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Összesen 11 iskola 64 diákja 16 csapatban indult
az Audi Hungaria Iskolában negyedszer megrende-
zett „Deutsch mal anders – kunterbunt“ elnevezésű
német nyelvi versenyen. A forgószínpadszerű meg-
mérettetés lényege a diákok német nyelvtudásának
és az idegen nyelvi kommunikációs készségének
mérése játékos és élvezetes formában. A csapatok
több állomáson közösen oldottak meg mindenféle
kreatív feladatot: rajzoltak, festettek, verseltek, éne-
keltek. Az idei rendezvény témája az alsósoknál. „Is-
kola – tanterem, tanszerek, tantárgyak“, a felsősök-
nél pedig „Környezetünk és annak védelme“ volt.
Előzetes feladatként minden csapat készített egy a
témához kapcsolódó plakátot, melyet egy pár per-
ces prezentáció keretében bemutatott.

A verseny mottójának megfelelően, a „tarkabar-
ka” délután végén a legjobb csapatokat könyvutal-
vánnyal jutalmazták, az első helyezettek pedig ku-
pát vihettek haza.

Fogadóóra. Szabó Jenő önkormányzati
képviselő május 17-én 15 és 16 óra között fo-
gadóórát tart, a Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala győr-ménfőcsanaki la-
kossági információs irodán. (Győr-Ménfőcsa-
nak, Szertári u. 4. sz.) 

Nemrég adták át a Barátság Parkban található „kültéri
fitnesztermet”, máris hatalmas népszerűségnek ör-
vend. A lakók kérését meghallgatva, a napokban ref-
lektorokat helyeztek ki. 

Radnóti Ákos, városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester és Adyváros önkormányzati képviselője
lapunk kérdésére elmondta: „Számos visszajelzés
érkezett, hogy sokan sötétedés után is szeretnék
használni az eszközöket. Így nemrég olyan reflekto-
rokat szereltünk fel a parkban, amely lehetővé teszi,
hogy amíg a park nyitva van, addig használhassák
a fitneszes részt is.” 

A szabadtéri fitneszpark ötlete egyébként nagyon
bejött, kortól és nemtől függetlenül nagyon sokan él-
nek a jó levegőn való sportolás lehetőségével. Az esz-
közöket úgy válogatták össze, hogy az idősebb korosz-
tály is bátran és biztonságosan használhassa őket,
szerencsére élnek is a lehetőséggel. 

A Grabo-sátor mögötti parkoló ingyenes, itt min-
denki megállhat, aki sportolni szeretne. A Barátság
park közvetlen környezetében lévő parkolót, kérjük, le-
gyenek kedvesek meghagyni a környező házakban
élőknek. Megértésüket köszönjük, és továbbra is jó
sportolást kívánunk!

„Tarkabarka” német
nyelvi csapatverseny

Reflektorokkal világítják meg a fitneszparkot

Május végére megújul a Petôfi tér
szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Május végéig felújítják a Petőfi tér
Kossuth utca és Petőfi hídi körforga-
lom közötti szakaszát. A munkálatok a
napokban kezdődtek, először a köz-
műszolgáltatók végzik el a szükséges
felújításokat, jelenleg a gázvezeték
cseréje történik. 

Fekete Dávid alpolgármester el-
mondta, az elmúlt években Újváros-
ban több utca, csomópont megújult
vagy átépült, ilyen a Kossuth utca, a
dr. Róth Emil és a Bálint Mihály utca,
valamint a Jedlik hídhoz kapcsolódó
fejlesztések. „A Petőfi tér nagy for-
galmat bonyolít le, ezért is szüksé-
ges az út felújítása új, modern asz-
faltburkolattal” – hangsúlyozta az al-
polgármester. Prédl Antal, a győri
Útkezelő Szervezet vezetője kiemel-
te, a közműfelújításokat követően
megújul az út burkolata, új kétoldali
járda és járdaszegély készül. A kivi-
telezés 24 millió forintba kerül. Arra
kérik a Petőfi téren közlekedőket,
óvatosan vezessenek és vegyék fi-
gyelembe, hogy a munkaterületen ti-
los megállni. 
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A Szentlélek eljövetelét pünkösd-
kor ünnepli a kereszténység. A
húsvétot követő ötvenedik napon
„áradt ki” a szeretet Jézus tanítvá-
nyaira, az apostolokra. Az Írás sze-
rint „hirtelen hatalmas szélro-
hamhoz hasonló zúgás támadt az
égből, amely betöltötte az egész
házat, ahol ültek. Majd valami-
lyen lángnyelvek jelentek meg
előttük, amelyek szétoszlottak és
leszálltak mindegyikükre. Mind-
nyájan megteltek Szentlélekkel,
és különféle nyelveken kezdtek
beszélni úgy, ahogyan a Lélek ad-
ta nekik, hogy szóljanak.”
Itt élünk most a 21. század máso-
dik évtizedének vége felé közeled-
vén, bennünk a szeretet és a meg-
szólalás  képességének erejével, s
pünkösd napján lefékezve közna-
pi rohanásaink értelmetlen futó-
lépteit, tartunk némi önvizsgála-
tot: nem cseréltük-e a bennünk la-
kozó lelket forintra váltható cse-
csebecsékre? Nem árusítottuk-e ki
önmagunk jobbik részét? A láng-
nyelvekkel érkező Szentlélek tar-
tós otthonra talált-e szívünkben? 
Talán fennkölt, túl magasztos kér-
dések ezek földhöz ragadt korunk-
ban, de megkerülhetetlenek. Kér-
dezni önmagunktól legalább olyan
fontos, mint válaszokat találni. Aki
kérdezni mer, az eljutott a kételyig,
márpedig folyamatos kétségek nél-
kül önhitté válik az ember. 
Pünkösd ünnep, de egyben elszá-
moltatás is. Úgy éltünk-e a meg-
adatott Szentlélekkel, ahogy em-
beri hitünk diktálta?  Nem felej-
tettük-e el, hogy ordas eszméket
csak a gyűlölet, nem pedig a szere-
tet táplál? Visszataláltunk-e elté-
velyedéseink kiindulópontjához,
hogy onnan újra tervezhessük
életünket, mint egy pontos GPS az
autónkban? 
A Szentlélek eljövetele óta a sze-
retet folyamatosan árad felénk.
Minden jóra fordított része újra-
termelődik. Végtelen, nem fogy
el. Ám nem mindegy, milyen me-
derbe terelve halad tőlünk to-
vább. Önmagunkat minősíti, kit
árasztunk el vele. 
Ha jóra fordítjuk lelkünket, ak-
kor emberségünk nem lesz
„pünkösdi királyság.” 

Gy. P.

Az eljövetel

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

Az idei gyümölcstermés fele is
odaveszhetett az áprilisi fagyok
miatt. A váratlan mínuszok ko-
moly pusztítást végeztek, az
eper, a cseresznye, a meggy, a
szamóca, a barack és a szőlő is
megsínylette a hideget, a ter-
méskiesés miatt negyedével
drágulhatnak a termékek. A
fagykárokat május végéig je-
lenthetik a gazdák, őket egy 24
milliárdos alapból kárpótolják.    

Több helyen nem is lesz szüret  
A meteorológia se jelezte előre a

fagyveszélyt, állítják a termelők. Eh-
hez képest a mélyebben fekvő gyü-
mölcsösökben mínusz 6-7 fokot is
mértek április végén. Mindenkit várat-
lanul ért a hajnali fagy, ami komoly
pusztítást végzett a Dunántúl nagy ré-
szén, így Győr-Moson-Sopron me-
gyében is. „A gyümölcsösök 60-70
százaléka teljesen tönkrement, a cse-
resznye, a meggy, a szamóca és az
eper nem bírta az szokatlan mínuszo-
kat” – mondta a megyei agrárkamara
elnöke. Németh Gergely szerint hatal-
mas a kár, a két történelmi borvidéken
aratott a fagy.  Sopron környékén, sok
ültetvényen nem is kell idén szüretelni,
de Pannonhalma térségében is meg-
tépázta a hideg a szőlőt. „A dióter-
mesztéssel foglalkozó gazdák arcára
is „ráfagyott” a mosoly, a termés há-
romnegyede odalett a hajnali mínu-
szokban” – állítja a szakember. „Óriási
szerencse, hogy a gabonafélék meg-
úszták, az akácosok viszont megsíny-
lették a hideget. Ez a méztermelőket
érinti roppant kellemetlenül” – tette
hozzá Németh Gergely.  

Komoly drágulást hozhat a fagy  
„A fagy minden bizonnyal komoly

terméskiesést okoz a termelőknek” –
ezt már a Zöldség-Gyümölcs Ter-
méktanács alelnöke közölte. Csizma-
dia György szerint, ha valóban odave-
szett a gyümölcsök 60-70 százaléka,
az komoly drágulást hoz a piacokon.
„Arra számítunk, hogy a fagy negye-
dével drágítja majd a termékek árát”
– tette hozzá az alelnök. „Az eper
1200, a cseresznye 1000, a meggy
pedig 350 forintba
kerülhet kilónként” –
mondta a szakember.
„Az egy főre jutó ha-
zai gyümölcsfogyasz-
tás közel felére esett
vissza az elmúlt 20
évben, a várható drá-
gulás pedig csak
ront a szomorú ten-
dencián” – magya-
rázta Csizmadia
György, aki szerint
„ilyen áron, még kevesebben tehetik
majd meg, hogy friss gyümölcsöt fo-
gyasszanak”. „A gazdák, ha van is biz-
tosításuk, a vevőkre hárítják át fagy
okozta kárukat, a kevesebb gyümöl-
csöt jóval drágábban akarják eladni,
hogy a lehető legjobban jöjjenek ki a
valóban szorult helyzetből” – zárta
szavait a Terméktanács alelnöke.
„Most még nem érezzük a fagy okoz-
ta drágulást, de szerintünk is elkerül-
hetetlen lesz az áremelés” – erősítet-
te meg a rossz hírt Réti Károly, a győri
Vásárcsarnok egyik zöldség-gyü-
mölcs kereskedője. 

Nehéz és drága védekezni 
Az áprilisi fagykárok a Mezőgazda-

sági és Vidékfejlesztési Hivatal hon-
lapján elérhető „Mezőgazdasági koc-

kázatkezelési rendszer” elektronikus
alkalmazáson keresztül egészen má-
jus 23-ig jelenthetők be – közölte az
MVH. Eddig több ezer gazdálkodó je-
lentette be tavaszi fagykárát, több
mint 10 ezer hektárnyi területen, de ez
a szám biztosan tovább fog nőni. „Kü-
lönböző módszerekkel, például füstö-
léssel a fagy ellen is lehet védekezni,
ahogy ezt sokan teszik Ausztriában
vagy Svájcban” – mondta az agrárka-
mara megyei elnöke. Németh Gergely

szerint „idehaza ilyen hideg időben
fagyvédelmi gyertyákkal vagy gázége-
téssel és ventilátorral melegíthetik a
gyümölcsfákat, utóbbi eljárás viszont
borzasztóan drága, hektáronként
akár félmillió forintba is kerülhet”. „Az
április végén mért mínusz 6-7 fokos
hideg ellen nehéz hatékonyan véde-
kezni, ráadásul, mint mondtam, az
előrejelzések sem segítették a terme-
lőket” – tette hozzá az elnök. Szakem-
berek szerint a klímaváltozás a ma-
gyar gazdákat is próbára teszi, a jövő-
ben ugyanis egyre gyakoribb lesz a
hasonló jelenség, mint a mostani fagy.
Hozzáértők úgy vélik, nyitni kell az új
növényi kultúrák és művelési techno-
lógiák felé, mert ha nem, termelők so-
rát teheti tönkre egy-egy váratlan idő-
járási rendellenesség.        

Kevesebb gyümölcsre kell számítani,
a fagy nagy károkat okozott 
az idei termésben

A gazdák arcára „fagyott” a mosoly 

A fagykárokat május 
végéig jelenthetik 
a gazdák, ôket egy 
24 milliárdos alapból 
kárpótolják.
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Mennyire kell a tehetség
a munkáltatóknak?
Szimpózium a tehetségekért. A Széchenyi Egyetem
a kamarával összefogva, tehetségbörzét szervez.
Vállalkozások jelentkezését várják. (Május 18. szer-
da, 13:00 órától a Széchenyi Egyetem VIP terme). 

Vállalkozz digitálisan!
KKV-k és az informatika –

GINOP országos nyitórendezvény Győrben.
Május 19. csütörtök,13 órától.

Kereskedők napja lesz! 
Jelentkezzen már most! 
Témák: Új közterület-használati és reklámrendelet
alkalmazása a gyakorlatban. Bűnmegelőzési taná-
csok, és az adatvédelmi törvénynek való megfelelés-
ről is szó lesz. Bővebb információ, jelentkezés:
www.gymskik.hu/rendezvenyek

Győzze meg partnereit Prezivel!
Jelentkezzen 

a haladó
kamarai képzésre! 
Határidő május 16. 

Szakmai út az Ipar Napjai 
szakkiállításra

„Egy nap az adatvédelemről –
kötelezettségek, bírságok,

megoldások”
Időpont: május 28. 10 órától.

„Kamara által AJÁNLOTT
vállalkozás 2017” – pályázati felhívás!
Hitelesség, szakmaiság, minőség,
biztonság. Az idei évben is meg-
hirdetik a „Kamara által AJÁN-
LOTT vállalkozás” védjegyprog-
ramot az önkéntes tagjaik köré-
ben! Csatlakozzon az Ön vállal-
kozása is a védjegyet használó cé-
gekhez, élvezze a tagság nyújtotta elő-
nyöket! A pályázat benyújtási határideje: 
2016. május 31.

Kara Ákos és Simon Róbert Balázs győri országgyű-
lési képviselők sajtótájékoztatót tartottak a kor-
mány által az Országgyűlés számára benyújtott jövő
évi költségvetési tervezetről.

Kara Ákos elmondta: Magyarország ma már sta-
bil lábakon áll: növekszik a gazdaság, visszafizettük
az IMF és az Európai Unió hitelét, csökkent az állam-
adósság. A magyar reformok működnek, és ennek
köszönhetően a jövő évi költségvetés biztosítja,
hogy minden magyar ember tehessen egy lépést
előre a saját életében. A 2017-es költségvetés min-
denekelőtt az adócsökkentés és az otthonteremtés
költségvetése lesz. 

2017-ben továbbra is 15 százalék lesz a szemé-
lyi jövedelemadó kulcsa, amely az egyik legalacso-
nyabb Európában. Más területeken is folytatódik az
adócsökkentés, hiszen 2017. január 1-től 27 száza-
lékról 5 százalékra csökken a legfontosabb élelmi-
szerekre (tej, baromfihús, tojás) vonatkozó áfa. Ezt
megelőzően a sertéshúsra vonatkozó áfa már 2016-
ban ilyen mértékben csökkent. Szintén csökkenti

Az adócsökkentés
és az otthonteremtés költségvetése

az adóterheket, hogy 18 százalékra csökken az in-
ternet-hozzáférésre és az éttermi szolgáltatásokra
vonatkozó áfa-kulcs. 

Simon Róbert Balázs azt emelte ki, a gyermeket
nevelők a továbbiakban is számíthatnak a családi
adókedvezményre. Ennek havi összege a kétgyer-
mekes családok esetében 2017. januárjától 15 ezer
forintra nő gyermekenként. Egy kétgyermekes csa-
lád éves jövedelme akár további 60 ezer forinttal is
emelkedhet. A fiatal házasok is kapnak adókedvez-
ményt, adóalapjukat jelentősen csökkenthetik. 

A saját otthon megléte a polgári berendezkedés
egyik legfontosabb előfeltétele. Ezért a költségve-
tés továbbra is jelentős forrásokat biztosít az otthon-
teremtési programra. Ennek legfontosabb elemei
az új és használt lakás vásárlására is felhasználható
családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), az ál-
lamilag támogatott kedvezményes hitel, valamint
az áfa-csökkentés. A cél az, hogy minden magyar
ember saját lakáshoz vagy házhoz jusson, elérhető
áron – fogalmazott Simon Róbert Balázs.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A szúnyoggyérítési munka
hatékonyságának javítása
érdekében, a Győr-Szol Zrt.
megvásárolt egy speciáli-
san mezőgazdasági felada-
tok elvégzésére alkalmas
PLZ M18 Dromader típusú
repülőgépet.

A gépet szerdán, a péri repülőté-
ren mutatták be a sajtó képvise-
lőinek. A lengyel gyártású, ame-
rikai konstrukció alapján készült
repülő vegyszertartálya 2500 li-
ter folyadék szállítására alkalmas,
2,5 óra repülési idő alatt 2000–
2400 hektár területen tud szú-
nyogot irtani.

Radnóti Ákos alpolgármester
kiemelte: tavaly Győr szúnyog-
mentes volt, amely a repülőgépes
irtásnak és a 2015-ben vásárolt
két meleg párás ködösítő berende-
zésnek köszönhető. Annak érdeké-
ben, hogy idén is szúnyogmentes
legyen városunk, újabb beruházá-
sokra, fejlesztésekre volt szükség.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója elmondta, a cég
„saját kézbe vette" a szúnyoggyéríté-
si feladatokat. Ennek egyik legfonto-
sabb eleme a figyelőszolgálat mű-
ködtetése. Biológusok heti rendsze-
rességgel figyelik, mérik, vizsgálják
a győri és Győr környéki szúnyogpo-
puláció alakulását. Másik fontos fel-
adat volt a géppark megléte, ezért
vásárolta meg a cég a Dromadert.
A gépet éjjeli leszállást biztosító be-

rendezéssel is felszerelték, hogy sö-
tétben is biztonságosan leszállhas-
son a péri reptérre. A beruházás 25
millió forintba került.

A társaság ezenkívül bérel
egy AN–2-es típusú repülőgépet
is. A gépek próbaüzeme már a ta-
valyi szezonban megkezdődött, a
két repülő kapacitása alkalmas
arra, hogy a teljes gyérítést egy
napon elvégezze a város terüle-
tén. A beruházás jóvoltából a szú-
nyoggyérítés nem csak hatéko-
nyabbá válik, de annak költségei
is csökkennek 20-30 százalékkal
– emelte ki a vezérigazgató.

Sági Géza tájékoztatott, az el-
múlt héten már a város különböző
területén meleg párás ködösítést
alkalmaztak, repülős gyérítésre
eddig még nem volt szükség.

„Dromedárral” erôsít a Gyôr-Szol

Új repülővel üzennek hadat
a szúnyogoknak
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EYOF ÉPÍTKEZÉS RÖVIDEN

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál fő versenyhelyszínéül szol-
gáló Radnóti úti sporttelep építé-
sén jártunk, ahol már kirajzolódik
a futófolyosó szerkezete is.

Az új városi uszoda, az Aqua Sport-
központ melletti helyszínen dinamiku-
san zajlik a munka, hiszen a kivitele-

zők már több területen is „a föld felett”
dolgoznak. „A sportkomplexum kivite-
lezési munkái során elértünk az első
jelentős mérföldkőhöz, befejeződtek
a cölöpözési munkálatok. Most már a
látványosabb rész kezdődik a felmenő
szerkezetek építésével” – fogalmazott
kérdésünkre Simon Csaba, az építte-
tő Győr Projekt Kft. ügyvezetője. Hoz-
zátette, elkezdődtek az előre gyártott
vasbeton szerkezetek kivitelezési
munkái, először a futófolyosó, majd a

Látványos szakaszba ér az építkezés
multifunkcionális csarnok és torna-
csarnok esetében. Ezzel párhuzamo-
san zajlik az acélszerkezetek beépíté-
se és a monolit vasbeton szerkezetek
kialakítása is. A sportkomplexum ki-
szolgálásához elkészült a víz- és csa-
torna alaphálózat kiépítése is. 

Mint megtudtuk, május hónapban
az atlétika gyakorlópálya megkapja a
végleges EPDM – ismertebb nevén
rekortán – burkolatot, és a szükséges
felfestéseket is, így az használható

lesz az atléták számára. Szintén eb-
ben a hónapban kezdődik el a csar-
nokrészek lezárása mind a függőle-
ges, mind a vízszintes felületeken, elő-
ször majd a futófolyosónál és utána
sorban a multi- és tornacsarnoknál,
majd a judocsarnoknál és legvégül a
teniszépületnél. 

Mint ahogy arról lapunkban is be-
számoltunk, a város új sportkomple-
xumának építése februárban kezdő-
dött, ekkor vette át a munkaterületet

az A-K Építőipari Kft., amely 6,6 milli-
árd forint értékben építi meg a létesít-
ményegyüttest 2017. május 31-ig. A
megvalósuló centrum a tenisz, az at-
létika, a torna és a küzdősportok –
mint a judo, a birkózás – otthona lesz.
Számukra létesül egy teniszcentrum,
egy atlétikacentrum, egy nehézatléti-
kai csarnok, egy tornacsarnok és egy
multifunkcionális csarnok. Utóbbi ré-
vén további sportágaknak – mint kézi-
labda, kosárlabda, röplabda, tollaslab-
da, asztalitenisz stb. – versenyhelyszí-
ne is lehet a sporttelep. A létesítmé-
nyek egy kompakt, egymáshoz köz-
ponti előcsarnokon keresztül kapcso-
lódó épületegyüttesben helyezked-
nek majd el. A központi épületből ér-
hetők el a sportolói helyiségek (öltö-
zők, edző- és versenypályák), illetve a
közönségforgalmi funkciók (lelátók,
szociális blokkok, büfé, ruhatár). A
központi épület mögött található
majd a nyolcsávos atlétika-versenypá-
lya, a hozzá kapcsolódó, téli edzésle-
hetőséget is biztosító, atlétikai cent-
rummal és lelátóval, a teniszpályák, il-
letve a négysávos atlétika bemelegítő
pálya. A parkolók a főépület két olda-
lán elosztva helyezkednek majd el. 

A Radnóti úti sporttelep építésével
párhuzamosan több helyszínen is fo-
lyik a munka, egyrészt az egyetemi
kampusz területén, ahol szintén álla-
mi és önkormányzati finanszírozással
épül új kollégiumi épület, illetve az
egykori olajgyár területén is, ahol kül-
ső beruházásban készül kétszáz lakás.
Mindkét helyszín olimpiai faluként
funkcionál majd a 2017-es esemény
idején, ezt követően – akár csak a
Radnóti úti sporttelep – a győrieket
szolgája tovább.

Szem, aki most olvasod, szólj a szí-
vednek, hogy szóljon a lábadnak! –
ez a mottója annak a jótékonysági
rendezvénynek, amely az egész-
séges életmódot is szolgálja.

