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3. oldal A 2013. évi városi
költségvetés végrehajtásáról szó-
ló beszámolót lapunk megjelené-
sével egy időben tárgyalja a köz-
gyűlés. A részletekről Fekete Dá-
vid alpolgármester nyilatkozott. 

7. oldal A stratégiai piacainkon
nem volt fellendülés, a régi idők
nem jöttek vissza és nem is fognak
– fogalmazott Pintér István elnök-
vezérigazgató a Rába Nyrt. éves
közgyűlésén.

13. oldal A magyar operettirodalom egyik legsikeresebb művét, a
Mágnás Miskát mutatja be a Győri Nemzeti Színház szombaton. A ren-
dező, Molnár László azt ígéri, a darab a tempója és a humora miatt kicsit
„Molnáros” lesz, amin rengeteget fognak nevetni a nézők, s énekelni is:
természetesen felcsendülnek az örökzöldek, mint például a Cintányéros
cudar világ, a Hoppsza Sári, vagy az Úgy szeretnék boldog lenni.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal
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Élelmiszer-áruház nyílt
Révfaluban

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

látogatónál is több érkezett húsvétkor a Xantus-állat-
kertbe, ezzel rekordot döntött a park. Az ügyességi já-
tékok mellett volt tojásvadászat, nyusziZOO, tapiZOO
és makiZOO, délután pedig Vastag Csaba lépett szín-
padra, aki meglocsolta a lányokat. 

1000 3 forinttal emelte a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti
nagykereskedelmi árát a Mol Nyrt. Az árváltozás után
a benzin literenkénti ára 418-419 forintra nőtt, a gáz-
olajé 422-423 forint lett. Az autósok 15-25 forintos ár-
különbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

Április 18.

Április 19.

Április 20.

Április 21.

Április 22.

Április 23.

Április 24.

A révfaluiak egy régi
problémája oldódott
meg az üzlet megnyitá-
sával, az elképzelések
szerint a jövőben a Szö-
vetség utcában is nyílna
egy élelmiszerbolt.
Dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester, a terület
önkormányzati képvise-
lője lapunknak elmond-
ta, az itt élők régi vágya
teljesült, hiszen így a na-
pi szükségleteken túli
nagybevásárlást is el
tudják végezni helyben
a révfaluiak. „2010-ben
azt ígértem, hogy min-
dent elkövetek azért,
hogy a Révfaluban élők-

Uszodai
nyitva tartás 
Sportrendezvény miatt
április 26-án 8 és 12 óra
között zárva tart a Ma-
gyar Vilmos Uszoda – tá-
jékoztatott a Győr-Szol
Zrt. A létesítmény április
27-én hasonló ok miatt
16 óráig tart nyitva. 

Civil kurázsi 
Május elsején este ismét
a civileké a képernyő a
Győr Plusz Televízióban.
Kisgyermekek, fogyaték-
kal élők örömével, vágya-
ival ismerkedhetnek
meg a nézők, akiken a
Kantharosz Gála több
mint nyolcmilliós bevé-
telével segíteni tudnak
az egymásnak kezet
nyújtó civil szervezetek.
S ha május, akkor adó-
zunk. Adóforintjaink 1
százaléka, bármennyire
kicsi, sok tud lenni, hi-
szen összeadódik a többi-
ekével. Azoknak, akik
megtehetik, csupán 59
százaléka veszi a fáradsá-
got és tölti ki a szükséges
adatlapot.

nek se kelljen más vá-
rosrészekbe utazni a be-
vásárlásért, ezért is
öröm számomra, hogy
április 17-én megnyitott
az üzlet a Szabadrév ut-
cában, kulturált parkoló-
val és buszmegállóval.”
A képviselő hozzátette,
reményei szerint a követ-
kező időszakban, a Szö-
vetség utca átépítésével
egy újabb hasonló léte-
sítmény nyithatja majd
meg kapuit, mert azzal
tovább nőne a városrész
ellátottsága, és valóban
hosszabb utazás nélkül
tudnák elintézni bevásár-
lásukat a révfaluiak.
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NAV. Nem adtak nyugtát a NAV el-
lenőrének egy győri vegyeskereske-
désben, ráadásul az árukészlet át-
vizsgálásakor 1700 kilogramm rom-
lott élelmiszert találtak a Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Igazgatóság munkatársai. A
nyugtaadás elmulasztásáért egymil-
lió forintig terjedő bírságot is kiszab-
hat az adóhatóság. 

A Bakonyvasút napja. Az egykori
Déli Vasút 109–109-es gőzmozdo-
nya nosztalgiaszerelvényt vontatott
a Bakonyvasút napján Győr és Zirc
között, a Cuha völgyében.

Menekültek. Öt koszovói mene-
kültre bukkantak a rendőrök egy fur-
gonban az M1-es autópályán; a hol-
land embercsempészek a koszovói
családdal Németországba tartottak.

Riasztás. Felhőszakadás miatt cit-
romsárga figyelmeztetést adott ki a
meteorológiai szolgálat megyénkre.

Hídlezárás. Robbanótestet talál-
tak a Rába folyó medrének kotrása-
kor, emiatt egy időre lezárták a Pe-
tőfi hidat. A tűzszerészek a robbanó-
testet a központi gyűjtőbe szállítot-
ták, ahol később megsemmisítik. 

Menetelés az életért. A német
birodalom tisztjeinek kétszáz leszár-
mazottja érkezett Magyarországra,
hogy bocsánatot kérjen az elhurcolt,
haláltáborokba küldött zsidóktól. 

Szent György-nap. A rendőrség
napja, Szent György-nap alkalmá-
ból a rendőrség hivatásos állomá-
nya számára munkaszüneti nap. A
kapitányságokon és a határrendé-
szeti kirendeltségeken szünetelt az
ügyfélfogadás.

Zenedoktor
Megkezdte rendelését a
Győr Plusz Rádió zene-
doktora. Beszólhat, hogy
mi szóljon a rádiónkban.
Írja meg véleményét a ze-
nékkel kapcsolatban a
zenedoktor@gyorplusz.hu
e-mail címre. A Győr
Plusz Rádió számít az ön
véleményére!



2014. április 25.   / + / 3

FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Béla, a piaci mézárus le-
gyintett. A magyar akác
keményebb fa, mint ami-
lyenből a brüsszeli feje-
ket faragták, ezek az uni-
ós urak még az egyenes
banánnal meg a görbe
uborkával sem tudtak el-
bánni. Sietve szögezem
le, Béla ferdít és túloz,
szavait csak azért idézem
nyomtatva, mert régi, ki-
próbált kapcsolat a mi-
énk. Már apám is tőle vá-
sárolta a mézet. Három-
hatvanas fehérkenyérre
csöpögtetve ettük, mi
voltunk az Első Győri Mi-
cimackó Klub.   
Az akác állítólag négy-
száz évvel ezelőtt hajó-
zott át a nagy tengeren
Európába, ahol szép kar-
rier várt rá. Mi magya-
rok, különösen szeret-
jük, amellett, hogy a leg-
kiválóbb mézelő, köti a
futóhomokot, meleget
ad, köhögés ellen gyógy-
szer, virága palacsinta-
tésztába mártva, kiránt-
va, igazi csemege. Az er-
dészek megszámolták,
hazánkban minden ötö-
dik fa akác, az Európai
Unió állományának fele
itt növekszik.
Azt mondja Béla, náluk
otthon akácból van a ke-
rítés, a gerenda, a kapa-
nyél, a szőlőkaró, a sírke-
reszt. Akácoszlopokon
jön a villany, az internet,
és akáctalpfákon jár a vo-
nat, amivel akácmézet
hoz minden szerdán és
szombaton a győri piac-
ra. Ha jó napja volt, akác-
bort iszik, és azt húzatja
a cigánnyal, hogy akácos
út. Ha Brüsszelben azt
mondják, az akác tájide-
gen, irtandó özönfaj, ak-
kor Béla azt mondja,
hogy ez a legősibb ma-
gyar fa, alatta pihente ki
Árpád vezér a honfogla-
lást. Aki nem hiszi, jár-
jon utána. 

Gaál József

Akácprojekt

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter 

A 2013. évi városi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámo-
ló lapszámunk megjelenésével
egy időben kerül a városi köz-
gyűlés elé.

Borkai Zsolt polgármester lapunknak
úgy fogalmazott, a város a tavalyi év-
ben is jól gazdálkodott, a működési ki-

adások mellett kiemelt figyelmet tu-
dott fordítani a fejlesztésekre és több
nagyberuházás előkészítésére is, ame-
lyek egy része önkormányzati, egy ré-
sze állami, egy része pedig európai uni-
ós forrás segítségével valósul meg. Ki-
emelte, az önkormányzat jelentős for-
rást tudott biztosítani az óvodák és is-
kolák felújítására is, és a város erős
szociális hálóját is megtartotta.

Zárszámadás
A képviselők elé kerülő zárszám-

adásból kiderül, hogy a város 2013-as
teljesített bevétele meghaladta a 48
milliárd forintot. Az adóbevételek ked-
vezően alakultak, mértékük a gépjár-
műadót kivéve meghaladta az eredeti-
leg tervezettet. Építményadóból 5,3
százalékkal, idegenforgalmi adóból 32
százalékkal folyt be több, de az ipar -
űzési adó is kétszázalékos pluszt mu-
tat, ami önmagában 14,09 milliárd fo-
rintos bevételt jelent.

Fekete Dávid, pénzügyekért felelős
alpolgármester kérdésünkre elmond-
ta, a város kiadási oldalán kiemelt súly-
lyal jelentek meg a beruházások. 2013-
ban befejeződött többek között a győr-
szentiváni főcsatorna rekonstrukciójá-
nak III. üteme, a déli bekötő út I. ütemé-
nek megépítése, a győrszentiváni csa-
padékvíz-tározó tó létesítése, vagy épp
a Pinnyéd–Újváros városrészeket ösz-

szekötő híd építése. Európai uniós tá-
mogatással valósult meg a Győr–Ab-
da közötti és a városon belüli kerék -
párút-hálózat fejlesztése, a Bercsényi
liget rehabilitációja, a több városrészt
is érintő belterületi vízrendezés, a Ré-
vai Miklós Gimnázium természettudo-
mányos laboratóriumának létrehozása.
A tavalyi évben megkezdődött a Duna-
kapu tér és környezetének rekonstruk-
ciója, a Radnóti út 1. számú útra törté-
nő kikötése, az uniós támogatású Lük-
tető Belváros projekt, a Sugár Utcai
Óvoda, valamint a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál infrastrukturá-
lis fejlesztései, köztük az új városi uszo-
da megépítése. 

A szociális intézményi keretek kö-
zött működtetett ellátásokat magas
színvonalon biztosította az önkormány-
zat, és a helyi szociálpolitikai ellátások-
ra is jelentős összeget, közel 750 millió
forintot biztosított. Kiemelt figyelmet
kapott a közfoglalkoztatás, az önkor-
mányzat 352 személy foglalkoztatását
biztosította ebben a körben. Az elmúlt
évben is fontos feladat volt az önkor-
mányzat tulajdonában lévő utak, hidak
rendszeres karbantartása, javítása, fel-
újítása a biztonságos közlekedés meg-
teremtése érdekében. Erre közel há-
rommilliárd forintot fordított az önkor-
mányzat, amely az oktatási, kulturális
és turisztikai célú feladatait is magas
szinten teljesítette. Az alpolgármester
azzal zárta, hogy a 2013-as év kellően
megalapozta a 2014-es év stabilitását,
és a város további fejlődését, a nagy-
szabású fejlesztések továbbvitelét.
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FEJLESZTÉS BAROSS HÍD

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Régóta várt fejlesztés kezdődik
hamarosan Győrben, hiszen tel-
jesen megújul a Baross híd, amit
viszont a munkálatok idejére le
kell zárni, ezért a város közleke-
dése jelentősen átalakul…

A Baross Gábor híd esetében állami út-
ról van szó, ezért az a Magyar Közút Non-
profit Zrt. beruházásában, európai uniós
pályázati forrás segítségével, mintegy
1,4 milliárd forintból újul meg. A híd fel-
újítását május 5-én kezdik, és november
15-ig fejezik be. Ez idő alatt a Baross hi-
dat teljes egészében lezárják.

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter, győri országgyűlési képviselő el-
mondta, a Baross híd utoljára közel 35
évvel ezelőtt esett át nagyobb felújítá-
son, ám azóta állapota jelentősen le-
romlott, többször előfordult például,

Felújítják a Baross hidat,
változik a közlekedés

hogy lépcsőit balesetveszély miatt idő-
szakosan le is kellett zárni. A hídon na-
ponta átlagosan 17 ezer gépjármű ha-
lad át, a szakembereknek ezért olyan
megoldást kellett találni, amely a felújí-
tás időszakában biztosítja számukra a
közlekedést, elsősorban a Nádor aluljá-
ró és a 821-es számú főút segítségével.
Hozzátette, a híd felújítása régóta ese-
dékes, a győriek évek óta várták. Most
elérkezett a pillanat, ám ez a munkála-
tok ideje alatt közlekedési nehézségek-
kel jár, ezért kérik a lakosság türelmét
és megértését. „Győr közlekedésének
egyik ütőeréről van szó, amelynek felújí-
tása elengedhetetlen, és erre most le-
hetőség nyílt az uniós forrás segítségé-
vel” – fogalmazott Simon Róbert Ba-
lázs, aki arra is felhívta a figyelmet,
hogy május 5-től ne megszokásból
közlekedjünk, kalkuláljunk a menetidő
szükségszerű meghosszabbodásával,
különösen az érettségi vizsgára igyek-
vők számítsanak a változásokra!

A 130 méter hosszú híd 12 nyílása
közül a szélső 2–2 nyílásban levő szer-
kezetet, egy-egy pillérrel együtt telje-
sen elbontják és újakat építenek. A
többi pillér megerősítése, a megma-
radó acél főtartók, vasbeton-szerke-
zeti részek és a hídfők felújítása is

megtörténik. A híd új szigetelést, út-
burkolatot és dilatációt kap, megújul-
nak a járdák, lépcsők és kandelábe-
rek, de kialakítják a kerékpársávokat
is. Mindkét keresztező utcában,
vagyis az Eszperantó és a Révai Mik-
lós utcában egy-egy hídvédő kapupár

létesül – közölte a helyszínen Mázsi
Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar
Közút kommunikációs osztályvezető-
je hozzátette, a társaság folyamatos
tájékoztatást nyújt majd a munkálatok
aktuális helyzetéről és a közlekedési
tudnivalókról a www.kozut.hu és a
www.utinform.hu internetes felülete-
ken, facebook oldalukon, és közlemé-
nyek kiadásával is. A közlekedőket a
forgalmi változásokat jelző táblarend-
szerrel is segítik.

A híd felújítása és a forgalomkorlá-
tozások kialakítása állami feladat
ugyan, de a terelések zöme az önkor-
mányzati úthálózatot érintik – mondta
el lapunknak Máthé-Tóth Péter a győri
Útkezelő Szervezet szóvivője. Kiemel-
te, alapvetően két építési ütemre lehet
bontani a felújítás miatti forgalmirend-
változásokat. Az elsőben a Baross híd
zárásával együtt az Eszperantó utcát
is lezárják a híd alatti szakaszon két
hétre, majd fél pályán, jelzőlámpa se-
gítségével haladhat itt a forgalom. A
tömegközlekedési járművek terelőút-
jait úgy határozták meg, hogy a Nádor
aluljárót a lehető legkevesebb busz
vegye igénybe, mivel ide az autós for-
galom nagy része helyeződik át. A
helyközi és távolsági autóbuszok útvo-
nalait figyelembe véve, egyirányú lesz
az Eszperantó u. a Vasutas utca és a
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BAROSS HÍD  FEJLESZTÉS

Zrínyi út között a buszpályaudvar irá-
nyába. Ennek párjaként a Hunyadi ut-
ca (Zrínyi út és Kálvária út között) irá-
nya a Kálvária út irányába fordul át.
Azért, hogy a napi kétszáz autóbusz
be tudjon fordulni az Eszperantó utcáról
a Zrínyi út felé, a Zrínyi út is egyirányú
lesz a Hunyadi utca irányába. Több já-
rat a Bartók Béla úton keresztül fogja
megközelíteni, illetve elhagyni a busz-
pályaudvart és környékét, ezért a Ba-
ross hídi felhajtó, azaz a Hunyadi utca
Bartók Béla út és Baross híd közötti
szakasza kétirányú lesz és csak az au-
tóbuszok használhatják majd. 

A helyközi buszok elosztásánál
szem előtt tartották, hogy minél több
útvonalra legyen megosztva a forga-
lom, így fognak közlekedni a Kálvária
úton, a Zrínyi úton, a Külső-Baross
úton, a Bartók Béla úton, az Álmos
utcában és a Csaba utcában is. Je-
lentős átalakítás lesz a Tihanyi Árpád
út–Mészáros Lőrinc utca–Nádor alul-
járó csomópontban, amellyel a cso-
mópont Tihanyi Árpád úti irányát erő-
sítik, hiszen a forgalomnövekedés
várhatóan itt lesz a legerősebb. A Bel-
város felől nem lehet majd balra ka-

nyarodni a Mészáros Lőrinc utca irá-
nyába, de jobbra be lehet kanyarodni
a Csaba utca felé. A Mészáros Lőrinc
utcáról viszont dupla jobbra sávokból
lehet az aluljáróba kanyarodni, növel-
ve az aluljáróba haladók kapacitását.
A 82–83-as főutak irányába, a város-
ból kimenő autóbuszok segítése ér-
dekében átprogramozzák a Szigethy
Attila út–Tihanyi Árpád út jelzőlám-

pás irányítását. Mivel az Eszperantó
utca is hetekig zárva lesz a híd alatt,
a Lahner Gy. utca, Bem tér, Galamb
utca, Dr. Petz L. utca, Wesselényi ut-
ca, Álmos utca, Mester utca forgal-
ma is megnövekszik. 

A második ütemben július közepé-
től, július végéig lesz lezárva két hétre
a Révai utca a Baross híd alatt, majd
itt is fél pályán, jelzőlámpa segítségé-

vel haladhat a forgalom. A kivitelező
ezért egy ideiglenes, a Szent István út-
ra kicsatlakozó utat épít a Baross híd
belvárosi hídfő és az Országzászló
emlékmű közötti területen. 

A győri Útkezelő Szervezet a tere-
lések életbe léptetése előtt több be-
avatkozást is elrendelt, így még ápri-
lisban megtörténnek a Nádor aluljá-
ró festési, grafiti-mentesítési, dilatá-

ciójavítási munkái. A
buszpályaudvar mel-
letti gyalogos aluljáró
nagyobb gyalogos,
kerékpáros forgal-
mat bonyolít majd le,
ezért az aluljáró előt-
ti, Révai utcai járdá-
ban lévő hibák javítá-

sát is megrendelték. A híd kivitelező-
jének előírták a kerékpárosok közle-
kedését megkönnyítő, úgynevezett
kerékpáros tolósín kialakítását az
aluljáró lépcsőin, így egyszerűbbé vá-
lik a biciklik lépcsőn le- és feltolása.
A Mészáros Lőrinc és Szabolcska ut-
cai iparvasúti átjáró bontását április-
ra ütemezték, hogy a terelőúti forgal-
mat ez már ne zavarja. 

