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3. oldal Nyilvánosságra hoz-
ták a felvételi jelentkezés adata-
it. Nőtt az érdeklődés a képzése-
ink iránt. Az eredményeket érté-
kelte a Széchenyi-egyetem és
az Apáczai-kar szakembere is.

4. oldal Miért szeretem Győrt?
Rovatunkban Ferenczi Tamás festő
szerint a festészet tanulható, vall
többek között arról, mi kell a min-
dig frissen mosott ecset mellett ah-
hoz, hogy valaki jó festő legyen.

13. oldal Mesebeli darabok, varázsjegy, sulibérlet, kiváló rende-
zők és színészek – bemutatták a Győri Nemzeti Színház 2014–2015-
ös évadját. Műsorra tűzik többek között Shakespeare-től A windsori
víg nők című vígjátékot, a Jézus Krisztus szupersztár musicalt, Gogol-
tól A revizort, Mozart A varázsfuvola operáját, és a népszerű Portugál
című darab írójának is lesz bemutatója Június címmel.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

KKöösszzöönnttjjüükk
aazz  ééddeessaannyyáákkaatt!!

28–29. oldal  A Győri Audi ETO KC sorozatban
tizedszer hódította el a Magyar Kupát, a zöld-fe-
hérek a címvédés reményében lépnek pályára
hétvégén a Bajnokok Ligája négyes döntőjében is.



Kivágták a veszélyes
nyárfákat

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

és fél ezernél is több palacsintát sütöttek 24 óra alatt
a Széchenyi István Egyetem hallgatói a SZE Napok
program keretében. Az eredménnyel a csapat új or-
szágos rekordot állított fel. A hiteles jegyzőkönyv alap-
ján 28.542 palacsinta készült el.

28 300 pedagógus vett részt a Néphagyományőrző Óvo-
dapedagógusok Egyesületének 16. tavaszi találko-
zóján. Az egyesület összefogja azokat az óvónőket
és óvodai testületeket, akik éltetik a néphagyomá-
nyokat. A rendezvényt a tavaly elhunyt Barsi Ernő
néprajzkutató-főiskolai tanár emlékének szentelték.

NAPRÓL NAPRA

Április 25.

Április 26.

Április 27.

Április 28.

Április 29.

Április 30.

Május 1.

Az elöregedett, idős fák
a házakat veszélyeztet-
ték, ezért kértek segítsé-
get a lakók. A Győr sárá-
siak problémája még
2012 őszén kezdődött,
amikor a Bácsa és Sá-
rás közötti erdős terüle-
ten a vihar kettétörte az
egyik 40 méter magas
nyárfát. A közeli Köviró-
zsa utca 43–55. közötti
területen hasonlóan el -
öregedett nyárfák álltak,
amelyek a lakóházak
fölé magasodva, a viha-
ros időkben veszélyez-
tették az épületeket, az
ott élők testi épségét is.

Fogadóóra 
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
következő fogadóóráját
május 5-én, hétfőn 16.00
órakor tartja az Arany Já-
nos Általános Iskola
könyvtárában. Bárány
István önkormányzati
képviselő is fogadóórára
várja a lakosokat május
5-én 18 órától az Audi
Hungaria Iskolában, má-
jus 6-án 18 órától a Kisbá-
csai Tagiskolában és má-
jus 7-én a Bácsai Művelő-
dési Házban.

TeSzedd! 
Az ország legnagyobb ta-
vaszi nagytakarítására, a
TeSzedd! akcióra várják
az önkénteseket május
9–11. között. Eddig több
mint 1000 találkozási
pontot regisztráltak,
Győr környékén eddig 25-
öt. Új pontot május 2-ig
lehet létrehozni a
www.teszedd.hu webol-
dalon, ez a határideje az
önkéntesek regisztráció-
jának is. A találkozási
pontokon bárki csatla-
kozhat a nyílt szemét-
gyűjtő csoportokhoz. A
gyűjtés eszközeit az Or-
szágos Hulladékgazdál-
kodási Ügynökség  bizto-
sítja.

A fák kivágását a szak-
emberek is indokoltnak
tartották. A lakók több
helyen is próbálkoztak,
végül a körzetben lakó
Morvay Lászlóhoz, az
önkormányzat Gazdasá-
gi és Tulajdonosági Bi-
zottságának tagjához
fordultak, aki felkarolta
az ott élők ügyét. A vég-
ső döntést a Vas Megyei
Kormányhivatal erdé-
szeti igazgatósága hoz-
ta meg, a lakóházak ép-
ségét veszélyeztető hét
darab nyárfát kivágták,
így a lakók problémája is
megoldódott.
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Tudomány. Az első győri tudo-
mányfesztiválnak adott otthont a
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ:
14 hazai és határon túli város 22 is-
kolájából érkeztek diákok és pedagó-
gusok, hogy különleges eszközökkel
és kísérletekkel csábítsák standjuk-
hoz az érdeklődőket. 

Bormustra. Harminc pincészet
150 bora 1 helyen – ezt kínálta a II.
Győri Bormustra az ETO Park Hotel-
ban, mely kitűnően illeszkedett a vá-
ros turisztikai és gasztronómiai ren-
dezvényeihez.

Garázdaság. Hat embert állítottak
elő a Győri ETO FC–Újpest FC labda-
rúgó-mérkőzés alatt, illetve után.
Egy főt tulajdon elleni szabálysértés
miatt, ötöt pedig a találkozó után,
mert a stadion közelében összevere-
kedtek.

Baleset. Egy személykocsi és egy
teherautó ütközött össze az M1-es
autópálya 120-as kilométerénél. A
balesetben ketten sérültek meg.

Vágóhíd. Illegális vágóhídra buk-
kantak Mosonmagyaróvár térségé-
ben. A vágóhelyen és a három hús-
boltban egy-egy tonna rossz minő-
ségű tőkehúst és vadhúst találtak, az
árut „a megyében soha nem látott,
megdöbbentő higiéniai körülmé-
nyek között" állították elő.

EESZI. Majálist tartott az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény a Bridge Hallgatói és Oktatói
Klubban.

Munka ünnepe. Nemzetközi hiva-
talos szabadnap. Kiskúton koncer-
tekre, táncbemutatókra vártak kicsi-
ket és nagyokat a hosszú hétvége el-
ső napján.

A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szak-
képző Iskola és Kollégium negyven tanulója és kí-
sérő tanáraik április 7. és 12. között kirándultak a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Határtalanul” prog-
ramjának keretében Erdélyben. A gyergyószentmik-
lósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum közösen ki-
alakított csereprogram keretében betekintést nyer-
tek a diákok a székely vidéki hagyományos kovács-
mesterségbe, a lópatkolás, szekérabroncs-javítás,
díszkovácsolás rejtelmeibe. „Szakmai múltunk
megőrzése a digitális jövő számára” volt a kitűzött
feladat, a gazdag történelmi nevezetességek meg-
ismerésén túl. Az intézmény május közepén várja
vissza a gyergyói iskolásokat.

Cserediákok
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

A közlekedő ember mindig
bosszús útközben. Siet, kap-
kod, esetenként anyázik.
Hosszú a sor, az előttünk lévő
mindig  szerencsétlen balfék,
a gyerek nyűgös a hátsó ülé-
sen, a biciklisek ön- és közve-
szélyesen elénk vágnak. Szó-
val már kora reggel, aztán ké-
ső délután is sikerül felborzol-
ni egymás idegeit, fölnyomni
a vérnyomását, s a káromko-
dásig srófolni a türelmetlen-
ségünket.
Előre és sokadszor szólunk:
hétfőtől Győrben elkezdik a
Baross-híd régóta várt felújí-
tását. Biztonságosabb lesz,
szebb és gyorsabb. De kell tü-
relem  a megvalósításához.
Senki sem tudja ígérni, hogy
átmenetileg nem lesz nehe-
zebb a közlekedés. Óhatatla-
nul az lesz, hiába tesznek
meg mindent a forgalomszer-
vezés szakemberei.
Örüljünk annak, hogy a város
egyik legfontosabb és legfor-
galmasabb hídja megújul, rá-
adásul állami pénzből. A mi
hidunk lesz, a mi napi haszná-
lati létesítményünk. Legyünk
megértőek vele, s az építőivel.
Induljunk el korábban a mun-
kahelyre, a rendelőbe, az isko-
lába, például az éppen hétfőn
kezdődő érettségire, mert a
késés igazolásaként az oktatá-
si intézmények nem fogad-
hatják el a hídjavítást. 
A győriek ismerik azt a pár
„egérutat”, melyeken a na-
gyobb torlódás elkerülhető. A
város történelmi szerkezeté-
ből adódóan nem sok ilyen
van, de azért akad.  Ha egymás-
hoz türelmesebbek leszünk,
akkor óhatatlanul önmagunk-
hoz is. Itt élünk ebben a szép
városban, ne rontsuk el napi
hangulatunkat azzal, hogy fö-
löslegesen bosszankodunk.
A megértésnek, a türelemnek
értelme lesz. A Baross-híd fel-
újítása az egyik legfontosabb
infrastrukturális beruházása
a városnak... Nemcsak város-
részeket köt össze, hanem elő-
re visz. Enged haladni. 

Gy. P.

Haladás

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter 

Nyilvánosságra hozták a 2014-es fel-
vételi jelentkezési adatait, ebből kide-
rül, hogy összesen 106.056 diák jelent-
kezett a felsőoktatásba: 69.727-en
alapképzésre, 9763-an osztatlan szak-
ra, 21.595-en mesterképzésre, 4971-
en pedig felsőoktatási szakképzésre.
Ez valamivel magasabb, mint a tavalyi
jelentkezői létszám: 2013-ban 95.445-
en tanultak volna tovább valamelyik
egyetemen vagy főiskolán, de a 2012-
es felvételizői létszámnál még mindig
négyezerrel alacsonyabb. 

A felvételizők többsége állami ösz-
töndíjas helyet szerezne, 91.737-en je-
lentkeztek finanszírozott képzésre, míg
önköltséges szakra 14.319-en adták
be felvételi lapjukat. 

A legnépszerűbb egyetemek-főis-
kolák listája nem változott a tavalyihoz
képest: az első három helyen az ELTE,
a szegedi és a debreceni egyetem áll.
Az ország húsz legnépszerűbb felsőok-
tatási intézménye között szerepel a
győri Széchenyi István Egyetem is, s
előkelő – ötödik – helyen áll a vidéki in-
tézmények rangsorában. Ebben az
összesítésben a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Debreceni Egyetem és a
Pécsi Tudományegyetem birtokolja a
dobogós helyeket.

A Széchenyi-egyetem képzéseit
összesen 3543-an jelölték meg első
helyen, a Nyugat-magyarországi Egye-
temét pedig 3036-an, ezen belül az
Apáczai-kar képzéseit 790-en.

A felvételi eredményeket sajtótájékoz-
tatón értékelte dr. Kovács Zsolt, a Szé-

Nőtt az érdeklődés
a győri képzések iránt

chenyi István Egyetem főtitkára. Hang-
súlyozta, a győri campus komoly növe-
kedést ért el a jelentkezések számában,
hiszen tavalyhoz képest 8,9 százalékkal
többen választották a Széchenyi-egye-
temet. Ráadásul az első helyes jelentke-
zések aránya még kimagaslóbb javulást
mutat, hiszen 12 százalékkal emelkedett
2013-hoz képest. A győri felsőoktatási
intézmény erejét pedig az is tükrözi,
hogy a legsikeresebb karok versenyé-
ben is megállta a helyét. Kovács Zsolt ki-
fejtette, az összes jelentkező választását
vizsgálva, a 20 legsikeresebb kar között
18 budapesti és kettő vidéki található.
Ebből az egyik a győri egyetem műszaki
tudományos kara, amely az előkelő nyol-
cadik helyen áll a rangsorban, ha az első
helyes jelentkezőket számoljuk, akkor
pedig a negyedik.

Bár a szá-
mok egyértel-
mű növekedést
és érdeklődést
mutatnak, a
Széchenyi Ist-
ván Egyetem a
jövőben a hall-
gatói létszám
növelése helyett, még inkább a minő-
ségi képzésre helyezi a hangsúlyt –
mutatott rá a főtitkár. Azt mondja, az a
céljuk, hogy hozzájuk a jobb ered-
ménnyel végző hallgatók menjenek,
hogy ők bent maradjanak az intéz-
ményben, elvégezzék a képzést, diplo-
mát szerezzenek, valamint kapjanak
valamennyi pluszt, ami hozzásegíti
őket az elhelyezkedéshez, a munkahe-
lyi helytálláshoz. A szakember elmond-
ta, hogy a végzett hallgatók 90 száza-

léka fél éven belül talál munkát, ami ki-
fejezetten jó eredménynek számít. 

Az előző tanévhez képest közel 100
fővel többen jelölték első helyen a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Kar képzéseit is. A szep-
temberben induló szakokat első he-
lyen 790 fő jelölte meg – közölte la-
punk megkeresésére Hamuthné Mes-
terházy Anita tanulmányi koordinátor.
A szakember hozzátette, az alapképzé-
si szakok közül az idei évben kiemelke-
dően nagy az érdeklődés a rekreáció-
szervezés és egészségfejlesztés szak-
ra, a gyógypedagógia szak mindkét
szakirányára (logopédia, tanulásban
akadályozottak pedagógiája). Az el-
múlt évekhez hasonlóan sokan érdek-
lődnek a turizmus-vendéglátás szak,
valamint a tanítóképzés után.

K l i n g h a m -
mer István fel-
sőoktatási ál-
lamtitkár az
Eduline portál-
nak a felvételi
adatokkal kap-
csolatban azt
mondta, a je-

lentkezők számának növekedése azt
jelzi, hogy „töretlen a magyar felsőok-
tatás iránti érdeklődés". A keretszámok
eltörlése és az állami ösztöndíjrendszer
átalakítása tervezhető és mindenki szá-
mára elfogadható feltételeket teremt a
felsőoktatásban való részvételre – ma-
gyarázta, hozzátéve: hiába érettségiz-
nek évről évre kevesebben, a jelentke-
zési kedv idén nőtt, tehát a fiatalok na-
gyobb része akar bekerülni a felsőokta-
tásba, mint korábban.

Egyre többen
jelentkeznek
egyetemeinkre 
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Győrt öröm festeni, mert amit szeret az ember, azt meleg
szívvel és könnyű kézzel festi. Ferenczi Tamás örömmel
dolgozik, azt mondja, otthon van, szereti és ismeri az ut-
cákat, a tereket, de leginkább az itt élő embereket, akik
a város lelkét adják. Győr naponta felfedezhető, mert
ezer arca van, jelenével együtt mutatja meg történelmét
és kiszámítható jövőjét. A kedvenc a Bécsi kapu tér, a kar-
meliták temploma, a barokk paloták, a Káptalandombra
felkúszó kis utcácska. A csodák világa ezredszer megörö-
kítve is nyújt valami újat, valami meglepőt, csak jó szem-
mel, szeretettel kell nézni rá.     

Ferenczi Tamás népszerű festő, kiállításainak látogatott-
sága rendre helyi csúcsokat dönt, képei a győri jótékony-
sági árverések kelendő darabjai. Soha nem volt főállású
képzőművész, kezdetektől munka mellett tanult és alkotott.
Úgy gondolja, sikerének éppen ez a kulcsa, szabadon és
örömmel festhet, mert nem ebből kell megélnie. Kalando-
zik, járja a várost, a vidéket, a távoli mediterrán tájakat, s
papírra, vászonra viszi, ami másoknak is tetszhet. Azt kere-
si, amit érdemes átadni az otthoniaknak, akik hálásak, ha
a kép azt mutatja, amit szívesen látnak.

Kaposváron született, édesapját, az egykori minisztéri-
umi tisztviselőt és országos gyorsíró bajnokot kiváló grafi-
kusként tartották számon. A család Budapesten majd Szé-
kesfehérváron élt, Tamás húszévesen, 1970-ben költözött
Győrbe. Izgalmas munkát talált, a moziüzemi vállalat ván-
dorfilmes csapatát vezette, vetítéseket szervezett szerte a
megyében. Aztán jött a rendszerváltás meg a videobiznisz,
magánvállalkozóként félszáz tékát nyitott szerte az ország-
ban. Közben festett és társaságot épített maga köré. Üzlet-
emberként az országos szakmai szervezetekben, győri pol-

gárként a lokálpatrióta egyesületekben és a város önkor-
mányzatában kereste a helyét.  

Mindig nyüzsgő ember voltam, mondja magáról Fe-
renczi Tamás, aki egyesületi munkájára derűsen, a politi-
kusira borúsan gondol vissza. Az utólagos leltár rövid és
pontos. Civilként tavat kotort, búcsúi hagyományt élesz-
tett újra, ez volt élete napos oldala. A városatyai szerep
négy évig tartott, ma már tudható, ezt a ciklust árnyékban
töltötte. Alig fes-
tett, a politika
nem tesz jót a lé-
leknek, a vász-
non az jelenik
meg, amit az al-
kotó lát a világ-
ból. Tamás sze-
rint a festészet
me gtanulható
mesterség, de a művet csak ez a világlátás teheti egyedi-
vé, értékessé. Impresszionistákkal szólva, a formák kötöt-
tek, a színek belülről jönnek.   