A június 4-i esélyfutás fővédnöke dr. Sik
Sándor, a városrész önkormányzati kép-
viselője, aki lapunknak elmondta, a Váci
Mihály Általános Iskola által szervezett
programon a résztvevők a nevezési díj-
jal az Esélyt A Szentiváni Ifjúságnak
Egyesületet támogatják,  amely a fiata-
lok testi és szellemi fejlődését segíti
 tanórán kívüli sport, szabadidős és kul-
turális foglalkozások keretében, az
esélyegyenlőség jegyében. A program
június 4-én 8:30-kor kezdődik a győr-
szentiváni Molnár Vid Bertalan Közössé-
gi Ház terén, a bemelegítés után elrajtol-
nak a versenyzők, akik 2, 5, 10 és 21 ki-
lométeres távot teljesíthetnek, és távon-
ként az első három helyezettet díjazzák.

Előzetes regisztráció a nevezés befi-
zetésével lehetséges június 1-ig az
egyesület számlaszámára (a megjegy-
zés rovatba kérik a futó nevét és a futó-
táv hosszát feltüntetni). Nevezés a hely-
színen is lehetséges, ez esetben előze-
tesen telefonon kérik jelezni a nevezési
szándékot az iskola telefonszámán (06-
96/523-193), e-mail címén: vaciti@va-
cim-gyor.sulinet.hu, vagy a facebook ol-
dalon. („Esélyfutás”) Bankszámlaszám:
59800163-11025485.

2 km-es futótáv 500 Ft, 5 km, 10
km-es futótáv 3000 Ft, 21 km-es fu-
tótáv 4000 Ft. Az útvonalhoz térképet
mellékelnek és 5 kilométerenként fris-
sítő állomásokat helyeznek el.

Esélyfutás

Egyre többször tapasztalni, hogy kijelölt
gyalogátkelőhelyen kerékpárosok hajta-
nak át – szabálytalanul, veszélyhelyzetet
teremtve másoknak és önmaguknak
egyaránt. A győri Útkezelő Szervezet a he-
lyes közlekedésre felhívó, új tájékoztató
táblákat helyezett el a Szigethy Attila úton
a Verseny utcai gyalogátkelőhelynél. A
táblák egyelőre csak ezen a helyszínen
láthatók, amennyiben pozitív szakmai
visszajelzések érkeznek, folytatni fogják a
figyelemfelhívó táblák elhelyezését olyan
helyeken, ahol jellemző a gyalogátkelő-
kön történő – szabálytalan átkerekezés.

Tolva szabályos!

Már szigetelnek a munkások

Látványos szakaszához ért
az építkezés
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Lackfi János és Gryllus Dáni-
el műsorát láthatták a na-
pokban az érdeklődő győri-
ek a Kisfaludy Könyvtárban.
Az előadás előtt Lackfi Já-
nossal a 2013-as Győri
Könyvszalon Alkotói-díjasá-
val beszélgettünk.

Hogyan találtak egymásra
Gryllus Dániellel, és miért járja
egy költő és egy zenész közös
előadással az országot?

Régi barátság a miénk. Dani
egyszer egy olyan plakátot muta-
tott nekem, amelyen az látszik,
hogy a szüleimmel – két nappal a
születésem előtt – közösen lépett
fel. Úgyhogy többek között a zené-

jén nőttem fel, majd később a kap-
csolatunk odáig fejlődött, hogy öt
éve közösen szervezzük a kapolcsi
Kaláka versudvart. Három éve pe-
dig járjuk az országot a Feldarabol-
juk a végtelent című produkciónkkal.

Már az előadás címe is ta-
lányos...

Hazaérkezett a Győri Filharmonikus Zenekar Japán-
ból, ahol három koncertteremben, összesen tizen-
három koncertet adott a szigetország legismertebb
komolyzenei fesztiváljának, a „La Folle Journeé au
Japon” keretében, Niigatában és Tokióban.

Az együttes már több alkalommal bemutatko-
zott a Távol-Keleten, ám először szerepelt a felkelő
nap országában. René Martin, a fesztivál ötletgaz-
dája, művészeti vezetője nagy elismeréssel nyilat-
kozott a társulatról: „Nagyon boldog vagyok, hogy
idén a fellépők között köszönthettük a Győri Filhar-
monikus Zenekart. A japán közönség el volt ragad-
tatva ettől a csodálatos együttestől, így remélem,
hogy máskor is együtt fogunk dolgozni." Japán leg-
nagyobb zenei ügynöksége – egyben a fesztivál

Sikeres volt a japán turné
szervezője – a KAJIMOTO meghívására érkezett a
fesztiválra a Győri Filharmonikus Zenekar. Masahi-
de Kajimoto, az ügynökség elnöke szintén elragad-
tatással beszélt a társulatról. „Nagy meglepetés
volt a japán közönség számára a zenekar. Sokkolt a
társulat kiváló minősége, nagyon tetszett a különle-
ges hangzásvilága, és a nagyszerű karmesterek.
Számos alkalommal hallgattam meg őket a feszti-
vál ideje alatt, és boldog vagyok, hogy saját magam
fedezhettem fel a zenekart.”

A 13 koncert műsorán összesen 26 mű szerepelt,
amely nagy kihívást jelentett a művészek számára. A
koncerteken Berkes Kálmán művészeti vezető, illetve
Rácz Márton karmester vezényelt. Az együttes elő-
adásait közel 28 ezer néző hallgatta meg. 

A motívumokkal játszunk,
van egy fix kerete az előadásnak,
de kitérőket is teszünk. A végte-
len motívum az, amely megjele-
nik a zenékben és a versekben is
az előadáson. Én a saját szerze-
ményeimet mondom, Dani pe-
dig a magyar költők közül válo-
gat, Kányádi Sándortól, Szabó
Lőrincig, olyan megzenésített
verseket ad elő, amelyek citerá-
val és énekhanggal meghitt han-
gulatot teremtenek. Az előadás
arról szól, hogyan kerül a mi kis
pontnyi életünk a végtelenbe.
De szól a hagyományok és a ge-
nerációk végtelenségéről is.
Tudjuk, az idő szubjektív, mert
nem mindegy, hogy a kedve-
semre vagy a fogorvosomra vá-
rok: elvileg ugyanaz az idő, de
nem ugyanaz az érzet.

Termékeny szerző. Számít-
hatunk-e új kötetre a közeljövő-
ben?

A Milyenek a magyarok? című
prózakötet-sorozatomnak jelenik
meg májusban a negyedik része,
az Egy a ráadás címmel, ebben is
görbe tükröt állítok a magyarok-

nak. A 90-es években írt verscik-
lusom, az Öt seb jelenik meg a
Szent István Könyvhétre, amely-
ben a szerepvers hagyományát
megújítva, öt közismert ókori és
középkori szent hangján szólalok
meg. Hamarosan napvilágot lát
az első öt kötetem összegyűjtött
anyagából a Szóvihar című
könyvem. Végre valahára nyárra
pedig CD-n és könyvben is kiad-
juk az elmúlt öt évem verstermé-
sét. Az Emberszabás címet vise-
lő kiadványt Herczku Ágnessel,
Sinha Róberttel és Novák Péter-
rel készítjük.

Győrben mikor láthatjuk leg-
közelebb?

Mindig szívesen jövök, szere-
tem ezt a várost. Itt kaptam
meg a Győri Könyvszalon díjat,
akkor is Gryllus Dani írt egy
szerzeményt az eseményre. Ezt
is hallhatta a szerda esti győri
közönség.

A fellépések, a munka mellett
jut ideje a népes családjára?

Nagyon gyorsan pörögnek
körülöttem az események, hat
gyermekem van, két unokám és
a legkisebb gyermekem fiata-
labb, mint az első unokám. Hét-
végén ünnepeljük Vilmos uno-
kám első szülinapját, de fél éven
belül háromszoros nagypapa le-
szek, úgyhogy fel kell kötnöm a
nemzeti textíliát!

Feldaraboltuk a végtelent

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat!
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310
KAPUVÁR, Fô tér 17. Tel.: 96/595-080, 30/754-0211.
Ny.: H.—P.: 8—12 és 13.00—17.00, szo., v.: zárva
E-mail: info@galbusz.hu 

MEDITERRÁN ESTÉK KRK SZIGETÉN!
félpanzióval, június 22—25. 66.000 Ft/fô 
Rijeka-Opatija-Porec-Rovinj-Pula-Krk-sziget-Zágráb

AHOL A SASOK SZÁLLNAK
félpanzióval, július 11—14. 78.000 Ft/fô 
Berchtesgaden—Hitler Sasfészek—Hallstatt—Bad Ischl—
Salzburg—Chiemsee

VARÁZSLATOS TOSZKÁNA
félpanzióval 08. 14—19.  141.000 Ft/fô
Padova—Firenze—Pisa—Lucca  Siena—Ferrara

PÁRIZS A DIVAT ÉS FÉNYEK FÔVÁROSA
félpanzióval 08. 06—12. 162.000 Ft/fô 

SZÍNHÁZAJÁNLATUNK:
EVITA — Margitszigeti Szabadtéri Színpad
07.10. 11.000 Ft/fô

Lackfi János
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Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan és egyéb 

befektetési alapok
• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai vagy külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36 96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony 
banki kamatokkal?

Befektetései nem jól alakultak?
Akkor forduljon hozzánk bizalommal!

Segítünk kialakítani 
egyénre szabott 
portfólióját!

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

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

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

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre INGYENES ismertető előadást tart
Győrben 2016. május 21-én (szombat)

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

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

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idén a megszokott, népszerű fesztiválokon
kívül is számos izgalmas program várja a győ-
rieket és a turistákat városunkban. A nyárnyi-
tón Freddie fellépése után a Best of LGT-t hall-
hatja a közönség, de a nyár folyamán fellép a
Wellhello és a Halott Pénz is, a sportbarátokat
pedig EB és olimpiai terasz várja.

A nyári programkavalkád a hagyományokhoz híven
idén is a Nyárnyitó nagykoncerttel kezdődik a Duna-
kapu téren, június 18-án 21 órától (esőnap június 19.)
a Best of LGT-vel. A rajongók a jól ismert slágereket
az LGT ikonjaival, Somló Tamással, Karácsony János-
sal és Solti Jánossal élvezhetik, fellép a műsorban a fi-
atal generáció egyik legígéretesebb gitáros-énekese,
Heincz Gábor Biga, valamint az Abrakazabra zenekar.
A koncert előtt, 20:30-tól színpadra lép Freddie, vagyis
a győri Fehérvári Gábor Alfréd, aki a Dal című műsor
megnyerése után – éppen a héten – hazánkat képvi-

seli az Eurovízión. Az estét nagyszabású tűzijáték zárja,
a résztvevők hazajutását az önkormányzat éjszakai
buszjáratokkal segíti – jelentette be dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester, aki azt is elmondta, a nyári prog-
ramokkal egyaránt szeretnék szórakoztatni a győrieket
és a hozzánk látogató turistákat.

Az LGT zenekar tagja, Karácsony János úgy fogal-
mazott, az este folyamán a legjobb LGT-slágereket
hallhatják a győriek egy fergetegesnek ígérkező, két-
órás nagykoncert keretében. Hozzátette, számára

Meglepetések nyara Gyôrben
Győr fontos helyszín, ahová nem csak az LGT hősko-
rában járt rendszeresen, de a mai napig vissza-vissza-
tér magánemberként. Barátok, helyek, események
kötik ide, ezért is örömteli számára, hogy szerepet vál-
lalhat a győri nyári programok megnyitásában.

A megszokott fesztiválokon kívül a nyár folyamán
olyan különleges eseményekkel találkozhatunk,
mint a június 11-i Portugála, a Portugál 200. sza-
badtéri előadása. Forgács Péter színházigazgató ki-
fejtette, eljött az ideje, hogy elengedjük a darabot,
de ezt méltó módon szeretnénk megtenni, ezért ez
a nap teljes egészében a „Portugálról” szól majd.
Július 23-án a Nyáresti koncert keretében a Well-
hello és a Halott Pénz lép fel, míg július 30-án a Ha-
bana Social Club ígér fergeteges estét. Az idén nyá-
ron két fontos, a magyar sportbarátokat is nagyban
érintő világeseményt rendeznek, a labdarúgó EB és
az olimpia ideje alatt is szurkolói terasz működik
majd városunkban, a Rába-parton.

A nyárnyitó koncert után két nappal, június 20-án
kezdődik a XII. Magyar Táncfesztivál, június 25-én a
Múzeumok Éjszakája, június 25–26. között pedig a

Szent László Napok repítenek vissza ben-
nünket a lovagkorba. Június 27-én dísz-
közgyűlés keretében adják át a városi
Szent László-díjakat. Július 1–3 között me-
seországgá változik a város, ekkor rendezik
ugyanis a Győrkőcfesztivált, hazánk talán
legnépszerűbb, gyermekeknek szóló prog-
ramsorozatát. Július 8–9-én az Ír–Magyar
Napok, a július 15–17-i hétvégén pedig a
Fröccsnapok, illetve a Győri Legendák
Napja kínál megannyi izgalmas programot.
Augusztus 12–14. között a Barokk Eskü-

vőt rendezik, míg augusztus 21-én a Voices-koncert
szórakoztatja a közönséget. Augusztus 25-én kez-
dődnek a IX. Győri Bornapok, amelynek keretében a
nyárzáró szuperkoncert zárja a programsorozatot.

A kiemelt rendezvényeken túl is rengeteg érdekes
programot kínál a meleg évszak Győrben, az erről szó-
ló programajánló a napokban jelent meg, elérhető a
Baross úti Látogatóközpontban, és letölthető a gyor.hu
honlapról is, de a város facebook oldalán is folyamato-
san információkat szerezhetünk a programokról. 

„Best of LGT, Freddie,
Wellhello, Halott Pénz, EB 
és olimpiai terasz, és persze 
a fesztiválok — csak néhány
hívó szó az idei nyárból”

Karácsony János: 
Miénk lesz a tér!
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A pályázati kiírás 2016-ban is az idős személyek lakhatási körülmé-
nyeinek részleges átalakítással, illetve akadálymentesítéssel történő
javítását célozza meg. A megpályázható összeg maximum 500.000 Ft.
A pályázat beadásának feltételeit a pályázati útmutató tartalmazza.

A pályázat benyújtásának módja: egy eredeti és egy másolati pél-
dányban, elektronikusan kitöltve, postai úton vagy személyesen
a következő címre:  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
9021 Győr, Amadé L. u. 1. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati adatlap és útmutató letölthető a www.maltai.hu/idos-
barat oldalról. 

A pályázattal kapcsolatosan további  információ kérhető
a titkarsag.gyor@maltai.hu e-mail címen és a 30/692-1096-os telefon-
számon, vagy az MMSZ titkárságán: 96/336-129-es telefonszámon.

Pályázati felhívás

Idős emberek
lakhatási körülményeinek javítására

2016
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiója 

a Győri Önkormányzattal megkötött szerződése alapján.

szerző: papp zsolt–koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Az idén kiírt, családi házakat érintő
programot a tavalyi társasházak ener-
giatakarékos felújításának pályázati le-
hetősége előzte meg, amelyet az ál-
lam mellett a győri önkormányzat is je-
lentősen támogat. Borkai Zsolt pol-
gármester elmondta, Győr évek óta
élen jár a lakóépületek energetikai
korszerűsítésében, amely elsősorban
a panelházakat érintette. A közismert
néven panelprogramnak nevezett pá-
lyázatokon a győri panelállomány
mint egy kétharmadában történt vala-
milyen energetikai felújítás, az állam
és az önkormányzat támogatásával,
valamint a lakók önerejével. 

Kiemelte, az Otthon Melege Prog-
ram tavaly egy új impulzust adott a fej-
lesztéssorozatnak, amely már nem csu-
pán a panel, de a téglaépítésű társashá-
zak számára is megteremtette a korsze-
rűsítés lehetőségét. „A győri önkor-
mányzat igyekezett minden segítséget
megadni a pályázóknak, ezért is szer-
veztünk országgyűlési képviselőinkkel
karöltve fórumot a közös képviselők szá-

Borkai Zsolt: a város évek óta élen jár a lakóépületek energetikai korszerûsítésében

Az országos források ötöde Gyôrbe került
mára. A lakóközösségek így felkészül-
tebben vághattak bele a pályázatba.”

Lapunk kérdésére a polgármester
kifejtette, jelenleg a szerződéskötések
zajlanak, ennek tükrében elmondható,
hogy az érintett 2879 győri lakás ese-
tében a teljes beruházási költség 5,2

milliárd forint, amelyből közel 2,4 mil-
liárd forint az állami és 1,15 milliárd fo-
rint az önkormányzati támogatás. A
beruházásokat követően várható
szén-dioxid-megtakarítás mennyisé-
ge mintegy 35 millió kilogramm. Infor-

mációink szerint a beadott 91 győri
pályázatból 89 nyert állami és önkor-
mányzati támogatást, két visszalépés
révén 87 pályázat esetén történnek
meg a szerződéskötések. 

Minden idők legnagyobb társashá-
zi energia-korszerűsítési programja

indult Győrben, hiszen minden, for-
mailag és szakmailag érvényes, 60 la-
kás alatti társasház győri pályázata
nyertes lett – jelentette be nemrégi-
ben Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára. Az államtit-

kár, aki egyúttal győri országgyűlési
képviselő, azt is hozzátette: megemel-
ték az eredeti 10 milliárd forintos for-
ráskeretet, így a kormány összességé-
ben 11,8 milliárd forint támogatást
nyújt az Otthon Melege Programhoz.
Az országos forrás ötöde Győrbe ke-
rült. A képviselő azt is hozzátette,
hogy ezekben a lakásokban a felújítás
után csökken a rezsiköltség. 

Az „Otthon Melege Program” foly-
tatásaként 2016. július 1-jétől indul a
családi házak energetikai korszerűsí-
tését és felújítását támogató újabb al-
program – nyilatkozta Simon Róbert
Balázs győri országgyűlési képviselő.

Az induló keretösszeg 5 milliárd forint
lesz, amelynek elosztása régiónként tör-
ténik. Mindez azt jelenti, hogy a Győr-
Moson-Sopron megyét is magába fog-
laló régióban körülbelül háromszáz csa-
ládi ház pályázata nyer, ez nagyjából me-
gyénként száz-száz pályázatot jelent. 

A pályázat várhatóan májusban meg-
jelenik, pályázni azonban csak július el-
sejétől lehet, s mivel a keretösszeg szá-
mításaink szerint a nagy érdeklődés mi-
att hamar kimerül, azonnal célszerű be-
nyújtani – fogalmazott a képviselő.
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Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út. 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu
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Körutazások:
Szászország—Drezda—Berlin—Potsdam júl. 12—16. 94.900 Ft/fô
Krakkó és a Magas-Tátra szépségei aug. 4—7. 49.500 Ft/fô
Szicília, a sokarcú sziget szept. 8—16. 166.900 Ft/fô
Az Isztria festôi tájain szept. 22—25. 51.900 Ft/fô
Száztornyú Prága okt. 14—16. 37.900 Ft/fô 

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás reggelivel,
kísérô idegenvezetô; a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza! 

Egynapos kirándulásainkból:
Végig az Alpokon — Mariazell máj. 22. 6.800 Ft/fô
Dévény — Schlosshof — Pozsony máj. 29. 5.100 Ft/fô
Aggteleki cseppkôbarlang — Hollókô jún. 5. 10.300 Ft/fô
Bécs: idôutazás és a Duna-torony jún. 11. 5.300 Ft/fô
Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz jún. 25. 11.700 Ft/fô
Kis-Balaton és a Krisna-völgy júl. 9. (ÚJ!) 6.500 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk
még kulturális körutazások széles választékával, belföldi ajánlatokkal és
partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.

Győr MJV Önkormányzata, a tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségeit, bérleti díjra történő nyílt
pályáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon),
a GYŐR-SZOL Zrt. Központjában  (9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint a  www.gyor.hu  honlapon Vagyonhasznosítási
felhívás menüpontban tekinthetők meg 2016. május 17-től  2016. június 6-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is
letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1. Gazdálkodási Főosztály Vagyongaz-
dálkodási Osztályán, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon: 96/500-236-os és 96/500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2016. június 6. (hétfő) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. I. emelet Zechmeister II. Terem

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 2014–2020-as tervezési ciklusban Győr
21,6 milliárd forint uniós forrást használhat
fel, de a lehíváshoz meg kell felelni a pályá-
zati feltételeknek. Az önkormányzat a for-
rások felhasználásával a város élhetőségé-
nek további javítását célozza…

„A győri önkormányzat évről évre tízmilliárdos nagy-
ságrendben fordít pénzeszközöket a városfejlesztés-
re. Számos nagy projektjét saját erőből valósítja meg,
de ezekhez jól tudjuk hozzákapcsolni az uniós pályá-
zatok nyújtotta lehetőségeket. Elég, ha csak arra
gondolunk, hogy a Széchenyi tér és a Dunakapu tér
is önkormányzati forrásból valósult meg, de a tereket

összekötő utcák megújításához már európai támo-
gatást vettünk igénybe” – fogalmazott kérdésünkre
Fekete Dávid. A pénzügyekért felelős alpolgármester
hozzáfűzte, a 2020-ig tartó uniós költségvetési cik-
lusban városunk számára előirányzott, több mint
húszmilliárd forintos keret egyharmadára már be-
nyújtotta pályázatait az önkormányzat.

Ezek közül a legjelentősebb tétel az Árpád úti mul-
tifunkciós épület és parkolóház, amelynek kapcsán

Felkészültünk az EU-s pénzek fogadására
kétmilliárd forintra pályázik a város. Hasonló össze-
get jelent a győri útfelújításokra szánt csomag,
amelyben olyan beruházások szerepelnek, mint a
Radnóti utca kikötése az 1-es útra, vagy a Szövetség
út kikötése a 14-es útra. Az infrastrukturális beruhá-
zások mellett az intézményhálózat továbbfejlesztésé-
re is több milliárd forintot kíván felhasználni a város,
a Szövetség úti és az Erzsébet Ligeti Óvoda, illetve a
Báthori úti és a Türr utcai bölcsőde felújítása összes-
ségében egymilliárd forintot jelent. A gyermekneve-
lési intézmények mellett orvosi rendelőket is felújíta-
nak az idén, mintegy 400 millió forintból újulhat meg
a Kör téri és a Tihanyi Árpád úti rendelő. Az egész-
ségügy mellett a szociális terület is kiemelt figyelmet
kap Győrben, és szintén uniós források igénybevéte-
lével fejlesztik az Otthon utcai idősek klubját, vala-
mint a Lajta utcai családsegítőt is. Az alpolgármester

kiemelte, Győr folytatni kívánja Új-
város szociális rehabilitációját is,
ehhez kapcsolódva most 200 mil-
lió forint szerepel az úgynevezett
szoft elemek, vagyis képzések,
programok, kulturális rendezvé-
nyek megszervezésére.

