeny-
ségével – az általa újrateremtett, csak
az elődeinkre jellemző ősi harci képes-
séggel – a lovasíjászattal, ennek szelle-
mi hátterével, és Kassai kulturális éle -
tünkben betöltött szerepével foglalkozik. 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A győr-ménfőcsanaki Petőfi
Sándor Általános Iskola négy-
fős csapata nyerte az Arrabona
Évszázadai műveltségi vetélke-
dőt kedden. A harmadik alka-
lommal megrendezett játékso-
rozat döntőjét a Molnár Vid Ber-
talan Művelődési Központban
tartották, az intézmény ugyanis
a vetélkedő szervezője a Győr+
Médiával közösen.

Tíz iskola 38 csapata, több mint 150,
6–7. osztályos diák vett részt a harma-
dik Arrabona Évszázadai műveltségi ve-
télkedőn, melynek célja, hogy erősítse a
gyermekekben a városhoz való kötő-
dést. A műemlékek, helyi szellemi, tárgyi,
természeti értékek megbecsülésére, vé-
delmére neveljen, azokat játékos formá-
ban ismertesse meg és a különböző fel-
adatok kapcsán olyan helyszínekre csá-
bítsa a csapatokat, amelyek mellett a
hétköznapokban csak elsétálunk.

A Győr+ Hetilapban négy héten ke-
resztül találhattak a várossal kapcsola-
tos kvízeket, ezek pontszámaiból, illetve

Kis idegenvezetôk vetélkedtek
az elődöntőn elért eredményekből ösz-
szesítés készült, s a legügyesebbnek bi-
zonyult tíz csapat a döntőn mérhette
össze tudását. A kvíz mellett például
ügyességi játékon kellett bizonyítaniuk
a diákoknak, valamint fiktív interjút ké-
szíteniük egy-egy győri „hírességgel”. A
diákok többek között Kovács Margit
Kossuth-díjas kerámiaművész, Richter
János, Lukács Sándor, Xántus János és
Fehér Miklós érdemeit idézték fel.

Az első és második helyezést a
győr-ménfőcsanaki Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola egy-egy csapata érte el,
a harmadik pedig a Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola csapata lett.

Varga Zoltán, a Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Központ igazgatója
megígérte, jövőre is lesz vetélkedő, s
azt is elárulta, az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) jegyében
rendezik meg, melynek városunk ad
otthont 2017-ben.

Dr. Sík Sándor, Győrszentiván ön-
kormányzati képviselője a diákokat kö-
szöntve úgy fogalmazott, csak nyerte-
sei lehetnek a versenynek, hiszen a
résztvevők a korábbinál sokkal jobban
megismerkedhettek Győrrel, ami által
a város kis idegenvezetőivé válhattak.

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) tagjai részt
vettek a napokban rendezett IV. Füredi Kis Könyvfesztiválon, a Kisfaludy Galé-
riában. Az eseményre különböző irodalmi társaságokat, csoportokat hívtak
meg, közöttük a GYAK-ot is. A fesztiválon sikerrel mutatkoztak be: Csáky Anna
költő, a közösség vezetője, Cseke J. Szabolcs, Gősi Vali, Nagygábor Margit köl-
tők, Bogár Erika, Harcsás Judit, Kozák Ágnes, Rácz Katalin írók, Molnár György
fotós és Petőczné Szabó Márta textilművész. Csáky Anna a Győri Antológiáról,
a közösség közös könyvéről beszélt, majd Harcsás Judit moderátorként mu-
tatta be az alkotókat, akik egy-egy versüket vagy prózarészletüket olvasták fel.
A költők és írók saját kiadványaikat is a megjelentek figyelmébe ajánlották.

Gyôri alkotók a füredi könyvfesztiválon

Érdeklôdni: 06-20/269-3234 • gyor@orientik.hu • orientalkft.hu

Beruházó: Orientál Kft.

PRÉMIUM kategóriás vízivárosi

lakások már 10.004.000 Forinttól
leköthetôk a beruházónál!

Építkezés kezdete: 2016 07. hó 
Várható átadás: 2017 3. negyedév

A+ kategória

3 rétegû üvegezés

Lift

CSOK igényelhetô!
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Bazaltbor, az ötödik elem
kodás keveredett a családi tradíciók
táplálta érzelmekkel. A „túlméretezett”
hobbiból 25 év kemény munkája alatt
lett az, amit ma Laposa brandnek ne-
vezünk. A kemény munka ebben az
esetben egyáltalán nem túlzás, hiszen
Laposáék olyan, magasabban fekvő te-
rületeket vontak be újra a szőlőter-
mesztésbe, amelyekről az előző rend-
szerben a könnyebb művelés és a gé-
pesítés bevezetése miatt lemondtak a
gazdák. Laposáék azonban hittek ben-
ne, hogy a tradicionális badacsonyi faj-
ták a kéknyelűtől az olaszrizlingig nem
véletlenül „laktak” évszázadokon ke-
resztül a művelés tekintetében sok ve-
sződséget igénylő dűlőkön, hanem
azért, mert így tudtak kiváló borokat
adni – mai technológiával készülve pe-
dig prémium minőséget.

Ahogy vendéglátóm, a borász
mesterfokozatát Bordeaux-ban meg-
szerző Laposa Zsófi magyarázza, eze-
ket a hegyszoknyáknál magasabban,
de mégsem a legfelső harmadban
fekvő területeket hívják Franciaor-
szágban grand cru-nek, azaz a leg-

jobb minőséget adó termőterületek-
nek. A fiatal borászlány életszemléle-
tet is hozott a szakma fellegvárából:
„A Balatonban sokan csak egy-egy
szezonig gondolkodnak, mi azonban
hosszú távra tervezünk, ahogy Fran-
ciaországban is tisztában van vele, aki
szőlőt vásárol, hogy az unokájának ve-
szi azt. A birtokot irányító bátyámmal,
Bencével együtt nagyon motivál min-
ket, hogy értéket teremtsünk és az
egész térség fellendítésében gondol-
kodjunk.” Ehhez az előremutató felfo-
gáshoz társul a Laposa borkínálat is,
amely úgy alkalmazkodik a legújabb
fogyasztói trendekhez, hogy közben
nem kapkod a világfajták után, hanem
a borvidéken tradicionális kéknyelűre,
olaszrizlingre, szürkebarátra, rajnai riz-
lingre és juhfarkra alapoz. Utóbbira
azért, mert a család folyamatosan bő-
vülő, összesen mintegy 20 hektárt ki-
tevő területeinek egy része a Bada-

csony, a Csobánc, a Szent Görgy-
hegy és a Köves-hegy mellett a Som-
lón található. 

Zsófi egy palack kéknyelűt bont
meg, s közben azt meséli, hogy gyak-
ran színekben látja a borokat, az
egyes fajták különbözőek, a kéknyelű
visszafogottabb zamatvilága, intenzív
mineralitása benne a fehéret idézi elő.
S még hozzáteszi, hogy ez a fajta ma-
gában hordozza a terroirt, azaz tagad-
hatatlanul badacsonyi. 

A bazaltsapkás tanúhegy ez alatt
csendben figyel, ahogy évmilliókon át
tette ezt. A meredek dűlőire épített,
egész évben nyitva tartó borászat és
vendéglátóhely teraszáról mi is azt lát-
juk, amit ő, a napot, a lent fodrozódó
nagy vizet, és érezzük a gyenge lég-
áramlatot. S közben, akarva-akarat-
lan, az őselemekről kezdünk gondol-
kodni meg a nagy időkről, nagy borok-
ról és a nyugalomról. 

A modern kémia óta inkább csak
spirituális jelentősége van a
négy őselemnek, mégis, vagy ta-
lán éppen ezért, a Balaton part-
ján, napsütésben megnyugszik
az ember lelke. A föld, a tűz, a víz
és a levegő mellett azonban
gyakran előfordul, hogy akarat-
lanul is megkívánunk egy ötödik
elemet, amelyik épp az említett
négyből született...

A Laposa Birtok történetéről szimplán
azt mondhatnánk, úgy kezdődött,
hogy egy fővárosi fiatalember elhanya-
golt, hajdan szőlőművelésre használt
területeket vásárolt a Balaton-felvidé-
ken. De ha visszaugrunk az időben
még egy generációt, és persze keres-
sük a nőt is a dologban, akkor talán a
motivációra is fény derül: dr. Laposa
József felesége ugyanis badacsonyi
lány, édesapja pedig kádármester volt
Kőbányán. A szőlő és a bor tehát nem
egy légből kapott ötlet volt tőle, a hát-
térben a hosszú távú racionális gondol-

Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap pincészete: a Laposa Birtok

A Laposa Pincészet boraira

a -ban

10% kedvezmény 
egész májusban.

Fotó: Feelusion Foto Studio and Gallery - Molnár Bence



Szárnyalunk, mint a SAS. Előző hó-
napban a Dél-Balatoni Kristinus Borbir-
tok volt a hónap pincészete nálunk.
Ilyenkor a szokásoknak megfelelően, a
csütörtöki kóstolónkon a pince teljes kí-
nálatát megkóstoltuk, az erre kíváncsi
vásárlóinkkal együtt. Jöttek a tételek

Kedves Barátaim!
egymás után szépen sorban. Irsai Oli-
vér a könnyű gyümölcsösségével.
Sauvignon blanc a frissen vágott fű il-
latával. Aztán a provance-i stílusú rosé,
ami abban különbözik a legtöbbtől,
hogy itt teljes érésű szőlőből készítik,
ezért alacsonyabb a savtartalom, ma-
gasabb az alkohol és testesebb a vég-
eredmény. Viszont hívogató málna illata
van és selymes élvezete cseppet sem
savas. 

Kedves Barátaim, ami ez után jött, at-
tól mindenkinek elakadt a lélegzete.
Kékfrankos 2012. Sötét indigó, mint
hajdanán a Trapper farmerom. Olajos
és templomablakos. Meggyes és áfo-
nyás, na meg vaníliás és csokis. Hú, na-
gyon ízlett. Aki ott volt, és voltunk páran,
azok tanúsíthatják. De itt még nem ért
véget a sor, mert jött a zweigelt. Ez egy
megosztó bor. Van, aki szereti és van,
aki nem, még akkor sem, ha ez a bor
egyébként jó. 