Az útlezárások természetesen a
győri buszközlekedést is nagymérték-
ben érintik, ezért a lapunk megjelené-
sével egy időben zajló városi közgyű-
lés a menetrendi változtatásokról is
dönt. Az utazóközönség lehető leg-
jobb kiszolgálása érdekében a koráb-
ban tervezettnél kevesebb, gyakorlati-
lag minimális számú autóbuszjárat le-
rövidítése történik meg. Az autóbu-
szok útvonala miatt a legtöbb érintett
vonalon növekedni fog a menetidő né-
hány perccel, illetve a Baross híd kör-
zetében néhány megállóhely kimarad,
a buszmegállók elérése pár száz mé-
terrel megnövekszik, illetve bizonyos
esetekben többletátszállás is adód-
hat. Ezek a városi közlekedés egyik
gerincének időleges kiesése miatt el-
kerülhetetlenek. Az utasok tájékozta-
tására a Kisalföld Volán új menetrend-
könyvet ad ki, frissül az utastájékozta-
tás az interneten, a megállóhelyeken,
valamint az autóbuszok fedélzeti kijel-
zőin és hangosbemondó rendszerén
is. A pontos változásokat a www.kisal-
foldvolan.hu oldalon olvashatják, de a
legfontosabb elemeket jövő heti szá-
munkban is megtalálják majd.

Május 5-től
ne megszokásból
közlekedjünk!
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szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Összbírói értekezletek zárták le a Győri Íté-
lőtábla és a Győri Törvényszék tavalyi mun-
káját. A keddi számadás apropóján a két el-
nök, Havasiné dr. Orbán Mária és dr. Takács
József közös sajtótájékoztatót is tartott a
Domb utcai bíróság könyvtárszobájában.  

Havasiné dr. Orbán Mária az ítélőtábla működésé-
nek nyolcadik évéről jó hírekkel szolgált, a húszta-
gúra bővült bírói karnak és a kevesebb beérkező
ügynek köszönhetően, jelentősen gyorsult a szerve-
zet munkája. A megelőző évhez képest 73 százalék-
ra csökkent a folyamatban maradt ügyek száma,
2013-ban átlagosan hét-nyolc hónap alatt megszü-
lettek a másodfokú ítéletek. A jogkereső állampol-
gárok nem is olyan régen nagyjából ennyit vártak
az első tárgyalásra, most nem ritkán kevesebb, mint
fél év kell a döntéshez. 

Dr. Takács József is az „időszerűség” javulásáról
számolhatott be. A Győri Törvényszék a hazai leg-
jobbak között, 85 százalékon áll az egy éven belül
befejezett polgári ügyek arányát tekintve, s már
nincs öt évnél tovább húzódó polgári ügy. Az elnök
szerint a kedvező változás itt is a létszám bővülésé-

Gyorsuló ítélkezés a győri bíróságokon 

nek köszönhető, a bírók válláról titkárok és ügyinté-
zők vették le az adminisztrációs terheket. A törvény-
szék vezető munkatársai aktív részesei a győri igaz-
ságügyi főiskolai szak életének, szerepet vállalnak
a képzésben, a hallgatók gyakorlati felkészítésében.   

Az évértékelésre vendégként Győrbe látogató dr.
Darák Péter azt hangsúlyozta a sajtótájékoztatón,
hogy a bíróságok eredményessége a jogkereső ál-
lampolgárok elégedettségével mérhető. A Kúria el-
nöke szerint a két győri szervezet sikeres évet zárt,

az igazságszolgáltatás különböző szintjei egységet
alkotnak. A Győri Ítélőtábla és a Kúria együttműkö-
dése jól szolgálja a közös célt, az elméleti és a gya-
korlati jogászi munka összeillesztését. A másik ven-
dég dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hi-
vatal elnökhelyettese többek között arról beszélt, a
gyorsuló bírósági munka országos tendencia, a vál-
tozó hatáskörök jóvoltából egyre gyorsabb ítéletre
számíthatnak a bírósághoz forduló vagy a bíróság
elé került állampolgárok. 

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Újabb lendületet kaphat a győr–
gönyűi kikötő fejlődése, miután a
német Wuppermann AG nyerte a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nyílt
pályázatát. A leverkuseni acélipa-
ri vállalkozás mellett az állam is
beruház a kikötőben – tudtuk meg
Kara Ákos miniszteri biztostól,
győri országgyűlési képviselőtől.

A tervek szerint május 8-án, Budapes-
ten írják alá azt a megállapodást, amely-
nek értelmében a leverkuseni központú
Wuppermann cég harmincmilliárd fo-
rint értékű beruházást hajt végre a győr–
gönyűi kikötő területén. Bár a hivatalos
szerződés megkötéséig nem hozzák
nyilvánosságra, hogy milyen jellegű vál-
lalkozás kezdi meg ténykedését, a né-
met vállalkozás honlapjáról nyert infor-
mációink szerint nem kétséges, hogy
egy újabb járműipari beszállító telepedik
le az Audi vonzáskörzetében. 

A német honlap szerint a Wupper-
mann AG-nak erős a járműipari üzlet -
ága, mind személygépkocsikhoz, mind
pedig haszonjárművekhez szállít fém al-
katrészeket. A cég ezen kívül a gép -

Tovább fejlődik a győr–gönyűi nemzetközi kikötő

Egy német cég mellett az állam is beruház
gyártásban, az építőiparban, az orvosi
műszeriparban valamint a megújuló
energiák területén is otthonosan mozog. 

A térségben élők számára nem
csak az jelent nyereséget, hogy a be-

ruházás által 100-120 új munkahely
keletkezik, hanem az is, hogy az állam
is folytatja a kikötő fejlesztését – nyi-
latkozta hetilapunknak Kara Ákos,

frissen kinevezett miniszteri biztos. El-
mondta: egy februári kormányhatáro-
zat értelmében, amennyiben sikeres-
nek minősítik a Nemzeti Vagyonkeze-
lő Zrt. pályázatát, az állam hétmilliárd

forint értékben infrastruktúra-fejlesz-
tést hajthat végre a kikötőben.

Egyebek mellett új hajóállomásokat
alakítanak ki, a kikötő partfala mentén

meghosszabbítják a vasúti pályasza-
kaszt, s tovább épül a kikötő közútháló-
zata is. A munkálatokkal a tervek szerint
2015. december 30-ig végeznek. 

A német acélipari cég beruházása to-
vábbi járulékos hozadékokkal is jár. Min-
den bizonnyal a Dunaferrtől vásárolják
majd az acélt, ami Dunaújvárosnak nagy
megrendelést jelenthet. Ennél is na-
gyobb előny, hogy a 2004 és 2006 kö-
zötti átgondolatlan fejlesztések miatt
Magyarországnak nyolcmilliárd forintot
kellett volna visszafizetnie az uniónak,
ám ha most új erőre kap a fejlesztés, ak-
kor komoly esély kínálkozik arra, hogy a
visszafizetés elkerülhető lesz. 

A győr–günyűi kikötőben letelepedni
szándékozó, 140 éves hagyományokkal
rendelkező, családi vállalkozásnak szá-
mító Wuppermann-csoport Németor-
szágon kívül nyolc európai országban
rendelkezik telephellyel. Csehország-
ban, Svájcban, Svédországban, Romá-
niában, Lengyelországban, Ausztriában,
Hollandiában és Franciaországban.

A kikötő újabb fejlődési szakaszá-
nak elindításában nagy érdemeket
szerzett Borkai Zsolt győri és Major
Gábor gönyűi polgármester – zárta
mondandóját Kara Ákos, a kikötőfej-
lesztés miniszteri biztosa. 
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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: koloszár tamás
fotó: rába

A stratégiai piacainkon nem
volt fellendülés, a régi szép
idők nem jöttek vissza és
nagy valószínűséggel nem
is fognak – fogalmazott Pin-
tér István elnök-vezérigaz-
gató a Rába Nyrt. éves köz-
gyűlésén, amelyet a győri
Hotel Konferenciában tar-
tottak.

Mindezek ellenére a Rába az el-
múlt évtized legjobb eredményét
produkálta, jelentős az előrelé-
pés a 2012-es évhez képest is. A
többségi állami tulajdonban levő
vállalat mind árbevételét, mind
pedig nyereségét növelni tudta.
Árbevétele 2013-ban 47,5 milli-
árd forint volt, 5,5 milliárddal
több, mint az azt megelőző év-
ben. 2013-ban a Rába adózás
utáni eredménye 2,669 milliárd
forintot ért el, ugyanez 2012-ben
569 millió volt.

Eddig 66 Rába–Volvo
autóbuszra van vevő

A közgyűlésen az újságírók a leg-
nagyobb érdeklődéssel a buszüz -
letágra voltak kíváncsiak. Ezzel kap-
csolatban Pintér István elmondta,
2013 a felkészülés éve volt. Eddig
66 Rába–Volvo közös gyártású au-
tóbuszra van megrendelésük, eb-
ből ötöt már leszállítottak Pécsre,
61 pedig a fővárost gazdagítja – fo-
galmazott az elnök-vezérigazgató.

A Rába minden tenderen in-
dulni fog, hogy hány helyen, mek-
kora darabszámokat tud elnyerni,
az még a jövő zenéje. Így jelenleg
nagyon nehéz megmondani, az
idén vajon hány Rába–Volvo au-
tóbusz készül. Pintér nem is
mondott számokat, s prognózi-
sokba sem bocsátkozott.

Amit viszont tényként kezelt: a
2013-as eredményekben meg-
határozó volt a futómű- és az al-
katrészüzletág szerepe. Előbbi-
ben meghatározó piacnak számí-
tottak az USA és az egykori szov-
jet utódállamok. 

Az alkatrészüzletág személy-
gépkocsik belső elemeit gyártja.

Míg korábban, szinte csak a Ma-
gyar Suzuki révén, a belföldi piac
volt erős, tavaly már az export húz-
ta az üzletágat, annak köszönhető-
en, hogy jelentős megrendelése-
ket kaptak a Volkswagentől is. 

A futómű- és az alkatrész -
üzlet ágaknak köszönhetjük a nö-
vekedést – összegezte mondan-
dóját a közgyűlésen Pintér István
elnök-vezérigazgató.

A kisrészvényesek ezúttal is
parázs hangulatot teremtettek a
közgyűlésen, bírálták a Rába
számviteli és osztalékpolitikáját.
Ez utóbbit különösen zokon vet-
ték, miután a közgyűlés úgy dön-
tött, a 2013-as eredmények után
nem fizetnek osztalékot. 

Osztalék vagy fejlesztés – fogal-
mazott Pintér. – Amíg a hitelállo-
mány a megfelelő szintre nem csök-
ken, vissza kell forgatni a nyereséget
– érvelt az elnök-vezérigazgató.

Polacsek Csaba, a Rába Nyrt.
felügyelőbizottságának elnöke
elmondta, a Rába hitelállománya
kilencmilliárd forint felett van.

A tavalyi kezdeményezést folytatva, április 30-án (szer-
dán) 11 órakor a Látogatóközpont Gyôr elôtti fát színes
(piros, fehér, zöld) szalagokkal díszítik a gyôri idegenfor-
galmi szakma képviselôi. A szalagokra írt rövid üzenet-
tel mindenki kifejezheti, hogy miért szereti Gyôr városát.
A kezdeményezés célja, hogy felhívja a helyiek és a turis-
ták figyelmét városunk történelmi és kulturális értékeire
és az idegenforgalom fontosságára.

Szalagot a Látogatóközpont Gyôr munkatársaitól au-
gusztus végéig kérhet bárki, aki szeretne részt venni a
„Szeretem Gyôrt” fa díszítésében.

„Szeretem Gyôrt” fa díszítése a Látogatóközpont Gyôr elôtt
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szerző: koloszár tamás
fotó: whb

A WHB cégcsoporthoz tartozó
Árpádtömb Kft. és a West Hungá-
ria Bau Kft. márciusban meg-
kezdte az Árpádtömb ingatlan-
fejlesztési projektjét.  A másfél
milliárd forintos beruházás ered-
ményeként, jövő januárra Győr
történelmi belvárosának utolsó,
eddig elhanyagolt és rendezetlen
belső udvara is megszépül.

Az Árpádtömb – az Árpád út–Baross
út–Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi vérta-
núk útja által határolt terület – éssze-
rű, de nem túlzsúfolt beépítésével az
eddig elhanyagolt egykori belső ud-
var új értelmet nyerve, lakásoknak és
üzleteknek ad helyet, a komplex hasz-
nosítással újraélesztve a teljes töm-
böt – mondta el hetilapunknak Lu-

Másfél milliárd forintos beruházással tovább szépül a Belváros

Lakások, üzletek
és mélygarázs épülhet
az új Árpádtömbben

kács Zsanett, a WHB cégcsoport
kommunikációs vezetője. 

Az ötszintes épület földszintjén tíz
üzletet alakítanak ki, az emeleteken
minden igényt kielégítő lakások kap-
nak helyet, szám szerint 41.  A legki-
sebb lakás 42 négyzetméteres, a leg-
nagyobb 168 négyzetméter nagyságú.
A harmadik emeleten kétszintes laká -
sok épülnek, valamennyi lakást emelt-
szintű szerkezetkész állapotban lehet
megvásárolni. Az üzletek nagysága 28
és 85 négyzetméter között mozog. 

Az Árpádtömb projektjének kifeje-
zett célja, hogy új életet leheljünk a ko-
rábban rendkívül elhanyagolt, régóta
kihasználatlan tömbbelsőbe – fogal-
maz Lukács Zsanett, aki szerint az új
és a már ott lakók számára is kellemes
életkörülményeket teremt a beruhá-
zás végeredménye.

A belső, nagyobb udvar felnőttek
és gyerekek számára pihenésre, ta-

l á l k o -
zásra, já-
tékra nyújt lehe-
tőséget, a játszótér
mellett padokat is kihe-
lyeznek. A hátsó, kisebb ud-
var intimebb, elsősorban a lakók
pihenésére szolgál.

A lakók és üzlettulajdonosok gép-
kocsi tárolására az épület alatt létesí-
tett mélygarázsban lehetőséget kap-
nak saját parkolóhely vásárlására, a
parkoló szinten két akadálymentes
parkoló is helyet kapott, a mélygarázs-
ba történő ki- és behajtás az Árpád út-
ról történik. 

A gyalogos közlekedés az Árpád út,
Bajcsy-Zsilinszky út felől is megoldott.
A földszinti üzleteket a belső udvar fe-
lől is meg lehet közelíteni. Az üzletek
akadálymentes megközelítését rám-
pák és vezetősávokkal ellátott közleke-
dők szolgálják. 

Az Árpádtömb belső udvara a törté-
nelmi belváros szívében, kiváló megkö-
zelítési lehetőségekkel rendelkező lakó-
telek – mondja Lukács Zsanett. – Ha el-
készül a beruházás, az Árpád út és a
Bajcsy-Zsilinszky út összeköttetését biz-
tosító árkádsor szinte külön kis sétáló-
utcát képezve egészíti ki a Baross útra
igyekvők lehetőségeit, a beépítés után
Győr kapujának szerepét töltheti be. 

A lakások és üzletek értékesítésé-
vel kapcsolatban az ertekesites@
whb.hu e-mail címen kérhető további
információ.

www.elektrosomogyi.hu

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

Lámpafényes AKCIÓ!

Több mint 25 éve
az Önök otthonában!

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

WEBÁRUHÁZ:

• Elemlámpák
• Szerelőlámpák
• Kerékpárlámpák
• Fejlámpák

óriási választéka

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!

999 Ft-tól

LED-es, hagyományos, tölthető, vízálló



szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A napokban városunkban járt a
Magyar Turizmus Zrt. bécsi kül-
képviseletének vezetője, akivel
konkrét lehetőségekről is tár-
gyaltak a győri szakemberek.

Kovács Balázs, a bécsi külképviselet
vezetője és Tama István, a Magyar Tu-
rizmus Zrt. nyugat-dunántúli regioná-

lis marketingigazgatója győri látoga-
tásán a város turisztikai kínálatáról és
a jelenleg is zajló fejlesztésekről tájé-
kozódott. A külképviselet-vezető min-

taértékűnek, más városok számára is
követendőnek nevezte azt a győri mo-
dellt, amelyben az önkormányzat ma-
ga áll a város marketingjének élére,
összefogja a turizmust, és széles körű
összefogást alakít ki az idegenforgal-
mi célok elérése érdekében. 

Domanyik Eszter, az önkormányzat
Marketing, Turizmus és Kommunikáci-
ós Osztályának vezetője lapunknak el-
mondta, céljuk, hogy minél több or-
szágban értesüljenek Győr kínálatáról,
és a mostani megbeszélés is ezt szol-
gálta, hiszen az osztrák turistákat is sze-
retné a város még erőteljesebben meg-
szólítani. A külképviselet vezetője ígére-
tet tett arra, hogy segít az osztrák utazá-
si irodáknak és szakújságíróknak terve-
zett study tour-ok megszervezésében.

További konkrét lehetőségek is
szóba kerültek, hiszen meghívást kap-
tunk Grazba, ahol hazánk június 26–
28. között mutatkozik be, és így váro-
sunk is megmutathatja magát a nagy-
közönségnek. A bécsi képviseleten
októberben tartanak nagyszabású
idegenforgalmi találkozót, ahol az
osztrák turisztikai szakma is jelen lesz,
és a meghívás értelmében Győr is
képviselteti majd magát – tette hozzá
Jakab Petra, az önkormányzat idegen-
forgalmi referense.

TURIZMUS HIRDETÉS
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Több vendéget várunk
Ausztriából

szerző: gy. p. fotó: marcali gábor

Április 22-én töltésburkolat-építési munkálatok kezdődtek a Széchenyi István
Egyetem mellett, az intézmény és a régi, püspökerdei beeresztő zsilip között,
a Duna projekt ÉDU–3-as projektelemének keretében. A tervek szerint május
közepéig tartó kivitelezés ideje alatt a töltés környezetében munkagépek köz-
lekednek, így a terület sem gyalogos, sem kerékpáros közlekedésre, sem spor-
tolásra nem használható. A munkák során az árvízvédelmi töltés érintett sza-
kaszát három méter széles aszfaltburkolattal látják el. 

Burkolják a töltést Kisalföld Volán Zrt. mint az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. tulajdonában álló társaság

9027 Gyôr, Ipar u. 99. Tel.: 96/622-100 Fax: 96/622-180

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy a 2014. május 1-jei ünnep, és az azt követô
munkanap-áthelyezés következtében Társaságunk a Gyôr város helyi autó-
buszjáratait

2014. április 30. szerdán munkanapi,
május 1. csütörtökön munkaszüneti napi,
május 2. pénteken szabadnapi (szombati),
május 3. szombaton szabadnapi (szombati),
május 4. vasárnap munkaszüneti napi,
május 9. pénteken munkanapi,
május 10. szombaton munkanapi,
május 11. vasárnap munkaszüneti napi  menetrend szerint közlekedteti.

A fenti közlekedési naptártól eltérôen a 32, 34 és 36 számú autóbuszvonalak járatai az
országos és regionális (távolsági és helyközi) menetrendi naptár szerint május 2-án
pénteken és május 3-án szombaton a munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek.

Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a 2014. május elején történô munkanap-áthelyezésre,
valamint a „hosszú hétvégére” való tekintettel az április hónapra váltott havi és második
félhavi bérletek érvényességi ideje 2014. május 7-én 24 óráig meghosszabbításra kerül.
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HIRDETÉS JÓTÉKONYSÁG

A Pedró Pékség dinamikus fejlődé-
sének újabb bizonyítéka, hogy a közel-
múltban jelentősen bővült a téti sütö-
dénk, ahol már eddig is a legkiválóbb
pékárukat állítottuk elő Önöknek. Az Új
Széchenyi Terv keretében megvalósuló
beruházásban a téti pékműhelyt 78
négyzetméterrel bővítettük, modernizál-
tuk a meglévő gépparkot, továbbá jelen-
tősen növeltük a sütőkapacitást. 