A németek győri önkormányzatának Kazinczy utcai há-
zában beszélgetünk, a kétezer lelkes közösség 2010-ben
választotta meg elnöknek az atyai jogon közéjük tartozó Fe-
renczi Tamást. Itt szó sincs politikáról, a nemzetiségi szer-
vezet sok egyéb mellett nyelvet, hagyományt ápol, gyer-
mekintézményeket, egyesületeket támogat, kulturális
programokat szervez. Legközelebbi nagy akciójuk a nyári
fesztivál lesz, győri német zenészek, énekesek, táncosok
mutatkoznak be a város közönségének. Az elnök addig is
fest, újabb kiállításra készül és könyvet ír. A nemzetiség vá-
rosi történetét kutatja, az eredmény reménye szerint nem
helytörténeti tanulmány, sokkal inkább emberi történetek
gyűjteménye lesz, sok humorral.   

Ferenczi Tamás: Amit szeretek,
azt könnyű kézzel festem 

Kritika I.
„Az alkotó nem félti a
szabad szellemtől és a
szabad gondolattól a
világot, még akkor
sem, ha mostanában
azt tapasztalja, az ér-
téknek, az értékterem-
tésnek nincsen becsü-
lete. Viszi a nézőt ten-
gerparti nyárba, ahol
a sellők születnek, ké-
pein nincs kiszámí-
tottság, eleven és új
utakat jár be, kikötő-
ket, görög szigeteket,
közben a filozófus
Ludwig Feuerbachtól
idéz. Ahhoz, hogy vala-
ki jó festő legyen,
négy dolog kell: meleg
szív, jó szem, könnyű
kéz és mindig frissen
mosott ecset.”

Kritika II.
„Ferenczi Tamás több
műfajú mester: kiváló
apa, remek barát, egy
időben lokálpatrióta
városatya, időnként
bohém, ha a szükség
úgy hozza, drámai, de
mindent komolyan
vesz, azzal a hittel és
lelkesedéssel, ami
csak az igazi nagy játé-
kosoknak adataik
meg, veszteni is tud-
ván, ha kell. Nincse-
nek cinkelt lapok,
nincs a kabátujjában
elrejtett kósza lap, de
aki igazán ismeri, az
tudja, hogy mindent
ütő joker lapul a szíve
felett.”

A város
naponta
felfedezhető

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?
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IPAR  HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Harmadik alkalommal hirdetett
Együttműködési Fórumot az ipari
parkban tevékenykedő vállalkozások
számára a Győri Nemzetközi Ipari
Park Kft.  A már hagyományosnak
mondható találkozót azzal a céllal hív-
ta életre Görög Tibor ügyvezető igaz-
gató, hogy a cégeket közelebb hozza
egymáshoz, és segítse a vállalkozáso-
kat az együttműködésben, kapcsola-
taik továbbépítésében. A korábbi ösz-
szejövetelek jó tapasztalatai alapján a
vállalkozások vezetői, képviselői mel-
lett külső előadók is meghívást kaptak
az összejövetelre, akik hasznos infor-
mációkkal látták el az érdeklődőket. 

A meghívottakat házigazdaként
Görög Tibor, a Győri Nemzetközi  Ipari
Park Kft. ügyvezető igazgatója kö-
szöntötte, aki beszámolt az elkészült
iparvágány-bővítés és járulékos mun-
kálatainak átadási folyamatáról, az
ipari parkban idén megvalósuló fej-
lesztésekről, így a hármas számú tó
és csapadékgyűjtő rendszerének bő-
vítéséről, illetve a tervezett út- és

Együttműködési Fórum – harmadszor
közműberuházásról, valamint a tava-
szi és  nyári időszakban várható kar-
bantartásokról, felújításokról. Tájékoz-
tatást adott továbbá az  új  ipari  terü-
letek tervezett értékesítéséről és a
Győri Ipari  Park további bővítésének
szükségességéről, lehetőségeiről.

Az ismertetőt követően átadta a
szót a meghívott vendégeknek, akik
érdek-képviseleti, munkaerő-utánpót-
lási és biztosítási kérdésekben adtak
tájékoztatást az ipari park vállalkozá-
sainak.

A fórum első előadója dr. Pataki De-
zső, a Vállalkozók és Munkaadók Or-
szágos Szövetségének (VOSZ) regio-
nális tanácsadójaként a mikro-, kis- és
közepes vállalkozások számára kialakí-
tott, tavaly szeptember óta működő ta-
nácsadói szolgáltatásokról számolt be
a hallgatóságnak. Mint elmondta, a
VOSZ szakértőihez elsősorban adózá-
si, finanszírozási, jogi, pályázati kérdé-
sekkel fordulnak ingyenes tanácsadá-
sért a kis és középvállalkozások, de sok
kérdést kaptak a pénztárgépek lecse-

rélésével és a polgári törvénykönyv
módosításával kapcsolatban is.

A korábbi fórum alkalmával az ipari
park cégeinek képviselői főként a szak-
képzett munkaerő-utánpótlás biztosítá-
sának nehézségeiről és a hatékony
szakképzés kérdéseiről váltottak szót, s
ez a téma ezúttal is szóba került. Az ez-
zel kapcsolatos lehetséges megoldá-
sokra, lehetőségekre ezúttal Klehr Emí-
lia, a Diwa Personalservice Munkaügyi
Szolgáltató Kft. ügyvezető  igazgatója
hívta fel a figyelmet. Görög Tibor a té-
mához hozzáfűzte, hogy következő
években a győri vállalkozások számára
szükséges szakképzett munkaerő bizto-
sításának érdekében széles körű egyez-
tetés előkészítése van folyamatban a
Városvezetés, az Iparkamara, az oktatá-
si intézmények és maguk a vállalkozá-
sok részvételével.

A Ptk. idei módosításához kapcso-
lódott Pongrácz Péternek, a Pareven-
tio Biztosítási Alkusz Kft. (PBA) mun-
katársának ismertetője is, aki a vállal-
kozások vezetői  számára nyújtott sze-
mélyes felelősségbiztosítás lehetősé-
géről  adott hasznos információkat az
ipari park cégvezetői számára.

szerző: papp zsolt

A dr. Barsi Ernő néprajzkutató, zenepedagógus em-
lékére rendezett találkozón hagyományaink, és
azok továbbörökítése került a fókuszba…

„Mert szeretet nélkül nem lehet sem muzsikálni,
sem tanítani, sem írni. Szeresse mindenki övéit, saját
népét és értékeit, hogy másokét is szeretni tudja.” –
fogalmazott egykor Barsi Ernő, városunk 2013-ban
elhunyt díszpolgára. Emlékére a közelmúltban óvo-
dapedagógiai találkozót szervezett a Néphagyo -
mány őrző Óvodapedagógusok Egyesülete. A ren-
dezvény megnyitóján Várszegi Mónika, a győri Pol-
gármesteri Hivatal óvodai ügyekkel foglalkozó mun-

Így éltetik hagyományainkat
katársa tájékoztatta a jelenlévőket a győri óvodahá-
lózat jellemzőiről, és arról, hogy a településen több
óvoda is kiemelt területként kezeli pedagógiai prog-
ramjában a néphagyományőrzést. Közülük az egyik
a ménfőcsanaki, amelynek pedagógusai lelkes elkö-
telezettséggel kutatják népünk hagyományait, és
azokat a módszereket, amelyekkel átörökíthetik ezen
értékeket az óvodás korosztálynak. 

„Aki a népi játékok, dalok tanítására, továbbadá-
sára vállalkozik, annak mennél többet kell tudnia
azok hátteréről, arról a kultúráról, amelynek az a dal
vagy játék a szerves része” – vallják Barsi Ernő sza-
vait a rendezvény szervezői is, ezért a két nap során
olyan előadásokat szerepeltettek a programok kö-

zött, amelyek a helyi néphagyományokra és azok to-
vábbadására hívja fel a figyelmet. A Rábaköz törté-
nete, népviselete, játékai és táncai mellett olyan
szakmai kérdéseket tárgyaltak a résztvevők, ame-
lyek segítségével mindez beépíthető az óvodai
programba. A rendezvény díszvendége Barsi Hajna
néprajzkutató, dr. Barsi Ernő lánya volt, aki elmond-
ta, édesapja nagy jelentőséget tulajdonított a nép-
hagyományőrzésben a kisgyermekkori éveknek, s
nagyon büszke lenne, ha látná, hány pedagógus tet-
te magáévá tanításait, és hányan haladnak ezen az
úton. „Édesapám azt vallotta, hogy addig él egy
nép, amíg a hagyományait el nem hagyja.” Barsi Er-
nő egész élete, küldetése erről szólt.

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
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FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

A díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester és a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri szervezete, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat, valamint Győrben működő: települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, a gaz-
dasági és szakmai érdekképviselet, egyház, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, továbbá az önkor-
mányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

„Szent László-érem” adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely tudományos, művészeti, kul-
turális, sport, vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítményével a város érdekeit szolgálta, és jó hírnevét öregbítette. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (9021 Győr, Városház tér 1.) 2014. május
20-án 15 óráig beérkezőleg kell benyújtani. (Postán keresztül történő továbbítás esetén a küldeményt olyan idő-
pontban kell postára adni, hogy az biztonsággal beérkezzen fenti határidőig.)

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: 
• a jelölt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, születési vagy alapítási hely, idő, lakcím
vagy székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek), 
• a kitüntetésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését (iskolai vég-
zettség, tudományos fokozat, publikáció, elismerés, társadalmi szervezeti tagság, tisztség, általa vagy részvételével
megvalósított jelentős program, karitatív vagy mecénás tevékenység, stb.),
• a kitüntetés megjelölését és részletes indokolását, melyben az is kiemelésre kerül, hogy a javasolt személy vagy
közösség különösen mely tevékenység alapján méltó az elismerésre.

Az előkészítés és döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és az ismertetett feltételeknek
megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és
Önkormányzati Osztályán (9021 GyŐr, Városház tér 1. Tel.: 96/500-101), A vonatkozó rendelet és javaslattételi
felhívás, valamint a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Győrszentiváni Kör tér szom-
szédságában létrejött csapadék-
víz-tározó egyben kellemes pihe-
nőhely is az itt élők számára.

A 30 millió forintos, önkormányzat be-
ruházásában megvalósult fejlesztés
során a tóépítés, vagyis a kotrás, zöld-
terület-rendezés és a sétány kialakítá-
sa mellett a győri Útkezelő Szervezet
révén 17 új, gyephézagos parkoló lé-
tesült, a Győr-Szol Zrt. kezelésében
pedig kertépítés is történt.

Borkai Zsolt polgármester a tó át-
adásának alkalmából úgy fogalmazott,
az önkormányzat odafigyel arra, hogy a
belváros mellett a többi városrész is fo-
lyamatosan fejlődjön. Az egyre gyarapo-
dó Győrszentivánt sok fiatal család vá-
lasztja otthonául, ezért kezdődött el az
óvoda bővítése, az útfejlesztések és az
itt élők mindennapjait szebbé tevő be-
ruházások. „A tó kialakítása is ebbe a
sorba illeszkedik, hiszen a városrész ré-

HIRDETÉS FEJLESZTÉS

Tározótó és pihenőövezet
Győrszentivánon

gi problémája a csapadékvíz elvezeté-
sének kérdése. A tározótó nem csak
funkcionalitásában fontos, de esztétikai
élményt és kikapcsolódási lehetőséget

is nyújt. Egy olyan új közösségi tér jött
létre, amely kellemes időtöltésre csábít-
ja az itt élőket, ahol családok, barátok,
idősek és fiatalok tudnak találkozni.”

Dr. Sík Sándor, a városrész önkor-
mányzati képviselője hozzátette, az itt
élő közösség a közelmúltban ünnepel-

te a Mogyorós és Törökverő utcák fel-
újítását, valamint a piknikpark létreho-
zását, és most egy újabb kikapcsoló-
dási lehetőséggel bővül a szentiváni

kínálat. Hozzátette, a helyi vállalkozók
munkája révén elkészült tó fontos lé-
pés a csapadékvíz-elvezetési problé-
mák megoldásához, de a pihenő funk-
ció sem elhanyagolandó, amit a jövő-
ben egy kis játszótér megépítésével
szeretnének tovább erősíteni. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz
közzé „Szent László-érem” elismerések 2014. évi adományozására. 

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromkosmetic.hu

Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.

Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
• anemooptima@gmail.com
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A 2014-es esztendő hazánkban –
az utolsó magyar polihisztor ha-
lálának századik évfordulója
emlékére – hivatalosan Herman
Ottó-emlékév. Tiszteletére
Győrben konferenciát rendez-
tek és felavatták üvegmozaik
portréját is…

A napokban a Nemzeti Környezetügyi
Intézet Észak-dunántúli Kirendeltsége
és a győri önkormányzat rendezett kon-
ferenciát a Herman Ottó-emlékév prog-
ramsorozat részeként a sokoldalú tudós
halála 100. évfordulójának tiszteletére.
A Föld Napja ünnephez kötődően nem
csak az utolsó magyar polihisztorra em-
lékeztek, de bemutatták az általa kuta-
tott területek mai vonatkozásait is.

Herman Ottót az utolsó polihisztor-
nak is nevezik, hiszen nem csak termé-
szetkutató, zoológus, de néprajzkutató,
régész és politikus is volt, és számos
művészeti ágban is jeleskedett. A kon-
ferencián nem csak alakját, de a tudo-
mányra tett hatását is méltatták. La-
punk kérdésére Némethné Deák Irén, a
Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-
dunántúli Kirendeltségének vezetője el-
mondta, a tudóst tehetség, sokszínű te-
vékenység, minden részletre kiterjedő
figyelem, szenvedélyesség jellemezte,

IDEGENFORGALOM  EMLÉKEZÉS

Herman Ottó emlékét őrizve
aki autodidakta módon tanult, munkás-
ságával mégis maradandó értéket ha-
gyott hátra. „Zoológusként a sáskákat,
pókokat, madarakat és vonulásukat ta-
nulmányozta, a halakat kutatta. Néprajz-
tudósként a halászat és a pásztorkodás
témája izgatta, ősrégészként felismerte
a bükki ősemberleletet. Mindezek mel-
lett a halászat és pásztorkodás nyelvkin-
csét, a népnyelv kifejezéseit gyűjtötte,
de fontos szerep jutott a publicisztiká-
nak, az ismeretterjesztésnek, a fényké-
pészetnek, valamint a művészi színvo-
nalú természet- és a néprajzi hitelessé-
gű hangszerábrázolásoknak. A győri
rendezvénysorozattal ezeket az értéke-
ket, és persze kutatásának főbb megál-
lapításait mutatták be a középiskolások-
nak, a természettudományokat vonzó
közelségbe hozva számukra. 

Borsi Róbert önkormányzati képvi-
selő, az esemény támogatója és véd-
nöke kifejtette, a tudós előtt nem csak
a konferenciával tiszteleg a város, de
mostantól emlékét üvegmozaik kép is
őrzi. Városunkban már hagyomány,
hogy múltunk nagy alakjait közterüle-
ten elhelyezett képeken is megörökí-
tik. A képviselő és a kirendeltségveze-
tő a Herman Ottó utca 37. számú épü-
letnél leplezte le Herman Ottó portré-
ját, Sándor József Péter képzőművész
alkotását. A kép a fiatal, szenvedélyes,
méltóságtejes tudós arcképét jeleníti
meg az utókor számára.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Tavaly első alkalommal, de ha-
gyományteremtő szándékkal dí-
szítették fel a Baross úti látoga-
tóközpont előtti fát, amely az
idén újra színes szalagokat öltött.

A kezdeményezés lényege a lokálpat-
riotizmus mellett az, hogy felhívja a
győriek és a hozzánk látogató turisták
figyelmét Győr egyedülálló értékeire,
kulturális, építészeti és történelmi em-
lékeire – foglalta össze lapunknak
Tóthné Kardos Krisztina, a Látogató-
központ vezetője, aki hozzátette, a pi-
ros, fehér, zöld szalagokra írt rövid
üzenettel mindenki kifejezheti, hogy
miért szereti Győr városát.

Elsőként dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester kötötte fel szalagját az ágak-
ra, aki elmondta, Győr ma már egy
pezsgő, színvonalas kultúrával, rendez-
vényekkel, nagyszerű sportesemé-
nyekkel rendelkező város, a belvárosi

Együtt díszíthetjük a „Szeretem Győrt” fát!
Széchenyi tér pedig egy igazi találkozá-
si pont, ahol a győriek és a turisták
egyaránt jól érzik magukat. „Nem vélet-
len, hogy Győr idegenforgalma az el-
múlt években ugrásszerűen nőtt, ezért
sokat tesz az önkormányzat és sokat
tesznek a turisztikai szakma képviselői
is.” Az alpolgármester Győr májusfájá-
ra ezt írta: „Győr egy élhető város, ked-
ves, barátságos emberekkel!” A Láto-
gatóközpontot vezető Tóthné Kardos
Krisztina következő üzenetet kötötte
fel: „Számomra Győr a múltat, a jelent
és a jövőt jelenti!” Jakab Petra, az ön-
kormányzat idegenforgalmi referense
a következőket írta az üzenethez pasz-
szoló zöld színű szalagra: „Ez a város
imádja a sportot, és sikeres is benne!
Hajrá Győr!”

Szalagot a Látogatóközpont mun-
katársaitól augusztus végéig kérhet
bárki, aki szeretne részt venni a „Sze-
retem Győrt” fa díszítésében. A sza-
lagra egy rövid üzenetet kell felírni,
amely a „Miért szeretem Győrt?” kér-
désre válaszol.
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Az Audi Győrben otthon van. Ahol az ember
otthon érzi magát, kötelessége mindent meg-
tenni azért a közösségért, ahová tartozik, s
ahol otthon érzi magát – ezzel indokolta dr.
Knáb Erzsébet, a győri Audi menedzsmentjé-
nek egyetlen hölgytagja, hogy miért támo-
gatják egyebek mellett az oktatást, a kultúrát,
a sportot és az egészségügyet. 