Lapunkban már többször is be-
számoltunk arról, hogy a térség
munkaerőhiány okozta problémá-
inak orvoslására is programot in-
dít. Városunkban gondot jelent,
hogy a vállalkozásoknak több
szakemberre van szükségük, mint
amennyi rendelkezésre áll. Győr-
ben a leghangsúlyosabb terület a
járműipar, de természetesen más
területeken, mint az építőipar, tu-
rizmus, logisztika is szükséges a
munkaerő-piaci kereslet-kínálat
összhangba állításának segítése.
Az úgynevezett foglalkoztatási

paktumra most 900 millió forintot hívna le Győr, de
a feladatra hat év alatt 1,8 milliárdot szánna.

Az alpolgármester azzal zárta, a részletekből ki-
tűnik – akár az úthálózat-fejlesztéseket, akár a par-
kolási nehézségek enyhítését, az intézményhálózat
fejlesztését vagy a foglalkoztatás kérdését nézzük –
az önkormányzat szándéka, hogy az elérhető forrá-
sokkal az itt élők lehetőségeit bővítsék, a város él-
hetőségét javítsák tovább.
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Széchenyitér

május
21. szombat

Délelott nyílt nap a Sashegyi Hulladékkezelo

Központban. Regisztráció az óránként induló turnusokra

a gyorplusz.hu Majális menüpontjában. Fél 10-kor 

és fél 12-kor ingyenes autóbusz is indul  a Belvárosból.

Ismerkedj meg

a Gyori Állatmenhely 

örökbefogadásra

váró négylábúival!

A
élo kívánságmusorral, 

a Pálffy Étterem pedig
igazi  KUKA BERCIFAGYIval vár.

13–18
óra

Sashegy
10–14óra

´́

´́

´́

Próbáld ki a Rába Kalandpark óriás rollereit!
Küzdd át magad KUKA BERCI megújult akadálypályáján!

´́

Délután a Széchenyi téren

programok az egész családnak:

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!

´́

´́
´́

MAJÁLISKUKA BERCI

´́

Fovédnök: Borkai Zsolt polgármester´́
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Elôadó: 

Dr. Rétvári Bence, 
parlamenti államtitkár,
miniszterhelyettes

Május 19. 17.30,
gyôri bencés gimnázium
díszterme

Horváth Ármin az IKSZ gyôri elnöke
+36 70 779 4022
horvath.armin@yahoo.com

Kereszténység
és közélet

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

„A zene mindenkié” – mondta Kodály Zol-
tán, akinek módszere világszerte ismert-
té vált, s akit számos kutató és zenész
idéz, mikor az éneklés, s a zene bizonyí-
tottan pozitív hatásairól értekeznek. Ezt
vallja a győri Aranykapu zenekar is, mely-
nek tagjai 2012 óta zenélnek együtt, és
adják át a zene semmivel sem pótolható
élményét kicsiknek és nagyoknak. Az
együttes énekese, Töreky Zsuzsi zenepe-
dagógus városszerte ismert Búgócsiga
Muzsika és Kerekítő baba-mama foglal-
kozásairól, ahol a játékok nagy részét öl-
ben játsszák, így minden adott, amire a
babának szüksége van: testközelség, a
szülő illata, arca, hangja, a kicsi látja, ho-
gyan ejti ki a szavakat, a mosolyát, mé-
lyen a szemébe nézhet, miközben édes-
anyja, édesapja ringatja, döcögteti-hö-
cögteti, lovagoltatja, felemeli, lógáz-
tatja, hintáztatja, cirógatja.

Az említett évben született
meg a foglalkozások ihlette
Aranykapu című mondókás
könyv, majd az ebből készült ze-
nei anyag ötlete. Zsuzsihoz
csatlakozott Kiss Krisztián és
Lőrincz Tamás, s elkezdődött

Anyanyelvi és zenei értékek az aranykapuban
az  Aranykapu zenekar pályafutása.
Ahogy az énekesnő fogalmaz, alulról
építkeztek,  ahogy nőtt az igény, úgy
születtek az újabb és újabb dalok. Mos-
tanra már több száz koncertet tudhat-
nak maguk mögött, játszottak már Dub-
linban is, de a törzsközönséget az óvo-
dások és iskolások jelentik. A zenekar
ugyanis „házhoz” viszi az élményt, na
meg a nagybőgőt, a zongorát, a gitárt,
a harangjátékot, az udut és a cajont. A
gyerekek hangszerbemutatót is kap-
nak, és az interaktív koncerteken bevon-
ják őket a muzsikálásba. A zenekar
megfogalmazása szerint különleges
hangzásvilággal adják át anyanyelvi és

zenei értékeinket. A gyerekek pedig
őszintén élvezik a népzenét, mert az biz-
tos, hogy ami nem tetszik, arra bizony
nincs tánc, de még csak udvarias
ücsörgés sincs. Mostanra már felnőt-
teknek szóló műsoruk is van, az egyedi
hangzásvilág marad, de nekünk megze-
nésített verseket is hoznak.

Sok szülő akár századjára is elviszi
a gyermekét a koncertekre, hiszen a
kicsiknek a legnagyobb élmény, hogy
anyával és apával élhetik át a zene, a
tánc és a játék adta örömöt.

„Meggyőződésünk, hogy az em-
beriség boldogabb lenne, ha megta-
nulna zenélni, és aki hozzájárul en-
nek fejlesztéséhez, az nem élt hiába”
– mondta Kodály Zoltán, akit oly
gyakran idéznek az emberi lélekkel
foglalkozók is, amikor arról értekez-

nek, miért a sok diszharmónia
bennünk...

Legközelebb május 29-én
11 órától ad koncertet Győr-
ben az Aranykapu az Arany-
parton. További koncertidő-
pontokat és információt a
zenekarról az aranykapuze-
nekar.wix.com weboldalon
találhatnak.

Már a döntőbe jutással is dicsőséget szer-
zett hazánknak és Győrnek is Freddie, aki
Pioneer című dalával kedd este bejutott a
61. Eurovíziós Dalfesztivál fináléjába.

Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie, a
verseny első elődöntőjében a 18 előadóból
a tíz legjobb közé került a szakmai pontok
és a közönségszavazatok kombinációja
alapján kialakult összesítésben, így lett a
26-os döntő résztvevője.

A győri énekes jól teljesített. Énekhangja
meggyőző volt. Tudni kell, hogy a versenyen
az énekhang élőben hangzik el, a zene azon-
ban előre rögzített felvételről csendül fel.
Freddie-t három vokalista kísérte és egy
táncos-dobos is emelte az előadás hangu-
latát, látványvilágát. A Pioneer című siker-
dal zenéjét Szabó Zé, a szöveget Csarnai
Borbála írta. A dal itthon már hihetetlen si-
kereket ért el, most nemzetközi szinten is
megmérettetheti magát. Egyébként Fred-
die-t hamarosan a győri közönség is láthat-
ja, hiszen június 18-án, a nyárnyitó nagy-
koncert előtt ő is fellép. 

Az idén Come Together (Jöjjünk össze)
szlogennel zajló Eurovíziós Dalfesztivál má-
sodik elődöntőjét csütörtökön rendezték, a
döntőt pedig szombaton tartják, amelyet a
Duna TV 21 órától élőben közvetít.

Stockholm: Freddie a döntôben

A győri énekes egyre
sikeresebb
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Fél áron látogathatják má-
jus 15-től a Mobilis Interak-
tív Kiállítási Központot a
győriek. A nyitvatartás is
változik, a hét minden nap-
ján reggel tíz órától, este
hatig várják a látogatókat.

Az intézmény idei terveiről, fejlesz-
téseiről számoltak be szerdán a
sajtó képviselőinek a Mobilisben.
Fekete Dávid alpolgármester fel-
elevenítette, hogy a Mobilis a vá-
ros beruházásában, egyetemi te-
rületen épült, azért, hogy a tudo-
mányos játszótér egyaránt szol-
gálja a győrieket és az egyetemis-
tákat. Dinamikus fejlődés jellem-
ző az egész városra és az egye-
temre is, a Mobilis mára Győr éle -
tének fontos része. Az alpolgár-
mester hangsúlyozta, két hónapja
új igazgató, dr. Dőry Tibor vezeti
az intézményt. Ezzel egy új kezdet
is eljött a központ életében.

Dr. Kovács Gábor rektorhelyet-
tes szerint nagyon fontos, hogy a
tudományos ismereteket, az új ku-

Tágabbra nyitja kapuit a Mobilis
tatási eredményeket megismer-
tessék a nagyközönséggel is.  Em-
berközelivé, elérhető élménnyé
kell tenni, erre pedig ez a legalkal-
masabb tér – hangsúlyozta.

A Mobilis ügyvezetője dr.
Dőry Tibor a tervekről elmondta,
az Audi Iskolához hasonlóan, in-

tenzív kapcsolatot kívánnak kiala-
kítani a város és a környező tele-
pülések oktatási intézményeivel.
A házat minél több programmal,
eseménnyel töltik meg. Az
ügyvezető kiemelte: pályaorien-
tációs pontot szeretnének kiala-
kítani, ahol gyakorlati tanácsokat
adnak, képzéseket, tréningeket

szerveznek. Megújulnak a látvány -
elemek és a kiállítás tematikája
is. Többek mellett virtuális info-
kommunikációs technológiák
bemutatására és tudományos
barkácsolásra is lehetőség lesz.

Tágabbra nyitja kapuit a Mo-
bilis: lakcímkártyával 50 százalé-

kos kedvezménnyel látogathat-
ják a győriek. A Széchenyi Egye-
tem polgárai is fél áron juthat-
nak be a központba. A Nyugdí-
jas Egyetem utolsó előadásán a
résztvevők ezerforintos kedvez-
ménykupont és 50 százalékos
kedvezményre jogosító családi
belépőt kapnak ajándékba.

A KSH vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környe-
zeti statisztikai főosztály szakértője Tóth Péter,  a
keddi sajtótájékoztatón elmondta, 1442 települé-
sen 600 ezer háztartásban, összesen 3 ezer össze-
író végzi a feladatot. 54 ezer gazdálkodó szervezet
a napokban kap tájékoztató levelet az összeírásról.
Interneten május 5-től 29-ig lehet kitöltetni a kér-
dőíveket, a www.ksh.hu weboldalon.

A személyes összeírás június 1-től július 15-ig
tart, melynek újdonsága, hogy papírmentes lesz,
azaz az összeírók elektronikus eszközökkel, table-
tekkel, laptopokkal járják a címeket.

A kérdőíven többek között nyilatkozni kell a hasz-
nált földterület nagyságáról, az állatállományról, a
munkaerőről.  

Szalay Árpád, a győri főosztály statisztikai
tanács adója kiemelte, háromévente végzik az agrá-
riumban az összeírást, 2013-ban megyénkben 433
gazdasági szervezetet, valamint 14 ezer egyéni gaz-
daságot vettek számba. Megyénkben 89 települé-
sen 154 körzetben 32 ezer háztartást érint a 2016-
os statisztikai adatszolgáltatás. 

Összeírást tart a KSH
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RENDŐRSÉG, HONVÉDSÉG HIRDETÉS

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!

®Győrben rendezik meg a „Közle-
kedik a család” elnevezésű közle-
kedésbiztonsági vetélkedősoro-
zat megyei elődöntőjét, amelyre
mindenkit szeretettel várnak, aki
érdeklődik a téma iránt.  

Az Országos Rendőr-főkapitányság
Országos Baleset-megelőzési Bizott-
sága által meghirdetett családi vetél-
kedősorozat célja, hogy felhívja a köz-
lekedők széles rétegeinek a figyelmét
a biztonságos, balesetmentes közle-
kedésre, a szülői példamutató maga-
tartás fontosságára. A család, a kö-
zösség nevelő erejére való figyelemfel-
hívás. A versenyre minden olyan két
felnőttből és minimum egy 6–17 év
közötti gyermekből álló család jelent-
kezését várják, ahol a szülők valame-
lyike érvényes „B” kategóriás vezetői
engedéllyel rendelkezik és legalább az

Közlekedik a család:
nyerjen autót!

egyik gyermek tud kerékpározni. A ve-
télkedő Győr-Moson-Sopron megyei
döntőjére május 21-én 9 órától 13
óráig Győrben, a Porsche Inter Autó
Hungária Kft. Škoda telephelyén kerül
sor. A versenyen való részvételhez az
www.kozlekedikacsalad.hu oldalon
várják a regisztrációkat. A megyei
döntőn győztes család elindulhat az
országos döntőn. A verseny fődíja egy
Škoda Rapid Spaceback 1.2 Tsi / 90
LE személygépkocsi, illetve további
értékes nyereményekkel gazdagod-
hatnak azok, akik jól teljesítenek. 

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő
és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság „Toborzó Országfutás 2016” cím-
mel az egész országot érintő, 2016 km-
es váltófutást rendez, amelyhez Győr-
ben is lehetett csatlakozni. A toborzó-
napot is most tartották, ahol sokan ér-
deklődtek a honvédelem iránt. 

A Magyar Honvédség és a társada-
lom kapcsolatának erősítésére, vala-
mint a katonai hivatás, a sport és az
egészséges életmód népszerűsítésé-
re a Magyar Honvédség Hadkiegészí-
tő és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság a fővárost és valamennyi me-
gyét érintő 2016 kilométeres váltófu-
tást rendez. Az érintett települések la-

kosságával közösen tisztelegnek a
résztvevők elesett hőseink, és az olim-
piai évre tekintettel, a játékokon részt
vevő magyar olimpiai csapat előtt. 

A váltófutó Győrbe május 11-én érke-
zett meg. A hivatásos katonákhoz civilek
is csatlakozhattak, a nádorvárosi közte-
metőnél. A futás a Nagy Imre úton és a
Baross Gábor úton haladt végig, majd
14 órakor megérkezett a Bisinger sétá-
nyon található Országzászló emlékmű-
höz. Itt Fekete Dávid alpolgármester kö-
szöntötte őket, illetve ünnepélyes szalag-
kötésre is sor került, majd a futás tovább
folytatódott. Ahogy az ünnepség is, ahol
Gulyás Róbert őrnagy, a toborzás és a
hadkiegészítés fontosságáról is beszélt.
A Bisinger sétányon és parkban ugyanis
ma minden az egyenruhás szolgálatról
szólt. Nem csak a honvédek, a rendőrök,
a katasztrófavédők és a büntetés-végre-
hajtásban dolgozók is képviseltették ma-
gukat. Az őrnagy kiemelte: a honvéde-
lem nem munka, hanem hivatás.

Fekete Dávid alpolgármester is kie-
melte a toborzás fontosságát. Hangsú-
lyozta: az országnak a jövőben is szük-
sége lesz a katonákra, így szükség van
az utánpótlásra. Buzdította a fiatalokat,
hogy ismerkedjenek meg az egyenru-
hás szolgálat lehetőségeivel, és ha ked-
vet és elhivatottságot éreznek, jelent-
kezzenek!  Erre egyébként a helyszínen
is lehetőség volt, továbbá minden infor-
máció megtalálható a www. hadkiege-
szites.hu honlapon. 

A honvédelem igazi hivatás 

Sokan kiváncsiak
a katonákra
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 15. Mai werden die Besucher von 10-
16 Uhr mit einem FAMILIENPROG-
RAMM zum Pfingstsonntag im Pannon-
halmer Abteimuseum (Vár 1.) erwartet.
Detailiertes Programm auf der Webseite:
gyorplusz.hu.

Am 19. Mai findet um 19 Uhr der Sona-
tenabend DES DUETTS TIMOTHY
SCHWARZ (USA, Geige) UND JANE
BEAMENT (Anglia, Klavier) Im Konzert-
saal der Universität (Synagoge) statt.
Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.

DAS VIII. CSERÓK INTER-
NATIONALE PFINGST-
VOLKSTANZFESTIVAL be-
ginnt mit dem Trachtenumzug
der beim Galaprogramm auf -
tretenden Vereine am 15. Mai
um 15 Uhr ab dem Molnár Vid
Bertalan Bildungszentrum in
der Győrszentiván Strasse.
Das Galaprogramm beginnt
um 16 Uhr im Molnár Vid Ber-
talan Bildungszentrum.

Das Institut für Nationales Erbe organisiert am
14. Mai die landesweite Veranstaltung „TAG
DER GEDENKSTÄTTEN 2016”. An diesem
Tag warten besondere Programme an nationa-
len und historischen Gedenkstätten auf die
geschichts- und kulturinteressierten Besucher
im ganzen Land, so auch in Győr. Mehr dazu
auf der Webseite:  gyorplusz.hu 

Vor 400 Jahren verstarb der Dramaturg Willi-
am Shakespeare, der Kenner der Tiefen der
Seele, Mitglied des schwer zugänglichen
Klubs der „UNSTERBLICHEN”. In Erinne-
rung an ihn zeigt das Rómer Ház am 19. Mai
um 17 Uhr das englisch-französisch-amerika-
nische Filmdrama „MACBETH” in Farbe. Re-
gie: Justin Kurzel. Der Besuch des Films wird
ab 16 Jahren empfohlen!

Antiquitäten- und Kunstwerksmarkt
am 15. Mai von 7-14 Uhr auf dem Tarcsay
úter Marktplatz. Die Antikausstellungen fin-
den jeweils am 3. Sonntag jeden Monats auf
dem Tarcsay uter Marktplatz statt, wo sich ein
herragender Anlass zum Rumschauen und in
Nostalgie schwelgen bietet.

TROMMLERMARATHON 2016. - Die Veranstaltung
ist die Percussion-Show von herausragender Bedeutung
in Ungarn, welches auf die Werte der jahrzehntelangen
Győrer Trommlerausbildung und des Győrer Trommler
Festivals aufbaut. Der Trommlermarathon beginnt am 21.
Mai um 18 Uhr in der Synagoge.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

A Révai Miklós Gimnázium Art+alom
színjátszó csoportjának TAN-GO! című
előadását láthatja a közönség május 18-
án 17 órai kezdettel, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross Gábor út 4.). Az
előadás a generációk közötti különbség-
ről, hagyományokról és azok hiányáról
szól. A rendezvényre a belépés díjtalan!

PÜNKÖSDVASÁRNAPI CSALÁDI PROGRAMOK-
KAL várják a látogatókat a Pannonhalmi Apátsági Múze-
umban (Vár 1.) május 15-én 10–16 óra között. 

A VIII. CSERÓK PÜNKÖSDI
NEMZETKÖZI NÉPTÁNC-
FESZTIVÁL a gálaműsoron
fellépő együttesek népvisele-
tes felvonulásával indul május
15-én 15 órakor, a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ-
tól, Győrszentiván utcáin. A gá-
laműsor 16 órakor kezdődik a
Molnár Vid Bertalan Művelődé-
si Központban.

A TESTMOZGÁS SZE-
REPE A DIABETES-
BEN. A mozgásnál a dia-
beteses betegeknél hang-
súly a cardiotrening, a sta-
tikus mozgás, a gerinctré-
ning arányán van. Mozgás-
gyakorlat-bemutatóra vár-
ják az érdeklődőket május
17-én 14–16 óra között a
Pinnyédi Művelődési Ház
nagytermében és udvarán.
Előadó: dr. Fürst Ágnes há-
ziorvos, diabetológus.

„Az időskorral kapcsolatos tévhitek
eloszlatása” című ismeretterjesztő elő-
adást hallgathatják meg az érdeklődők Mik-
lósyné Bertalanfy Mária WHO-koordinátor
tolmácsolásában, május 19-én 17 órakor.
Helyszín: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
Központi Könyvtára klubjában (Herman O.
u. 22., földszint). A rendezvény ingyenes.

Ütősmaraton 2016. A ren-
dezvény Magyarország ki -
emelt jelentőségű ütős ze-
nei seregszemléje, amely a
több évtizedes múltra visz-
szatekintő győri ütőszenei
képzésre és a Győri Ütős
Fesztivál értékeire épül. Az
Ütősmaraton 2016. május
21-én 18 órától várja az ér-
deklődőket a zsinagógában.

KOCSIS ZSUZSANNA, Olasz-
országban élő, magyar származá-
sú festőművész kiállítása látható
május 13-tól, a Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarában. A tárlat
egy hónapig látogatható.

A IV. PETREZSIROM FESZTIVÁLT rendezik
meg Kunszigeten május 21-én, a sportpályán.
Egész napos programokkal, sztárfellépőkkel,
gyermekprogramokkal és húslevesfőző verseny-
nyel várják az érdeklődőket. Igazi pörgős műsorral
indul a délután: az öttagú „The Beat Bulls” zenekar
lép színpadra, őket követi a Brass On The Road,
Magashegyi Underground majd Rúzsa Magdi kon-
certje után a Gramy bulija adja az önfeledt szórako-
zás élményét.

Villányi László EGYSZER CSAK cí-
mű új verseskötetének bemutatója
május 19-én, csütörtökön 17 óra-
kor lesz a Zichy-palotában. A költő-
vel Pintér Viktória kritikus, a veszp-
rémi Sziveri Intézet munkatársa
beszélget. Az esten Geröly Ta-
más ütőhangszereken közre-
működik.

A Nemzeti Örökség Intézete EMLÉKHELYEK NAPJA
2016 elnevezéssel országos rendezvényt szervez május 14-
én. Az esemény célja az emlékhelyek népszerűsítése, hogy
az egyes emlékhelyek programjain keresztül a köztudatba
mindinkább beépüljön a magyarországi emlékhelyek létezé-
se. Ezen a napon a nemzeti és történelmi emlékhelyek külön-
leges programokkal várják a történelem és kultúra iránt ér-
deklődő látogatókat szerte az országban, így Győrben is.

„KEREKÍTSD FEL!” címmel a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat programja kere-
tében ingyen mehetnek el a családok az
Aprók Színházába, május 14-én 11 óra-
kor. A Vaskakas Bábszínházban az Egyik
kicsi, másik nagy című 0–3 éves korú
gyermekeknek szóló előadást nézheti
meg a család apraja-nagyja.

WILLIAM SHAKESPEARE DRÁMAÍRÓNAK – halála 400. év-
fordulóján – állít emléket május 19-én 17 órakor a Rómer Házban,
a Macbeth című színes, angol–francia–amerikai filmdráma.

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

creative chef

Zöldségek
 vonzásában

1 csokor zöld spárga, 20 dkg
bacon, 20 dkg reszelt félke-
mény sajt, 2 db tojás sárgá-
ja, fél citrom, 20 dkg vaj, só

Nagy Eszter, az RTL Klub Kony-
hafônök 2 címû mûsorának har-
madik helyezettje ezen a héten a
zöldségek színpompás és ízletes
világába kalauzol el minket étel-
sorával. Aki szereti a színeket, az
illatokat és az ízeket, mindenképp
próbálja ki a recepteket. 

