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4. oldal A Kálóczy téri idősek
otthonának felújítása már folya-
matban van, és hamarosan meg-
kezdődik az orvosi rendelő teljes
átalakítása is, amit nemcsak fel-
újítanak, hanem bővítenek is.

10. oldal Horváth Mónika faipa-
ri mérnök, a Raab-Wood Kft.
ügyvezetője volt a vendéglátónk,
akinek a mintatermében a világ tá-
voli vidékeiről is származó fapadlók
várják a vásárlókat.

11. oldal Az elmúlt héten nyílt meg, s június végéig lesz látogatható
a Magyar Ispita Emberek az embertelenségben című kiállítása. A Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársai a Magyar
Hadtörténeti Múzeum segítségével állították össze a tárlatot, amely
két gyászos eseménynek, az első világháború 1914-es kitörésének és
a második világháború 1944-es győri bombázásának állít emléket.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

22–23. oldal  Gázfröccs mellékletünkben a
leg újabb Renault Captur személyautót tesztelte
munkatársunk, valamint bemutatja a tökéleteshez
közelítő Porsche Macant és néhány városi minit.

KKeelllleemmeess
hhúússvvééttii
üünnnneeppeekkeett!!  
ÍÍrráássuunnkk  aa  33..  oollddaalloonn



KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

hónap alatt tizedével, egy év alatt pedig a felével csök-
kent a regisztrált munkanélküliek száma Győr-Moson-
Sopronban, a munkanélküliség aránya már 3 százalék
alá esett – derül ki a megyei kormányhivatal munka-
ügyi központjának legfrissebb adataiból.

1 20. alkalommal várta a lakókat Szabadhegyen az Egész-
ségpiac. A programon különféle mérésekkel, szűré-
sekkel és biotermékekkel is várták az érdeklődőket, de
a prevenció jegyében a kisebbek figyelmét is igyekez-
tek felhívni az egészségtudatosságra.

NAPRÓL NAPRA

Április 11.

Április 12.

Április 13.

Április 14.

Április 15.

Április 16.

Április 17.

Sikeres volt az elmúlt év-
ben a „Gyere és játssz ve-
lünk a Barátság Parkban”
program, ezért a szereve-
zők a folytatását tervezik.
Szilasiné Nemoda Judit,
a Családsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Központ
utcai és lakótelepi szociá-
lis munkása kifejtette, a
program célja az utcán
csellengő fiatalok felkaro-
lása, a csellengés meg-
előzése. A fiatalokat min-
den hét kedd és csütör-
tök délutánján várják a
Barátság Parkban egy kö-
zös játékra. Rossz idő ese-
tén pedig a parkkal szem-
ben lévő gyermekjóléti
központban, a Szigethy

Egészségpiac 
Folytatódik az Egészség-
piac program. Újváros-
ban, a művelődési ház-
ban április 26-án 9 órától
13 óráig a Győr Arrabona
Lions Club szervezésé-
ben koleszterin-, triglice-
rid- és vércukormérésre
kerül sor, illetve bőrgyó-
gyászati és szemészeti
vizsgálatot biztosítanak
a szervezők. Ezenkívül
lesz csontsűrűségmérés,
prosztata-szűrővizsgálat
és szájdaganatszűrés. A
Gézengúz Alapítvány ta-
nácsadással és játszóház-
zal lesz jelen a progra-
mon.  

Utazzon
a Zene-
akadémiára! 
A Győri Filharmonikus
Zenekar a Zeneakadémi-
án ad közös koncertet
Cyprien Katsaris világhí-
rű francia zongoramű-
vésszel április 29-én
19.30 órakor. A koncertet
a Liszt-díjas Berkes Kál-
mán művészeti vezető
vezényli. A zenekar kü-
lönbuszokat indít a kö-
zönség részére, hogy a
koncertélmény mellett,
egy tájékoztató kíséreté-
ben megtekintsék a fel-
újított Zeneakadémia
épületét is. Jelentkezni
személyesen a Richter
Terem jegypénztárában,
illetve a 06-80/20-50-15
telefonszámon lehet. A
részvételi díj 7900 forint,
amely tartalmazza a belé-
pőjegy árát, illetve az uta-
zás költségét is. Jelent-
kezni április 22-ig lehet.

Attila utca 107. szám
alatt. Radnóti Ákos önkor-
mányzati képviselő sze-
rint fontos, hogy minél
több fiatal jöjjön sportolni,
s egy kiváló adottságok-
kal rendelkező Barátság
Parkba sok szervezett
programot tudjunk bizto-
sítani számukra. Hozzá-
tette, az egész városrész
sok lehetőséget tartogat
a kikapcsolódásra. Ady-
városban több sportpálya
és sok játszótér megújult,
ahol kikapcsolódhatnak a
fiatalok.
A Győr-Szol ahogy az el-
múlt évben is, idén is
örömmel ad helyet egy
ilyen programnak.
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Kocsilopás. Feltehetően lopott sze-
mélyautót találtak a Rábcában a vízi
polgárőrök. Az autóban nem volt senki.
Információk szerint a gépkocsit koráb-
ban lopták el Győrújbarátról.

Baleset. Többen súlyosan és köny-
nyebben megsérültek, amikor két sze-
mélyautó összeütközött a 82-es főúton,
Veszprémvarsány közelében.

Kétharmad. Megvan a Fidesznek a
kétharmados többség az új parlament-
ben. A szavazatok 99, 99 százalékos fel-
dolgozottsága alapján a Fidesz-KDNP
133, a baloldali összefogás 38, a Job-
bik 23, míg az LMP 5 mandátumot
szerzett az országgyűlésben. 

Előzetes. A Győri Járásbíróság elren-
delte a győri, adyvárosi nemzeti do-
hánybolt rablásával gyanúsítottak elő-
zetes letartóztatását: K. Csaba és K.
Péter egy hónap különbséggel ugyan-
azt a dohányboltot rabolták ki.

Móricz-napok. Győr fejlődését hatá-
rozza meg, hogy milyen magas az ok-
tatás színvonala – mondta Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester a 35. Mó-
ricz-napok című rendezvénysorozat
megnyitóján. Az itt zajló tanulmányi
versenyek az életre készítik fel a diáko-
kat, akik szívesen méretik meg magu-
kat prózamondásban, informatikában
és környezetvédelemben is.

Kiállítás. Barna Borbála művész-ta-
nár kiállítása nyílt meg az Esély Galé-
riában.

Lányok napja. A Széchenyi-egyetem
is fogadott vállalkozó kedvű középisko-
lás hölgyeket a „Lányok napja – A mű-
szaki pálya vonzereje” program kereté-
ben. Az esemény célja, hogy a „férfias”
szakterületeken saját élményeket sze-
rezhessenek a pályaválasztáshoz köze-
ledő fiatalok.

Gyere és játssz velünk!

Átvették a mandátumot

Simon Róbert Balázs és Kara Ákos, a két győri köz-
pontú megyei választókerületből egyéni mandátu-
mot szerzett országgyűlési képviselők, csütörtökön
vették át megbízólevelüket a Városházán. 
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HÚSVÉT 

szerző: kelemen áron osb 
fotó: marcali gábor

Feltámadás: az élettelen ele-
ven, a mozdulatlan tettre kész,
a rideg hajlik, ami fekszik, föl-
serken, a reménytelen kedvre
kap, ami szétfolyt, összeáll –
fordul a rend, amelyhez pedig
már olyan otthonosan hozzáfá-
sultunk.

Tapasztalataink szerint mindez fordítva
történik: az eleven meghal, a tettre kész
mozdulatlanná lesz, a hajlékony rideg-
gé válik, a reményteljesen induló elked-
vetlenedik, és amit már összeállni lát-
tunk, egyszerre szétfolyik és kipereg a
kezeink közül. A közegnek, amelyben
mindez történik, azt a nevet adtuk: idő.
Hétköznapi feltámadásainkat is ebben
a közegben képzeljük el. Talán sikerül
ideig-óráig felvenni a harcot az idő test-
vére, az enyészet ellen, amíg erőnkből
telik, vagy mostanában úgy is szoktuk
mondani: amíg elég motiváltak va-
gyunk. Aztán elég csak egy pillanatra
szemünk elől téveszteni a célt – ha volt
egyáltalán –, és szorításunk engedni
kezd, kedvünk lankadni vágyik.

Hol itt a feltámadás? Itt, e jól ismert
közegben, amelynek azt a nevet ad-
tuk: idő? Amelynek nyomában enyé-

Kereszt
szet jár, és amiben az a legfontosabb
kérdésünk, hogy mennyire vagyunk
motiváltak? – A kereszt egy másik va-
lóságra tárja föl szemünk és szívünk
oly sokszor bezárt kapuját: Jézus
Krisztus feltámadása van, létezik,
fennáll. Nem volt és nem lesz: van.

Nehéz elképzelni, hiszen az idő ott-
honos, a motiváltságot természetes-
nek tartjuk, az enyészettől pedig elfor-
dítjuk a fejünk, mielőtt szívünk mélyén
titkon békét kötnénk vele. Egy-egy ke-
gyelmi pillanatban pedig, amikor „áll-
ni látszék az idő”, talán
meg is kérdezzük: eny-
nyi? Ezért küzdöttem,
ezért fáradtam? Ami-
ért dolgoztam, hama-
rabb vált avult holmivá,
mint gondoltam. Aki-
vel törődtem, hama-
rabb elfelejtett, mint
ahogy sejtettem, akit szerettem, távo-
labb van, mint amit valaha el tudtam
volna képzelni. 

Ha szenvedélyesen keresni kez-
dünk a múló időben, nem csak bezárt
kapukat, hanem nyitott ablakokat is
szemünk elé sodor az emlékezet. Nyi-
tott ablakokat, melyeken kitekintve,
így beszélünk: milyen csodálatos volt,
amikor ezen dolgoztam, szinte el sem
mertem hinni, amikor elkészült! És

hogy örült a gyerek! Milyen nagysze-
rűek voltak együtt az önfeledt órák!
Mennyire szerettem, mennyire szeret-
telek. És ha még most sem lankadunk
a keresésben: milyen csodálatos ezen
dolgozni! Milyen csodálatos tenni érte
valamit! És hogy örül! És milyen nagy-
szerűek az önfeledt órák! – Ezek a fel-
támadás ablakai. 

A gótika korában úgy építették
meg a hatalmas székesegyházakat,
hogy a hosszú-hosszú főhajó végén
egy gazdagon díszített épületet emel-

tek az épületbe, amelynek nyitott volt
a teteje. Ha valaki felnézett, a hálóbol-
tozat bordái közé festett kék eget látta
és az aranycsillagokat: Isten egét. Eb-
ben az égre nyitott házban énekelt a
kórus, játszottak a zenészek, imádko-
zott a papság. A katedrálisba lépő pe-
dig a hosszú utat látta maga előtt, a
végén a házzal, hallotta a pap imádsá-
gát, hallotta a kórus énekét, érezte a
tömjén illatát. Így akarta az Egyház

megmutatni a templomba lépőnek a
reményt: oda tartasz, de most itt vagy
– de akár innen nézel föl, akár onnan,
a beteljesedés atyai házából, ugyan-
azt a kék eget látod, ugyanazokat a
csillagokat, és az Atya ugyanazon mo-
solyát, amely szeretettel vár ebbe a
teljességbe.

Az idő természetes közegünk, ezt je-
lenti a belépő ember előtt álló út. A ka-
pu pedig Krisztus, aki nélkül érthetet-
len a Titok, aki nélkül nincs feltámadás,
aki nélkül hétköznapi feltámadásaink
sem léteznek. A kaput a kereszt nyitotta
meg mindannyiunknak, azoknak is,
akik hisznek benne, és azoknak is, akik
nem. Azoknak is, akik észreveszik, és
azoknak is, akik nem akarják látni. Ami-
kor zavartan félretoljuk magunktól a ke-
reszten függő Krisztust, akkor a saját
szenvedésünk értelmét toljuk el ma-
gunktól. Amikor nem vesszük észre a
tágra nyílt kaput, vagy akár csak a min-
dennapok nyitva felejtett ablakait, a re-
mény hal meg a szívünkben. Krisztus
keresztje óta nincsen végzet, az idő
nem csupán folyamat, hanem kegyel-
mi pillanatok összessége. Kegyelmi pil-
lanatoké, ahol az élettelen eleven, a
mozdulatlan tettre kész, a rideg hajlik,
ami fekszik, fölserken, a reménytelen
kedvre kap, ami szétfolyt, összeáll –
ahol fordul a rend...

Nyitott ablakokat is
szemünk elé sodor
az emlékezet
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Nyerjen jógabérletet! 
Hat alkalomra érvényes jógabérletet nyerhet,

aki velünk játszik. Nem kell mást tenni, csak helyesen
válaszolni mindkét kérdésünkre,

melyhez segítséget ad a joga.org oldal.

1. Hol található a Jóga a mindennapi
életben megyei egyesületének központja?

2. Hány nyelven indítanak
jógatanfolyamot?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk április 23-ig.
Az elsô, hat alkalomra szóló jógabérletet Bogár Gabriella nyerte,
a nyereményt a Baross úti Gyôr+ Pavilonban veheti át.

szerző: papp zsolt
fotó: látványterv

A szomszédos idősek otthoná-
nak felújítása már folyamatban
van, és hamarosan megkezdő-
dik az orvosi rendelő teljes át-
alakítása is…

Az elmúlt évek intenzív rendelőfelújítá-
si programjának vezérelve az egy or-
vos, egy rendelő elképzelés megvaló-
sítása volt. A Kálóczy téri felújítással
még színvonalasabbá válik a győri
alapellátás, amely a győr-révfalui be-
tegek komfortosabb, gördülékenyebb
kiszolgálását is eredményezi. A felújí-
tásra és bővítésre az önkormányzat
140 millió forintot fordít – mondta el
lapunknak Borkai Zsolt polgármester.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter hozzátette, a bővítéssel a város-
részben élők régi vágya teljesül, hi-
szen egy helyen érhetik majd el a há-
ziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi és
védőnői ellátásokat. A városrész kép-
viselője kiemelte, „2010-ben ígérete-
im között szerepelt egy új, minden
igényt kielégítő révfalui rendelő meg-
valósítása, a komplex felújítás és bőví-
tés révén most ez valóra válik, hiszen
tulajdonképp egy új rendelőintézet
jön létre a betegek számára a meg-
szokott helyen, ami azért is fontos,
mert így az idősotthon és a nyugdíjas-
ház lakói továbbra is helyben juthat-
nak az ellátásokhoz.”

Fekete Dávid alpolgármester hang-
súlyozta, az önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít Révfalu városrészre is,
ahol az elmúlt időszakban számos fel-
újítás történt. Ha csak a környékről
beszélünk, megújult a Kálóczy téri jár-
da, így könnyebben megközelíthető a
rendelő és az idősotthon is. Európai

Nem csak felújítják, bővítik is
a Kálóczy téri orvosi rendelőt

uniós támogatással jelenleg is zajlik
az Idősek Otthona felújítása és eme-
letráépítéssel történő bővítése.
„Örömteli, hogy a városi költségvetés-
ből a rendelőintézet is megújul.” A vá-
rosrész másik önkormányzati képvise-
lője hozzáfűzte, a fejlesztést a lakók is
nagyon várták, erre maga is számos
jelzést kapott korábban.

Az orvosi rendelő kivitelezése a ter-
vek szerint május 15-én kezdődik és

legkésőbb szeptember 30-ig tart. A
munkálatok során megtörténik a fő-
épületben meglévő két háziorvosi ren-
delő felújítása, egy harmadik házior-
vosi rendelő kiépítése. A bővítés ered-
ményeként az egység külön bejárattal
és váróval rendelkezik majd, mint
ahogy a kialakítandó két rendelőből
álló fogorvosi rendelő is. Szintén kü-
lön bejárattal létesül a gyermekorvosi
rendelő és védőnői ellátás célját szol-
gáló részleg, saját várókkal, vizes -

blokkokkal és pelenkázókkal. Az épü-
letrészeket teljes körűen akadálymente-
sítik, az itt dolgozók és a betegek számá-
ra pedig külön mosdók épülnek.

A bővítés célja a révfalui felnőtt
háziorvosi, fogorvosi és gyermekor-
vosi rendelők, valamint a védőnői
szolgálat egy helyre integrálása oly
módon, hogy az eltérő orvosi rende-
lőtípusok az épületen belül külön al-
egységként tudjanak működni –

hangsúlyozta Panker Mihály, az
Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény igazgatója.

A Kálóczy téri rendelőintézetben
rendelő orvosok a felújítás ideje alatt
május 12-től várhatóan szeptember
15-ig új helyszíneken és új időpontok-
ban rendelnek! Erről részletes tájékoz-
tatást olvashat a www.eeszi.hu honla-
pon, a lakossági tájékoztatás rovat-
ban, a változásokat hamarosan la-
punk hasábjain is olvashatják!

Megérkezett a magyarországi üzletek-
be a Samsung régóta várt zászlósha-
jója, így már a győri Samsung Smart
és Prémium Megoldások Központjá-
ban is elérhető a Samsung Galaxy S5.
A készülék legjelentősebb újdonságai
közé a csúcstechnológiás kamera, a
villámgyors WiFi és mobilinternet, a
személyre szabható fitnesz-alkalma-
zások, valamint az új készülékvédelmi
funkciók tartoznak.

A készülék a ma rendelkezésre álló
legmodernebb LTE és WiFi teljesít-
ményt kínálja, s ezzel hipersebességű
adatátvitelt tesz lehetővé, így a 16
megapixeles kamerával készített ké-
peket a felhasználók bárhol és bármi-
kor megoszthatják ismerőseikkel. At-
tól sem kell tartani, hogy az okostele-
fon útközben lemerül, az ultra energia-
takarékos üzemmód bekapcsolásával
ugyanis minimalizálható a készülék
energiafelhasználása, a képernyő fe-
kete-fehérre vált, és az összes nem
szükséges funkció is leállítható.

A Raab GSM Kft., mint a Smart és
Prémium Megoldások Központ egyik
üzemeltetője, a készülék premierjén
az egy hónapon belül, a bemutatóte-
remben vásárolt S5 mellé plusz egy
év garanciát ad a vásárlóinak. (X)

Győrben is
kapható
a Galaxy S5

HIRDETÉS FEJLESZTÉS
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Távirányítók HÚSVÉTI AKCIÓJA!