Január elejétől a történelem során először
egy nő vezeti a General Motorst. Ön nem
csak a győri Audi ügyvezetői között az
egyetlen hölgy, hanem a teljes konszernben
is. Ennyire férfias iparág az autóipar?

Örültem, amikor a GM élére egy nőt neveztek ki.
Üzenet értéke volt, hogy a nők alapvetően egy férfias
iparágban is megállják a helyüket. Az autóiparra ugyan-
is valóban az a jellemző, hogy sokkal magasabb a férfi-
ak aránya. Mi stratégiai célként fogalmaztuk meg a nők
foglalkoztatottságát, hiszen bizonyított, hogy a hölgyek
magas hatékonysággal, precíz munkára képesek, s vál-
lalatunknál is nélkülözhetetlenek. Ez egészül ki a női in-
tuícióval, s ez például a döntés-előkészítésben hasznos
lehet. Eljött a világban az ideje annak, amikor a nők
meghatározó szerepet tudnak felvállalni. Gondoljunk
csak Németországra, amelynek kancellárja egy nő. Ez
régebben elképzelhetetlen volt.

Hogyan vezetett az útja a személyügyekért
felelős ügyvezető igazgatói posztra pontosan
egy évvel ezelőtt?

Talán a véletlen műve, hogy én vagyok az Audi-kon-
szernben legfelső szinten az egyedüli női vezető. Látszó-
lag távolról kerültem ide, korábban nyelvészettel, okta-
tással foglalkoztam. A Magyarországi Németek Általá-
nos Művelődési Központjának főigazgatójaként azon-
ban az elmúlt tizenhét évben döntően menedzsment fel-
adatokat végeztem, szervezetet kellett építeni, fejleszte-
ni, stratégiákat alkotni, kommunikálni hazai és nemzet-
közi színtéren. Vagyis mostani munkámban támaszkod-
hattam a korábban megszerzett tapasztalataimra. Most
is emberekkel foglalkozom, mint korábban, embereket
motiválok, mint korábban, embereket kell meggyőznöm
egy út helyességéről vagy helytelenségéről. A különb-
ség abban fogható meg, hogy korábbi pozíciómban
szellemi terméket állítottunk elő, itt pedig tárgyiasul a
termék, autókban és motorokban. 

Jó dolog egyetlen nőként a menedzsment-
ben dolgozni? Kényeztetik férfi kollégái?

Ugyan nem mondták, de biztosan meglepődtek,
hogy egyszerre csak itt lett köztük egy nő, s talán
óvatosság is volt bennük. De a hétköznapokban
együtt kell működni, együtt kell dolgozni, csak az
eredmény számít. Kényeztetés nincs, korrekt

Az Audi Győrben otthon van, 
mindent megtenni a helyi kö

A sok itt dolgozni
akaró ember ékes
bizonyítéka annak,
miért nyertük el
hatodszor a Magyar-
ország legvonzóbb
munkaadója címet

Német nyelvészetből doktorált.
Amikor átvette az erről szóló címet
bizonyára még ő sem gondolta,
hogy egyszer a győri Audi személy-
ügyekért felelős ügyvezető igazga-
tója lesz, s ráadásul az egész kon-
szernt tekintve az egyetlen nő a leg-
felsőbb menedzsmentben. 
Dr. Knáb Erzsébet (56) Nemes-
nádudvaron látta meg a napvilá-
got. A középiskolás éveket Baján
töltötte, majd a németországi Gre-
ifswald egyetemére került. Germa-
nisztika-történelem szakos diplo-
mával a zsebében tért haza Ma-
gyarországra. Abban a középisko-
lában lett kezdő tanár, ahol maga
is koptatta a padokat diákként. Ta-
nári karrierje az Eötvös Lóránt Tu-
dományegyetemen épült tovább,
s ahogy fogalmaz: „ekkor még azt
gondoltam tudós-tanár lesz belő-
lem.” 1994-ben azonban az élete
váratlan fordulatot vett azzal, hogy
a magyar és a német kormány
megállapodott abban, hogy a ma-
gyarországi németeknek létrehoz-
nak egy központot. 
Ennek vezetésére kérték fel dr.
Knáb Erzsébetet, s eldőlt, élete to-
vábbi részét sokkal inkább a me-
nedzseri munka tölti ki. Irányításá-
val német iskolák jöttek létre, Baján
kívül Kecskeméten és Győrben. 
A jövő hónapban elkezdődik a
győri német iskola sok milliárdos
beruházása, ami gazdagítani fog-
ja a város iskolaügyét – mondja dr.
Knáb Erzsébet, s büszkén említi
azt, hogy a világban működő né-
met iskolák világtérképére már
Győr is felkerült 142.-ként. 
Olvasás, utazás – ezeket említi,
amikor kevés szabadidejének fel-
használását firtatjuk, jelezve
egyúttal azt is, az Audi nagy csa-
ládja mellett a legértékesebb,
amikor idejét családjával, férjével,
fiával és édesanyjával töltheti. 



2014. május 2.   / + / 9

INTERJÚ A HÉT EMBERE 

tében A3-as limuzinokat bocsátunk a munkatársak
rendelkezésére egy-egy évre, s a béren kívüli jutta-
tásból kedvezményesen fizethetik a havi használati
díjat. Magyarán nem kell autót vásárolniuk, hanem
használatra kedvezően kapnak autókat. 

Miközben negyvenezren szeretnének itt
dolgozni, bizonyos szakmákból nem találnak
megfelelő szakembereket. Mit tudnak tenni?

Az utóbbi néhány évben sok minden történt a köz-
oktatásban és a felsőoktatásban. A duális képzés sike-
réhez együttműködő partnerekre találtunk. Győrben
három szakiskolával működünk együtt, van egy nagyon
jól felszerelt képzési központunk. A szakmunkások ki-
lencven százalékából munkatárs lesz, a maradék tíz szá-
zalék fele csak a diploma megszerzése után csatlakozik
hozzánk. A gyakorlati képzés aránya jelenleg negyven
százalék, bízom abban, hogy ez tovább emelkedik, s az
új kormány felállása után egyeztetéseket folytatunk en-
nek érdekében. Ugyanez a helyzet a felsőoktatásban is.
Európában egyedülálló, ahogy a győri Széchenyi István
Egyetemmel intézményesítettük az együttműködést, s
létrejött az Audi tanszékcsoport négy tanszékkel. Ezek
a belső égésű motorok tanszéke, a járműgyártás, az
anyagtudomány és a járműfejlesztés tanszékek. Most
dolgozunk az ötödik tanszék kialakításán, ami a mene -
dzsment tanszék lesz. Ha ez meglesz, akkor sem fo-
gunk leállni, s biztos vagyok abban, hogy előbb vagy
utóbb a logisztika területén is megszületik az intézmé-
nyes együttműködés. Az eredmények is  látszanak. Az
1450 mérnökünk közül több mint hatszázhatvanan a
győri egyetemről érkeztek. A Széchenyi-egyetem mel-
lett a másik legfontosabb partnerünk a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, innen több
mint kétszáz végzős érkezett az Audihoz. Az Audi Hun-
gariának fontos,  hogy a győri egyetem legyen az a re-
gionális központ, amely a képzés, a kutatás és innová-
ció központja. Az egyetemmel együtt létre akarunk hoz-
ni egy innovációs technológiai központot, amelyet eu-
rópai uniós források bevonásával, a kormányzattal való
együttműködésben tudunk elképzelni. Ez egyedülálló
és példaértékű lehetne Magyarországon. 

Azon a napon készül az interjú, amikor az
Audi újabb három évvel meghosszabbította
a győri labdarúgókkal a támogatási szerző-
dést. Miért fontos önöknek a sport, a kul-
túra az oktatás támogatása Győrben?

Az Audi Győrben otthon van. Mi itt vagyunk ott-
hon. Ahol az ember otthon érzi magát, kötelessége
mindent megtenni azért a közösségért, ahová tar-
tozik, s ahol otthon érzi magát. Ez olyan kötelezett-
ség, ami anyagi hozzájárulás, emberi hozzájárulás
és hitvallás is. Az oktatás, kultúra sport és tudo-
mány mellett kiemelten támogatjuk az egészség-
ügyet, a jövőben ezt még intenzívebbé tesszük.
Senki sem lehet nagy, sikeres, ha nem figyel mások-
ra, ha nincs benne alázat.

ezért kötelessége
zösségért

együttműködés viszont van. Amikor problémát ol-
dunk meg, nincs férfi és nincs nő, csapatként mű-
ködünk, amelyet a kölcsönös tisztelet jellemez. 

Márciusban, az Audi AG sajtótájékoztató-
ján mondta, hogy az új járműgyárban meg-
hirdetett háromezer állásra negyvenezren
jelentkeztek. Miért akar ilyen sok ember a
győri Audiban dolgozni? 

Ez számunkra is megdöbbentő volt. Évek óta
egyre többen jelentkeznek hozzánk. A sok itt dol-
gozni akaró ember ékes bizonyítéka annak, miért
nyertük el hatodszor a Magyarország legvonzóbb
munkaadója címet. A munkatársaink, akik nálunk
dolgoznak, biztonságban érezhetik magukat. Mind
anyagilag, mind erkölcsileg.  Akik karriert akarnak

építeni, a világ bármely részén kipróbálhatják ma-
gukat a Volkswagen konszern gyáraiban Kínától
Mexikóig, s az ott megszerezett tudással visszatér-
hetnek és magasabb fokra léphetnek. 

Az Audi-bérek jóval meghaladják a ma-
gyar átlagot. Milyen béren kívüli juttatáso-
kat kapnak a dolgozóik?

Minden évben, meghatározzuk  a 13. havi fizeté-
sen túlmenően a prémium mértékét, ami a vállalat
eredményétől függ, ez átlagosan elérheti másfél-
két havi fizetés összegét, valamint  béren kívüli jut-
tatásokat biztosítunk.  Munkatársaink az idén pél-
dául használhatják többi között lakáshitelek törlesz-
tésére, utazási támogatásra, iskolai felszerelések
vásárlására. A munkatársi gépjárműprogram kere-

Interjú dr. Knáb Erzsébettel, a győri Audi
Hungaria Motor Kft. menedzsmentjének
egyetlen hölgytagjával
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PÁLYÁZAT FEJLESZTÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat ismét, immár nyolcadik alkalom-
mal hirdeti meg a Szép környezet – jó közérzet helyi
környezetszépítő versenyt.

Simon Róbert Balázs alpolgármester lapunknak
elmondta, a verseny célja továbbra is, hogy váro-
sunk polgárai is kivegyék részüket környezetük
szebbé tételéből. 

A versenybe, a korábban megszokottak szerint
Családi ház, illetve Társasház, Lakásszövetkezeti la-

Szép környezet – jó közérzet
kótömb kategóriákban lehet nevezni május 25-ig.
A társasházak, lakásszövetkezeti lakótömbök ese-
tében egy háztömb vagy legalább két lépcsőház la-
kóinak összefogása szükséges a jelentkezéshez. A
lapunkból is kivágható nevezést (mely a városháza
portáján is megtalálható és a www.gyor.hu honlap-
ról is letölthető) a Polgármesteri Hivatal Település-
fejlesztési Főosztályára (II. em. 237.) kell eljuttatni,
illetve postán megküldeni: 9021 Győr, Városház tér
1. címre. 

A zsűrizéseket a szemlebizottság helyszíni bejá-
rás alkalmával június–július hónapban végzi. Né-
meth Sándor, az önkormányzat Városépítési Osz-
tályának munkatársa kiemelte, nem csak a környe-
zet rendezettségét, virágosítottságát ellenőrzik, de
azt is, hogy esetleg megoldott-e a szelektív hulla-
dékgyűjtés, komposztálás, vagy az esővíz össze-
gyűjtése. Az eredményhirdetést szeptemberben
tartják a Városháza Dísztermében. A kategóriák 1–
3. helyezettei az önkormányzat által felajánlott díj-
ban részesülnek és a „Szép környezet – jó közérzet,
2014” tábla kihelyezésére jogosultak.

Családi ház kategóriában az 1–3. helyezett 100
ezer, 75 ezer, illetve 50 ezer forint értékű vásárlási
utalványt, míg a Társasház, Lakásszövetkezeti lakó-
tömb kategóriában 200 ezer, 150 ezer, illetve 100
ezer forint értékű vásárlási utalványt nyer. A szem-
lebizottság javaslata alapján értékes különdíjakat is
átadnak, a versenybe benevezett összes jelentkező
részvételét emléklap átadásával köszönik meg.

„SZÉP KÖRNYEZET – JÓ KÖZÉRZET” 2014
HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY – GYŐR

NEVEZÉSI LAP
Kategória: Családi ház vagy Társasházi / Lakásszövetkezeti lakótömb 
(Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!)

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

Tulajdonos – közös képviselő / elnök: ..............................................................................

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

Cím (irányítószám, utca, házszám): ..................................................................................

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

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

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

aláírás
tulajdonos – közös képviselő / elnök

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Új sétánnyal, pihenőpadokkal, napozó -
ágyakkal és egyedülálló interaktív ins-
tallációval fejlesztik az adyvárosi tó kör-
nyékét.

Radnóti Ákos, a terület önkormányzati képviselő-
je lapunknak elmondta, az adyvárosi tó a közel-
múltban jelentős fejlesztésen esett át, hiszen az
unió által támogatott vízrendezési projekt kereté-
ben kikotorták és teljesen megújították a tározót,
így megszűnt a kellemetlen szaghatás, és újra az
itt élők kedvelt pihenőhelyévé vált a terület. „Ép-
pen azért szeretnénk tovább fejleszteni a tó kör-
nyékét, hogy ez valóban az adyvárosiak első szá-
mú találkozási pontja lehessen. Az utcabútorok
esetén egyedi megoldásokat alkalmazunk majd,
és egy egyedülálló, interaktív installáció is helyet
kap. A mozgatható kockákból különböző formák
rakhatók ki, körülötte pedig ülőkövek szolgálják
a pihenést.”

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet veze-
tője kiemelte, a tó körüli járda betonburkolatát el-
bontják, és térköves sétány épül, a kitaposott rá-
vezető ösvények is járdaburkolást kapnak. Meg-
újul a közvilágítás is, a betonoszlopokat kicseré-
lik, a jelenlegi lámpafejeket pedig ledes egysé-
gek váltják. Janák Emil, a Győr-Szol Zrt. város-
üzemeltetési igazgatója hozzátette, a hagyomá-
nyos köztéri padok mellett rendhagyó utcabúto-
rokat is kihelyeznek, lesz napozóágy, és egyfajta
térplasztikának is beillő kőpad is. A virágosítás
is nagy hangsúlyt kap, új virágládák és rózsalu-
gasok is kerülnek a tó köré.

Pihenőpark
az adyvárosi tó
körül
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OKTATÁS HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Megint eljöttek a szépszavú
középiskolás diákok Győrbe.
Az idén már negyvenkilenc-
szer mondták el szabadon
választott és a Péchy Blanka
által létrehívott Kazinczy-
alapítvány által megküldött
kötelező szövegeiket. Ebben
az évben százötven középis-
kolás jutott a döntőbe, köz-
tük tíz erdélyi, öt vajdasági,
hat felvidéki és öt kárpátal-
jai fiatal.

Az utóbbi öt évben értő, okos
szövegmondást hallunk, a koráb-
biakhoz képest kevesebb a mo-
dorosság, a szépelgés – összegzi
tapasztalatait Wacha Imre főisko-
lai docens, a bírálóbizottság el-
nöke, aki Illyés Gyula szavait idé-
zi: az igényes beszéd kialakítását
a gondolkodás tanításával kell
kezdeni.

Amikor az ember beszél, a szá-
ja jár ugyan, de az eszét és a szívét
formálja a nyelv – magyarázza a
főiskolai docens. Wacha Imre sze-
rint a magyar nyelv helyes haszná-
lata, az értő beszéd meg is köve-
teli, hogy több lépésben előre
gondolkodjon az ember. Az angol-
nál kevesebb lépés is elegendő
egy történet megfogalmazásá-
hoz. Érdekességként megemlíti: a
versenyző fiatalok legalább egy
idegen nyelvet jól beszélnek, ám
ennek a befolyásoló, kedvezőtlen

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

Nemcsak a szánkkal beszélünk
hatásait nem lehet érzékelni ma-
gyar kiejtésükben.

Az idei kötelező szöveg meg-
lehetősen nehéz. Ráadásul a diá-
kok húsz perccel a felolvasás

előtt kapták meg, ennyi idő állt
rendelkezésükre Sánta Ferenc
Móricz Zsigmondról szóló esszé-
jének megismerésére.

A győri Kazinczy-gimnázium
az idén is barátságos és értő
szervezője, házigazdája volt az or-
szágos döntőnek. Még azok a ta-
nulók is bejöttek segíteni, akik
májusban már érettségiznek,
van hát tanulnivalójuk bőven.

Németh Tibor iskolaigazgató
megmutatja, melyik írónak, költő-
nek a műveit választották az idén a
fiatalok. Követelmény volt, hogy a
mű 20. vagy 21. századi magyar
esszé legyen. Ezen belül többek kö-
zött Márai Sándor, Kosztolányi De-
zső, Babits Mihály, Szerb Antal, Ott-
lik Géza, Szabó Magda, Pilinszky
János, Háy János, Lackfi János írá-
sai szerepelnek a listán.

Egyre több olyan esszét vá-
lasztanak, mely nem csak a ma-
gyar nyelvet dicsőíti, de saját
korosztályuk konfliktusairól is
érvényes gondolatokat tud kö-

zölni – osztja meg tapasztalatait
Wacha Imre.