Tettük mindezt azért, hogy minél
több finomsággal örvendeztethessük
meg vásárlóinkat, és minél több asztalra
kerülhessen a Pedró Pékség népszerű
termékeiből. Köztük abból a KO kenyér-
ből, amely egyedi, innovatív reformter-
mékként cégünk új büszkesége. A KO
kenyér teljes kiőrlésű tönkölylisztet, rozs-
lisztet és szójalisztet tartalmaz, kellemes
állagát, ízét és alacsony szénhidráttartal-

Bővített a Pedró Pékség
mát a benne található napraforgómag-
nak, lenmagnak, szezámmagnak, sárga
lenmagnak és almarostnak köszönheti.
Az elnevezés arra utal, hogy a csökken-
tett szénhidráttartalom valósággal kiüti
a kilókat, azonban ezért cserébe nem
kell lemondanunk a mindennapi kenyér-
ről. 100 g KO kenyér mindössze 5,3 g
szénhidrátot tartalmaz.

Tizenegy mintaboltunkat és mintegy
kétszáz partnerünket mostantól még tö-
kéletesebben tudjuk friss áruval ellátni,
érdemes tehát gyakrabban betérni vala-
melyik győri, vagy éppen a sokorópátkai,
téti, esetleg pannonhalmi üzletünkbe.
A bővítés természetes velejárója, hogy
új munkahelyeket teremtettünk. A Ped-
ró Pékségnek mindig szívügye volt,
hogy környékbeli munkavállalóknak ad-
jon lehetőséget.

Bővebb információ kezeléseinkről:
+36 70 944 6482
www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges szőrtelenítés Intense 
Pulsed Light technológiával 
Győrben, a MediShape 
Esztétikai Szalonban
az ETO Park Élmény Szigeten

Próbálja ki a forradalmian új Intense 
Pulsed Light technológián alapuló 
végleges szőrtelenítő eljárásunkat.

Rendkívül hatásos kezelések 
hajszálerek, seprűvénák, megvastagodott 
erek kezelésére, eltüntetésére.

KEZELÉSEK MÁR
3.290 FT/ 30 PERCES
KEZELÉS ÁRTÓL

Orvosesztétikai beavatkozások, műtét nélkül.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A győri állatmenhely és az azt
működtető Emberek az Álla -
tokért Alapítvány nem létez-
hetne a társadalmi támogatá-
sok nélkül. „Ha nem kapnánk
adományokat, akkor műkö-
désképtelenné válnánk” –
mondta Nagy Péter menhely-
vezető, amikor átvehette a Ko-
vács Margit-iskola rendkívüli
adományát.

Néhány hónappal ezelőtt egy tan -
órán pattant ki az ötlet a Kovács Mar-
git Általános Iskola német nemzeti-
ségi osztályába járó diákjainak a fe-
jéből, hogy szervezzenek gyűjtőak -
ciót a kidobott és hányatott sorsú
kisállatok megsegítésére. A fiatalok
röplapokat írtak és nyomtattak, rá-
vették iskolatársaikat, tanáraikat is,
hogy gyűjtsenek az árva négylábúak-
nak. A hirtelen jött gondolatból sike-
res akció lett, amelyhez az egész is-
kola csatlakozott. Az összegyűjtött
nagy csomagot, amelyben felszere-
léseket, pórázt, nyakörveket, játéko-
kat, konzervek tömegét, kutya- és

Adományok nélkül nem létezhetne a menhely
macskatápot hoztak az iskolások,
szerdán adták át a győri állatmen-
hely vezetőjének.

Győrben egyébként huszonöt éve
kezdődött meg a munka, hogy helyet
és orvosi ellátást biztosítsanak a gaz-
dátlan állatoknak. Húsz éve már ala-
pítványi formában segítik a kidobott
négylábúakat, amik mostanra már
európai körülmények között, a Pápai

úti menhelyen élnek. Bár egyre jobb
feltételek mellett dolgoznak az ön-
kéntesek, a mostanihoz hasonló se-
gítség mindig
jól jön az állat-
m e n h e l y n e k .
Nagy Péter ve-
zető kifejtette,
nem tudják ma-
guk megoldani

az ellátást, ami a kezdetben még
ment. A szervezet nem létezhetne a
társadalmi támogatások nélkül. „Ha

nem kapnánk adományokat, akkor
működésképtelenné válnánk” –
mondta Nagy Péter. A menhelyveze-
tő az ajándékozást követően kisebb
előadást tartott a diákoknak a felelős
állatvédelemről, melyben arra buzdí-
totta az állatbarát iskolásokat, hogy
önkéntesként is segítsék az Emberek
az Állatokért Alapítvány munkáját.
Nagy Péter úgy fogalmazott, egy tár-
sadalom fejlettségét jól mutatja, ho-
gyan bánik az állatokkal. A mostani
kezdeményezés pedig jól példázza,
hogy Győrben is egyre több, felelő-
sen gondolkozó fiatal nő fel.

Az árva állatok megsegítésére rendezett
akciók sora természetesen folytatódik,
április 28-án az Emberek az Állatokért
Alapítvány jótékonysági napot rendez a
Győr Plazában, ahol a rászoruló gazdák-
nak kutyaházakat adnak át, lesz kutyais-
kolás bemutató, de bemutatkoznak az
örökbe fogadható kutyák és cicák is.
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KIÁLLÍTÁS, KONCERT HIRDETÉS

Az Esély Galériában a napokban nyílt meg és még két hétig látható
Barna Borbála művész-tanár kiállítása a megváltozott munkaképessé-
gűeket foglalkoztató Esély Közhasznú és Nonprofit Kft.-ben. A likócsi
Segítőház idősotthonában ezekben a napokban Balogh Attila festő-
művész állítja ki tavaszi témájú képeit. A kiállítások tervek szerint az
Értelmi Sérültek Napközi Otthonában is láthatóak lesznek, szebbé té-
ve az itt élők mindennapjait. 

Esély Galéria: művészek
a rászorulókért

Ajándékozza meg szeretteit az operett va-
rázslatos világával az év legszebb ünnepén,
anyák napján! A legnépszerűbb dallamok,
és operettek, és a legismertebb melódiák
egy nagyszabású tavaszi szuper produk -
cióban úgy, ahogy még sosem látták. 

A HungarOperett fergeteges előadá-
sai itthon és külföldön is hamar a közön-
ség kedvencei lettek. „A kitűnő szólisták,
zenészek, táncosok mellett felejthetet-
len látványt nyújt a közel 400 gyönyörű
jelmez, és produkció látványvilága” –
mesélte Kollár Péter Erik a HungarOpe-
rett művészeti vezetője. Így méltán érde-
melte ki, a kritikusok szerint „a leglátvá-
nyosabb magyar operettgála” címet. 

„Ma az operett műfaja újra reneszán-
szát éli szerte a világban. Hogy ezt meg-
mutathassuk, egy igazi magyaros hangu-
latú, pörgős gálaműsort állítottunk össze,
amellyel felejthetetlen élményt szeretnénk
nyújtani, az egész világ zenét, és magas fo-
kú kultúrát kedvelő lakosságának, bemu-
tatva e világhírű magyar nemzeti kincsün-

ket, és megőrizve a magyar gálakoncertek
hagyományát, hangulatát.”

Így 2014-ben utoljára látható Győr-
ben a társulat az utazás előtt. A produk-
ció állandó sztárjai mellett, a tavaszi so-
rozatban a Kossuth-díjas Bangó Margit
is látható. A fiatalos, lendületes gálában
többek között a Csárdáskirálynő, a Ma-
rica grófnő, a Bajadér, A víg özvegy, a Ci-
gányszerelem, a Mágnás Miska, a Mária
főhadnagy, a Csókos asszony, a Dene-
vér dallamai is megszólalnak. (x)

Utoljára látható nemzetközi
turnéja előtt Győrben
a HungarOperett és Bangó Margit 

Május 10-én 19 órakor a BBMMK-ban 

Jegyek elővételben válthatók a helyszínen, a Bartók Béla Megyei Műv. Központ
(Győr, Czuczor G. u. 17.), illetve a Látogatóközpontban (Győr, Baross út 21.)
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KULTÚRA ELŐADÁS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Pincérfrakk utca apraja-nagyja Bu-
dáról Győrbe, a Vaskakas Bábszínház
színpadára költözik: április 27-én 11
órakor az évad utolsó bemutatójára
várják a gyerekeket és szüleiket, A Pin-
cérfrakk utcai cicák című előadásra.
Kormos István híres budai utcája
egyébként egy „semmi csöpp” kis ut-
cácska, mely „nekiszalad egy csúcsos
hegynek, a másik felén pedig lehöm-
pörödik, és eltűnik a Bujjbehamari er-
dőben. Itt él Mörrenmorcogi Micó; Lé-
diell, a szépséges cicalány; Rafael, a
költőmacska és Bilkeygorzó, aki le
sem tagadhatná, hogy tigrisek távoli
rokona.”

„A Pincérfrakk utcai cicák a világ
legviccesebb meséje, a kutyák és a
macskák ősi ellenségeskedéséről
szól” – mondja Kocsis Rozi rendező, a
bábszínház igazgatója. Azt tudjuk,
hogy „nagy ádázkodás dúl világeleje
óta a kutyák és a macskák közt”. Ám
az okát senki nem ismeri „akárhány
könyvet írtak össze erről, talán mert
sose kérdezik meg az érdekelt feleket:
a kutyákat és a macskákat. Ennek a

Vicces cicák költöznek a Vaskakasba
Pincérfrakk utca–Cincérfark utcai
ádázkodásnak a titkát azonban köny-
nyebb kibogozni. Figyeljük meg őket,
miket csahintanak, miket nyávintanak
egymás felé” – olvasható Kormos Ist-
ván meséjében. Kocsis Rozi elárulta,

állítólag a kutyák és a macskák azért
nem tudnak egymással barátkozni,
mert megoldhatatlannak tűnő kom-
munikációs zavar van köztük, hiszen
ami a macskáknál a barátságot jelenti,

az a kutyáknál pont az ellenségeske-
dést: egy barátságos kutya csóválja a
farkát, de a farok mozgatása a macs -
káknál az idegesség jele, illetve ha a
macska dorombol, a kutya azt hiheti,
hogy agresszívan morog. „Ha valaki

fordítana nekik, segítené megérteni a
másikat, akkor lehet, hogy a kutyák
és a macskák nem is lennének ellen-
ségek” – mutat rá a lehetőségre a
rendező, s hozzáteszi, rengetegszer

láthattuk, mennyit számít, ki miként
szocializálódik: ha együtt nő fel egy
macska és egy kutya, örök barátokká
válhatnak.

„Mindenesetre A Pincérfrakk ut-
cai cicákban Mörrenmorcogi Micó
és az ő udvartartása nagy háború-
ban győzelmet arat a Cincérfark ut-
cai kutyákon, de többet nem mond-
hatok” – teszi hozzá Kocsis Rozi, és
hangsúlyozza, szeretné, hogy a da-
rab mosolyt varázsoljon a gyerekek
arcára. „Másrészt arra törekszünk,
hogy az előadás Kormos Istvánhoz
méltó legyen, hiszen ő a 20. századi
magyar irodalom fontos költője, sőt,
régiónké is”. Kormos István ugyanis
Mosonszentmiklóson született
1923-ban. Ötéves volt, amikor csa-
ládjával Budapestre költöztek. „So-
kat járt vissza Győrbe, s nagy barát-
sággal fordult az itteni fiatal, tehetsé-
ges költők felé, Pátkai Tivadart, Vil-
lányi Lászlót és Borbély Jánost is biz-
tatta. A Gyermekek Házában szava-
lóversennyel őrzik emlékét, gazdag
gyermekirodalmából pedig Vackor, a
piszén pisze kölyökmackó minden
gyermek óvodáskori élményeinek
egyike” – mondja végül Kocsis Rozi.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Ikercsillagok címmel rendezik meg az
Újvárosi Esték sorozat következő előadá-
sát szombaton 18 órától, Papp János
színművész férfi és nő kapcsolatát bon-
colgatja versben, prózában. Az előadás
mottója Karinthy Frigyes sokat emlege-

tett sorai: „Férfi és nő hogy érthetnék
meg egymást? Hisz mind a kettő mást
akar – a férfi a nőt, a nő a férfit”.

„Az ötlet 44 éve született, azóta ado m
át ezt az előadáscsokrot. Változatlanul,

„Férfi és nő hogy érthetnék
meg egymást?”

hiszen a mondanivalója töretlen” – árul-
ta el Papp János, a Centrál Színház mű-
vésze, aki 1970-ben, 22 évesen, Ka-
rinthy Capillária kötetének előszavát (Le-
vél H. G. Wellshez) olvasgatva döntötte
el, az író gondolatait másoknak is sze-
retné átadni. Karinthy műveihez kap-
csolta József Attila költeményeit, vala-
mint Shakespeare műveit, ebben a hár-
mashangzatban vall férfi és nő egymás-
ra utaltságának örök paradoxonjáról.

Papp Jánost sokan „vándor-színész-
ként” ismerik. Mindig is természetjáró
volt, az Országos Kéktúrát is teljesítette,
2005-től pedig feleségével kettesben
több száz kilométeres hátizsákos túrákra
indul rendszeresen. Végigjárták együtt
az El Caminót, bebarangolták Lappföl-
det, Japánban 300 kilométert túráztak,
Skóciában 600-at, a Himalájában 6000
méteres szint fölé jutottak, jártak Sierra
Nevadán Kaliforniában, Peruban, leg-
utóbb pedig Írországban tettek meg
újabb 600 kilométert. A kirándulásokon
szerzett élményeit útinaplóban megírja,
a tapasztalatait pedig útinapló-estjein is
elmeséli a közönségnek. Június 1-jén
egyébként bárki velük tarthat egy kisebb
túrára, a Pilisben fognak kirándulni.

szerző: z. a.
fotó: mikus csaba

Különleges vendégelőadás érkezik a
Győri Nemzeti Színházba: az Újvidéki
Színház Opera ultima című előadását tű-
zik műsorra május 4-én. Kokan Mlade-
nović rendező zenés darabjának címét
lefordítva a végopera szót kapjuk. Gyar-
mati Kata dramaturg elmondta, az Ope-
ra ultima című előadás a Figaro házas-
sága és A sevillai borbély című darabok
alapján készült. „Az első rész egy köny-
nyed, humoros operaparódia, A sevillai
borbélyt vettük alapul, és Rossini zené-
jét úgy, hogy a társulat alapvetően prózai
darabokat játszik” – mondta el és hozzá-
tette, a darabot egy kerettörténetbe
ágyazták, miszerint a városvezetés arra
kötelezte a színházat, hogy operát kell re-
pertoárra tűzniük. A történetben nagy

Végopera Újvidékről
léptekkel haladnak, ebben pedig a sze-
relem angyala van a társulat segítségé-
re, aki az „unalmas” részeket egy távirá-
nyítóval eltekeri. „Az előadás második ré-
szét pedig kortárs operának nevezném,
társadalomkritikával” – hangsúlyozza a
dramaturg. A szándékosan elnagyolt el-
ső felvonás után a második fegyelmezet-
tebb, szigorúbb, melynek alapja Figaro,
a lázadó szolgák figurája. Mozart zenéje
helyett a kortárs szerző, Irena Popović
zenéje szól. A „fehér” és a „fekete” elő-
adás így alkot egy egészet.

Az Újvidéki Színház negyvenedik szü-
letésnapja alkalmából rendezett ünnep-
ségsorozat egyik állomása Győr. A közel-
múltban az előadást elvitte a társulat a
Nemzeti Színházba, meghívást kaptak a
Budapesti Nyári Fesztiválra, valamint be-
válogatták az Opera ultimát a POSZT
versenyprogramjába is.
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SZÍNHÁZ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A magyar operettirodalom egyik
legsikeresebb művét, a Mágnás
Miskát mutatja be a Győri Nem-
zeti Színház szombaton. A rende-
ző, Molnár László azt ígéri, renge-
teget fognak nevetni a nézők, s
énekelni is: természetesen fel-
csendülnek az örökzöldek, mint
például a Cintányáros cudar vi-
lág, a Hoppsza Sári, vagy az Úgy
szeretnék boldog lenni.

A musicalek mestereként ismer-
tük meg, mennyire érzi testhe-
zállónak az operettrendezést?

A zenés műfajnak megvannak a
törvényei, amik segítenek tájékozódni,
hogy ne okozzunk baleseteket. Nem
sok különbség van egyébként a musi-
cal és az operett között, de az utóbbi
kicsit viccesebb, lazább, szenvedélye-
sebb és emberközelibb. A színészek-
nek mindig egyfajta jutalomjáték.

Az opera- és operettszerepei-
ben nyújtott teljesítményéért
életműdíjat kapott Bede-Faze-
kas Csaba mondta, a szívből da-
lolóké a műfaj.

Örökzöld slágerek, töretlen siker
Így van, az énekhang önmagában

semmit nem ér. Azokat szeretem, akik
a kiváló éneklésen túl nem kívülről né-
zik magukat, hanem belülről élik meg
az éneklést is. A zenés színházi szak-
mában ez a nehéz. Sok rendező a ne-
héz részeket inkább kihúzza. Én eb-
ben nem hiszek, a nehézségeken is át
kell menni.

A Mágnás Miskát sokan fel-
dolgozták, a filmet tízmillióan
látták moziban. Ön hogyan köze-
lített hozzá?

Elolvastam a szövegkönyvet, elővet-
tem a filmet, majd az eredeti, 1917-es
példányt, illetve több változatot, és eb-
ből a sokaságból született meg az
enyém: átírtam több jelenetet, és bele-
raktam, ami szerintem hiányzott. Úgy-
hogy kicsit „Molnáros” lesz az előadás.

Mitől?
A tempójától, a humorától. Minden-

kinek más a látásmódja, ahogy kezeli a
színészeket, a változásokat, ez mind a
rendező kezében van. Amikor olvasom
a szövegkönyvet, látom magam előtt,
mit szeretnék, majd mint a fogaskere-
kek, szépen összeállnak a jelenetek.

Egyébként is egy humoros
történetről beszélünk, ezért, és
az örökzöld slágerek miatt lett

a magyar operettirodalom
egyik legsikeresebb műve?
Ennyi a recept?

Sokan kérdezik tőlem, mi a recept,
de nem tudom. Hiszek a tudásban, a
profizmusban, aztán hogy a zseniali-
tás efölött hogyan bontakozik ki... Min-
denesetre biztos, hogy sok múlik a
rendezőn és a színészeken.

A Mágnás Miska az úri világ
karikatúrája...

Az eredeti előadás nem arról szólt,
hogy jön egy vasútépítő ember, és be-
leszeret a lányba, hanem a dzsentrivi-
lágról mesélt. Egy főiskolára járt Bécs-

ben Baracs és a lány, egy lóverseny kö-
ré volt felépítve a darab, a dalok meg-
egyeztek a maiakkal, de a szövegeik

nem. Aztán amikor 1949-ben bemu-
tatták a filmet, a kommunizmus kiépü-
lésekor kellett egy közülünk jött építő-
fiú, aki lenézi a grófokat. Mi ezt a variá-
ciót fogjuk játszani, ezt a példányt kap-
tuk meg. A régiben például nem volt
nagymama szerep. Nálunk van, amit
Mézes Violetta zsenálisan játszik. Na-
gyon sokat fognak nevetni a nézők az
előadás alatt, és tudom, hogy rengete-
gen várják már, hogy operettet lássa-
nak a győri színpadon.



Nagyon kedvelem a magyar bort, ak-
kor is, ha azt a határon túl készítik. Ma
már világszínvonalú nedűk kerülnek ki
a magyar borászok kezei alól – mondta
Kocsis Róbert, a Patent Holding Kft.
ügyvezető igazgatója. Szerinte a boroz-
gatás összehozza az embereket, s ha
úgy adódik, üzleteket is, ezért érezte
fontosnak, hogy a Bormustra rendez-
vény mellé álljon támogatóként.

Kocsis Róbert kifejtette, nemrég is-
merte meg Balla Géza borait, s na-
gyon jónak találta. Szimpatikus az
Arad-hegyaljai borász, barátságos a
pincéje, s kiváló magyar borai vannak.