Több mint 25 éve az önök otthonában!

Miért nyúl a nyúl?
– A távirányítóért!

•  szobaantennák • univerzális távirányítók • hősugárzók • csengők • kábelek, csatlakozók • hangtechnika és sok minden más...

WEBÁRUHÁZ:

• Eredeti
• Utángyártott
• Univerzális
• Tanítható

távirányítók
tv-hez, videóhoz, DVD-hez, 
hifi-hez, beltéri egységhez

A hirdetés
felmutatásával

5%
kedvezmény!799 Ft-tól

Kellemes húsvéti ünnepeket

kívánunk vásárlóinknak!

A Czinka Panna Roma Kulturális
Egyesület a KEOP 6.1.0/B-11-
2011-0130 azonosítószámú,
„Czinka Panna az élhető jövőért”
című projektje keretében ingyenes
programokkal és tanácsadásokkal
várja az érdeklődőket több
települési rendezvényen.

A Zöld Standnál az alábbiak
várják Önöket:
• hasznos információs

anyagok és kiadványok 
• megújuló energiát felhasználó

szemléltető eszközök
• kérdőívek, tesztek 
• ökológiailábnyom-számítás

Központban a fenntarthatóság
• gyerekek részére játszósarok
• büfé és ajándékok

Az Egyesület célja, hogy felhívja a
figyelmet környezetünk védelmére
és fenntarthatóságára, valamint
felébressze a vágyat a változtatásra,
és alternatív lehetőségeket
mutasson be a lakosság számára.

A részletekről, az aktuális hely-
színekről awww.zelenorota.hu,
illetve a www. czinkapanna.hu
oldalakon tájékozódhatnak az
érdeklődők. További információ
az info@zelenorota.hu címen
kérhető.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A város négy forgalmas pontján
helyezték el azokat a táblákat,
amelyek Adyváros városrészt
hirdetik…

Radnóti Ákos, a városrész egyik ön-
kormányzati képviselője kifejtette, az
elmúlt években rengeteg fejlesztés
történt a területen, így egyre több em-
ber fogalmazza meg, hogy jó Adyvá-
rosban élni. A lokálpatriotizmus továb-
bi erősítése érdekében döntöttek a
táblák kihelyezése mellett, amelyek-
hez hasonlók már Győr több városré-

Táblák jelzik a városrészt
szében állnak. Radnóti Ákos hozzátet-
te, körzetében a Barátság Park és az
Adyvárosi tó mellett található ilyen
tábla.

Szabó Erik, a városrész másik ön-
kormányzati képviselője körzetében a
Tihanyi Árpád–Földes Gábor körfor-
galomba és a Kuopio park melletti
körforgalomba helyeztek ki városrészi
táblákat. Mint mondja, az összességé-
ben négy helyszín egy-egy jelentős
fejlesztés mellett található, ezzel is rá-
irányítva a figyelmet a városrész dina-
mikus fejlődésére. Hozzátette, a Kuo-
pio körforgalom közepén látható táb-
laegyüttes érdekessége, hogy a felirat
több irányban is olvasható.
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HIRDETÉS OKTATÁS

szerző: koloszár tamás

A Széchenyi István Egyetem a
szakmai tudás megszerzése mel-
lett kiemelten fontosnak tartja a
hallgatók piacképes nyelvtudás-
hoz és szaknyelvi bizonyítványhoz
való juttatását. Ezt a cél szolgálja
egy pályázaton elnyert támogatás.

Az intézmény a pályázatban
megcélzott mérnök és közgazda-
sági szakok idegen nyelvi oktatá-
sának komplex fejlesztésébe, an-
nak munkaerő-piaci elvárásokhoz
való igazítása érdekében, be kíván-
ja vonni az újonnan kialakított szak-
tanszékeket (Audi Tanszéki cso-
port), valamint a közvetlen munka-
erő-piaci partnereket és külföldi
felsőoktatási intézményeket is.

A „Munkaerő-piaci igényeken
alapuló szaknyelvi képzés, és a

Szaknyelvi képzés a Széchenyi-egyetemen

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves
múlttal rendelkezô, a világ 13 országában jelenlévô
IMPERIAL Holdings tagjaként,Gyôr harmadik legnagyobb
logisztikai központjába

Targoncavezetôt
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332típ.)
• Elôny: OKJ-s könnyûgépkezelô,

OKJ-s nehézgépkezelô bizonyítvány
• Elôny: targoncavezetôi tapasztalat
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása,

betárolása, kitárolása
• Egyéb raktáros feladatok

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás

Munkavégzés helye: Gyôr

Jelentkezéseket a következô e-mail címre várjuk: 
palyazat@panopa.hu

Érdeklôdni az alábbi telefonszámon lehet: 96/900-174

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 125 éves győrszentiváni intézmény a te-
hetséggondozás igazi műhelye. Az önkor-
mányzat a feltételek jobbá tételével járul
hozzá az itt folyó színvonalas munkához.

Simon Róbert Balázs alpolgármester az ünnepségen
visszaemlékezett a szentiváni oktatás múltjára. Mint
mondta, Győrszentivánon már az 1730-as évektől volt
népoktatás. Az iskola a mai Déryné u. 37. szám alatt
működött és a pannonhalmi bencés rendhez tartozott.
A későbbi bővítések során egy zárdaiskola építése kez-
dődött el 1888 februárjában, a Váci Mihály u. 3. szám
alatt. A mai intézményt 125 évvel ezelőtt a Szent Bene-
dek-rend pannonhalmi apátsága létesítette. Az alpol-
gármester úgy fogalmazott, a közoktatásnak több év-
százados történelme van Győrszentivánon. „A hosszú
fejlődés eredményeként azt is elmondhatjuk, hogy
Győr ma egy olyan város, ahol kiemelten fontos az ok-
tatás, hiszen a megszerzett tudásra építjük a jövőnket.”
Az eseményen dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő
az elmúlt 125 év töretlen fejlődését kívánta a következő
125 évre is. Mint mondta, a városrész egyik szellemi
központja a Váci-iskola, a vácis diákok tanulmányi és
sportversenyeken jeleskednek, és az intézmény peda-
gógusai egészséges világszemlélettel vértezik fel a fi-
atalokat a későbbi életükre. Dr. Várszegi Asztrik pan-
nonhalmi főapát levélben küldte el jókívánságait, míg
a májusi platinamiséjén papi szolgálatának 75. évét ün-
neplő, Placid atya, aki egykor az intézmény tanítója volt,
hangüzenetben kért áldást a szentiváni gyerekekre.

Répásiné Hajnal Csilla, iskolaigazgató úgy fogalma-
zott, az intézményvezető számára a legszebb pillanat,
amikor az iskolával kapcsolatos álmai valóra válnak.
Elődei álmainak megvalósulása révén vált ilyen színvo-
nalas intézménnyé a Váci-iskola, és ezeket az álmokat
kívánja ő maga is továbbvinni, amelyek részben az épü-
let felújításában, részben pedig a szakmai munka még
jobbá tételében öltenek testet. Hozzátette, az álmok-

Széchenyi István Egyetem ide-
gen nyelvi oktatásának komplex
fejlesztése" című projekt az an-
gol és német nyelv oktatására
koncentrál, mivel a környező
munkaerő-piaci szereplők több-
nyire ezt a két nyelvet használják.

A projekt 2015. március 31-ig
tart, amelyet az Európai Unió és a
magyar állam támogat 288 millió
forinttal.

A szakmai program 4 fő rész-
ből áll: szervezetfejlesztés-kép-
zésfejlesztésből, képzők képzé-
séből, tananyagfejlesztésből és
nyelvoktatásból.

Ez utóbbiban ötszázan vehet-
nek részt, akik egy szintfelmérés
után előszemináriumi online kép-
zés keretében ismerkedhetnek
meg a képzési rendszerrel. Az
órák egynegyedét a Széchenyi

István Egyetem oktatói tartják, a
többit a munkaerőpiaci szerep-
lők, így például az Audi Akade-
mie munkatársai oktatják. A kép-
zés vizsgával zárul.

A projekt keretében e-tan-
anyagokat is kifejlesztenek.

A tervek szerint a Széchenyi Ist-
ván Egyetem minden szakján ta-
nulhatnak a hallgatók idegen nyel-
vi modulokban is, és lesznek olyan
szakok, szakirányok, ahol a képzés
kizárólag idegen nyelven folyik, így
megtörténik a munkaerő-piaci
igényekhez illeszkedő szaknyelvi
oktatási rendszer kidolgozása.

A képzők képzése keretein be-
lül 12 nyelvi lektorátuson és a szak-
tanszékeken dolgozó, a tananyag-
fejlesztésben részt vevő munka-
társ hazai módszertani és külföldi
nyelvi továbbképzésben részesül.

125 éves a Váci-iskola
hoz a szülők is hozzásegítik a gyerekeket, hiszen a fel-
ajánlásuk révén bővült az interaktív táblák száma. Az
iskola referenciaintézményként és tehetségpontként
működik, a tanórai oktatás mellett számos egyéb fog-
lalkozás, szakkör, kulturális program, tanulmányi ver-
senyek, sportolási alkalmak kínálnak többletprogra-
mokat a fiataloknak. Az intézményben nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a gyerekek erősségeit tovább fej-
lesszék, bontogathassák szárnyaikat abban, amiben a
legjobbak. 

Az ünnepségen Blazovicsné Varga Marianna, a
győri tankerület igazgatója adott át elismeréseket a
pedagógusoknak, Páternoszter Piroska az önkor-
mányzat Humánpolitikai Főosztályának vezetője pe-
dig a város Ezüst emlékérmét adta át az intézmény-
nek a 125 éves évforduló emlékére. A főosztályvezető
lapunknak elmondta, a győri önkormányzat továbbra
is segíti városunk oktatási intézményeinek munkáját.
A Váci Mihály-iskolában megtörtént a nyílászárók
cseréje közel tízmillió forintból, 6,2 millió forintos be-
ruházásból pedig négy vizesblokk is megújult. A nyár
folyamán a főzőkonyha komplex felújítása következik,
amely a gépészettől a burkolatokig mindent magá-
ban foglal, és amely nagyságrendileg mintegy 15 mil-
lió forintos fejlesztést jelent.

KERTI GÉPEK HIHETETLEN ÁRAKON!

•Comfort 38E, elektromos talajla-
zító 1.300 W, cserélhető tengellyel: 

34.990 Ft 
•Classic 3.82SE elektromos 

fűnyíró, 1400 W: 26.990 Ft 
•Comfort 42.3B Briggs motoros

gyűjtős fűnyíró 62.900 Ft 
•BC 4125 motoros bozótvágó 

1,2 LE, damilfej+ vágólap: 
44.900 Ft 

•Vízszivattyúk (3 év garancia): 
már 19.900 Ft-tól

•Házi vízellátók (3 év garancia): 
már 29.900 Ft-tól 

Az akció 2014.05.31-ig tart.

MEGBÍZHATÓ TÁRS
A KERTBEN!

• Stihl FS 55 motoros 
szegélynyíró, 1 LE: 74.900 Ft

• Stihl FS 38 motoros 
szegélynyíró 0,9 LE: 41.900 Ft 

NÉMET MINŐSÉG A KERTÁPOLÁSBAN!

A MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
•Spárta 250 T motoros bozótvá-

gó, 1 LE, damilfej+vágólap:
59.900 Ft

•Spárta 380T motoros bozótvágó
1,8 LE, damilfej+vágólap:

99.900 Ft 
•MB 800 motoros permetező, 

5 LE: 105.700 Ft 
•WP 300 motoros szivattyú 1,3

LE, 150 l/perc: 71.900 Ft 
Az akció a készlet erejéig tart!

25 éve Magyarországon

Minőségi vetőmagok, 
növényvédő szerek,

műtrágyák, virágföldek,
kerti szerszámok, kerti

gépek, fóliák, nádszöve-
tek, árnyékolóhálók...

VÁLASSZA
A VÁLASZTÉKOT, 

A SZAKÉRTELMET, 
ÉS TAKARÉKOSKODJON

VELÜNK!

SZENTIVÁNI GAZDACENTRUM
9011 GYŐRSZENTIVÁN, DÉRYNÉ U. 61. • TEL.: 96/347-273

RÁBCA ÁRUHÁZ
9025 GYŐR, ERKEL F.U. 4. • TEL.: 96/321-880

FARMERCENTER GAZDABOLT
9028 GYŐR, JÓZSEF A. ÚT 13/B. • TEL.: 96/412-114

Nyitva: h–p. 8-16.30, szo. 8–12 óráig.
www.gyorigazdabolt.hu • rabca@gyorigazdabolt.hu
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A szigetközi rehabilitációs
program részeként kotorják
a Bácsai csatornamedret,
amely úgy alakul újra tóvá,
hogy közben a védett hal-
fajnak is otthont biztosít.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság az Új Széchenyi Terv ke-
retében a „Szigetközi mentett ol-
dali és hullámtéri vízpótló rend-
szer ökológiai célú továbbfejlesz-
tése” című projekt megvalósítási
szakaszára 6 milliárd 255 millió
forint vissza nem térítendő támo-

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Padok kihelyezésével és a terület megtisz-
tításával már komfortosabbá vált a kisbá-
csai tó környéke, de a fejlesztési elképzelé-
seknek ezzel nincs vége.

Pethő Gábor, a Kisbácsai Horgász Egyesület elnö-
ke lapunknak elmondta, a tó körüli rész fejleszté-
sének igénye a tavalyi ifjúsági horgászverseny so-
rán jelent meg markánsabban. „Ezután fordultunk

Rehabilitálják
a bácsai tavat

gatást nyert. Ennek a projektnek
a részeként zajlik a meder kotrá-
sa is. A munka megkezdésekor a
lápi póc nevű védett halfaj példá-
nyait találták, ezért a munkavég-
zést leállították. Az Észak-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság a Fertő-
Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ság szakembereivel közösen mű-
szaki megoldást talált arra, hogy
a védett halfajállomány számára
érintetlenül maradjon a meder
egy része. 

Bárány István önkormányzati
képviselő a helyszínen elmond-
ta, az eredeti tervekhez képest
annyi változott, hogy a négyszáz
méter hosszú tavat a kotrással

létrehozzák ugyan, de egy be-
nyúló félsziget kialakításával egy
elkülönült részen megmarad az
érintetlen lápi élővilág, amely to-
vábbra is életteret biztosít a vé-
dett halfajnak. Hozzátette, a ter-
vek szerint a lakóövezetben ki-
alakuló tó mentén zöldterületet,
pihenőhelyet és a félszigetre is
felnyúló sétányt hoznak létre,
amely jól szolgálja majd az itt
élők kikapcsolódását. A képvise-
lő hangsúlyozta, az elmúlt idő-
szakban többen hulladéklerakó-
nak használták a területet, ezért
azt kérte, a meder rendezése
után a lakók közösen vigyázzák,
óvják a tó környékét.

Pihenőhely a kisbácsai tónál
a körzetünkben élő Morvay Lászlóhoz, aki mindig
szívesen segít, ha a lakókörnyezetünket jobbá te-
vő kérdésekről van szó.” Morvay László hozzátette,
megkeresésére a Győr-Szol is a kezdeményezés
mellé állt, így tudtak hét padot kihelyezni, amit a
tervek szerint a tó másik oldalán továbbiak követ-
hetnek majd. Mint mondta, a távlati cél egy komp-
lett kis szabadidőközpont létrehozása lenne, hi-
szen a csodás, nyugodt környezet nagyszerű ki-
kapcsolódást kínál a családoknak.

Az egyesület elnöke azt is elmondta, a múlt
hétvége során 35-40-en tisztították meg a tó kö-
rüli részt a hulladékoktól, rendbetették a környe-
zetet, hogy az itt élők számára valóban felüdülés
legyen a kisbácsai tó meglátogatása. A jövőbeni
tervekkel kapcsolatban kifejtette, egy fedett kis
rendezvényhelyszínt is szeretnének megvalósíta-
ni, ahol kisebb programokat, akár halászléfőzé-
seket, családi, baráti, lakossági összejöveteleket,
a horgászattal kapcsolatos gasztronómiai verse-
nyeket is lehetne tartani. A tó körüli következő
rendezvény május 1-jén lesz, amikor az egyesü-
let horgász-majálist rendez, és az érdeklődők na-
pijegymentesen horgászhatnak. Morvay László
hozzáfűzte, a kisbácsai tó egyre szebb lesz, ezért
kéri, hogy az itt élők érezzék a sajátjuknak, vi-
gyázzanak rá, segítsenek a tisztán tartásában, és
élvezzék a természet nyújtotta kikapcsolódás le-
hetőségeit.



8 / + / 2014. április 18.

HIRDETÉS VETÉLKEDŐ

Közeledik az Arrabona Évszázadai című
várostörténeti vetélkedő döntője: a múlt
héten továbbjutott tíz csapat méri össze
tudását Győrről a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központban, az előzetes
tervekkel ellentétben május 12-én.

Az induló 38 csapat első feladatai
között szerepelt a hetilapunkban a
kéthetente megjelenő totó kitöltése.
A hat, egyenként 13+1 kérdéses to-
tók mindig más-más témakörhöz
kapcsolódtak, kitöltésüket pedig a
Győr+ Televízióban vetített kisfilmek
segítették, illetve a diákoknak kutató-
munkára is szükségük volt a helyes
válaszok megtalálásához. Az egyes
témákat neves szakemberek dolgoz-
ták ki. Az izgalmas műveltségi játék a
múlt héten az elődöntőjéhez ért,
melynek kezdő állomása a Baross úti
Látogatóközpont volt. A belvárost fel -
ölelő sétát, illetve feladatokat menet-
levél és térkép segítségével útköz-

Végéhez közeledik
az Arrabona Évszázadai
vetélkedő

ben hajtották végre a csapatok. A fel-
adatok között Győr nevezetességei-
hez fűződő kérdések szerepeltek, az
állomások között volt például a Város-
háza épülete is, ahol meg kellett néz-
niük, hogy kit ábrázol a félemeleten
álló fehér márványszobor és hogy
hány darab atlasz található az elő-
csarnokban. Majd az út a Vaskakas
Bábszínházba vezetett, ahol egy kö-
zös kakaskukorékolás után kapták
csak meg a feladatot a csapatok.