A verseny vasárnap zárult. A
diákok Kazinczy-érme mellett a
Kazinczy- és Péchy Blanka-díja-
kat is kiosztották. Kazinczy-díjat
Batári Antal, az egri Dobó István
Gimnázium tanára, Pásztor Sán-
dorné, a balassagyarmati Balassi
Bálint Gimnázium magyar–ének-
zene szakos pedagógusa és Vég-
sőné Fazekas Aranka, a sátoralja-
újhelyi Kazinczy Ferenc Általános
Iskola Jókai Mór Tagintézmé-
nyek magyartanára vehetett át.
Péchy Blanka-díjban Hevérné Tá-
csik Klára, a balassagyarmati
Szondi György Szakközépiskola
és Kissné Németh Éva, a moson-
magyaróvári Hunyadi Mátyás
Szakközépiskola magyartanára
részesült.

•Comfort 38E, 
elektromos  talajlazító 
1.300 W, 
cserélhető tengellyel: 

34.990 Ft 
•Vízszivattyúk 

( 3 év garancia): 
már 19.900 Ft-tól

NÉMET MINŐSÉG A KERTÁPOLÁSBAN! A MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG!
•Spárta 250 T motoros bozótvá-

gó, 1 LE, damilfej+vágólap:

59.900 Ft
•Spárta 380T motoros bozótvágó

1,8 LE, damilfej+vágólap:

99.900 Ft 
•MB 800 motoros permetező, 5 LE:

105.700 Ft 

Minőségi vetőmagok, növényvédő 
szerek, műtrágyák, virágföldek, 
kerti szerszámok, kerti gépek, fóliák,
nádszövetek, árnyékolóhálók...

VÁLASSZA A VÁLASZTÉKOT, 
A SZAKÉRTELMET, ÉS TAKARÉKOS-
KODJON VELÜNK!

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

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

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

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

• Stihl FS 55 motoros szegély-
nyíró, 1 LE:7744..990000  FFtt

• Stihl FS 38 motoros szegély-
nyíró 0,9 LE: 4411..990000  FFtt  

25 éve Magyarországon

AAzz  aakkcciióó  aa  kkéésszzlleett  eerreejjééiigg  ttaarrtt!!

szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor 

Április utolsó délutánján több mint száz végzőst búcsúztattak el
a győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépis-
kola tanárai és alsóbb osztályos diákjai. A ballagási ünnepségnek
jeles vendége is volt, Borkai Zsolt, a város polgármestere köszön-
tőt mondott és díjat adott át Ódor Martinának, az iskola 12/G osz-
tályos tanulójának.  

„A jövő közgazdásza” díjat a város támogatásával a Raab
Audit Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. alapította, s min-
den tavasszal a legjobb eredményű, a közgazdasági tanulmá-
nyok terén legtehetségesebbnek mutatkozó végzős győri diák
veheti át. Jelöltek a Deák-iskola mellett a Baross Gábor Köz-
gazdasági Szakközépiskola utolsó évesei lehetnek, a válasz-
tás a tanárok dolga. 

Ódor Martina az üzleti gazdaságtan országos versenyén
ezüst érmet szerzett, most a Lebó Ferenc szobrászművész által
készített „Pro Talento Érem a Közgazdász Szakma Ifjú Tehetsé-
gének" emlékérem mellett 100 ezer forint készpénzzel és hasz-
nos ajándékokkal gazdagodott. 

A jövő közgazdásza 
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HIRDETÉS BALETT, SZERETET NAPOK

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Mesedarabot alkotni olyan,
mint egy szép álom, melyben
minden teljesül” – mond ja  Ve -
 lekei László, A vaskakas című
darab koreográfusa. A Győri
Balett táncművészei egy
olyan különleges táncjátékra
készülnek, mellyel városunk
szimbólumának legendáját
mutatják be május 14-én
Kszel Attila dramaturggal.

Nem ez az első közös munká-
juk Kszel Attilával, legutóbb
Óz történetét, a Forgószél,
avagy a képzelet csodáját mu-
tatták be egyedi nézőpontból.
Mire számíthatunk a győri le-
genda kapcsán?

Mindketten lokálpatrióták va-
gyunk, olyan legendát szerettünk
volna bemutatni, amivel kifejezet-
ten a győriekhez is tudunk szólni,
és a város hírnevét is vihetjük. At-
tila dramaturgiája nagyon tetszik,
megmutatja, hogy harcoljunk az
érzelmeinkért, álljunk ki az igazun-
kért és ne felejtsük, mindenki ala-
kíthatja a világot, mindig is „kisem-
berek” indították el a változásokat.
Azok a gyerekek, akikben megma-
rad ez a hit, boldogabb és telje-
sebb életet tudnak élni.

Attila azt mondta a Győr+
TV-nek, hogy az ön táncbe-
széde nem csak érthető, ha-
nem gördülő szépséget,
harmóniát hordoz klasszi-
kus megfogalmazásban.

Tánc a vaskakassal
Fontos, hogy szakmaiságot

tudjak teremteni, ami sosem le-
het öncélú, mindig érzelmet vagy
gondolatiságot kell kifejeznie a
mozdulatoknak. Remélem, csalá-
dokat is meg tudunk szólítani, és
mindenki meg fogja kapni azt a
mondanivalót, érzelmeket, szép-
séget, amivel fel tud töltekezni.

Mennyiben más úgy dol-
gozni, hogy gyerekeknek is
készül a darab?

A kicsik érzékenyebbek. Próbá-
lok ilyenkor gyerek lenni, figyelem, a
tánc miként rezonál rám. Az óvodá-
sokhoz a vaskakas szól, elmondja,
mi történik, mi következik, hogy az

ő érdeklődésüket is fel tudjuk kelte-
ni. A táncunkkal és a cselekménnyel
a kicsit idősebb korosztályt, az érzel-
mi világgal, a gondolatisággal pe-
dig a felnőtteket is megérintjük.

Érkeznek osztályok is az
előadásokra. Egy gyerekse-
reg fogékony a balettra?

Hatalmas felelősség van raj-
tunk, akik eljöttek a Forgószélre,
életük első balettelőadását látták,
és ez meghatározó lehet. Nagyon
pozitívak a visszajelzések, volt
olyan osztály, ahol karácsonyra azt
kérték a gyerekek, hadd jöhesse-
nek el még egyszer. Nehéz meg-
fogni, vajon mi az a kor, amikor ha-
tással tudunk lenni a gyerekekre,
de nekünk sosem szabad feladni,
abszolút hinni kell abban, hogy
mindenkihez eljut a művészetünk.

Milyen zenét választott a
történethez?

Jelenleg leginkább a filmzenék
inspirálnak,  meghatározzák, mit lá-

tok a színpadon. Egyszer csak meg-
elevenedik előttem a cselekmény.
Mesedarabot alkotni olyan, mint
egy álom, melyben minden teljesül
és működik: győz a jó, az érzelmek
és egy ember, Bajusz Ferkó kiűzi a
törököket Győrből. Amikor hiszünk,
merünk, minden csodálatos lesz...

szerző: sz. t.

Immár 12. alkalommal ad otthon a Kápta-
landomb a Győri Szeretet Napok rendez-
vénynek, mellyel a szervező Győri Egyház-
megye ismét Böjte Csaba ferences szerze-
tes gyermekmentő misszióját támogatja.

Sok helyen támogatják a gyermekmentő tevékeny-
séget, de a győri az egyedüli, ami rendszeresen hoz-
zájárul a munkához – idézte fel Pápai Lajos megyés
püspök Böjte Csaba szavait a belvárosi jótékonysá-
gi eseményről. Hozzátette, az egyházmegyén is úgy
érzik, hozzátartozik a tavaszhoz a Szeretet Napok,
hiszen mindenkiből csak a jót hozza ki.

A rendezvény május 17-én 19 órakor jótékony-
sági bállal kezdődik, amelynek a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai Csere János Karának ren-
dezvénycsarnoka ad otthont. A program vendége
Vasrag Csaba énekes lesz, aki fellépésével támo-

Újra Szeretet Napok
gatja a rendezvényt. Másnap 10 órától püspöki
szentmise lesz a Székesegyházban, 11 órától pedig
egész napos vidám forgatag várja az érdeklődőket
a Püspökvár kertjében, este pedig Ferenczi György
és a Rackajam ad koncertet. A Szeretet Napokra el-
látogat Böjte Csaba ferences szerzetes, akinek
gyermekmentő misszióját támogatja a program.

Simon Róbert Balázs alpolgármester, országgyűlési
képviselő, a rendezvény fővédnöke kifejtette, mióta meg-
nyílt a Káptalandombon a látogatóközpont, több turista
érkezik a városba. Szerinte a város tavaszi programjaiba
már szervesen bekapcsolódik a Szeretet Napok. A kép-
viselő arra buzdít mindenkit: adjunk örömmel!

A rendezvényt a Leier Hungária Kft. is támogatja,
Márton László, a Leier Autó Kft. ügyvezetője hang-
súlyozta, a szeretet nagyon fontos, az élet egyik
alappillére, ezért teljes erőbedobással a program
mellé álltak. A Szeretet Napokra játékos programo-
kat és tesztvezetést szerveznek, hogy az érdeklő-
dők a technikával is ismerkedhessenek.

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK!

Hívja irodáinkat!
Kapuvár, Fô tér 18—21. 
Ny.: H—P. 8—16.
Tel.: 96/595-080, 

30/754-0211
E-mail: info@galbusz.hu 

Gyôr, Kazinczy u. 10.
Tel.: 96/388-055;

20/952-8310

www.galbusz.hu

MARIAZELL — a híres Mária-kegyhely 
05.18. 6.500,- Ft/fô

NÁRCISZÜNNEP a Salzkammerguti-tóvidéken
05.31-06.01.
2 nap/1 éj 28.000,- Ft/fô félpanzióval

SZENTPÉTERVÁR,  
BALTIKUM,
HELSINKI.
06.24-07.03.
10 nap/9 éj 
219.000,- Ft/fô
félpanzióval

Európa fantasztikus metropoliszai 
LONDON
PÁRIZS
BRÜSSZEL
07.18-24.
7 nap/6 éj 
172.000,- Ft/fô 
félpanzióval

A csodálatos fehér éjszakák! 
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SZÍNHÁZ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Mesebeli darabok, varázsjegy, sulibérlet,
kiváló rendezők és színészek – bemutat-
ták a Győri Nemzeti Színház 2014–2015-ös
évadját.

A szeptemberben kezdődő évad ismertetése előtt
Forgács Péter igazgató elmondta, egyre többen jár-
nak színházba, tavaly és idén jelentősen emelkedett
a bérletvásárlók száma és a jegybevétel. Emlékez-
tetett rá, a teátrum számos tagjának művészi telje-
sítményét ismerték el: elsőként említette Járai Má-
tét, aki Jászai Mari-díjat kapott márciusban, vala-
mint a Thália Színház humorfesztiválján A kripliben
nyújtott alakításáért a legjobb színész címet is el-
nyerte. A színház karmesterét, Silló Istvánt Hevesi
Sándor-díjjal ismerték el, Nády Árpád fővilágosítót
pedig Magyar Teátrum Díjjal jutalmazták.

„Mesés évad elé nézünk, tisztelgünk William
Shakespeare, a legnagyobb meseíró előtt, aki 450
éve született. Az első bemutató az ő darabja lesz
szeptember 27-én, A windsori víg nők című vígjá-
ték, erre már május 6-án elkezdünk próbálni” – árul-
ta el az igazgató.

A következő premier a Győri Baletté lesz októ-
berben: Generációk címmel kétfelvonásos előadást
láthatunk. Kiss János, a társulat vezetője kifejtette,
a táncosoké a legillékonyabb művészeti ág, a tánc-

Mesés évadra készül a színház
művész karrierje a legrövidebb a színpadon. „A tár-
sulat 35 esztendős lesz. A darab a fiatalságról és az
idősödő kollégákról szól, két fontos zeneműre épít-
ve, melyek végigkísérték az együttes létezését: Ra-
vel Boleróját és Orff Carmina Buranáját gondoljuk
újra” – mondta el Kiss János.

A Győri Nemzeti Színház novemberben a népsze-
rű Portugál írójának, Egressy Zoltánnak a darabját
tűzi műsorra: a Június című színmű magyarországi
ősbemutatóját láthatjuk. Természetesen a következő
évadban is a repertoárra kerül egy kiemelt szuper-
produkció: decemberben a Jézus Krisztus szuper -

sztárt mutatják be újrahangszerelve, hazánkban ed-
dig nem látott, hallott létszámú zenekarral. 2015 első
bemutatója Gogoltól A revizor lesz, a főszerepben
Gáspár Sándor Kossuth-díjas színművésszel. Márci-
usban egy gyönyörű mesét, Mozarttól A varázsfuvo-
lát viszik a színpadra. Áprilisban egy tanulságos és
elgondolkodtató komédia debütál, az ismert vígjáté-
kot, a Kaviár és lencsét mutatja be a színház.

A Kisfaludy Teremben ismét két új mű kerül mű-
sorra, az egyik a Figaro házassága színmű változata,
melyet egy fiatal hölgy, Erdeős Anna rendez, a má-
sik darab pedig Kosztolányi Édes Annája lesz.

A következő évadban új bérletet is kiad a teát-
rum: a Vill-Korr Sulibérletet 4500 forintért, melyet
7-13 éves gyerekeknek szánnak, akik A walesi lako-
mát, a 80 nap a Föld körül és A helység kalapácsa
című darabokat nézhetik meg ezzel. Utóbbi külön-
legessége, hogy Petőfi verseihez Ferenczi György
írt blues-zenéket, fiatalos lendületet adva a darab-
nak. Az Örök Egyetemi bérlet viszont megszűnik. A
jegyek és bérletek értékesítésénél egy harmadik ka-
tegóriát is bevezetnek, a 18–21. sorba kedvezőbb
jegyeket vásárolhatnak a nézők. A részletfizetés to-
vábbra is lehetséges, és Szép Kártyával is lehet vá-
sárolni. További újdonság, hogy a Kisfaludy Terem-
ben eltörlik a ruhatári díjat.

A 2014–2015-ös programon túl a nagyméretű
évados füzetben egy „varázsjegyet” is találunk, ami
minden bérlet mellé is jár, ezeket a szeptemberi
nyílt napon válthatjuk izgalmas ajándékokra.



A Kisalföld Volán az utasok tájékozódásának megkönnyítése érdekében új menetrendkönyvet ad ki, továbbá frissül az utas-tájékoztatás az Interneten, a megálló-
helyeken, valamint az autóbuszok fedélzeti kijelzőin és hangosbemondó rendszerén is. A részletes menetrend letölthető a www.kisalfoldvolan.hu oldalról is.
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A menetrend főbb változásai vonalan-
ként a következők:

1, 1A: Újváros felé a buszok a 821-
es út–Szent István út– Újlak utca–Ré-
vai Miklós utca–Aradi vértanúk útja fe-
lé közlekednek. Újvárosból a járatok a
jelenleginél jellemzően 2 perccel
előbb indulnak vissza, majd a Jókai ut-
ca–Szent István út–Nádor aluljáró–
Csaba utca–Hunyadi utca felé érik el
eredeti útvonalukat. A hídlezárástól
függetlenül, lakossági és képviselői
kérésre munkanapokon délután két 1-
es járat helyett (14 és 16 óra után) 37-
es autóbusz indul Gyirmótra, egysze-
rűbbé téve a diákok és a kórházból ha-
zautazók közlekedését. A Kálvária ut-
cai szakaszon az 1A járatok időpontjá-
nak módosításával biztosítják az
egyenletes járatkövetést.

2, 2B: A buszok mindkét irányban
a Nádor aluljárón keresztül közleked-
nek, a Zöld utcából a jelenleginél né-
hány perccel később indulnak vissza.
Néhány járat csúcsidőben a Zöld utca
felől a Bartók Béla út, Kristály étterem
megállóhelyig közlekedik, illetve a Hu-
nyadi utcából indul vissza.

5, 5B, 5R, 17, 17B: A járatok mind-
két irányban a Nádor aluljárón keresz-
tül közlekednek. Az 5-ös járatok a Ré-
vai Miklós utcából a mostaninál jel-
lemzően 3 perccel korábban indulnak.

6: A buszok mindkét irányban a Ná-
dor aluljárón keresztül közlekednek. Kis-
megyer felé a Révai Miklós utcát nem
érintik, felszállási lehetőség a városköz-
pont közelében a Budai út, Árkád üzlet-
ház és a Bartók Béla út, munkaügyi köz-
pont megállóhelyeken lesz biztosított.

7: A buszok a Nádor aluljárón ke-
resztül közlekednek.

9, 9A, 19, 19A: A buszok mindkét
irányban a Nádor aluljárón keresztül
közlekednek, a Bartók Béla utat és a
Buda utcát nem érintik.

11: A buszok mindkét irányban a
Nádor aluljárón keresztül közleked-
nek. Bizonyos járatok néhány perccel
előbb indulnak.

11A: A hídlezárástól függetlenül,
képviselői kezdeményezésre a buszok
a kisbácsai hurok helyett oda-vissza a
Boglárka és a Sövény utcán közleked-
nek, és a Dombhát utca végén fordul-
nak meg. A Révai Miklós utca felé a já-
ratok a Baross híd, belvárosi hídfő meg-
állóhelyen is megállnak. A 11-essel va-
ló hangolás érdekében az indulási idő-
pontok néhány perccel módosulnak.