2-3 db közepes fôzôtök, 1 nagy fej vö-
röshagyma, fél liter zöldség- vagy hús-
alaplé, 8 dkg vaj, 2 dl tejföl, só, bors, 2
nagy csokor kapor, 2 dl szôlômagolaj,
20 dkg friss sajt, panko-morzsa, liszt,
tojás panírozáshoz

Tök(ös) leves pankóban sült
friss sajttal, kaporolajjal

A tököket megpucolom, belsejüket
kikaparom és a külsejébôl zöldség-
hámozóval szeleteket vágok, me-
lyeket felcsíkozok és felhasználá-
sig jeges vízbe rakok. A tök mara-
dék részét felkockázom, a meg-
dinsztelt hagymával átpárolom és
felöntöm az alaplével és mintegy
15-20 percig forralom. Mikor a tök
megpuhult, vajjal, kicsi sóval és
borssal, valamint 2-3 ek. tejföllel és
a kapor harmadával krémesre tur-
mixolom. A kapor többi részét a
szôlômagolajjal alaposan összetur-
mixolom és leszûröm. A félretett
„tökspagettiket” másodperc alatt
forró serpenyôben kevés olajon át-
forgatom. Az így elôkészített zöld-
séget és a kirántott sajtokat leves-
betétként használom és a levest
kaporolajjal díszítem.

Csôben sült spár

Variációk eperre 
eperkocsonya, ep

A lapzselatinokat 5 percre hideg
vízbe áztatom, majd a felforralt,
enyhén cukros (5-6 dkg) pezsgô-
ben feloldom. A keveréket elôkészí-
tett poharak feléig töltöm és aprí-
tott epret szórok mindegyikbe,
majd dermedésig hûtôbe teszem.
Az eper maradék részét szitán át-
passzírozom, levét kicsepegtetem
és az epervízbe tálalásig mentát
áztatok. A már nem túl vizes epret
5 dkg cukorral krémesre turmixo-
lom és a felvert tejszínhabbal óva-
tosan összeforgatom.
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

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

1 kg eper, 2 dl pezsgô, 5-6
dkg cukor, 4 db lapzselatin,
1,5 dl habtejszín, 5 dkg cu-
kor, pár csepp vanília, pár
levél menta

ga hollandi mártással

A spárgák szárát megtisztítom és
minden spárgára egy db bacon-sza-
lonnát csavarok. Az így elôkészített
spárgákat hôálló edénybe teszem, te-
tejüket megszórom sajttal és sütôben
20-25 perc alatt készre sütöm. A tojá-
sok sárgáját habosra verem, a vajat
felolvasztom, majd teljesen „felforra-
lom” és nagyon lassan (a majonéz
készítéséhez hasonlóan) folyamatos
verés mellett a tojássárgájához csor-
gatom. Mikor a keverék kellôen sûrû
és krémes, sózom és citrom levével
ízesítem. A kész spárgákat a mártás-
sal nyakon öntve tálalom.

(pezsgôzselés
ervíz, eperhab)

 LISICZA ROSÉ
2015

1.680 Ft
1,5 l Magnum

Az 1998-ban alapított családi borászat szíve-lelke
a végtelenül bohém Lisicza Sándor, akinek leg-
fôbb segítôje testvére, István. 14,5 hektár szôlô-
területük, a Mecseki borvidéken található kis fa-
lucska, Helesfa határában található. Sándor hisz
a régi mondásban, miszerint a jó borhoz jó szô-
lô kell, így semmit sem bízva a véletlenre, ki-
zárólag saját termelésû szôlôt dolgoz fel
a borkészítés során. Magas hozam-
korlátozással mûveli a szôlôt, ezért
tudja szinte mindegyik fajta leg-
egészségesebb, valódi arcát, ka-
rakterét megmutatni. A pincetech-
nológiája naprakész, tudatos,
modern borász. Az igazi Lisicza
rosé, minden könnyedségével,
telt aromáival, csábító gyümöl-
csösségével. Koncentrált ízekkel,
a friss eper, málna kínálja magát
már illatában is. Szeptember má-
sodikától 16-ig folyamatosan tar-
tó fajtaszüret után készítette Lisi -
cza Sándor négyféle szôlôbôl e
rosét, ezeket házasította. A koráb-
ban szüretelt blauburger és pinot
noir felelôs a frissességért, köny-
nyedségért, a kékfrankos és a
merlot a csábító ízekért, a külön-
legességet pedig a néró szavatol-
ja ebben a házasításban.

Tökéletes kiegészítôje baráti
találkozóknak, beszélgetéseknek. 

Csak nálunk kapható.
Kizárólag Mindenkinek!
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyôri,
Teleki utcai bankfiókunk ELKÖLTÖZÖTT.

Lakossági ügyfeleinket a megújult Dunakapu téren található
ideiglenes bankfiókunkban,
a szokott nyitvatartási idôben fogadjuk!

Címünk: Gyôr, Stelczer L. utca 1.

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket
és megértésüket kérjük.

Tisztelt Ügyfeleink!
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A 2006-ban alapított Győri Bevásárló Utcák Alapítvány
munkájának elsődleges célja minden esetben a belvá-
rosi kereskedők segítése, a minél szélesebb körben va-
ló megismertetése volt, ami most új lendületet kapott
a kuratórium újjászervezésével, a Győr által kiírt pályá-
zati lehetőségekkel és a városvezetés belvárosi parko-
lást segítő intézkedéseinek köszönhetően – nyilatkozta
lapunknak Kocsis Tibor, az alapítvány alelnöke.

Dicsérte a Dunakapu
téri mélygarázs abszolút
vásárlóbarát árazását,
ami az óránkénti 50 forin-
tos parkolási díjával új le-
hetőségeket nyitott a Bel-
városban vásárolni kívánó
győri lakosoknak és turis -
táknak. A közeljövőben az
Ifjúsági Ház helyén meg-
épülő parkolóház is nagy
segítség lesz a kereske-
dőknek, szolgáltatóknak,
vendéglátásban érdekel-
teknek és a vásárlóknak

egyaránt. A megújult alapítvány legfontosabbnak ítélt
első tevékenysége a belvárosi kereskedők, szolgálta-
tók feltérképezése volt, hiszen nagyon sokan eddig
nem voltak tisztában a Belváros sokszínűségével és kü-
lönlegességével. Ezt a hiányt pótolják most, hiszen
könnyen átlátható formában, minden tevékenységet
feltüntetve, megjelenik a belvárosi kínálat első része,
amit aztán a következő Belvárosi Mellékletben folytatni
fognak és így reményeik szerint teljes lesz a kép. Az ala-
pítvány másik fontos feladata a megfelelő érdekképvi-
selet ellátása. Minden olyan témában, amelyben a bel-
városi kereskedőket érintő kérdések, változtatások, vál-
toztatási igények merülnek fel bármelyik oldalról, fel kí-
vánunk lépni a leghatékonyabb megoldások érdeké-
ben – mondta az alelnök.

A soron következő ilyen rendezvény, ami fontossá-
gánál és mindennapjainkat érintő súlyánál fogva rend-
kívüli érdeklődésre tart számot, az a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedel-
mi Tagozata 2016. május 19-én tartandó rendezvénye,
ami Győr város új közterület-használati szabályairól
szóló rendeletének, a kereskedelmi üzleteket érintő
bűncselekmények megelőzésének, valamint az adat-
védelmi törvényhez kapcsolódó bejelentési kötelezett-
séget érintő témáknak a gyakorlati értelmezése lesz. 

Alapítványunk a rendezvény előtt 12:30 órára
várja a belvárosi kereskedelmet alapjaiban érintő
kerekasztal-beszélgetésre az érdekelteket a Szent
István út 10/A címen található Kamarai Székház
Klauzál Termébe – mondta el Kocsis Tibor  alelnök.

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta:
Fontos a kommunikációs stratégia
A Város és a Széchenyi István Egyetem polgára-

ként örömmel veszek részt az alapítvány munkájá-

Újjászervezett kuratóriummal, új lendülettel
Gyôri Bevásárló Utcák Alapítvány

ban, amelynek célja a korszerű, versenyképes, ve-
vőközpontú kereskedelmi kultúra meghonosítása
Győr városközpontjában, a bevásárlóutcák nyugat-
európai mintájú felvirágoztatása – fogalmazott he-
tilapunknak dr. Konczosné dr. PhD habil Szombat-
helyi Márta, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyu-
la Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomány és
Szervezeti Kommunikáció Tanszék docense. 

Kifejtette: a probléma forrása, hogy a megváltozott
fogyasztói szokások következtében a vásárlások szín-
tere áttevődött a nagyobb bevásárlóközpontokba. Ez
világjelenség. Ebben a helyzetben szükséges a Bel-
város szerepének, imázsának átgondolása, átformá-
lása. Lehetséges irányt jelenthetnek például a kávé-
zók, pubok, éttermek, teázók, egyedi, különleges han-
gulatú és kínálatú boltok, kulturális programok vagy
az élő élménnyé varázsolható történelmi értékek.

A docens sze-
rint a város jó part-
ner, többek között
a belvárosi terek
megújításával, a
parkolási problé-
mák megoldásá-
val, rendezvények
szervezésével. Eh-
hez jó lenne még
nagy márkákat a
Belvárosba csábí-
tani, ami főleg a fi-
atalok számára je-
lentene vonzerőt.

Az Open Sky Belváros – szabad levegőjű, természe-
tes közeg, nem fedett, de lehetne fedett is részben –,
árult el egy lehetséges víziót dr. Konczosné dr. Szom-
bathelyi Márta, aki szerint fontos az egységes marke-
ting, egységes új logóval és dizájnnal, egységesen
használt csomagolóanyagokkal, állandóan frissülő
honlappal, infópultokkal és infótáblákkal.

Kommunikációs stratégiára is szükség van, en-
nek része a Győr+ Hetilapban ma megjelenő 3 ol-
dalas melléklet, amelyben a belvárosi kereskedők
és szolgáltatók széles kínálatára hívjuk fel a figyel-
met – mondja a docens. Ezt követik majd televíziós
és rádiós megjelenések is.

Hofer Ilus belvárosi kereskedő:
Visszacsalogatni a vásárlókat
Huszonkilenc éve vagyok belvárosi kereskedő,

remek ötletnek tartom, hogy a belvárosi üzlettulaj-
donosok összefognak, s közösen lépnek fel érdeke-
ikért – fogalmazott Hofer Ilus, a Hofer Mini és Tini
Gyermeküzlet tulajdonosa, aki jó szívvel tudja támo-
gatni az alapítvány célkitűzéseit.

Kifejtette: érdekeik, jövőjük és boldogulásuk attól
függ, vissza tudják-e csalogatni a vásárlókat a Belvá-
ros szívébe. Éppen ezért örömmel fogadta a kezde-
ményezést, ami azt tűzte ki célul, hogy az együttmű-

ködés jegyében közös kiadványokat készítsenek, kö-
zös programokat szervezzenek, s valóban egy lüktető
Belvárosa legyen Győrnek, amelyhez a kereskedők is
hozzájárulhatnak.

Tradic ionál is
győri kereskedőcsa-
lád tagjaként érzem,
hogy szükség lenne
a belvárosi kereske-
delmi kultúra meg-
őrzésére, közös
kampányok indítá-
sával – fogalmazott
Hofer Ilus. – Egyet-
értek azzal, hogy az
Open Sky bevásár-
lóközpont működte-
téséért össze kell
fognunk, s ebben a

munkában számíthat rám az alapítvány. A belvárosi üz-
letasszony végezetül úgy fogalmazott, céljaik elérésé-
hez fontos lenne, hogy még több színvonalas üzlet
nyissa meg kapuit a Belváros szívében. 
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A jó csajok TÁSKÁJÁT mindig a fiúk vitték

Mi az ÖSSZES jó csajt ismerjük

DANIEL RAY • Táska – cipo • Gyor
• Király u. 15. (Bruno-val szemben)
• Arany J. u. 13. (Arrabonával szemben)
• Aradi vértanúk útja 12.

´́ ´́

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés felmutatásával 

5% KEDVEZMÉNY
2016. augusztus 31-ig.

Az egyetlen elektronikai partner a Belvárosban, folyamatosan
bővülő termékkínálattal az Önök igényeinek megfelelően.

Tájékozódjon termékeinkről weboldalunkon vagy személyesen üzletünkben.

Kínálatunkból: Hűtés- és fűtéstechnika Világítás- és forrasztástechnika

Biztonság- és méréstechnika Hangtechnika és multimédia

Szerszám és szereléstechnika Audio, video kiegészítők 

Elektronikai alkatrészek

MELLÉKLET BELVÁROS
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BELVÁROS MELLÉKLET

Üzlet neve Címe Profil
Divatékszer, Ajándék Arany János út 20. ajándék
Mazsaroff studio Pálffy út 9. ajándék
Loren Stúdió Kisfaludy u. 3. arc- és testkozmetika
Babavilág Király út 1-8. baba és kismama ruházat
Hofer mini és tini divat Kazinczy út 23. baba, gyerek, tini felsõruházat
Babicz Bababolt Kazinczy út 5-7. bababolt
DiVino Széchenyi tér 7. borbár
Borháló Pálffy út 3. borkereskedés
Bor Pont Teleki u. 42. borkereskedés
Szõrme és Bõrruházat Jedlik Á. út 10. bõráru és szõrme
Hofer-Szõrme Kazinczy út 4. bõráru, szõrme
„OKAY”„ bõrszaküzlet” Király út 5. bõrruházat
Verona olasz cipõszalon Kisfaludy u. 6. cipõ
Niki Cipõbolt Kisfaludy út 31. cipõ
Egypárcipõ Outlet Király út 10. cipõ
Scholl Referencia üzlet Arany János út 18. cipõ
Arashoes Baross út 27-29. cipõ
Bolero Cipõ és Divatáru Árpád út 43. cipõ és divatáru
Bolero Cipõ és Divatáru Kisfaludy út 22. cipõ és divatáru
Bolero Cipõ és Divatáru Széchenyi tér 10. cipõ és divatáru
Bolero Cipõ és Divatáru Jedlik Ányos út 18. cipõ és divatáru
Daniel Ray Táska Cipõ Király út 15. cipõ, táska
Rafinéria Delikát Batthyány tér 15. delikát üzlet
BAHIA bolt Lépcsõ köz 2. dísztárgy, ruha, ékszer
Passione Bajcsy Zs. út 30-32. divatáru
Bruno Divat Király út 10. divatáru, farmer
Fashion Bijoux Baross út 4. divatékszer és napszemüveg
Zálog és Ékszerüzlet Baross út 33. ékszer
Nefrit Ékszer Kisfaludy u. 15. ékszer
Újvilág Ékszerüzlet Kazinczy út 14. ékszer
Elektro Somogyi Árpád út 24. elektronikai alkatrészek
Baross Delikát Baross út 5. élelmiszer
Baross Élelmiszer Árpád út 45. élelmiszer
Kék-Fehér Diszkont Árpád út 53. élelmiszer
Csabai Kolbász Kamra Arany János út 37. különleges csabai ízek
Hagyományos élelmiszer Aradi vértanúk útja 2. élelmiszer, pékáru
Fonte Restaurant Schweidel út 17. étterem
Zöldfa Étterem Hunyadi út 2. étterem
Teátrum Panzió és Étterem Schweidel út 7. étterem
Faceroom bar & restaurant Pálffy út 2. étterem
Crystal Étterem Bartók Béla út 9. étterem
Komédiás Étterem Czuczor G. út 30. étterem , koncertek
Westy Hajó Móricz Zs. Rkp. 2. étterem
Mária Fehérnemû Aradi vértanúk útja 13. fehérnemû
Zafíra Fehérnemû Baross út 29. fehérnemû
Triumph Szaküzlet Baross út 18. fehérnemû
Fat Boys Aradi vértanúk útja 6. férfi divat
Adam’s Férfi Divat Dr. Kovács Pál út 11. férfi divat
Carlo Benetti Dr. Kovács Pál út 9. férfi divat
New Age Fitness & Gym Kis János út 2. fitness és testépítés
VB Design Hajszalon Rákóczi út 22. fodrászat
New Wave hajstúdió Árpád út 83. fodrászat, mûköröm
Black Velvet Hair Bajcsy Zs. út 72. fodrászat, mûköröm
Menti-Dent rendelô Batthyány tér 1. fogászat
Gombolyda Fonalbolt Liszt F. út 2. fonal, kézimunka, oktatás
Fotószerviz Árpád út 69. fotó, fényképezõgépek
Fekete Macska Király út 7. fotó, illatszer
Gyõrfotó fotó és videó Czuczor G. út 3. fotó, videó
Digitális Barossfotó Baross út 29. fotókidolgozás
Móna Függöny és Lakástextil Király út 17. eladás és varrás
Profil Szolgáltató Árpád út 63/A garázskapuk, kapunyitók
Táncsics Cipõ Baross út 8. gyerekcipõ
Játékbolt Baross út 23. gyerekjátékok
Avita Illatvarázs Kisfaludy u. 1. illatszerbolt
Nõi Kalapszalon Kazinczy út 4. kalapok, sapkák
Kávévilág Bajcsy Zs út. 59. kávészaküzlet
Rakpart Kávézó Móricz Zs. Rkp. 6-8. kávézó és rendezvények
A kutya meg a macska! Pálffy 3-5. kávézó, bisztró
Dolcevita Eis & Cafe Bécsi kapu tér 2-3. kávézó, fagyizó
Albaca Kávézó Bajcsy Zs. út 57. kávézó, fagyizó
Bécsi kapu Galéria Bécsi kapu tér 11. képkeretezés

Üzlet neve Címe Profil
Bike Like Kerékpár Király út 1-8. szerviz
PA-RO Kerékpárüzlet Szent István út 45. kiegészítõk, szerviz
Zsuzsi kozmetika Liszt F. út 8. kozmetika
Anna Szépségszalon Liszt F. út 9. kozmetika, manikûr
Szkítia Könyvesbolt Pálffy út 9. könyvesbolt
Tiszta Forrás keresztény Aradi vértanúk útja 2. könyvesbolt, kegytárgy
könyv és kegytárgybolt
Antikvárium Kazinczy út 6. könyvkereskedelem
Fornetti Látványpékség Széchenyi tér 10. látványpékség
Videotéka és Lottózó Újvilág út 6. lottózó
Domine Szépségstúdió Liszt F. út 14. manikûr, pedikûr, fodrászat
Voál méteráru Pálffy út 2. méteráru, textil
Motortekercselés Liszt F. út 26. kisgép javítás
Munkaruházat Kazinczy út 3. munkaruházat
Erdélyi mûterem galéria Teleki u. 19. mûterem, festészet
Malasits Galéria Kisfaludy u. 1-5. mûvészeti tárgyak
ModiAni Divat Baross út 18. nõi divat
La Cheri Baross út 4. nõi divat
Anna Divat Király út 10. nõi divat
Top Mode divatáru Király út 5. nõi felsõruházat
Baross Center Baross út 33. nõi felsõruházat
Gabi Divat Jedlik Á. út 12. nõi felsõruházat
Fülöp Optika Baross út 15. optika
Némethné Hoffmann Ibolya Órás Aradi V. 13 órák javítása, eladása
Szakács Lajos órás Jedlik Á. út 10. órás, órajavítás
Király Pálinkárium Hungarikum Király út 17. pálinkák, whisky, borpárlatok
Papír Kontúr Czuczor G. út 5. papírbolt
Marionnaud Baross út 19. parfüméria
Anna Presszó Újvilág út 8. presszó
Airport Modellbolt Újvilág út 8. RC modellek, makettek, drónok
Angol Használtruha üzlet Árpád út 42. ruházat
Angol Használtruha üzlet Czuczor G. út 3. ruházat
IQ-ZONA divatárú Aradi vértanúk útja 2. ruházat
Luisa Spagnoli Kazinczy út 5-7. ruházat
Sole2Soul Cornerstore Kisfaludy u. 18. ruházat, cipõ
Heavy Tools Kazinczy út 1-6. ruházat, cipõ, sport
Geotrek Világjárók boltja Baross út 10. ruházat, cipõ, túrafelszerelés
Király Szín Bt. Király út 16. ruházat, kézmûves ruhabolt
Sörpatika Baross út 3. sörbisztró
Prémium Sport Baross út 17. sport üzlet
American Sport Király út 18. sportruházat - amerikai
Setup Shop Árpád út 63/b sportruházat, board sport
Head Ten Sport Kazinczy út 8. sportruházat, sportszer
Ici pici Varroda Kazinczy út 20. szabás, varrás, ruhajavítás
Teapagoda Dr. Kovács Pál út 3. szálastea kereskedelem
Duna Panzió Vörösmarty út 5. szállás
Laptopszalon Szerviz Pálffy út 1. számítástechnika szaküzlet
PoliPC informatika Batthyány tér 15. számítástechnika, informatika
T and S Számítástechnika Teleki u. 16. számítástechnikai szaküzlet
Bit Bolt Számítástechnika Teleki u. 9. szaküzlet és szerviz
Celebrity Beauty Studio Móricz Zs. Rkp. 1/B szépségápolás
Magic Planet Szépség Batthyány tér 4. szépség, egészség
és Egészségcentrum
Kiwisun Szolárium Móricz Zs. Rkp. 1/B szolárium
Fitness Kisfaludy u. 5. táplálék kiegészítõk
Sas és Kos társasjáték Újvilág út 3. társasjátékok
Telenor Magyarország Baross út 11-13. telekommunikáció
Vodafone Hungary Baross út 9. telekommunikáció
Yozso Tetoválóstúdió Rákóczi 21 tetoválás, piercing, mûköröm
Látogatóközpont Baross út 21. tourinform iroda/ajándéküzlet
Quint Change Király út 17. valutaváltás
Quint Change Arany János út 16. valutaváltás
Mini-Csemege Bajcsy Zs. út 59. vegyesbolt 
Matróz Dunaparti Kisvendéglõ Káposztás köz 1. vendéglõ
Bástya Vendéglõ Apácza út 46. vendéglõ
Bella Virágszalon és Dekor Kis János út 18-20. virág, ajándék
Margaréta Virágüzlet Arany János út 37. virág, ajándék
ÉVA-Virág-Ajándék Zechmeister út 1. virág, ajándék
Dr. Lenkei Vitamin Király út 17. vitamin és táplálék kiegészítõk
Hajósbolt Móricz Zs. Rkp. 1/A vizisport
Westy Wodka Bar Schweidel út 5. vodka bár



22 / + / 2016. május 13.