Varga Zoltán ötletgazda, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ igaz-
gatója a Győr+ Televíziónak elmondta,
a játék legfontosabb célja, hogy feléb-
resszék a lokálpatrióta érzést a gyere-
kekben. Hozzátette, úgy érdemes él-
nünk a lakóhelyünkön, hogy ismerjük
a nevezetességeit, ez a játék megpró-
bálja mindezt tudatossá tenni. Fontos,
hogy a gyerekek korán megismerked-
hessenek a város értékeivel.

A játék utolsó fordulójának megoldókulcsa:
1. X, 2. 2, 3. 1, 4. 1, 5. 2, 6. 2, 7. X, 8. 2, 9. 2, 10. 2, 11. 1, 12. X, 13. 2, 13+1. 1.

Nyomtató patronok és tonerek nagyon
kedvezményesen. Gyors és olcsó szerviz. 

ÚJ ÉS HASZNÁLT, 
de korszerű számítógépek 

és laptopok pénztárca barát árakon!

Lenovo G500 notebook – 
jó minőség, barátságos ár! 
Pentium 2020m CPU 
(2x2,4GHz) 
4GB DDR3 RAM 
1000GB HDD 
15,6" LED kijelző 
2 év garancia 
99.900Ft Iroda PC –

Internetezéshez, munkához
megbízható partner 

Asus alaplap 
Pentium G2030 CPU (2x3GHz) 

2GB DDR3 RAM 
1000GB HDD 

DVD író 
59.900Ft 

Wayteq xTab700qci tablet –
kiváló képminőség és sebesség 
7" 1280x800 IPS kijelző 
4 magos, 
4x1,5GHz-es CPU 
1GB RAM 
4.2 Android Jelly Bean 
Mini HDMI kimenet 
27.900Ft 

PoliPc informatika
Győr, Batthyány tér 15. (az Újvilág utcai körforgalomnál)

Tel.: 96/310-646 • www.polipc.hu

NÉZZEN BE HOZZÁNK!IGAZÁN MEGÉRI! 

Vállalkozókat keresünk

KLÍMA-
berendezések
szerelésére

• telepítési
• javítási
• karbantartási

feladatok
elvégzésére

Kapcsolat:
11szerelo@gmail.com



A jövőben akár Belgiumban, akár Olasz-
országban könnyebben elhelyezkedhet
egészségturizmus területén az a kozme-
tikus, aki a dunaszerdahelyi Szabó Gyu-
la 21 Szakközépiskolában végezte tanul-
mányait. Az iskola ugyanis részt vesz ab-
ban az Európai Unió által támogatott
programban, amelynek célja egy olyan
szakoktatási és szakképzési keretrend-
szer kialakítása, amely megkönnyíti a
foglalkoztatottak határon átnyúló mobi-
litását és a külföldön megszerzett szak-
képesítések elismertetését. 

Az ECVET – Európai Szakoktatási és
Szakképzési Keretrendszer – program
létrehozását az európai tanulási és mun-
kaerő-piaci mobilitás elősegítése érdeké-
ben szavazta meg az Európai Parlament.
A programon belül kifejezetten az egész-
ségturizmust érinti az a projekt, amely-
ben a dunaszerdahelyi iskolán kívül négy
magyar, egy olasz, egy belga és egy ro-
mán intézmény vesz részt. A projekt célja
az egészségturizmus területén működő
szakképzés átláthatóbbá és átjárhatóbbá
tétele, a megszerzett szak képesítések

Keretrendszer
az egészségturisztikai
szakemberképzésre

kölcsönös elismerése a partnerországok-
ban és az EU tagállamaiban. 

A közelmúltban ezzel kapcsolatban
Nyékvárkonyban rendezett konferencián
– melyen szolgáltatók, közintézmények,
munkaadók és az érintett szektor egyéb
szolgáltatói vettek részt – kiderült, hogy
az EU egyes tagországaiban működő el-
térő szakképzési rendszerek akadályoz-
zák a mobilitást, ezért szükséges egy
egységes keretrendszer kidolgozása.

A projekt résztvevői az egészségturiz-
mus területén olyan képzéseket határoz-
tak meg, mint a kozmetikus, fitnesz-well-
ness asszisztens és egészségturisztikai
szervező-értékesítő. Ezekre a szakokra
dolgozták ki az elmúlt másfél évben el-
méletben a képzés kereteit. Molnár Ilo-
na, a Szabó Gyula 21 Szakközépiskola
igazgatója hangsúlyozta, az a cél, hogy
a jövőben, ha valaki elvégzi náluk az
egészségturizmusra fókuszáló kozmeti-
kus szakot, akkor a projektben részt ve-
vő országokban elfogadják a képesíté-
sét, és így könnyebben kapjon munkát
a szakterületén.

GAZDASÁG HIRDETÉS
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szerző: mti
fotó: gy. p.

A magyar tulajdonú Kravtex-Kühne
cégcsoport újdonsággal készül az ápri-
lis 23-i Busexpóra. A legnagyobb hazai
buszgyártó bemutatja új, többfunkciós
helyközi autóbuszát, a Credo Inovell 12
kétszárnyú, megnövelt szélességű utas -
ajtóval rendelkező változatát.

Az új jármű a komfortos utastér és a
gyors utascseréhez igazított ajtónyílás
miatt elővárosi és közepes távú belföldi
forgalomra is alkalmas. Az üzemeltetők
számára ez azt jelenti, hogy több, eltérő
kategóriájú járművet is kiválthatnak az
új Inovellel. Stemler József, a cégcso-

Újabb fejlesztések a Kravtex-
Kühne cégcsoportnál

port kereskedelmi igazgatója az MTI-
nek elmondta: Magyarországon a hely-
közi kategóriában értékesítik a legtöbb
új autóbuszt, és az Inovell 12 a szeg-
mensben az egyetlen hazai gyártmá-
nyú termék. 

A Kühne Mezőgazdasági Gépgyár
Zrt. és a Kravtex Kereskedelmi Kft. al-
kotta cégcsoport 1999-ben kezdte a
Credo buszok gyártását, és eddig mint -
egy 1100 járművet állított forgalomba.
Ma már valamennyi Volán társaságnál
közlekednek Credo buszok, ezek
aránya eléri a 15 százalékot a közleke-
dési vállalat flottájában. Elsősorban a
hazai piacra értékesítenek, az export
csupán egytized részt tesz ki.
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PORTRÉ HORVÁTH MÓNIKA

szöveg: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Ha átjön a pinnyédi erdőn, bele-
szippant a levegőbe, egy-két
percre magába szívja a fák nyu-
galmát és illatát, más emberként
érkezik meg a mintaterembe. Rá-
hangolódik a fára – ilyen meghí-
vásnak könnyen enged az ember.
A vendéglátó Horváth Mónika fa-
ipari mérnök, a Raab-Wood Kft.
ügyvezetője, akinek a mintater-
mében a világ távoli vidékeiről is
származó, egzotikus  fapadlók
szépsége, rajzolata, tapintása, il-
lata várja a vásárlókat.

Az ember a gravitáció miatt folyama-
tosan kötve van az anyaföldhöz. Ha
éppen nem ágyon fekszik, akkor a tal-
pán át érintkezik vele, illetve azzal a ré-
teggel, amellyel elfedjük, civilizáljuk,
barátságossá  formáljuk a talajt. Ilyen
közkedvelt, meleg anyag a lakószobá-
inkat, közösségi bel- és kültereinket
takaró fapadló.

Horváth Mónika faipari mérnök sze-
rint a jó padló gyakorlatilag életre szól,
amikor kiválasztjuk, hosszú távú közér-
zetünket, hangulatunkat alapozzuk
meg vele. A fapadlót bevisszük közvet-
len terünkbe, mindennapi privát vagy
közéletünk tartozéka, hasznos díszlete
lesz, mely állandóságot képvisel és su-
gároz. Nem véletlen, hogy a kulturális in-
tézmények, a színházak különös gondot
fordítanak arra, milyen padlóval burkol-
ják be a talpunk alatti teret. 

A Nemzeti Színház nagytermének,
vagy a Művészetek Palotája hangver-
senytermének padlóját pályázat útján
Horváth Mónika ajánlotta, szállította a
világ másik végéről, és az ő útmutatá-
sai alapján építették be. 

Amikor a Nemzeti Színház meghir-
dette padlópályázatát, Horváth Mónika
Ausztráliában tanulmányozta az ottani
fák sajátosságait, az ausztrál faipart, a fa-

A pinnyédi talpalávaló
feldolgozást. Ausztráliából származó fa-
padlóval pályázott és nyert. A Művésze-
tek Palotájának építész tervezője, Zoboki
Gábor  az Auditorium Cherry nevű fa-
anyagot választotta padlónak. A győri
szakembernek sikerült ezt az unicum-
számba menő, tiszta hangzást szolgáló
chilei cseresznyepadlót a kívánt méretek-
ben megtalálni és határidőre leszállítani.

A pinnyédi szalonban kültéri és beltéri
faburkolatok egyaránt megtalálhatók. Te-
raszpadlók, medence partjára tervezett

faburkolatok is vannak a kínálatban.  Aki
az úgynevezett kompozitokat, a fa és mű-
anyagok keverékéből alkotott WPC ter-
mékeket keresi, az is megtalálja a neki
megfelelő burkolatokat, a laminált vagy a
vinilpadlót is.

Horváth Mónika szakértelmét dicsérő
kültéri padlóknak látványos referenciái ta-
lálhatók a Budapesti Operettszínház előtt,
az ottani járófelületet, a különlegesen ívelt
padokat Dévényi Sándor tervezte. 

Számomra nagy megtiszteltetés
és elismerés, hogy ez a neves alkotó
az én anyagaimat használta, formálta
– mondja Mónika.

A 4-es metró Fővám téri megálló-
jánál látható, Dunára néző padsor, s a

150 négyzetméteres pódium brazil fa-
anyagát is a győri szakember szállítot-
ta, de a pannonhalmi Viator étterem
terasza is hozzá kötődik.

A beltéri fapadlók körén belül jelen
van a hagyományos csaphornyos par-
ketta, a hajópadló és a klasszikus sza-
lagparketta, de megtalálható a svájci,
óraműpontossággal gyártott és műkö-
dő többrétegű padló is, amely fűtött alj-
zaton, nagy méretekben, és nagy igény-
bevétel mellett, szélsőséges klimatikus

körülmények között is stabilan megőrzi
alakját és értékét.

Nagy felületeket és erősen igénybe
vett helyekre is tartósan szép megol-
dásokat ajánlanak, s ehhez is vannak
meggyőző referenciáik. Győrben a
Golden Ball, a Palla d’Oro éttermek,
Budapesten a Normafa Hotel étterme,
a fővárosban még a Novotel Danube
vagy a Castrum  apartmanház. 

A választékból kiemelhetjük a lép-
csőket burkoló padlóanyagokat, a
„visszaemlékező” parafapadlót, de ha
valaki magasabb minőségű vinilpad-
lót akar, azt is megtalálja Pinnyéden. 

Az erdészcsaládból származó Hor-
váth Mónika a türelmével, az empátiájá-
val, a szakértelmével és a mosolyával
segíti az építkezőt a padlóválasztásban.
Nem a hagyományos, egyszerű „ad-
vesz” kereskedelmi modellben gondol-
kodik. Ő a feladatmegoldásban segít. A
döntés  a megrendelő joga, de az érdek-
lődő nála olyan  esztétikai és műszaki
ajánlatot kap, mely a többszöri beszél-
getéseket követően személyre, család-
ra, közösségre, épületre szabott. 

Fáról beszélni még senkit nem hallot-
tam, úgy, mint Horváth Mónikát. A fa hí-
zásáról, ráncosodásáról, kérges vagy si-
ma tapintásáról, rajzolatairól nemcsak,
hogy mindent tud, de át is adja környe-
zetének ezt az érzékeny szeretetet. 

A fapadló, színében, formájában és
lerakásának technológiájában érzé-
kelhető divatban is naprakész jártas-
sággal rendelkezik. Azt mondja: ko-
rábban a meleg cseresznyeszín volt a
népszerű, mostanában inkább a mély-
barna, vagy a szürke, fehérített, mére-
tüket tekintve a szélesebb változatok
vonzzák a megrendelőket.

Tudjuk, hogy esetenként családok
békéje borul fel az építkezésben –
mondja az ügyvezető. – Abban segítek,

hogy legalább a saját szakterületemen
ne hozzanak hibás döntést, elégedetten
és örömmel válasszanak. 

Abból indulok ki – folytatja –, hogy
az ember egy cipő vásárlására is na-
pokat szán, érthető tehát, ha a napi
közérzetét, hangulatát évtizedeken át
meghatározó padlóra több időt és fi-
gyelmet akar fordítani. Én ebben meg-
értő, segítő partnere vagyok, öröm-
mel szánom rá az időt. 

A padló lerakásával megkezdődik
annak az utóélete. Mónika nemcsak
garanciát vállal, hanem ismerteti a
karbantartás módjait is.

Van még olyan téma, amelyről Hor-
váth Mónika szebben és lelkesebben tud
mesélni, mint a fákról. Ők pedig a gyere-
kei, a családja. Kilenc és fél évesek az ik-
rei. (Mikor kisebbek voltak, letették a fe-
jüket is a padlóra. Jó érzés volt nekik az
ilyen burkolaton feküdni – jegyzi meg.)

A családi háttér nemcsak biztonsá-
got teremt, hanem inspirál, lendületet
ad, teljessé teszi az ember életét.

Ezt mondja és kienged a kapun. Te-
kintete, hangja, mosolya, vibráló egyé-
nisége alapján akár fellépéssel is meg-
próbálkozhatott volna valaha azokban a
színházakban, amelyekbe most padlót
épít. Ezt azonban nem merem mondani.
Vevők jönnek, elköszönök. 

Indulok vissza, a pinnyédi erdőn át...
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KIÁLLÍTÁS HIRDETÉS

Várjuk Önöket a BAROSS ÚT elején

Nyitva: h., sze., p. 8–16 óra, k., cs. 10–18 óra

A Győr Plusz pavilonban
már nemcsak győri eseményekre, hanem

a TICKET EXPRESS
és a JEGYMESTER
összes rendezvényére kaphatók belépők. 

A legjobb koncertek, legtutibb kulturális
események, a legizgalmasabb sport-
rendezvények most már könnyen elérhetőek.

szerző: gaál józsef 
fotó: illusztráció

Az elmúlt héten nyílt meg, s jú-
nius végéig lesz látogatható a
Magyar Ispita Emberek az em-
bertelenségben című kiállítása.
A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum munkatársai
különös gonddal, a Magyar
Hadtörténeti Múzeum segítsé-
gét kérve állították össze a tár-
latot, amely két gyászos ese-
ménynek, az első világháború
1914-es kitörésének és a máso-
dik világháború 1944-es győri
bombázásának állít emléket.

Házigazdaként Grászli Bernadett, a
múzeum igazgatónője, a város nevé-
ben Rózsavölgyi László, az önkor-
mányzat kulturális bizottságának el-
nöke köszöntötte az emlékezőket. El-

hangzott, hogy ez az a kiállítás, amely
jobbá teszi a világot, mert bemutatja,
mire képes az emberi gonoszság, s
azt üzeni, figyeljünk a körülöttünk
élőkre. Arról már Nagy Róbert levéltá-
ros beszélt, hogy a 20. század két vi-
lágháborúja elválaszthatatlan egy-
mástól, történetüket együtt kutatják a
szakemberek, s a 2014-es év kiváló al-
kalom arra, hogy Győr is közös kiállí-
tással emlékezzen az eseményekre.

Nagy Róbert elmondta, Győr az el-
ső világháborúban lett iparváros, s
gyorsan lábra tudott állni, amikor
1919-ben, a megszálló román csapa-
tok minden gépet leszereltek és el-
szállítottak gyáraiból. Ennek az évnek
a nyarán élte át a város az első légitá-
madást is, a csehszlovák haderő do-
bott le néhány bombát a városra. Az
igazi megpróbáltatásokat az 1944-es

Emberek
az embertelenségben

év hozta huszonkét bombázással, át-
vonuló szovjet csapatokkal, a háborús
menekültek áradatával. A kiállítás egy
sokat szenvedett, de életerős, minden
helyzetben komoly teljesítményre ké-
pes várost mutat be.      

Az ispita tárlata először az első világ-
háborút idézi korabeli katonai felszere-
lésekkel, egyenruhákkal, fegyverekkel,
s bemutatja a győri Ágyúgyár történe-
tét. Tovább haladva a két világháború
közti események kerülnek előtérbe, fő-
ként az ipari fejlődésére, a Vagongyárra
figyelve. A második világégés időszaká-
val több terem foglalkozik, s a kiállítás
méltó emléket állít a 70 évvel ezelőtti lé-
gitámadások áldozatainak. Számos fel-
becsülhetetlen értékű tárgyat itt láthat
először a nagyközönség.  

A kiállítás emberi sorsokra épül,
egyik főszereplője a győri születésű
Fejes István, aki az első világháború-
ban gyalogosként szolgált, a második-

ban a légierőnél volt pilóta, 300 beve-
tésével rekordot állítva fel. A legin-
kább elgondolkodtató tárgy nemrég
került a múzeum gyűjteményébe. Ez
egy csanaki babakocsi, amely épség-
ben maradt egy rommá bombázott
házban, a benne fekvő kisfiúval együtt. 

Győr fölött 1944. április 13-án, 11
óra 50 perckor jelentek meg az ellensé-
ges gépek, s három hullámban 12 óra
5 percig szórták a romboló és gyújtó-
bombákat. A négymotoros liberátorok
nyolcvanan voltak, negyedóra alatt leta-
rolták az iparterületeket, közel ezer csa-
ládot tettek hajléktalanná és megöltek
több mint félezer embert. Az ispita kiál-
lításának megnyitója emlékezéssel feje-
ződött be. Csenár Imre, a Győri Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke személyes
élményeit idézte, s megszólalt egy má-
sodik világháborús, légoltalmi sziréna.
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szerző: tóth lászló
fotó: pannon-víz 

Korán jött a tavasz, a hosz-
szú húsvéti hétvégén bizo-
nyára sokan felkeresik nya-
ralójukat, hétvégi házukat.
Kérem, ne feledkezzenek el
az első látogatáskor kötele-
ző teendőkről!  