Na és most berepült a kóstolóter-
münkbe a SAS. Elsőként a lazulós sa-
sos vicc jutott az eszembe. De annak a
címe Sas és a róka és mivel a rókának
van egy másik nem túl kedves jelentése
is, ezért véletlenül se szeretném, ha Ti
kedves olvasóim félreértenétek a kap-
csolatot, inkább nem is folytatom ezt a
történetet. Viszont megkóstolva a bort
rájöttem, hogy ez a SAS cseppet sem

vicces. Lényegében egy klasszikus bor-
dói házasításról van szó, azaz 1/3 caber-
net sauvignon, 1/3 cabernet franc és
1/3 merlot. És mindez az elegy 2012-
ből, ami piszok jó évjárat volt, legalábbis
bor fronton. Ennek egy eklatáns példája
a SAS. Ahogy belehömpölyög a pohár-
ba, már az csodálatos. Ez a bor nem fo-
lyik, kérem, ez méltóságteljesen höm-
pölyög. Igen, mert annyira olajos, mint
Misi bácsi ruhája egykoron az AFIT-mű-
helyben. A bor színe feketés bíbor. A po-
hár falán glicerinlábai gyönyörűek, mint
minden tavasszal a miniszoknyás lá-
nyok lába a Baross úton. Illatában ele-
mentáris erővel dübörög a rumos szilva
és az aszalt meggy. Számban is gyü-
mölcsös, bársonyos élvezet. Az alkohol
cseppet sem lóg ki a bor struktúrájából.
Nem is hinném, hogy 15,5%, pedig eny-
nyi van a hátcímkére írva. Ezen kívül
még az alábbi szöveg olvasható rajta:
„Mély és magas, mint mind az 5600 tő-
ke a dűlőnkben. Minden cseppje tartal-
maz merlot-t, Balatont, cabernet franc-t,
napsütést, cabernet sauvignont, hor-
dót, éveket. El tudod képzelni a tavat öt-
ven méter magasból?”  Nem rossz szö-
veg. Visszatérve a borkóstolási élmé- Takács Zoli

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 

Ui.: Májusban megkóstolhatod 
a BorPontban.

nyeimhez, még
az utóízét sze-
retném meg-
említeni, mert

annyira tartalmas és hosszú, hogy szóra
érdemes. A kóstoló zárásaként még
egy cabernet franc-t teszteltünk 2011-
ből, ami szintén profi bor, de a SAS át-
röpült mindenek felett. A kóstolón diós
bagettet csipegettünk a borok mellé,
mint általában, de ha a SAS mellé egy
igazán jó ételt kellene párosítanom, ak-
kor én egy jó marhapörköltre szavaznék,
lehetőleg cserépedényben szabad
tűzön készítve. Ha Ti is megkóstoljátok,
akkor váljék egészségetekre!

Mert a mottóm továbbra is: 

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy
rossz borokat igyunk!”
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A

akciós borai májusban

Tisztelgés a kor elôtt 
Egy meglett Kéknyelû Badacsonyból ereje
teljében, stabil, megbízható. Ez még nem
a lenyugvó nap ereje, hanem a horizont te-
tején lévô nap ereje és minden szépsége.

Dúzsi Marci 2015
1.490 Ft helyett 

1.190 Ft 

Babarczi
Sauvignon Blanc 2014
1.950 Ft helyett 

1.300 Ft

Győr, Teleki L. út 42. Tel.: +36-96/336-206
E-mail: info@bor-pont.hu

Web: www.bor-pont.hu
Nyitva: hétfő–szerda 8–18 óráig

csütörtök–péntek 8–19 óráig
szombat 8–13 óráig

Hôség még nincs de
a fû már nô. Fûnyírás
mellé, fröccsnek, 
hétvégén teraszra.

Lajvér Rosé 2015
1.650 Ft helyett

1.150 Ft

Mészáros
Kadarka Classic 2014
1.690 Ft helyett 

1.350 Ft 

Szekszárd híres bora 
Szekszárd híres borászától.
Bíbor, fûszer, hûvös elegancia.Az akció ideje alatt a vásárlás

elôtt megkóstolhatod, hogy
ne vegyél zsákbamacskát!

–20%

Szeremley
Kéknyelû 2006
3.990 Ft helyett 

2.990 Ft 
–25%

–20%

Blauburger 
és zweigelt 

házasítás 
Szekszárdról

Sötétlila gyümölcsbomba, 
naponta vagy mindig.

–33%

–30%

Pannonhalma
meszes
talajáról
egy „legendás” 
évjáratból, egy 
kiemelkedô bor. 
Reggel, délben, 
este mert finom.

Lásd a szemben
lévô oldalt!

Kristinus SAS 2012
3.550 Ft helyett

2.840 Ft
–20%
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Május 12–13–14. Pongrác, Szer-
vác, Bonifác napja. A népi megfigyelé-
sekben „fagyosszenteknek” nevezett
periódus gyakran okoz fejfájást a me-
zőgazdaságból élőknek, de akár a
hobbikertészeknek is.

Az áprilisi napok jellemzően egyre
melegebbek, rendszerint ez idő tájt a
korábban könnyező szőlő egyre duz-
zadó rügyei kipattannak s az első leve-

lek is megjelennek, majd május elejé-
re – fajtától és termőhelytől függően
– akár már fürtkezdeményekkel bíró,
3-4 leveles hajtásokkal is találkozha-
tunk. Különösen előrefuthat a növény
fejlődése egy enyhe telet követő me-
leg kora tavasz után, mint például
most, a 2016-os évjáratban.

Sok év átlagát tekintve, ebben az
időben legtöbbször nedves légtöme-
gek érnek a Kárpát-medence fölé s éj-
szakánként sem hűl a levegő 5°C alá.
Április–május fordulóján azonban
rendszerint bekövetkezik egy olyan
periódus, amikor északi, száraz hideg
légtömeg áramlik Közép-Európa terü-
letére. Amennyiben ez a légtömeg 0
°C alatti hőmérsékletű, akkor úgyne-
vezett „szállított fagyról” beszélünk,
ami nagyon komoly károkat okoz, elle-
ne védekezni pedig gyakorlatilag lehe-
tetlen. Ha pedig a beáramló légtömeg
fagypont fölötti, ám felváltja a nedves
légtömeget s tiszta égboltú, szélcsen-

Borászok közt

Fagykapitány tizedelt 
a szôlôben

Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet fôborásza 
des éjszakák jönnek, akkor a földfel-
szín oly mértékben kisugározza a nap-
pali felmelegedés hőjét, hogy a hajna-
li órákra fagypont alá csökkenő levegő -
 hőmérséklet szintén súlyos károkat
okoz a friss növényi hajtásokban – kü-
lönösen a mélyebben fekvő területe-
ken, ahonnan a hidegebb levegő a faj-
súlykülönbsége révén nem tud „lefoly-
ni”. Az idén sajnos ez utóbbi történt az
ország több jelentős szőlő- és gyü-
mölcstermő területén.

A –0,5 °C vagy annál hidegebb ha-
tására a szőlőnövény azonnal megbar-
nul, elhal s leszárad. A szőlőtőke ma-
ga természetesen nem pusztul el, de
a termésmennyiségben – szőlőfajtá-
tól függően – akár 60-80%-os kár is
keletkezik. Ennek fő oka az, hogy a
szőlő fürtkezdeményei, amelyek ké-
sőbb a virágzatot és a fürtöt adják, jel-
lemzően csak a főrügyben található-
ak, ha pedig ez elveszik, a növény a
mellékrügyeinek kihajtásával pótolja
vegetatív felületét, az év során hason-
lóan teljes értékű lombot nevelve,
amelyen azonban termés nem vagy
csak részben várható. Mindezt úgy is
fordíthatjuk, hogy a jövő évi termés ér-
dekében eszközölni kell az ápolási rá-
fordításokat, de csak részleges ter-
més célozható meg.

Utóbbi fagytípus ellen úgy véde-
kezhetünk, ha például természetes
„takarót” húzunk az ültetvény veszé-
lyeztetett részei felé. Ez leggyakrab-
ban nedves széna komoly füstmennyi-
séget képező égetésével érhető el,
ami vékony „füstpaplanként” megaka-
dályozhatja a meleg kisugárzódását.
Eredményesség csak szélcsendben
adott és legfeljebb 0,5 °C kompenzá-
lását eredményezheti, ami azért sok-
szor éppen elegendő.

Az idei esetben a Pannonhalmi
Borvidék 620 hektáros területéből
mintegy 120-130 hektárt ért kár,
amely területenként természetesen el-
térő. Bízunk benne, hogy ez az évjárat
nem tartogat további kedvezőtlen for-
dulatokat, és innentől legalább átla-
gos szüreti elvárásaink még teljesül-
hetnek.

Borászszótár

Barnatörés
A barnatörés a fiatal bo-

rok gyakori megbetegedése. A
levegővel érintkező bor színe a felüle-

ten sárgásbarna lesz. Ez a színeződés lej-
jebb terjed, majd erősebben barnul, végül

egészen csokoládébarna lesz. A bor megzavaro-
sodik, a cserzőanyag egy része flobafénné alakul

át, amely csapadék alakjában kiválik, a felületen vé-
kony irizáló hártya képződik. A bor sajátos, aszalt

gyümölcsre emlékeztető szagot kap, íze pedig
sherry-szerű, de kellemetlen. A barnatörést a sző-

lőbogyóról a mustba kerülő oxidáló enzimek
okozzák. Az oxidáló enzimeket a penész-

gombák termelik; minél rothadtabb a
termés, annál több képződik.

(Forrás: tuja.hu)

A Soproni Borvidéken még a legidő-
sebb gazdák sem emlékeznek olyan
késő tavaszi fagyra, amely ekkora ká-
rokat okozott volna. Megállják a helyü-
ket azok a sajtóhírek, amelyek szerint
a szőlőterületek 80 százaléka érintett.
Természetesen volt már korábban is
fagy a borvidéken, de olyan, amely ki-
terjedését tekintve, mind horizontáli-
san, mind pedig vertikálisan ilyen
pusztítást végzett volna, még nem.
Voltak olyan gazdák, akik két szálvesz-
szőből csak egyet kötöttek le, egyet

pedig az ég felé hagytak állni, mond-
ván, hogy ha a lekötött elfagy, akkor le-
vágják, és még mindig ott a másik...
De sajnos a felfelé magasodó vessző
is megsínylette a hideget. A Fertő tó
környékén egyébként még a kivételes
fekvésű, jó adottságokkal rendelkező
burgenlandi Rust ültetvényei is meg
lettek tizedelve. Lényegében három
egymást követő éjjel fagyott, és egyre

Linzer Sámuel, a fertôrákosi Winelife Pincészet borásza
hidegebb volt, az utolsó hajnalban –5
fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála,
ez pedig már a vesszők szöveti állo-
mányában is sérüléseket okozott. 

A most következő két hét a kivá-
rásról szól. Az elfagyott hajtások le-
esnek, és újra kezdődik a vegetáció,
beindul a rügyfakadás, és új hajtá-
sok bújnak elő. Most sok függ a tő-
kekondíciótól, a talajkitettségtől, az
adott terület mikroklímájától. A kivá-
rás időszaka után az elsődleges fel-
adatunk a hajtásválogatás lesz, a ter-
mésre képes hajtásokat meghagy-
juk, a többit eltávolítjuk. 

A vesszőállomány fejlődését aztán
magnéziumban és káliumban gazdag
lombtrágyával segítjük elő. 