HIRDETÉS



Beauty b x
• FOTÓ ÉS GRAFIKA: NAGY FERENC

A TAVASZTÜNDÉR ÉRKEZÉSE
beragyogja a természetet. Borbély
Alexa szemstylist és kozmetikus, vala-
mint Sarkady Lívia mesterfodrász ez-
úttal is bámulatosat alkottak. Kezük
munkáját dicséri Alíz a tavasztündér
tündöklése. Szerkesztőségünk is kü-
lönleges grafikai munkákkal rukkolt
ki legújabb számunk Beauty box rova-
tában. Modern és igényes alkotás a ta-
vasz tiszteletére. Fotóztunk gyönyörű
klematiszok zuhatagában, kastély-
parkban, forgalmas utcán, sőt még

És megérkezett, itt van köztünk! Mo-
solygó napsugár és virágözön. A kö-
vetkező dupla oldalon egy csodaszép
lány átalakulásának lehetünk tanúi
szakértő kezek munkája által. Szépítő
kozmetikai beavatkozás, bőrápolás és
smink ezúttal a Beauty boxban. Kü-
lönleges frizura és a hátlapunkon mű-
szempilla-építés. Tavasztündér moso-
lyog a fotókon, derűs hangulatban és
teljes női harci díszben. Frissen smin-
kelve, csodálatos hajkölteményében

egy versenymotor  is főszerepet ka-
pott a képek elkészítésénél. Mindezt
az anyagot gyúrtuk össze Önöknek,
kedves és kitartó olvasóinknak. Re-
méljük, csapatmunkánk eredménye
elnyeri tetszésüket, és kedvet kapnak
hozzá, hogy meglepjék önmagukat
vagy párjukat egy szép műszempillá-
val, sminkkel, vagy frizurával a tavasz
tiszteletére! Mindenkinek csodálatos
tavaszi pillanatokat kívánunk a szer-
kesztőségünk nevében!

SZÉPSÉGÁPOLÁS, TREND, ÉLETMÓD MELLÉKLET

MODELL: TÓTH ALÍZ



SZÉPÍTÔ KOZMETIKUS
Szempillaépítő versenyeken elért ed-
digi helyezései: Hungarian Lash
Style 2. helyezés, Remeka Trendte-
remtő 3. helyezés, Open Europe
Cup 3. helyezés. Fontosnak tartja a
versenyzést, a szakmai zsűritől járó el-
ismerés pedig mindig büszkeséggel
tölti el. Júniusban Európa-bajnokság-

Hamarosan beköszönt a nyár, így ér-
demes felkészítenünk bőrünket a
napsütéses időszakra: gondoskod-
junk tehát a megfelelő fényvédő ter-
mékek alkalmazásáról, érdeklődjünk
a forró nyári napokon is tartós meg-
oldást ígérő sminkelési, illetve szépí-
tő praktikákról. 

gok bőrszépítő hatását. Sajnos ma-
napság rengeteg termék tartalmaz
káros anyagokat, ezáltal szárítják a
bőrt és allergizálnak. Javallott bio
kozmetikumokat használni otthoni
ápolásra is, amelyek természetes
összetevőkből állnak, és javítják bő-
rünk állapotát. A választásban min-
denképpen kérjük ki kozmetiku-
sunk véleményét. A nyári hónapok-

Időtálló választás lehet a tartós szem-
pilla, mellyel a nagy hőségben, smink
nélkül is gyönyörű tekintetet varázsol-
hat számunkra egy jó szakember. 
Borbély Alexa kozmetikus és szempilla -
stylist egy Belvároshoz közeli szép-
ségstúdióban szépíti vendégeit. Szolgál-
tatásai köre széles spektrumú, így min-
den korosztály megtalálhatja a számára
megfelelő kezeléseket. Számos szakmai
oklevél büszke tulajdonosa, ugyanak-
kor munkájában folyton keresi az
újabb kihívásokat, méghozzá a hazai és
nemzetközi kozmetikai trendeket egy -
aránt szem előtt tartva. 

ra készül Klasszikus 1D szempillaépí-
tés kategóriában, mely Krakkóban
kerül megrendezésre. 

BŐRÁPOLÁS
Bőrünk ápolása és védelme szem-
pontjából a kozmetikai kezelés, il-
letve az otthoni ápolás szinergiku-
san erősíti egymás hatását. Érdemes
havonta meglátogatnunk kozmeti-
kusunkat egy komplex arckezelés
céljából, melyet bőrdiagnosztizálás
után egyénre szabottan állít fel, és
elektrokozmetikai gépek használa-
tával egészíti ki a luxus hatóanya-

MODELL: TÓTH ALÍZ 
SMINK: BORBÉLY ALEXA, KOZMETIKUS, SZEMPILLA-STYLIST
SZÖVEG: NAGY FERENC ÉS BORBÉLY ALEXA
HAJ: SARKADY LÍVI MESTERFODRÁSZ, MŰVÉSZETI VEZETŐ
FOTÓ ÉS GRAFIKA: NAGY FERENC



ban különösen fontos fokozott fi-
gyelmet fordítanunk a fényvéde-
lemre – a kozmetikus ajánlása sze-
rint – bőrünket a nap káros hatása-
itól pedig a minimum SPF 20 fény-
védő faktorszámú termékek állan-
dó használatával védhetjük meg. A
napi 2,5-3 liter víz fogyasztása elen-
gedhetetlen a hidratált, egészséges
bőrhöz.

málni. A sötét színnel mélyítünk,
vékonyítunk, ezt helyezzük az
előnytelen részekre: járomcsont
alá, az orrnyeregre, a halántékra.
A világos highligherrel pedig kie-
meljük a csontos részeket: az orr-
hátat, a járomcsontot, az orr és az
áll középső részét. Használata al-
kalmakra ajánlatos. Alapozónkat
púderrel tehetjük tartóssá és töké-

letesen mattá. A fehér színű fixáló
púder bármilyen színű bőrre meg-
felelő, mivel a bőrön áttetszővé vá-
lik. Tavasszal és nyáron igazán tren-
di a szemhéjfestés a kék minden ár-
nyalatában. Nappalra felvihetünk
élénk ciánkék szemhéjpúdert, éj-
szakára pedig egy sötét indigókék-
kel füstösíthetjük szemsminkünket.
A szempillaspirálok egyáltalán

Borbély Alexa kozmetikus által hasz-
nált termékek a biót ötvözik a high-
tech-kel, lipo- és nanoszómás készít-
ményekkel épülnek a bőr mélyebb ré-
tegeibe, és fejtik ki látványos anti-
aging, lifting hatásukat. Hidroabrázió -
val és ultrahanggal kiegészítve, a rela-
xáló, tápláló kezelés után elégedetten
távozik a vendég, bőre pedig hosszan
megőrzi a szépítő beavatkozás jóté-
kony hatását. 

SMINK
A szépen elkészített smink elfedi
szépséghibáinkat és kiemeli ar-
cunk természetes vonásait. Kellő
gyakorlattal bárki elsajátíthatja a
sminkelés apró-cseprő fortélyait.
Alapozó vásárlásakor mindig a nya-
kon végezzünk sminkpróbát, így
megelőzhetjük, hogy arcbőrünk-
nél sötétebb alapozót válasszunk.
Divatját éli a kontúrozás, mellyel
alakíthatjuk arcunk vonalait: cson-
tosíthatjuk, optikailag vékonyabb
orrot, keskenyebb állat, alacso-
nyabb homlokot tudunk vele for-

nem kaptak hangsúlyt az elmúlt
szezonokban, a kifutókon feltűnő
műszempillákat viseltek a model-
lek. 2016-ban divatos lesz a dús vo-
lume szempilla és a kék műszem-
pilla is, melyek igéző tekintetet va-
rázsolnak viselőinek. Idén hódíta-
nak a matt, krémes állagú, sötét rú-
zsok, melyek száradás után teljesen
csókállóak. Az ajkakon is megjele-
nik az átmenetes, ombre technika,
miszerint kívül sötétebb, belül vilá-
gosabb, árnyalataiban passzoló
rúzzsal festjük ki ajkainkat, így ér-
ve el a teltebb, dús hatást.



„Érdemes visszafordulnunk a
természet adta lehetőségek felé,
hiszen rengeteg erőt nyerhetünk
onnan a mindennapokhoz” –
vallja Barti Ildikó természetgyó-
gyász, reflexológus, Joalis-tera-
peuta, fitoterapeuta, aki már
többször mesélt lapunkban arról,
miként tehetjük teljesebbé az
életünket egy kis odafigyeléssel.
A szakember tudását a gyógy -
teáiról messze földön ismert
bükki füvesember, vagyis Szabó
Gyuri bácsi tapasztalataival is ki-
egészítette a közelmúltban,
hogy még hatékonyabban segít-
hesse a hozzá fordulókat.

Barti Ildikó mindig is vallotta, a termé-
szet ereje rengeteg problémára gyógyírt
jelenthet. A gyógynövényekkel kapcso-
latos tudás alapját erdélyi nagymamájá-
tól kapta, s mióta ráébredt, a gyógyítás,
mások segítése az ő útja, folyamatosan
képezi magát. Arra törekszik, hogy a
hozzá fordulókat, s a problémáik okait
teljes egészében lássa. Három éve dol-
gozik a napsugárszínű, levendulával tar-
kított helyiségben, amit inkább nevezhe-
tünk a nyugalom kicsi szigetének, mint
rendelőnek. Rengetegen megfordultak
nála ez idő alatt, és az Asperger-szindró-
más beteget éppúgy segíteni tudta,
mint azt, akinek „csak” egy értő hallga-
tóra, kérdezőre volt szüksége. Mostaná-

ban legtöbben allergiás tünetek miatt, il-
letve azért fordulnak hozzá, hogy segít-
séget kapjanak a fogyáshoz. Ildikó sze-
rint több közös nevezőt is találhatunk a
két probléma között, a stressz, a felhal-
mozódott méreganyagok, felborult
anyagcsere és az önelfogadás hiánya
mind hozzájárul a megbetegedéshez, il-
letve ahhoz, hogy kudarcok sorát éljük
meg a fogyókúránál.

Tavasszal és ősszel mindenki számá-
ra több oldalról támogatott méregtele-
nítést javasol a terapeuta. „Az első lépés
az állapofelmérés, egy salvia nevű mű-
szerrel a test rezgésein keresztül infor-
mációkat kapunk szerveink működésé-
ről, mérni tudjuk, hol van a szervezetben
kilengés” – magyarázza. Ha megvan-
nak a gócpontok, azokat a gyógynö-
vény-alapú Joalis cseppekkel lehet fel-
oldani, melyek hatását biorezonanciával
erősíti. Ezzel beindítható a szervezet ön-
regenerációja, amely kulcsa a betegsé-
gek gyógyításának, az egészség meg-
őrzésének. A méregtelenítést fekete

bodzavirág, csalán- és feketeribizlilevél,
galagonya, tejoltó galaj és ezerjófű haj-
tásának keverékével fokozza, hogy
megkönnyebbüljön a máj és a vese. Az
allergiás tünetek kezelésében az algák
is nagyon hasznosak, érdemes kipró-
bálni őket. Ildikó nem híve a drasztikus
beavatkozásnak, de azt kéri a hozzá for-
dulóktól, megfelelő táplálkozással és
mozgással is segítsék az állapotjavulást
a 4–6 héten át tartó méregtelenítés so-
rán, és természetesen utána is figyelje-
nek magukra. „Ha végigcsináljuk a tisz-
títókúrát, mindenkit meghívok a követ-
kező évben állapotfelmérésre, és ha an-
nak ellenére visszatér a tünet, hogy be-
tartotta a hozzám forduló a tanácsai-
mat, akkor második évben ingyen keze-
lem” – jelzi Ildikó, mennyire biztos a
módszereiben. Persze tudja, a változta-
táshoz elhatározásra és erőre van szük-
ség. Magát is folyton kihívások elé állítja:
mostanában reggelente hatkor elindul
futni, hiszen úgy tud segíteni másoknak,
ha az ő harmóniája is teljes. (X)

A természetet hívja segítségül a gyógyításban

Barti Ildikó elérhetőségei: Rába Quelle Termál és Élményfürdő
Fürdőtér 1. Telefonszám: 30/950-0336
e-mail: thermal.egeszsegstudio@gmail.com

MÛSZEMPILLA-ÉPÍTÉS
ságot és hosszt applikálva a műszempil-
la nem tesz kárt a saját szempillában,
ezért érdemes nagy körültekintéssel
megválasztani a szempilla-stylistot. A
klasszikus szempillaépítés után, ahol
egy saját szempillára 1 műpilla kerül
felhelyezésre, elterjedt a volume szem-
pillaépítés. Ez egy dúsítási technika,

Napjainkban nagy divatját éli a tartós
műszempilla-hosszabbítás. Legfőbb
pozitívuma, hogy kiemeli a szemeket,
így smink nélkül is igéző tekintetet va-
rázsol. E szépségipari ágazatban fontos
a szakember profizmusa és tapasztala-
ta, szemünk védelmének érdekében.
Helyes technikával, megfelelő vastag-

kat használunk, ezáltal óvjuk a termé-
szetes szempillákat. A szempilla-stylistot
érdemes négyhetente meglátogatni,
aki töltéssel varázsolja frissé szettün-
ket.Viseljünk bátran műszempillát, hi-
szen a szem a lélek tükre, a műszem-
pilla a szem ékszere, és egy ilyen ék-
szert minden nő megérdemel.

mellyel drámai hatás érhető el. Ez
alapján a 2D szempillaépítésnél egy sa-
ját pillára 2 műszál, 3D-nél egy saját
szempillára 3 szál műszempilla kerül,
és így tovább. Magyarországon jelen-
leg maximum 15D szempillát építe-
nek. A volume technikához különösen
vékony, könnyített súlyú műszempillá-

SMINK: BORBÉLY ALEXA,
KOZMETIKUS, SZEMPILLA-STYLIST

SZÖVEG: BORBÉLY ALEXA
FOTÓ: NAGY FERENC
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KULTÚRA HIRDETÉS

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján ér-
tékesíti az alábbi lakóház, udvar megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Kossuth Lajos u. 34.   Helyrajzi szám: 7894.  Terület: 854 m2

Az 1900-as évek elején épült, műemléki jelentőségű területen fekvő lakóingatlan Győr Újváros
kerületben található, mely mind a Kossuth L. u. mind pedig a Bercsényi liget felől megköze-
líthető. Az épület a Kossuth L. utca felől 2 lakószintes (földszint és emelet), míg az udvar irá-
nyában mindkét oldalon 1 szintes. Az épület alápincézett, a pincében tárolók találhatók, a
telek ingatlan mérete 854 m2. A lakóépület felújításra szorul. A GYŐR-SZOL Zrt. az ingatlan
megtekintését az alábbi időpontban biztosítja: 2016. május 18. (szerda) 10 és 11 óra között

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2016. május 25. 12 óra

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL
Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel: 96/505-008, e-mail: vagyonke-
zeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A mosonmagyaróvári születésű
Grüner György fizikus az 1990-es
évek elejétől kezdte el gyűjteni a
magyar képzőművészeti alkotá-
sokat,  gyűjteményét a XX. szá-
zadi és mai festmények, rajzok,
grafikák, kollázsok és szobrásza-
ti munkák alkotják.

A Nyugatról/nyugatra nézve című tárla-
tot dr. Beke László művészettörténész
ajánlotta a látogatók figyelmébe, aki
személyes élménnyel kezdte, hiszen a
műgyűjtővel gyermekkoruk óta bará-
tok. Grüner György nemzetközi hírű fi-
zikus lett, 1980-tól Kaliforniában él. Az
oktatói munka mellett nyugdíjba vonu-
lásáig a Los Alamosi Nemzeti Kutatóla-
boratórium vezetője és az UCLA Solid
State Science Center igazgatója.  – A
gyűjtemény párját ritkítja, a magyar mű-
vészet reprezentációját tekintve – emel-
te ki Beke László.  A legkorábbiak az Eu-
rópai Iskola legelvontabb, absztrakt
csoportjába tartozó Gyarmathy Tiha-
mér, Lossonczy Tamás, Lossonczy Ibo-

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Vasárnap megtelt a Püspökvár
udvara, ahol a XIV. Győri Szere-
tet Napok családi eseményét
szervezte meg a Győri Egyház-
megye, melynek bevételét Böj-
te Csaba erdélyi gyermekmentő
missziójára fordítják.

A dévai Szent Ferenc Alapítvány szebbé,
jobbá kívánja tenni az erdélyi rászoruló
gyermekek életét, ebben segít immár ti-
zennegyedik alkalommal a Győri Szere-
tet Napok rendezvénye is. A győriek az
elmúlt évek alatt több mint 25 millió fo-
rinttal járultak hozzá Böjte Csaba misz-
sziójához. Dr. Pápai Lajos megyés püs-
pök a Püspökvár kertjében nyitotta
meg a szabadtéri rendezvényt, ahol
hangsúlyozta: Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat, de először a saját ha-
zánkat, nemzetünket kell szeretnünk,
ahhoz viszonyítva kell a többieket szeret-
nünk és befogadnunk.

Böjte Csaba köszöntőjében arról
beszélt, hogy a világ gondját-baját
mindannyian érezzük, de nem tudunk

Világhírû fizikus mûgyûjteménye
lya és Bálint Endre művei. A gyűjte-
mény törzsanyagát az 1950-es évek
vége és az 1960-as évek vége között
pályájukat kezdő művészek munkái
jelentik. A ’90-es évek utáni új törek-
véseket és a gyűjtemény fejlődési irá-
nyait e tárlaton Haász Katalin, Bolygó
Bálint, Benedek Barna és Kelemen

Zénó alkotásai képviselik. A győri kiál-
lításon nem a teljes Grüner-gyűjte-
mény látható, ez egy csodálatos válo-
gatás – hívta fel a figyelmet a művé-
szettörténész.

A kiállítás június 5-ig, hétfő kivéte-
lével naponta 10 és 18 óra között te-
kinthető meg az Esterházy-palotában.

Szeretet Napok

mindent megoldani, de szeretni min-
dig tudunk. Azt tanácsolta, ajándékoz-
zuk meg egymást és magunkat jó-
kedvvel, derűvel, és akkor talán az élet
nehézségei is könnyebbek lesznek.
Vannak bajok Európában, de ne kese-
redjünk el. Minden nehézség ellenére,
legyünk optimisták, derűsek és biza-
lommal tele – zárta szavait a szerzetes.

Adakozni többek között házi süte-
mény, étel vagy misebor elfogyasztásá-
val lehetett. Az egész napos fesztiválon
számos érdekes és értékes program
várta a látogatókat. A szeretet napját a
Csík zenekar koncertje zárta.

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
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Korszerûsítse családi házát

2014-ben indult elôször az Otthon Melege Program, ami eddig közel 17 milliárd forint összegben biztosít
múlt évek alatt. A július 1-jétôl induló pályázat célja a családi házak energetikai korszerûsítése és felújítása.

Az alapprogram keretében csak az
1996 elôtt épült és 1995. december 31-
ig kiadott építési engedéllyel rendelke-
zô, egylakásos és legfeljebb 135 nm
fûtött alapterületû, a pályázatot benyúj-
tó magánszemély tulajdonában lévô és
a pályázat benyújtása elôtt már hasz-
nálatban lévô családi házak pályázhat-
nak energetikai korszerûsítésre.

A támogatás kiterjed a
• radiátorok, kazánok, egyéb épü-

letgépészeti rendszerekre, 
• homlokzati nyílászárókra,
• megújuló energiaforrások kiépíté-

sére (napelemek, napkollektorok,
biomasszakazánok telepítése).

A pályázatokat ügyfélkapu regisztrá-
cióval rendelkezô magánszemélyek
2016. július 1-jétôl a https://csaladi-
haz2016.nfsi.hu/ oldalon nyújthatják be. 

Gyôrben és környékén még to-
vábbra is változatlan kereslet mutatko-
zik a családi házakra. Gyôr vonzáskör-
zetében lévô ingatlanok piaci árai szé-
les skálán mozognak, kb. 20—40 millió
forint között, míg a városban ennél jó-
val magasabb összegek is elôfordul-
nak. Megnôtt az érdeklôdés a bontás-
ra, felújításra szoruló ingatlanokra és
telkekre, mivel 2016-ban eddig közel
kétszer annyi építési engedélyt adtak
ki, mint egy évvel ezelôtt. „A kiadott la-
kásépítési engedélyek száma az új la-
kóépület építésére vonatkozó,
egyszerû bejelentésekkel együtt 4765
volt, kétszer annyi, mint az egy évvel
korábbi 2381” — jelentette a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH). Az újonnan
épült lakóépületek közül a családi há-
zak aránya 10%-kal csökkent, míg az

új építésû, többszintes társasházaké
közel a duplájára emelkedett. 

Áprilisban nyitotta meg 40. és egy-
ben elsô közösségi ingatlanirodáját
az Openhouse Országos Ingatlanhá-
lózat Budapesten az Ybl-palotában
azzal a szándékkal, hogy ügyfelei és
környezetünk számára még több, tár-
sadalmi szempontból fontos értéket
közvetítsen.

Látogasson el személyesen fôvá-
rosi mintaegységünkbe!

Apróhirdetés

Gyôr-Szabadhegyen, 55 nm-es, 2
szoba, hallos, erkélyes, parkra nézô
lakás eladó. I.ár: 12.800.000 Ft. Érd.:
06-70/977-7836.
Gyôr-Adyváros kedvelt részén, igé-
nyesen felújított, kétszobás, fûtés-
korszerûsített és szigetelt lakás, sür-
gôsen eladó. Ár: 13,7 M Ft. Érd.: 06-
70/489-2012.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt, családi
házas részén, 1119 nm-es telken,
1955-ben épült, 130 nm-es, tég la épí -
tésû, családi ház eladó. Ár:
22.500.000 Ft. +36-70/459-2409.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt, családi
házas részén, 351 nm-es telken,
1978-ban épült, 80 nm-es
téglaépítésû családi ház eladó. Ár:
27.000.000 Ft. +36-70/459-2409.
Gyôr-Belvárosban, mûszakilag és
esztétikailag is teljesen felújított, 115
nm-es, amerikai konyha nappalis, két
hálószobás társasházi lakás, 15 nm-
es, belsô udvarra nézô terasszal el-
adó. Ár: 37,9 M Ft. Tel.: 06-70/977-
7830.
Gyôr-Nádorváros csendes, átmenô
forgalomtól mentes utcájában, 614
nm-es telken épült, 140 nm hasznos
lakóterû családi ház eladó. Ár: 36 M
Ft.  Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén, re-
mek adottságokkal rendelkezô, tégla
társasház második emeletén, 3 háló-
szobás, erkélyes, egyedi fûtésû tár-
sasházi lakás eladó. Irányár: 19,9 M
Ft + 2,3 M Ft garázs. Tel.: 06-70/459-
3010.
Gyôr, Bartók Béla úton, Vásárcsarnok
közelében, tégla társasházban talál-
ható, nagy erkélyes, társasházi lakás
eladó. Irányár: 12,5 M Ft. Tel.: 06-
70/459-3010.
Écsen, 750 nm-es építési telek eladó.
Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 06-70/333-
3839.
Gyôr csendes részén épült, részben
felújított, 5 szobás családi ház, nagy
telekkel eladó. Ára: 26,9 M Ft. Tel.:
06-70/372-0110.
Gyôr-Sárás I-en, építési telek, meg-
kezdett építkezéssel eladó! Nettó
85 nm-es családi házról szól a terv-
rajz, érvényes építési engedéllyel
rendelkezik. Pince és az alapszint
betonozása kész van. I.ár:
10.990.000 Ft. Érdeklôdni: 06-
70/601-0228.
Pacsirta lakóparkban, 47 nm-es, I.
emeleti lakás, októberi átadással el-
adó! AJÁNDÉK gépkocsibeálló és tá-
roló! Ár: 13.514.000 Ft. Tel.: 06-
70/372-0113.
2 millió ÁRCSÖKKENTÉS egy gyôr-
szabadhegyi családi háznál, mely-
nek csodálatos, gondozott kertjét ró-
zsákkal, tujákkal, gyümölcsfákkal te-
szik hangulatossá. Az egyszintes,
összközmûves, 2 szobás ház most
13 millió forintért eladó. Érd.: 06-
70/372-0105.
Nyúlon, összközmûves, gondozott
építési telek eladó! Irányár: 5,6 M Ft.
Érd.: 96/527-675. 