A cégvezető büszkén beszél a Pan-
nonhalmi borvidék termelőiről is, azt
látja, egyre komolyabban zajlik itt is a
termelés. Szerinte a fejlesztésben az
apátság volt a zászlóshajó, amit most
már az összes pincészet követ. 

Kocsis Róbert saját bevallása sze-
rint inkább vörösboros, azt mondja,

Balla Géza kiválóan készíti ezeket a
nedűket, térségünkből pedig az apát-
sági vörösborokat, például az Infusiót
szereti.

HIRDETÉS BORMUSTRA
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Győr olyan város, ahol szeretnénk
megerősíteni magunkat – mondta
Sánta László, a Wine Princess – Balla
Géza pincészetének kereskedelmi ve-
zetője. A szakember szerint jó lehető-
ség a Bormustra, amely a termelőket
közel hozza egymáshoz és a partne-
rekhez. Az Arad-hegyaljáról érkező
pincészet célja, hogy újra divatba hoz-
za Magyarországon a hagyományos

erdélyi, kárpátaljai borokat. Győrbe
hozza a pincészet többek között az Er-
délyből származó, virágos illatú, nyári-
as hangulatú királyleánykát, a szintén
nyárias, üde gyümölcsös rosé cuvée-t,
a csak Erdélyben kapható feketele-
ánykát, amely testesebb, fűszeres vö-
rösbor, illetve a töményebb, apróbb
szemű szőlőből készülő kadarkát – so-
rolta Sánta László.

A Pannonhalmi borvidék megítélése
kettős: fiatalnak nevezik, mégis régi
írásos dokumentumok bizo-
nyítják, hogy már az államala-
pítás idejében is folyt borter-
melés a térségben – mondta
Deé János, a Deé Pincészet
borásza. A szakember szerint
az apátságban zajló fejleszté-
sek lendületet adtak a kis pin-
cészeteknek is. Szinte meg-
újult a teljes borvidék, a ter-
melők szőlőtelepítés után tö-
kéletes ültetvényen dolgozhatnak,
aminek az eredményét hamarosan le-
szüretelhetik – hangsúlyozta a borász.
Deé János hozzátette, kevés pincé-
szet található a borvidéken, de tudnak

Fenesi József hódolója a kiváló vörösboroknak. A Fe-
nesi Autóüvegezés és Autószerviz mesterembere sze-
rint a nedű választásánál a minőség a legfontosabb.
A Bormustrára Fenesi József a Gróf Buttler Borászati
Zrt. termékeit hívta meg. A pincészet az Eger környé-
kén található dűlők legjobbjain termel. Merítenek a
borvidék történelmi hagyományaiból, a terület adta
nagyságból és lehetőségekből, a kézműves borkészí-
tés egyediségéből és a fajták termőhelyhez illeszkedő
potenciáljából. 

A borozás összehozza
a barátokat

Tökéletes ültetvényen
dolgozhatunk

meglepetést okozni, egymást is húz-
zák a fejlődésben.

A borász szerint a
bemutatkozásra kivá-
ló lehetőséget bizto-
sít a Bormustra, ahol
más borvidékek ter-
melőivel együtt tud-
nak megjelenni. Azt
mondja, jó, hogy talál-
kozhatnak más ter-
melőkkel, és olyanok-
kal is, akik eddig még

nem ismerték a térség nedűit. A Deé
Pincészet a mustrára a MIR nevű bo-
rát viszi el, de meg lehet kóstolni az
üdeén rosét, az irsai olivért, az olasz-
rizlinget és a rajnai rizlinget is.

Az erdélyi pincék nyitnak
Győr felé

A minőség a legfontosabb
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

ÁPRILIS 26., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:05 Vágtass velem!
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Kétszer született gyermekek 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 A természet találmányai
13:55 Telesport (élő) – OTP Bank Liga

Puskás Akadémia FC– 
Videoton FC

16:05 Szeretettel Hollywoodból 
16:35 Ég, föld, férfi, nő 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Drágán add a rétedet 
21:55 MR2 Akusztik+ a Müpából 
23:20 Krízispont 
01:05 Mielőtt az ördög rádtalál 
03:03 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A szív útjai 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:30 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:55 Teleshop
10:50 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:20 Házon kívül
11:55 a'la CAR 
12:25 4ütem 
13:05 Tökéletes célpont 
14:05 A nagy svindli 
15:10 A nagy svindli
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 Halálos fegyver 
00:20 Gyilkos káprázat 
02:15 Gálvölgyi-show 
02:55 A szív útjai 

04:20 Családi titkok 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
09:20 Otthon a kertben 
09:50 Astro-Világ
10:55 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:25 Állatőrség 
11:55 Babavilág 
12:25 Tűsarok 
12:55 Kalandjárat – az Útitárs 
13:25 Falforgatók 
14:25 Édes élet 
15:40 Édes élet 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Indiana Jones és 

a kristálykoponya királysága 
21:35 Az elveszettek földje 
23:35 Szex a neten 
01:35 Luxusdoki 
02:30 Xena 
03:25 13-as raktár 

06:40 700 éves alapítvány
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 Zöld Jelzés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 A világörökség kincsei
12:20 Robbie, a fóka 
13:10 Anna  –  Egy új kezdet
15:35 Önök kérték! 
16:35 A beszélő köntös 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:10 Hogy volt!?
20:05 Séfek csatája 
21:05 Twist Olivér 
23:10 Dunasport
23:25 MüpArt
00:55 Világ-nézet – Püspökkenyér

06:50 TV torna (ism.) 
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 (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 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
10:50 Képújság
18:00 Konkrét (ism.) 
18:10 Kitekintő (ism.) 
18:40 Ráta (ism.) 
19:10 VoltTimer (ism.) 
19:25 Konkrét (ism.) 
19:40 Vény nélkül  (ism.) 
20:05 Győr+ Sport (ism.) 
21:00 Konkrét (ism.) 
21:10 Kitekintő (ism.) 
21:40 Ráta (ism.) 
22:10 VoltTimer (ism.) 
22:20 Konkrét (ism.) 
22:35 Vény nélkül  (ism.) 
23:00 Győr+ Sport (ism.) 
23:55 Műsorzárás

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 27., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Rubik 40
10:00 Boldog II János Pál pápa 

szentté avatása
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Rubik 40
13:00 Hétköznapi kifutó 
13:30 "Kellene kiskert, bőtermő!"
13:50 Telesport
14:20 Út Brazíliába
14:45 Ybl 200 – Gróf Károlyi 

György pesti palotabérháza
14:55 Rubik 40
16:25 Telesport (élő) – OTP Bank Liga

Győri ETO FC–Újpest FC
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 A mambó királyai 
23:25 Mozart: A varázsfuvola 
01:28 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A szív útjai 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub(6)
10:20 EgészségKalauz 
11:00 Teleshop
11:55 Kalandor
12:30 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:10 Glee – Sztárok leszünk! 
14:10 Hajszál híján hősök 
16:10 Charlie és a csokigyár 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 A Fantasztikus Négyes 

és az Ezüst Utazó 

21:45 Boszorkányvadászat 
23:40 Portré 
00:20 Tükrök 
02:30 Tengerparti fenegyerek 
03:00 Cobra 11 
03:30 Nincs információ

04:15 Monk – Flúgos nyomozó 
06:00 Időnyomozó
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
09:50 Nagy Vagy!
10:50 Astro-Világ
11:55 Stílusvadász 
12:25 Stahl konyhája 
12:55 Több mint TestŐr 
13:25 Édes élet 
14:45 Édes élet 
16:00 Apák gyesen 
17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Az ének iskolája 
22:20 Indiana Jones és 

a kristálykoponya királysága 
00:45 Amistad 

03:15 Simlis Jack, a karibi s
zuperkém 

03:45 Simlis Jack, a karibi 
szuperkém 

06:45 Világ - nézet
07:45 Gazdakör 
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Napok, évek, századok 
10:00 Magyar klasszikusok 

új köntösbenú
10:30 Pannon expressz
11:00 Rubik 40
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:15 Gyógyító hagyomány  –  

Népi orvoslás: múlt és jelen 
12:45 Ízőrzők: Liptód 
13:25 Tavaszi szonáta 
14:45 Hazajáró 
15:15 Csellengők 
15:40 Hogy volt!?
16:40 Tisztelet a kivételnek 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Rubik 40
19:25 Önök kérték!
20:20 Rózsa Sándor 
21:15 Karol  –  Az ember, 

aki pápa lett 
22:55 Dunasport
23:10 Heti Hírmondó
23:35 Klubszoba
00:30 Napok, évek, századok 

08:50 TV torna (ism.) 
09:00 Zooo+ (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Kitekintő (ism.) 
10:10 Ráta (ism.) 
10:40 VoltTimer (ism.) 
10:50 Konkrét (ism.) 
11:05 Vény nélkül  (ism.) 
11:30 Győr+ Sport (ism.) 
12:25 Képújság
17:30 Széchenyi Híradó (ism.) 
18:05 KultÓra (ism.) 
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Épí-tech (ism.) 
19:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
20:45 KultÓra (ism.) 
21:40 Konkrét (ism.) 
21:50 Épí-tech (ism.) 
22:20 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
23:20 Műsorzárás

GYŐR+ TV

RTL Klub, április 27., vasárnap 20.00

A Fantasztikus Négyes 
és az Ezüst Utazó
Amerikai–német–angol akciófilm

A rendkívüli képességekkel meg-
áldott csapatnak a galaxison túl-
ról érkezett ellenséggel kell le-
számolniuk. Az Ezüst Utazó meg-
foghatatlanul gyors és felfogha-
tatlanul kegyetlen. Bejárja a Földet és mindenütt káosz
meg szenvedés jár a nyomában. A négy fantasztikus képes-
ségű szuperhős mindent elkövet, hogy rájöjjön az Ezüst
Utazó titkára.

DUNA Televízió, április 27., vasárnap 21.15

Karol – Az ember, aki pápa lett
Lengyel–olasz életrajzi film

Krakkó, 1939. A németek tá-
madása megindul a város el-
len. A lakosság menekül. A
menetben ott van a fiatal
egyetemista Karol Vojtyla is,

aki elhatározta, hogy maga is fegyvert fog a támadók ellen.
Szerelme, Hanja a családjával Vadovicébe menekül.  A me-
netet német repülők sorozatlövései tarolják le. Karol és
Hanja sorstársaikkal együtt napról napra élik meg a meg-
szállás iszonyatát, a kegyetlenkedéseket, a nyomort, a ki-
szolgáltatottságot. 

m1, április 29., kedd 20.20

Grand Hotel
Spanyol drámasorozat

Pascual halálával Julio nyo-
mozása új fordulóponthoz
érkezett. A szállodai portás
utolsó szavai végleg felmen-
tik Diegót a gyanú alól. Ayala
azonban meg van győződve
róla, hogy a gyilkos nem
más, mint a portás, és ezért elintézi, hogy Javiert kiengedjék
a börtönből. A fiatal Alarcón végre fellélegezhet, és visszame-
het a szállodába. Nyugalma azonban nem tart sokáig, mivel
a szállodába új, izgalmas vendégek érkeznek.
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07:20 Sporthírek (ism.) 
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.) 
07:45 Veszélyzóna (ism.) 
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.) 
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.) 
08:45 Veszélyzóna (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.) 
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Sport (ism.) 
10:45 Női kézilabda 

Magyar Kupa döntő  (ism.) 
12:05 Képújság
17:25 Győri ETO FC – Újpest FC 

NB I-es bajnoki 
labdarúgó mérkőzés 

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.) 
20:00 Kamarai Magazin (ism.) 
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 30., SZERDA
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 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:40 Gasztroangyal 
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:25 Az élet megy tovább 
16:15 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 Bábel 
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 
01:45 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 8:08 – 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 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:20 Házon kívül 
23:50 Reflektor 
00:10 Hülyék paradicsoma 
01:45 Gálvölgyi-show 
02:20 A végső akarat 
03:10 A végső akarat 

04:05 A tökéletes pár 
04:55 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 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Jöttem, láttam, beköltöztem 
03:50 A tökéletes pár 

ÁPRILIS 29., KEDD
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 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:45 Hacktion Újratöltve 
14:40 Különleges mentőalakulat 
15:30 Az élet megy tovább 
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 Grand Hotel 
21:15 Bosszú 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:45 Sporthírek
22:50 MobilVers
22:55 Gazdálkodók 
23:55 Rex felügyelő 
00:45 Az élet megy tovább 
01:30 Everwood 
02:15 Műsorszünet

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 8:08 – 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 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
21:50 Barátok közt 
22:05 A mentalista 
23:10 Életre-halálra
00:10 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:40 Reflektor 
01:00 A főnök 
02:00 EgészségKalauz 

04:30 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 NCIS: Los Angeles 
23:55 Zsaruvér 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Magyar szépség 

08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Zebra
08:50 Barangolások a magyar–

román határrégióban 
09:05 Közbeszéd
09:35 Hazajáró
10:05 A hegyi doktor 
10:50 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 A templomos lovagok kincse 
15:00 Múzeumtúra  –  

Francia módra 
15:30 Univerzum
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 Monte Cristo grófja 
20:35 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Selyemharisnya
23:40 Kultikon 
23:55 Könyvajánló

MÁRCIUS 28., HÉTFŐ
M1
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Magyarlakta – 

vidékek krónikája
14:10 Különleges mentőalakulat 
15:00 Híradó
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 Hacktion Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 MobilVers
23:15 Aranymetszés
00:10 Rex felügyelő 
01:00 Az élet megy tovább 
01:50 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 8:08 – 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 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Showder Klub v
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:20 Reflektor 
00:40 Minden lében négy kanál 
01:40 Minden lében négy kanál 
02:40 Jóbarátok 
03:00 A szív útjai 

04:15 A férjem védelmében 
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 
23:55 Elit egység 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 NCIS 
03:00 Maricruz 
03:45 A tökéletes pár 

07:35 Az iszlám Európában 
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd 
09:30 Jelfák
09:45 Élő egyház 
10:10 Isten kezében 
10:40 Rome Reports 
11:05 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:55 Öt kontinens 
15:25 A zenén túl
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 Linda 
20:55 A hegyi doktor 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
21:55 Dokureflex 
21:56 Inkognitó 
23:15 Sportaréna
23:40 Kultikon 

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 Híradó előzetes I.
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 Veszélyzóna (ism.) 
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.) 
22:45 Veszélyzóna (ism.) 
23:00 Híradó (ism. 
23:20 Sporthírek (ism.) 
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.) 
08:00 Konkrét (ism.) 
08:15 Széchenyi Híradó (ism.) 
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
09:45 Képújság (ism.) 
17:25 Női kézilabda 

Magyar Kupa döntő 
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Veszélyzóna (ism.) 
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Győr+ Sport (ism.) 
22:45 Veszélyzóna (ism.) 
23:00 Híradó (ism.) 
23:20 Sporthírek (ism.) 
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:30 Híradó
07:35 Mesélő cégtáblák
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 Nóvum 
10:00 A nap vendége
10:15 A hegyi doktor 
11:05 Monte Cristo grófja 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A templomos lovagok kincse 
15:00 Közlekedés XXI.
15:30 Táncvarázs
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 T.I.R. 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:45 Sherlock 
23:20 Kultikon 
23:35 Könyvajánló
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Rondó
06:25 Kvartett
06:55 Ma Reggel
09:00 Az időgyűrű ura
09:40 Cirkuszfesztivál
10:15 Bojtorján és a 

férfias kézfogás 
10:30 Komisz kamaszok Afrikában 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Útravaló
12:25 Európai piacok 

és vásárcsarnokok
13:25 A Nagy Futam II.
17:05 Irány Koppenhága!
17:45 Némó nyomában
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kém a szomszédban 
22:00 Dunai Regatta
22:30 A kilencedik légió 
00:10 Barangolások öt kontinensen 
00:40 Malária 
02:28 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:35 Kölyökklub
07:50 Mesél az erdő 2. 
09:20 Karate kutya 
11:00 Kleopátra 
16:05 Akit Buldózernek hívtak 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Gagyi mami – Mint két tojás 

21:00 Elhajlási engedély 
23:05 A tánc szenvedélye 
01:15 Gazdagék 
02:20 A végső akarat 
03:10 A végső akarat 

04:20 Maricruz 
06:00 Tv2 matiné
09:05 Őslények országa 3. – 

A nagyszerű ajándékozások kora
10:15 Airplane 2. 
11:50 Bilko főtörzs 
13:45 Hal a tortán
14:45 Vuk 
16:15 Szörnyek az űrlények ellen 
18:00 Tények
19:00 Transformers 2: 

A bukottak bosszúja 
21:45 Egyszerűen bonyolult 
00:05 Elizabeth: Az aranykor 
02:00 A.I. - Mesterséges értelem 

06:00 Térkép
06:25 Könyvajánló
06:35 Ecranul nostru
07:05 Nekem ne lenne hazám?
07:20 Magyar klasszikusok 

új köntösben
07:50 Akadálytalanul
08:20 Varjú Vencel mesevára
08:50 Fekete macska 
09:50 Egri csillagok 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Kívánságkosár
14:15 Vers
14:20 A templomos lovagok kincse 
14:50 A világörökség kincsei
15:10 Csárdáskirálynő 
17:00 Capri  –  Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Örökzöld dallamok  –  

Randevú a Sole mio Bárban
19:05 Életképek 
19:45 Sándor Mátyás 
20:50 A hegyi doktor 
21:40 Mágnás Miska 
23:05 Könyvajánló
23:10 MüpArt classic  –  

Rossini: Kis ünnepi mise

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.) 
07:30 Programajánló (ism.) 
07:35 Konkrét (ism.) 
07:45 Veszélyzóna (ism.) 
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.) 
08:45 Veszélyzóna
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 KultÓra (ism.) 
10:45 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 KultÓra
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Városvezető
20:30 Civil kurázsi
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Városvezető (ism.) 
22:30 Civil kurázsi (ism.) 
23:00 Híradó (ism.) 
23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV

MÁJUS 2., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Átjáró
05:55 Életkerék
06:25 Esély
06:55 Ma Reggel
09:00 Az időgyűrű ura
09:35 Cirkuszfesztivál
10:20 Komisz kamaszok Indiában 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Spuri
12:40 Európai piacok 

és vásárcsarnokok
13:40 Játékidő 
15:40 Az 5. íz 
17:05 Szerencse Híradó 
17:20 Kobajasi Kenicsiró – 

A fogadott magyar
17:50 Astro Boy 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Elhurcolva 
23:10 Egypár barát 
00:05 Malária 
01:48 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:35 Kölyökklub
07:55 A kis tücsök kalandjai
09:30 Az igazság Ligája – 

Az új küldetés 
11:00 Azok a csodálatos férfiak... 
13:40 Gagyi mami – Mint két tojás 
15:50 Speed Racer – Totál turbó 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Szerelem kölcsönbe 

21:10 Erőnek erejével 
23:10 Vér: Az utolsó vámpír 
01:00 Gyilkos dallamok 
03:05 A végső akarat 

04:15 Bilko főtörzs 
06:00 Tv2 matiné
08:25 Őslények országa 4. – 

Út a ködös völgybe
09:40 Astro-Világ
10:45 Kutyám, Jerry Lee 

12:45 Hal a tortán 
13:45 János vitéz 
15:15 Transformers 2: 

A bukottak bosszúja 
18:00 Tények
19:00 Magánnyomozók 
20:00 Édes élet 
21:15 Halálos iramban 
23:20 Hatalmas szív 
01:25 Nem vagyunk mi angyalok 
03:10 Üvöltő szelek 

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 (ism.) 
08:30 Vény nélkül (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.) 
09:30 Vény nélkül
10:00 Városvezető (ism.) 
10:30 Civil kurázsi (ism.) 
11:00 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Városvezető (ism.) 
18:25 Civil kurázsi (ism.) 
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Nyugdíjas Egyetem
20:45 Veszélyzóna
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
22:45 Veszélyzóna
23:00 Híradó (ism.) 
23:20 Sporthírek (ism.) 
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
05:55 Kárpát Expressz
06:25 Könyvajánló
06:30 Kvartett
07:00 Nekem ne lenne hazám?
07:15 Pannon expressz
07:40 Csellengők 
08:15 Semmelweis 
09:35 Egri csillagok 
11:00 Sándor Mátyás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Kívánságkosár
14:20 A világörökség kincsei
14:40 A bohóc felesége 
15:35 A veréb is madár 
17:00 A debreceni 

Nagyerdei Stadion átadása
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Örökzöld dallamok  –  

Randevú a Georgia Bárban
19:00 NB1 - es labdarúgó – 

mérkőzés OTP Bank Liga
21:05 Columbo: Besegít a halál 
22:20 Kultikon 
22:35 Könyvajánló
22:40 Az öreg halász és a tenger 
00:05 Vers
00:10 Himnusz

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

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK
(június 16–27., június 30–július 11., augusztus 11–22.)