Változik a buszközlekedés a hídfelújítás alatt

A Baross híd május 5-től várhatóan november közepéig tartó felújításáról, és a felújítás ideje alatt bevezetendő forgalmi változásokról
múlt heti számunkban részletesen beszámoltunk. Ezúttal a helyi tömegközlekedés főbb változásait közöljük vonalankénti bontásban.

8, 14, 14B: Sziget irányából a jára-
tok a Baross híd, belvárosi hídfő meg-
állóhelyen is megállnak.

20Y: A hídlezárástól függetlenül la-
kossági kérésre, valamint az Íves utcá-
nál a túl sok busz egyidejű várakozása
miatt kialakult balesetveszélyes hely-
zet megszüntetése érdekében a vona-
lat meghosszabbítják az AUDI gyár 8-
as portájáig.

21, 21B, 22, 22A, 22B, 22Y: A jára-
tok a Révai Miklós utcából jellemzően

2-3 perccel korábban indulnak. Né-
hány járat csúcsidőben Ménfőcsanak
felől a Bartók Béla út, Kristály étterem
megállóhelyig közlekedik, illetve a
Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyről indul vissza.

32, 34, 36: A buszok a Malom liget
és a Nádor aluljáró helyett a Szigethy
Attila út, könyvtár megállóhelyen áll-
nak meg mindkét irányban.

37, 37T, 38: A járatok mindkét
irányban a Nádor aluljárón keresztül
közlekednek, a Bartók Béla utat és a
Buda utcát nem érintik.

42: A buszok mindkét irányban a Nagy
Imre út–Szigethy Attila út–821-es út–
Szent István út útvonalon közlekednek.

A többi vonalon nincs változás,
vagy csak minimális korrekciók tör-
ténnek.

A lezárás idején a Győrt érintő regi-
onális és országos autóbuszok útvo-
nala is változik, az alábbiak szerint:

1) Az 1-es és a 85-ös főúton
Győrbe érkező autóbuszjáratok a

821-es útról balra a Kálvária utcára
kanyarodnak, majd az Eszperantó
út–Zrínyi utca–Hunyadi utca útvo-
nalakon érkeznek az autóbusz-állo-
másra.

2) Az autóbusz-állomásról induló,
majd az 1-es főúton közlekedő járatok
útvonala: Eszperantó út–Zrínyi utca–
Szigethy Attila út–821-es út–Béke
híd–eredeti útvonal.

3) Az autóbusz-állomásról induló,
majd a 85-ös főúton közlekedő jára-
tok útvonala: Eszperantó út–Hunyadi
utca–Baross Gábor út–Szigethy Attila
út–821-es út–Béke híd–eredeti útvo-
nal. Az 1-3. pont szerint közlekedő já-
ratok nem érintik Győr, Eötvös park

megállóhelyet. A gyári járatokra törté-
nő átszállítás az 1-es út, Csipkegyári
út elnevezésű megállóhelynél (a Du-
naCenter áruháznál) történik.

4) A Szigetközből, Vámosszabadi-
ról, Nagybajcsról érkező autóbuszok
az Árkád-körforgalom után a Fehérvá-
ri út – Mészáros Lőrinc utca – Eszpe-

rantó út – Bartók Béla út – Hunyadi ut-
ca útvonalon érkeznek az autóbusz-ál-
lomásra.

5) A Gönyűről érkező autóbuszok a
Nádor aluljáró – Csaba utca – Hunya-
di utca útvonalon érkeznek az autó-
busz-állomásra. A 4-5. pont szerint
közlekedő járatok nem érintik a Szent
István út, Iparkamara (korábban „bú-
torbolt”) elnevezésű megállóhelyet.

6) A Gönyű, Szigetköz, Vámossza-
badi, Nagybajcs irányába induló autó-
buszok útvonala: Hunyadi utca – Bar-
tók Béla út – Eszperantó út – Mészá-
ros Lőrinc utca – Nádor aluljáró. (A
torlódások elkerülése céljából első-
sorban csúcsidőben igénybe vehető
alternatív útvonal: Hunyadi utca – Bar-
tók Béla út – Álmos utca – Tihanyi Ár-
pád út – Nádor aluljáró.)

7) A Tatai úton és a 81-es főúton
közlekedő autóbuszok a következő te-
relőúton közlekednek oda-vissza: Hu-
nyadi utca – Bartók Béla út – Szigethy
Attila út – Fehérvári út.

8) A 82-es és a 83-as főúton köz-
lekedő autóbuszok az alábbi utcá-
kat veszik igénybe mindkét irány-
ban: Hunyadi utca – Baross Gábor
út – Szigethy Attila út – Tihanyi Ár-
pád út. A 7-8. pontban említett jára-
tok nem érintik a Malom liget és a
Nádor aluljáró elnevezésű megálló-
helyeket. Megállnak azonban a Szi-
gethy Attila út, könyvtár elnevezésű
helyi megállóhelynél, ahol egyben a
gyári járatokról történő átszállítás is
történik.

Az AUDI-gyárhoz és gyártól közle-
kedtetett autóbuszok útvonala meg-
egyezik az 5-6. pontban írt járatokéval.

Május 5-től ne
megszokásból közlekedjünk,
és számoljunk a menetidő
meghosszabbodásával!
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 4., VASÁRNAP
M1
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 Tanúságtevők - 

Keljünk útra Krisztussal!
10:00 A sokszínű vallás - Magyar-

országi Royal Rangers Misszió
10:15 Evangélikus magazin
10:40 Református ifjúsági műsor
10:50 Református magazin
11:15 Balatonfelvidéki református 

templomok - Monoszló
11:30 Túrmezei Erzsébet portré 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 "Kellene kiskert, bőtermő!"
12:55 Telesport - Sport 7
13:25 DTM Futam
14:50 Út Brazíliába
15:20 Ybl 200 - A Ferencvárosi 

templom a Bakáts téren
15:25 Európai piacok 

és vásárcsarnokok
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 West Side Story 
00:10 Peremvidéken 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub(6)
10:00 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:40 Kalandor 
12:10 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:50 Glee - Sztárok leszünk! 
13:50 Szabadítsátok ki Willyt! 
16:05 Négyen egy gatyában 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Zöld Lámpás 

22:05 Gamer - Játék a végsőkig 
23:55 Portré 
00:35 Születés 
02:35 Jóbarátok 
03:00 Cobra 11 
03:30 Nincs információ

04:35 Monk - Flúgos nyomozó 
05:15 Monk - Flúgos nyomozó 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 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 Földre szállt boszorkány 
00:20 Frankenstein 
02:30 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
02:55 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:20 Békétlen békítő 

04:30 Táncvarázs
05:25 Élő népzene
05:50 Virágzó Magyarország
06:15 Isten kezében
06:45 Világ-nézet
07:45 Gazdakör
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:25 Lyukasóra
11:00 Olofsson Placid atya platina 

miséjének közvetítése a buda-
pesti Szent Imre templomból

12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:15 WTCC 2014, Túraautó 

Világbajnokság
15:15 Hazajáró
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Csigalépcső 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:10 Önök kérték!.
20:10 Rózsa Sándor 
21:05 Karol - Az ember, 

aki pápa lett 
22:40 Dunasport
23:00 Heti Hírmondó

MÁJUS 3., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Évfordulók - Szilágyi István 

köszöntése
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:05 Pecatúra
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:25 Az időgyűrű ura
13:55 Madártávlatból
14:50 Női Kézilabda Bajnokok 

Ligája - Final Four (élő)
Győri Audi ETO KC - 
FC Midtjylland

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 Nem férek a bőrödbe 
22:00 Egypár barát 
23:20 Transz-Szibéria 
00:50 Testvérek közt 
02:26 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:05 Teleshop
11:00 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
11:30 Házon kívül
12:00 a'la CAR 
12:30 4ütem 
13:05 Tökéletes célpont 
14:10 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 2. 
00:25 Schmidt története 
02:55 A végső akarat 

04:55 Magánnyomozók 
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 Jurassic Park 
21:30 King Kong 

01:00 Disturbia 
02:40 Bazi nagy görög élet 
03:05 Xena 
03:50 13-as raktár 

05:55 Öt kontinens
06:25 És még egymillió lépés
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 Kapásjelző
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 WTCC túraautó-magazin
12:30 A zenekar
13:00 Robbie, a fóka 
14:00 Labdarúgó-mérkőzés - 

OTP Bank Liga Budapest 
Honvéd - Videoton FC

16:05 Az élet muzsikája - 
Kálmán Imre 

18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:15 Hogy volt!?
20:10 Séfek csatája 
21:05 Amerikai fogócska 
22:55 Dunasport
23:10 Müpart - 

Okay Temiz & Oriental Wind

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 (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 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:50 Képújság
17:30 Credo
18:00 Konkrét (ism.)
18:10 Kitekintő (ism.)
18:40 Kamarai Magazin (ism.)
19:10 Veszélyzóna (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 Kamarai Magazin (ism.)
22:10 Veszélyzóna (ism.)
22:20 Konkrét (ism.)
22:35 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Győr+ Sport (ism.)

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Credo (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Kamarai Magazin (ism.)
10:40 VoltTimer (ism.)
10:50 Konkrét (ism.)
11:05 Vény nélkül  (ism.)
11:30 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
17:30 Városvezető (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Civil kurázsi (ism.)
19:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
20:45 KultÓra (ism.)
21:40 Konkrét (ism.)
21:50 Civil kurázsi (ism.)
22:20 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:20 Műsorzárás

GYŐR+ TV

m1,május 4., vasárnap 21.40

West Side Story
Amerikai zenés dráma

New York West Side negyedének ut-
cáin vívja harcát a helybéli fehér fi-
úkból és a Puerto Ricó-i bevándor-
lókból álló két banda. Az egyik tán-
cos szórakozóhelyen találkozik egy-
mással Tony, a Jets vezetője és a konkurens bandához tar-
tozó csinos félvér lány, Maria. A két fiatal első pillantásra
egymásba szeret. Felcsillan a remény, hogy szerelmük ta-
lán véget vet a régóta tartó gyűlölködésnek. Az összeütkö-
zés azonban elkerülhetetlen, az egyik összecsapásban Tony
megöli Maria bátyját.

DUNA Televízió, május 3., szombat 21.05

Amerikai fogócska
Amerikai vígjáték

Reggie, a fiatal özvegy Pá-
rizsban tudja meg, hogy
férje közönséges csirkefo-
gó volt: megkárosította az
Egyesült Államok kormá-
nyát 250 ezer dollárral. Ez
ugyan igen régen történt,
de most jelentkeznek a tettestársak, a CIA emberei,
mert a pénz nyilván az örökösnél van. De hol lehet a
250 ezer dollár, amikor a férj után semmi nem maradt,
csak egy apróságokat tartalmazó kézitáska.

RTL Klub, május 6., kedd 22.05

A mentalista
Amerikai krimisorozat

A Red Johnnal történt találkozás után Lisbonra eszmélet-
lenül találnak rá. Kórházba kerül, de a sokkot leszámítva
nincs baja. A sorozatgyilkos folytatja ámokfutását, ezúttal
Jane egykori pszichiáterét öli meg. Ezzel párhuzamosan a
CBI egy öngyilkosság-
ban is nyomoz. Egy fel-
találó vet véget az éle -
tének, ám az esetet egy
végzetes hiba idézi elő,
amit a cég vezetői el
akartak tussolni.
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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 Puskás Akadémia–Győri ETO

FC NB I-es bajnoki labdarúgó 
mérkőzés(ism.)

12:05 Képújság
17:25 Rába ETO FC–MVFC-

Berettyóújfalu futsal bajnoki 
döntő 1. mérkőzés 

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Kamarai Magazin (ism.)
20:30 Kitekintő (ism.)
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

MÁJUS 7., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:40 Gasztroangyal 
14:35 Szívtipró gimi 
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 On the Spot 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 MobilVers
23:02 Búcsú a békeévektől 
23:15 Summa
23:50 KorTárs 
00:20 Rex felügyelő 
01:10 Az élet megy tovább 

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

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

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:15 Házon kívül 
23:50 Reflektor 
00:05 Corrina, Corrina 
02:20 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:30 Vásott szülők 
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 
20:25 Édes élet 
21:50 Jóban Rosszban 
22:50 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Vadlovak földjén 
03:25 Eureka 

MÁJUS 6., KEDD
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 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:25 Magyar írók
13:45 Hacktion Újratöltve 
14:45 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Elővízió 2014 
21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2014 
23:05 Az Este
23:40 Híradó
23:50 Sporthírek
23:55 MobilVers
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Az élet megy tovább 
01:40 Everwood 
02:26 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 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 0Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen - 

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

a legendák velünk élnek 
00:40 Reflektor 
01:00 A főnök 
01:55 EgészségKalauz 
02:20 A végső akarat 

04:30 Vásott szülők 
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 
20:25 Édes élet 
21:50 Jóban Rosszban 
22:50 NCIS: Los Angeles 
23:55 Combat Hospital - 

A Frontkórház 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Egy hét Pesten és Budán 
03:40 Eureka 

06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 80 liter alatt a Föld körül
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Múzeumtúra - Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 Monte Cristo grófja 
20:35 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Régi keringő 
23:05 Kultikon 
23:25 Könyvajánló
23:30 Megtört ölelések 
01:35 Vers
01:40 Himnusz
01:45 Hírek
01:50 Nekem ne lenne hazám?
02:00 Pannon expressz

MÁJUS 5., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok
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
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:25 Magyar írók
13:45 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:40 Különleges mentőalakulat 
15:30 Az élet megy tovább 
16:15 Jövő-időben
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő 
17:30 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
00:15 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 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 
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:15 Reflektor 
00:30 Minden lében négy kanál 
01:25 Minden lében négy kanál 
02:20 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:05 Napló 
04:55 Stahl konyhája 
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 Jurassic Park 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Magánnyomozók 
20:25 Édes élet 
21:50 Jóban Rosszban 
22:50 NCIS 
23:55 Elit egység 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 NCIS 
03:00 Maricruz 
03:45 Eureka 

07:30 Híradó
07:35 80 liter alatt a Föld körül 
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon
08:30 Híradó
08:35 Hagyaték
09:05 Mesélő cégtáblák
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében
10:35 Rome Reports
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 Linda 
20:50 A hegyi doktor 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:55 Dokureflex 
21:56 Chaco 
22:50 Kultikon 
23:05 Könyvajánló
23:15 Sportaréna 

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 Rába ETO FC–MVFC-

Berettyóújfalu futsal bajnoki 
döntő 1. mérkőzés 

12:20 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Kamarai Magazin (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 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.)

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Városvezető (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
09:45 Képújság (ism.)
17:25 Puskás Akadémia–Győri ETO 

FC NB I-es bajnoki labdarúgó 
mérkőzés

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 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 80 liter alatt a Föld körül
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:30 Sportaréna
10:00 Magyar elsők
10:15 A hegyi doktor 
11:05 Monte Cristo grófja 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:50 A világörökség kincsei
15:10 A paraszt
15:35 Táncvarázs
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 T.I.R. 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:50 Sherlock 
23:20 Kultikon 
23:35 Könyvajánló
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 9., PÉNTEK
M1
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:30 A siklósi vár
13:50 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban
14:10 Történetek a nagyvilágból 
14:40 Szívtipró gimi 
15:30 Az élet megy tovább 
16:15 Jövő-időben
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő v
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Fábry 
22:45 Az Este
23:20 Híradó
23:30 Sporthírek
23:35 MobilVers
23:40 Vörös vihar 
01:25 Rex felügyelő 
02:10 Az élet megy tovább 

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

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

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Castle 
23:05 A zöld íjász 
00:10 Reflektor 
00:25 Odaát 
01:25 Kalandor
01:50 Az egység 
02:40 4ütem 
03:05 A végső akarat 

04:40 Vásott szülők 
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 
20:25 Édes élet 
21:50 Jóban Rosszban 
22:50 A Bourne-rejtély 
01:20 Tények Este
02:05 Aktív 
02:30 Briliáns elmék 
03:25 Eureka 

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 Credo (ism.)
10:30 Széchenyi Híradó (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Credo (ism.)
18:25 Széchenyi Híradó (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Kantharosz Gála
21:35 Híradó (ism.)
21:55 Sporthírek (ism.)
22:05 Programajánló (ism.)
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Kantharosz Gála (ism.)
00:20 Híradó
00:40 Sporthírek (ism.)
00:45 Műsorzárás

GYŐR+ TV
07:35 80 liter alatt a Föld körül
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:35 Szerelmes földrajz
10:05 A hegyi doktor 
10:55 Zsaruvér és Csigavér I.: 

A királyné nyakéke 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:55 Szent György Napok 2014
15:30 NB 2 (Ness Hungary) 

labdarúgó-mérkőzés közvetí-
tése ZTE FC - Szolnoki MÁV

17:30 Térkép 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 Rocca parancsnok 
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Columbo: Holt tárgyak 
22:50 Kultikon 
23:05 Könyvajánló

MÁJUS 8., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Alpok-Duna-Adria
13:25 Jelfák 
13:40 Az UNESCO tetején
14:15 Útravaló
14:30 Szívtipró gimi 
15:20 Az élet megy tovább 
16:10 Híradó+
16:25 Rex felügyelő 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő!
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Víziómúlt
21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2014 
23:05 Az Este
23:40 Híradó
23:52 Sporthírek
23:55 MobilVers
00:05 A rejtélyes XX. század 
00:35 Történetek a nagyvilágból 
01:05 Rex felügyelő 
01:50 Az élet megy tovább 

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

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

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Glades - Tengerparti 

gyilkosságok 
23:05 Gyilkos elmék 
00:10 Brandmánia 
00:45 Reflektor 
01:05 Gazdagék 
02:00 a'la CAR 
02:25 A végső akarat 

04:10 Aktív 
04:30 Vásott szülők 
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 
20:25 Édes élet 
21:50 Jóban Rosszban 
22:50 Sherlock és Watson 
23:55 Kettős ügynök 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Propaganda 
03:10 Sherlock és Watson 
03:55 Eureka 

08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Nyelvőrző
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:05 A hegyi doktor 
10:55 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:55 Kövek és emberek
15:35 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Zsaruvér és Csigavér I.: 

A királyné nyakéke 
20:40 A hegyi doktor 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Konyec - Az utolsó csekk 

a pohárban 
23:30 Kultikon 
23:45 Könyvajánló

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 Műsorkezdés
17:57 KultÓra
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Credo
20:30 Széchenyi Híradó
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Credo (ism.)
22:30 Széchenyi Híradó(ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

DUNA Televízió, május 6., kedd 23.30

Megtört ölelések
Spanyol filmdráma

Egy férfi, aki teljes sötétségben ír, él és szeret, tizennégy
évvel ezelőtt egy brutális autóbaleset áldozata lett. A bal-

esetben nem csak a szeme világát veszí-
tette el, hanem élete szerelmét, Lenát is.
Ez a férfi két nevet használ: irodalmi ál-
neve Harry Caine, azaz Hurrikán – így ír-
ja alá irodalmi műveit, történeteit, for-
gatókönyveit. Valódi neve pedig Mateo
Blanco. Ezen a néven éli életét, és rendez
filmeket. 