Az Openhouse gyôri irodáiban
tájékoztatást kaphat arról, milyen
költségekkel járhat családi házának
korszerûsítése, továbbá, hogy mi-
lyen lehetôségek állnak rendelkezé-
sére, ha megújuló energiával szeret-
né háztartása energetikai rendsze-
rét ellátni.

A VULCANO Energia a megújuló
energetikai rendszerek szakértôjeként
az Openhouse Kft. értékesítôi hálóza-
tával együttmûködve, segítséget nyújt

Gyôrújbaráton 2 db 95 nm-es, nappali 
+ 3 szobás ikerház 450 nm saját telekrésszel eladó.

Fûtéskész ár: 21.990.000 Ft.
Érd.: +36-70/977-7836.

BUDAPESTEN
ingatlant venne
vagy eladna? 

SEGÍTÜNK! 
Keresse irodánkat!
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Apróhirdetés

Gyôr-Szabadhegyen, nappali + 4
szo bás, felújított sorházi lakás, udvar-
ral, garázzsal eladó! Ár: 39.900.000
Ft. Tel.: 06-70/703-0865.
Gyôr-Adyvárosban, 62 nm-es, panel
társasházi lakás eladó! Ár: 13.900.000
Ft. Érdeklôdni: 06-70/977-7839.
Nádorvárosban, 1+2 fél szobás, jó ál-
lapotú lakás, liftes házban eladó! Irány -
ár: 13,75 M Ft. Érd.: 06-70/977-7841. 
Gyôrszentivánon, 790 nm-es,
összközmûves építési telek, 16 méter
széles utcafronttal eladó! Irányár:
9,99 M Ft. Érd.: 06-70/977-7841.
Gyôr-Pinnyéd új építésû részén, 3 km-re
a Belvárostól, eladóak új, 100 nm-es,
sorházi lakások, saját kerttel. Ár: 23,9 M
Ft-tól 25,9 M Ft-ig! Érd.: 06-70/977-7838.
Albérleteket keresek Gyôrben 50.000
Ft—250.000 Ft árkategóriában! Érd.:
06-70/977-7838.
Gyôrben, gondozott kert, 30 nm-es
házikó, teljes berendezéssel, pince
teljes felszereléssel eladó. Ár: 5,5 mil-
lió forint. Érd.: 96/527-675.
Nyúlon, a hegyben, hangulatos házi-
kó, nagy terasszal, pincével, gondo-
zott kerttel eladó. Ár: 17,9 M Ft. Érd.:
06-70-372-0105.
Gyôr-Szabadhegyen, családi házat,
építési telket keresek ügyfeleim ré-
szére, 13—40 millió forint közötti áron.
Érd: 06-70/372-0105.
Gyôr-Ménfôcsanak kertvárosi részén,
30 m széles utcafronttal rendelkezô,
2100 nm alapterületû, kiváló adottsá-
gokkal rendelkezô, építési telek eladó.
Ár: 23 M Ft. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôr-Belvárosban, 56 nm-es, mû sza -
kilag és esztétikailag is teljesen felújított,
erkélyes, társasházi lakás eladó. Ár:
18,49 M Ft. Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôr-Nádorvárosban, 55 nm-es, mû -
anyag nyílászárós, egyedi fûtéses, er-
kélyes, felújított társasházi lakás eladó.
Ár: 17,8 M Ft.  Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôrzámoly csendes részén épült, nap-
pali + 3 szobás, egyedi meg je lenésû
családi ház, rendezett telekkel eladó.
Ár: 28,99 M Ft. Tel.: 06-70/372-0110.
Gyôr-Belvárosban, 48 nm-es, egyedi
fûtéses társasházi lakás eladó. Ár:
16,9 M Ft. Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôr-Ménfôcsanakon eladó, 2004-ben
épült társasházban, egy elsô emeleti,
50 nm-es, 2 szobás, erkélyes társashá-
zi lakás, saját gépkocsibeállóval. Ár:
16.390.000 Ft. +36-70/459-2409.
Devecser kedvelt részén, az új építésû
lakórészhez közel, 2400 nm-es  telken,
110 nm-es, téglaépítésû családi ház el-
adó. A családi házhoz tartozik egy 140
nm-es vendéglátó egység (teljes étter-
mi felszereltséggel). Ár: 17.800.000 Ft.
+36-70/459-2409.
Nagyszentjános családi házas részén, jó
tájolású, 813 nm-es építési telek eladó!
Aszfaltos úton megközelíthetô,  köz  mû vek
a telek elôtt, az utcában, kedvelt utca. Ár:
3.000.000 Ft. +36-70/459-2409.
Gyôr-Ménfôcsanakon eladó, 2250
nm-es telken lévô, 187 nm alap te -
rületû, kétszintes családi ház. Ár:
40.000.000 Ft. +36-70/459-2409.

a kormány új pályázatával!

ott támogatást, melynek köszönhetôen több mint 85 ezer háztartás energiahatékonysága javult az el-

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

A cégünk által gyártott és forgalma-
zott levegô-vizes hôszivattyúk a levegô
energiatartalmát alakítják át hôenergiá-
vá. Nyáron megfelelô kiépítés esetén
hûtésre is használhatók ezen berende-
zések. Telepítése engedélyezési eljárást
nem igényel, használatához nem szük-
séges gázvezeték, gázcsôrendszer, ké-
mény kiépítése. Megrendelés esetén a
hôszivattyút rendszerbe illesztve, a hô-
központi kialakításig vállaljuk tervezéssel,

kivitelezéssel. A hôszivattyú árammal
történô ellátását megoldhatjuk úgyneve-
zett H tarifás mérôóra igénylésével, eb-
ben az esetben az áram ára 26 Ft/KWh
a 37 Ft/KWh áramárral szemben. Hasz-
nálatával 50%-os megtakarítás érhetô el
más fûtôrendszerrel szemben.

A napkollektoros rendszer segítsé-
gével nagy mennyiségû meleg víz elô -
állítására van lehetôségünk a tetôn el-
helyezett kollektor táblákban áramol-
tatott fagyálló folyadék napenergiával
történô felmelegítését követôen, a fel-
melegített közeg hôenergiáját a hasz-
nálati víznek adjuk át, lehetôséget te-
remtve akár használati meleg víz fel-
használásához vagy fûtésrásegítés-
hez, illetve medencefûtéshez.

A napjaink legismertebb megújuló
energetikai rendszere a napelem. A
napsugárzás által felmelegített táblák-
ban egyenáram keletkezik, amelyet ve-

zetékrendszeren továbbítunk az átalakí-
tó berendezésnek (inverter). Az átalakí-
tást követôen már a napi használatból
ismert váltóáram áll rendelkezésünkre,
kiszolgálhatjuk általa pillanatnyi fogyasz-
tásunkat, a többlettermelést pedig ve-
zetéken visszatáplálva, az áramszolgál-
tató elraktározza részünkre díjmente-
sen. A különbözô felhasználói igények-
nek megfelelô napelemrendszerek kivá-
lasztásában cégünk segítséget nyújt,

helyszíni felmérés által és segítünk el-
igazodni a felmerülô mûszaki kérdések,
olvasott információk értelmezésében. 

A cégünk által forgalmazott, egye-
di igényre tervezett napelemes rend-
szerekkel az áramköltségtôl ez által
az áramszolgáltatói árváltozásoktól
teljes egészében mentesülhetünk.

Bármi legyen is a célja, mi végigkí-
sérjük az elsô ötlettôl vezérelten a
zöldáram-termelésig!

Érdeklôdésüket az Openhouse iro-
dákban található VULCANO Energia
pontokon várjuk!

a költségoptimalizált, takarékos, akár
egyedi igények kiszolgálásában is.
Legyen szó hûtésrôl, fûtésrôl, meleg-
víz-elôállításról vagy áramtermelésrôl
— tájékoztatott a cég értékesítési igaz-
gatója, Horváth László.  

A megújuló energetikai rendszerek
nevüket arról kapták, hogy olyan ter-
mészeti adottságokat használnak fel
mûködésükhöz, amelyek emberi be -
avatkozás nélkül újratermelôdnek (pl.:
levegô, víz, napsugárzás).

Termékeink, amelyekben hiszünk és amelyek
létjogosultságát már bizonyítottuk:

hôszivattyú, napkollektor, napelem 

A Pacsirta Lakóparkban lakások 47—94 nm-ig még
leköthetôek! Ajándék gépkocsibeállóval és tárolóval!

Ár: 13.514.000 Ft-tól!
Tel.:  +36-70/372-0113.



30 / + / 2016. május 13.

Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁJUS 14., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Pasik  04:40 Hazug csajok
társasága  05:20 Hazug csajok tár-
sasága  06:05 Top Shop 06:35 Kö-
lyökklub  09:45 Kisdumások 
10:15 Top Shop 11:05 Brandmánia
 11:35 Street Kitchen  12:10 Auto -
gram  12:40 Fitt Mánia  13:15
Döglött akták  14:15 A nagy svindli
 15:20 Farm  16:25 Dennis, a ko-
misz ismét pimasz  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz Plusz  20:00
Farm  21:30 Gyertek át szombat es-
te!  22:35 Álomháború  00:45 Ide-
gen invázió  02:25 Gyertek át szom-
bat este!  03:15 Gálvölgyi-show 

04:25 Babavilág  04:50 Sportos
05:00 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:25 Éjjel-nappal
szülők  08:55 Otthon a kertben 
09:30 Trendmánia  10:00 Ízes élet
 10:35 Babavilág  11:05 Otthon-
térkép  11:40 Poggyász  12:10 Éj-
jel-nappal szülők  12:40 Duval és
Moretti  13:45 Duval és Moretti 
14:55 Gyilkos sorok  16:00 Sodró
lendület 2. – Hív a természet  18:00
Tények 18:50 Kismenők  21:25 Kő-
kemény család  23:50 A hatalom ár-
nyékában  02:00 Sportos 02:10
Psych – Dilis detektívek  02:55
Psych – Dilis detektívek  03:35 Du-
val és Moretti 

05:00 Doktor House  05:45 TV-
SHOP 06:15 Trendközelben 06:45
Will és Grace  07:10 Szívek szállo-
dája  08:00 Szívek szállodája 
08:55 Amerikai mesterszakács 
09:50 Amerikai mesterszakács 
10:50 Megruházlak!  11:50 Megru-
házlak!  12:55 Feketelista  13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 Négy esküvő  15:50 Ádám ke-
resi Évát  16:50 A sebezhetetlen 
19:05 Légcsavar 21:00 A sötét lovag 
00:15 Dermesztő szenvedélyek 
02:40 Will és Grace  03:05 Will és
Grace  03:30 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Hír-
adó (ism.) 10:25 Sporthírek (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Credo 18:30
Civil kurázsi 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 Import Impro (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 15., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:20 Tuti
gimi  05:00 Fókusz Plusz  06:00
Top Shop 06:30 Kölyökklub  09:45
Agymenők  10:05 Dennis, a komisz
ismét pimasz  11:30 Ben Hur 
15:50 Szuperhekusok  Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Cobra 11 
19:50 Noé  22:25 A szingli fejva-
dász  00:15 Madarak – A hollók tá-
madása  02:10 Rémjárás 

04:25 Éjjel-nappal szülők  04:50
Sportos 05:00 Hungerő  06:00 Tv2
matiné 07:05 Barbie: A hercegnő és
a popsztár 08:30 Malac a pácban 
10:20 Az égig érő paszuly legendája
 12:20 Visszatérés Óz birodalmába
 14:15 Szaffi  15:55 Bilko főtörzs
 18:00 Tények 18:50 A Nagy Duett
 21:30 Az elnök végveszélyben 
00:20 Super 8  02:30 Lángoló Chi-
cago  03:15 Maffiadoktor 

05:20 Doktor House  06:10 TV-
SHOP 06:40 Amerikai mestersza-
kács  07:30 Amerikai mestersza-
kács  08:25 Will és Grace  08:55
Will és Grace  09:25 Top Forma 
09:55 Trendközelben 10:25 Négy es-
küvő  11:30 Feketelista  12:30
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
13:25 Jack 15:45 Légcsavar  17:50
A sötét lovag 21:00 2020: A tűz biro-
dalma 23:00 Alvilági kötelékek 01:10
Ádám keresi Évát  02:10 Trendközel-
ben 02:35 Top Forma 03:00 Vérmes
négyes  03:25 Vérmes négyes 
03:50 Vérmes négyes 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Credo
(ism.) 08:30 Erzsébet út (ism.) 09:15
Konkrét (ism.) 09:30 Creative chef
(ism.) 10:00 Civil kurázsi (ism.) 10:30
Képújság 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 Made in
Hungary (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 16., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Az uralkodónő  04:40 Aktív 
05:10 Hungerő  06:00 Tv2 matiné
06:40 Barbie & húgai: A lovas kaland
08:05 Cincin lovag  10:00 Az égig
érő paszuly legendája  12:00 Ne
folytassa, felség!  14:05 Vuk 
15:45 Én kicsi szörnyem – A mélység
legendája  18:00 Tények 19:00 Így
neveld a sárkányodat 2.  21:00 A
szállító  23:00 A Sakál  01:45 Min-
den hájjal megkent hazug  03:10
Én kicsi szörnyem – A mélység legen-
dája 

04:15 Doktor House  05:05 Doktor
House  05:50 Televíziós vásárlás
06:25 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:10 Jóbarátok  07:35 Jó-
barátok  08:00 Az indíték  08:55
Megruházlak! 10:00 Szívek szállodá-
ja  10:55 Amerikai mesterszakács 
11:55 CSI: A helyszínelők 12:55 CSI: A
helyszínelők 13:50 NCIS – Tengerésze-
ti helyszínelők  14:50 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  15:50 Castle 
16:50 Castle 17:40 Amerikai mester-
szakács  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  23:05 2020: A tűz
birodalma 01:10 Négy esküvő 02:05
Két pasi – meg egy kicsi 02:30 Az in-
díték  03:20 Megruházlak! 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Erzsé-
bet út (ism.) 08:45 Konkrét (ism.)
09:00 Zooo+ (ism.) 09:30 Erzsébet út
(ism.) 10:15 Konkrét (ism.) 10:30 Ké-
pújság 19:00 Test-lélek-szellem
(ism.) 21:00 Kulisszák mögött 21:30
Zooo+ (ism.) 22:00 Az Istenember
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 17., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:50 Csapdába csalva  05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 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 Fel-
koppintva  00:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:15 Propa-
ganda  01:20 Tények Este 02:05
Aktív  02:25 Sportos 02:35 Ezo.TV
03:35 Diamond Club 

05:10 Doktor House 05:55 Televíziós
vásárlás 06:30 Will és Grace  06:55
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:10 Az indíték 
09:00 Megruházlak!  10:00 Szívek
szállodája 10:55 Amerikai mestersza-
kács 11:55 CSI: A helyszínelők 12:55
CSI: A helyszínelők 13:50 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők 15:50 Cast-
le  16:50 Castle  17:40 Amerikai
mesterszakács 18:40 Jim szerint a vi-
lág  19:05 Jim szerint a világ  19:35
Két pasi – meg egy kicsi 20:05 Két pa-
si – 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 01:00 Két
pasi – meg egy kicsi 01:30 Az indíték
 02:20 Megruházlak!  03:10 Szívek
szállodája 03:55 Doktor House 

07:00 Civil kurázsi (ism.) 07:30 Test-
lélek-szellem (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Üzleti negyed (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 A segít-
ség házhoz jön  12:25 Story Extra
 13:00 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 Castle  22:55 RTL
Klub Híradó 23:25 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  00:00 Magya-
rul Balóval 00:40 A Grace klinika 
01:40 Túsztárgyalók  02:35 Mi mu-
zsikus lelkek 02:55 Győzike  03:40
Gálvölgyi-show 

05:15 Ízőrzők: Szenna 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Hazajáró 06:25 Magyar történelmi
arcképcsarnok 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:30 Család-barát 09:00 Az
ezer zenekar földje  10:00 Noé ba-
rátai – Minden, ami állat 10:30 Tér-
kép 11:00 Csíksomlyói búcsú 2016
13:30 Kult+  13:45 Hazajáró 14:20
Magyar Krónika  14:50 Peru – Chile
– Húsvét-szigetek – Juan Fernandez-
szigetek 15:25 A kétfenekű dob 
16:55 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:30 SzerencseSzombat  19:25
Zsaruvér és Csigavér I.: A királyné
nyakéke  20:30 Elővízió 2016 
20:55 Kenó  21:00 Eurovíziós Dal-
fesztivál 2016  01:05 A világ leg-
szebb története 

05:15 Ízőrzők: Tihany 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:15
"Így szól az Úr!" 06:25 Útmutató
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:30
Család-barát 09:00 Isten kezében
09:25 Kereszt-Tények 09:35 Katoli-
kus krónika 10:00 Új nemzedék
10:30 Evangélikus magazin 11:30
Pünkösdvasárnapi református isten-
tisztelet 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+  12:55 Rúzs és
selyem 13:35 Szent Borbála  15:35
Makrancos hölgy  17:00 Hogy
volt!? 18:00 Híradó 18:35 Doc Martin
 19:25 Magyarország, szeretlek!
21:00 James Bond: Halj meg máskor
 23:10 Kenó  23:15 Júlia és a szel-
lemek  01:30 James Bond: Halj
meg máskor  03:40 Életkerék 

05:15 Ízőrzők: Őrség 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Ha-
lálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Roma Magazin
07:55 Domovina 08:25 Váratlan uta-
zás 09:20 A hegyi doktor  10:05
Csángó mise 11:30 Mediterraneo
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+
 12:50 Két duci hölgy 13:25 Ízőrzők:
Szigetbecse 14:00 Teréz anya történe-
te 15:05 Hollywood a Tevere partján
 16:20 Szegény gazdagok  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35
A hegyi doktor 19:25 Párosban a vá-
rosban  21:00 Rob Roy  23:20 Ke-
nó  23:25 Magyar Krónika  00:00
Ne ébreszd fel az alvó zsarut!  01:40
Lefegyverzett ellenséges erők 03:00
Szellem a palackból 03:30 Hazajáró
03:55 Szerelmes földrajz

05:00 Ízőrzők: Herencsény 05:35 Him-
nusz 05:40Hajnali gondolatok 05:45Te-
réz anya története  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser Bilds-
chirm 08:25 Váratlan utazás 09:20 A he-
gyi doktor  10:10 Család-barát 11:30
Mediterraneo 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:55 Két duci hölgy
13:25 Ines de la Fressange, a divat mú-
zsája 14:25Erdészház Falkenauban 
15:20Halálbiztos diagnózis 16:05Tap-
pancs, a mesterdetektív 17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35A hegyi doktor 19:30 Maradj tal-
pon! 20:30 Önök kérték! 21:30 Laura
rejtélyei 22:15Kenó 22:20A Nagyok
22:55 MüpArt classic – Az ÉVAD mű-
vésze: Perényi Miklós 00:45Séfek csatá-
ja 01:40 A nagyfőnök 

04:05 Gálvölgyi-show  04:40 Légy
a Holdon  06:15 Top Shop 06:30
Kölyökklub  09:15 Az 51-es bolygó
 11:00 Noé  13:35 Farm  15:10
Mennyei Királyság  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Farm  19:50 Nász-
ajánlat  21:50 Szerelem és más dro-
gok  00:05 Jonah Hex  01:35
Nász-ajánlat 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

ANGOL, NÉMET: +36-30/986-2800
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

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

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

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

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

több szinten is 
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁJUS 18., 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 Az
ötödik elem  00:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:15 Lángo-
ló Chicago  01:15 Tények Este
02:00 Aktív  02:20 Sportos 02:30
Ezo.TV 03:30 Lángoló Chicago 

05:05 Doktor House 05:50 Televíziós
vásárlás 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 Az indíték 
09:00 Megruházlak!  10:00 Szívek
szállodája 10:55 Amerikai mestersza-
kács 11:55 CSI: A helyszínelők 12:55
CSI: A helyszínelők 13:50 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:50
Castle  16:50 Castle  17:40 Ameri-
kai mesterszakács 18:40 Jim szerint
a világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 20:05
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 Golyóálló
22:50 Ádám keresi Évát 23:55 Két
pasi – meg egy kicsi 00:25 Az indíték
 01:20 Megruházlak!  02:15 Szívek
szállodája  03:05 Szívek szállodája 
03:50 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 Üzleti negyed (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Csak az ETO 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Zooo+ 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 20., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

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

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 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Creative chef (ism.) 20:00
Híradó (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 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 19., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Ízőrzők: Görgeteg 05:45Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Halál-
biztos diagnózis 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:10 Időjárás-jelentés 07:25
Slovenski Utrinki 07:55Alpok-Duna-Ad-
ria 08:25 Váratlan utazás 09:20 A hegyi
doktor 10:15 Család-barát 11:30 Me-
diterraneo 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:30 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+ 12:55William Dobson, a brit fes-
tészet elfeledett zsenije 14:00 Erdész-
ház Falkenauban 15:00 Halálbiztos di-
agnózis 15:50 Tappancs, a mesterde-
tektív 16:45Szerencse Híradó 17:00
Ridikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 A hegyi doktor  19:30
Maradj talpon!  20:30 Fábry  21:50
Ízek palotája 23:25Kenó 23:30Fran-
ciska vasárnapjai 01:15Egyszerű eset
03:00 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 03:15 Szellem a palackból

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Kasszasiker  05:00 Sportos
05:10 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  09:25 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Paloma  13:50
Walker, a texasi kopó  14:50 Walker,
a texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:20 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
Felejthetetlen  03:45 Kasszasiker 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Épí-tech (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Kisdu-
mások  12:25 Story Extra  13:00
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
23:20 Magyarul Balóval 00:00 Brand-
mánia  00:35 Homeland – A belső
ellenség  01:40 A főnök  02:30 A
főnök  03:10 Győzike 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz  12:25 Story Extra 
13:00 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  01:15
Street Kitchen  01:45 Odaát 
02:25 Odaát  03:15 Győzike 

05:15 Ízőrzők: Bucsuta 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Halál-
biztos diagnózis 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25 Váratlan utazás 09:20 A hegyi
doktor 10:15 Család-barát 11:30 Me-
diterraneo 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+ 12:55Két duci hölgy 13:30Bond
lányok az örökkévalóságnak 14:20 Er-
dészház Falkenauban  15:15 Halálbiz-
tos diagnózis 16:10 Tappancs, a mes-
terdetektív  17:00 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A he-
gyi doktor  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Skandináv lottó sorsolás 20:40
Szabadság tér '56  21:30 Szerencsés
Dániel 23:05 Kenó 23:10 A rejtélyes
XX. század  23:40 A kaland  01:45
Zűrzavar és éjszaka 03:20 Életkerék 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Auto -
gram  12:25 Story Extra  13:00 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  00:05
Magyarul Balóval 00:45 A rejtély 
01:45 Fitt Mánia  02:20 A főnök 
03:05 Győzike 

05:15 Ízőrzők: Domoszló 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Halálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Életkerék 07:55 Öt kontinens
08:25 Váratlan utazás 09:20 A hegyi
doktor  10:15 Család-barát 11:30
Mediterraneo 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+ 12:55 Főz-
ni úton-útfélen 13:25 Michnay Gyula
szökése Recskről  14:20 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 19:25 Maradj talpon! 20:30
Virtuózok 22:05 Nora Roberts – Északi
fény 23:40 Kenó 23:45 A Kapitány
01:25 Száműzetés 02:25 Nora Ro-
berts – Északi fény 03:55 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok  

05:05 Doktor House 05:50 Televíziós
vásárlás 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 Az indíték 
09:00 Megruházlak!  10:00 Szívek
szállodája  10:55 Amerikai mester-
szakács  11:55 CSI: A helyszínelők
12:55 CSI: A helyszínelők 13:50 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:50 Castle  16:50 Castle  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a vi-
lág 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Négy
esküvő  22:10 Amit máris tudni
akarsz a szexről  23:40 Két pasi –
meg egy kicsi  00:10 Az indíték 
01:10 Szívek szállodája  02:05 Dok-
tor House  02:55 Doktor House 

05:05 Doktor House  05:50 Televí-
ziós vásárlás 06:25 Will és Grace 
06:50 Will és Grace  07:10 Jóbará-
tok  07:40 Jóbarátok  08:05 Az in-
díték  09:00 Megruházlak!  10:00
Szívek szállodája  10:55 Amerikai
mesterszakács  11:55 CSI: A hely-
színelők 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 Két hét múlva
örökké 23:10 Játssz a túlélésért 
01:10 Két pasi – meg egy kicsi 
01:40 Az indíték  02:30 Szívek szál-
lodája  03:15 Doktor House 

Kérem ajánlja fel
adója 1 százalékát 
a Szívkatéterezés Gyôr
Alapítványnak.