A szakmai munkát illetően most
már igazából nem az idei évjáratra
koncentrálunk, hanem a 2017-es
megalapozása a cél. Persze vannak
olyan fajták, mint például a kékfrankos
és a zöld veltelíni, amelyeknél az alvó
rügyekből hajtások törhetnek elő, és
azokból lehet termés idén is, sőt
egyes gazdák meglehetősen optimis-
ta becslésekbe is bocsátkoznak a ter-
mésmennyiséget illetően, de még ez
is jóval a tervezett alatti. És ki tudja, mi
jön még? Ahogy mondani szokták,
kint alszik a szőlő, bármi érheti. Jó len-
ne, hogyha hosszabb ősz lenne, hogy
legyen idő ennek a kis mennyiségű
szőlőnek a beérésére, hiszen a vege-
táció most megcsúszott. 

A kevés termés egyébként nyilván
azt is jelenti, hogy fel fog menni a szőlő
ára. A borászatoknál pedig fel fog érté-
kelődni a tartalékok, a meglévő borok
szerepe, és azokat fogják értékesíteni,
azaz kipucolódnak a pincék. 

Országosan jelentős károkat okozott a szőlő- és gyümölcsállományban a
fagy. Különösen a Soproni Borvidékről érkeztek aggasztó hírek ezzel kap-
csolatban. Állandó szakértőinket arra kértük, hozzák közelebb a laikusok-
hoz is, hogy mi történt. 
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PR-CIKK HIRDETÉS

A fallabdapályák is megújultak a Golden
Ball Club Wellness Hotel & Spa-ban: három
légkondicionált, sportparkettás terem vár-
ja a játékosokat. A négycsillagos szállodá-
ban ugyanis számos fejlesztés valósult meg
az elmúlt időszakban, hogy az aktív pihenés
házává válhasson.

Győrben elsőként a Golden Ballban nyílt fallabdá-
zási lehetőség 1996-ban, s rögtön nagyon népsze-
rű lett a Nyugat-Európában már kedvelt sport vá-
rosunkban is. A fallabdát – nemzetközi nevén
squash – ketten játsszák egy-egy teniszütőhöz ha-
sonló eszközzel és gumilabdával. A szabályai egy-
szerűek, hamar el lehet sajátítani, de egyéntől füg-
gően 10-20 óra gyakorlás után válhat igazán élvez-
hetővé. „Az első időszakban ezért érdemes már ta-
pasztalt partnerrel vagy akár edzővel játszani. Ná-
lunk a vendégeink segítségére állnak szakembe-
rek, akiktől tanácsot kérhetnek vagy akár órákat is
vehetnek” – mondta Kun Ferenc, a Golden Ball tu-
lajdonosa. A kezdeti lépések után a sport roppant

Az aktív pihenés házává vált a  Golden Ball Club Wellness Hotel & Spa

Megújult, légkondicionált, sportparkettás 
termekkel várják a fallabdázókat

intenzív és élvezetes, és igazi stresszűző: rákény-
szeríti a játékost arra, hogy mérkőzés közben ne is
tudjon a napi problémáival foglalkozni, teljes ener-
giájával csak arra koncentráljon, amit csinál. Nem
lehet elkalandozni, a labdára és a partnerre kell fi-
gyelni játék közben. A Golden Ballban tökéletes
feltételeket teremtettek a stresszűző játékhoz, a
három fallabdapálya borítását, az ízületek maximá-
lis kímélése céljából, egyedileg kifejlesztett sport-
parketta rendszerrel oldották meg. A termek lég-
kondicionáltak, így egész évben megfelelő hőmér-
sékletben tölthetik el az egy-egy órás játékidőt a
vendégek. „Szeretnénk még szélesebb körben
megszerettetni ezt a kiváló sportágat, a játékosok-
nak pedig további lehetőségekkel kedvezni, ezért
a profi versenyek mellett amatőr játékosoknak is
biztosítunk versenylehetőséget” – emelte ki Kun
Ferenc. Ráadásul május végéig fél áron válthatnak
bérletet az érdeklődők. Természetesen ütőket és
labdát is bérelhetnek a vendégek, így ráérnek saját
felszerelést vásárolni, amikor már tudják, hogy mi-
lyen ütő passzol hozzájuk.

A Golden Ball Club Wellness Hotel & Spa-ban
minden adott a kikapcsolódáshoz, s ez is a szálloda
célja: komplex szolgáltatásrendszerrel várják a hét-
köznapokból kiszakadni vágyó győrieket és turistá-
kat. Mára teljessé vált a szabadidőközpont, három
részből álló medencerendszert is kialakítottak. A
harmonikus belső térben úszásra alkalmas meden-
ce mellett megtalálható egy élmény- és gyermek-
medence, valamint egy jakuzzi is – összesen 120
négyzetméternyi vízfelületen biztosítják a teljes ki-
kapcsolódást. A relaxációt a szintén újonnan kiala-
kított szaunasziget is segíti, a tepidárium mellett
finn és infraszauna, valamint gőz- és sókabin kapott
helyet. Megújult a fitneszterem is, 220 négyzetmé-
teren korszerű Technogym gépekkel várják a mo-
zogni vágyókat. (X)

Május végéig fél áron
váltható fallabdabérlet
a Golden Ball 
Club Wellness Hotel 
& Spa-ban

Elérhetôségek: 
Gyôr, Szent István út 4.
Tel.: +36-96/618-100
E-mail: info@goldenball.hu 
Nyitvatartás: 
minden nap 6—23 óráig
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HIRDETÉS SIKEREK

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

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! 

Autóban az ember

A Győri Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség polgári védelmi felügyelőjé-
nek munkáját a rendőrség és a tűzol-
tóság napja alkalmából ismerte el a
köztársasági elnök. Ezen a napon ju-
talmazzák a két szervezet áldozat-
kész kollégáit, akik a mindennapok-
ban sokat tesznek Magyarország
rendjének és biztonságának fenntar-
tása érdekében. Áder János, Ma-
gyarország köztársasági elnöke – a
belügyminiszter előterjesztésére –,
kimagasló szolgálati tevékenysége
elismeréséül dísztőr emléktárgyat
adományozott Csepi László tűzoltó
ezredesnek, a Győri Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség polgári védelmi
felügyelőjének.

Elismerés Csepi Lászlónak

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: harangozó csilla

Hatalmas sikert aratott a győri Rodeo
Team a múlt hétvégén megrendezett
Nemzetközi Díjlovas Versenyen, melyen
Magyarországon először tartottak lo-
vasiskolák számára show-versenyt.

Tóth Szilárd csapatáról köztudott,
hogy a hajmeresztő mutatványoktól
sem riadnak vissza, a Rodeo Teambe a
legbátrabb és legelszántabb tanítvá-
nyok kerülnek. Látványban és merész-
ségben most sem volt hiány, a Máriakál-
noki Díjlovagló Központban egy vadnyu-
gati indián-showt mutattak be 6 pónival
és 15 lóval. Minden korosztályból részt
vettek a bemutatón, a hatévestől az öt-
venes lovasig bemutatkozott a Rodeo
Team. A történet szerint a törzsfőnök lá-
nyát és feleségét elrabolják a banditák,
értük harcolnak az indiánok látványos és
lövésektől hangos ütközetben, melyben
még egy szekér is lángra kap. A csapat
két hónapon keresztül heti háromszor

Vadnyugati lovasok sikere

próbálta a show-műsort, a fegyelmezett
munka pedig meghozta a gyümölcsét:
első helyet értek el a versenyen. A hol-
land főbíró külön gratulált a csapatnak
és megjegyezte, világszínvonalú, egyedi,
összetett produkciót láthatott.

A jelmezeket, sminkeket a szülők ké-
szítették, Tóth Szilárd hangsúlyozta, csa-
ládi összefogással született meg a pro-
dukció, melyet legközelebb Zircen, a Ba-
konyi Vágtán mutatnak be május 15-én.
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ÁLLATKERT HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Megnyitotta kapuit a Xantus János Állatkert  bemu-
tatótere, ahol a látogatók testközelbe kerülhetnek a
kengurukkal, ugyanis a kifutóban a látogatók beme-
hetnek a kenguruk közé, és a kijelölt sétaúton sza-
badon közlekedhetnek, miközben rácsok és villany-
pásztorok nélkül figyelhetik meg az állatokat.

Radnóti Ákos alpolgármester a múlt csütörtöki át-
adón elmondta, az önkormányzat támogatásával
minden évben jelentősen fejlesztik az állatkertet. Jö-
vőre lesz 50 éves a zoo és Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált is rendez városunk, az események, a prog-
ramok sorába beiktatják majd az állatkertet, így nem
csak a győriek, hanem az 50 országból érkező spor-
tolók, kísérőik és a szurkolók is nagy számban meg-
ismerhetik a győri látványosságot.

Kalmár Ákos, a városrész önkormányzati képvi-
selője kifejtette, az állatkert 2013 és 2017 között
egy ötéves fejlesztési koncepciót dolgozott ki arra,
hogy méltóképpen ünnepelhesse meg fennállásá-
nak 50. évfordulóját. Az önkormányzat egyetértett
a fejlesztési elképzelésekkel, így öt éven keresztül
évi 30 millió forintos többlettámogatást biztosított,
melyhez az állatkert ugyanannyi forrást mellékelt.
Így 300 millióból fejlődhetett az intézmény.

Andréka György, aki 20 éve vezeti az állatkertet,
hangsúlyozta, egykor 30 ezren látogatták, manapság
több mint 150 ezren keresik fel a kiskúti parkot. Ezzel a
látogatói létszámmal Győr és a régió leglátogatottabb

Irány Ausztrália! Kalandra be!
kulturális intézményévé váltak. Az idei év a Kalandra be!
szlogen jegyében telik – hangsúlyozza Andréka György.

Az úgynevezett inverziós bemutatótér lényege, hogy
a látogatók és az állatok egy közös térben mozognak,
minden fizikai akadály nélkül figyelhetik meg egymást.

Az állatok legalább annyira jól szórakoznak, mint az em-
berek – állítja az igazgató. Tavaly adták át az első ilyen jel-
legű bemutatóteret, ahol a gyűrűsfarkú makik között sé-
tálhatunk, húsvét óta pedig a dámvadakkal is közelebbi
kapcsolatba kerülhetünk. Az ausztrál bemutatótérben

6 felnőtt és 3 kölyökkenguru látható, és négy jövevény
is érkezik hamarosan. A farm poros verandája, kopott
kerti szélkereke teszi teljessé az ausztrál vidék látványát.
A falakat eredeti ausztrál őslakos motívumok díszítik, va-
lamint az információs táblákról a látogatók megismer-

hetik Ausztrália történetét, állatvilágát, az őslakosok éle -
tét és művészetét is – tájékoztatott Andréka György.

A szomszédos, szintén megújult kifutóban pedig
Ausztrália jellegzetes futómadarai, az emuk élnek,
így válik teljessé az ausztrál látkép.