TV2, május 4., vasárnap 16.00

Apák gyesen
Magyar dokureality-sorozat

Minden epizód egy ismert
család három napját mu-
tatja be. Olyan többgyere-
kes családokat láthatunk a
műsorban, ahol az apa is-
mert és sikeres, így a hét-
köznapokban az anyukára

hárul a gyerekek és a háztartás oroszlánrésze. Játékszabá-
lyok: apuka nem kommunikálhat a feleségével ebben a
három napban, se telefonon, se neten! 

TV2, május 9., péntek 2:50

A Bourne-rejtély
Amerikai–német–cseh thriller

Egy olasz halászhajó le-
génysége félhalott férfit
ment ki a tengerből. Az ide-
gen amnéziában szenved,
és a hátában lévő golyókon
és egy csípőjébe ültetett

svájci bankszámlaszámon kívül semmije sincs. Nem tudja,
ki ő és honnan jött, de hamarosan kivételes tehetséget árul
el az önvédelem, a keleti harcművészetek és a nyelvek te-
rén. Mindez pedig sokatmondóan veszélyes múltat sejtet. 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

BERKES – Zum Abschlusskonzert des Győrer Philharmonie-
orchesters werden am 6. Mai um 19 Uhr Liebhaber der klassi -
schen Musik im Richter-Saal erwartet. Der kunstlerische Leiter
des Győrer Philharmonieorchesters und Liszt-Preisträger Diri-
gent Berkes Kálmándirigiert das Orchester und in der ersten
Auffuhrung erklingt als eine aus den Wiener Klassikern heraus-
ragende Figur J. Haydn: „Miltär”-Sinfonie, G. Enescu: Rumä-
nische Rapsodie, und zum Abschluss das romantische
Gross orchesterwerk von P.I.Tschaikowsky: Die auch „Völlige
Ergebung in das Schicksal” genannte 5. Sinfonie in E-Moll.

DR. CHOI INSUS Klavierkonzert
wird am 7. Mai ab 19:30 Uhr im Kon-
zertsaal der Universität zum Besten
gegeben (ehemalige Synagoge, Győr,
Kossuth utca 5.). Auf dem Programm
steht: J.S.Bach: Das Wohltemperier-
te Klavier, Band 1. (1722), 24 Präludi-
en und Fugen, oder wie es Bach in
sei nem Vorwort ausdrückte: „Das
Wohl temperierte Clavier oder Pra -
eludia, und Fugen durch alle Tone
und Semitonia …" Der Eintritt ist frei!

NEUBEGINN ist das The-
ma des Okulare Projekt
Vol.2. oder auf die Bühne,
Ungar! der am 5. Mai um 19
Uhr stattfindenden Auffüh-
rung. Die für diesen Abend
eingeladenen Schriftsteller
Mozsik Imre, Kókai János,
Korcsmáros András schrei-
ben für Ensembleleiter - Re-
gisseure – Schauspieler –
Autoren – Polyhistoriker
15minütige Minidramen.

Die Kleinen sind am 4. Mai
um 11 Uhr zur Vorstellung
DES SCHUSTERS TRAUM
ins Vaskakas Puppentheater
eingeladen. Vor der Auffüh-
rung werden Kinder und El-
tern zu einstimmenden Spie-
len erwartet. 

Unter dem Titel KONTRASTEwerden Musik -
interessierte am 4. Mai um 16 Uhr im Konzert-
saal  der Universität (ehem. Synagoge) zu ei-
nem Konzert eingeladen, welches Haydn und
Bartók , zwei unterschiedliche Zeitgenossen,
zwei verschiedene Welten in einem Konzert
des Győrer Philharmonieorchesters präsenti-
ert. Zu Beginn erklingt Haydns Quartett in F-
Moll, (op. 20), gefolgt von Bartóks Werk Kont-
raste. Die Besonderheit des Werkes zeigt sich
darin, dass dies die einzige Komposition im
Kammermusikrepertoire Bartóks ist, bei der
auch Blasinstrumente ertönen.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS     kínáló  

NŐI ARCHEOTÍPUSOK a mítoszokban és a filmvásznon-című
előadásra várják az érdeklődőket május 6-án 18 órakor, a Széchenyi
István Egyetemen. Az előadás során a görög pantheon istennőinek
bemutatásával fedezhetik fel az érdeklődők a női erő különböző ar-
culatait. Aphrodité, Athéné, Démétér és Héra mítoszai, valamint vá-
logatott filmrészletek színesítik az előadást.

„SZÓKRATÉSZ A BESZÓLÁS
MESTERE” címmel, jelenetekkel

tarkított előadásra várják a fi-
lozófia iránt érdeklődőket

május 7-én 18 órakor a
Széchenyi István Egyete-
men. Megtudhatjuk: mit

tud az, aki „semmit sem
tud”?, vagy hogyan ta-

nított Szókratész?

A SUSZTER ÁLMA című elő-
adásra hívják a kicsiket, május 4-
én 11 órakor a Vaskakas Bábszín-
házban. Az előadás előtt ráhango-
ló játékokkal várják a gyerekeket és
szüleiket. 

ANNA & THE BAR-
BIES koncertre hív a
Bridge Hallgatói Klub
május 9-én 20.30 órá-
tól. Kapunyitás 20
órakor, jegyek már
elővételben is megvá-
sárolhatók.

TAVASZI TÁNCES-
TET tartanak május
10-én18 órától a Jó-
zsef Attila Művelődési
Házban. Minden tán-
colni vágyó érdeklődőt
várnak a zenés–táncos mű sorra. A fogyasztandó ételek-
ről és italokról a vendégek maguk gondoskodnak.

DR. CHOI INSU zongorahangversenye hallható május
7-én 19.30 órától az Egyetemi Hangversenyteremben.
Műsorra kerül: Bach: Das Wohltemperierte Klavier 1. kö-
tet (1722), 24 prelúdium és fúga, avagy ahogy Bach írta
az előszóban: „Das Wohl temperierte Clavier oder Prae-
ludia, und Fugen durch alle Tone und Semitonia …" (A
jól hangolt zongora, avagy prelúdium és fúgák minden
hangról és félhangról). A belépés díjtalan!

ORGONÁÉ A FŐ-
SZEREP május 4-
én 18 órától a
Szentlélek-temp-
lomban. A hang-
versenyen a művé-
szek Bach, Vivaldi,
Mozart és Guiliani
műveivel köszöntik
az édesanyákat. A
belépés díjtalan.

KONTRASZTOK címmel, Haydn és Bartók két külön korszakát egy
koncerten bemutató hangversenyre várja a zene iránt érdeklődőket a
Győri Filharmonikus Zenekar május 4-én 16 órától az Egyetemi Hang-
versenyteremben. A koncerten elsőként Haydn f-moll quartettje csendül
fel, amelyet Bartók Kontrasztok című szerzeménye követ.

PETRA BÖRNERO-
VÁ DUO estjén /folk-
roots-blues/ vehetnek
részt az érdeklődők má-
jus 3-án 21 órától a Kozi
Drink Bárban.

ÚJRAKEZDÉS a témája az Okuláré Pro-
jekt Vol.2. avagy színpadra magyar májusi
5-én 19 órakor kezdődő előadásának. Az
estére Mozsik Imre, Kókai János, Korcs-
máros András írók írnak 15 perces mi-
nidrámákat.

DÖDÖLLE című előadást tekinthetik meg az apróságok május 3-
án 11 órától a Vaskakas Bábszínházban.

„NYISD KI RÓZSÁM, KAPUDAT” cím-
mel népdalfeldolgozások hangzanak el
május 9-én, a megszokottól eltérően 18
órai kezdettel a Hangraforgó Klub szerve-
zésében. A klub vendége: Lanczendorfer
Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi do-
cens. A helyszín: a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér klubja.

BERKES – A Győri Filharmo-
nikus Zenekar záró koncertjé-
re várják a komolyzene rajon-
góit május 6-án 19 órakor a
Richter Teremben. A zenekar
művészeti vezetője, Berkes
Kálmán Liszt-díjas karnagy di-
rigálja a zenekart, és előadá-
sukban felcsendül: Haydn:
„Katona” című szimfóniája,
Enescu: Román rapszódia, zá-
rásként pedig Csajkovszkij,
„sors szimfóniájának” is neve-
zett, romantikus nagyzenekari
műve, az V. (e-moll) szimfónia.

II. RÁKÓCZI FERENC a titokzatos feje-
delem címmel, dr. Varga Tibor, a Szent
Korona Szabadegyetem alapítójának elő-
adása hallható május 6-án 18 órakor a
Bezerédj-kastélyban.

„LEGKEDVESEBB KÉPEIM" címmel Hirkóné
Kun Mária festőművész kiállításának megnyitójára
várják az érdeklődőket május 8-án 17 órától a József
Attila Művelődési Házban. A rendezvényen közremű-
ködik az Akkord Lengyel Kamarakórus. A kiállítás má-
jus 27-ig látogatható hétköznap 10–16 óra között.
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NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
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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 
• 15 órás IELTS angol nemzetközi nyelvvizsgára felkészítô
tanfolyam május 12-tôl

• ÖSD,EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés
csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Szenvedély, játék és elegancia
ütős hármasa jellemzi Lengyel
József tortáit, aki eddig kétszer
nyerte el az év esküvői cukrásza
címet, s már nem csak Győr, de
az ország egyik legelismertebb
szakembere is. Ha pedig betel-
tünk tortáinak és süteményei-
nek látványával, biztosak lehe-
tünk benne, a kóstolás is éppoly
élvezetet ad, mint a külsőségek.
S most már tanulhatunk is tőle
élményműhelyében.

„Torta és karamell” – a két szó, amiről
sokaknak jutnak eszükbe a cso-
dák, melyeket Lengyel József, a
Matias Étterem főcukrásza alkot.
A védjegyévé vált karamellvirágok
pompás díszei ünnepi tortáinak, a
hétköznapok megédesítői pedig
többek mel-
lett a kívána-

tos mousse-ok – melyekért oly sokat
harcolt, hogy a klasszikus sütemé-
nyek mellett helyet kaphassanak.

Lengyel József hatéves korától
cukrásznak készült, tizenkét évesen
készítette el első tortáját, már akkor is
karamellel, egy dobostorta került
ugyanis a család ünnepi asztalára.
„Cukrásznak születtem, nem is tudnék

Szenvedélye a karamell
HIRDETÉS TORTA ÉS KARAMELL

mást csinálni, ha egy-két napig nem
sütök, elvonási tüneteim lesznek” –
árulja el, majd hozzáteszi, ilyenkor
gyors gyógyírt jelenthet a kedvenc sü-
temény, az esztreházy mignon, amely
akkor is jó szolgálatot tesz, ha annyira
belefeledkezik a munkájába, hogy el-
felejt enni. Ez gyakorta megesik, az
áprilistól októberig tartó esküvői sze-
zonban pedig főleg, Lengyel József
naptára ugyanis már februárban be-
telt – két hét alatt. Idén több mint száz
esküvőt vállalt, de volt már olyan sze-
zon, hogy 250 esküvőre kreált süte-
ményt. „Határt kellett húznom, már
csak 4-5 tortát készítek hétvégente,

de ezeket kollekcióban:
kisebb-nagyobb tor-
tákkal, mignonokkal,
cup cake-ekkel”. Egy

nagyobb kollekció

akár 25 órás munkát is igényel, s eza-
latt csak a dekoráció készül el. Ezért
ilyenkor egész héten gyártja a kara-
mellvirágokat, marcipán- és fondant-
díszeket. A torták mindig személyre
vagy párra szabottak; egyediek, de
mindegyiken felismerhető Lengyel Jó-
zsef stílusa, művészete, hiszen ön-
megvalósítást is jelentenek. A cuk-

rászmester mindig leül a párral, hogy
megismerje őket, és sokszor olyannyi-
ra szabad kezet kap, hogy csak a nagy
nap estéjén derül ki számukra, milyen
tortát is kapnak. A szakember kedven-
cei az egyszerű, letisztult, fekete-fehér,
szürke és ezüstös kontrasztú torták,
előbbivel nem kis meglepetést okozva.
„Nagy szerelem fűz a fekete-fehér tor-
tákhoz, kifejezők, szinte életre keltik a
kollekciót. Szerencsére minden évben
vannak olyan jegyesek, akik bevállalják
ezeket.” Lengyel József szerint míg az
első házasságoknál a párok többsége a
krém- és pasztellszínekben tobzódik,
addig azok, akik másodjára állnak oltár
elé, levetik gátlásaikat és vállalják önma-
gukat, egyéniségüket. 

A párok azóta nem kötik le Lengyel
József szárnyait, mióta „Torta és kara-
mell” című blogján bepillantást enged
munkásságába. Három éve ír, mára
több mint 22 ezren követik napról

napra, de nem csak a csodás tor-
tákat, az embert magát is kere-
sik. Az egész országból, de a ha-

táron túlról is vannak megrende-
lői, több hírességnek is kreált már

torták, például Müller Pétert,
Király Viktort és Dukai Regi-
nát is meglepték barátaik az
általa készített édességekkel,

melyek persze nem csak
szépek, a cukrász ra-

gaszkodik a jó minősé-
gű alapanyaghoz,
csak belga csokolá-
déval és teavajjal dol-
gozik, a málnakrém

pedig tényleg málnából van, nem is
kevésből. Az ízfokozók, aromák, állo-
mányjavítók kizártak nála, ételszínezé-
ket is csak a dekorációnál használ.

A blogján rengetegen keresik, s kér-
nek tőle tanácsot, így a közelmúltban
megnyitotta a Torta és Karamell Él-
ményműhelyt, a saját játszóterét, ahol
kötetlenül csinálhatja azt, ami az élete

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. munkatársat keres

RECEPCIÓS munkakörbe

Kérjük, küldje el magyar, illetve német nyelvű fényképes önéletrajzát
az allas@rudolph-log.com e-mail címre. Jelige: „Recepciós”

Elvárások:
• középfokú végzettség • hasonló munkakörben szerzett 1-2 év gyakorlati
tapasztalat • felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel, PP)
• német nyelvtudás (legalább középfokú nyelvismeret, szóban és írásban) 
• B kategóriás jogosítvány • jó kommunikációs készség, ügyfél-orientáltság

Feladatok:
• bejövô és kimenô telefonhívások
és levelezés kezelése (német nyelven is)
• vállalathoz érkezô vendégek fogadása
• egyéb adminisztratív feladatok ellátása

az érdeklődők és a háziasszonyok tár-
saságában. „Egyre többen sütnek ott-
hon hobbiszinten, próbálok segíteni,
hogy a családi ünnepeket szebbé,
meghittebbé tudják tenni a saját tor-
tákkal. Szeretném, hogy a néhány órás
tematikus kurzusok a résztvevőket is
feltöltsék, nekem ezek jelentik a kikap-
csolódást” – vallja be.

A tehetséges cukrászt sokan pró-
bálták már a fővárosba csábítani, de a
Bács-Kiskun megyei születésű Len-
gyel József azt mondja, ő már 14 éve
győri, és az is marad, a szívéhez nőtt
városunk. „Dolgoztam többször is Bu-
dapesten, de minden alkalommal rá-
jöttem, nem az én világom, egy vidéki,
egyszerű gyerek vagyok, nem tudok
abban a nagy nyüzsgésben, forgatag-
ban élni” – szögezi le a cukrászmester,
aki a sikerei ellenére is rendkívül sze-
rény, s még most is sokszor kijön a
cukrászműhelyből, hogy figyelje a
vendégek reakcióit.

„Torta és karamell” – a két szó össze-
foglalja Lengyel József szenvedélyét,
utóbbi tíz éve bűvölte el, „éreztem, hogy
közös jövőnk van, azóta szimbiózisban
élek a karamellel. A cukor olyan képlé-
keny anyag, amit mindig az adott inspi-
ráció hatására formálok, a virágok a pil-
lanat hevében alakulnak ki” – avat be a
cukrászmester.
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A nemrégiben megújult komáromi
Monostori Erőd május 17-én egy szí-
nes családi fesztiválra várja a kikap-
csolódni vágyókat. Az ErődFeszt vál-
tozatos programkínálatában minden-

ki megtalálja a neki való szórakozást
ebben a világörökségi címre is pályá-
zó műemléki környezetben. Kiváló ze-
nei koncertek, színházi és táncpro-
dukciók, gyerekprogramok, történel-
mi játékok, dunai sétahajózás, ingye-
nes kisvonat, lovaskocsizás, valamint
kézműves- és sörkülönlegességek,
Fröccs- és Grillterasz várják a család
apraja-nagyját.