Itt az ideje, hogy levegyük a téli szi-
getelést a vízmérőaknáról és jól ki-
szellőztessük azt. A bejövő vízveze-
téken nyissuk vissza az elzárt főcsa-
pot és ellenőrizzük, szivárog-e vala-
hol a víz. Nézzük meg a vízmérőt.
Ha az üveg alatt buborékot látunk,
nincs ok aggodalomra, a pára az
akna szellőzetése után elmúlik.

A szilánkos, repedt üveg a víz-
mérő elfagyásának biztos jele. A
fagyveszélynek leginkább a fűtet-
len, télen nem használt ingatlanok
voltak kitéve. Mivel a vízmérő fagy-
védelme a tulajdonos feladata, a
pótlás költsége is a tulajdonost ter-
heli. A leggyakoribb típusnál ez
bruttó 20 ezer forint költséget je-
lent. Az idei nagyon enyhe télen
csak néhány vízmérő fagyott el. Ha

szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

A kulináris élvezetekhez szükséges hozzávalók be-
szerzése közben csipetnyi kultúrával is gazdagod-
hattak a vásárlók április 11-én a győri Vásárcsar-
nokban. A magyar költészet napja alkalmából a Köl-
csey-iskola 4. osztályos tanulói látogatták meg a
csarnokot, és az eladótér körbebarangolása közben
magyar költők verseivel szereztek felejthetetlen él-
ményt vevőknek, eladóknak. József Attila Mama cí-
mű költeményénél több idősebb vásárló szeme el-
homályosult, Petőfi Nemzeti Dalát pedig a látoga-
tók együtt szavalták a kölcseys fiatalokkal. A remek
hangulatot teremtő verselés természetesen nem
maradt viszonzás nélkül, az árusok különböző fi-
nomságokkal kedveskedtek a gyerekeknek, a vásár-
lók pedig tapssal jutalmazták a produkciót. 

Ki tudja, lehet, hogy a megszokott esti tévézés
helyett múlt pénteken sokan egy verseskötetet nyi-
tottak ki inkább a csarnokban vásárolt finomságok-
ból készült estebéd után.

Költészet a Vásár-
csarnokban

Tavasz a telken 
mégis megtörtént a baj, az a víz-
mű diszpécserszolgálatán, a
96/311-753 telefonszámon jelent-
hető be. A további teendőkről is itt
kapható felvilágosítás.

Ha a vízaknában minden rend-
ben van, érdemes az ingatlan bel-

ső csőrendszerét is ellenőrizni.
Odabent a házban zárjuk el a víz-
vételi helyeket, a vízcsapokat, a vé-
cétartályt, majd ellenőrizzük a víz-
mérőt. Ha a vízmérő kis kereke így
is pörög, csőtörés történhetett, va-
lahol szökik a víz a hálózatból.

Hívjunk mielőbb vízvezeték-szere-
lőt, hogy ingatlanunkat megvéd-
jük a súlyosabb felázástól, s az el-
folyó víz ne okozzon további költsé-
get. A csőtörés megjavításáig min-
denképpen tartsuk zárva az akná-
ban lévő főcsapot.

S végül még egy fontos dolog. A
hétvégi házban az első ivás vagy fő-
zés előtt alaposan folyassuk ki a csa-
pokat, távolítsuk el a házi bekötő ve-
zetékben lévő állott, pangó folyadé-
kot, hogy zavartalanul élvezhessük
a vezetékes víz friss és üdítő ízét.

KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ
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GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ HIRDETÉS

ajánlatai:

BŐvebb információval, társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal várja irodánk 
Győr, Árpád u. 51/b. Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999. www.volantourist.hu

Fabergé-kiállítás Bécsben;
Látogatás a Tenger  házában máj. 03. 5.300 Ft/fő
Klosterneuburg –
Tulln Tavaszi pompában máj. 04. 6.000 Ft/fő
Kittsee – Pozsony máj. 10. 4.800 Ft/fő
Egy nap az Esterházy-család nyomában máj. 11. 4.900 Ft/fő
Fővárosunk Budapest:
a Parlament és a Seuso kincsek máj. 17. 6.500 Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék máj. 17. 10.500 Ft/fő
Mesél a bécsi erdő… máj. 18. 5.300 Ft/fő
Plitvicei-tavak, Zágráb máj. 24. 10.800 Ft/fő
Bécsújhely – Puchberg – Semmering máj. 24. 5.400 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell máj. 25. 6.400 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában máj. 31. 5.300 Ft/fő
Fővárosunk Budapest: Várnegyed,
Zsinagóga, János-hegy jún. 01. 6.500 Ft/fő
Osztrák Dunakanyar jún. 07. 7.000 Ft/fő
Fővárosunk Budapest – Gödöllő jún. 08. 6.700 Ft/fő
Kecskemét – Ópusztaszer jún. 09. 7.900 Ft/fő
„Legendák a levegőben”
Repülőnap Budaörsön jún. 14. 6.500 Ft/fő
Császárok birodalma: Bécs jún. 15. 5.300 Ft/fő
X. Tihanyi Levendulafesztivál – Veszprém jún. 21. 6.100 Ft/fő
Mesél a Bécsi erdő jún. 22. 5.300 Ft/fő
Boszorkányok vára és Graz jún. 28. 7.500 Ft/fő
Víz-, zene-, virágfesztivál Tatán jún. 28. 5.200 Ft/fő
Dévény – Schlosshof – Pozsony jún. 29. 4.700 Ft/fő

szerző: gaál józsef

Emléküléssel, nyílt nappal, interne-
tes játékkal és vándorkiállítással
ünnepli a győri vezetékes vízellátás
kezdetének 130. évfordulóját a
Pannon-Víz Zrt. A jubileumi év az
elmúlt hét csütörtökén sajtótájé-
koztatóval kezdődött, Tőke László
elnök-vezérigazgató megemléke-
zett a vízművet létrehozó nagy elő-
dökről, beszélt a tervezett progra-
mokról, s bejelentette, hogy a tár-
saság örökbe fogadja a győri va-
daspark két törpevízilovát. Dona és
Pippo szponzori szerződését a

helyszínen látta el kézjegyével Tőke
László és Andréka György, az állat-
kert igazgatója.

Tőke László a kezdeteket fel-
idézve, többek között azt mondta
el, a győriek a hazai nagyvárosok
lakói közül másodikként használ-
hattak vezetékes ivóvizet.  A beru-
házást Pest és Buda példája ösz-
tönözte, olyan jeles személyiségek
szálltak küzdelembe a haladás
mellett, mint Bierbauer Lipót és
Jedlik Ányos, tudós bencés taná-
rok. A vízművet Kiskúton építették
fel, s 1884. június 15-én helyezték

szerző: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentés, szolgálta-
tási hibabejelentő telefonvonala a (96) 50-50-55-ös
számon minden naptári napon 0–24 órában üze-
mel. Április 19-én, 20-án és 21-én viszont a cég
személyes ügyfélszolgálatai és a telefonos ügyfél-
szolgálat egységesen zárva lesznek.

A társaság működési területén a lakossági hul-
ladékszállítás húsvétkor változatlanul működik. A
szolgáltatási helyeken, a megszokottak szerint reg-
gel 6 órára ki kell tenni a kukákat az ingatlan elé,
mert érkezni fog a hulladékgyűjtő autó.

A hulladékudvarok április 20-án és április 21-én
egységesen zárva lesznek.

A Jókai- és a Révai-parkolóház húsvétkor vál-
tozatlan díjazással üzemel, április 19-én, 20-án

130 éves a vízszolgáltató 
üzembe. A Pannon-Víz az akkori-
ban alapított Győri Vízvezeték Rt.
jogutódjának mondhatja magát, s
ma az ország negyedik legna-
gyobb ágazati szolgáltatója. Mun-
katársainak száma 650, működési
területe a megye kétharmada, a
Kisalföld és a Bakonyalja 125 tele-
pülése. A társaság 350 ezer em-
bert ér el egészséges ivóvízzel, s
nagyrészt környezetvédő szenny-
vízelvezetéssel is.

A Pannon-Víz a „bűvös 130”
jegyében szervezi idei programjait.
Az alapítás óta eltelt évekről lesz
szó az őszre tervezett nagy emlék -

ülésen, s öt darab állatkerti belépőt
kap ajándékba a társaság honlap-
jának minden 130. regisztráló láto-
gatója. A cég és a fogyasztók inter-
netes kapcsolatát népszerűsítő já-
ték szabályait a honlap tartalmazza,
s ugyanitt olvashatók részletek a
társaság jubileumi vándorkiállítá-
sához kapcsolódó felhívásról is. Tő-
ke László elmondta, 130 év törté-
netét szeretnék bemutatni, ehhez
kérik a környékbeliek segítségét.

A szervezők arra számítanak, a
Pannon-Víz már meglévő, gazdag
gyűjteményét sokan és szívesen

gyarapítják, kölcsönbe adva ott-
hon őrzött kincseiket, a vízműhöz,
a vízszolgáltatáshoz kötődő tár-
gyakat, fotókat, a régi kollégákról
fennmaradt emlékeket. A társa-
ság a gyűjtőmunkát ajándékokkal
köszöni meg, a kiállítás a júliusi,
győri premiert követően indul ván-
dorútra. Egy másik program, a
nyílt nap helyszíne a szabadhegyi
víztorony lesz, május 17-én és 31-
én a hagyományos programok
várják az érdeklődőket, a családo-
kat és az iskolai csoportokat.

Andréka György, a győri Xantus
János Állatkert ügyvezető igazgató-
ja arról beszélt a sajtótájékoztatón,
hogy a vízmű és az állatkert kapcso-
lata régi keletű, árvizeknél, csator-
nadugulásoknál az első hívó szóra
megjelennek náluk a vizes szakem-
berek. A legnagyobb ajándékot egy
éve kapták a szolgáltatótól Csövi, a
csatornában talált aligátorteknős
személyében. Máig a teknős a park
legnépszerűbb állata.

Dona, az örökbefogadott nős-
tény víziló 17 évvel ezelőtt Po-
zsonyban született, s az ezredfor-
dulón költözött át a győri állatkert-
be. Itt a címerállatságig vitte, s
nemrégiben párt is kapott magá-
nak. Pippo a Kanári-szigetekről ér-
kezett, a két amúgy magányos ál-
lat Győrben hamar egymásra ta-
lált, Dona már várandós, rövide-
sen bébivel örvendezteti meg a
közönséget. Addig is vígan lubic-
kolnak a medencéjükben, s ha
megunják a fürdőzést, közös sétá-
ra indulnak. Donát és Pippót egy
évre fogadta örökbe a Pannon-Víz
Zrt., ezzel csatlakozva az állatker-
tet támogatók népes táborához. 

Ünnepi tudnivalók
és 21-én a győri fizetőparkoló-hálózat díjmente-
sen használható.

A Vásárcsarnokban április 18-án és 19-én ren-
des nyitva tartás van érvényben, április 20-án és 21-
én a csarnok zárva lesz.

Április 19-én a Városréti piacon szokásos szom-
bati piac lesz.

A Magyar Vilmos Uszoda az ünnepek alatt kar-
bantartás miatt zárva tart, nyitás április 22-én 13
órakor.

A Barátság Sportpark április 20-án nyitva lesz,
viszont 21-én a létesítményben az épület, az öltö-
zők és a labdarúgópályák zárva lesznek. A park töb-
bi része – pl.: futópálya, szabadtéri erősítő gépek,
játszótér  – használható.

A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő közteme-
tők húsvétkor 7 és 20 óra között látogathatók.
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„Szüleimnek kis szőlője volt a Bükk ol-
dalában, művelésében, gondozásában
gyermekként én is részt vettem. Való-
színűleg ezért is nézek megkülönbözte-
tett tisztelettel a szőlősgazdákra, hiszen
tudom, mennyi munkára, gondosko-
dásra és szakértelemre van szükség
ahhoz, hogy jó bor kerüljön a fogyasz-
tók asztalára” – adott betekintést a bor-
hoz fűződő viszonyára Sági Géza, a
Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója.
„Örömmel tapasztalom, hogy az utóbbi
években a borkultúra Magyarországon
reneszánszát éli, egyre többen fedezik
fel a minőségi bor mértékletes fogyasz-
tásának nagyszerűségét, ami a gaszt-
ronómiai élvezeteken túl a jó egészség
megőrzéséhez is hozzájárul” - hangsú-
lyozta a cégvezető.

A szülőhelyemhez közel eső Tokaj-
hegyalja borai mellett a pannonhalmi
nedűket fogyasztom előszeretettel.
Különösen kedvelem az Apátsági Pin-
cészet termékeit, és örülök, hogy a
borvidék zászlóshajójaként működő
borászat egyre kiválóbb minőséget
produkál, amivel a környék termelőinek

„Miközben egyre népszerűbbek a kö-
zösségi portálok, az embereknek meg-
nőtt az igényük arra is, hogy különféle
rendezvényeken
találkozzanak.
Igaz ez a boros
eseményekre,
fesztiválokra is” –
mondja Bányai
Gábor Botond, a
Borigo Magazin
főszerkesztője. A
szakember meg-
jegyezte, jobb a minőség, folyamatosan
fejlődik a borkultúra, ez pedig egyre
több embert vonz a bor bűvkörébe.
Hogy a legkiválóbb borok bemutatkoz-
hassanak, kiváló alkalom a Bormustra,
aminek tematikáját az immár 10 éves
Borigo Magazin is alakította. Bányai Gá-
bor kifejtette, 2005 óta minden évben

Egyre többen kerülnek
a borkultúra bűvkörébe

összeállítják a borok TOP 100-as listá-
ját. A legjobbakat a győri rendezvényre
is meghívták, így a térség különleges-

ségein túl az or-
szág legfino-
mabb borai is he-
lyet kapnak az
ETO Park Hotel-
ben április 26-án.

A borszakér-
tő szerint a Pan-
nonhalmi borvi-
dék nagy átala-

kuláson megy át. Az országosan is-
mert borok mellé lassan kilépnek a ki-
sebb pincészetek is. Nekik kiváló lehe-
tőség a Bormustra. Bányai Gábor a
programon két saját villányi pincésze-
tét – a Jackfall Bormanufaktúra és a
BGB-Bauer borait – is ajánlja az ér-
deklődőknek.

A magyar nedűk
reneszánszukat élik

presztízsét is növeli. Kedvencem az
apátsági Infusio, amelyből bármelyik
jeles ünnepen szívesen iszunk a csa-
ládommal és a barátaimmal, ez a bor

véleményem szerint a világon bárhol
megállja a helyét. Mindenkinek szív-
ből ajánlom, aki elkötelezett a minő-
ség mellett.

„A Pannonhalmi borvidék
fejlődéséhez mi is szeret-
nénk hozzájárulni. Cégünk
dolgozott a térség több bo-
rászatának, s ahol csak le-
het, a helyi minőségi bor -
specialitásokat kínáljuk a
hozzánk forduló ügyfelek-
nek is” – mondta Gasztonyi
László, a Vill-Korr Hungária
Kft. ügyvezető igazgatója.

A cégvezető szerint a Bormustra ki-
váló lehetőség a fejlődő pincészetek-
nek a bemutatkozásra, hiszen ezáltal
hatalmas látogatóközönség előtt vál-
hatnak ismertté. Többek között ezért
is határoztak úgy, támogatják a ren-
dezvényt, ahogy a város más nagy
programjai – például a tavaszi vagy a

Kiváló lehetőség a borok
bemutatkozására

nyári fesztivál – mellett is fel-
tűnnek. Gasztonyi László
hangsúlyozta, ezekkel sze-
retnének visszaadni a város-
nak a sok jóért, amit kaptak.

Az ügyvezető igazgató
szerint a borkultúrát a kiváló
minőségi borok fel tudják
pezsdíteni. Ezért két olyan
Balaton-felvidéki pincésze-

tet választott, amelyeknek a termékei
a világban is öregbítik a magyar borok
hírnevét. Gasztonyi László azt mondja,
a dörgicsei Pántlika pincészet tulajdo-
nosával jó kapcsolatot ápol, ezért tud-
ja, kiváló borai vannak a folyamatosan
fejlesztő pincének. De ugyanúgy jó
szívvel ajánlja a cégvezető a cserszeg-
tomaji Bezerics Borház nedűit is.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

ÚJVÁROSI TÁNCHÁZ

2014. április 19-én 19 órától a Hotel Klastromban. A belépés díjtalan.
A táncház elején Németh Dénes és zenekara ad  lemezebemutató koncertet.  

NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• ÖSD intenzív nyelvtanfolyam április 23-tól
• Júniusi ECL nyelvvizsgára felkészítô tanfolyamok
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok májustól
• EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés csoportban
és magánbérletes rendszerben is

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok több szinten is
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónknak!