Az ausztrál bemutatótérben 
6 felnőtt és 3 kölyökkenguru lakik
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MÁJUS 7., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:10 Pasik  04:35 Hazug csajok
társasága  05:20 Hazug csajok tár-
sasága  06:00 Top Shop 06:35 Kö-
lyökklub  09:35 Kisdumások 
10:05 Top Shop 10:55 Brandmánia
 11:30 Street Kitchen  12:00 Au-
togram  12:30 Fitt Mánia  13:05
Agymenők  13:35 A nagy svindli 
14:35 Farm  15:45 Az elnök embe -
rére talál  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz  20:00 Farm 
21:35 Gyertek át szombat este! 
22:35 Randiügynökség  00:15
Rampart  02:15 Gyertek át szom-
bat este!  03:05 Győzike 

04:15 Babavilág  04:40 Aktív 
05:00 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:15 Éjjel-nappal
szülők  08:45 Otthon a kertben 
09:20 Trendmánia  09:50 Ízes élet
 10:25 Babavilág  10:55 Otthon-
térkép  11:30 Poggyász  12:00
Szalonskicc  12:35 Duval és Moret-
ti  13:45 Duval és Moretti  14:50
Gyilkos sorok  15:55 Sodró lendü-
let  18:00 Tények 18:50 Kismenők
 21:25 Mindenképpen talán 
23:55 Szahara  02:05 Sportos
02:15 Psych – Dilis detektívek 
03:00 Psych – Dilis detektívek 
03:45 Duval és Moretti 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Trendközelben 06:55
Will és Grace  07:30 Amerikai mes-
terszakács  08:20 Amerikai mester-
szakács  09:15 Kettős ügynök 
10:10 Kettős ügynök  11:10 CSI: A
helyszínelők 12:05 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  13:00 Négy eskü-
vő  14:00 Ádám keresi Évát  15:00
Herkules, a világ ura  17:15 King
Kong 21:00 Batman és Robin 23:40
Bosszúszomj 01:45 Will és Grace 
02:15 Will és Grace  02:40 Szívek
szállodája  03:25 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:25 Sporthírek (ism.) 10:30
Képújság 18:00 Credo 18:30 Civil ku-
rázsi 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Üzleti negyed (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Konkrét (ism.)
21:15 Épí-tech (ism.) 21:45 Konkrét
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Im-
port Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 8., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Tuti gimi  04:40 Tuti gimi 
05:20 Fókusz Plusz  06:15 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:45
EgészségKalauz  10:15 Top Shop
11:10 Egy rém modern család 
11:35 A segítség házhoz jön  12:10
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:40 Házon kívül  13:10 Agyme-
nők  13:40 Vadmacskák  15:45
Bombajó bokszoló  Közben: 16.00
Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:50 A lá-
zadó  21:55 Tisztítótűz  23:45
Portré  00:20 Ismeretlen szeretteim
 02:15 Győzike  03:05 Győzike 

04:35 Éjjel-nappal szülők  05:00
Hungerő  06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 08:10 Éjjel-nappal szülők
 08:40 Nagy Vagy, Győr!  09:10
a'la CAR  09:45 Tűsarok  10:15
Stahl konyhája  10:50 Az Év Pasija
 11:20 Több mint TestŐr  11:55
Falforgatók  12:55 Csapdába csal-
va  13:30 Gyilkos sorok  14:35
Gyilkos sorok  15:40 Mindenkép-
pen talán  18:00 Tények 18:50 A
Nagy Duett  21:20 Showtime Hajdú
Péterrel  22:55 Prometheus 
01:35 Sportos  01:45 Lángoló Chi-
cago  02:35 Lángoló Chicago 
03:20 Maffiadoktor 

05:25 TV-SHOP 05:55 Amerikai
mesterszakács  06:45 Amerikai
mesterszakács  07:35 Will és
Grace  08:05 Will és Grace  08:35
Négy esküvő  09:35 Top Forma 
10:05 Trendközelben 10:35 CSI: A
helyszínelők 11:35 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  12:30 Ikrek 
14:45 King Kong 18:30 Batman és
Robin  21:00 A Zodiákus  00:25
Ádám keresi Évát  01:30 Trendkö-
zelben 01:55 Top Forma  02:25
Christine kalandjai  02:50 Christine
kalandjai  03:15 Christine kalandjai
 03:40 Doktor House 

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

GYŐR+ TV

MÁJUS 9., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Az uralkodónő  04:45 Stahl
konyhája  05:10 Hungerő  06:10
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Paloma
 13:50 Walker, a texasi kopó 
14:50 Walker, a texasi kopó  15:50
Szeretned kell!  16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:20 Drágám,
add az életed!  20:35 Jóban Rossz-
ban  21:20 A Bourne-ultimátum 
23:50 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  00:00 Ügyféllista  01:00 Té-
nyek Este 01:45 Aktív  02:15 Sport-
os 02:25 Ezo.TV 03:25 Elit egység 

05:15 Doktor House  06:00 TV-
SHOP 06:35 Will és Grace  07:00
Will és Grace  07:25 Jóbarátok 
07:50 Jóbarátok  08:15 Az indíték
 09:10 Kettős ügynök  10:05 Szí-
vek szállodája  11:00 Amerikai mes-
terszakács  11:55 CSI: A helyszíne-
lők  12:55 CSI: A helyszínelők 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:50 Castle  16:50
Castle  17:40 Amerikai mestersza-
kács  18:40 Jim szerint a világ 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:05 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Lucifer 
22:00 Ádám keresi Évát  23:10 A
Zodiákus  02:15 Négy esküvő 
03:10 Két pasi – meg egy kicsi 
03:35 Az indíték 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Test-
lélek-szellem (ism.) 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Creative chef (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét  22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Creative
chef (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 10., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

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

05:15 Doktor House  06:00 TV-
SHOP 06:35 Will és Grace  07:00
Will és Grace  07:25 Jóbarátok 
07:50 Jóbarátok  08:15 Az indíték 
09:10 Kettős ügynök  10:05 Szívek
szállodája  11:00 Amerikai mester-
szakács 11:55 CSI: A helyszínelők 
12:55 CSI: A helyszínelők  13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
21:00 Flash – A Villám 22:00 Flash
– A Villám 23:00 Ádám keresi Évát 
00:00 Lucifer  01:30 Az indíték 
02:20 Kettős ügynök  03:05 Szívek
szállodája  03:55 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 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 Gáz-
fröccs (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény
nélkül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:25 Pasik  04:55
Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó Reggel 08:05 Fó-
kusz  08:40 Magyarul Balóval
09:15 Asztro Show 10:15 Top Shop
11:55 A segítség házhoz jön  12:25
Story Extra  12:55 Új csaj  13:25
Éjjel-nappal Budapest  14:40 Farm
 15:45 Isten áldjon, Esperanza!  Is-
ten áldjon, Esperanza! 16:55 Story
Extra  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Farm  20:00 Éj-
jel-nappal Budapest  21:20 Barátok
közt  21:55 Castle  22:50 RTL
Klub Híradó Késő 23:20 XXI. század
– a legendák velünk élnek  23:55
Magyarul Balóval 00:35 A Grace kli-
nika  01:35 Túsztárgyalók  02:25
Mi muzsikus lelkek (2013) 02:50 Győ-
zike  03:30 Gálvölgyi-show 

05:15 Ízőrzők: Porrogszentkirály 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55Hazajáró 06:20Világ-nézet 06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:30 Család-ba-
rát 08:55 Mancs, a vámpírkutya 10:30 A
világörökség kincsei 10:55 Noé barátai
– Minden, ami állat 11:25 Térkép 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Ízőrzők: Szurdokpüspöki
13:30 Hazajáró 14:05 Magyar Krónika
14:35 Peru – Chile – Húsvét-szigetek
– Juan Fernandez-szigetek 15:10 Szere-
tettel Hollywoodból  15:40 Mindenki
ártatlan? 17:00 Gasztroangyal  18:00
Híradó 18:35 SzerencseSzombat 
19:35 Hárman a slamasztikában 
21:20 A kis szemtanú  23:10 Kenó 
23:15 MüpArt – Harcsa Veronika-Gyé-
mánt Bálint: Lifelover 00:45 A haverom
nője 02:25 Akadálytalanul 02:50 Szel-
lem a palackból 03:20 Hazajáró 

05:15 Ízőrzők: Érsekcsanád 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó 06:15
"Így szól az Úr!" 06:25 A sokszínű vallás
06:35 Biblia és irodalom 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:35 Család-barát 09:00
Isten kezében 09:25 Kereszt-Tények
09:35 Katolikus krónika 10:05 Reformá-
tus ifjúsági műsor 10:10Baptista ifjúsági
műsor 10:25 Unitárius magazin 10:35
Református magazin 11:00 Evangélikus
riportok 11:30 Önkéntesek 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55Rúzs és selyem 13:25A világörök-
ség kincsei 13:50Drágám, a kölyök mar-
ha nagy lett!  15:20 Sziámi macska 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35
Doc Martin 19:30 Magyarország, sze-
retlek! 21:00 James Bond: A világ nem
elég 23:05Kenó 23:10A bikaborjak
01:00 James Bond: A világ nem elég 

05:10 Ízőrzők: Egervár 05:45 Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Domo-
vina 08:25Váratlan utazás 09:20A hegyi
doktor  10:10 Család-barát 11:35
Világ örökség Portugáliában 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+  12:55 Két duci
hölgy 13:30 Ízőrzők: Ozora 14:15Erdész-
ház Falkenauban 15:15 Halálbiztos di-
agnózis 16:05 Tappancs, a mesterde-
tektív  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi
doktor  19:30 Maradj talpon!  20:30
Kékfény 21:35 Hawaii Five-0 22:20
Kenó  22:25 Magyar Krónika  22:55
Sámánok – a káosz urai  23:55 Átjáró
élet és halál között 01:25Lefegyverzett
ellenséges erők  02:25 Határtalanul
magyar 02:50 Életkerék 

05:15 Ízőrzők: Gyulafirátót 05:45 Him-
nusz 05:50Hajnali gondolatok 06:05Ha-
lálbiztos diagnózis 06:55Kenó 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25 Váratlan utazás 09:20 A hegyi dok-
tor  10:15 Család-barát 11:40 Világ -
örökség Portugáliában 12:00Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45Kult+ 12:55Két duci hölgy 13:30
Ízőrzők: Tiszakécske  14:15 Erdészház
Falkenauban 15:15Halálbiztos diagnó-
zis 16:05Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 A hegyi doktor 
19:30 Maradj talpon!  20:30 Elővízió
2016  21:00 Eurovíziós Dalfesztivál
2016 23:05Kenó 23:10A Nagyok 
23:40 MüpArt classic – A Nemzeti Filhar-
monikusok hangversenye Bartók Béla
születésnapja 01:35 Séfek csatája 