Adószám: 18982545-1-08



Minőségi, értékálló lakások a Pacsirta lakóparkban! A
15 lakásos társasházban 37 és 84 nm-es lakások közül
választhat. A ház 30 cm-es Leier téglából épül 10 cm-es
szigeteléssel, 5 légkamrás Salamander prémium nyílás -
zárókkal. Ez a 36,5 nm-es lakás a földszinten és az eme-
leten is megtalálható. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali, fürdőszoba, WC. A nappaliból közelíthető meg a

4,89 nm-es terasz. Várható átadás 2016. nyár. A társas-
házban tároló (90.000 Ft/nm), zárt udvari gépkocsibeálló
(550.000 Ft – 650.000 Ft) és garázs (1,3 M Ft – 1,7 M Ft)
is vásárolható. Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra vo-
natkozik, de lehetőség van kulcsrakész befejezésre is.
Ár: 11,2 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden, csendes utcában épülő társasház
földszintjén eladó ez az 55 nm-es teraszos lakás. Az
elrendezés praktikus, nappali – konyha – étkező és
egy szoba kapott helyet. Ha több helyiséget szeretne,

a terület megosztható. A lakáshoz 8,73 nm-es teraszt
kap ajándékba! Az épület fűtését és hűtését alternatív
energia felhasználásával levegő – víz hőszivattyús
rendszer szolgáltatja, lakásonként külön hőszivattyú-
val. A hő leadása padlófűtéssel megoldott, a hűtés
légbefúvással. A falak 30 és 38 cm-esek, a válaszfalak
10 cm vastagok. Az ablakok 3 rétegű műanyag abla-
kok, az épületet felül fa födém zárja. Az épületben tá-
rolók állnak rendelkezésre, garázs is vásárolható 2 M
Ft-ért, illetve gépkocsibeálló 400.000 Ft-ért. A lakás
emelt szintű fűtéskész állapotban kerül átadásra. 
Ár: 16,2 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Belváros, nagyon csendes helyén egy 45 nm-es gar-
zonlakás jó beosztással liftes házban eladó. Lakásnak
és befektetésnek egyaránt kiváló. Az amerikai kony-
hás lakásban nagy nappali és hálószoba található,
amely minden igényt kielégít. Kedvére alakíthatja a
lakás minden helyiségét, annak színeit, burkolatait.

A közelben minden üzlet megtalálható, jó városi köz-
lekedéssel. Központi fűtés egyéni szabályozással. A
lakás emelt szintű szerkezetkész állapotban kerül át-
adásra, de kulcsrakész állapot is kérhető. 
Ár: 20,2 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

A Pacsirta lakóparkban épülő modern kétszintes tár-
sasház emeletén eladó nappali + 1 szobás lakás. A la-
kásban nappali – étkező – konyha, egy szoba, fürdő,

WC kerül kialakításra, az erkélyre a nappaliból lép-
hetünk ki. Az udvari gépkocsibeálló ára 500.000 Ft.
Tároló is vásárolható, mérettől függően 650.000 Ft-
tól 1,1 M Ft-ig. A társasház főfalai 30 cm vastagok, a
válaszfalak 10 cm-esek, a nyílászárók háromrétegűek.
A fűtést turbó gázkazán szolgáltatja. A lakás emelt
szintű fűtéskész állapotban kerül átadásra. A város-
rész csendes, barátságos, néhány percre a belváros
forgatagától. Az öt lakást magába foglaló társasházban
vannak még szabad lakások 44 nm-től 60 nm-ig! 
Ár: 13,1 M Ft. Érd.: +36-70/587-4020
horvath.edina@edesotthongyor.hu

Szeretne Győr egyik kiemelkedő, fejlődő részén,
kertkapcsolatos, garázsos, 86 nm-es sorházi lakásá -
ban élni családjával? A belváros egy könnyed Duna-
parti sétával 15
perc alatt elérhető,
de a gyerekeknek
is elég 5 perc, hogy
az Audi-iskolához
érjenek. A kisebb
b e v á s á r l á s o k a t
helyben is megold-
hatja, papucsban
átszaladva. Egyszó-
val ez a lakás egy
TELITALÁLAT!
És most a részle-
tek: a ház 2007-ben
épült, 30 cm-es téglafalazatú, hőszigetelt, 4 lakásos
sorház. A lakás DNy-i tájolású, napfényes, belső két-
szintes, és összesen 86 nm. A 9 nm-es teraszon és a
hozzá tartozó privát kis kertben pihenhetjük ki a napi
munka fáradalmait. Az emeleten 3,6 nm-es erkély ta-
lálható.  A kényelmet a lakás melletti fűtött, 16,2 nm-
es tárolónak is használható garázs fokozza.
Ár: 30,8 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden étkező-konyhás, nappali + 2 szo-
bás, új építésű lakás eladó a társasház első emele-
tén. A lakáshoz egy 6 nm-es erkély is tartozik. Nézze

meg a képeket és beleszeret! A főfalak 30 cm-esek,
a válaszfalak 10 cm-esek, a házra 18 cm-es monolit
vasbeton födém kerül. A fűtés radiátoros vagy pad-
lófűtéses, a nyílászárók 3 rétegű üvegezésűek. A la-
káshoz egy gépkocsibeálló tartozik, melynek ára
400.000 Ft, illetve 3,5 M Ft-ért vásárolhatunk ga-
rázst, amelyből már csak egy darab van! A lakás be-
járatához az udvar felől vezet lépcső. Az ár emelt
szintű fűtéskész ár, a közművek kiépítése 460.000
Ft. Ősszel már költözhet is!
Ár: 16,2 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győr Belvárosában új építésű társasházban lakások el-
adók! A 14 lakásos, liftes társasházban 39 nm és 113 nm
alapterületű lakások közül választhat. Az ingatlan építése
során magas minőségű és kiváló anyagokat használnak.
30 cm-es Porotherm falazóelemekből épül 10 cm-es Aust-
roterm szigeteléssel. 7 légkamrás műanyag ablakok ke-
rülnek beépítésre. Fűtése egyedi gázkazánnal történik,
padlófűtéssel és falfűtéssel kombinálva. Ez az 58 nm-es
lakás az első, második, és harmadik emeleten is megta-
lálható. Elosztása amerikai konyhás nappali, 1 hálószoba,
gardrób, valamint fürdőszoba és WC. A nappaliból nyílik

a 2,5 nm-es loggia. Megbízható kivitelezés, családias kör-
nyezet! A mélygarázsban gépkocsibeálló (4,5 M Ft) és tá-
roló (622.300 Ft) vásárlására is van lehetőség!
Ár: 26,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Éljen a nyugalom szigetén, 5 percre Győr Belvárosá-
tól, fiatalos környezetben! Pinnyéd új építésű részén,
csendes zsákutcában kerül felépítésre ez a gyönyörű,
minden igényt kielégítő GARÁZSOS ikerház! Nincs

közös fal, a ház teljesen elszeparálható! A 90 nm-es
ház 800 nm-es telken kerül felépítésre. Elosztása ki-
váló: amerikai konyhás nappali, 3 szoba, kamra. Meg-
bízható kivitelezés, kiváló munka! 30 cm-es Poro -
therm téglából épül, 10 cm-es szigeteléssel, műanyag
hőszigetelt nyílászárókkal! Szeretne nagyobb nappa-
lit? Kisebb vagy nagyobb szobát? Még ez is lehetsé-
ges! A válaszfalakon igény esetén módosíthat! Ren-
dezze be ízlésének megfelelően! Az ár emelt szintű
fűtéskész, de van lehetőség kulcsrakész befejezésre
is! A ház illetékmentes! Támogatott hitel, valamint
CSOK igényelhető.
Ár: 25,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

AKCIÓS ÁR! MÁJUS 15-IG, KULCSRAKÉSZEN! Gyö-
nyörű otthon, gyönyörű környezetben! Győr rohamo-
san fejlődő részén, a Pacsirta lakóparkban, a Belváros-
tól mindössze néhány percre, csodálatos kertvárosi kör-
nyezetben épül ez a minden igényt kielégítő kétszintes
társasház. Minőségi munka, kiváló kivitelezés! Az im-
pozánsan kialakított épületben 40 és 60 nm közötti la-
kások közül választhat. Kisebb lakást keres? Egy vagy

két szobásat? Akkor ez a megfelelő választás! Ez az 58
m-es lakás az első emeleten található. Elosztása kiváló,
az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra került
2 hálószoba, valamint fürdőszoba és WC. A nappaliból
a 4,9 nm-es teraszra léphetünk. Dél-nyugati tájolásának
köszönhetően rendkívül világos!
Ár: 16,99 M Ft. Érd.: +36-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

A Százszorszép lakóparkban 1000 nm-es telken épül
ez a 90,4 nm-es családi ház, 30 cm-es külső falakkal és
10 cm-es belső válaszfalakkal, fafödém szerkezettel, cse-
répfedéssel, 12 cm vastag külső hőszigeteléssel. A nyílás -
zárók 3 rétegű hőszigetelő üvegezésűek. A fűtésrendszer

kondenzációs kazánnal, radiátorral vagy padlófűtéssel
(igény szerint) történik. 3 szoba + egy tágas nappali – ét-
kező – konyha és kamra kerül kialakításra. A 16 nm-es
terasz a nappaliból nyílik. Az elrendezés egyénileg vari-
álható. Ha szeretne a városhoz közel, mégis a természet
közelségében élni, ne habozzon! Az ár emelt szintű fű-
téskész ár, és a telek árát tartalmazza.
Ár: 26,8 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718
venczelt.anita@edesotthongyor.hu
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

KIZÁRÓLAG NÁLUNK!
GYŐR-SZABADHEGY CSALÁDBARÁT RÉSZÉN
46 NM-TÓL LAKÁSOK BEVEZETŐ ÁRON ELADÓK!
Ár: már 16,7 M Ft-tól!
Érd: Budai Mónika +36-30/640-8794   

Nyitott napMÁJUS 21-ÉN!óriási új építésű ingatlanválaszték!hatalmas kedvezmények!
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vidrauszoiskola.hu Úszás: erô, egészség, edzettség

Mindennapos foglalkozások hétfôtôl péntekig délelôtt és délután
óvodások, gyermekek, diákok és felnôttek számára.

Helyszín: 
a Győri Sátoros Fedett Uszodában,
a Magyar Vilmos Uszodában (volt

GYÁÉV-uszoda)
és a Móra-iskola uszodájában.

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc

96/322-657, 30/272-2064
Kovács Aliz 70/947-9409

Jelentkezés:
hétfőn, szerdán és pénteken

16–18 óra között 
a Győri Sátoros Fedett Uszodában, il-

letve szabad hely esetén 
kezdéseknél

június 13-tól

délelőtt, délután

július 29-ig

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az összes nyári program közül ta-
lán az egyik legjobb az állatkerti
látogatás, különösen akkor, ha jó-
pofa állatkölykök is szaladgálnak
a kifutón. A győri állatkertben
idén is igazi baby boom tartja iz-
galomban a látogatókat és a
gondozókat, szinte nincs olyan
hét, hogy ne számolhatnánk be
újabb jövevényekről, egy-egy
újabb kis „porontyról", amely

Tavaszi „bébiözön” az állatkertben

mindannyiunk örömére megszü-
letik/kikel/előbújik az állatkert-
ben. Most mutatunk néhány
okot, amiért most is érdemes fel-
keresni minket.

Elsőként két kis sörényes juh
érkezett, majd márciusban az ál-
latkert másik büszkesége Borol,
nekünk Bori, a  tevecsikó és a két
kis szitatungaborjú. Aki a majmo-
kat szereti, az a mókás frizurás
csuklyásmajom és az apró szaj-
miri- és huszármajomkölykünket
is imádni fogja. A felsorolásból, a

három kicsi gyűrűsfarkú maki
nem csak azért nem maradha-
tott ki, mert e sorok szerzőjének
most ők a személyes kedvencei,
hanem azért is, mert aki a szemé-
be néz  ennek a három édes ko-
boldtekintetű apróságnak, an-
nak garantáltan azonnal a szívé-
be lopják magukat.

Az új Ausztrália-kifutónkban
is közvetlen közelről megcsodál-
hatják látogatóink a négy fehér
kiskenguru első önálló lépéseit,
azaz „ugrásait”.

Fogadják a képeket szeretet-
tel, és jöjjenek ki, és nézzék meg
őket a valóságban is!

Másik jó hír, hogy közeledik a
GYERMEKNAP!

Május 29-én egész nap va-
rázslatos  programokkal és meg-
lepetésekkel várjuk a  kicsiket és
nagyokat egyaránt. Lesz Óriás-
buborék-show, „Óriás Feneva-
dak”, Ausztrál játszóház és közös
didgeridoo-koncert. Gyerek pa-
pírrepülő-bajnokság, Zoo-Mini-
golf és még sok-sok érdekes
program! Honlapunkon hétről
hétre friss információkat tudhat-
nak meg a rendezvényeinkről!

Erdélyi Károly festőművész Visszatekintés című kiállí-
tása nyílt meg a múlt csütörtökön este a győri József
Attila Művelődési Házban. A festőművész régebbi al-
kotásaiból is nyújtott ízelítőt, de számos új művével is
elkápráztatta közönségét. Újabban a természet felé for-
dult, friss képein a Balaton vagy éppen a színes virág-
csendéletek kapnak hangsúlyt. Pátkai Tivadar író, költő
ajánlotta a látogatók figyelmébe a tárlatot. Bevallotta,
neki leginkább a Győri Balett hétköznapjaiból ellopott
pillanatok tetszenek, hiszen számára ezek a képek kul-
turális missziót is beteljesítenek. „Mert, ha már nem
lesz Győri Balett, ezek a festmények még mindig hir-
detik, hogy milyen klassz balettelőadások és festmé-
nyek születtek valamikor a 20. század végén és a 21.
század elején ebben a városban” – mondta az író. 

A kiállítás május végéig látogatható a Móra park
1. szám alatt.

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

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. május 13—19.

Nálunk folyamatosan
friss kacsa-, csirke-, pulyka-
húsok teljes választékban

kaphatók.

899 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel
Csirkemellfilé 1299 Ft/kg

399 Ft/kg

199 Ft

Csirkemáj, fagyasztott
500 g., 398 Ft/kg.

Tojás „M” méret, 53 g.,10 db

239 Ft

Újburgonya

299 Ft/kg

799 Ft/kg

Magyaróvári trappista sajt

499 Ft

Pölöskei szörp 1 l.
+ Visegrádi ásványvíz
1,5 l. ajándék

Pecsenyekacsa
Kacsanyak 250 Ft/kg
Libafarhát 119 Ft/kg

A GYHG Nonprofit Kft. – Kalmár Ákos
önkormányzati képviselő kérésére és
támogatásával – a háztartásokban fel-
halmozódott lomok elhelyezésére
gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri alka-
lommal,  május 21-én szombaton 8
és 16 óra között, a Tompa út és a Vá-
góhíd út saroknál, a régi buszforduló-
nál. A közszolgáltató kéri az autósokat,
hogy pénteken 22 órától szombat 20
óráig lehetőség szerint ne parkoljanak
ezen a helyszínen.

A hulladékok átvételére kizárólag
a gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhe-
lyezhető itt: elektronikai, fém, mű-
anyag, nyesedék, építési törmelék,
csomagolóanyagok, bútorok, beren-
dezési tárgyak stb. Veszélyes hulla-
dékot nem lehet leadni!  Azokat az ál-
landó helyszíneken működő hulla-
dékudvarokban fogadják be. A lo-
mok lerakására a győri lakosok, a
Győrben szemétszállítási díjat fize-
tők jogosultak, amelyet igazolhatnak
a hulladékszállítási díj befizetéséről
szóló számlával. Akiknek ilyen nincs
– mert a társasház közösen fizet –, a
korábban kiadott Győr Kártyával
vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek. A kihe-
lyezett szelektív hulladékgyűjtés a
rendőrség és a közterület-felügyelet
kiemelt biztosítása mellett zajlik.

Kihelyezett
hulladékgyûjtô pont
Gyárvárosban

Győrben tartotta szakmai konferen-
ciáját a Magyar Ingatlangazdálko-
dók Szövetsége. A résztvevőket dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester
köszöntötte, majd Keresztély De-
zsőnek, a szakmai szervezet elnöké-
nek bevezetője után Sági Géza, a
Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja tartott előadást. Azokról a közel-
múltban lezárult, illetve folyamat-
ban lévő győri ingatlanberuházá-
sokról adott áttekintést, melyekben
valamilyen formában a közszolgál-
tató is szerephez jutott. Így egye-
bek mellett szó esett a Kossuth ut-
cai rehabilitációról, a Belvárost érin-

Ingatlangazdálkodási konferencia
tő fejlesztésekről, a Bercsényi liget
és környezete megújításáról, vala-
mint az EYOF-hoz kapcsolódó be-
ruházásokról. A konferencián
Szombati Bertold, a Győr-Szol Zrt.
ingatlangazdálkodási igazgatója a
társaság ingatlangazdálkodási és
-kezelési gyakorlatát, feladatait is-
mertette a résztvevőkkel. Emellett
az ország több pontjáról érkezett
szakemberek tartottak előadásokat
aktuális szakmai kérdésekről, majd
buszos városnézés keretében a
vendégek testközelből is megis-
merkedhettek a legújabb győri fej-
lesztésekkel.               

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a 96/50-50-55-ös tele-
fonszámon minden nap 0–24 órában hívható. Május 16-án a Győr-
Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái zárva lesznek,
a telefonos ügyfélszolgálat nem működik. Május 15-én és május 16-
án Győrben a felszíni fizetőparkolók ingyen használhatók, a Vásárcsar-
nok zárva tart. A Magyar Vilmos Uszoda május 15-én a megszokott
nyitvatartás szerint üzemel, május 16-án azonban zárva lesz. A Barát-
ság Sportpark pünkösdkor a rendes nyitvatartás szerint látogatható.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő hulladékudvarok
május 15-én és május 16-án egységesen zárva tartanak, a lakossági
hulladékszállítás változatlan lesz. 

További információk a www.gyorszol.hu és a www.gyhg.hu web-
oldalon olvashatók. 

Ünnepi tudnivalók



2016. május 13.   / + / 35

APRÓ  HIRDETÉS

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány
Székhely: 9024 Győr, Bartók Béla u. 38.
Telephely: Autista Lakóotthon 
9098 Mindszentpuszta, Ady E. u. 3.

Kérjük támogassa adója 1%-val
A Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítványt!
Adószám: 18510425-2-08 
Az alapítvány legfőbb célja:
•  az autizmussal élő személyek élet-
minőségének javítása, így különösen
az autizmussal élő felnőtt személyek
számára lakóotthon működtetése

• az autizmus,
mint fogyatékosság
szélesebb körű
megismertetése és
elfogadása

•  az autista emberek
társadalmi
beilleszkedésének
elősegítése
és foglalkoztatása

A Híd a jövőbe értelmi sérülteket segítő alapítvány közhasznú
szervezetként tartja fenn a Márton Lakóotthont Nyúlon.
Az intézmény fenntartása évről-évre óriási feladat az alapít-
vány számára. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával járul-
jon hozzá Ön is a Márton Lakóotthon fenntartásához!

Adója 1%-ával támogassa
a nyúli MÁRTON LAKÓOTTHON
autista és fogyatékkal élő fiataljait!

„HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány 
Bankszámlaszám: 10918001-00000018-64380000

9082 Nyúl, Táncsics u. 174. • 96/540-133
Adószám: 18697373-1-08
www.martonlakootthon.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 

Vacsora ajánlatunk: • Pataházi csirkemell, vegyes köret
• Bakonyi halfilé, galuska • Sült karaj Budapest raguval, párolt
rizs • Fokhagymás sertéssült, főtt burgonya • Szezámmagos
csirkemellfilé, vegyes köret • Fűszeres csirkemell friss salátával

A belépő ára vacsorával együtt: 2800 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő

május 20-án
pénteken 18
órai kezdettel

Kiss Clau
élő-zenés estje

ÁLLÁS 

Angol 
nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Győri Ipari Parkba keresünk egy mű-
szakos munkára, győri
friss nyugdíjast.Előny: targon-
cavezetői gyakorlat, B kategóriás jogosít-
vány. Jelentkezés: 7:00–15:00 óra
között. Tel.: 06-30/735-0110.