ÁPRILIS 19., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Európai szemmel 
07:00 Híradó
07:05 Időjárás-jelentés
07:15 Boxutca
07:45 Forma-1
09:30 Noé barátai
10:00 Vízitúra
10:30 Zöld Tea
11:00 Aranymetszés
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 Örkény lovas tábor 
13:55 Telesport
16:00 Forma-1
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Fölszállott a páva 
22:50 Jézus Krisztus Szupersztár 
00:35 Pompei – 

Egy város pusztulása 
02:11 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A szív útjai 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:55 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:15 Teleshop
11:10 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:45 Házon kívül
12:15 a'la CAR 
12:50 4ütem 
13:30 Jóbarátok 
14:05 Szóbeszéd 
16:10 Szombat Esti Láz – 

A Nagy Félrelépés 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 Szombat Esti Láz – 

A Nagy Félrelépés 
22:10 Derült égből szerelem 
00:20 A sors útjai 
02:30 Gálvölgyi-show 
03:00 A szív útjai 

04:00 Célkeresztben 
04:55 Babavilág 
05:25 Super Car 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
09:55 Astro-Világ
11:00 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:30 Állatőrség 
12:00 Babavilág 
12:30 Tűsarok 
13:00 Kalandjárat – az Útitárs 
13:30 Falforgatók 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Indiana Jones és 

az utolsó kereszteslovag 
21:20 Amerikai pite 4. – 

A zenetáborban 
23:15 Eden Lake – Gyilkos kilátások 
01:05 Luxusdoki 
01:55 Xena 
02:45 13-as raktár 
03:35 Amerikai pite 4. – 

A zenetáborban 

06:50 Nagyszombati körmenetek 
régen és most

07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Talpalatnyi zöld
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 WTCC túraautó-magazin
12:25 Ízőrzők: Tihany
12:55 Robbie, a fóka 
13:45 Anna
15:20 Önök kérték!
16:15 Szépek és bolondok 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
19:25 Hogy volt!?
20:25 Fölszállott a páva
22:50 Csalódás 
00:05 Dunasport
00:20 MüpArt – Szabó Balázs: 

Széken és ágon
01:40 Világ – nézet

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Beszélgetés 

Pitti Katalinnal (ism.)
10:45 Képújság
18:00 Konkrét (ism.)
18:10 Kitekintő (ism.)
18:40 Ráta (ism.)
19:10 Konkrét (ism.) 
19:25 Vény nélkül  (ism.)
19:50 Győr+ Sport (ism.)
20:45 Konkrét (ism.)
20:55 Kitekintő (ism.)
21:25 Ráta (ism.)
21:55 Konkrét (ism.) 
22:10 Vény nélkül  (ism.)
22:35 Győr+ Sport (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 20., VASÁRNAP
M1
05:00 Hajnali gondolatok
05:03 Esély
05:30 Magyar gazda 
06:00 Kérdések a Bibliában
06:15 Unitárius magazin
06:40 Metodista ifjúsági műsor
06:45 Útmutató
07:15 Katolikus krónika
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:30 Forma-1
11:10 Húsvétvasárnapi ünnepi 

szentmise
12:00 Kapcsoljuk Rómát!
12:35 Hírek
12:40 "Kellene kiskert, bőtermő!"
13:00 Telesport
13:30 Út Brazíliába
14:00 Örkény lovas tábor 
14:30 Neveletlen hercegnő 
16:25 Telesport
18:45 Ybl 200 – A Fóti templom, 

plébánia és iskola 
épületegyüttese

18:55 Jónak lenni jó
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Spartacus 
00:45 Pompei – Egy város pusztulása 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A szív útjai 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
10:10 Jóbarátok 
10:40 Scooby-Doo! – Az első rejtély 
12:15 Manhattan kicsiben 
14:10 A nyelvtanárnő 
16:25 Szeretném, ha szeretnél 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Éjszaka a múzeumban 2. 
21:00 Förtelmes főnökök 

22:55 Fejjel a falnak 
01:35 Hogyan randizzunk 

Drew Barrymore-ral? 
03:25 Gálvölgyi-show 
03:55 Nincs információ

05:05 Monk - Flúgos nyomozó 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
08:25 Nagy Vagy!
09:20 Ebadta delfin 
11:00 Stílusvadász 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Aladdin 
14:25 Szilaj, a vad völgy paripája 

16:00 Megasztár 10! 
18:00 Tények
19:00 Az ének iskolája 
21:45 Pókember 2. 
00:25 Agyő, nagy Ő! 
02:40 Mindent a győzelemért! 
03:10 Nincs információ

06:20 Élő világegyház
06:45 Világ – nézet
07:45 Gazdakör
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:30 Lyukasóra
11:00 Húsvéti református 

istentisztelet Zilahról
12:00 Kapcsoljuk Rómát – 

A Szentatya Urbi et orbi áldása
12:30 Híradó
12:35 Vers
12:40 Gyógyító hagyomány – 

Füvesasszonyok, kenőemberek 
13:10 Szűts Mara házassága 
14:35 Hazajáró
15:05 Szerelmes földrajz
15:35 Hogy volt!?
16:30 Csalódás 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás – jelentés
18:35 Egy történet, egy zene – 

aki mesél: Mécs Károly
19:10 Önök kérték!
20:05 Rózsa Sándor 
21:00 Názáreti Mária 
22:40 WTCC 2014, Túraautó 

Világbajnokság
00:15 Dunasport

09:35 Hoppedré Professzor
09:40 Győr+ Impró
09:45 Győr+ Impró
09:55 Konkrét (ism.) 
10:05 Vény nélkül  (ism.)
10:30 Győr+ Sport (ism.)
11:30 Kitekintő (ism.)
12:00 Képújság
14:00 Hoppedré Professzor
14:05 Győr+ Impró
14:10 Hoppedré Professzor
14:15 Győr+ Impró
14:20 Hoppedré Professzor
14:25 Győr+ Impró
14:30 Rejtett tájakon (ism.)
15:25 VoltTimer
15:40 VoltTimer
15:55 VoltTimer
16:15 Zooo+ (ism.)
16:45 Városunk (ism.)
17:15 Zooo+ (ism.)
17:45 Arrabona Évszázadai
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Épí-tech (ism.)
19:45 Beszélgetés 

Pitti Katalinnal (ism.) 
20:45 KultÓra (ism.)
21:40 Konkrét (ism.) 
21:50 Épí-tech (ism.)
22:20 Beszélgetés 

Pitti Katalinnal (ism.) 

GYŐR+ TV
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07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 VoltTimer (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 VoltTimer (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Pápa - Győri ETO FC NB I-es 

labdarúgó mérkőzés (ism.)
12:05 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Győr+ Sport (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Kamarai Magazin
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Kamarai Magazin (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 23., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:35 Gasztroangyal 
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:25 Az élet megy tovább 
16:10 Jövő-időben
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 On The Spot: Diktátorok 

gyermekei 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 MobilVers
23:05 Summa
23:35 KorTárs 
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Az élet megy tovább 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
21:50 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:25 Házon kívül 
00:00 Reflektor 
00:15 A szellemfarkas bosszúja 
02:10 A szív útjai 
03:05 A szív útjai 

04:35 Célkeresztben 
05:25 Eva Luna 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro – Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Magánnyomozók 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 A pancser harcművész 
03:30 Maricruz 

ÁPRILIS 22., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Summa
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 Jelfák 
13:45 Vad Szigetköz - 

A szárazföldi delta
14:45 Különleges mentőalakulat 
15:30 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Grand Hotel 
21:15 Bosszú 
22:00 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:53 MobilVers
23:00 Gazdálkodók 
23:55 Rex felügyelő 
00:45 Az élet megy tovább 
01:35 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 A mentalista 
23:10 Életre-halálra 
00:10 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:45 Reflektor 
01:00 A főnök 
02:05 EgészségKalauz 
02:45 Tengerparti fenegyerek 

04:05 Őslények országa 2. – 
Kalandok a Virágzó völgyben

05:25 Eva Luna 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro – Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Magánnyomozók 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 NCIS: Los Angeles 
23:55 Zsaruvér 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Az ember, aki nappal aludt 
03:55 A tökéletes pár 

06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Az iszlám Európában 
08:05 Könyvajánló
08:10 Magyar elsők
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:05 Nóvum 
09:35 Fekete macska 
10:25 Hacsi – A leghűségesebb barát
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:55 Múzeumtúra – Francia módra 
15:20 Jöjj, nézd a Kilimandzsárót!
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 És mégis mozog a föld 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:50 San Antonio 
23:20 Kultikon 
23:40 Könyvajánló

MÁRCIUS 21., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Roma Magazin
05:45 Domovina
06:15 "Imádságos harangozással..."
06:55 Család – barát
09:00 Cápa csali 
10:25 Csillagkutyák
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 A természet találmányai
12:40 Európai piacok 

és vásárcsarnokok
13:35 Örkény lovas tábor 
14:10 Oscar 
16:00 Benji, az üldözött 
17:30 Neveletlen hercegnő 2.: 

Eljegyzés a kastélyban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A három testőr 
22:10 Rakonczai Viktor és 

Rácz Gergő szerzői estje 
23:30 Aranytartalék 
01:15 Aurélie Dupont, avagy 

a kegyelem pillanatai
02:18 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A szív útjai 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:50 Kölyökklub (6)
08:45 Scooby-doo és 

a kobold király 
10:10 Kit Kittredge 
12:15 Leharcolt oroszlánok 
14:20 Éjszaka a múzeumban 2. 

16:25 Holdhercegnő 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Alvin és a mókusok 3. 
20:40 Amit még mindig tudni 

akarsz a szexről 
22:40 Éjjel a parton 
00:40 Téli varázslat 
02:40 Tengerparti fenegyerek 
03:05 A szív útjai 

04:30 Stílusvadász 
04:55 Stahl konyhája 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
08:55 Őslények országa 2. – 

Kalandok a Virágzó völgyben
10:20 Salamon király kincse 
12:15 Hal a tortán 
13:15 Indiana Jones és az utolsó 

kereszteslovag 
15:35 Pókember 2. 
18:00 Tények
19:00 Magánnyomozók 
20:00 Pókember 3. 

22:50 Beverly Hills-i zsaru 3. 
00:55 A kabalapasi 
02:35 Wimbledon – Szerva itt, 

szerelem ott 

04:05 Nyelvőrző
04:30 Táncvarázs
05:25 Gazdakör
05:40 Húsvét szent Tavasza
06:15 Székely kapu
06:45 Életkerék
07:10 Könyvajánló
07:15 Kultikon 
07:35 Hagyaték
08:05 Élő egyház
08:30 Isten kezében
09:00 Rome Reports
09:25 Zenés húsvét
10:15 Húsvéti parádé 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Kívánságkosár
14:15 Pálosok nyomában 
15:10 Afrikai vőlegény 
16:35 Hyppolit a lakáj 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hacsi - A leghűségesebb barát
20:10 Özvegy menyasszonyok 
21:25 Názáreti Mária 
23:05 Könyvajánló
23:15 Fölszállott a páva
01:35 Vers
01:40 Himnusz
01:45 Barangolások 

a magyar-román határrégióban

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Kamarai Magazin (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Kamarai Magazin (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 VoltTimer (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:55 Hoppedré Professzor (ism.)
09:00 KultÓra (ism.)
10:00 Konkrét (ism.) 
10:10 Városunk (ism.)
10:40 Beszélgetés 

Pitti Katalinnal (ism.) 
11:40 Képújság (ism.)
15:45 Hoppedré Professzor
15:50 Győr+ Impró
15:55 Hoppedré Professzor
16:00 Győr+ Impró
16:05 Hoppedré Professzor
16:10 Győr+ Impró
16:15 VoltTimer
16:30 Találkozás 

Bodrogi Gyulával (ism.)
17:25 Pápa - Győri ETO FC NB I-es 

bajnoki labdarúgó mérkőzés 
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 VoltTimer
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

07:30 Híradó
07:35 Az iszlám Európában 
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 Mesélő cégtáblák
10:10 A hegyi doktor 
11:00 És mégis mozog a föld 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A templomos lovagok kincse 
15:00 700 éves alapítvány
15:30 Bakonyi juhászasszony 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 T.I.R. 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:45 Sherlock 
23:20 Kultikon 
23:35 Könyvajánló
23:45 Belépési nyilatkozat 
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ÁPRILIS 24., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Alpok-Duna-Adria
13:40 A megújult Zeneakadémia
14:15 Útravaló
14:30 Különleges mentőalakulat 
15:20 Az élet megy tovább 
16:10 Híradó+
16:25 Rex felügyelő 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek 
22:15 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:08 MobilVers
23:15 A rejtélyes XX. század 
23:45 Történetek a nagyvilágból 
00:15 Rex felügyelő 
01:00 Az élet megy tovább 
01:50 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:20 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen - 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
21:50 Barátok közt 
22:05 Felpörögve 
23:55 Brandmánia 
00:35 Reflektor 
00:50 Gazdagék 
01:45 a'la CAR 
02:20 A szív útjai 

04:15 A tökéletes pár 
05:00 Aktív 
05:25 Eva Luna 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Magánnyomozók 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Sherlock és Watson 
23:55 Kettős ügynök 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Propaganda 
03:10 Sherlock és Watson 

- Hazugságok hálójában
03:55 A tökéletes pár 

07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Az iszlám Európában 
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Nyelvőrző
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:10 A hegyi doktor 
10:55 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A templomos lovagok kincse 
15:00 Erdélyi történetek 
15:35 Táncvarázs
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Sándor Mátyás 
20:45 A hegyi doktor 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Poligamy
23:10 Kultikon 
23:30 Könyvajánló

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 VoltTimer (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 VoltTimer
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 Képújság
17:25 ETO-SZESE - Cegléd NB I-es 

férfi kézilabda rájátszás mérkőzés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Széchenyi Híradó
20:30 Épí-tech (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Széchenyi Híradó (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 25., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:30 Jelfák 
13:40 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban
14:00 Történetek a nagyvilágból 
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:20 Az élet megy tovább 
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Párizsi mentősök 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 MobilVers
23:20 A világ legjobb apukája 
00:55 Rex felügyelő 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:20 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen - 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában v
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen - 

A családi játszma 
20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Castle 
23:10 A zöld íjász 
00:10 Reflektor 
00:30 Odaát 
01:30 Az egység 
02:30 4ütem 
03:00 A szív útjai 

04:35 Családi Titkok 
05:25 Eva Luna 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Magánnyomozók 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 A megtorló 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Briliáns elmék 
03:00 Maricruz 
03:40 A tökéletes pár 

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül 
10:00 Széchenyi Híradó (ism.)
10:30 Épí-tech (ism.)
11:00 ETO-SZESE - Cegléd NB I-es 

férfi kézilabda rájátszás 
mérkőzés  (ism.)

12:20 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Széchenyi Híradó (ism.)
18:25 Épí-tech (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Nyugdíjas Egyetem
20:45 VoltTimer
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
22:45 VoltTimer
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:35 Szerelmes földrajz
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Sándor Mátyás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:55 Kövek és emberek
15:30 NB 2 (Ness Hungary) labda-

rúgó-mérkőzés közvetítése
Nyíregyháza Spartacus 
FC - Gyimót FC

17:30 Térkép
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Rocca parancsnok 
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Columbo: Ahogy a könyvben 

meg van írva 
22:50 Kultikon 
23:05 Könyvajánló



18 / + / 2014. április 18.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A
 m

el
lé

kl
el

et
 a

 H
at

os
 é

s 
Tá

rs
a 

N
ye

lv
is

ko
la

 K
ft.

 fo
rd

íto
tt

a

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

DIE THAI KULTUR spielt in Bratislava zwischen dem 25. und 27. April die Haupt -
rolle auf dem  im INCHEBA Convention Center stattfindenden Thai-Festival. Ziel
der gemeinsam von den Budapester, Prager, Warschauer und Wiener Konsulaten des Thailändischen Kö-
nigreiches organisierten Veranstaltungsreihe ist, außer der vielbekannten thailändischen Massage oder
dem Boxen solche Seiten der Thaikultur vorzustellen wie deren Musik, Tanz, Glauben und Gastronomie. 

MÄNNERHANDBALL. Der ETO-SZE-
SE setzt seine Spielverlängerung in der
Meisterschaft gegen Cegléd fort, das
Match am Mittwoch, den 23. April be-
ginnt um 18 Uhr in der Universitätshalle.

UNTER DEM TITEL CO-
UCH SURF können die Ki-
nofans am 24. April um 18
Uhr eine farbige ungarische
Komödie als Veranstaltung
des Bridge Studierenden
und Lehrenden Klubs an -
schauen. Couch Surf ist die
lustige, beeindruckende und
geistreiche Geschichte von
10 Kanapes und zwei Du-
zend Leuten, Wenn Kanapes
erzählen könnten... Eintritt:
400 Ft.„MIT MUSIK FÜR DEN FRIEDEN” –

Musikliebhaber werden vom 25.-27. Ap-
ril zum XXIII. Heilmusiktreffen in unserer
Stadt erwartet. Am 25. April um 19 Uhr
im in dem Dom können die Interessierten
das Konzert mit dem Titel „Die Hauptrol-
le der Orgel” hören. Das Konzert wird von
Pfarrer Marics István eröffnet. Der Eintritt
ist für alle Konzerte kostenlos!

„AUSPACKEN” heißt
es, wenn am 10. April um
17 Uhr die Győrer Fach -
schule für Tanz- und Bil-
dende Künste zur Eröff-
nung alle Interessierten
im Rómer-Saal erwartet.
Die Ausstellung kann bis
4. Mai besichtigt werden,
dies täglich außer Mon-
tag von 10-18 Uhr.

Unter dem Titel "ER IST AUFVERSTANDEN, HALLELU-
JAH!" erklingen in der ersten Vorstellung dieses Jahres der
Orgelkonzertreihe mit 27-jähriger Tradition in der Kirche des
Heiligen Geistes (Szentlélek templom) Werke von Bach,
Händel, Purcell und Charpentier, dies am 20. April um 18
Uhr in der Kirche des Heiligen Geistes in einer Vorstellung
von Ruppert István (Orgel) und Hontvári Csaba (Trompete).
Der Eintritt ist frei.

Die Kleinen können die Vor -
stellung MEISE, MEISE,
KLEINES VÖGELEIN am
19. April ab 11 Uhr im Vaska-
kas Puppentheater anschau-
en. Am 20. April ab 11 Uhr er-
wartet die Kinder hingegen die
Vorstellung Bob und Bobek.
Vor dem Stück, werden die
Kleinen ab 10 Uhr mit einstim-
menden Spielen unterhalten.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

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

ESTERHÁZY PÉTER: A kéksza-
kállú herceg csodálatos élete... esté-
bé... estébé... estébé címmel, Beze-
rédi Zoltán Kossuth- és Jászai-díjas
színmûvész estjén vehetnek részt az
érdeklődők, április 23-án 20 órakor
az Irodalmi Kávéházban. (Kozi
Drink Bár, Vároház tér 3.)

CINEGE, CINEGE, KISMADÁR című előadást tekintetik meg a
kicsik a Vaskakas Bábszínházban április 19-én 11 órától. Április 20-
án 11 órától pedig a Bob és Bobek előadással várják a gyerekeket.
A bemutató előtt, 10 órától előadásra hangoló játékok szórakoztat-
ják a kicsiket.

A THAI KULTÚRÁÉ lesz a főszerep
április 25. és 27. között Pozsonyban, az
INCHEBA Convention Centerben
megrendezendő Thai Fesztiválon. A
Thaiföldi Királyság budapesti, prágai,
varsói és bécsi nagykövetségei közös
rendezvénysorozatának célja, hogy a
sokak által ismert thai masszázson és
boxon kívül olyan szeleteit mutassa

meg a Thai
kultúrának,
mint a zene, a
tánc, a vallás
és a gasztro-
nómia. 