• Júniusi ECL nyelvvizsgára felkészítô tanfolyamok
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok májustól 
• ÖSD,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



18 / + / 2014. április 25.
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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.

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

Die Theatervorführung DÖDÖLLE er-
wartet am 27. April um 11 Uhr die Klei-
nen im Vaskakas Puppentheater. Am
27. April um 11 Uhr gibt es die Katzen
der Kellerfrackstrasse zu sehen. Vor der
Vorstellung werden die Kinder ab 10 Uhr
mit einstimmenden Spielen erwartet.

FUSSBALL. Der Meisterschafts-Titel-
verteidiger Győri ETO FC empfängt
am Sonntag, den 27. April um 16:30
Uhr Újpest im ETO Park. Die an zwe-
iter Stelle stehenden Grün-Weissen
erhöhen mit einem erneuten Sieg
den Druck auf den Tabellenführer
Debrecen.

HALÁSZ JUDIT erwartet zu
ihrem Konzert am Kindertag am
8. Mai ab 14 Uhr  alle jungen Le-
ute im Bartók Béla Komitats-Bil-
dungszentrum. Mit der Verans-
taltung, die inzwischen schon
als eine Tradition bezeichnet
werden kann, möchten die Or-
ganisatoren Kindern und Er-
wachsenen ein besonderes mu-
sikalisches und literarisches Er-
lebnis bieten. Der Eintritt kostet
2300 Forint. 

Am 27. April wird ab 09:30 Uhr im
VOKE Arany János Bildungshaus ein
ASTROLOGISCHER TAG verans-
taltet. Unter anderem wird von den
auf materieller Ebene erscheinenden
Wirkungen des Ura-
nus und die wah-
re Realität die
Rede sein.
Ein tritt: 2500,-
Ft/Person (im
Vor verkauf
2000,- Ft/Per-
son).

Am 27. April wird
zwischen 9 und 14
Uhr im KRIS-
TÁLY RESTAU-
RANT (Bartók Bé-
la Str. 9) ein Milita-
ria Sammeltreffen
veranstaltet. Deta-
ils zum Programm
erhalten Sie unter
der Telefonnum-
mer 06-20/938-
8658.

Gemeinsam mit dem Pianis-
ten CYPRIEN KATSARIS
tritt am 28. April ab 19 Uhr
das Győrer Philharmonie-
Orchester im Richtersaal
auf. An diesem Abend gibt
es von Bach das Klavierkon-
zert in D-Dur und von Mo-
zart das Klavierkonzert in C-
Dur zu hören. Es dirigiert
Berkes Kálmán.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

DÖDÖLLE című színházi előadás várja
a kicsiket a Vaskakas Bábszínházban áp-
rilis 26-án 11 órakor. Április 27-én 11 óra-
kor a Pincérfrakk utcai cicák bemutatója
lesz látható. Az előadás előtt, 10 órától rá-
hangoló játékokkal várják a gyerekeket.

HALÁSZ JUDIT gyer-
meknapi koncertre várja
a fiatalokat a Bartók Béla
Megyei Művelődési Köz-
pontba május 8-án 14
órától. Az immár hagyo-
mányosnak mondható
programmal a szerve-
zők szeretnék különle-
ges zenei, irodalmi él-
ményhez juttatni a gyer-
mekeket és a felnőtte-
ket. A belépőjegy ára
2300 forint.

ASZTROLÓGIAI NAPOT
RENDEZNEK április 27-én
9.30-tól a VOKE Arany János
Művelődési Házban. Többek
között szó lesz az Uránusz
anyagi szinten megjelenő ha-
tásairól, az igazi realitásról. Be-
lépődíj: 2500,- Ft/fő (elővétel-
ben 2000,- Ft/fő).

VÖRÖS FERENC Nyel-
vek és kultúrák vonzásá-
ban I-II. című könyvét mu-
tatják be a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtárban április
29–én 17 órakor. A szerző
beszélgetőtársa: Koncsol
László esszéíró, költő, mű-
fordító lesz.

MILITARIA GYŰJTŐTALÁLKO-
ZÓT rendez április 27-én 9 és 14
óra között a Kristály étterem (Bar-
tók Béla utca 9.). Részletek a prog-
ramról a 06-20/938-8658-as tele-
fonszámon kérhető.

CYPRIEN KATSARIS zongoristával
közösen szerepel április 28-án 19 órától
a Győri Filharmonikus Zenekar a Richter
Teremben. Az esten hallható lesz Bach D-
dúr zongoraversenye, Mozart C-dúr zon-
goraversenye. Vezényel Berkes Kálmán.

BATI-MATI cím-
mel, a Csörgősipka
Színház előadását
tekinthetik meg az
érdeklődők a Jó-
zsef Attila Művelő-
dési Házban április
26-án 10 órakor.
Ezen a napon, 18
órakor, Bagdi Bella
ad koncertet a kö-
zönségnek.

A GYŐRI EGYETEMI ZENEKAR koncertjére vár-
ják a zenekedvelő közönséget április 28-án 18 óra-
kor az Egyetemi Hangversenyteremben. Hallható
lesz: Mozart: Esz dúr (K.543) szimfónia Dvorák: h-
moll csellóverseny. Vezényel: Ménesi Gergely, a szó-
lista: Déri György. A belépés díjtalan.

MADÁRSZÁRNYON címmel tartja április 29-én 17 órá-
tól a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közös-
ség a következő író-olvasó találkozóját a Központi Könyv-
tár Klubhelyiségében. Bemutatkozik Csáky Anna költő, az
antológiaközösség vezetője. A szerzővel Cseke J. Szabolcs
költő, az antológiaközösség tagja beszélget. Közreműkö-
dik a Hangraforgó együttes, a verseket P. Nagy Gabi és
Olasz Valéria előadóművészek, az antológiaközösség tag-
jai olvassák fel. A belépés díjtalan!

NEMZETKÖZI ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKO-
ZÓ helyszíne lesz április 27-én, vasárnap dél-
előtt a Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép-
iskola. A 37. győri találkozón többek között fém-
és papírpénzeket, kitüntetéseket, plaketteket
és régi képeslapokat láthat a közönség. 

ZENÉVEL A BÉKÉÉRT címet viseli az immár XXIII. Orvosmuzsikus Találkozó, mely-
nek idén Győr ad otthont. A kezdőnapon, április 25-én 19 órától a Székesegyházban
az orgona kerül főszerepbe, április 26-án 17 órától a Széchenyi István Egyetem Hang-
versenyteremben romantikus darabok csendülnek fel, 27-én szintén a hangverseny-
teremben Klasszikus zenei matinéra várják az érdeklődőket. A belépés díjtalan.

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS mó-
kára várja Töreky Zsuzsanna zene-
pedagógus a kicsiket május else-
jén 11 órakor a Gasztro Pikniken. A
szervezők a gasztronómiai prog-
ram kapcsán azt ajánlják, hozzon
minden vendég magával pokrócot
a helyszínre, a Győri Vízügy Csó-
nakházába, a Kálóczy térre.
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Bokrokon és fűben – nem a fákon,
mint ahogy az széles körben tévesen
elterjedt – bújnak meg az apró kis
vérszívók, amelyek igen veszélyes be-
tegségeket terjeszthetnek. Bejuttat-
ják a betegségek kórokozóit az em-
beri vérkeringésbe, amelyek a hosz-
szú ideig panaszokat okozó Lyme-
kór kialakulásáért felelősek, sőt víru-

szerző: dr. vető dalma fogorvos dent-art klinik
fogászati és implantológiai centrum

fotó: illusztráció

A parodontitis vagy más néven fogágybetegség ha-
sonlóan a fogszuvasodáshoz a szájüregi megbete-
gedések jelentős részét kitevő, a lakosság 25-40%-
át érintő népbetegség. A betegség ismeretének hi-
ányában sokan csak a tünetek jelentős előrehaladá-
sakor keresik fel fogorvosukat, holott ez egy króni-
kus, hosszú évek alatt kialakuló gyulladásos megbe-
tegedése a fogakat rögzítő szöveteknek. A fogágy-
betegség időben történő felismerése és kezelése ré-
vén a fogak élettartama jelentősen megnövelhető. 

Kialakulása
Szájüregünkben közel 500 különböző baktérium-

faj jelenléte ismert. A fogak felszínén folyamatosan
képződő úgynevezett plakk, baktériumokat és egyéb
nyálból kicsapódó fehérjéket tartalmaz. A rendsze-
res, minimum napi kétszeri fogmosás során, ez a
plakk ledörzsölhető a fogak felszínéről. A nem meg-
felelő szájhigiénia, illetve a hibás fogmosási technika
következménye a plakkok elmeszesedése és a fogkő

sokat, amelyek életveszélyes agyve-
lőgyulladást okozhatnak. A kullancs
a ruhán, majd a bőrön észrevétlen ha-
ladva, a vérszíváshoz kedvező helyet
keres az emberi testen. Szájszervével
kis sebet vág a bőrön, rögzíti magát,
és vért szív. A kiadványban a szerzők
megismertetik az olvasókkal a kullan-
csok biológiáját, az általuk terjesztett

kialakulása, melyet már csak professzionális, rende-
lői szájhigiéniai kezelés során lehet eltávolítani. A fog-
kőképződés ínygyulladáshoz vezet, melynek első jele
a betegek számára a fogíny vérzése. Az ínygyulladás,
és így az ínyvérzés a betegek jelentős részénél a fog-
kő eltávolítása után megszűnik.
Fogágybetegségről akkor beszé-
lünk, ha fogkő jelenlétében a gyul-
ladásos folyamat előrehalad, az íny
elveszíti tapadását a fognyakhoz
és tasakok képződnek a fogak
mellett. Ezekben a tasakokban a
bakteriális gyulladás állandósul,
és a következményes íny és csont-
pusztulás eredményeként a fog
mozgathatóvá válik.

Rizikófaktorok
A fogágybetegség kialakulásában több tényező

is szerepet játszik. A nem megfelelő szájhigiéniai szo-
kásokon kívül a betegséget befolyásolja az életkor,
táplálkozási szokások, dohányzás, bizonyos hormo-
nális és immunhiányos megbetegedések, illetve ge-
netikai tényezők. A betegség elsősorban a 45 év fe-
letti korosztályt érinti. Kiemelt szerepe van a dohány-
zásnak, melynek hatására fokozódik a fogkőképződés,

csökken a szájnyálkahártya vérellátása és ezáltal
védekezőképessége a káros baktériumokkal
szemben.

A fogágybetegség kezelése
A betegség elsősor-

ban az idősebb korosz-
tályt érinti, de ismert
fiatalkori formája is,
mely rendszerint súlyo-
sabb lefolyású. Fontos
hangsúlyozni, hogy a
fogágybetegség keze-
lését jelentősen befo-
lyásolja a betegség

előrehaladottsága. A terápia teljes körű szájhigiéniai
kezeléssel indul, mely magában foglalja a fogkő eltá-
volítását, illetve a tasakok tisztítását. 

A kezelés sikerességében alapvető fontosságú a fog-
orvosi tájékoztatást követően a helyes fogmosási tech-
nika elsajátítása, illetve speciális szájápolási termékek
használata. Amennyiben a fogak már mozgathatóvá vál-
nak, fogorvosi mérlegelés függvényében lehetőség van
a fogak sínezéssel történő rögzítésére. Ha a folyamat sú-
lyos, előrehaladott állapotban van, a fogakat el kell távo-
lítani és hiányukról fogpótlással gondoskodni.

betegségeket, a Lyme-kór és a kul-
lancsencephalitis diagnosztikáját,
kezelését és a különösen fertőzött te-
rületeket. A szerzők külön érdeme,
hogy nagy hangsúlyt fordítanak a
megelőző intézkedésekre: Hogyan
védjem magam a kullancscsípéstől?
Milyen oltási lehetőségek vannak, és
mikor ajánlott ezeket alkalmazni?

A hét orvosi témája:

A fogágy-
betegségről

Sok beteg csak
súlyos tünetekkel

fordul orvoshoz 

Olvasni jó!
Kullancsok
Egy kis szúrás súlyos következményekkel
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Válaszol: Dr. Jávor László neurológus főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: orvostudakozo.hu

Az emberek hány százalékát érinti a fejfájás?
Hetvenet. Nagyon gyakori tünetről van szó. Sze-

rencsére a kínzó panaszok mögött csak igen kis rész-
ben húzódnak meg súlyos szervi betegségek. Az el-
sődleges fejfájás azt jelenti, hogy az oka a fejre loka-
lizálódik, a másodlagos pedig, hogy egyéb szervi el-
változások kísérő tünete.

Melyek a leggyakoribb elsődleges fejfá-
jások?

A féloldali, lüktető fájdalommal jelentkező migrén
gyakori betegség, nőknél hétszer-tízszer többször
fordul elő, mint a férfiaknál.  Általában a fény és a

A tüdőembólia gyakori tüdőbetegség,
melyet az esetek csak közel egyharma-
dában sikerül időben diagnosztizálni.
Hátterében leggyakrabban mélyvénás
trombózis áll. A vénás rendszerben el-
szabadult trombus a véráramlattal a tü-
dőartériába jutva, annak hirtelen elzá-
ródását okozza. 

Hajlamosító tényezők
Trombus bárkiben kialakulhat, de az

ágyban fekvés, egy hosszabb utazás, da-
ganatos betegség, vagy műtéti beavatko-
zás hajlamosító tényezőnek számít. A do-
hányzás és az elhízás is trombózisra hajla-
mosít. Az ösztrogénpótlás és a terhesség
során bekövetkező hormonális változások
is fokozzák a vérrögképződés rizikóját.

hang is provokálja.
Nem ritkán szem-
vibrálással, beszédzavarral, szaglási rendellenesség-
gel kezdődik. A tenziós fejfájás kétoldali vagy körkö-
rös. A hátterében sokszor extrém stressz húzódik
meg, az életmódváltozás sok esetben segít rajta.
Ezek a leggyakoribb elsődleges fejfájások.

A másodlagosakat pedig nem ritkán a nyaki ge-
rinc elváltozásai váltják ki. Meg kell még említe-
nem, hogy a különböző fájdalomcsillapítók kont-
roll nélküli, rendszeres szedése előbb-utóbb ön-
maga is fejfájást okoz.

Milyen esetben kell orvoshoz fordulnunk?
A tünetek megjelenésekor fontos, hogy szakor-

vos diagnosztizálja a bajt, s ő javasoljon rohamot csil-
lapító vagy hosszabb távú, úgynevezett intervallum-
terápiát. 

A tünetei
A beteg heves mellkasi fájdalmat

érez, fulladni kezd és vért köp. Gyak-
ran néhány nap után az említett tü-
netek mellett láz is fellép. A betegek
egy részénél azonban olyan szerény
tünetekkel jelentkezik, hogy orvos-
hoz sem fordulnak miatta. A közép -
ág-embólia hasonlóan kezdődhet,
de a tünetek ritkán múlnak el maguk-
tól, sőt a köhögés, a fájdalom, a vér-
köpés, a láz gyakran állandósul. A
törzsembólia ijesztő tünetekkel jár,
hirtelen halált is okozhat. Az értörzs
elzáródása miatt ugyanis egy egész
tüdőfél működése kiesik, ami súlyos
oxigénhiányt eredményez. A beteg
rendkívül erős mellkasi fájdalmat

érez, pulzusa szapora lesz, esetleg
eszméletét is elveszti vagy ijesztő ful-
ladásról panaszkodik. 

A diagnosztizálása
Vérvétel során a D-dimerszintet

vizsgálják, melynek emelkedése vér-
rögképződésre utal. Szintén vérvizsgá-
lattal kimutatható, ha valakiben örök-
lött trombózishajlam áll fenn. Ultra-
hangvizsgálattal elsősorban az alsó
végtagi vénák keringését vizsgálják,
mivel nagy valószínűséggel szerepel-
nek a trombus kiindulási helyeként. A
spirál CT-vizsgálat alkalmas a tüdőar-
tériák keringésének a vizsgálatára. A
vizsgálat során kontrasztanyag vénás
beadásával fokozható az erek ábrázo-

lása. MRI-vizsgálatra azokban az ese-
tekben szokott sor kerülni, amikor ter-
hes nőt vagy vesebeteget kell vizsgálni,
és más eljárások nem jöhetnek szóba.

Megelőzés
A rendszeres mozgás, az elhízás

megelőzése ugyanolyan kívánatos,
mint az orvosi tevékenység, melyet az
embólia megelőzése érdekében – kü-
lönösen műtétes osztályokon – rend-
szeresen alkalmaznak. Ez a minél ko-
rábbi felkeltésből (például műtét után,
szülés után), a lábak mechanikus
mozgatásából, mozgásképteleneknél
mechanikus pumpa alkalmazásából,
műtét alatti és utáni gyógyszeres
megelőzésből áll.

A hét kérdése: a fejfájásról Allergia elleni ételek
Évről évre egyre korábban kezdődik az al-
lergiaszezon. A szezonális allergia az orr- és
toroknyálkahártya gyulladását okozza.
Vizsgálatok kimutatták, hogy a vitamindús,
omega-3 zsírsa-
vakban gazdag
táplálkozás eny-
híti a tüneteket.
Egy tanulmány
szerint a görög
gyerekeknél, akik mediterrán diétát esznek,
mely tele van gyümölccsel, zöldséggel, hal-
lal, olívaolajjal és dióval, ritkábban fordul-
nak elő allergiás és asztmás tünetek, mint
másoknál, akik ezekből a tápanyagokból ke-
vesebbet esznek.