A Bástya Színpadon az ország
egyik kedvenc női előadója, Radics Gi-
gi és népszerű férfi énekese, Kocsis

ErődFeszt • Komárom, Monostori Erőd • 2014. május 17.

„Az Erőd legyen Veled!”
Tibor adnak koncertet. A kicsik szá-
mára a világ- és gyerekzenét vegyítő
Bogármuzsika és a legendás 100Folk
Celsius zenekar húzzák a talpalávalót.
A gyerekek jó kedvéről a Cakkumpakli
Színház, a felnőttek hangulatáról pe-
dig a Dumaszínház előadója gondos-
kodik; de lesz néptáncbemutató, Dob
Show, és amikor a hangulat a tetőfo-
kára hágott, zárásként egy óriási Du-
na-parti Erőd-party várja a bulizni vá-
gyókat a Funny Rollins Showband-del.
Emellett a Duna partján az Ágostones
Masírband fúvóskoncertje és a klub
slágerátdolgozásokat akusztikusan
előadó Bohemian Acoustic produkciója
lesz hallható.

Mindeközben a bátrabbak a győri
Nádasdy Hagyományőrző huszárok
komáromi laktanyájában élhetik át a
katonaélet mindennapjait. Lesz lovas-
bemutató, célbalövés, fegyvermustra,
vívás és kocsiztatás…

Bővebb információ: www.erod.hu

KOS
Kissé zűrzavar uralkodik Önök körül a hé-
ten, nem győznek kapkodni, mit oldjanak meg
először. Ettől feszültebbek a kelleténél, ami nem
tesz jót párkapcsolatuknak.  

BIKA
Figyeljenek párjukra, ne engedjék, hogy
félreértések miatt felesleges vitákba keveredje-
nek. Inkább üljenek le, beszéljék meg nyugodtan
a helyzetet. Rengeteg munkájuk van most. 

IKREK
Mindent észrevesznek a héten, de nem sza-
bad most mindenhez hozzászólniuk. Kellemetlen
helyzetbe kerülhetnek emiatt, csak akkor segítse-
nek, ha ezt kérik Önöktől. Gondoljanak magukra is.  

RÁK
Mozgalmas hét elé néznek, próbálják a
legegyszerűbb megoldást megtalálni mindenben.
Lelkileg legyenek minél stabilabbak, tegyenek
meg ezért mindent. Így tudnak csak helyt állni.  

OROSZLÁN
Rendezzék össze életüket, tennivalóikat,
ne hagyják, hogy az idő miatt kicsússzanak az ese-
mények az irányításuk alól. Ez felettébb feszültté
teheti Önöket. Párjukra figyeljenek.  

SZŰZ
Hallgassanak megérzéseikre a héten,
munkahelyükön és magánéletükben egyaránt.
Képviseljék önmagukat, keressék a legegyszerűbb
megoldásokat. Figyeljenek egészségükre. 

MÉRLEG
Bonyolódik életük, mind munkahelyü-
kön, mind pedig magánéletükben. Próbálják mi-
nél előbb megoldani a felmerülő helyzeteket, így
egy kis szabadsághoz jutnak. . 

SKORPIÓ
Kicsit lassítsanak a héten, vegyék sorra
az elmaradt feladatokat. Nem tudnak nagy lépték-
ben haladni, jut idejük mindenre. Párjukkal be-
széljék meg közös dolgaikat együttesen.  

NYILAS
Rengeteg a feladatuk a héten, ki sem lát-
szanak a munkából. Keressenek időt maguknak, a
vidámságra, ne vegye el kedvüket a sok feladat. Kö-
zéppontban van a szerelem is életükben. 

BAK
Új időszak kezdődik életükben, de előtte
álljanak meg egy kicsit, beszéljék meg magukkal,
mi az előző időszak tapasztalata. Újuljanak meg,
félelmeiket hagyják hátra. Lazítsanak egy kicsit. 

VÍZÖNTŐ
Rengeteg új ötlet születik Önökben a hé-
ten, amit nem árt párjukkal is megbeszélni. Jegy-
zeteljék le ezeket, nehogy elfelejtsék. Ne beszélje-
nek ötleteikről sok emberrel. 

HALAK
Lelki stabilitásuk megőrzése nagyon fon-
tos most, ne engedjék, hogy bepánikoljanak a sok
feladattól. Kezdjék lépésről lépésre megoldani azo-
kat. Párjukra számíthatnak. 

Horoszkóp

HOROSZKÓP HIRDETÉS
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HIRDETÉS ÜNNEP

kép és szöveg: papp zsolt

Az elmúlt hétvégén avatták
szentté XXIII. János és II. János
Pál pápákat. Az eseményre
több millióan érkeztek Rómába,
köztük szép számban Magyar-
országról is…

II. János Pált már életében olyan kul-
tusz övezte, amely előre vetítette,
hogy a hívők akaratának megfelelően
rövid idő alatt boldoggá, majd szentté
avatják. Karol Wojtyla 1978-tól 2005-
ös haláláig vezette az egyházat, és
cselekedeteivel, gesztusaival újra rá-
világított a hittel teli élet szépségeire
és fontosságára az egyre szabadel-
vűbb világban. Szentté avatásának
nem véletlenül választották az április
27-i dátumot, hiszen ez, vagyis a Hús-
vét utáni első vasárnap az Isteni Irgal-
masság ünnepnapja, amelyet épp II.
János Pál vezetett be az egyházban.
Ferenc pápa az esemény előzetes be-
jelentésekor úgy fogalmazott, Angelo
Giuseppe Roncalli, vagyis XXIII. Já-
nos és Karol Wojtyla, vagyis II. János
Pál jó pápa” volt, mindketten a béke
és az emberi méltóság védelmét szol-
gálták, „közös szentté avatásuk üze-
net az egyháznak”. 

Az üzenetet milliók hallották meg,
és zarándokoltak Rómába. Már a hús-
véti szertartásokon is rengeteg em-
ber vett részt, az egy héttel későbbi
szentté avatási ceremóniára pedig tel-
jesen megtelt az olasz főváros. Sokan
az utcákon, tereken és parkokban sá-
toroztak, vagy hálózsákban éjszakáz-
tak, a belvárosban pedig éjjelente is
ugyanakkora vidám tömeg hömpöly-
gött, mint nappal. A római polgármes-
teri hivatal becslései szerint nagyhét-

Milliók ünnepelték
a szent pápákat

től május elsejéig hárommillió zarán-
dok fordult meg a városban, ez félmil-
lióval több, mint Róma lakossága. Az
esemény előestéjén „fehér éjszakát”
tartottak, amikor valamennyi temp-
lom egész nap és éjszaka is nyitva tar-
tott az imádkozni vágyó hívők számá-
ra. Ezen az estén Erdő Péter bíboros
magyar nyelvű misét celebrált a Saint
Stefano Rotondo templomban mint -
egy ezer magyar zarándok előtt, ame-
lyen Orbán Viktor miniszterelnök és
felesége, Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, valamint Balogh Zoltán
emberi erőforrások minisztere is részt
vett. A szentmise után itt vehette át a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét a
Rómában élő dr. Rabi József orvos, a
Máltai Lovagrend tagja a külhoni ma-
gyarokért végzett szolgálatért. 

Federico Lombardi szentszéki szóvi-
vő a szentté avatást megelőző hetek-
ben azt kérte a hívőktől, hogy ne félje-
nek a tömegtől. A zarándokoknak való-
ban nem volt félnivalójuk, hiszen bár
több millióan érkeztek a városba, a
szervezettségnek köszönhetően, mind-
ez egy csodálatos ünnepben öltött tes-
tet a zsúfoltságérzet helyett. A római tö-
megközlekedés megsokszorozott ka-
pacitással működött a hétvégén, a met-
ró például szombat hajnaltól egészen

hétfőig le sem állt, éjjel is sűrűn közle-
kedett. Az utcák nyugalmát rendőrök vi-
gyázták, akik készségesen válaszoltak
a turisták kérdéseire is. Becslések sze-
rint az előkészítés, a kivetítők, informá-
ciós táblák, a megerősített rendőrség,
és az egyéb költségek összességében

meghaladták az ötmillió eurót. A fenn-
akadások elkerülése végett a vasárnap-
ra tervezett Roma–Milan mérkőzést
már pénteken lejátszották, ahol a hazai -
ak 2–0-ás győzelemmel tisztelegtek a
pápa emléke előtt, hiszen – ahogy a
drukkerek tartják – II. János Pál maga
is nagy AS Roma-szurkoló volt.

Természetesen a legtöbben Olaszor-
szágból és Lengyelországból érkeztek,
de a világ minden pontját képviselték a
hívek. II. János Pál kultusza Magyaror-

szágon is igen erős, a győriek számára
emlékezetes a pápa 1996-os látogatá-
sa, illetve egy másik kapocs, hogy Apor
Vilmos vértanúnkat is ő avatta boldog-
gá. Érdekesség, hogy Apor Vilmos és
Karol Wojtyla is április 2-án halt meg. A
szentté avatás napján a Szent Péter tér
már a hajnali órákban megtelt, a Bazili-
kától az Angyalvárig mintegy 800 ezer
ember várta a szertartás kezdetét, de a
város terein, utcáin elhelyezett kivetítők-
nél is rengeteg ember gyűlt össze. Fe-
renc pápa köszöntötte XVI. Benedek
nyugalmazott pápát is, aki éppen II. Já-
nos Pált követte az egyház élén. A misén
a jelenlegi és az előző pápán kívül 150
bíboros, mintegy ezer püspök és továb-
bi hatezer pap, valamint közel száz állami
delegáció, köztük az Áder János vezette
magyar küldöttség vett részt. A hívek ha-
talmas ovációval fogadták a szentté ava-
tás tényét, majd a szertartás után még
sokáig ünnepelték az utcákon a két, im-
máron szent pápát. Másnap a lengyel
zarándokok számára celebráltak hálaa-
dó szentmisét a Szent Péter Bazilika
előtt, amelyre újra megtelt a tér. Ezután
a csoportok és egyéni utazók lassan el-
hagyták a Vatikánt, és a római városné-
zést követően hazaindultak a repülők,
buszok, személyautók ezrei.

Milliók zarándokoltak
Rómába a keresztény
világ ünnepén
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: tóth lászló 

A 2013-as gazdasági év lezárását jelentő
mérlegelfogadó közgyűlést tartott a Pan-
non-Víz Zrt. A tulajdonos önkormányzatok
képviselői jóváhagyták a társaság gazdasági
beszámolóját, amely szerint az üzleti forga-
lom a 2012-es 8,8 milliárd forintról 8,5 milli-
árd forintra esett vissza. A társaság az elmúlt
évet jogszabályi előírások miatt ötmilliárd fo-
rintos mínusszal zárta. Ennek oka technikai

A Győr-Szol Zrt. az egyes hul-
ladékgyűjtő edények négy al-
kalommal történő mosását a
nagytérségi hulladékgazdál-
kodási rendszerben vállalt
szolgáltatói feladatként –
mely az önkormányzat vonat-
kozó rendeletében is megjele-
nik – végzi a közszolgáltatási
díj terhére.

A lakótelepek és társashá-
zak vegyes, illetve a családi
házak bio hulladékok gyűjté-
sére rendszeresített kukáinak
mosása Győrben április 28-
án megkezdődött.

Az egyes ingatlanok kuká-
inak mosási időpontjait a szol-
gáltató az év elején a háztar-
tásokba kiküldött hulladék-
naptárban jelölte. Edénymo-
sáskor a lakóknak nincsen kü-
lönösebb teendőjük, a meg-
hirdetett napon – ami egyben
kukaürítési nap is – a meg-
szokottak szerint reggel hat
órára kérik kitenni a hulladék-
gyűjtő edényeket, mert érkez-
ni fog a mosó-szállító jármű.

A hulladéknaptár elektro-
nikus változata a www.gyor-
szol.hu oldalon, a jobb oldali
menüsorban is elérhető.

szerző: győr-szol

Annak érdekében, hogy a la-
kosság számára megkönnyít-
se a háztartásokban össze-
gyűlt hulladékok szelektív el-
helyezését, a Győr-Szol Zrt.
időről időre kihelyezett hulla-
dékudvart működtet egy-egy
városrészben. Legközelebb
Pinnyéden és Sziget-Újváros-
ban állít fel ideiglenes gyűjtő-
pontot a szolgáltató.

A Pinnyédi Művelődési
Ház udvarán lévő sportpályán
május 9-én, pénteken 13 és
18 óra között helyezhetik el a

Megkezdődött
a tavaszi kukamosás

kép és szöveg: pannon-víz 

Már az apróságokat is egy-
re inkább érdekli a környe-
zetvédelem és a vizek vilá-
ga. Óvodás-programunk-
ban a gyerekek egy víziköz-
mű terepasztalon játékos
formában megismerhetik,

A víz és az óvodások 
hogyan jut el az ivóvíz a víz-
csapokba, s hogyan folyik
el a szennyvíz. Ezután mág-
neses táblán megépíthetik
életük első vízvezetékét,
amin eljuthat az ivóvíz a víz-
toronyba és az apró kis há-
zacskákba. A Pannon-Víz
Zrt. óvodás-bemutatójáról

az 522-600/160 –as tele-
fonszámon érdeklődhet-
nek. A kép a győri Benedek
Elek Óvodában készült, de
munkatársaink nemrég ha-
sonló bemutatókat tartot-
tak a győri audis, valamint
az abdai és a győrzámolyi
ovisoknak is.

Nagytakarítás Pinnyéden
és Sziget-Újvárosban

Évet zárt a Pannon-Víz 
jellegű, a társaság könyveiből ki kellett vezet-
ni a víziközműveket, mint vagyonelemeket, s
ezeket át kellett adni az önkormányzatoknak.
Ez a vagyonkivezetés okozza az ötmilliárdot
is meghaladó mérleg szerinti veszteséget.
Ezt leszámítva csupán 29 millió forintos volt
az elmúlt év vesztesége. A Pannon-Víz szol-
gáltatási területe öt új településsel bővült,
így jelenleg 122 településen közel 350 ezer
lakos részére nyújt víziközmű-szolgáltatást
a győri székhelyű cég. 

lakók feleslegessé vált holmi-
jukat. A sziget-újvárosi kihe-
lyezett hulladékudvar május
10-én, szombaton 8 és 18 óra
között üzemel a Bercsényi
Miklós Szakközépiskolával
szemben található aszfaltos
sportpályán.

A gyűjtőhelyeken a veszé-
lyes hulladéknak számító
anyagokat nem lehet elhe-
lyezni, erre az állandó helyen
működő hulladékudvarok-
ban van lehetőség. Az elekt-
ronikai, fém, papír, műanyag
hulladékokat, nyesedéket,
építési törmeléket, csoma-

golóanyagokat, bútorokat,
berendezési tárgyakat a hul-
ladékudvarokra vonatkozó
szabályok szerint, szétválo-
gatva veszi át a szolgáltató. 

A hulladék lerakására a
győri lakosok, a Győrben sze-
métszállítási díjat fizetők jo-
gosultak. Jogosultságukat
igazolhatják a hulladékszállí-
tási díj befizetéséről szóló
számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház
közösen fizet –, a korábban ki-
adott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személy-
igazolvánnyal érkezzenek.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

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 legszerencsésebbnek
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: A főzőprogramon
készítem a csirkét. Nyertes: Jánoki Istvánné (Győr). Nyereményét a szerkesztő-
ségünkben 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.    
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dést, foglalkozást. Jókai Mór gondolata
a szívébe égett: „Bölcs embernek ló va-
ló, mert lóvá lesz az ember, s emberré
a ló!”  Azt tapasztalta, aki kapcsolatba
kerül és folyamatosan találkozik lovak-
kal, az rendszerességet, szeretetet, tisz-
teletet tanul. „A lovaglás számomra el-
sősorban a természetközeliséget jelen-
ti, egy-egy lovaglás során több órát töl-
töttem a szabad levegőn, testileg és lel-
kileg is feltöltöttek ezek az alkalmak. A
kormányhivatal létrejötte óta azonban
nem volt módom a lovaglásra, már
nem tartok lovakat sem” – mondta el
Széles Sándor, aki a Kisalföld Vágtára
szinte minden évben kilátogatott, két
évvel ezelőtt pedig Mánomics Tamás
fogatát hajtotta. „Emlékezetes az él-
mény, a fiatalember elszántsága, elkö-
telezettsége a lova iránt megragadott,
egyébként a második helyen végez-

Vágtass velünk!