04:00 Fókusz  04:25 Pasik  04:55
Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Street
Kitchen  12:25 Story Extra  13:00
Éjjel-nappal Budapest  14:15 Farm
 15:55 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  21:55 Dr.
Csont  22:50 RTL Klub Híradó
23:25 Magyarul Balóval 00:00 Nyom-
talanul  01:00 Nyomtalanul 
02:05 A zöld íjász  02:45 Odaát 
03:25 Gálvölgyi-show 



2016. május 6.   / + / 23

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év
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ANGOL, NÉMET: +36-30/986-2800
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

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

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

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

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

több szinten is 
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁJUS 11., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

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

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:30 Will és Grace  06:55
Will és Grace  07:20 Jóbarátok 
07:45 Jóbarátok  08:10 Az indíték 
09:05 Megruházlak!  10:05 Szívek
szállodája  11:00 Amerikai mester-
szakács 11:55 CSI: A helyszínelők 
12:55 CSI: A helyszínelők  13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Csak egy kis pánik  23:15
Ádám keresi Évát  00:15 Két pasi –
meg egy kicsi  00:50 Az indíték 
01:45 Kettős ügynök  02:30 Szívek
szállodája  03:20 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Gázfröccs (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 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Csak az ETO
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 13., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Kasszasiker  05:10 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:20 Drágám, add az életed! 
20:35 Jóban Rosszban  21:20
Apádra ütök  23:35 Red Carpet –
Sztárok testközelben  23:45 Grimm
 00:45 Tények Este 01:30 Aktív 
02:00 Sportos 02:10 Ezo.TV 03:10
Kasszasiker  03:55 Super Car 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Creative chef 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Creative chef (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 12., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:10 Ízőrzők: Zebegény 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:05Halálbiz-
tos diagnózis 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25 Ron-
dó 08:25 Váratlan utazás 09:15 A hegyi
doktor 10:10 Család-barát 11:40 Vilá-
görökség Portugáliában 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:30 Időjárás-je-
lentés 12:40 Kult+  12:50 Két duci
hölgy 13:25Az Ushuaia expedíció 14:15
Erdészház Falkenauban  15:10 Halál-
biztos diagnózis  16:00 Tappancs, a
mesterdetektív  16:45 Szerencse Hír-
adó  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi
doktor  19:30 Maradj talpon!  20:30
Válogatás – Eurovíziós Dalfesztivál 
21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2016 
23:05 Kenó 23:10 Szindbád 00:50
Norman 02:25Magyar történelmi arc-
képcsarnok 02:40 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:25 Paloma  05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:20 Drágám, add az életed! 
20:35 Jóban Rosszban  21:20
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
22:25 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  23:25 Red Carpet – Sztárok
testközelben  23:35 Felejthetetlen
 00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Félholt 2. 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Csak az ETO (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül  20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Épí-tech (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Kulisszák mögött (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

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

04:00 Fókusz  04:25 Pasik  04:55
Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz  12:25 Story Extra 
12:55 Új csaj  13:25 Éjjel-nappal
Budapest  14:40 Farm  15:45 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Farm  20:00 Éj-
jel-nappal Budapest  21:20 Barátok
közt  21:55 Showder Klub  23:00
RTL Klub Híradó 23:30 Magyarul Ba-
lóval 00:10 Gyilkos elmék  01:10
Street Kitchen  01:45 Odaát 
02:25 Odaát  03:10 Győzike 

05:15 Ízőrzők: Szurdokpüspöki 05:45
Himnusz 05:50Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ecranul
nostru 08:30 Váratlan utazás 09:20 A he-
gyi doktor 10:15Család-barát 11:35Vi-
lágörökség Portugáliában 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:45Kult+ 12:55Két duci hölgy
13:30 Ízőrzők: Lajoskomárom 14:15 Er-
dészház Falkenauban 15:15Halálbiztos
diagnózis 16:05Tappancs, a mesterde-
tektív  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30Időjárás-jelentés 18:35A hegyi dok-
tor 19:30Maradj talpon! 20:30Skan-
dináv lottó sorsolás 20:40 Bocuse d'Or
– Az ízek forradalma 21:15 Szabadság
tér '56 22:05 Kenó 22:10 Napló sze-
relmeimnek 00:20 Egy veszedelmes vi-
szony 02:35Szívemre célozzatok 

04:00 Fókusz  04:25 Pasik  04:55
Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Auto -
gram  12:25 Story Extra  12:55 Új
csaj  13:25 Éjjel-nappal Budapest
 14:40 Farm  15:45 Isten áldjon,
Esperanza!  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Farm  20:00 Éjjel-nappal
Budapest  21:20 Barátok közt 
21:55 Szulejmán  23:00 RTL Klub
Híradó 23:30 Házon kívül  00:00
Magyarul Balóval 00:40 A rejtély 
01:45 Fitt Mánia  02:20 Győzike 
03:10 Győzike 

05:15 Ízőrzők: Nagybörzsöny 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-
jelentés 07:25 P'amende 07:55 Öt
kontinens 08:25 Váratlan utazás 09:20
A hegyi doktor  10:15 Család-barát
11:40 A világörökség kincsei 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+ 12:55 Két duci hölgy 13:25 Pi-
casso hagyatéka  14:25 Erdészház
Falkenauban 15:20 Halálbiztos diag-
nózis  16:10 Tappancs, a mesterde-
tektív  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi
doktor  19:30 Maradj talpon! 
20:30 Virtuózok 22:10 Csendes hol-
tág  23:40 Kenó  23:45 Szellemta-
nú  01:25 Száműzetés  02:25
Csendes holtág  03:55 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:30 Will és Grace  06:55
Will és Grace  07:20 Jóbarátok 
07:45 Jóbarátok  08:10 Az indíték
 09:05 Megruházlak!  10:05 Szí-
vek szállodája  11:00 Amerikai mes-
terszakács  11:55 CSI: A helyszíne-
lők  12:55 CSI: A helyszínelők 13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Négy esküvő  22:10 Der-
mesztő szenvedélyek 00:45 Két pasi
– meg egy kicsi  01:15 Az indíték 
02:10 Kettős ügynök  02:55 Szívek
szállodája  03:45 Doktor House 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:20 Jóbarátok 
07:45 Jóbarátok  08:10 Az indíték
 09:05 Megruházlak!  10:05 Szí-
vek szállodája  11:00 Amerikai mes-
terszakács  11:55 CSI: A helyszíne-
lők 12:55 CSI: A helyszínelők 13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A sebezhetetlen  23:20
Alvilági kötelékek  01:25 Két pasi –
meg egy kicsi  01:55 Az indíték 
02:40 Szívek szállodája  03:30 Dok-
tor House 
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Győr belvárosában új építésű, exkluzív kivitelezésű
lakások eladók. A 13 lakásból és 2 üzlethelyiségből
álló társasházban 45 és 85 nm-es lakások közül vá-
laszthat. A liftes házban szintenként 4 lakás került
kialakításra, minden lakásban amerikai konyhás

nappalival. Fűtése távfűtéssel történik, lakásonként
egyedi mérőórákkal ellátva. Az ingatlanokat a leg-
korszerűbb fűtési technológiával látták el, falfűtéssel

Már csak 5 lakás eladó! Ne maradjon le róla!
Győr-Ménfőcsanak frekventált új építésű részén
társasházi lakások eladók! Az 58 nm-es ingatlan

16 lakásos társasház első emeletén található. El-
osztása amerikai konyhás nappali + 2 szoba, für-
dőszoba és WC. A szobából, és a nappaliból is
megközelíthető a 3,8 és a 4,8 nm-es erkély. A la-
kás fekvésének köszönhetően rendkívül világos.
A társasház 30-as kerámia falazóelemekből épül,
10 cm Dryvit szigeteléssel, háromrétegű műanyag
nyílászárókkal. Fűtését központi gázkazán látja el,
lakásonként egyedi mérőórákkal ellátva. Megbíz-
ható kivitelezés, kiváló munka jellemzi a társas-
ház minden szegletét. A lakások emelt szintű fű-
téskészen kerülnek átadásra. Várható átadás 2016.
október. Garázs 3.000.000 Ft-ért, zárt udvari gép-
kocsibeálló 700.000 Ft-ért, tároló 200.000 Ft-tól
vásárolhatók.
Ár: 15,1 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden épülő modern társasház emele-
tén eladó nappali + konyha + étkező + 3 szobás

lakás, amelyhez a két terasz ajándék! Itt aztán ki-
pihenheti magát egy fárasztó nap után! Az épület
fűtését és hűtését alternatív energia felhasználásá-
val levegő–víz hőszivattyús rendszer szolgáltatja,
lakásonként külön hőszivattyúval. A hő leadása
padlófűtéssel megoldott, a hűtés légbefúvással. A
falak 30 és 38 cm-esek, a válaszfalak 10 cm vasta-
gok. Az ablakok háromrétegű műanyag ablakok.
Az épületben tárolók állnak rendelkezésre és ga-
rázs is vásárolható 2 M Ft-ért, valamint kocsibeál-
ló 400.000 Ft-ért. A lakás emelt szintű fűtéskész
állapotban kerül átadásra. 
Ár: 28,1 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020 
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Gyorsan költözni szeretne? Ide 1 hónap múlva
költözhet! Győrújfalu új építésű részén eladó ez
a jelenleg szerkezetkész ikerház. Nincs szolgalmi
út, a ház utcafrontról megközelíthető. A 85 nm-es

ház 360 nm-es telken került megépítésre, elosztá-
sa kiválóan alkalmas 3 gyermekes családok számá-
ra. Az amerikai konyhás nappali mellett kialakí-
tásra került 3 hálószoba, fürdőszoba, valamint
WC. A nappaliból léphetünk ki a nagyméretű 24
nm-es teraszra. A ház DNY-i tájolásának köszön-
hetően rendkívül világos. A ház 30-as Porotherm
téglából épül 10 cm-es szigeteléssel, kétrétegű mű-
anyag nyílászárókkal. Az ár kulcsrakész állapotra
vonatkozik, amely nem tartalmazza a konyhabú-
tort, és a lámpatesteket. Legyen Ön az első lakó!
Ár: 22,9 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

és padlófűtéssel kombinálva. Magas minőség, és
megbízható, egyedi kivitelezés jellemzi a ház min-
den négyzetméterét. A modern szigetelésnek kö-
szönhetően, a rezsiköltsége a téli hónapokban sem
lesz magas. Ez a 49 nm-es lakás a második emeleten
található. Elosztása rendkívül praktikus. Az ameri-
kai konyhás nappali mellett kialakításra került egy
12 nm-es hálószoba, külön fürdőszoba és WC. 
Ár: 19,9 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Örök panorámás lakás a Dunapart Rezidenciában!
Győr belvárosában eladó ez a 75 nm-es erkélyes, kli-
matizált társasházi lakás. A lakás elosztása kiváló,

az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rült két hálószoba, gardrób, valamint fürdőszoba és
WC. Igényesség és minőség jellemzi a lakás minden
négyzetméterét. A szobák laminált padlóval, a kony-
ha és az előszoba járólappal burkolt. A konyha telje-
sen gépesített. A nappaliból gyönyörű kilátás nyílik
a Mosoni-Dunára. Fűtését központi gázkazán látja
el, falfűtéssel és padlófűtéssel. A mélygarázsban egy
gépkocsibeálló tartozik az ingatlanhoz. Ide tényleg
csak költözni kell! Hívjon MOST! Az árban biztosan
megegyezünk!
Ár: 32,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

BOMBA ÁR! Győr-Gyirmót egyik legszebb helyén
igényesen kialakított, panorámás társasházi lakás el-
adó. A lakás 3 szoba + nappalis, klímával, redőnyök-
kel  és szúnyoghálóval felszerelt, szépen felújított,
nagy hálószobás, fedett erkélyes. A konyha igényesen
felszerelt. Közös használatú, nagyméretű kert tartozik
hozzá, ahol saját tároló került megépítésre. Az emele-
ten egy 5 nm-es saját tároló, a földszinten pedig egy
közös tároló áll a lakók rendelkezésére. Saját padlással
rendelkezik. Parkolás a társasház előtt kialakított ko-
csibeállóban. A közös költség 6-7 ezer Ft, a fűtést tur-
bós kazán szolgáltatja, radiátorral. Aki szereti a csen-
det és a friss levegőt, ideális és igényes ingatlan birto-
kosa lehet. A buszmegálló nagyon közel van. 
Ár: 18,9 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ
TÓPARTI LAKÁSOK! 
IDE CSAK 
KÖLTÖZNI KELL! 
KULCSRAKÉSZEN 

MÁR 27.990.000 Ft-tól!