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

A Per-Clean 2002 Kft.
győri munkahelyre ke-
res: takarítási vezetőket, OKJ-s
takarítókat és takarítógép-kezelő-
ket, és csak szombati napokon
történő takarításra takarítókat. Ér-
deklődni: 06-30/641-5968, perc-
lean@perclean.t-online.hu e-mail
címen lehet.

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

Győri Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum 

Győr, Nádor tér 4.
Kiemelt bérezéssel 

munkatársakat keres 
alábbi közalkalmazotti munkakörbe:

számviteli csoportvezető,
könyvelő, 

számviteli ügyintéző.
Munkabér: KJT alapján+bérkiegészítés. 

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

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kőmű-
vesmunkák végzése ked-
vezménnyel, garanciával.
Tel.: 06-30/355-6991.

Villanyszerelést vállalokGyőr-
ben és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

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

Lomtalanítást vállalokpadlástól
a pincéig, ingyenes elszállítással. Hívjon biza-
lommal! 06-70/707-5812

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

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

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-
szigetelést, falak javítá-
sát, 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,
lomtalanítás! Lakások, családi házak,
garázsok hagyatékának megvásárlása, lom-
talanítása, igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

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

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felméréssel, vi-
déken 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 kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált holmi-
ját ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/217-0848.

EGYÉB

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

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

hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

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

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűj-
tő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE

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

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-es, kom-
fortos, egyedi fűtéses, teljesen felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 60–100 nm-es, 3-4 szobás, határozatlan
idejű, távegyedi vagy távfűtött, belvárosi, szi-
geti, nádorvárosi bérleményre. (Hirdetés -
szám: 543.) Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I, 2 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, határozott, bérleti
szerződéses lakást cserélne 49–55 nm-
es vagy annál nagyobb, 2 szobás, határo-
zatlan-határozott idejű összkomfortos,
nádorvárosi, adyvárosi, szabadhegyi bér-
leményre. Elsősorban 4 emeletes, de pa-
nel is lehet 5. emeletig. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 544.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses, felújított lakást cserélne 44–49
nm-es, 2 szobás, határozatlan, másfél-2
szobás bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 545.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 53–70 nm-es,
2-3 szobás, határozott-határozatlan, er-
kélyes, nádorvárosi, adyvárosi, szabadhe-
gyi, marcalvárosi I–II bérleményre. Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 546.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 38 nm-es, 1 szobás, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne győri, 2 szobás lakásra, 50–
60 nm-ig. (Hirdetésszám: 102.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1,5 szobás, 42 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne belvárosi, nádorváro-
si, 3 vagy több szobás, 80 nm-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 107.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420. 

Belvárosi, 2 szobás, 76 nm-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 db, kisebb, 1,5 és  2 szobás,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 108.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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
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SPORT KÉZILABDA

szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Már hetekkel a budapesti Bajnokok Li-
gája Final4 előtt minden szurkoló erre
a kézilabdaünnepre készült. Sokszor,
sokan elmondták, hogy a két nagy ri-
vális csatája, a Buducnost–Audi ETO
párharc lehetne a finálé, hiszen ez a
két klub ma a világ legjobbja. A másik
ágon a Vardar és a CSM Bucuresti
meccse jóval kevesebb figyelmet ka-
pott. Az sem volt vita tárgya, hogy ez
a valaha volt legerősebb mezőny a
végjátékban, mindegy, hogy a korábbi
lebonyolítási rendszerről vagy a Fi-
nal4-okról beszélünk. 

Az elődöntőre csaknem telt ház jött
össze a Papp László Arénában. Né-
hány órával a kezdés előtt ezrek sora-
koztak a kapuk előtt arra várva, hogy
bejussanak, akik pedig már a lelátón
voltak, folyamatosan hangoltak, hogy
a lehető legjobb atmoszférát teremt-
sék a meccsre. Ott voltak a tömegben
azok, akik láttak vesztes junior vb-dön-
tőt a Magvassyban, vagy egy szinte
már megnyert, majd elbukott világbaj-
noki címet Zágrábban. Ott voltak azok,
akik együtt sírtak a győri lányokkal a fe-
hérvári EHF-kupa fináléban, és akkor,
amikor a Podgorica elvitte a BL-címet
az ETO elől. Kitartottak a csapat mel-

Csodálatos Final4: hôsies küzdelem, ETO-ezüst
lett, de a kezdés előtt nem a szomorú
pillanatok jártak a fejekben, hanem az,
hogy jó lenne ünnepelni úgy, mint
2013-ban, az első BL-sikernél, majd
egy évvel később is. 

A lányok aztán a szurkolók segítsé-
gével megtették, amiért mindenki szo-
rított nekik, óriási csatában, egy góllal,
21–20-ra legyőzték a Buducnost csa-
patát, és készülhettek a fináléra. Az lát-
szott a játékosokon, hogy hatalmas te-
hertől szabadultak meg, így egyszerre
érezhettük rajtuk a megkönnyebbülést
és az örömöt. Hársfalvi Júlia felkötött
kézzel, mégis mosolyogva közelített fe-
lénk a lefújást követően. Rutinosan ki-
került néhány kamerát, nyilatkozott an-
nak a tv-stábnak, amelyik kérte, a gra-
tulációk után pedig már válaszolt is a
kérdésre, hogy sérülten, de győztes-
ként hogy érzi magát.

„Nagyon jó itt lenni, átélni ezt a cso-
dálatos hangulatot a pályán. Örülök,
hogy gólt szereztem, szerintem végig
mi voltunk a jobbak, megérdemeltük
a döntőbe jutást. Egy esésnél úgy
éreztem, hogy elmozdult a könyököm,
így rögzítve most nem fáj. Az orvo-
sunk azt mondta, meg kell röntgenez-
ni, utána tudunk többet, de remélem,
nem súlyos.” 

Még aznap kiderült, hogy komo-
lyabb a baj, hiszen a szélső nem játsz-

hatott vasárnap. Miközben Julcsi nyi-
latkozott, azok a játékosok is a többiek-
kel együtt vonultak az öltözőbe, akik sé-
rülés vagy más okok miatt nem húzhat-
tak mezt. Tomori Zsuzsa, Bódi Berna-
dett, Korsós Dorina is végig tűzközel-
ben volt, segített, amiben tudott. A mix-
zónában Planéta Szimonetta nevetett
nagyot, amikor meghallotta a „Szép
volt, Szimó!” kiáltást, Görbicz Anita pe-
dig boldogan jön meccset értékelni.

„Amit gyakoroltunk, azt legalább
nyolcvan százalékban megvalósítot-
tuk. A védekezés a játékunk kulcsa,
eddig még mindig nyertünk, amikor
ez működött, még akkor is, ha a tá-
madások akadoztak. Játszottam már
sokkal durvább meccset ellenük.
Egy holtpont volt, amikor háromgó-
los hátrányból feljöttek ikszre, de
nem estünk pánikba. A jobb csapat
jutott a döntőbe.”

Eduarda Amorimot ritkán látni
rosszkedvűnek. Ezúttal is mindenki-
hez volt egy kedves szava. Szinte hi-
bátlan magyar mondatokkal mesélte
a meccs fontos pillanatait, mutatta,
hogy sok volt a kemény párharc a ta-
lálkozón, repültek a pofonok.

„Ez normális ilyenkor, nem? Mind a
két csapat a védekezésre épít, és per-
sze benne van, hogy kék-zöld foltok-
kal jövünk le a pályáról. Amúgy nyugi

volt, még akkor is, amikor hátrányból
feljött a Buducnost.”

A lányok ekkor még nem tudták,
hogy a másik elődöntőn, sokak meg-
lepetésére, a CSM Bucuresti simán
legyőzi a Vardart, így a román csapat
lesz a Győr ellenfele a BL utolsó csa-
tájában. A finálé napján a csapat bő
két órával a kezdés előtt indult útnak
a közeli hotelból az Arénába. Grooték
nyugodtnak tűntek, volt, aki még tele-
fonált egyet, volt aki zenét hallgatott,
Ambros Martín pár percet sétálgatott
a busz körül, mielőtt felszállt. Az biz-
tos, hogy semmi nem zavarta a ráhan-
golódást az év mérkőzésére. A helyszí-
nen hihetetlen hangulat várta az ETO-t,
na meg az ellenfél, a története első
BL-döntőjét vívó Bukarest. Minden
idők legizgalmasabb fináléja a hosz-
szabbításban sem dőlt el. A 25–25-ös
végeredmény után jöhettek a bünte-
tődobások. Itt a románok voltak a sze-
rencsésebbek, és nyerték meg a Baj-
nokok Ligáját. A sors érdekesen alakí-
totta a drámát. Az utolsó hetest a győ-
ri közönség egykori kedvence, Aurelia
Bradeanu lőtte be. Mika, 38 évesen
már a visszavonuláson gondolkodott,
amikor pályafutása során először ju-
tott el a BL-siker kapujába. Most lé-
pett be rajta. A díjátadás után az egyik
legszomorúbb győri játékos az idény
végén a Fradihoz távozó Kovacsics
Anikó volt. Misi a könnyeit törölgetve
nyilatkozott.

„Mindenki arról álmodozott, hogy
megnyerjük a kupát. Igazi döntő volt,
és mivel hétméteresekkel dőlt el, a
szerencsén múlt az egész.”

Görbicz Anita sportszerűen gratulált
az ellenfélnek, összeszedte a többieket
a kiütéssel felérő utolsó hetes után, akik
kéz a kézben köszönték meg a szurkolók
támogatását. Görbe ezek után türelem-
mel várta a sajtó kérdéseit. 

„Az előbb érdeklődött az egyik
újság író, hogy fényleni fog-e valaha az
ezüstérem. Ez soha. Borzalmas érzés
így veszíteni. Az idegek harcából ők
jöttek ki jobban. Nagyot küzdöttünk,
ez most nem volt elég” – mondta a
csapatkapitány. Amint szóba hoztuk,
hogy otthon várja a kisfia, akitől majd
jobb kedve lesz, a sok kemény csatát
megélt klasszis elsírta magát, aztán
folytatta. „Tényleg így van, ahogy mon-
dod, tőle és vele minden szebb.”

A román csapat játékosai még ün-
nepelnek körülöttünk, aztán lassan
mindenki bevonul az öltözőbe, az Aré-
na is kiürül. Mi, a szurkolók pedig csak
arra gondolunk, amit Orbán Adrienn
mondott pár perce. „Ezt elbuktuk, na-
gyon fáj és fájni is fog mindig, de jövő-
re újra itt leszünk!”
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CSAK AZ ETO SPORT

Az Agrofeed Széchenyi Egyetem
Győri KC az NB I/B-s férfi kosárlab-
da-bajnokság 9–12. helyéért rende-
zett rájátszásának második fordulójá-
ban a Bonyhád együttesét fogadta. A
hazaiak 95–64-re nyerték a találko-
zót, a 31 pontos siker több mint biz-
tató a pénteki visszavágóra. Gratulá-
lok a csapatnak. Így kell végig győzel-
mi akarással játszani. Örülök, hogy
Nagy Tamás is ilyen jól tudott játszani
és megmutatta, hogy van helye a

Ünnepelni gyűltek össze az 1986-ban
IHF Kupát nyert Rába ETO férfi kézilab-
da-csapatának játékosai, vezetői. A
sportág győri legendái megemlékeztek
azokról is, akik ebből a társaságból már
nincsenek közöttünk. A harminc évvel
ezelőtti siker nagy meccsekkel, szép
győzelmekkel és kalandokkal teli volt. A
sorozat első két fordulójában a török
Simtel és a svájci Basel nem állította ko-
moly erőpróba elé az ETO-t, aztán a
szlovákiai Eperjes csapatát búcsúztat-
ták Iváncsikék. Az elődöntő első mérkő-
zésén, a nagybecskereki Proleter ellen
Győrben aratott 11 gólos győzelem
után a visszavágó már csak formalitás
volt. A fináléban a spanyol Technisan
Alicante volt az ellenfél, a hazai pályán
megszerzett hatgólos előnyt sikerült
megőrizni a visszavágón, idegenben
csak négy góllal kaptak ki a zöld-fehé-
rek, így a magyar férfi kézilabda történe-
tének második csapataként szereztek
európai kupagyőzelmet. 

„Nagyon egyben volt az a csapat,
nem féltünk kimenni a döntő visszavá-
gójára. Sokat készültünk az utolsó talál-
kozóra, és amikor megnyertük a kupát,
úgy ahogy voltunk, mezben, meccs-
szerelésben belerohantunk a tengerbe,

Győr egyik legeredményesebb birkózó-
jának, a világbajnok Sillai Lászlónak állít
emléket az a verseny, amely 2008-ban
indult a Dózsa birkózóterméből, majd
egy győrszentiváni kitérő után, remélhe-
tőleg hosszú távra, otthonra lelt a Mag-
vassy Sportcsarnokban. A kilencedik
megmérettetésen minden eddiginél
több indulóra számítanak a szervező
Győri Atlétikai Clubnál. A magyar ver-
senyzőkön kívül Ausztria, Bosznia-Her-
cegovina, Csehország, Horvátország,
Lengyelország, Szerbia, és Szlovákia
nagyjából háromszáz sportolója küzd
az érmekért a május 14-én 10 órakor
kezdődő viadalon, a Magvassyban. A IX.
Nemzetközi Utánpótlás Kötött- és Sza-
badfogású Sillai László Emlékgálán há-
rom szőnyegen zajlanak majd a küzdel-
mek, négy korosztály versenyzőivel.

„Száznegyven-százötven külföldi fi-
atalra számítunk, és nagyon örülünk,
hogy Győr testvérvárosából, Poznan-
ból is érkeznek birkózók. A verseny egy
komoly közép-európai megmérette-
téssé nőtte ki magát. Szeretnék meg-

Harminc éve nyertek IHF-kupát,
a tengerben ünnepeltek

és ott ünnepeltünk” – emlékezett vissza
a nagy sorozatra Iváncsik Mihály, az
ETO világválogatott szélsője.

1986-ban egy vidéki kézilabdacsa-
patnak nehéz volt eredményesen sze-
repelni nemzetközi porondon. Akkori-
ban nyugatra kijutni, még élsportoló-
ként sem volt egyszerű.

„Szániel Jánosnak köszönhetjük,
hogy egyáltalán elindulhattunk az IHF
Kupában. Törökországba még kimehet-
tünk, de Svájc már tiltott volt, ezt az uta-
zást Horváth Ede nem engedte. János
azonban megoldotta a dolgot. Két útle-
vél volt akkoriban, ő elhozta nekünk a ké-
ket, majd elment szabadságra, így a csa-
patot senki sem utasíthatta, hogy marad-
nunk kell itthon. Kocsikkal mentünk He-
gyeshalomig, ott felültünk a vonatra, és
utaztunk egészen Bázelig. Továbbjutot-
tunk, és folytathattuk a menetelést egé-
szen a végső sikerig” – meséli Deáki Ist-
ván, a Rába ETO egykori játékosa, az
ETO-SZESE edzője. Az ETO-ban, az IHF
Kupa-sorozatban Balogh Imre, Cseh Bé-
la, Csicsay Ottó, Deáki István, Domon-
kos Attila, Horváth Zsolt, Iváncsik Mihály,
Kádár Zoltán, Menyhért Tamás, Oross
Tibor, Polgár László, Tóth László és Vesz-
tergom Zoltán lépett pályára.

Gyôzelem a rájátszásban, 
véget ért az emlékbajnokság

csapatban. Pénteken folytatjuk” – ér-
tékelte röviden a mérkőzést Csaplár
Nagy Ervin vezetőedző. 

Az elmúlt hétvégén a szezon két
legfontosabb mérkőzését játszotta a
klub U14-es csapata. A 2002-es
korosztály bejutott a regionális dön-
tőbe. Itt a Győri KC 2002 Lovagok a
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
C csapatát 82–55-re legyőzték,
majd a fehérvári B csapattól 78–63-
ra kikaptak.

„Szeretném megköszönni a fiúk
egész éves munkáját, a srácok az el-
múlt egy évben nagyon nagy utat jár-
tak be, elég csak az eredményeket
nézni. Remélem, a regionális második
helyezéssel megértik és megtanulják,
hogy a sikerhez mennyit kell dolgozni.
Úgy érzem, ebből a keretből kihoztuk
a maximumot, sőt, az ezüstéremmel
még egy kicsit többet is.” - mondta a
sikerről Zsiga Zoltán edző. 

A Balogh Gyula Városi Emlékbaj-
nokság a végéhez ért. A döntőt a Szé-
chenyi Old Stars nyerte.

Háromszáz ifjú birkózó küzd 
a Sillai László Emlékgálán

hívni minden egykori birkózót, szakem-
bert, akinek a városban valaha köze
volt a birkózáshoz, hogy ezen az ünne-
pen találkozzunk” – mondta Kozalk Ti-
bor, a birkózó szakosztály vezetője. 

Csonka Csaba és Gyurasits Csa-
ba edzők hozzátették, hogy a házi -
gazda Győri AC huszonöt birkózóval
képviselteti magát. Közülük Reznyák
Máté és Gyurasits Máté, valamint Ko-
csis Boglárka esélyes akár az arany-
éremre is.

Az egykori csapattársak
együtt ünnepelték az évfordulót
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Több száz tekéző méri össze tudását
egy héten keresztül minden nap a
Győr-Szol Zrt. tekecsarnokában. A
verseny május 16-án 9 órakor a hiva-
talos megnyitóval kezdődik, és május
22-én, vasárnap 17.30-kor az ered-
ményhirdetéssel zárul. 

A tornán Kristyán Zsuzsa ötszörös
világbajnok győri tekéző emléke előtt
tiszteleg az idén 70 éves fennállását
ünneplő Ipartechnika Győr Sport-
egyesület. 

A nyílt, nevezési díj nélküli Teke-ku-
pán női egyéni, női csapat és vegyes pá-
ros kategóriában, ifjúsági, serdülő, fel-
nőtt és szenior korcsoportokban mérik
össze tudásukat az igazolt és amatőr te-
kézők. A versenyen a győri tekesport
szereplőin kívül a legrangosabb magyar
női klubok is részt vesznek, a tornát bur-
genlandi, cseh és szlovák csapatok

A győri Városi-Egyetemi Csarnokban és az új Egyetemi Edzőcsarnokban rendezik
a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) kézilabda-fináléját
május 17-én és 18-án.  A döntőn a női mezőnyben a Budapesti Corvinus Egyetem,
az egri Eszterházy Károly Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egye-
temi Központ Szombathely, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegye-
tem és a Széchenyi István Egyetem csapata szerepel. A férfiaknál a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az egri Eszterházy Károly Főiskola, a Mis-
kolci Egyetem, a veszprémi Pannon Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a
Széchenyi István Egyetem csapatai mérkőznek meg a helyezésekért. „Az előző évek
tapasztalatai alapján biztosak lehetünk benne, hogy a bajnokság döntője izgalmas
és színvonalas küzdelmeket hoz, és igen komoly vetélkedésben dönthetik el a finá-
léba jutott csapatok résztvevői, hogy ki lesz a 2015/16-os év MEFOB-bajnoka ké-
zilabdában. A Széchenyi Egyetem sikeresen megvívott selejtező mérkőzésekkel
aranyéremre is esélyesen vesz részt a döntőben fiú és lány csapatával egyaránt” –
mondta dr. Gyömörei Tamás egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Sport-
egyesületének elnöke, a Testnevelési és Sportközpont vezetője.

Az országos döntőn köszöntik a budapesti Nemzetközi Regattán arany- és
ezüstérmet szerzett széchenyis csapatok vezetőit, edzőt, tagjait. 

A legjobb fôiskolai és egyetemi
csapatok játszanak Gyôrben

Több száz induló a kilencedik 
Kristyán Zsuzsa-emlékversenyen

részvétele teszi nemzetközivé. A meg-
nyitó után a „Négy csapat villámtorná-
jával” kezdődik a sportesemény, amikor
is három vendég sportegyesület, vala-
mint a házigazdák 4–4 fős női együtte-
se mérkőzik egymással. 

Az egyhetes kupán minden nap
délután, szombaton és vasárnap pe-
dig egész nap gurítanak a nevezések
alapján regisztrált tekézők. 

Anduskáné Cseh Anikó Katalin, a
rendező Ipartechnika Győr Sport-
egyesület elnöke elmondta: A klubnál
több tehetséges fiatal bontogatja
szárnyait. A tagok és pártoló tagok ön-
kéntes munkával segítik az egyesüle-
tet. A sportolók Kristyán István edző
segítségével továbbra is folytatni sze-
retnék a versenyszerű tekézést a leg-
magasabb osztályban és a városi baj-
nokságban.

Az Ipartechnika 
Győr SE tekézői is

indulnak a versenyen
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A Barátság Sportparkban minden évben
megrendezik a Tavaszi Családi Sport- és
Egészségnapot, amely ezúttal is népsze-
rű hétvégi program volt Győrben. A külön-
böző egyesületek bemutatóin számos
sportágat kipróbálhattak az érdeklődők,
és az egészségmegőrzéshez is kaphattak
segítséget, tanácsokat.

Katus Attila aerobik világbajnok kora
délelőtti bemelegítőjével, majd egy közel
negyvenöt perces tornával indíthatták a
napot azok, akiknek ehhez volt kedvük,

Az egész nap a sportról szólt
aztán csak körbe kellett sétálni a parkban
ahhoz, hogy judósokkal, birkózókkal, súly -
emelőkkel, atlétákkal vagy éppen futbal-
listákkal, ökölvívókkal találkozzon bárki. A
hetedik ilyen rendezvényen az időjárás is
kegyeibe fogadta az érdeklődőket, így a
programra legalább annyian ellátogattak,
mint az előzőekre.

„Remek körülmé-
nyek között mutat-
kozhatnak be itt Ady-
városban a sport-
egyesületek, szak-
osztályok, köztük a
2017-es győri EYOF
sportágai, hiszen a
Barátság park renge-
teget fejlődött az el-
múlt időszakban. A
visszajelzések alap-
ján tudjuk, hogy so-
kan itt kaptak kedvet
egy-egy sportághoz
korábban, ez is meg-
erősít bennünket ab-
ban, hogy folytatni
kell a hagyományt” –

mondta Radnóti Ákos alpolgármester. A
programon tíz győri egyesület segítette
az érdeklődőket eligazodni a különböző
sportágak között.
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