A vashiány tünetei
A vas elengedhetetlen ahhoz, hogy a szerve-
zet hemoglobint tudjon előállítani. A he-
moglobin teszi lehetővé a vörösvértestek
oxigénszállítását. A vashiány főleg nőknél
fordul elő. A tünetei a kimerültség, sápadt-

ság, kifulladás, fejfájás,
szapora szívverés, ok
nélküli szorongás. A 19-
50 éves nőknek napi 18
mg vasra van szüksé-
gük, a menstruáció el-
maradásával elegendő
a napi 8 mg. Ezt a

mennyiséget nem nehéz elérni, egyetlen
adag lencsében, spenótban, borjúban, dió-
ban, csirkében vagy csicseriborsóban ele-
gendő vas található. 
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

A 21. század
polihisztorai

Apróhirdetés

Rábapatonán 2 szobás, központi
fûtéses, felújított családi ház sür-
gôsen eladó! Irányár: 9,9 M Ft.
Érd.: 06-70/338-6708.
Gyôrújbaráton, a hegyben szebb-
nél szebb családi házak keresik új
tulajdonosaikat. Ár: 38 M Ft—85 M
Ft közötti árban. Érd.: 06-70/372-
0105.
Gyôr-Pinnyéden családi ház el-
adó 1500 m2 telken. Ár:
12.500.000,— Ft. Tel.: 06-70/977-
7840.
Gyôr-Marcalváros II. közkedvelt
részén eladó egy felújított, 3 szo-
bás, téglaépítésû társasházi la-
kás! Ár: 17.600.000 Ft. Tel.: 06-
70/459-2458.
105 m2-es, 9 éves családi ház,
Gyôrzámolyon eladó, 1330 m2-es
telekkel. Ár: 24.900.000 Ft. Érd.:
06-70/977-7842.
Gyôr- Gyárvárosban eladó egy 52
m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás.
Ár: 8.400.000 Ft. Érd.: 06-70/703-
0865. 
Gyôrben új építésû, nappali +
kétszobás lakás, kulcsra kész ál-
lapotban eladó! Ár: 13,5 M Ft.
Tel.: 06-70/459-2409.
Sürgôsen eladó panellakást kere-
sek 12 M Ft-ig, Gyôrben! Tel.: 06-
70/372-0114.
Écsen, szépen felújított, összkom-
fortos családi ház, 1000 m2-es tel-
ken eladó. Irányár 10,9 M Ft. Tel.:
06-70/333-3839.
Gyôr-Révfaluban 1+2 félszobás
új, 2 erkélyes lakás eladó konyha-
bútorral, gépkocsibeállóval! Ár:
21,5 M Ft. Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôr-Adyvárosban 2 szobás, tel-
jesen felújított, 1 emeleti lakás sür-
gôsen eladó! Irányár: 10,99 M Ft.
Érd.: 06-70/338-6708.
Gyôr-Szabadhegyen épülô csalá-
di házak, emelt szintû fûtéskész
állapotban eladók. Ár: 27,5 M Ft-
tól. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Révfaluban, új építésû tár-
sasházi lakások eladók 295.000
Ft/m2 áron. A lakások szerkezet-
készen, október végén kerülnek
átadásra. Érd.: 06-70/977-7840.
Gyôr-Sziget új építésû részén el-
adó egy 10 éve épült, fiatalos tár-
sasházi lakás! Irányár:
10.500.000 Ft. Tel.: 06-70/459-
2458.
Gyôr-Marcalváros II-n eladó egy
87 m2-es, 2+2 fél szobás, téglala-
kás. Ár: 19.900.000 Ft. Érd.: 06-
70/703-0865.

Az értékesítés az elmúlt évtizedben
sokat fejlôdött, és ma már nincs olyan
piaci szegmens, ahol nem ez az egyik
legfontosabb terület. A megváltozott pi-
aci körülmények miatt azonban nehe-
zebbek lettek az értékesítés körülmé-
nyei, és a szakmai kompetencia-profil
is formálódott. „Az alaptulajdonságok
(intellektuális adottságok, személyiség-
jegyek, motiváció, viselkedés) megléte
még nem garancia a sikerhez. Pedig a
jó értékesítôt mindenhol megbecsülik”
— mondja Szepessy Anita, az Open house
Országos Ingatlan Hálózat gyôri irodá-
inak vezetôje, aki folyamatosan kutatja
azokat az értékesítôket, akikben a kihí-
vásnak megfelelés mellett ott a motivá-
ció és a lojalitás is.

„Kemény, aprólékos az értékesítôk
munkája, hiszen a potenciális ügyfe-
lek felderítésétôl egészen az üzlet
megkötéséig tart. Az értékesítôk fel-
adata többek között a cégadatbázis
elkészítése, az idôpontok egyezteté-
se, az ajánlattétel, a partnerekkel való
tárgyalás és a szerzôdésírás. Az érté-
kesítôk munkája a szerzôdéskötéskor
sem ér véget: az ügyfelek megtartása,
az eladott termék, szolgáltatás vagy
projekt további útjának követése, sôt,
legtöbbször a használat során felme-
rülô problémák cég felé továbbítása

is az ô munkakörükbe tartozik” —
ecseteli az összetett feladatkört az
Openhouse vezetôje.

Mitôl lesz valaki a legjobb? 
A legkiválóbb értékesítôk intuíció-

jukra hagyatkozva hozzák meg dönté-
seiket. Sok értékesítô azon bukik el,
hogy személytelenül és szárazon hajt-
ja végre a tréningeken tanultakat. Pe-
dig akkor lesz eredményes, ha az em-
berek fejében tud változást elérni.

A legtöbb ember, amikor értékesí-
tésbe fog, elkezdi tökéletesíteni szak-
mai ismereteit. Emellett megpróbál
különbözô értékesítési és tárgyalási
technikákat elsajátítani. Ezek az önfej-
lesztési lépések kivétel nélkül nagyon
fontosak, bár az Openhouse-nak sa-

ját képzéssorozata van az OKJ-s vég-
zettség megszerzésétôl a vezetôk ref-
resh képzéséig. Az Openhouse Rapid
Karrierje is arra támaszkodik, hogy az
igazán sikeres értékesítôk esetében a
személyes tulajdonságokra fektesse
a nagyobb hangsúlyt.

Messzirôl megismerni, ki az, aki hi-
teles, akinek a „vérében van” az értéke-
sítés. Akinek mindig mindenkihez van
egy-két jó szava… Akinek az emberek-
hez való pozitív hozzáállása természe-
tes tulajdonsága, aminek az emberek
szeretetét köszönheti. Aki megismeri,

általában rögtön megkedveli. Emberi
oldalának van még egy fontos aspek-
tusa: munkájának szinte minden percét
élvezi. Kellemesen és gyorsan telnek
munkanapjai, ami visszahat az értéke-
sítési eredményeire is. Nem csoda,
hogy könnyû dolga van, ha eladásról
van szó. Aki ismeri, többnyire ôt választ-
ja konkurensei helyett…

A fentiekhez persze minden támoga-
tást, külsô segítséget és eszközt meg-
ad egy olyan tapasztalt és kiforrott cég,
mint az Openhouse: segít felkészülni az
értékesítési tárgyalásokra, iránymuta-
tást ad arra vonatkozóan, hogy milyen
legyen az öltözéke, a frizurája, hogyan
mutatkozzon be, hiszen az elsô benyo-
más nagyon fontos. De ezek csak az el-
várások, a keretek, amit meg kell tölteni
tartalommal. Ha úgy érzi, szívesen len-
ne Ön az év értékesítôje, az Open house-
nál kipróbálhatja magát!

Az eladás az egyik legkeményebb szakterület napjainkban, hiszen nem elég a képzettség, az értékesíteni
kívánt termékek és szolgáltatások ismerete. Jó kommunikációs készség, önállóság, terhelhetôség, keres-
kedelmi érzék, még talán rátermettség is kell. Egy régi vicc a jó és a rossz kereskedô közötti különbséget
szemlélteti: Egy cipôgyár kiküldi ügynökét Afrikába, aki hamarosan ezt a sürgönyt küldi haza: „Itt senki sem
visel cipôt. STOP Nincs piaci kereslet. STOP Hazautazom. STOP” A konkurencia képviselôje ugyaninnen a
következô táviratot adja fel: „Itt senki sem visel cipôt. STOP Hatalmas üzleti lehetôségek. STOP Képviseleti
iroda megalapítása folyamatban. STOP”.

Miniteszt
Jelölje be az alábbiak közül az 
önre jellemzô tulajdonságokat:

kereskedelmi érzék
kiváló kapcsolatteremtô
képesség
rugalmasság
terhelhetôség
önállóság
problémamegoldó
készség mellett 
nagyfokú eredmény-
orientáltság
kudarctûrés
határátlépési készség 
könnyen teremt kapcsolatot 
idegenekkel
a másikra való ráhangolódás
képessége
jó intuitív készség

Amennyiben Ön a fentiek közül
legalább öt tulajdonsággal bír,
kérjük, hívja Szepessy Anitát a 06-
30/757-2991-es telefonszámon!



2014. április 25.   / + / 23

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Apróhirdetés

Pannonhalmán 3 szobás családi
ház, garázzsal, melléképületekkel,
udvarral eladó Ár: 8.450.000 Ft.
Érd.: 06-70/703-0865.
Gyôr-Marcalvárosban, kétszobás,
49 m2-es, felújítandó panellakás
eladó! Ár: 8,8 M Ft. Tel.: 06-
70/459-2409.
Sürgôsen  eladó 2-3 szobás la-
kást keresek Gyôr belvárosában,
25 M Ft-ig! Tel: 06-70/372-0114.
Gyôrújbaráton  kedves pihenô-
ház, medencével, gondozott kert-
tel eladó! Irányár: 7,5 M Ft. Tel.:
06-70/333-3839.
Gyôrújbaráton összközmûves épí-
tési telek eladó. Irányár: 7,9 M Ft.
Tel.: 06-70/333-3839.
Gyôr-Ménfôcsanakon, 63 m2-es
1+2 fél szobás,hôszigetelt lakás
eladó! Ár: 15,5 M Ft. Tel.: 06-
70/4592409.
Gyôrújbaráton, panorámás nagy
mértû építési telek, bontandó ház-
zal olcsón eladó! Ár: 9.9M Ft Tel.:
06-70/4592409.
Gyárvárosban új építésû, emelt
szintû fûtéskész állapotban 66 m2-
es besô kétszíntes, erkélyes, téglala-
kás, saját garázzsal eladó. Irányár:
17,5 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôrszentivánon építési telek
nagyon kedvezô áron eladó. Ha
álmai házát idén még megsze-
retné építeni, akkor itt az alka-
lom, 2325 m2-es Déli fekvésû
17 m utcafrontú telket ajánlok fi-
gyelmébe. Irányár: 5,950 M Ft
Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôr-Révfalu csendes utcájában
66 m2-es, újszerû társasházi lakás
eladó! Ár: 17 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7842.
Gyôr-Kisbácsa (Révfaluhoz közeli
részén) 5 lakásos társasházban 1.
emeleti, 67 m2-es lakás, két 6 m2-es
erkéllyel, garázzsal, kocsibeálló-
val eladó! Ár: 21,9 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7842.
Gyôr-Ménfôcsanakon 70 m2 alap te -
rületû, egyedi fûtésû, háromszobás
lakás, saját kertrésszel eladó. Ár:
18,9 M Ft. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôr-Gyirmót csendes részén, há-
rom hálószobás, egyedi kialakítá-
sú nappali- konyha- étkezôs,
korszerû családi ház eladó. Ár:
39,9 M Ft. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôrzámoly csendes utcájában
épült nappali+2 szobás, igénye-
sen kivitelezett ikerház saját kert-
tel, garázzsal eladó. Ára: 18,9 M
Ft. Tel: 06-70/372-0110.

Emlékeznek A jövô kezdete címû
filmre? A 11 éves Trevor rájön, hogy ha
jót tesz másokkal, akkor jó irányba vál-
toztathatja meg a világot. Nos: a jövô
Gyôrben is elkezdôdött. A Tedd szebbé!
akció célja, hogy az önzetlenség segít-
ségével egy jobb világot építsen itt, ahol
élünk. Összekapcsolja a város lakóit kö-
zösséggé, mert nem mindegy, hol élünk.
Hogy ne csak üres frázis legyen, amikor
szép napot kívánunk egymásnak!

A Tedd szebbé! gondolata az Open-
house Országos Ingatlan Hálózat gyôri
irodájából indult. A máshonnan érkezett
ingatlanvásárlók gyakran érdeklôdnek a
környékrôl, és nem csak az érdekli ôket,
hogy merre van a bolt meg az iskola, ha-
nem az is, milyen emberek élnek itt. Erre
a kérdésre mi is félve válaszolunk: milye-
nek vagyunk mi, gyôriek? Vajon megér-
tôek vagyunk? Odafigyelünk egymásra?
Kedvesen vagy barátságtalanul fordu-
lunk a többi ember felé? Van, aki hosszú
percekig tudja sorolni, milyen sérelmek
érték, mennyire megbántották… de
mindannyiunknak vannak olyan élmé-
nyei is, amikor vadidegenek önzetlenül
segítettek rajtunk. 

„Rájöttünk, ez rajtunk is múlik. Ta-
lán mi is jobbá tehetjük a világot, mint
a filmbéli kisfiú: a közösséget kizáró-
lag a tagjainak cselekedetei határoz-
zák meg. Tégy jót, és add tovább: a
végén mindannyian egy kellemesebb
környezetben élünk majd.” — mondja
Szepessy Anita, a gyôri Openhouse
irodák vezetôje.  

Tedd szebbé!
A Tedd szebbé! csapata azért hozta

létre az akciót, hogy megtudjuk, milyen
a közösségünk, hogy bebizonyítsuk,
hogy a hitetleneknek nincs igazuk. Ön-
zetlenül segítünk valakinek, és viszon-
zásul csak annyit kérünk, hogy vigye
tovább a „láncot”: tegyen ô is jót. Ösz-
szesen 50 darab „Tedd szebbé!” kár-
tyát indítottunk útjára 1—1 jócselekedet-
tel, és most izgatottan várjuk az ered-
ményt, követjük a kártyák útját — töb-
bek között a www.teddszebbe.hu hon-
lapon keresztül nyilvánosan is.

A 4. számú kártyát például pont
Szepessy Anita, az Openhouse, Gyôr
irodavezetôje indította útjára. „Mun-
kám során azt tapasztalom, hogy az
itt lakó emberek közvetlenek, nyitottak
és segítôkészek. De fontosnak tartom,
hogy odafigyeljünk egymásra, azt hi-
szem, egy ilyen akcióval nem csak
mosolyokat csalhatunk az emberek
arcára, de hosszabb távon visszaad-
hatjuk mindenki hitét az emberekben
és egymásban.” A jótettrôl csak eny-
nyit mond Anita: „Nem volt nehéz dol-
gom, egyszerûen csak elkaptam egy
elszabadult bevásárlókocsit az Árkád
parkolójában, mielôtt egy hölgy autó-
jának csapódott volna. Köszönetkép-
pen pedig azt az üzenetet kaptam:
Köszönöm, nem is tudom, mennyibe
került volna a fényezés!”

Csatlakozz!
Figyelj oda a többiekre! Lásd

meg a másikban az embert, vedd

észre, mire van szüksége! Ne taná-
csot adj, segíts!

Néha a legkisebb dolgok is számíta-
nak. Amikor ottfelejtem a kabátom. Ami-
kor nincs apróm a bevásárlókocsihoz.
Amikor nem tudom kinyitni az ajtót, mert
tele van mindkét kezem. Amikor nem
érem el a felsô polcon lévô terméket a
boltban. Amikor nehéz, amit fel kell emel-
nem. Amikor a buszvezetô nem veszi
észre, hogy a busz után futok. Amikor a
sálam a földre esik a szék háttámlájáról.

Elég egy apró figyelmesség…

Köszönd meg!
Neked is szebbé tette valaki a na-

podat? Írd le, neked hogyan segítet-
tek. Ez lesz a „köszönöm” — aki segí-
tett, megnézheti az üzeneted. A többi-
eket pedig ezzel ösztönözheted, így
adhatsz ötleteket. 

A köszöneteket a www.teddszeb-
be.hu oldalon tudod leírni, és itt tudod
nyomon követni a kártyák útját is!

Csatlakozz — indíts, kérj saját kár-
tyát, ha hozzád még nem jutott el egy
sem. Írd meg nekünk, te elhiszed-e,
hogy jobbá tehetjük a várost! Adj ötle-
tet, hogyan tovább! Kapcsolódj be az
akcióba, akkor is, ha nincs kártyád —
nem kell mást tenned, mint hogy írsz
nekünk a info@oh.hu e-mail címre,
vagy bejössz az Openhouse irodába
(Verseny u. 32.)!

Az Openhouse Gyôr
Tedd szebbé! csapata
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: pannon-víz 

A szeszélyes tavaszi időjárás miatt rö-
videsen Győrben is számíthatunk ziva-
tarra, felhőszakadásra. A városi csa-
tornák és víznyelők óránkénti 10-12
milliméter csapadékra vannak mére-
tezve, ha ennél több esik, kell egy kis
idő a víz elvezetéséhez.

Arra kérjük a lakosságot, lehető-
ség szerint hagyják szabadon a víz-
nyelőket. A gyepnyiradék, az utcai
szemét, az eldobott reklámszatyrok
is eltömíthetik a rácsokat, ezért az
ingatlanok tulajdonosait, kezelőit is
arra kérjük, tartsák tisztán a víznye-
lők környékét, hogy azok rendben
működni tudjanak.

A Pannon-Víz Győrben  hatezer víz-
nyelőt üzemeltet, ezek leginkább a
belső városrészekben találhatók. Ha
valahol olvasóink olyan víznyelőt lát-
nak, ami nem nyeli el a vizet, azt a +36-
80/204-086-os ingyenesen hívható
zöld számon éjjel-nappal bejelenthe-
tik. Ilyenkor diszpécserszolgálatunk
rövid időn belül kiküldi az ügyeletese-
ket, akik elhárítják a hibát.

Győr külső városrészeinek csapa-
dékvizet elvezető rendszereit a városi

Tavaszi záporok  
útkezelő szervezet üzemelteti, a hiba-
elhárítást is ők végzik. Velük folyama-
tosan tartjuk a kapcsolatot, ha a ha-

táskörükbe tartozó víznyelőre érke-
zik panasz, átadjuk nekik a hibaüze-
netet. Ugyanígy élő a kapcsolatunk
az állami kezelésű utakat felügyelő
Magyar Közút Kht., és a Győr-Szol
szakembereivel. 

Több mint száz játékos kedvű érdeklő-
dő vett részt a Győr-Szol Zrt. és a Győ-
ri Látogatóközpont közös rendezvé-
nyén, melyet a Föld Napján, április 22-
én tartottak. A Baross úti épületben a
környezetvédelmi akadályverseny já-
tékos feladatait oldották meg a gyere-
kek, akik a legkülönfélébb korosztá -
lyokat képviselték, de mindenki talált
életkorának megfelelő játékot.  A ki-
sebb és nagyobb gyerekeket elkísér-
ték szüleik vagy nagyszüleik, s míg a
nebulók az akadályok leküzdésében
jeleskedtek vagy kézműveskedtek, ők
közben megismerkedhettek a Látoga-
tóközpont kínálta lehetőségekkel,
szolgáltatásokkal, a várost és környé-
két bemutató helyiségekkel, ismeret-
terjesztő installációkkal, így igazi csa-
ládi programmá vált a Föld Napjának
győri ünnepe.

A Látogatóközpont mellett, a Test-
vérvárosok Parkjában a Győr-Szol Zrt.
Ökobusza és egyik kukásautója jelen-
tett újabb programpontot a nap során.
Mindkét járművet sokan keresték fel,

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy május 1-jén és 2-án a cég
ügyfélszolgálatai és a telefonos ügyfélszolgálat zárva lesznek. A lakossági hul-
ladékszállítás mindkét napon változatlanul működik. A hulladékudvarok május
1-jén zárva lesznek, 2-án a pénteki napnak megfelelően tartanak nyitva. Az
utcai fizető parkolók május 1-jén díjmentesen használhatóak, május 2-án és
3-án a szombati díjazás érvényes. Május 1-jén a Vásárcsarnok zárva lesz, míg
2-án a rendes nyitva tartás szerint lesz kereskedés. Május 1-jén a Magyar Vil-
mos Uszoda és a Barátság Sportpark a rendes nyitva tartás szerint várja a
sportbarátokat. További információ: www.gyorszol.hu honlapon.

Ünnepi tudnivalók

Sikeres rendezvény
a Föld Napján

az ismerkedés során elsősorban a
korszerű hulladékgazdálkodásról, az
újrahasznosítás jelentőségéről, a kör-
nyezetvédelem hétköznapi lehetősé-
geiről szerezhettek információkat a
gyerekek és a felnőttek. 
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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 akkor jött
a gonosz húsvéti nyúl. Nyertes: Németh Rudolfné (Győr). Nyereményét a
szerkesztőségünkben veheti át.

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.    