Venczel-Tóth Anita
+36-30/376-3718

ÉLJEN A PACSIRTA 
LAKÓPARKBAN 
A BELVÁROSTÓL 
5 PERCRE! ÓRIÁSI 
VÁLASZTÉK, BRUTÁLIS 
KEDVEZMÉNYEK!

LAKÁSOK MÁR
10.800.000 Ft-tól!

Budai Mónika
+36-30/640-8794   
Venczel-Tóth Anita
+36-30/376-3718
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Győr Belvárosában, egyedi panorámával, prémium ingatlanberuházás, 2015. évi árakkal!
A beruházók azt a vásárlói réteget célozták meg, amely számára egyaránt fontos az exkluzív

környezet és a magas minőség. Nem csak a lakások helye és az épület panorámája külön-
leges, hanem a felhasznált anyagok, az al-

kalmazott technikai
megoldások is. A falak a
hagyományos téglafalat
jóval meghaladó hőszi-
getelő és hanggátló tulaj-
donsággal bírnak. Energia-visszanyerő lift, belső – saját udvari –
parkoló, garázsok. Egyedi mérős, energiatakarékos központi fű-
tés. Elfelejtheti a radiátorokat, fal- és padlófűtés minden lakásban!
Megbízható kivitelező csapat!

A jelen és a jövő elvárásainak megfelelő technikai megoldások!
Győr, egyetlen igazi, a Rába folyóra néző, penthouse lakása!
Sétatávolságon belül szórakozási, kulturális és bevásárlási
lehetőség, valamint iskola, óvoda és orvosi ellátás is megtalálható.
A folyóparti séta sem autós program…

Bajcsy-Zsilinszky út 6.
13 lakás (50 és 160 m2 között) + 2 üzlethelyiség

Hívjon: +36-30 | 261-6096
www.bajcsy6.hu

2016. május hónapban
AKCIÓS áron!
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. május 6—12.

999 Ft/kg

Helyben készített sütô-
és grillkolbász

1599 Ft/kg

Marhalábszár

959 Ft/kg

SERTÉSHÚSOK
széles választékban kaphatók.

Sütô- és grillkolbászok, töltött
húsok folyamatosan kaphatók.

729 Ft/kg

Sertéstarja csont nélkül 

Sertéslapocka

Házi sertészsír
1 kg

299 Ft/kg

Magyaróvári trappista sajt

879 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l., 298 Ft/l.

karton vásárlása esetén

149 Ft/db

Kihelyezett
hulladékgyûjtô pont 
a Belvárosban
A GYHG Nonprofit Kft. dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, önkormányzati képviselő és Fekete Dávid al-
polgármester, önkormányzati képviselő kérésére és
támogatásával, a háztartásokban felhalmozódott, lom
jellegű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemel-
tet egyszeri alkalommal. Az esemény május 14-én,
szombaton 8 és 16 óra között lesz Győrben, a Széche-
nyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar épületé-
nek udvarán. Cím: Győr, Liszt Ferenc u. 42. Bejárat a
Schwarzenberg utca felől. A hulladékok átvételére ki-
zárólag a gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhelyezhető itt:
elektronikai, fém, műanyag, nyesedék, építési törme-
lék, csomagolóanyagok, bútorok, berendezési tár-
gyak stb. Veszélyes hulladékot a kihelyezett gyűjtőpon-
ton nem lehet leadni, azokat az állandó helyszíneken
működő hulladékudvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győrben
szemétszállítási díjat fizetők jogosultak. Jogosult-
ságukat igazolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig ilyen nincs –
mert a társasház közösen fizet –, a korábban kiadott
Győr Kártyával vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek. A kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtés a rendőrség és a közterület-fel-
ügyelet kiemelt biztosítása mellett zajlik.

Nyerj családi belépőt a Vaska-
kas Bábszínház évadzáró, locs-
pocs revüjére! Küldj nekünk egy
rajzot e-mailben bármilyen vizes
mesterségről a kviz@pannon-
viz.hu címre, a legjobb rajz készí-
tőjét ötfős belépővel jutalmaz-
zuk! A beküldött rajzokra a Pan-
non-Víz Zrt. Facebook oldalán
szavazni is lehet, a közönségdí-
jas 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 szomszédok!
Nem is szoktak együtt focizni! Nem a
kedvenc játékuk a kvíz, nem a ked-
venc ételük a gríz, nem a szerencse-
számuk a tíz, de éltető elemük a VÍZ.”  

Vaskakas Bábszínház

Víz, víz, 
tiszta víz!

Rajzpályázat
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APRÓ  HIRDETÉS

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

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

FAMÍLIA Fehérnemû, harisnya 
és zokni szaküzlet

MEGNYITOTTUNK!

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

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 

MAGYARNÓTA EST
2016. május 13-án pénteken 19 órai kezdettel

Vacsora: Libamájraguval töltött sertéskaraj rántva • Őszi-
barackos sült csirkemellfilé • Vegyes köret • Saláta • Desszert

A belépő ára: 4200 Ft/fő helyett 2990 Ft/fő!

Kísér:
Szórádi Árpád
előadóművész

Magyarnóta előadók:
Dóka Zsuzsanna és Bősi Szabó László

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

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 minőségellenő-
röket" 3 műszakos munkarendben,
könnyű fizikai munkára (kizáró ok a színté-
vesztés), valamint hétvégi munkára tapasz-
talattal rendelkező „takarítókat".
 Érdeklődő hívását a 06-30/713-
9047-es telefonszámon várjuk, munka-
napokon 9:00–16:00 között vagy írásban a
cleanhrgroup@gmail.com
címen.

ÉPÍTŐIPARI
 SEGÉDMUNKÁSOKAT 
keresünk győri munkavégzésre. 
Bérezés megegyezés szerint. 
Érd.: 06-20/777-5080.

Partnercégünk számára pék-
cukrász és műszerész-gép-
beállító munkakörbe kere-
sünk kollégákat szakirányú
végzettséggel. Ha a hirdetésünk fel-
keltette figyelmét, akkor jelentkezzen az in-
fo@uni-worker.hu e-mail címen vagy a +36-
96/283-281-es telefonszámon.

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

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 VA-
LUTAPÉNZTÁROST FELVE-
SZÜNK. Tel.: 06-30/241-5237, hétfőtől
péntekig 9–17 óráig. E-mail: info@northline.hu

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

Német nyelvű fordítást és korrepetá-
lást vállalok Győrben és környékén. Tel.: 06-
30/393-0736.

Nyugdíjas hölgy szívesen vál-
lalja gyermekek felügyeletét. Elérhető-
ség: 06-96/473-615; 06-20/525-8045.

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges 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 padlás-
tól a pincéig, ingyenes elszállítással. Hívjon
bizalommal! 06-70/707-5812

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGYÉB

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

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-utal-
ványelfogadása és beváltása. 06-70/564-2280

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE

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

RIPLI ANTIKVITÁS!
ÜZLETEMBEN MAGAS
ÁRON KÉSZPÉNZÉRT 

VÁSÁROLOK RÉGI
BÚTORT, FESTMÉNYT,

SZŐNYEGET, EZÜST TÁR-
GYAT, PORCELÁNT, 

MINDENFÉLE 
ANTIK TÁRGYAKAT.

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

INGATLAN
600 nm-es, összközműves
építési telek Győr-Ménfőcsanakon el-
adó. 06-70/283-5344

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

Debrecen belvárosában,határozat-
lan bérleti szerződéses, megvásárolható, összkom-
fortos, 35 nm-es, 1,5 szobás bérlakást cserélne, győ-
ri hasonló alapterületű, határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses bérlakásra. Érd.: 06-70/665-1822.

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

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

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

Gyárvárosi,1+fél szobás, 48 nm-es, gázkon-
vektoros, határozatlan bérleti szerződéses, felújított
lakást cserélne nagyobb, 3 szobás, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra, Újváros kizárva. (Hirdetés -
szám: 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 szobás
lakásra. Győr közeli tulajdon is lehet. (Hirdetésszám:
89.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 53 nm-es, 1+fél szobás,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne győri, 3 szobás, 68 nm-es vagy
annál nagyobb, gáztávfűtéses, határozatlan 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 la-
kást cserélne 2 szobás, belvárosi vagy szigeti bérle-
ményre, alacsonyabb rezsivel. (Hirdetésszám: 91.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG



SPORT PORTRÉ

Ana Djokic visszatért Gyôrbe: 
„Mindig is tudtam, hogy ez a város lesz az otthonom!”
szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Tizennégy évvel ezelőtt az egyik győri
hotel nagytermében Vanyus Attila
klubelnök mellett ültem, aki éppen ar-
ra készült, hogy bemutassa az ETO
női kézilabdacsapatának új játékosait.
A kérdésre, hogy ki az a rövid hajú,
mosolygós, apró termetű játékos, aki
láthatóan egy szót sem értett abból,
amit körülötte beszélnek, a válasz rö-
vid és határozott volt. „Ana Djokic, az
új beállónk az elkövetkező jó pár évre.”
Amit abban a pillanatban gondoltam
– hogy a Dunaferr és a Fradi védői az
első meccsen padlóra küldik Sikit – ki
is mondtam, az elnök pedig csak any-
nyit tett hozzá: „Majd meglátod, hogy
a legjobb igazolásunk lesz.”