„JÓZSEF ATTILA
ÉS A NŐ” címmel
Tverdota György iro-
dalomtörténész elő-
adására várják az ér-
deklődőket április
24-én 17 órára a
Győri Művészeti és
Fesztiválközpontba
(Zichy-palota). A ren-
dezvény házigazdá-
ja: Villányi László fő-
szerkesztő.

MÉNFŐCSANAKI PORTRÉK sorozat vendége a tősgyökeres csanaki
Csehy Józsefné Liza néni, aki több mint 40 éven át generációkat tanított
meg írni, olvasni. A beszélgetés április 23-án 18 órakor kezdődik a Beze-
rédj-kastélyban, melynek során megismerhetjük a gyémántdiplomás taní-
tónő legbecsesebb könyveit is, amelyek a helyszínen megvásárolhatók. A
belépés díjtalan.

EMLÉKKIÁLLÍTÁS nyílik Sátory Ágostonné tanárnő fest-
ményeiből április 24-én 18 órakor a Bezerédj-kastélyban. A
tanítónő alapozta meg a ménfőcsanaki iskolában a művé-
szeti nevelést. A kiállítás megtekinthető május 23-ig, mun-
kanapokon 8–18 óráig, hétvégén a művelődési ház prog-
ramjaihoz igazodva.

„LÉLEKVÁNDORLÁS ÉS KARMA TÖRVÉNYE” című
előadásra várják az érdeklődőket április 25-én 17 órai kez-
dettel a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarában. Az előadás ingyenes.

KARRIERNAP 2014 címmel, előadásokkal, prezentációkkal
várják az érdeklődőket az Apáczai Kar karrierterében. A Karrier-
napot április 23-án 13 órakor nyitják meg, majd 15 órától a Dr.
Barsi Ernő Teremben előadást tart prof. dr. Domokos Gábor aka-
démikus, egyetemi tanár a Gömböc egyik feltalálója, amelynek
középpontjában a varázslatos mértani test a „Gömböc” bemu-
tatása áll. A belépés díjtalan!

ELMARAD A RÉGISÉGVÁSÁR április 20-án. A vásárok to-
vábbra is minden hó 3. vasárnapján lesznek a Városréti piacté-
ren, az Árkád mögött. A következő vásár időpontja: május 18.
Érdeklődni: 06-20/313-4156 számon lehet.„FELTÁMADOTT, HALLELUJA!” címmel a Szentlélek-

templom 27 éve hagyományos orgonakoncert-sorozatá-
nak idei első előadásán Bach, Händel, Purcell és Charpen-
tier népszerű művei hangoznak el, Ruppert István (orgona)
és Hontvári Csaba (trombita) előadásában április 20-án 18
órakor a Szentlélek-templomban. A belépés díjtalan.

MIRŐL ÁRULKO-
DIK A NYELV?, va-
lamint Herman Ottó
és a magyar nyelv a
témája annak a
rendezvé nynek, amit
a 48. Magyar nyelv
hete alkalmából
szervez a Tudomá-
nyos Ismeretterjesz-
tő Társulat Pannon
Egyesülete április
25-én 15 órakor a
TIT Székházban. Elő-
adók: prof. dr. Balázs
Géza nyelvész és
Baksa Péter művelő-
déstörténész.

„KIPAKOLÁS” címmel, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola kiállítására várják az érdek-
lődőket a Rómer-teremben. A kiállítás május 4-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között.

COUCH SURF
címmel színes,
magyar vígjáté-
kot tekinthetnek

meg a mozirajongók április 24-én 18 órától
a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub szerve-
zésében. A Couch surf tíz kanapé és kéttu-
cat ember vidám, megható és szellemes
története. Ha a kanapék mesélni tudná-
nak… Belépő: 400 Ft.

„ZENÉVEL A BÉKÉÉRT” – XXIII. Orvos-muzsikus ta-
lálkozóra várják a zenerajongókat április 25–27-én váro-
sunkban. „Főszerepben az orgona” címmel koncertet
hallhatnak az érdeklődők április 25-én, 19 órakor a Szé-
kesegyházban. A koncertet Marics István plébános nyitja
meg. A belépés minden koncertre díjtalan!

KULTURÁLIS kínáló  
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szerző és kép: nagy viktor
viktornagy.net

Az új Renault-k szépek, kívána-
tosak. A francia tervezők min-
den egyes friss típusnak egyedi
arcot adnak. Mégis a Captur ki-
csit ezek közül is kiemelkedik.
Magasabb építésű, mégis kom-
pakt, és kimondottan kényel-
mes, ugyanakkor vagány, lezser
– ahogy a francia mondaná.

Már a Clio is belopta magát szívembe,
mégis nagyobb volt a várakozásom a
mini crossoverrel szemben. A Captur
„városi terepjáró”, ami kisautó alapokon
nyugszik, ezért könnyen manőverezhető

a szűk utcákban és parkolóházakban,
ennek ellenére nagyfiús, a szónak ab-
ban az értelmében, hogy egy mérettel
nagyobbnak hat. A lemezek domborula-
tai és az optikai nyalánkságok – küszöb,
kötény, dizájn, LED-es nappali fény vagy
az opciós kétszínű fényezés (például na-
rancs-fekete kombináció) – dinamikus-
sá, egyedivé teszik. Felismerhetően Re-
nault. Kényelmes beszállni, és négy sze-
mélynek pont elég a hely odabent.

A belső anyagok látványa első osz-
tályú. Ugyan tapintásra többről kiderül,
hogy kemény műanyag, de a textúrák
újszerűek. A Zen szereltségű tesztautó
kívül metálfekete, belül pedig a vilá-
gosszürke árnyalatait hozza. Ettől ki-
mondottan szellős, kellemes hangulatot

Teszt: Renault Captur 1.5 dCi Zen

rendelheti meg a Zen és Intens szinthez
1.2 Tce 120 LE-s és 1.5 dCi 90 LE-s mo-
torral. Menet közben olyan érzésem volt,
mintha egy mérettel nagyobb, limuzin-
ban ülnék. Van ereje a motornak, a futó-
mű ideálisan hangolt a hazai utakhoz és
elég csendes az utastér még nagy tem-
pónál is. Ami pedig a fogyasztást illeti, az
parádés: a fedélzeti számítógép adatai
alapján és a gyakorlatban is, országúton
5 liter alatti, és a többségében városi
használat mellett is, csak 5,3 liter a 100
kilométerenkénti átlag!

Fontos kiemelni, hogy az ESP
menet stabilizátorral és ASR kipörgés-
gátlóval is felszerelt modell ötcsillagos
törésteszteredménnyel büszkélkedhet,
amihez a gyártó 5 év 100 ezer km, vagy
2 év km-korlátozás nélküli garanciát
ad. Az ára a fiatalos kis Renault-nak ba-
rátságos szinten, 3,8 milliónál indul.
Egy közepes Zen felszereltségű, belé-
pő benzines motorral szerelt változat –
0,9 literes turbós benzines 90 lóerővel –
pedig 4,15 millió forintba kerül lista -
áron. Ezt használtautó-beszámítási
kedvezménnyel most további 200 ezer
forinttal csökkenthetjük. Akinek pedig
a tesztautó tetszett meg, olyan extrák-
kal, mint a digit-klíma, valamint eső- és
fényérzékelő, erre már 4,39 millióért le-
csaphat. Ez egy vagány ajánlat…  

Ha ki szeretnék próbálni a Capturt,
és további részleteket megismerni a Re-
nault aktuális ajánlatairól, Győrben a
Külső-Veszprémi út 6. szám alatt, az
Iniciál Autóház Kft. értékesítő kollégái
várják az érdeklődőket.

áraszt. A „zongoralakk” hatású felüle-
tek is szürkék, ettől a látvány modern,
barátságos. Tetszett a középkonzol el-
rendezése is, mindent ott találtam, ahol
kerestem, a rádió, a Bluetooth kihango-
sító, a tempomat a kormányról is vezé -
relhető – a digitális klímavezérlő pedig
illeszkedik a hangulathoz. Csodás ötlet
a 11 literes (!) megvilágított kesztyűtar-
tófiók. Praktikus és újszerű, ami illik a
Captur stílusához. A szérialista, a kö-
zépső Zen felszereltségben már bősé-
gesen kielégít minden igényt. Ha valaki
ennél többre vágyik, akkor az Intens-
ben már alapáron kapja meg a 17”-os
alufelnit, az érintőképernyős MédiNav-
val és az automata klímával. Sok felsze-
relés a gazdaságos üzemeltetésről szól,
miután a kézi váltós változatokhoz jár

start-stop rendszer,
és egy „eco” gomb,
ami városban és tar-
tós autópálya-tem-
pónál fogja vissza a
fogyasztást. 

A kipróbált Cap-
turt 1.5 literes dCi dí-
zelmotor hajtotta. A
90 lóerős erőforrás ki-
mondottan halk, kul-
turált működésű, 90
lóereje pedig bőven
elég az 1,2 tonnás au-
tó mozgatásához. A
váltó 5 sebességes
manuális, a jól elosz-
tott, finoman kapcsol-
ható fokozatok, nem
éreztetik a hatodik hi-
ányát. Ha valaki ra-
gaszkodna egy auto-
mata váltó szolgáltatá-
saihoz, akkor azt hat-
fokozatú, duplakup-
lungos, EDC-váltóval

Francia varázslat



2014. április 18.   / + / 23

HÍREK  GÁZFRÖCCS

Közepes méretű szabadidő-autóval
gazdagodott a Porsche kínálata. A
Macan az Audi Q5 alapjaira épül, de a
gyártó szerint kétharmad részben
stuttgarti fejlesztésű. Formája vissza-
fogott, de élőben tiszteletet paran-
csol. Az arányai kicsit eltoltak: lapo-
sabb, szélesebb, mint egy átlag SUV
ebben a méretben. A fara a legjobb ré-
sze, ez hasonlít a legjobban a legen-
dás 911 sorozatra. A motorok három
verzióban érhetőek el – egyelőre. A
belépő egy 3 literes, Audi eredetű dí-
zel, 258 lóerővel, van dupla turbós,
3,6 literes, benzines 340 és 400 lóerő-
vel, amik saját fejlesztésűek. Minden
változat hangolása, értve a futóműre,
kormányzásra – összességében stí-
lusra – sportos, az utastér ennek elle-
nére tágas. A 4,7 méteres „kis” SUV
19 millió forintos árcédulával indul
harcba a konkurenciával. Ha árával
nem is, de menetteljesítményével és
előnyös különcségével győzhet!

Porsche Macan – tökéletes?!

Városi minik offenzívája
A Genfi Autószalon több városi kisautó premierjétől
volt hangos. Bemutatkozott az új Renault Twingo,
és az azonos platformra épülő Toyota Aygo, Citroën
C1, valamint Peugeot 108 hármas.

A Renault Twingo formájával, várható népszerű-
ségével első generációs elődjéhez nyúlik vissza, és
részben az R4 szellemi örökébe lép. Az ötajtós fel-
építés, mégis jól beazonosítható formai jegyek biz-
tos sikernek ígérkeznek. A SMART-tal közös alapok-
ra épülő mini csupán 3,5 méter hosszon ad helyet
majd négy felnőtt embernek. A háromhengeres mo-
tort a farba tervezték, és a hátsó kerekeket hajtja
majd, ennek előnye az extrém kicsi fordulókör. Rész-
ben ismertek az erőforrások: egyliteres szívó 70 ló-
erővel, 900 köbcentis turbós 90 lóerővel.

A Peugeot 108 és Citroën C1 páros elődjeiket le-
pipáló dizájnnal és extrákkal érkezik. A felszereltségek
között 7 colos infotainment rendszer, vászontető és
egyedi fényezés, valamint matricázás is szerepel. A
motorok 1 és 1,2 literes háromhengeres benzinesek,
69 és 83 lóerővel. A Citroën szokás szerint extrava-
gáns részletekkel érkezik, a Peugeot pedig a 308-as-
sal bevezetett letisztultságot villantja meg. A szintén
alig 3,5 méteres csöppségek 840 kg-os induló töme-
ge várhatóan rendkívül kedvező fogyasztást eredmé-
nyez – még drága dízel erőforrás hiányában is.

A Toyota Aygo ugyan a PSA minik alapjaira épít,
mégis egyedi formát öltött. Az „X” fő motívum köré
álmodott karosszéria nagyon egyedi lett. Az autó or-
rán keresztbe fut a fekete vagy szürke kereszt, és di-
namikus övvonalat rajzol a kocsi oldalára. A motor
itt csak egy 68 lóerős vvt-i benzines háromhenge-
resre korlátozódik, de az extrák sora még a testvér-
modellekénél is bővebb. Az x-touch, óriási érintő -
képernyős szórakoztató központ funkcionalitása el-
lenére könnyen kezelhető lesz.
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még több meglepetéssel készülnek a
közönségnek. Május 16–18. között a
gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidő-
parkba rengeteg futamra és családi
programokra várják az érdeklődőket.
A főszervező, Tóth Szilárd elmondta,
az egyik újdonság például az EXCA,
azaz extrém cowboy-verseny, ahol a
lovasoknak extrém körülmények kö-
zött kell megállniuk a helyüket több
kategóriában. A westernen kívül ter-
mészetesen felelevenednek nemzeti
lovas hagyományaink is, és a vágta ki-
váló bemutatkozási lehetőség a tele-
pülések számára is. A csúcsponton,
azaz a hivatalos vágtafutamokon túl
rengeteg lehetőségük lesz amatőrök-
nek és profiknak egyaránt, hogy ösz-
szemérhessék képességeiket lóháton,
például idén is lesz betyár ügyességi
verseny, huszárverseny és csikósvágta.

Vágtass velünk!

Ötéves a Kisalföld Vágta
Ötödik évfordulójához érkezik idén a
Kisalföld Vágta, a Nemzeti Vágta regi-
onális előfutama, ezért a szervezők

A szervezők gondoltak a gyerekekre
is, akik a népszerű falu ördöge címért
indulhatnak, illetve lesz póni- és ka-
maszvágta is. Esténként pedig a zene
és a tánc kap főszerepet, a Kisalföld
Sztárja tehetségkutatón ismét bemu-
tatkozhatnak a tehetségek, szomba-
ton pedig country buliba várják a szó-
rakozni vágyókat, ahol akár tűzön is
járhatnak a vállalkozó kedvűek egy sá-
mán segítségével.

Tóth Szilárd hozzátette, a vágtafu-
tamok első három helyezettje to-
vábbjut a fővárosi döntőbe. „A há-
rom éve veretlen Topáz nyugdíjba vo-
nult, így még izgalmasabb lesz az
idei verseny – ki foglalhatja el a he-
lyét” – tette hozzá.

A versenyszámokra május 10-ig
várják a jelentkezéseket. További infor-
máció: www.kisalfoldvagta.hu

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Rengeteg meglepetéssel várja
az érdeklődőket a Xantus János-
állatkert húsvéthétfőn. Délután
három órától például Vastag
Csaba lép fel a kőszínpadon.

A hagyományokhoz híven, a győri ál-
latkert idén is színes programokkal
várja az érdeklődőket húsvéthétfőn. A
látogatók különböző ügyességi játé-
kokban tehetik próbára magukat. A
tojásvadászatot teljesítő gyermekek
apró ajándékokban is részesülnek. 

Megnyitja kapuit a nyúlváros. A
tapsifülesek beköltöznek a Győr ne-
vezetességeit bemutató makettvá-
rosba. A „város lakóit" minden vállal-
kozó szellemű gyermek megsimogat-
hatja, továbbá különböző nyúlfajtákat
is megismerhetnek, hiszen a fajtabe-
mutató keretében az oroszlánfejű tör-

Húsvét az állatkertben

Tojásvadászat, nyúlváros, MakiZOO
penyúltól kezdve az óriás fajtákig
több változat képviselőit is megte-
kinthetik az érdeklődők.

Fél 11-kor megnyit a MakiZOO,
ahol a látogatók testközelből ismer-

kedhetnek meg a gyűrűsfarkú makik
csapatával. Ugyan simogatni nem le-
het őket, azért a vállalkozó szelleműek

néhány finom csemegével is megkí-
nálhatják az állatokat, akik nagy érdek-
lődéssel közelednek mindenkihez.

A nap folyamán több etetést is
megtekinthetnek a látogatók, a csim-
pánzok 10.15-kor reggeliznek, a ma-
rabuk 11-kor kapják meg csemegéjü-
ket, majd utánuk 12-kor a szomszéd-
ban lévő csuklyásmajmok, vagy más
néven apellák. A saimrik 13.30-kor ve-
szik át a főszerepet, míg a földimalac
etetését 14 órakor szemlélhetik az ér-
deklődők. Végül 16 órakor az apró kis
ragadozók, az ázsiai kiskarmú vidrák
fogyasztják el vacsorájukat.

Délután 3 órakor az állatkert kő-
színpadán fellép Vastag Csaba.

Napközben megmutatja magát
Benji, a láma, aki 11-kor és 13 órakor
sétál a látogatók között.

Húsvéthétfőn egész napos tréfás
programokkal és mókás kalandokkal
mindenkit szeretettel vár az állatkert.

Kozel sör 0,5 l
1 db vásárlása esetén 169 Ft/db
338 Ft/l

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

CBA sertészsír 0,5 kg
498 Ft/kg

Tchibo Family kávé 250 gr
1596 Ft/kg 

Vanessza 24 tekercses
toalettpapír 3 rétegû

249,- 

999,- 

399,- 

159,- 

db

db

db

Pecsenyekacsa 1 kg „A”

899,- kg

Viola grillkolbász 300 g
2163,33 Ft/kg

649,- cs

db

Akció idôtartama: 2014. 04. 18—04. 25-ig

kartonos ár

318 Ft/l
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APRÓ HIRDETÉS

AZONNALI
ZÁLOGHITEL

KEDVEZÔ
FELTÉTELEKKEL!

Vásárláskor
a hirdetés

felmutatásával

5%
kedvezményre

jogosult!

TOPÁZ
Zálogház és Ékszerüzlet

Gyôr, Czuczor G. u. 15.
Tel.: 96/314-068
Nyitva: h—p 8—16 óráig

Ékszerek DISZKONT áron! Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

Április 19–21-ig HÚSVÉTI
ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
és KIVÁLÓ ITALOKKAL
várjuk Kedves Vendégeinket!

Húsvétkor is
Amstel Hattyú!