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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zönség. Tavaly például country-dalo-
kat éneklő, s magát bendzsón kísérő
fiú lett a befutó, de fellépett rock- és

Vágtass velünk!

Keressük a Kisalföld Sztárját!
Harmadik alkalommal keresik a

Kisalföld Sztárját, idén azonban min-
den eddiginél nagyobb a tét: a nyer-
tes duettet énekelhet Vastag Csabá-
val, négy biztos fellépése lehet Győr-
ben és környékén, írunk róla egy cik-
ket lapunkban, sőt, a győztes dalát
egy hónapig játssza a Győr+ Rádió.

A zenés-táncos tehetségkutatót a
Kisalföld Vágta keretén belül a gyir-
móti Rodeo Ranch Szabadidőpark-
ban rendezik meg: az előválogatót
május 16-án 17 órától tartják a szer-
vezők, két számot adhatnak elő a je-
lentkezők. A döntő május 18-án
19.30-kor kezdődik a hivatalos vágta-
futamok után, ahol a továbbjutók több
ezer néző előtt mutathatják meg te-
hetségüket. „Olyanok léphetnek fel,
akik eddig nem kaptak lehetőséget,
igazi zenei csemegére számíthat a kö-

punkzenekar is, illetve több táncos is
elkápráztatta a vágtára kilátogatókat”
– mondta el Tóth Szilárd, a Kisalföld
Vágta főszervezője. A döntősök men-
tora pedig Vastag Csaba lesz, az X-
Faktor sztárja, aki véleményével segít
dönteni a közönségnek. Ugyanis csak
a publikum szavazhat a helyszínen,
így a fellépőknek érdemes minél több
szurkolót elhívnia az eseményre. A
döntő után Vastag Csaba ad koncer-
tet. A Kisalföld Vágtáról részletesen
egyébként múlt heti számunkban már
beszámoltunk, de az eseményig még
visszatérünk rá, több érdekesség ki-
derül lapunkból.

A tehetségkutatóra a kisalfoldsztarja@
gyorplusz.hu e-mail címre várjuk a je-
lentkezéseket, kérjük, írja meg korát,
elérhetőségét, illetve mellékeljen egy
rövid bemutatkozást is.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

A HÉT MINDEN NAPJÁN 
ÍZLETES ÉTELEKKEL, 
FRISSÍTŐ ITALOKKAL

várjuk 
Kedves Vendégeinket 

Duna-parti teraszunkon!

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 19. 1. emelet
www.jogagyor.hu

Jóga Győr Jógastúdió

INGYENES NYÍLT NAP
2014. április 27-én 

I Love Milka desszert 120 g
5408,33 Ft/kg 

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!

Saját készítésû juh bélbe
töltött grill kolbász

Pengős fodros nagykocka
400 gr, 272,50 Ft/kg 

Steffl dobozos sör 0,5 l
1 db vásárlása esetén

179 Ft/db, 358 Ft/l

1249,- 

169,- 

109,- 

kg

db

Faros csirkecomb 1 kg

450,- kg

Yano B rizs 1 kg

199,- db

649,- db

db

Akció idôtartama: 2014. 04. 25—05. 2-ig

Kartonos ár

338 Ft/l
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APRÓ HIRDETÉS

GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
GYÔR       GYÔR       GYÔR 

2014. április 27., 9—14 óráig

KRISTÁLY ÉTTEREMBEN.
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

Info: +36-20/9388-658 • www.kristalyetterem.hu

MILITARIA

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

Nemzetközi cég magyarországi leányvállalata emelôgépek karbantartására, javítására
középfokú erôsáramú végzettséggel rendelkezô, önálló, precíz munkavégzésû

SZERVIZTECHNIKUST keres
Gyôr-Moson-Sopron megye területére.
Szakirányú szakmai tapasztalat, számítógép-felhasználói ismeretek
és az angol nyelvtudás elôny.

Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:
szerviztechnikus.nyugat@gmail.com

• anyák napjára   • ballagásra
• esküvôre   • mindennemû rendezvényre
Virágdekorációk és virágtálak, temetési koszorúk
és sírcsokrok készítése! Kerti virágok és palánták
széles választéka!

Gyôrújbarát, István u. 13. Tel.: 96/355-759

Exkluzív és klasszikus csokrok készítése

ÁLLÁS
Trenkwalder Kft. autóipari
partnere számára munkaválla-
lókat keres szakmunkás vég-
zettséggel, kiemelt bérezés-
sel, hosszú távra. Jelentkezni
lehet telefonon: 06-96/468-035
és 06-96/516-080, vagy szemé-
lyesen Győr, Tihanyi Árpád út
17. és Tényő, Árpád u. 9. szám
alatti irodánkban. Munkaügyi
iktatószám: 37961 /2001–0100.

TÁRSKERESÉS 
Társkereső MiniRandi rendezvény Győr-
ben május 3-án. Hatékony speed dating.
www.minirandi.hu

SZOLGÁLTATÁS 
Beton- és téglafalra tárgyak felfúrá-
sa, rögzítése és mindennemű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdeklődni: 06-30/314-3370.

KATA-MOBILFODRÁSZAT! Fod-
rász 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 kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom.
Feleslegessé vált holmiját in-
gyen elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/217-0848.

Hagyatékot, festményeket, fa-
liórákat, porcelánokat, varrógépeket, bútorokat,
szőnyegeket 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 kárpittisztí-
tást vállalok intézmények
és lakosság részére.
Ugyanitt ipari takarítógé-
pek, kárpit- és szőnyeg-
tisztító gépek kölcsönöz-
hetők. Érd.: Fazekas Mi-
hály, +36-20/983-357.

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

LOMTALANÍTÁS! Az Ön idejéhez al-
kalmazkodva, a nap bármely szakában teljes
körű takarítást vállalok. INGYEN szállítással.
06-96/950-491; 06-30/212-4830.

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

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, metszés, kertszellőzte-
tés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék szál-
lítása kedvező áron, 2.900 Ft-tól. 06-
30/542-0720 

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

Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat,
ezüsttárgyakat! Németh Csaba, 06-
20/937-9671.

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), ké-
peslapot, egyéb papírrégiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

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

COFIDIS gyorshitel 48 órán
belül (max. 800 E Ft). Új SZOC-
POL, támogatott lakáshitel, árfolyam-
rögzítés. 06-20/951-0235

GARÁZS 
Győr-Marcalváros II-n ga-
rázst keresek megvételre
vagy  bérletre! 06-70/368-9138

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

KIADÓ 
Győr-Nádorvárosban zárt, 24 órá-
ban őrzött telephelyen, parkolási lehetőséggel,
jól megközelíthető helyen irodahelyisé-
gek különböző méretben kiadók! A helyi-
ségek hétköznap 9–17 óra között megtekint-
hetőek. Érdeklődni: 06-20/981-8670.

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

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

LAKÁSCSERE 
Belvárosi 2 szobás, 46 m2-es, félkomfor-
tos, teljesen felújított, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne, 2-3 szobás, 55–70 m2-
es, határozatlan-határozott idejű bérleti szerző-
déses bérleményre.  (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 bérleményre.
Sziget, Újváros, tartozás kizárva. (Hirdetésszám:
388.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN 
Kisbácsán, kertvárosi környe-
zetben, közel a belvároshoz 4 lakásos társas-
házban, nappali+2 szobás, 1. emeleti, tehermentes
lakás, tulajdonostól eladó, közös udvarral, gépko-
csibeállóval, biciklitárolóval.  A lakásban beépített
előszoba-, konyhabútor, klíma, redőny, fényvédőro-
ló található. Déli fekvésű, egyedi fűtésű, alacsony
rezsijű, napfényes, csendes udvarra néző erkélyes
téglalakás. A ház 2003-ban épült, nagyon jó kör-
nyéken található. A közelben megtalálható óvoda,
iskola, háziorvos, bolt, buszmegálló, focipálya.
Azonnal költözhető! Érd.: 06-20/34 54 12

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

Marcalváros I-en, 4 emeletes ház-
ban, 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, kétszo-
bás nyaraló, teljes felszereléssel 6,2 M Ft-ért
eladó! Tel.: 06-96/319-468.

Győrszemerén 2 szobás, össz-
komfortos családi ház, 1040 m2-
es telken eladó! Irányár: 6 M Ft. Tel.:
06-30/270-7908.

OKTATÁS

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

Német nyelvterületen mun-
kát vállalóknak alapszintű német
nyelvi képzést indítunk a TIT-TELC nyelvisko-
lában. Győr, Szent István út 5. (kedd-csütör-
tök) 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/zumba-
gyor. Hungarys

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

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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

Győr, Déry T. u. 11/a • Telefonszám: 96/431-330 
www.marcal-etterem.hu  •  info@marcal-etterem.hu 

Fellépnek: Karsai Klára operett-primadonna, Elek Zsolt operetténekes
Vacsora: Magyaros göngyölt sertéstekercs • Mandulás csirkemellfilé, vegyes köret
• saláta • desszert. A belépő ára vacsorával együtt: 2800 Ft/fő

Péntek és szombat Esti Akciónk
2014. április 25–26.!
• Hagymás rostélyos, főtt burgonya: 2300 Ft helyett 1200 Ft
• Rántott harcsafilé, párolt rizs, tartár: 2000 Ft helyett 1100 Ft
• Sonkával, sajttal töltött csirkemell, vegyes köret, saláta: 1450 Ft helyett 900 Ft
• Pácolt karaj rántva, párolt rizs, saláta: 1450 Ft helyett 900 Ft
• 2 személyes Marcal-tál: 4400 Ft helyett 2500 Ft

Nyárköszöntő Operett Est
május 10-én, szombaton 19 órai kezdettel!
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SPORT PORTRÉ

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri ETO FC jó tavaszi sze-
replésében nagy szerepe van a
saját nevelésű Kalmár Zsolt-
nak, aki Horváth Ferenc irányí-
tása alatt stabil kezdőjátékos
lett a zöld-fehéreknél. A 18
éves tehetség élvezi edzője bi-
zalmát és a közönség szerete-
tét is, és mindkettőt szeretné
meghálálni. 

Új kedvence van a győri közönség-
nek, az ETO Park lelátóin a legna-
gyobb ováció mostanában a saját ne-
velésű Kalmár Zsolt megmozdulásai
után tapasztalható. A 18 éves fiatal-
ember rá is szolgált a szurkolók sze-
retetére, hiszen egyre nagyobb részt
vállal a címvédésre törő győri csapat
jó szereplésében. 

„Nyolc évvel ezelőtt Hajszán Gyula
tartott edzéseket Győrságon, és mi-
után többször látott játszani, beaján-
lott az ETO-hoz. A klubnál a próbajá-
tékom után azt mondták, maradha-
tok, tulajdonképpen így kezdődött a
pályafutásom. Akkor még nem gon-
doltam volna, hogy ilyen rövid idő
alatt a felnőtt csapatban találom ma-
gam. Először fura volt belépni az öltö-
zőbe, de egyben nagyon jó érzés volt,
hogy ott lehetek az első csapatnál.
Úgy érzem, mára befogadtak a társa-
im, akik a pályán és azon kívül is se-
gítenek nekem” – foglalta össze rövi-
den eddigi karrierjét Kalmár Zsolt,
aki Pintér Attila irányítása alatt debü-
tált az OTP Bank Ligában, stabil kez-
dőjátékos viszont már Horváth Fe-
renc keze alatt lett. 

„Jelenleg nagyon jól érzem ma-
gam, örülök, hogy minden meccsen
lehetőséget kapok, próbálom megva-
lósítani, amit az edzőm kér, és amit sa-
ját magamtól elvárok. Szeretek azon a
poszton is játszani, ahol most szere-
pelek, de közvetlenül a védők előtt is
jól érzem magam a pályán. Legna-
gyobb erősségemnek az egy-egy elle-
ni játékot tartom, de a védekezésre
még nagyobb hangsúlyt kell fektet-
nem. Úgy érzem, ebben is sokat fej-
lődtem az elmúlt években, és bár van
még mit tanulnom, próbálom mindig
a maximumot nyújtani.”

Ezt a szurkolók is így látják, hiszen
mint említettük, értékelik a fiatal kö-
zéppályás technikás, ugyanakkor
megalkuvást nem tűrő játékát. 

„Nagyon jólesik a közönség szere-
tete, próbálok úgy játszani, hogy meg-
háláljam ezt a bizalmat. Feldobott,
amikor legutóbb cserére vártam, és

Szerény maradt a közönségkedvenc
felhangzott az ováció a lelátón, nagy-
szerű érzés volt így futballozni. Több-
ször gratulálnak a meccsek után, né-
ha előfordul, hogy az utcán leszólíta-
nak, de azért nem száll a fejembe a di-
csőség. Szerénynek kell maradnom,
és tovább folytatnom a munkát, ami
idáig juttatott. Persze ez nem teljesen
munka számomra, hiszen nagyon sze-
retek focizni, ha van szabadidőm, ak-
kor is játszom a haverokkal.”

Az ETO pápai győzelmével újra
nyílttá tette a bajnokságot, hiszen fel-
zárkózott az ismét pontokat hullajtó
Debrecenhez. Elérhető közelségbe
került a címvédés, de azzal mindenki,
így Kalmár Zsolt is tisztában van, hogy
a hajdúságiak sorsa még saját kezük-
ben van.

„Három pont a hátrányunk, öt
meccs alatt ezt behozhatónak tartom.
A saját feladatunkra kell koncentrál-
nunk, maximális erőbedobással kell

játszanunk, és lehetőleg mind az öt
mérkőzésünket meg kell nyernünk.
Nem lesz könnyű feladat, de mindent

megteszünk, hogy sikerüljön, aztán
meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Ter-
mészetesen jó lenne címet védeni…” –
mondta a labdarúgó, aki fiatal kora

ellenére rendre szerepel Pintér Attila
szövetségi kapitány összetartásra ki-
jelölt válogatott keretében. Legutóbb

a Vasas elleni edzőmérkőzésen góllal
hívta fel magára a figyelmet. 

„Nagy élmény volt, hogy gólt sze-
reztem a felnőtt válogatottban, még
ha ez nem is egy hivatalos mérkőzés
volt, hanem csak egy felkészülési ta-
lálkozó. Remélem, a kapitány tovább-
ra is számít rám, próbálok a bajnoki
mérkőzéseken olyan teljesítményt
nyújtani, hogy be tudjak kerülni a ke-
retbe” – fogalmazott a középpályás,
aki az U19-es válogatott tagjaként a
magyarországi kontinensviadalra is
készül. 

„Fontos lesz az Európa-bajnok-
ság, hiszen rajta keresztül juthatunk
ki a világbajnokságra. A felkészülési
mérkőzéseken jól teljesített a csa-
pat, fejlődött a játékunk, minden-
képpen szeretnénk jó eredményt el-
érni, a célunk a világbajnoki részvé-
tel. Sokat számít, hogy hazai közön-
ség előtt játszhatunk, remélem,
hogy sokan kilátogatnak majd a
meccseinkre.”

A győri szurkolók tisztában vannak
vele, hogy a tehetséges játékost nem
sokáig látják zöld-fehérben, hiszen
előbb-utóbb egy nívósabb bajnokság-
ban is felfigyelnek rá. Kalmár Zsoltot
egyelőre nem foglalkoztatja a kérdés,
ugyanakkor nem tagadja, hogy ő is
külföldre vágyik. 

„Mint mindenki, én is szeretném
kipróbálni magam külföldön, de
még van két hónap a bajnokságból,
így ezzel nem foglalkozom egyelőre.
Később meglátjuk, milyen lehetősé-
geim lesznek, de meggondolatlanul
nem szeretnék dönteni. Hozzám a
látványosságra törekvő csapatok
állnak a legközelebb, amelyek pró-
bálják játszani a focit. A spanyol, a
holland, a német vagy éppen az an-
gol bajnokságban is vannak ilyen
együttesek” – mondta zárásként a
győri tehetség. 

Véget ért Koltai szezonja
A múlt heti edzőmeccsen egy ütközés miatt csütörtöktől már
nem tudott a többiekkel együtt edzeni Koltai Tamás. Akkor még
nem lehetett pontosan megállapítani, hogy mekkora a baj, hi-
szen a válogatott labdarúgó nagy rúgást kapott a lábára, így az
annyira bedagadt, hogy nem lehetett minden vizsgálatot elvé-
gezni. Mostanra már tisztult a kép, és kiderült, a játékosnak a
bal lábán elszakadt a belső bokaszalagja. Mindez azt jelenti,
hogy valószínű véget ért számára a szezon, ugyanakkor arra na-
gyon jó az esély, hogy június közepén az alapozást már a többi-
ekkel együtt kezdje.
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Hétvégén a Császár-Komjádi Uszo-
dában rendezték meg a Budapest
Open kvalifikációs úszóbajnokságot,
melyen mind a felnőtt, mind az ifjúsá-

gi korosztálynak lehetősége volt a
szintidők teljesítésére az éves világ-
versenyek valamelyikére. A Győri
Úszó SE versenyzője, Jakabos Zsu-
zsanna naponta több számban is in-
dult, rendre ott volt az élbolyban –
győzni viszont épp az utolsó fellépé -
sén, 50 gyorson sikerült. Tekintettel
arra, hogy tavaly ősszel súlyos váll-
műtéten esett át, örvendetes a győri
klasszis formája. 

„Nem is annak örülök, hogy győz-
tem, sokkal inkább annak, hogy amit
elterveztem, azt sikerült megcsinál-
nom” – mondta a nap végén Jakabos
Zsuzsanna. „Grazban versenyeztem
először, nekem most az ottani idők

Nagy nyári show

a VIDRA
Úszóiskolában

Napközis úszó- és sporttábor!

www.vidrauszoiskola.hu

Helyfoglalás: 8.000 Ft/fő

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 96/322-657, 30/272-2064
Kovács Aliz 70/9479409

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-, kosárlabda-bajnokság,
aerobic, vízi torna, játékos vetélkedők ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!

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

Április,
májusi befizetés

esetén
kedvezmény!

• A győri strand területén 5 éves kortól
• Minden hétfőn indul, heti turnusokban, naponta 7.30-tól 16.15-ig 
• Táborvezető és úszóedző-tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna 

A Győri ETO FC 2–1-re győzött a Pápa vendé-
geként az OTP Bank Liga 25. fordulójában. A
mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, majd a
zöld-fehérek fokozatosan átvették az irányítást,
az első félidő hajrájában pedig sorra dolgozták
ki a helyzeteket. A címvédő a 40. percben szer-
zett vezetést, ekkor Dinjar szöglete után Kam-
ber fejelt a kapuba. A hátralévő öt percben
Strestik került kétszer ziccerbe, az első lehető-
ségnél még Szűcs hárított, másodszor azon-
ban a győri támadó túljárt a kapus eszén, a szü-
netben így két góllal vezetett az ETO. A térfél-
csere után visszaesett a vendégek játéka, a győ-
riek visszahúzódva igyekeztek őrizni előnyüket,
és bár a hazaiak a 81. percben Eszlátyi góljával
szépítettek, egyenlíteniük már nem sikerült, a
győriek elhozták a három pontot Pápáról. Az él-

Győrött rendezték a 29. nemzetközi Balázs-kupa utánpótlás-
kézilabdatornát, melyen több korosztályban is győri siker szü-
letett. Az eredmények. Lány A: 1. Gárdonyi, Győr, 2. Siklós, 3.
Toldi DSE, Győr. Lány B: 1. Gárdonyi, Győr, 2. ETO-Padányi,
3. Szigetszentmiklós. Lány C: 1. Gárdonyi, Győr, 2. ETO-Kö-
lyökkézi, 3. Pecine (szlovén). Lány D: 1. ETO-Kölyökkézi, 2.
ETO-SK Talent. Fiú A: 1. XVI. ker. KMSE, 2. ASKÖ (osztrák), 3.
Gárdonyi, Győr. Fiú B: 1. Tarján SE, 2. SKP Bratislava, 3. Apor
B, Győr. Fiú C: 1. Apor, Győr, 2. XVI. ker. KMSE. Fiú D: 1. Apor
A, Győr, 2. Kőkúti Sasok, 3. Pitypang Budapest. 