Minden így alakult. Djokic hat évig
volt a zöld-fehérek játékosa, közönség-
kedvenccé vált abban a csapatban,
amelyik több bajnokságot, Magyar Ku-
pát is nyert, és megalapozta a mai ETO
sikereit, a női kézilabda kevésbé elüzle-
tiesedett korszakában. Hamar megsze-
rette Győrt, a város, a szurkolók pe-
dig imádták a mindig életvidám
játékost. A beilleszkedést az is
segítette, hogy Djokic rövid
idő alatt tökéletesen megta-
nult magyarul.

„Barátságos, nyitott
vagyok, érdekel a világ,
és szerettem volna
részt venni a város
életében, meg akar-

tam érteni a kultúrát, az embereket,
így aztán egyre jobban beszéltem a
nyelvet. A magyarokról azt tartják, ne-
hezen engednek közel magukhoz bár-
kit. Ez igaz, de ha megvan a bizalom,
onnantól kezdve soha nem hagynak
egyedül se jóban, se rosszban. Én
rossz magyar embert nem ismerek. A
tisztelet jele volt, hogy a saját nyelvü-
kön beszélek velük, ezt szeretet for-
májában kaptam tőlük vissza.”

Közben előjönnek a sztorik azokról
a külföldi meccsekről, ahova rengeteg
győri szurkoló kísérte az ETO-t a kétez-
res évek elején-közepén. A hosszú uta-
zások Dániába, a pokoli hangulat, és a
román edző, Tadici hisztije Zilahon, a sí-
rás a fehérvári jégcsarnokban. Aztán a
besancon-i séták, és az túrákon kiala-
kult barátságok játékosok, újságírók és
drukkerek között. Mert az egy ilyen csa-
pat volt, Sikivel, Görbével, Mehlmann
Ibivel, Vérten Orsival, majd kicsit ké-
sőbb Hornyák Ágival.

„Rengeteg barátom van a város-
ban, azért is érzem tökéletesen itthon
magam Győrben. Az elmúlt években

folyamatosan tartottuk a kap-
csolatot velük és a volt

csapattársaimmal.
A babák többünk-
höz szinte egy-
szerre érkeztek,
egy időben let-

tünk anyák. Megszületett Görbe és
Ági kisfia, és az én szemem fénye Lu-
ka, így aztán alakul a férfi kézilabda -
csapat. Azt még ki kell találnunk,
hogy Pálinger Kati kislánya milyen
szerepet kaphat ebben. Lehetne el-
nök, úgyis mindig a nő diktál” – mond-
ja nevetve, majd arról beszél, hogy mi-
ért döntöttek úgy, hogy családostól
Győrbe költöznek.

„Én már a távozásom pillanatában
tudtam, vissza fogok térni, és ez a város
lesz az otthonom. Sohasem udvarias-
ságból mondtam, hogy Magyarország
a második hazám, szívemből így is érez-
tem. Hihetetlen érzés volt megtapasz-
talni, hogy ennyi idő elteltével is emlé-
keznek rám a szurkolók, tudják, mi tör-
tént velem, megállítanak az utcán, ér-
deklődnek. A férjem elismert erőnléti
edző Montenegróban, ahol a férfi röp-
labda-válogatottnál és a BL-győztes
Budva Rivijeránál dolgozott. Mindezt
feladta az új életünkért. Éveken át me-
séltem a győri élményeimet, és meg-
ígértem neki, hogy annyira jó lesz itt,
hogy nem fogja megbánni. Ő egy fit-
ness központban fog dolgozni, én pe-
dig egyelőre maradok a kézilabda köze-
lében. Egy sportügynökség bízott meg
azzal, hogy tehetségeket kutassak fel.”

Siki, akárcsak régen, ma is a sza-
vak embere, de rá nem igaz a sok be-
szédnek sok az alja mondás. Hosszú
évekig volt távol Győrtől, és pályafutá-

sa legnagyobb sikereit ebben
az időszkban élte át. Él-

mény hallgatni,
ahogy a sorssze-
rűségről, olim-
piáról, földöntúli
győzelmi má-
morról beszél.

„Az ETO után
Hor vátország

következett, ahonnan a jó megérzés vitt
a Buducnost csapatához. Előre láttam,
hogy nagy dolgok történnek majd annál
a klubnál. Jóval több pénzt kereshettem
volna máshol, de én hittem abban, hogy
óriási sikereket viszünk véghez. Így is
lett. Bajnokok Ligáját nyertünk, nem túl-
zás, hogy hősök lettünk az országban.
A sors pedig úgy hozta, hogy a Győr el-
len az én gólom döntött. Éremmel a ke-
zemben néztem a legjobb barátaimat,
Görbicz Anitát, Hornyák Ágit, és arra
gondoltam, miért éppen így történt. Az
élet érdekes dolgokat produkál.”

Sorolja a kézilabdás sztorikat, az-
tán megáll és azt mondja, egy dolog
van a sportban, amiért minden addigi
élményt, eredményt feladott volna, az
pedig az olimpia.

„Nekem csak az volt a vágyam ami-
óta labdát fogtam a kezembe, hogy
egyszer átélhessem azt a hangulatot,
hogy sportolóként végigsétálhassak az
olimpiai faluban, játsszak néhány
meccset. Aztán csoda történt. Monte-
negró válogatottjával a döntőig mene-
teltünk, és ezüstérmet szereztünk
2012-ben, Londonban. Ma sem tudom
felfogni teljesen, hogy mekkora örömet
szereztünk ezzel rengeteg embernek.” 

Azzal a legendás csapattal később
Európa-bajnokságot is nyert. Számol-
gatja fejben, hogy milyen érmek is le-
hetnek a gyűjteményében. „Semmi
sem hiányzik. Világbajnokságról
ugyan nincs semmilyen medál, de azt
a kisfiam pótolja, ő a világbajnoki cím
az én életemben. Miatta is a legjobb
helynek gondolom Győrt. Szeretném,
ha olyan környezetben nőne fel, amely
minden lehetőséget biztosít.”

A közelgő Bajnokok Ligája Final4 mi-
att nem hagyhatom ki a kérdést, hogy
az elődöntőben melyik volt csapatának
szurkol majd. A városának, ahova visz-
szahúzta a szíve, vagy annak a Buduc-
nostnak, amelyikkel BL-t nyert.

„Élvezni szeretném a kézilabdát egy
jó meccsen. A világ két legjobb csapata
találkozik, mind a kettő fontos az életem-
ben. Legszívesebben a döntőben lát-
nám ezt a párosítást. Az idény elején azt
mondtam, hogy ők játsszák a finálét, így
sajnos csak egyikük juthat el odáig. A
Podgorica egész évben stabilnak tűnt,
az ETO pedig most van hihetetlen for-
mában. Ne kérd, hogy válasszak” –
mondja Siki, majd ad néhány tanácsot
a jövőre nézve, gyerekneveléssel kap-
csolatban, és ahogy tizennégy meg
nyolc évvel ezelőtt is, hatalmas mosoly-
lyal az arcán elköszön. Vannak emberek,
akik soha nem változnak. Szerencsére.

Az egykori ETO-s kézilabdázó 
családjával tért vissza Győrbe



2016. május 6.   / + / 29

CSAK AZ ETO SPORT

Biczó Zalán győri könyvtáros levéltári és könyvtári gyűjtőmunkája és a korabeli saj-
tó híradásai segítségével, emlékező kötet jelenik meg 2016-ban. A szerzőnek ta-
valy a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér kiadásában megjelent A
győri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-művezetői-tisztviselői lexikona című
munkája adja a fundamentumot arra, hogy a vagongyári dal- és társaskör által
1904-ben megalapított klubról könyvet jelentessen meg, emlékül a hajdan volt
(klubvezetők, választmányi tagok, sportolók) emberek megörökítésére. Biczó Za-
lán a könyvben az 1904–1945 közötti időszakot dolgozza fel. Tisztelettel kéri a ku-
tató a Győr Plusz olvasóinak segítségét: akinek van abból a korszakból régi fotója
a pályáról, a játékosokról vagy dokumentuma az  ETO futball- és más szakosztályai-
ról, szívesen venné, ha értesítené, és ezáltal bővíthetné az emlékkötetet. Elérhető-
ség: biczo@sze.hu e-mail címen vagy a 06-30/773-4230 telefonszámon.

A már ed-
dig is kiváló-
an alakult idé-
nyét koronáz-
hatja meg az Audi
ETO, ha a hétvégén
megnyeri a női kézi-
labda Bajnokok Ligáját.
A lányok Magyar Kupa-si-
kerrel hangoltak a világ leg-
jobb csapatainak találkozó-
jára, a budapesti Final4-ra.

A csapat tagjai között vannak
olyanok, akik még soha nem lép-
tek pályára Final4-mérkőzésen.
„Nagyon örülök, hogy ebben a
szezonban eljutott a csapat a leg-
jobb négyig. Most úgy érzem, ko-
moly esélyünk van döntőt játszani.
Az edzéseken és a meccseken az
eddiginél is jobban koncentrálunk,
a nyomás ellenére a tréningek han-
gulata még mindig jó” – mondta az
ETO szélsője, Jana Knedlikova.

Az ETO kapusa, Kari Aalvik Grims-
bö is nagyon bízik csapattársaiban és
a végső sikerben. „Egy kapusnak na-
gyon fontos, hogy hatékony fal legyen
előtte, szerencsére a mi védelmünk az
egyik legjobb a mezőnyben. A szezon
elején nem működött minden tökéle-
tesen, de mára komoly fejtörést oko-
zunk minden támadónak. Ha valaki-
nek mégis sikerül ziccerig eljutnia, ak-
kor azon leszek, hogy védéseimmel
tudjam támogatni a csapatot.”

Yvette Broch pályafutásában is külön-
leges lesz ez a hétvége. „Én is az első Fi-
nal4-omra készülök, és már nagyon vá-
rom a szombati meccset, hiszen van mi-
ért visszavágni a montenegróiaknak. A
legerősebb védelemmel rendelkezünk a
Bajnokok Ligájában, jól tudunk átállni za-
varó védekezésről hatos falra és fordítva,

Az Európai Labdarúgó Szövetség bu-
dapesti, 40. kongresszusán életműdí-
jat adományozott Palotai Károlynak. A
korábbi kiváló labdarúgó és játékveze-
tő pályafutása elismeréseként kapta
az UEFA Gyémánt-díját. A 80 éves Pa-
lotai Károly labdarúgóként tagja volt
az 1964-es tokiói olimpián aranyér-
mes magyar válogatottnak, játékveze-
tőként pedig az 1976-os és az 1981-
es BEK-döntőben is bíráskodott, részt
vett három világbajnokságon, 1974-
ben, 1978-ban és 1982-ben, valamint

Továbbra is százszázalékos teljesít-
ménnyel vezeti a futsal NB I felsőházi ta-
belláját a Rába ETO. A bajnokság ráját-
szásának 3. fordulójában a győriek a
második helyezett Dunaújvárost fogad-
ták és győzték le izgalmas mérkőzésen
3–1-re. Az ETO ezzel visszavágott ellen-
felének, amely legutóbbi győri vendég-
játékán 7–5-re legyőzte Jordi Illa Solé
csapatát. „A győzelem miatt akár örül-
hetnék is, de a mutatott játék miatt nem
vagyok boldog. Nem azt csinálta a csa-
pat, amit gyakoroltunk, így nehézzé tet-
tük a meccset saját magunknak. A rá-
játszásban minden mérkőzés egy új
döntő, és ehhez illő hozzáállással kell
kezelni” – mondta a rangadó után Jordi

Emlékkönyv készül

Audi ETO: Elôre az újabb
BL-trófeáért!