Eladó tulajdonostól Győr belvárosában
második emeleti, 3 szobás, konyha-étkezős,
98 m2-es, fiatalos, felújított téglalakás.
Irányár: 23,9 M Ft.

OTTHON
a belvárosban

További info: eladogyorilakas.wordpress.com; +36 30 2133633

• Interaktív solymászbemutatók.
• Iskolai előadások. 
• Madarakkal végzett kártevőirtás.

Solymászbemutató
Magyarországon!

Elérhetőség: vadaszmadarkft@freemail.hu

„Győri családok az egészségért”
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
„GYŐRI CIVIL CSALÁDOK EGYESÜLETE A KÖRNYEZETÜNKÉRT”
2014. április 26-án 9–12 óra közt megrendezésre kerülő
EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÜNKRE.

Helyszín: MSZP Székház Győr, Herman O. u. 22. (Vásárcsarnok)
Téma: Egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás

Programok: testtömeg, testmagasság, RR mérés, testzsírmérés, BMI-számítás,
koleszterinmérés, vércukormérés, légzésfunkció-mérés, szövetioxigén-mérés.
A méréseken részt vevők szakszerű tanácsadásban részesülnek, valamint a
vizsgálat eredményeiről egy értékelő lap kerül kiállításra, amely tartalmazza a
mérések eredményét.

A részvétel ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1445                 

MEGHÍVÓ

ÁLLÁS
Trenkwalder Kft. autóipari part-
nere számára munkavállalókat
keres szakmunkás végzettség-
gel, kiemelt bérezéssel, hosszú
távra. Jelentkezni lehet telefo-
non: 06-96/468-035 és 06-
96/516-080, vagy személyesen
Győr, Tihanyi Árpád út 17. és Té-
nyő, Árpád u. 9. szám alatti iro-
dánkban. Munkaügyi iktató-
szám: 37961 /2001–0100.

TÁRSKERESÉS 
Társkereső MiniRandi rendezvény Győrben
május 3-ám. Hatékony speed dating. www.mini-
randi.hu

INTELLIGENS TÁRSKERESŐ vár-
ja hölgyek, urak és diplomások jelentkezését! Nyí-
lik az orgona! Tel.:06-30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS 
KATA-MOBILFODRÁSZAT!
Fodrász házhoz megy kedvező áron!
Tel.: 06-30/273-3847.

Mindenféle házimunkát és kerti
munkát vállalok, ott lakással. Tel.: 06-
70/516-0079.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Felesleges-
sé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

Szobafestést, mázolást, laminált
parkettázást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

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

Hagyatékot, festményeket, falió-
rákat, porcelánokat, varrógépeket, bútorokat, sző-
nyegeket vásárolok! 06-20/941-1593, 06-
20/336-1605.

ÉPÜLETÜVEG-FÓLIÁZÁS!
Hő- és fényvédő, belátásvédő és biztonsági
fóliával. 10 év garancia! 06-20/925-8384

Ablaktisztítást, takarítást,
szőnyeg- és kárpittisztítást
vállalok intézmények és la-
kosság részére. Ugyanitt ipa-
ri takarítógépek, kárpit- és
szőnyegtisztító gépek köl-
csönözhetők. Érd.: Fazekas
Mihály, +36-20/983-3577.

Kőműves-, festő- és burkolómun-
kát, bontást, tetőfedést, tető, oldalfal szigetelését
vállalnám megfizethető áron! Tel.: 06-70/428-1785.

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes körű
elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667 

LOMTALANÍTÁS! Az Ön idejéhez alkal-
mazkodva, a nap bármely szakában teljes körű ta-
karítást vállalok. INGYEN szállítással. 06-96/950-
491; 06-30/212-4830.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fakivá-
gás, gyökérkivétel, metszés, kertszellőztetés, kert-
fenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. 06-30/542-0720 

EGYÉB 
Jó fizikummal rendelkező gondozónőt ke-
resek, beteg édesanyám mellé.  Tel.: 06-
30/302-6149.

Magas áron vásárolok zongorákat,
régi hangszereket, antik varrógépet, bútorokat,
vitrintárgyakat, porcelánokat, festményeket, pén-
zérméket, teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

Vásárolok régi bútorokat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat! Németh Csaba, 06-20/937-9671.

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), képes-
lapot, egyéb papírrégiséget vásárol magángyűjtő.
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

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

COFIDIS gyorshitel 48 órán be-
lül (max. 800 E Ft). Új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel, árfolyamrögzítés. 06-
20/951-0235

GARÁZS
Garázs eladó 21 m2 Győr-Bel-
városban. Ár: 2.000.000 Ft.
Érdeklődés: 96/525-060, 06-
70/321-3764.

KIADÓ 
Győr-Nádorvárosban zárt, 24 órában
őrzött telephelyen, parkolási lehetőséggel, jól
megközelíthető helyen irodahelyiségek
különböző méretben kiadók! A helyiségek hét-
köznap 9–17 óra között megtekinthetőek.  Érdek-
lődni: 06-20/981-8670.

Győr, Kálvária utcában 70 m2-es iroda hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorváros forgalmas helyén újonnan kialakított
iroda, üzlethelyiség kiadó!  
Tel.: 06-30/302-6149.

INGATLAN 
Hobbi horgászok figyelmébe!
Győr-Gyirmót horgászfaluban a IV-es bokorban
200 m2-es telek, rajta 31 m2-es kőházzal eladó!
Ár: 4 M.Ft. Tel.. 06-30/290-5056.

Győrben, Fehérvári úti Sashegyen
250 négyszögöl zártkert eladó az Alkonyat utcá-
ban. Jó befektetés! Tel.: 96/421-628.

Marcalváros I-en, 4 emeletes házban,
első emeleti, 58 m2-es lakás eladó!  Tel.: 06-
20/434-4526.

Győrött, Halász utcában, 800 m2-es
terület eladó! Ár: 550.000 Ft. Tel.: 06-96/319-468.

Keszthelyen, strandhoz közel, kétszobás
nyaraló, teljes felszereléssel 6,2 M Ft-ért eladó!
Tel.: 06-96/319-468.

Győrszemerén 2 szobás, összkom-
fortos családi ház, 1040 m2-es tel-
ken eladó! Irányár: 6 M Ft. Tel.: 06-
30/270-7908.

LAKÁSCSERE 
Belvárosi 2 szobás, 46 m2-es, félkomfortos,
teljesen felújított, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, 2-3 szobás, 55–70 m2-es, hatá-
rozatlan-határozott bérleti szerződéses bérle-
ményre.  (Hirdetésszám: 387.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 49 m2-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, felújított, műanyag ablakos, hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
50-60 m2-es, 1+fél vagy 2+fél szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleti szerződéses bérlemény-
re. Sziget, Újváros, tartozás kizárva. (Hirdetész-
szám: 388.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS
Pályázatíró intenzív (48 órás)
képzést indít szombatonként a TIT.
(Jó kereseti esély) Győr, Szent István út 5.
96/525-060, 06-70/321-3763. gyor@tit-
pannon.t-online.hu Ny. sz.: 08-0218-05.

Német nyelvterületen mun-
kát vállalóknak alapszintű német nyelvi
képzést indítunk a TIT-TELC nyelviskolában.
Győr, Szent István út 5. (kedd-csütörtök)
8.00–12.00 óráig. 96/525-060, 06-
70/321-3763. gyor@titpannon.t-online.hu
Ny. sz.: 08-0218-05.

ZUMBA, KUBAI SALSA, 
TÁRSASTÁNC, 
ARGENTIN TANGÓ.  
Tel.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.
Hungarys

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és Zsolnay
porcelánt, ezüsttárgyakat, köny-
veket, órákat, csillárt, szőnyeget,
teljes hagyatékot, régiségeket
vásárolunk! 
70/640-5101.  

ÉlményRandi, ahol
barátra és társra is
találhatsz.
Játék - Ismerkedés egyben,
április 25 és 26-án!
www.jobblesz.hu /partnerek
70/391 8836

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

Western Country Tánc 
Tánctanulási lehetőség 
Hölgyek és urak 
jelentkezését várjuk 
(partner nem kell hozzá) 
Minden csütörtökön
19h-tól 
Győr Kovács Margit ÁMK 
Four Rivers Country Linedance Klub



SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU++++

8 5 9 6 4
1 7 8 6 5

9 7 8
9 1
3 7 1 9

4 2 5 8 6 7
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2 5 4 3 6
5 9 8

8 3
7 8 4 5

4 6 7 8
7 6 3
5 6
1 9 6 7 8

9 8
3 5 7 2

7 4 8 5 3

3
1 3 6 5

9 2 4 5 6
2 8 6

4 3 9 6 8
2

8 9 2 3 6
6 1 7 4
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SUDOKU KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: És itt
elénekelek egy édes kis kuplét. Nyertes: Bhatia Krishna Kumar (Győr).
Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

M
eg

fe
jté

se
k

Répamese
853129764
217864359
964375128
791456283
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386241597
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A Gyárvárosi Elektromos és Sport-
horgász Egyesület tizenegyedik alka-
lommal rendezi meg a Húsvét-kupa
amatőr horgászversenyt. A megmé-
rettetés szombaton 8 és 11 óra kö-
zött lesz az Iparcsatornán, az állat-

Innsbruckban rendezték meg az Aust-
rian Classics WAKO World Cup elne-
vezésű viadalt, amely Európa egyik
legrangosabb kick-box rendezvényé-
nek számít. A tornán K-1 szabályrend-
szerben ismét Grónai Sándor, a győri
Unicentrál Bulls versenyzője állhatott
a dobogó legmagasabb fokára a 63,5
kg-os súlycsoportban. A 75 kg-osok
mezőnyében Horváth Attila bejutott a
legjobb nyolcba, de a negyeddöntő
végállomást jelentett számára. A fel-
készítő edzők Csányi János és Vlasich
Róbert voltak. 

A Yakuza Fight Club nyári sporttáborokat szervez gyermekek számára június 30–
július 4., július 7–11., július 14–18., július 21–25., július 28–augusztus 1., augusz-
tus 4–8. és augusztus 11–15. között. A klub a hat éven aluliak részére uKIDo tá-
bort, az azon felüliek részére sporttábort és judotábort hirdet. A foglalkozások
napközis rendszerben, napi háromszori étkezéssel, heti turnusokban történnek.
A sportfoglalkozás keretein belül ízelítőt kapnak a gyerekek a judo, kick-box és az
uKIDo világából, ezen felül fejlesztik a különböző mozgáskoordinációs képessé-
geiket is. A sport mellett állatkert-látogatás, lovas udvar, játszóház, Mextrém park,
bográcsozás, valamint kirándulások teszik változatossá a táborozók napjait. Ér-
deklődni és jelentkezni a tábort megelőző péntekig yakuzatabor@gmail.com e-
mail címen lehet. A részvételi díj 3.500 forint/fő/nap.

Második alkalommal rendezett sportnapot
az ÉFOÉSZ, az Értelmileg Sérültek és Segí-
tőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesüle-
te. Az eseményen nyolc megyei csapat ver-
senyzett az egyetemi csarnokban, a csapat-
kapitányi szerepeket a Győri Audi ETO KC
és az ETO-SZESE kézilabdázói töltötték be.
A versenyzők nagy örömmel fogadták az él-
vonalbeli sportolókat, akik rengeteg ölelést
és mosolyt kaptak a részvételért cserébe. A
sportnapot Simon Róbert alpolgármester
és dr. Gönczöl László, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Fogyatékkal Élők Sportszövet-
ségének elnöke nyitotta meg. Ugyan a ve-
télkedés egy vándorserlegért folyt, de a leg-
fontosabbnak a mozgás öröme bizonyult,
így ezen a délutánon mindenki nyert. Tóth
Jánosné, az ÉFOÉSZ elnöke elmondta, sze-
retnének hagyományt teremteni a rendez-
vénnyel, melyet jövőre is megszerveznek. 

A Győri Úszó SE hagyományteremtő
céllal rendezte meg az I. Vidra-kupa
úszóversenyt, melyen 250 fiatal állt
rajthoz a Magyar Vilmos Uszodában.
A résztvevők Győrön kívül Komárom-
ból, Tatáról, Székesfehérvárról, Sop -
ronból, Kecskemétről, Budapestről,
Mórról és Marcaliból érkeztek. A gyer-
mekek két csoportban versenyeztek,
délelőtt a 2006-ban és azután szüle-
tettek, délután pedig a 2002 és 2005
között születettek mérték össze tu-
dásukat. A legsikeresebb egyesület a
házigazda Győri Úszó SE lett, amely
33 arany-, 32 ezüst- és 27 bronzér-
met gyűjtött. A versenyen a fiatalok
nagy örömére megjelent Jakabos
Zsuzsanna, a Győri Úszó SE Európa-
bajnok csillaga, aki indítóbíróként is
segédkezett. 

Hazai siker
a Vidra-kupán

Sztárokkal sportoltak a sérültek

Húsvét-kupa horgászverseny
kert mögötti versenypályán. A neve-
zési díj felnőtteknek ezer forint, tizen-
négy éves korig, valamint a hölgyek
számára a részvétel díjtalan. A leg-
jobb helyezettek serleget, oklevelet,
ajándékot kapnak. A Húsvét-kupára

bármely érvényes horgászjeggyel
rendelkező egyesületi tag jelentkez-
het, aki nem tagja egyesületi ver-
senycsapatnak. További információ
a 06-30/411-5957-es telefonszá-
mon, Tóth Lászlótól kérhető.

Grónai újabb
győzelme

Tábort szervez a Yakuza

4. GYIRMÓTI 
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY
2014. május 1-jén, csütörtökön
8.00–17:30 óráig 
Helyszín:
ARANYHAL  SZABADIDŐKÖZPONT, 
HORGÁSZTAVAK

A versenyre nevezni 
és a részvételi díjat befizetni
a Gyirmóti Művelődési Házban,  
9019 Győr, Szent László u. 35-37. sz. alatt
Jelentkezési határidő április 25. (péntek) 12.00 óra

Információ kérhető:
a Gyirmóti Művelődési Házban személyesen 
vagy az amk@gyor-gyirmot.koznet.hu e-mail címen, 
illetve a 96/449-137-es telefonszámon,
valamint balogh.kati@gyor-ph.hu e-mail címen,
az 519-920-as telefonszámon, 
a Gyirmóti Részönkormányzatnál.

A nap folyamán gyermek-, kulturális és szórakoztató 
programok várják a résztvevőket és a kilátogatókat.

Jelentkezni a nevezési díj befizetésével 
lehet április 25. (péntek) 12 óráig.

A halászlevet 13
óráig kell a zsűri

elé tálalni.
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Kelemen Balázs profi ökölvívó a
ringben rettenthetetlen és le-
győzhetetlen ellenfél, a civil
életben azonban önzetlen és se-
gítőkész barát. A rá jellemző
kettősségről úgy vall, a győze-
lemhez szükséges dominanciát
a ringben kell hagyni, az erőfö-
lényt pedig a rászorulók megse-
gítésére kell használni. 

A győri sportember jelenleg a legma-
gasabban rangsorolt magyar profi
ökölvívónak számít, teljesítménye egy-
re nagyobb visszhangot kelt a nemzet-
közi bokszéletben is. Későn érő típus,
de mindent megtesz, hogy megra-
gadja élete nagy lehetőségét. 

„Tizenhét éves koromban mentem
le először bunyózni, akkoriban vézna,
csenevész gyerek voltam, szerettem
volna megerősödni. Szorgalmasnak
bizonyultam, és a végén ott ragadtam
a teremben. Elég későn kezdtem a
többiekhez képest, nehezebben is
ment a felzárkózás, hiszen nekem ki-
maradtak a korosztályos versenyek.
Őri Józsefnél tanultam meg az alapo-
kat, aki kisebb megszakításokkal a
mai napig az edzőm” – elevenítette fel
pályafutása kezdetét a harmincöt
éves Kelemen Balázs, aki az ama-
tőrök között töltött évek után,
2009-ben profinak szegődött. 

„Úgy éreztem, még egy
olimpiai ciklus már nincs ben-
nem, és a válogatott kerettag-
ságom sem volt biztos. Az első
menedzserem megkérdezte,
hogy pénzt szeretnék-e keresni
vagy karriert szeretnék-e befutni.
Azt hittem, hogy a kettő együtt jár,
de közölték, hogy a karriert nekem
kell felépítenem, szerezzek támogató-
kat és finanszírozzam magam. Az első
pár mérkőzésen volt lehetőségem er-
re, de sokáig nem bírtam volna anya-
gilag. Szerencsére ekkor felfigyelt rám
a korábban visszavonult menedzser,
Rácz Félix, akitől kaptam egy három
mérkőzésre szóló próbaszerződést.
Tetszett neki a bunyóm, és miután úgy
döntött, újra beszáll a profi bokszba,
elkezdtük a közös munkát. Azóta is a
Ferrobox istálló tagja vagyok, ami ha-
talmas lehetőség számomra. Persze
támogatókra most is nagy szüksé-
gem lenne, mert kizárólag az ökölví-
vásból nem tudok megélni, az edzé-
sek mellett dolgozom” – mondta a
győri sportoló.

Kelemen Balázs tavaly elhódította
a WBO nemzetközi bajnoki címét, fel-

Világbajnoki címre tör a bokszoló
került a világranglistára, ahol a 12. he-
lyen nyitott. Magyar bajnoki címet is
szerzett, jelenleg a 8. helyen áll a rang-
listán, ezzel világbajnoki kihívónak
számít. Tartalékként kétszer is járt
már címmeccsen, de nem kellett kö-
telek közé lépnie, miután az eredeti ki-
hívóval nem történt váratlan esemény.
Sokáig úgy tűnt, május 31-én össze-
csap Arthur Abrahammal, de a két
menedzsment nem tudott megegyez-
ni, így elhalasztották a világbajnoki
címmérkőzést. A közeljövőben min-
denképpen tető alá hozzák a találko-
zót, addig is június elején itthon lép
szorítóba, és egy Abraham-stílusú el-
lenfélre készül. 