Fokozza a nyomást az ETO
lovas Debrecen gól nélküli döntetlent játszott
Pakson, a második helyezett ETO így három
pontra felzárkózott a táblázaton. Öt fordulóval a
vége előtt teljesen nyílt a bajnoki címért folyta-
tott küzdelem, a győrieket minden dicséret
megilleti a felzárkózásért. A következő forduló-
ban Horváth Ferenc együttese vasárnap 16.30
órakor az Újpestet fogadja az ETO Parkban. 

Az NB II-ben a Gyirmót kiütéses győzelmet
aratott hétvégén, és már csak kétpontnyi tá-
volságra van a dobogós helyezéstől. Sisa Tibor
csapata a Vasas ellen hazai pályán nyert 4–0-
ra, a gólokon Fejes, Madarász, Oross és Balog
osztoztak. A kék-sárgák a folytatásban pénte-
ken 15.30 órakor a listavezető Nyíregyháza ott-
honában lépnek pályára, a mérkőzést a Duna
Televízió élőben közvetíti. 

Jakabos győzött
a Budapest Openen

voltak a szintek, azoknál akartam job-
bat úszni, ez sikerült. Időnként még ér-
zem a vállam, a műtét után öt hónapot
mondtak az orvosok – én már azt na-

gyon hosszúnak találtam –, aztán fél
évet, nemrég pedig azt, kell egy teljes
év, hogy minden fájdalom eltűnjön.
Ezért még nem is tudom, hogy milyen
számokban indulok, alapvetően pil-
langóban és vegyesben szeretnék,
mint régen, ám egyelőre a pillangó-
ban is csak ötvenre mertünk benevez-
ni. A jobb vállam még mindig kisebb,
kevésbé erős, mint a bal, és ezt pillan-
gónál nagyon érzem – amíg nem lesz
meg a jó érzés, addig nem fogom eről-
tetni, bármennyire is szeretném. Most
elmegyünk egy magaslati edzőtábor-
ba, ahol erőben utolérhetem magam,
utána meglátjuk, jöhet-e a pillangó,
vagy még várni kell vele.”

Sikeres Balázs-kupa
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A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem csapata hazai
pályán 93–66-ra győzött a Tiszaújváros ellen az
NB I/B-s férfi kosárlabda-bajnokság rájátszásá-
ban. A győriek az első negyedben magabiztos
előnyre tettek szert, a második szakaszban azon-
ban felzárkóztak a vendégek. A nagyszünetet kö-
veten összeállt a hazaiak védekezése, így folyama-

A Hat-Agro UNI Győr együttese a hazai
siker után idegenben is legyőzte az MTK
csapatát, így az ötödik helyért játszhat a
női kosárlabda-bajnokságban. A zöld-fe-
hérek mindössze kilenc játékossal utaz -
hattak el Budapestre, horvát irányítójuk
ráadásul nem teljesen egészségesen vál-
lalta a játékot. A tartalékos győriek szinte
végig vezettek, az utolsó negyedben
azonban utolérte őket az MTK, és a 39.
percben kiegyenlített. A végjátékot – és
így a mérkőzést is – Dobos és Ivanovic ko-
saraival a vendégek nyerték, akik 72–70-
es sikerükkel lezárták az egyik fél máso-
dik győzelméig tartó párharcot. 

„Minden elismerésem a lányoké,
mert mindent megtettek azért, hogy
megnyerjék a mérkőzést. A végére
majdnem elfogytunk, Gambiraza sérül-
ten vállalta a játékot, faultproblémák mi-
att a rotációnk tovább szűkült, de a sze-
rencse mellénk pártolt, s úgy gondolom,
megérdemelt volt a győzelmünk” – érté-
kelt Bencze Tamás vezetőedző. 

A Hat-Agro UNI Győr a Szekszárddal
csap össze az ötödik helyért, a párharc
ezúttal is az egyik fél második győzelmé-
ig tart. Az első mérkőzést pénteken
19.30 órakor játsszák a Magvassy Mi-
hály Sportcsarnokban, a második talál-
kozót a tervek szerint hétfőn rendezik
idegenben.  

A Győri Audi ETO KC a hét végén Da-
bason lép pályára a női kézilabda Ma-
gyar Kupa négyes döntőjében. A zöld-
fehérek a legutóbbi kilenc alkalommal
elhódították a címet, a csapat célja az,
hogy zsinórban tizedszer is a magas-
ba emelhessék a trófeát. Ambros
Martin együttese ezzel a négyes dön-
tővel egy másikra készül, hiszen egy
héttel később a Bajnokok Ligájában is
final fourt rendeznek Budapesten a
győriek részvételével. 

AJÁNLJUK
ÁPRILIS 25., PÉNTEK
Női kosárlabda
19.30 Hat-Agro UNI Győr–
Szekszárd (bajnoki rájátszás,
Magvassy-csarnok) 

ÁPRILIS 27., VASÁRNAP
Labdarúgás
16.30 Győri ETO FC–Újpest
FC (OTP Bank Liga-mérkőzés,
ETO-Park)

Négyes döntő a Magyar Kupáért
„Az elődöntőben mindenképpen

nyernünk kell a Siófok ellen, ugyan Da-
bas nem hazai pálya, de nem szabad,
hogy ez problémát okozzon. A döntőben
várhatóan a Fradival játszunk majd, az
egy ki-ki mérkőzés lesz, de bízom benne,
hogy ott is győzni tudunk” – mondta
elöljáróban Görbicz Anita, az Audi ETO
csapatkapitánya. 

A legjobb négy közé a győrieken kívül
a zöld-fehérek fiókcsapatának számító
Veszprém, a Siófok és a Ferencváros ju-

tott be. Az első elődöntőt pénteken 17
órakor a Veszprém vívja a Ferencváros-
sal, míg a Győri Audi ETO KC és a Siófok
csatája 19 órakor kezdődik. A bronzmér-
kőzést szombaton 12 órakor játsszák, a
döntőben pedig 14 órakor fújnak sípjuk-
ba a játékvezetők. Biztonságtechnikai
okokból a szervezők kettéosztották a
csarnokot, a győri szurkolók a C, D E és
F szektorokban foglalhatnak helyet. A
hétvége valamennyi mérkőzését a
SportKlub élőben közvetíti. 

Az ötödik
helyért 
játszhatnak

Súlyemelés. Április 26-án,
szombaton 11 órakor a Pálffy
Miklós Kereskedelmi Szakképző
Iskolában rendezik meg a „Győri
sportélet büszkeségei” elnevezé-
sű beszélgetéssorozat következő
állomását, melyen az idén negy-
venéves győri súlyemelés képvi-
selői lesznek a főszerepelők.

Fölényes hazai győzelem
tosan nőtt a különbség. A záró negyedben a kiegészítő embe -
rek is lehetőséget kaptak, így is közel harminc ponttal nyert az
egyetemi csapat. 

„Zónavédekezésünk meghozta azt a sikert, amire számítottam.
Támadásban csapatként működtünk, és ismét sikerült kilencven
pont körül dobnunk. Bízom a további sikeres szereplésben” –
mondta a mérkőzés után Rátvay Tamás szakmai igazgató. 

Régen várt sikert arattak
Hosszú idő után újra győzni tudott
az ETO-SZESE a férfi kézilabda-
bajnokságban, a zöld-fehérek ha-
zai pályán a Ceglédet fektették két
vállra. Az első percek után a győri-
ek vették át az irányítást, három
góllal megléptek, de a szünetig
egy gólra zárkóztak fel a vendégek.
A zöld-fehérek a második félidő-
ben negyedórányi játék után ellép-
tek ellenfelüktől, ezt követően fo-
lyamatosan növelték a különbsé-
get, végül gólzáporos mérkőzésen
41–34-re nyertek. A csapat leg-
eredményesebb játékosa a tizen-
egy gólig jutó Halász Levente volt,
de mindenki hozzátette a magáét
a sikerhez. Rosta Miklós együttese
legközelebb vasárnap 17 órakor
Mezőkövesden lép pályára. 
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Budapesten több mint húszezer futó
részvételével rendezték meg a 29. Te-
lekom Vivicittá Városvédő Futást. A
félmaratonon a nőknél a győri Föl -
dingné Nagy Judit (Futóbarátok Egye-
sület) volt a leggyorsabb, aki 1 perc
24 másodperccel előzte meg a máso-
dik helyezett Varga Évát. 

„A nyolcvanas évek végén indultam
először ezen a versenyen, ezért hamar fel
is ébredt bennem a nosztalgia. Ennyi in-
dulóról akkor még nem is álmodhattunk.
Az elmúlt években már jóval hosszabb
távokon mérettetem meg magam, de ha
ilyen szép környezetben futhatok egy fél-
maratont, akkor azt mindenképp ki kell
használni. Minden a futás mellett szólt: a
győri futóklubból is rengetegen nevez-
tek, az idő pedig gyönyörű volt az előre-
jelzések ellenére is. Varga Évával az első
öt-hat kilométeren futottam együtt, utá-
na szép lassan sikerült leszakítanom. Ezt

A Széchenyi István Egyetem a szak-
mai tudás megszerzése mellett ki -
emelten fontosnak tartja a hallgatók
egészségét is, melyet a sportolással
lehet leginkább megőrizni. Az intéz-
mény pályázat útján közel 35 millió fo-
rintot nyert a szabadidősport fejlesz-
tésére, melyet az Európai Unió és a
magyar állam finanszíroz. 

A projekt elsősorban a szabadidő -
sport területének fejlesztésével kapcso-
lódik az oktatáspolitika felsőoktatási

Új élet, új remények! Ismerős lehet e
pár sor azoknak, akik változtatni sze-
retnének életükön, legyen szó munka-
helyről, lakhelyről, párkapcsolatról,
vagy akár a sportról és az egészséges-
sé válásról is. A történet egyszerűnek
tűnhet, hiszen csak el kell járnom egy
edzőterembe heti három alkalommal,
és máris elérem a célom – ez azonban
a gyakorlatban sokkal komplexebb,
mint hinnénk. 

Süle Lászlóval 2012 októberében
találkoztam először, ekkor kezdtünk
bele abba a munkába, ami a mai na-
pig is tart, hiszen keményen küzd a to-
vábbi céljai elérése felé. Állapotfelmé-
rés során kiderült, hogy rendszertelen
táplálkozás jellemzi, illetve kevés ed-
zőtermi tapasztalattal rendelkezik. A
folyamatosan növekvő terhelések, il-
letve a megfelelő ételek és később a
táplálék-kiegészítők helyes megvá-
lasztása után rohamos fejlődés volt ta-
pasztalható, ami nagy örömmel és

Önt is várja
a tanyaház!
A korai tavasz térségünkben is előrébb
hozta a horgászszezon kezdetét. A tava-
szi telepítéseket követően, a városi tavak
és holtágak partjain egymás után akad-
nak horogra a szebbnél szebb pontyok.
A Rába belvárosi szakaszán keszegzsák-
mányra számíthatunk. A horgászatok
során gyakran szóba jönnek a nyári ter-
vek. Idén is vár minden horgászt a festői
szépségű Szigetközben a jól felszerelt
ásványrárói horgásztanya. A megyei hor-
gász szövetség üzemeltetésében lévő
létesítményben kedvező áron szállha-
tunk meg. A környéken jó halfogási lehe-
tőségek kínálkoznak, az itt üdülők min-
den évben pontyok, amúrok, harcsák és
süllők fogásáról számolnak be. Az üdülő
május elsején nyit, viszont a szállást ér-
demes minél hamarabb lefoglalni, hogy
a számunkra kedvező időszakban kap-
junk beutalót. Az árakról, az időpontok-
ról és a tudnivalókról az info@horgszov-
gyor.hu e-mail címen, és munkaidőben
a 96/524-988-as telefonszámon kapha-
tunk felvilágosítást. A tanyáról, a házi-
rendről és a horgászati lehetőségekről a
megyei horgász szövetség megújult
honlapján, a www.horgszovgyor.hu ol-
dalon is sok információ olvasható.

Földingné győzött a félmaratonon

követően próbáltam a gyorsabb férfi fu-
tókból erőt meríteni, hiszen bolyban
könnyebb futni. Szerencsére az erőnlé-
temmel nem volt probléma, a hullámvöl-
gyek elkerültek. Idén harmadszor álltam

rajthoz, két hete futottam a korosztályos
világbajnokságon a Városligetben, a
mostani közel nyolcvanhárom perces
eredményemmel elégedett vagyok” –
mondta Földingné Nagy Judit. 

Tudás és sport az egyetemen
ágazatának céljaihoz. Az intézmény által
megvalósítani tervezett fejlesztések leg-
fontosabb célja, hogy megvalósuljon
sportszolgáltatásainak fejlesztése, ja-
vuljon a hallgatók egészségi állapota,
növekedjen a hallgatóinak körében az
aktív sportolók aránya, és ezzel párhu-
zamosan csökkenjen azok száma, akik
a középiskola befejezése után nem mo-
zognak rendszeresen. 

A koncepció kiemelt programja, hogy
a sportolás és a tanulás egymást segítve

és erősítve valósuljon meg az óvodától
egészen az egyetemig. Az intézmény bő-
víteni kívánja a sporthoz kapcsolódó kép-
zések spektrumát, emellett az egyetem
számára fontos az élsportban résztvevő
két csapatsportágban (kosárlabdában
és kézilabdában) a másodosztályú ver-
senyzés stabil biztosítása, az élsportolók
számára a kettős karrier életpálya-modell
elősegítése, valamint korszerű népegész-
ségügyi felsőoktatási szakirányú tovább-
képzési program kialakítása.

Süle László a siker útján
még nagyobb motivációval töltött el
bennünket, és további keményebb
munkára ösztönzött minket. Koordi-

nációs és kondicionális képességei
rengeteget fejlődtek az erősítőgépek
és funkcionális eszközök helyes hasz-
nálatának hatására. Edzéseit folyama-
tosan kontrollálom, illetve önálló edzé-
seire saját maga készít edzéstervet és

hajtja végre minden feladatát ponto-
san. A nagykönyvben leírtak beigazo-
lódtak, miszerint megfelelő táplálko-
zás, rendszeres és ésszerű edzés nél-
kül ez a változás nem valósulhatott
volna meg. Ám a sikerhez nem egye-
nes út vezet, így neki sem volt könnyű.
A több műszakos munka, a kiküldeté-
sek sora és az időhiány sem akadá-
lyozza céljai elérésben, az edzésre és
a helyes táplálkozásra mindig szakí-
tott időt, és ez a folyamatosság meg-
hozta gyümölcsét. Jelenleg Laci élete
első fitneszmodell-versenyére készü-
lünk, ami sorsdöntő lehet számára.
Tehát soha nem késő a változás útjára
lépni és, ha már ott vagyunk, ne fordít-
sunk neki hátat. Süle László üzenete
a változásra vágyóknak: „Ne keresd a
kifogásokat, a változás csakis rajtad
múlik!”

Nagy Richárd
személyi edző, Speedfit
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Hagyomány már, hogy május elsején az
állatkert családi napot és élvezetes prog-
ramokat szervez Kiskúton. A nap során
több etetést is figyelemmel kísérhetnek
a látogatók, de kinyitja kapuit a Makizoo,
ahol a látogatók testközelből ismerked-
hetnek meg a gyűrűsfarkú makik egyik
csapatával. Ugyan simogatni nem lehet
őket, de a vállalkozó szelleműek néhány
finom falattal megkínálhatják ezt a Ma-
dagaszkáron őshonos makifajtát. A fi-
nom falatokat nem vetik meg, így való-
színű, hogy nagy érdeklődéssel közeled-
nek mindenkihez, aki belátogat hozzá-
juk. Megmutatja magát Benji, a láma,
aki 11 és 13 órakor tesz sétát a látogatók
között, illetve Petra, a dromedár is gon-

dozói vezetésével a régi játszótér helyére
sétál, ahol 12.15 és 12.30 között pihen.
Az állatkert melletti színpadon 14 órától
a B’Ron’Sis Hip-hop csapatának tánc-
bemutatóját láthatják az érdeklődők,
14.30-tól Gáspár Laci lép fel, 15 órától
a gyerekeknek a Hello Kids zenél, ők a
nap során többször szerepelnek: 17 és
19 órakor is övék a színpad. 16 órától el-
látogat Kiskútra a Mosonszentmiklósi
Fúvószenekar, majd 18 órától Illés Gab-
riella és Széles Zoltán operettslágerek-
kel szórakoztatják az érdeklődőket.

Az állatkertben a látogatók több
ügyességi játékot is kipróbálhatnak. Az
érdeklődők simogathatnak királypitont,
madagaszkári bütyköscsótányt, szakál-
las agámát és görögteknőst is. 

Információ: www.zoogyor.com

Családi nap
Kiskúton

KOS
A héten a barátságok kerülnek előtérbe
az Önök életében, rég nem látott barát is
feltűnhet a színen. Ne utasítsák vissza a találko-
zót. Munkahelyükön hagyják a vitákat másra. 

BIKA
Minden úgy történik, ahogyan azt Önök
akarják a héten. El is érik céljaikat, családjuk nagy
örömére. Támogatják Önöket most mindenben.
Irigyekre tehetnek szert. 

IKREK
Maradjanak nyugodtak a héten, lazítsa-
nak, pihenjenek egy kicsit. Minden elmaradt dol-
got meg tudnak most valósítani, amit csak szeret-
nének. Foglalkozzanak magukkal kicsit. 

RÁK
Gondolják végig életüket most, változtas-
sanak mindenen, amin csak tudnak, amin szüksé-
ges. Ne várjanak, nem érdemes. A barátok, az em-
berek is változnak Önök körül, ne ijedjenek meg. 

OROSZLÁN
Figyeljenek az egyensúlyra jobban eb-
ben az időszakban, jó döntéseket hoznak, ha most
figyelnek megérzéseikre. Jut némi idejük önma-
gukra is, családjukra is. Gyomrukra figyeljenek. 

SZŰZ
Nyugodt, csendes hét következik életük-
ben most, használják ki ezt az időszakot. Gondolja-
nak önmagukra is, ne csak az elintéznivalókra. Min-
den, ami felesleges energia, iktassák ki életükből. 

MÉRLEG
Minden problémamegoldó gondolatukra
szükség lesz a héten, de ne aggódjanak, sikerül
megoldaniuk minden adódó konfliktust. Munká-
jukban sok most a kihívás, legyenek bátrak. 

SKORPIÓ
Gondolják végig dolgaikat a héten, csak
azután cselekedjenek. Ne legyenek elhamarkodott
döntéseik. Legyenek bölcsek, ezt várja családjuk,
munkatársaik is. Ez ne stresszelje Önöket. 

NYILAS
Hagyják maguk mögött munkájukat, ha
letelik, ne vigyék haza a problémákat, nem lenne
ildomos. Foglalkozzanak az otthoni feladatokkal,
jó eseményekkel többet, és persze párjukkal is.

BAK
Rakjanak rendet életükben a héten, eljött
ennek is az ideje. Érdemes minden téren elgondol-
kozniuk. Rakják rendbe családi kapcsolataikat is,
lássanak tisztán minden téren. 

VÍZÖNTŐ
Saját életük, családjuk, párkapcsolatuk ke-
rül most előtérbe, és ez örömmel tölti el Önöket. Zár-
ják ki a negatív munkahelyi, világi eseményeket,
gondolatokat, és csak céljaikra koncentráljanak. 

HALAK
Figyeljenek jobban saját lelki egyensúlyuk
kialakítására, stabilitásuk elérése most a legfonto-
sabb. Ne avatkozzanak munkahelyi vitákba, nem
érdemes. Párjukkal, családjukkal törődjenek.

Horoszkóp