Palotai Károly életmûdíjat kapott
ott lehetett két olimpián is. Palotai
kulcsjátékosa volt az ETO első baj-
nokcsapatának, 1963-ban.

„Nagy meglepetés számomra ez a
díj, ami újra bizonyítja számomra, hogy
a futballnál nincs szebb a világon. Ren-
geteget kaptam a focitól, és különösen
jó érzés, hogy ugyan én csak egy köz-
katona voltam a futballban, mégis ek-
kora megtiszteltetés érhet, hogy átve-
hetem ezt a díjat. Ezért nagyon hálás
vagyok" – mondta meghatódva köszö-
nőbeszédében Palotai Károly. 

Visszavágtak a futsalosok, 
a BKV ellen javíthatnak a focisták

Illa, az ETO vezetőedzője. Győzelmével
a Győr öt pont előnnyel vezet a tabellán
a második Haladás előtt.

A női futsal NB I-ben döntőbe jut-
hat az Árkád ETO. A lányok az elődön-
tős párharc első találkozóján 1–1-es
döntetlent értek el Szekszárdon, a fi-
náléba kerülés a vasárnap 18 órakor
kezdődő győri találkozón dől el. Nem
áll ilyen jól a labdarúgó NB III Nyugati
csoportjában az ETO FC. Bekő Balázs
csapata a 28. fordulóban, a Ferencvá-
ros otthonában kapott ki 2–1-re, így
maradt az 5. helyen a tabellán. A Győr
a 30. fordulóban vasárnap 18 órakor
a BKV-t fogadja, zárt kapus meccsen.
A bajnokságból öt forduló van hátra.

amire nem minden ellenfelünk tud gyor-
san, jól reagálni. Ebben látom az erőssé-
günket és remélem, életem első Bajno-
kok Ligája négyes döntőjében a maxi-
mumot tudja kihozni magából a csapat.”

A BL-négyesdöntő első napján,
szombaton az Audi ETO az első mérkő-
zésen lép pályára a Papp László Sport-
arénában 15.15-kor, a Buducnost Pod-
gorica ellen, a CSM Bucuresti–HC Var-
dar-meccs 17.45-kor kezdődik. Vasár-
nap ugyanebben a két időpontban lesz
a bronzmérkőzés, illetve a döntő.

Kivetítő a Dunakapu téren! 
A győri önkormányzat szervezésé-
ben kivetítő épül a Dunakapu té-
ren, ahol a Final Four mérkőzései
lesznek láthatóak, így szombaton
és vasárnap együtt szoríthatunk a
lányokért a Bajnokok Ligája végjá-
tékában! Minden győri szurkolót
sok szeretettel várnak!
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Két fontos kérdést kell feltenned ma-
gadnak: Min szeretnél változtatni?
Mennyi időt és energiát tudsz mozgó-
sítani ennek elérése érdekében?

Azért, hogy az életmódváltás sikeres
lehessen, rendszeres testmozgást és
tudatos táplálkozást célszerű beiktatni.
Mozgás tekintetében mindegy, hogy
szabadtéri vagy esetleg edzőtermi ed-
zésekben gondolkodunk. Legalább heti
2-3 alkalmat célszerű beiktatni. Meg
kell találnod a számodra megfelelő
mozgásformát, mely hosszú távon kihí-
vást jelent. Amennyiben nem vagy a
hosszú ideig tartó, monoton edzések hí-
ve, ki kéne próbálnod a súlyzós vagy a
változatos funkcionális edzéseket is.

Sokaktól hallom, hogy „nem vagyok
én konditerembe való". Miért is? Véle-
ményem szerint az a legfontosabb, hogy
neked kell elhatároznod, mit szeretnél el-
érni, és ezért nap mint nap apró lépé -
seket megtenni. Ne azon gondolkozz,
hogy mit csinál a melletted lévő, hanem
azon, hogy neked mi az aznapi célod.
Mindenki máshonnan indul és mások a
céljai. A nap végén arra légy büszke,
hogy ismét egy lépéssel közelebb vagy
a célodhoz! Ha bizonytalan lennél, hogy
nap mint nap el fogsz-e menni, hasznos
lehet, ha valakivel együtt edzel. Mindig

Életmódváltáson gondolkozol? 
motiválni fog, hogy ne mondd le az ed-
zést, mert valaki számít rád. Erre lehető-
séget nyújtanak a személyi és csopor-
tos edzések is. Amennyiben kezdetben
bizonytalan vagy, hogy hogyan is kezdd
el, kérd edzők tanácsát. Sokat tudnak
segíteni abban, hogy a te edzettségi ál-
lapotodnak megfelelő következő lépé -
seket hogyan tervezd el.

Tény, nem egyszerű belevágni, meg
kell hoznod a döntést és elmenni az első
edzésre. Pár hét elteltével napjaid részé-
vé fog válni a mozgás és hiányozna, ha
nem lenne. Ha bármiben segítségedre
lehetünk, várunk a Speedfit Stúdióban!

Balázs-Vermes Katalin
edző

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 96/322-657;

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

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

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

MÁJUSI befizetés
esetén KEDVEZMÉNY!

vidrauszoiskola.hu



2016. május 6.   / + / 31

SPORT  HIRDETÉS

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság  „Toborzó Országfutás 2016” címmel
országos 2016 km-es váltófutást rendez, amelyhez Győr-
ben is lehet csatlakozni. Ráadásul a toborzó nap számos
további programot is kínál az érdeklődőknek. 

A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére,
valamint a katonai hivatás, a sport és az egészséges életmód nép-
szerűsítésére a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság a fővárost és valamennyi megyét érintő
2016 kilométeres váltófutást rendez. Az érintett települések lakos-
ságával közösen tisztelegnek a résztvevők elesett hőseink, és az
olimpiai évre tekintettel, a játékokon részt vevő magyar olimpiai csa-
pat előtt. A váltófutó városunkba május 11-én érkezik meg. Csatla-
kozni a nádorvárosi köztemető felújított körforgalmánál lehet,
13.20-kor. A futás a Nagy Imre úton és a Baross Gábor úton halad
végig, majd 14 órakor megérkezik a Bisinger sétányon található Or-
szágzászló emlékműhöz. Az érintett útvonalon lezárásokra kell szá-
mítani, kérjük a lakosság megértését. 

A Bisinger parkban és parkolóban egyébként már 12 órától
kezdetét veszi az a toborzó nap, amely egészen este 6 óráig tart.
A kilátogatókat a parkolóban katonai harcjárművek, a rendőrség
és a tűzoltóság, valamit a büntetés-végrehajtási intézet gépjár-
műveinek kiállítása várja. Az emlékmű körüli területen sátrak és
standok mutatják be a honvédelem munkáját, lesz kézifegyver-
bemutató, szimulátorok és számos tájékoztató anyag. Részt vesz-
nek hagyományőrző civil egyesületek, lesz katonai közelharc-be-
mutató, sőt, aki kedvet érez rá, a büntetés-végrehajtási intézet
rabszállító buszán városnézésre is elmehet. 

Az igazi befutó:
Magyar Honvédség

A Magyar Tenisz Szövetség pénzdíjas verseny-
sorozatot indított, tizenhét állomással. Az első
tornák egyikén Győrben találkoztak a sporto-
lók, a Hungarian Women's Open mérkőzésein,
a megújult Kálóczy téri pályákon.

Rangos, pénzdíjas verseny csaknem har-
minc éve volt utoljára a városban. A nemrég vé-
get ért tízezer dollár összdíjazású torna fináléja
izgalmasra sikerült, hiszen a 19 éves Békefi Bi-
anka, két meccslabdát is hárítva, végül legyőzte
Nagymihály Lucát. A felnőtt ranglistahelyezés-
sel még nem rendelkező Békefi egy évet kiha-
gyott betegsége miatt, néhány hónapja állt újra
edzésbe, és máris nagy sikert ünnepelhetett.

„Úgy érzem, megnyugodtam, amikor
vesztett helyzetben voltam, és akkor kezd-
tem el felszabadultan játszani, teher nélkül.
Hatalmas mérföldkő ez a pályafutásomban,
hiszen nem volt még felnőtt nemzetközi tor-
nagyőzelmem. Hosszú kihagyás után térhet-

Tenisztornák ranghoz méltó környezetben
tem vissza, és most elképesztően boldog va-
gyok” – mondta a döntő után a győztes.

Győrben három verseny folyik egybe ezek-
ben a hetekben, hiszen a II. Hungarian Open
már javában tart, a 25 ezer dolláros harmadik
torna pedig a Marcal Teniszcentrumban lesz.

A profik mellett az amatőrök is pályára léptek
a Kálóczy téren, a tizenkettedik alkalommal
megrendezett Manager Openen. A viadal tíz
helyszínén, páros teniszmérkőzéseken több
mint félezer vállalati közép- és felsővezető, illet-
ve vállalkozó ragadott ütőt. A döntő Budapes-
ten lesz. Az idei győri tornán megújult környezet
fogadta a résztvevőket, köztük a fővédnök Bor-
kai Zsoltot. A polgármester harmadszor indult
a versenyen, Radnóti Ákos alpolgármester pe-
dig második alkalommal lépett pályára a
tornán. A Menedzser Open győri állomásán
a Hegyi Tamás–Hegyi József duó nyert, a
dr. Sás Tamás–Laszka Milán kettős előtt.
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21. szombat

Délelott nyílt nap a Sashegyi 

Hulladékkezelo Központban.

Regisztráció a gyorplusz.hu

Majális menüpontjában.

Próbáld ki a Rába Kalandpark 
óriás rollereit!

Küzdd át magad KUKA BERCI 
megújult akadálypályáján!

Próbáld ki és nyerd meg 1 hétre az Iniciál 

Autóház Kft.  jóvoltából az elektromos 

meghajtású Nissan Leaf személygépkocsit!

Ellenorizd egészségi állapotodat

a Wolf Orvosi Muszer Kft.

ingyenes egészségügyi szurésein!

Délután a Széchenyi téren
programok az egész családnak:

Ismerkedj meg a Gyori Állatmenhely

örökbefogadásra váró négylábúival!

KUKA BERCI
A
élo kívánságmusorral, 

a Pálffy Étterem pedig
igazi  KUKA BERCIFAGYIval vár.

13–18
óra

Sashegy
10–13óra
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