„ L e g n a g y o b b
erősségemnek
azt tartom,
hogy elég vá-
ratlanul és
ütemtelenül
tudok ütni.
Nem számí-
tok kimondot-
tan gyors
ökölvívónak,
de azért a kellő
ro b b a n é ko ny -
sággal rendelke-
zem, emellett
elég nagy az

ütő erőm és jól bírom a füleseket is. Az
utolsó mérkőzésem visszanéztem fel-
vételről, hát egy talicskányi pofont be-
szedtem a győzelem ellenére is. Nem
panaszkodhatom a kobakomra, bírja
az ütést, ez pedig nagyon fontos a
profi bokszban” – jellemezte stílusát
az ökölvívó, aki azt is elárulta, mit sze-
ret leginkább sportágában. 

„Nagyon férfias, kemény és őszinte
sportnak tartom az ökölvívást, ami ha-
talmas akaraterőt ad az embernek.
Úgy gondolom, az egész élet olyan,
mint a boksz, ugyanúgy küzdeni kell a
hétköznapokban is. Annak idején az
egyik edzőm azt mondta, ha egy te-
hetséges és egy szorgalmas gyerek
közül választhat, a szorgalmasat vá-

lasztja, mert a tehetség csak egy
kezdeti előny, és aki nem hajlandó
szenvedni, az nem fogja sokra
vinni. Valóban sokat kell szen-
vedni, az edzéseken és a mér-
kőzéseken is. Nem könnyű
sport ez, de aki egyszer meg-
szereti, az nem bír tőle szaba-
dulni. Arra viszont nagyon fi-

gyelni kell, hogy a győze-
lemhez szükséges ag-

resszivitást és do-
minanciát bent

kell hagyni

a ringben. Ezt a dominanciát lehet jó
célra is használni, úgy kell felfogni,
hogy én erősebb vagyok, ezért köte-
lességem segíteni másoknak” – fogal-
mazta meg hitvallását Kelemen Ba-
lázs, aki sportban elért eredményei
mellett segítőkészsége révén is gyak-
ran került az érdeklődés középpontjá-
ba. Tíz évvel ezelőtt barátjával együtt
– saját életét is kockáztatva – fuldokló
gyermeket mentett ki a Dunából, ta-
valy pedig az árvízi védekezésből vet-
te ki a részét. Rengeteg időt töltött a
gáton, csapatot szervezett, élelmi-
szert hozatott, hajnalig pakolta a ho-
mokzsákokat. Számtalan jótékonysá-
gi eseményhez adta a nevét, mindig
önzetlenül segített, elismerést sosem
várt, de az életmentésért és az árvízi
helytállásáért is kitüntették. Kele-
men Balázs a sportteljesítményéért
is több elismerésben részesült, idén
egymás után díjazta a Győri Sport-
csillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány
kuratóriuma és a Magyar Ökölvívó
Szövetség is. 

„Megtiszteltetés számomra, hogy
a győri gálán második lettem Kamme-
rer Zoli mögött, aki egy élő legenda a
sok olimpiai és világbajnoki érmével.
Boldog vagyok, hogy a saját városom-
ban díjaztak, ez volt a legnagyobb el-
ismerés, amit valaha kaptam. Nagyon
jó hétvégém volt akkor, hiszen más-
nap a bokszbálon újabb díjat nyertem,
engem választottak az év profi ökölví-
vójának” – mondta meghatottan az
ökölvívó, aki nagy természetbarátként
a horgászatban és a túrázásban leli
örömét. 

„Idén még nem volt időm horgász-
ni, de a húsvéti ünnepek alatt le fogok
menni a Balatonra. Imádom a termé-
szetet, az erdőket, a hegyeket, Auszt-

riában két-háromezer méteres csú-
csok meghódításával sikerrel pró-

bálkoztam többször is. A horgá-
szatban a hal mindig lényeges,

de az is fontos, hogy vadvízen
legyek, lehetőleg olyan helyen,
ahol nem találkozom embe -
rekkel. Ez teljesen kikapcsol és
feltölt energiával. Nagyon sze-
retem a halat, de sosem fogok
ki többet, mint amennyit meg-
ennék, amire nincs szüksé-

gem, azt mindig visszaengedem.
Nagyon ügyelek erre, hiszen egyre ke-

vesebb hal van sajnos a folyóvizekben.
Szoktam kisebb tájékozódási túrákat
szervezni magamnak, hétvégén pedig
a barátaimmal együtt részt veszünk a
Gerecse50 teljesítménytúrán is. Egy-
szer már nem egész kilenc óra alatt vé-
gigmentem rajta, de nem is az idő a lé-
nyeg, hanem maga a teljesítmény.”
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A Gladiátor Akadémia megnyitóján
részt vett a közelmúltban visszavonult
világbajnok profi ökölvívó, Erdei Zsolt,
aki napjainkban a budapesti Madárfé-
szek Ökölvívó Akadémia szakmai veze-
tőjeként tevékenykedik. Madár az ün-
nepség előtt nyilatkozott lapunknak.

„Nagy örömmel fogadtam el a meg-
hívást a győri akadémia megnyitójára,
hiszen mi is most nyitottunk egy hason-
lót Újpesten. Közös célunk van, mégpe-
dig az, hogy fellendítsük a magyar ököl-
vívást. Kéz a kézben próbálunk ezen az
úton haladni, egyáltalán nincs köztünk
rivalizálás, hiszen csak együtt gondol-
kozva tudunk egy pozitív jövőképet kiala-
kítani” – mondta Erdei Zsolt, aki arról is
mesélt, hogy edzőként jóval több dolga
van, mint amikor aktív sportolóként csak
a saját felkészülésére kellett figyelnie. 

„Egyelőre kóstolgatom az új szerep-
kört, az edzői szakma nem egyszerű, jó-
val összetettebb feladat, mint maga az
ökölvívás. Amikor ’csak’ bokszoló vol-
tam, egyedül magamra kellett koncent-
rálnom, itt pedig ha bent van mondjuk
húsz gyermek az edzőteremben, mind-
egyikhez másként kell hozzászólni, min-
denkinek más az alkata, a stílusa, a pszi-
chéje, ez így sokrétű feladat” – fogalma-
zott Madár, aki márciusban Európa-baj-
noki címmel a birtokában vonult vissza. 

„Lassan kezd bennem leülepedni a
búcsúmérkőzésem, bár még nem szem-
besültem teljesen azzal, hogy végleg ab-
bahagytam az ökölvívást. Továbbra is ed-
zésben maradtam, hiszen Bedák Zsolti
barátomnak a közeljövőben mérkőzése
lesz, a felkészülését pedig úgy tudom a
legjobban segíteni, hogy vele együtt csi-
nálok mindent. Ugyanúgy dolgozom,
mintha még mindig bokszolnék, pedig
gyakorlatilag már nyugdíjas vagyok”.

Erdei Zsoltot végül győri sporttár-
sáról, Kelemen Balázsról kérdeztük. 

„Balázs nagyon jól építi a karrierjét
Rácz Félix segítségével, ha így folytatja,
befutó lehet. Most is világbajnoki kihí-
vó volt, bár aztán nem jött össze a mér-
kőzés, de továbbra is ott van a tűz kö-
zelében. Remélem, ha megkapja a le-
hetőséget, akkor élni is tud majd vele.
Ez már csak rajta múlik.”

A Győri ETO FC egy hosszabbítás-
ban szerzett góllal 2–1-re legyőzte
a Kecskemét együttesét az OTP
Bank Liga 24. fordulójában. A ha-
zai pályán szereplő zöld-fehérek
gyorsan hátrányba kerültek, a 9.
percben Gréczi kicselezte Svecet,
majd éles szögből a bal alsó sarok-
ba helyezett. A győriek nagy erőket
mozgósítottak az egyenlítésért, de
hiába vezettek szép támadásokat,
nagyobbnál nagyobb helyzeteket
hagytak ki. A Kecskemét ellentá-
madásai is magukban hordozták a
veszélyt, Kamenárnak Simon lövé-
sénél bravúrt is kellett bemutatnia.
A hazai gólra egészen a 65. percig
kellett várni, ekkor Strestik egy rö-
viden kifejelt labdát lőtt kapásból a
jobb alsóba. A győriek nagy erőket
mozgósítottak a győztes találat
megszerzésére, ami végül a 93.
percben eredményre vezetett. A

A Rába ETO futsalcsapata hosszabbítás után 3–1-re legyőzte az Ara-
mis együttesét a bajnoki elődöntő második mérkőzésén, így bejutott
a döntőbe. A zöld-fehérek ezúttal nem játszottak valódi tudásuknak
megfelelően, de a szünetben így is 1–0-ra vezettek Peczár közelről
szerzett góljával. Térfélcsere után megérezte a lehetőséget a hazai
együttes, amely növelte a nyomást, és Sámson szöglet utáni kapás-
lövésével ki is egyenlített. A hajrá ugyan a győrieké volt, de a helyzetek
sorra kimaradtak, a befejezéseknél hiányzott a higgadtság. Az Aramis
végül kihúzta a negyvenedik percig 1–1-gyel, így jöhetett a kétszer
ötperces hosszabbítás. A ráadásban a végig szenzációsan védő Ba-
lázs kisbüntetőt és ziccert is hárított, míg Juanra és Alvarito lövése is
utat talált a budaörsiek kapujába. A Rába ETO egy feszült, sok durva-
sággal tarkított mérkőzésen nagy küzdelemben megszerezte a győ-
zelmet, így 2–0-ás összesítéssel bejutott a bajnoki döntőbe. Az ellen-
fél kiléte azonban egyelőre még nem ismert, hiszen óriási meglepe-
tésre a Berettyóújfalu és a Veszprém párharca két találkozó után 1–
1-re áll, ott harmadik mérkőzés dönt a továbbjutásról.

Győrben járt
Erdei Zsolt

Soóky Gergely, a Rekard SE verseny-
zője összetettben 261 kg-os teljesít-
ménnyel hatodik lett a Tel-Avivban
megrendezett súlyemelő Európa-baj-
nokság férfi 62 kg-os kategóriájában.
A győri sportoló szakításban 116 kg-
ig, lökésben pedig 145 kg-ig jutott,
így előbbi fogásnemben hetedik,
utóbbiban hatodik helyen zárt. A
súlycsoport küzdelmét a bolgár Ivaj-
lo Filev nyerte 299 kg-os összteljesít-
ménnyel. A juniorok közül éppen
csak kiöregedett, 21 éves Soóky Ger-
gely a hattagú magyar küldöttség
legjobb helyezését érte el a konti-
nensviadalon. 

A budapesti Körcsarnokban rendezték
meg a tornászok szerenkénti országos
bajnokságát, melyen Szabó Nándor, a
Győri Atlétikai Club versenyzője három
szeren is dobogós helyezést ért el. Kor-
láton hibátlan gyakorlattal a dobogó fel-
ső fokára állhatott, emellett gyűrűn má-
sodik, talajon harmadik, nyújtón negye-
dik, ugrásban a hetedik, lólengésben
pedig a kilencedik helyen zárta az ob-t.
Kadett korosztályban három győzelem-
mel a szintén győri Mészáros Krisztofer
lett a legjobb, aki lólengésben, korláton
és nyújtón is diadalmaskodott, emellett
talajon második, míg gyűrűn harmadik
helyezést ért el. 

Zárkózik a címvédő
csereként beállt Kalmár adott be
balról, az addig rengeteg helyzetet
elpuskázó Varga Roland pedig a
rövid sarokba fejelt. A zöld-fehérek
közönségszórakoztató mérkőzé-
sen megérdemelt három ponttal
gazdagodtak. Mivel a DVSC 5–2-
re kikapott az MTK otthonában, a
második helyen álló győriek öt
pontra csökkentették hátrányukat
a listavezető mögött. Horváth Fe-
renc együttese szombaton 14 óra-
kor Pápán lép pályára, várhatóan
szépszámú vendégtábor előtt. A
Gyirmót is győzelmet aratott az NB
II-ben, a kék-sárgák Magasföldi és
Oross góljaival 2–1-re nyertek a
Békéscsaba vendégeként. A két
együttes ezzel helyet cserélt a táb-
lázaton, Sisa Tibor együttese fel-
jött a negyedik helyre. A Gyirmót a
folytatásban szombaton 18 órakor
a Vasast fogadja. 

Hosszabbításban dőlt el a továbbjutás

AJÁNLJUK
ÁPRILIS 18., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00: Győr-Szol-Széchenyi
Egyetem–Tiszaújváros (NB I/B-s
rájátszás, Magvassy-csarnok)

ÁPRILIS 19., SZOMBAT
Labdarúgás
18.00: Gyirmót–Vasas (NB II-es
bajnoki mérkőzés, Gyirmót)

ÁPRILIS 23., SZERDA
Férfi kézilabda
18.00: ETO-SZESE–Cegléd (NB
I-es rájátszás, egyetemi csarnok)

Hatodik hely
az EB-ről

Dobogós
tornászok
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Az ETO-SZESE napközis nyári tábort szervez Rosta
Miklós vezetésével. A klub várja azoknak a 2000 és
2006 között született fiúk jelentkezését, akik szeret-
nének megismerkedni a sportággal vagy már meg-
lévő tudásukat tökéletesíteni. A tábort június 16–20.
között rendezik meg, a foglalkozások mindennap 8-
tól 17 óráig tartanak. A költség fejenként 20.000 fo-
rint, a résztvevőknek napi háromszori ékezést bizto-
sítanak, a gyerekek a napi két edzés mellett külön
programokon vehetnek részt. Jelentkezni 5.000 forint
előleg befizetésével május 10-ig lehet az
etokc@etokc.hu e-mail címen. További részletek a
www.etokc.hu honlapon találhatók. 

A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem csapata 85–84-
re győzött Nagykőrösön a férfi kosárlabda NB I/B
rájátszásában. A győrieknek jól felkészített ellen-
felet sikerült legyőzniük, melyben több olyan já-
tékos is pályára lépett, aki korábban az A-cso-
portban is letette a névjegyét. A Rátvay-legény-
ségben ezzel szemben több olyan fiatal is bizonyí-
tott, akik egyetemistaként a civil életre is készül-
nek, az ő teljesítményükhöz párosult a meghatá-
rozó kosarasok ponterős játéka. A győriek kiéle-
zett végjátékban tudtak nyerni Papp Balázs utol-
só másodperces büntetőjével. A csapat legköze-
lebb pénteken 19 órakor a Tiszaújvárost fogadja
a Magvassy-csarnokban. 

Egypontos győzelem

Kézilabdatábor

A kupaindulás a tét

Bajnoki döntőben
az Audi ETO KC
A Győri Audi ETO KC 33–26-ra győzött az Érd vendé-
geként a bajnoki elődöntő második mérkőzésén, így
2–0-ás összesítéssel bejutott a döntőbe. A zöld-fehé-
reknél ezúttal nem játszott Görbicz és Tervel, Lunde
pedig csak térfélcsere után állt be a kapuba. A győri-
ek jó kezdés után kiengedtek, a hazaiak így fordítottak
és a szünetben két góllal vezettek (17–15). A címvédő
a második félidőben aztán a remekül védő Lunde és
a 14 gólig jutó Löke vezérletével bedarálta az érdieket.
Az Audi ETO végül magabiztosan nyert, ezzel bejutott
a fináléba, ahol az FTC lesz az ellenfele.

A klub a szurkolói egyesülettel közösen különvo-
natos utazást szervez a Bajnokok Ligája négyes
döntő összecsapásaira. A MÁV-val történt egyezte-
tések alapján mindkét nap indul szurkolói különvo-
nat Budapestre és vissza a Final4-re jeggyel rendel-
kező szurkolók számára. A részvétel ára személyen-
ként és naponta 2.300 forint. Jelentkezni és fizetni
Gulyás Gábornál lehet az április 25–26-i Magyar
Kupa négyes döntőn. Aki személyesen nem tud re-
gisztrálni, az sem marad le, a jegyek ára átutalással
(vagy OTP Bank fiókban készpénzben történő befi-
zetéssel) a Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesü-
letének 11737007-20741761-es számú számlájá-
ra is rendezhető. Közleményben az egyesületi tagok
neve mellett a 2013–2014-es szezonra érvényes
szurkolói igazolvány számát, nem szurkolói egyesü-
leti tagok esetén az utazók nevét kérik feltüntetni. A

pénz bankszámlára érkezésének határideje április
28., a vonatok pontos indulásáról és érkezéséről ké-
sőbb tájékoztatják a szurkolókat. 

További hír, hogy kihirdették a Bajnokok Ligája
legjobb fiatal játékosa címre pályázók tízes listáját,
amelyben ott találjuk a Győri Audi ETO balszélsőjét,
Korsós Dorinát is. A jelöltek mind 23 év alattiak, csa-
patuk bejutott a legjobb nyolcba, az adott játékos
pedig meghatározó szerepet játszott az együttesé-
ben. A hivatalos zsűri mellett a szurkolók is beleszól-
hatnak az eredménybe – április 25-én éjfélig várják
a szavazatokat az ehfcl@bet-at-home.com címre.
Bárki szavazhat Európából, a résztvevők között pe-
dig egy VIP-csomagot sorsolnak ki a budapesti né-
gyes döntőre. 

A Hat-Agro UNI Győr a második mér-
kőzést is elveszítette a Pinkk Pécsi
424 ellen a női kosárlabda-bajnok-
ság rájátszásában, így nem jutott be
a legjobb négy közé. A zöld-fehérek
hazai pályán 61–44-re maradtak alul,
így az 5–8. helyért folytathatják.
Bencze Tamás együttese először az
MTK-val találkozott, és a vártnál ne-
hezebben, 75–66-ra nyerte meg a
két győztes mérkőzésig tartó párharc
első felvonását. A visszavágót szom-
baton 18 órakor játsszák a főváros-
ban, ha szükség lesz harmadik mér-
kőzésre, azt szerdán 18 órakor rende-
zik a Magvassyban. 

A csapat helyzetét nehezíti, hogy a
lábujjtörés miatt kidőlt Joslyn Tinkle
már nem játszhat ebben a szezonban,
így haza is utazott. Szintén távozott
Danielle Diamant, aki súlyosan beteg
családtagját látogatja meg Ameriká-
ban. Fűzy András társadalmi elnök
szurkolói ankéton elmondta, a viszon-
tagságos évkezdet után reális a csa-
pat helyezése, annak viszont lehet
örülni, hogy egyáltalán pályán van a
csapat. Az adósságállomány nyolcvan
százalékban rendezett, a cél az első
hatba jutás, hogy egy megfiatalított
gárdával ősszel elindulhassanak az
Európa-kupában.
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