„Bölcs embernek ló való”
Széles Sándor, megyénk kormánymeg-
bízottja gyerekkora óta lovak közelében
élt, mindkét nagyapja lovas ember volt,
tőlük örökölte a lovaglás iránti szenve-
délyt, s tanulta el az állatokkal való törő-

tünk” – emlékezett vissza és hozzátette,
tervezi, hogy bakra ül az idei rendezvé-
nyen (május 16–18.), ha lesz olyan fo-
gathajtó, aki vállalja, hogy a rendelkezé-
sére bocsátja a fogatát. A kormány-
megbízott a Kincsem – Nemzeti Lovas
Programmal kapcsolatban úgy fogal-
mazott, a lovassport régen és ma is egy
szűk réteg kiváltsága volt, ezért nagyra
értékeli, hogy a kormány a programon
keresztül elérhetővé szeretné tenni mi-
nél több fiatal számára a lovaglást. „Má-
ra nagyon elszakadtunk a természettől
és a lótól is, ezért is fontos, hogy a gye-
rekek legalább alapszinten megismer-
jék a lótartást, a lóval való bánásmódot.
A Kisalföld Vágta „otthonában”, a Ro-
deo Ranchen a fiatalok a lovak iránti
szeretet kialakulásától kezdve egészen
a kaszkadőrképzésig mély barátságot
köthetnek a lóval és a lovaglással.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Április 13-án reggel Zoia, a nőstény
jaguár egy csöppséget hozott a vi-
lágra. Két hétre rá, az első orvosi
vizsgálat során fény derült arra,
hogy a csöppség nőstény. Már
megkapta az első féregtelenítő
pasztát, és kiderült az is, hogy a las-
san háromhetes kislány egészsé-
ges és 220 dkg-t nyom.

A kicsi anyja, Zoia 2011 májusá-
ban, a krakkói állatkertben látta meg
a napvilágot. A következő év telén ér-
kezett Győrbe. Azért esett rá a vá-
lasztás, mert csapatban nevelkedett,
és saját anyja nevelte fel, így ő is
megtanulhatta, megtapasztalhatta,
hogyan kell egy kölyköt felnevelni. A
fiatal nősténynek ez volt az első ellé-
se. Zoia ügyesen gondozza, szoptat-
ja, védelmezi a kicsit. Mivel ő az
egyetlen kölyök most, ezért nem kell
mással osztoznia az anyatejen, így
szépen fejlődik.

Jaguár született az állatkertben
Zoia párja Chico, a kézzel nevelt fe-

kete jaguár. A hím a Szegedi Vadas-
parkban, 2010. július 20-án született
a fekete Negro és a foltos Kiara köly-

keként. Sajnos két nap után el kellett
venni az anyjától, miután az nem gon-
doskodott megfelelően a kicsiről. Chi-
co 2010. augusztusban érkezett a
Xantus János Állatkertbe, ahol emberek

gondoskodó kezei között cseperedett.
Amikor megérkezett hozzá Zoia, meg
kellett tanulnia, milyen is egy jaguárral
játszani, hogyan is kéne viselkednie. A

„tanulási folyamat” szerencsére gyor-
san zajlott, a két fiatal állat hamar ösz-
szeszokott párrá alakult, melynek leg-
nagyobb bizonyítéka a nemrég szüle-
tett kölyök.

Fejes saláta

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!

Kakaóscsiga

Mesés tejföl 20%-os, 330 g
663,64 Ft/kg 

Ritterhof
dobozos sör 0,5 l
238 Ft/l 

219,- db

99,- db

119,- db

Csirkemell filé 1 kg

1299,- kg

CBA Sertés zsír 0,5 kg
498 Ft/kg 

119,- db

249,- kg

Akció idôtartama: 2014. 05. 02—05. 09-ig
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APRÓ HIRDETÉS

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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Május 5-tôl LaDik Bisztró

Új étlappal, minden
pénteken malacsütéssel,

élôzenével várjuk
Kedves Vendégeinket!

Asztalfoglalás elérhetôségeinken:

Duna-parti teraszán!
az AMSTEL Hattyú Fogadó

ÁLLÁS
Trenkwalder Kft. autó-
ipari partnere számára
munkavállalókat keres
szakmunkás végzettség-
gel, ki e melt bérezéssel,
hosszú távra. Jelentkez-
ni lehet telefonon: 06-
96/468-035 és 06-96/516-
080, vagy személyesen
Győr, Tihanyi Árpád út
17. és Tényő, Árpád u. 9.
szám alatti irodánkban.
Munkaügyi iktatószám:
37961 /2001–0100.

TÁRSKERESÉS 
INTELLIGENS TÁRSKE-
RESŐ várja hölgyek, urak és diplo-
mások jelentkezését! Nyílik az orgona.
Tel.: 06-30/369-7305

SZOLGÁLTATÁS 

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése,
lakatos munkák, ajtó és
ablak zárjavítás, költség-
kímélő megoldások. Tel.:
06-70/2237-957.

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást
vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját in-
gyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/217-0848.

LOMTALANÍTÁS! Az Ön idejé-
hez alkalmazkodva, a nap bármely sza-
kában teljes körű takarítást vállalok. IN-
GYEN szállítással. 06-96/950-491; 06-
30/212-4830.

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

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges holmit elszállítok. Tel.: 06-
70/500-1291.

Kaszálás, fűnyírás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyökérki-
vétel, metszés, gyepszellőztetés, kert-
fenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2.900 Ft-tól. 06-
30/542-0720

Ablaktisztítást, takarí-
tást, szőnyeg- és kár -
pittisztítást vállalok in-
tézmények és lakos-
ság részére. Ugyan itt
ipari takarítógépek,
kárpit- és szőnyegtisz-
tító gépek kölcsönöz-
hetők. Érd.: Fazekas
Mihály, +36-20/983-357.

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

Kőműves-, festő- és bur-
kolómunkát, bontást, tetőfedést,
tető, oldalfal szigetelését vállalnám
megfizethető áron! Családi-és irodahá-
zak takarítása.  Tel.: 06-70/428-1785.

EGYÉB 

Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat! Né-
meth Csaba, 06-20/937-9671.

Bélyeget (magyar, külföldi, tema-
tika), képeslapot, egyéb papírrégiséget
vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 E Ft). Új
SZOCPOL, támogatott lakás-
hitel, árfolyamrögzítés. 06-
20/951-0235

KIADÓ 
Győr-Nádorvárosban zárt,
24 órában őrzött telephelyen, parkolási
lehetőséggel, jól megközelíthető helyen
irodahelyiségek különböző méretben ki-
adók! A helyiségek hétköznap 9–17 óra
között megtekinthetőek. Érdeklődni:
06-20/981-8670.

Győr, Kálvária utcában 70 m2-es iroda
hosszú távra kiadó. Érd.: Győr-Szol Zrt.,
06-96/511-420.

LAKÁSCSERE 

Belvárosi 2 szobás, 46 m2-es, félkom-
fortos, teljesen felújított, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne, 2-3
szobás, 55–70 m2-es, határozatlan-ha-
tározott idejű bérleti szerződéses bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 387.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 06-96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 49 m2-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, felújított, műanyag ablakos,
határozatlan idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50-60 m2-es, 1+fél vagy
2+fél  szobás, határozott-határozatlan idejű
bérleti szerződéses bérleményre. Sziget, Új-
város, tartozás kizárva. (Hirdetésszám:
388.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás 68 m2-es, összkom-
fortos, távfűtéses, határozatlan idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne 50-55 m2-
es, 2 szobás, határozatlan idejű bérleti
szerződéses bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
389.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-96/511-420.

Belvárosi 1 szobás 38 m2-es, félkomfortos
felújított, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 2 szobás 50-55 m2-es,
határozatlan idejű maximum harmadik
emeletig lévő  bérleményre. (Hirdetés -
szám: 390.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-
96/511-420.

INGATLAN 
Győrben, Marcalváros I-
en, 30 m2-es első emeleti, erkélyes
panel garzonlakás eladó! Tel.: 06-
96/417-414, 06-20/5812-756.

Győrben, Fehérvári úti Sashe-
gyen 250 négyszögöl zártkert eladó
az Alkonyat utcában. Jó befektetés!
Tel.: 96/421-628.

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

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

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

Kisbácsán, kertvárosi környezetben, kö-
zel a belvároshoz, 4 lakásos társasház-
ban nappali+2 szobás 1. emeleti teher-
mentes lakás tulajdonostól eladó, közös
udvarral, gépkocsi beállóval, bicikli tá-
rolóval. A lakásban beépített előszoba-,
konyhabútor, klíma, redőny, fényvédő-
roló található. Déli fekvésű, egyedi fűté-
sű, alacsony rezsijű, napfényes, csen-
des udvarra néző erkélyes téglalakás. A
ház 2003-ben épült, nagyon jó környé-
ken található. A közelben megtalálható
óvoda, iskola, háziorvos, bolt, buszme-
gálló, focipálya. Azonnal költözhető!
Érd.: 06-20/345-4126.

OKTATÁS

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

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

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

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

Köszönjük, hogy adójuk 1%-át
18973891-1-08
a mentális betegeink
segítségére felajánlják.

M.S.B.H. Kálvária
Közhasznú Egyesület

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

Feladatok: • a Vitamin bolt vezetése az árurendeléstől az értékesítésig
• a vásárlókkal és a páciensekkel korrekt kommunikáció • a kezelések
asszisztálása.
Elvárások: • min. középfokú , valamilyen egészségügyi végzettség
(gyógyszertári asszisztens is) • értékesítői gyakorlat •  bátor kom-
munikációs képesség • szá mí tó gép-használati gyakorlat •  önálló
munkavégző képesség.
Pályázni: kézzel írott, fényképes önéletrajzzal.

Boltvezető és  asszisztens
munkakörre

Tudatos Egészség Centrum 9026 Győr, Mécs László u. 24.
Érdeklődni: 30/9691500

pályázatot hírdet
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szerző: lakner gábor
fotó: mti/ehf/gy. p.

A Győri Audi ETO KC sorozat-
ban tizedszer hódította el a
Magyar Kupát, miután a csa-
pat a döntőben öt góllal le-
győzte a Ferencvárost. A zöld-
fehérek a sikeres főpróba után
hétvégén a címvédés remé-
nyében lépnek pályára Buda-
pesten, a Bajnokok Ligája né-
gyes döntőjében is.

Jól sikerült a Győri Audi ETO KC fő-
próbája a Bajnokok Ligája négyes
döntője előtt, Ambros Martin együt-
tese ugyanis Dabason begyűjtötte a
klub történetének tizedik Magyar Ku-
pa-elsőségét. A zöld-fehéreknek az
elődöntőben nem okozott gondot a
Siófok legyőzése, a győriek 17–12-
es félidőt követően tizenegy góllal,
34–23-ra nyertek, így bejutottak a fi-
náléba, ahol a tartalékos Veszprémet
34–18-ra legyőző Ferencváros várt
Görbiczékre. 

A fővárosiak 4–4-ig tartották a lé-
pést a címvédő győriekkel, akik aztán
fokozatosan elhúztak, a szünetre meg-
maradt az addigi ötgólos különbség. A
második félidőben visszaesett az Audi
ETO játéka, a Ferencváros pedig a rö-
vidzárlatot kihasználva két gólra zárkó-
zott fel. A győriek aztán rendezték sora-

Címvédésre készül a Bajnokok
ikat, és hatgólosra növelték előnyüket.
Elek Gábor együttesének ugyan voltak
még fellángolásai, a győri győzelmet
azonban nem fenyegette veszély. Az
Audi ETO végig vezetve, magabiztosan
nyert 34–29-re, ezzel sorozatban tized-
szer hódította el a trófeát. A harmadik
helyért megrendezett mérkőzésen a Si-
ófok 32–21-re legyőzte a Veszprémet. 

A győrieknek a közelmúltban több
mérkőzésen, így a döntőben is megta-
pasztalt hullámvölgyet mindenkép-
pen ki kellene iktatniuk játékukból,
vagy legalább jelentősen lerövidíteni
annak időtartamát. Biztató ugyanak-
kor, hogy Katrine Lunde ismét nagy-
szerű formában védett, a Katarina Bu-

latovic, Görbicz Anita és Eduarda
Amorim alkotta belső hármas gólerő-
sen kézilabdázott a kupadöntőben,
emellett a szélről is szép számmal ér-
keztek a gólok. Kellemes meglepetés,
hogy Szepesi Ivett felépült súlyos sé-
rüléséből, de a Magyar Kupában
Ambros Martin még nem kockáztatta
meg a pályára küldését. 

A csapatra hétvégén jóval na-
gyobb feladat vár, hiszen a Bajnokok
Ligája négyes döntőjében lépnek pá-
lyára Budapesten, a Papp László
Sportarénában. A nőknél idén először
rendeznek négyes döntőt, amelyben
a döntőbe jutásról és a helyezésekről
is egy-egy mérkőzés dönt, és ezeket

ráadásul egymást követő napokon
játsszák. Korábban oda-visszavágós
rendszerben bonyolították le az elő-
döntőket és a döntőt is, idén azonban
szakítva a hagyományokkal a női me-
zőnyben is bevezették a férfiaknál már
2010 óta létező Final4-t. 

A rendezésért Budapest és Ljublja-
na vívott nagy párharcot, de az euró-

pai szövetség (EHF) a magyar hely-
szín mellett döntött. A helyszínen tíze-
zer szurkoló tekintheti meg a négy
mérkőzést, a hét elején pedig az utol-
só jegyek is gazdára találtak. A leg-
jobb négy közé a középdöntők után
csoportelsőként a Győri Audi ETO KC
és a macedón Vardar Skopje, csoport-
másodikként pedig a dán Midtjylland és
a montenegrói Buducnost Podgorica
jutott be. Az elődöntőket szombaton
játsszák, míg a helyosztókat vasárnap
rendezik. 

Az első elődöntőben a Győri Audi
ETO KC a dán Midtjylland csapatával
találkozik, a zöld-fehérek elsődleges
feladata pedig a dánok rohanásának
megállítása lesz. Az ellenfél rendkívül
gyors kézilabdát játszik, viszont egy-
részt ez magában hordozza a sok
technikai hiba lehetőségét, másrészt
a győri csapatot sem éppen lassú já-
tékosok alkotják, így sikerrel vehetik
fel a futóversenyt az északiakkal. A
Midtjylland erejéről a Görbiczék által
hétvégén legyőzött ferencvárosiak is
tudnának mesélni, hiszen a dánok
oda-vissza verték a Fradit a csoport-
körben. 

A másik elődöntőben két balkáni
együttes csap össze, várhatóan a szó
szoros értelmében. A podgoricaiak
hírhedten kemény, a sportszerűség
határait gyakorta átlépő harcmodora
nem biztos, hogy elég lesz a szkopjei-
ek ellen, akik szintén nem riadnak

A teljes program
Az európai női kézilabdázók legjobban
várt eseménye május 3-án, szombaton
15 órakor kezdődik, az első elődöntő-
ben a címvédő Győri Audi ETO KC lép
pályára az FC Midtjylland ellen. A má-
sodik elődöntőben a Vardar Skopje
17.30 órakor találkozik a tavalyelőtti
győztessel, a Buducnost Podgoricával.
A bronzmérkőzést május 4-én, vasár-
nap 14.30 órakor ját szák, míg a döntőt
vasárnap 17 órakor rendezik. A Digi
Sport 1 valamennyi mérkőzést élőben
közvetíti, a győriek találkozói az M1-en
is láthatóak lesznek.



ember, akinek nincs ellenére az új le-
bonyolítási mód. 

„Én valójában nagyon szeretem az
ilyen tornákat, ez a fajta megmérette-
tés sokkal több, mint egy egyszerű
verseny. Számomra ez egy olyan kihí-
vás, amelyhez a sportolók minden
erényére szükség van. Egy hétvége

során a legjobbakkal kell megküzdeni,
nincs hibázási lehetőség, maximális fi-
zikai és mentális terheléssel jár, és ha
a tornát sikerül megnyerni, akkor egy-
szerre jelent szakmai, emberi és pszi-
chológiai elismerést.”
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vissza az adok-kapoktól. Valószínűleg
küzdelmes mérkőzést játszanak egy-
mással a csapatok, annál is inkább,
mert közel két hónapja nem léptek pá-
lyára komoly tétmérkőzésen, így pe-
dig nehéz formát időzíteni. Ebből a
szempontból jobb helyzetben van a
győri együttes, amely hétvégén éles
meccset játszott egy BL-résztvevő ellen,
ráadásul Ambros Martin modellezhette
a csapattagokra váró terhelést is. A né-
gyes döntő legnagyobb kérdése az lesz,
vajon melyik együttes tud leginkább al-
kalmazkodni az új lebonyolításhoz és
bírja el a nyomást, ami abból fakad,
hogy nincs javítási lehetőség. 

A Győri Audi ETO KC címvédőként
érkezik a Final4-ba, mégpedig azzal a
céllal, hogy a kupasorozat modern ko-
ri történetében a Hypo, a Slagelse és
a Viborg után a zöld-fehérek legyenek
a negyedik csapat, amely képes meg-
őrizni a trófeát. Ambros Martin, a győ-

Ligájában a Győri Audi ETO KC

riek vezetőedzője képesnek érzi tanít-
ványait erre a bravúrra. 

„Úgy gondolom, hogy amit a csa-
patunk eddig a szezonban nyújtott, az
egyedülálló, különleges teljesítmény,
igazi nagy csapathoz méltó, és jóma-
gam is nagyon büszke vagyok, hogy
ennek részese lehetek. Mostantól a

szezon végéig nyernünk kell, és újra
nyerni, hogy ezzel tovább írhassuk a
saját történetünket. Ehhez az első lé-
pést megtettük, a Magyar Kupát is-
mét sikerült elhódítanunk, a lányok is-
mét lenyűgöztek. Úgy gondolom,
hogy most, amikor sikeresen eljutot-
tunk a végjátékba, nem feltétlenül az

a legfontosabb, hogy milyen formá-
ban játszunk, hiszen az többé-kevés-
bé állandó. Innentől sokkal inkább a
lelkünk, a bátorságunk, az ambíciónk,
a szenvedélyünk határozza meg a tel-
jesítményünket” – fogalmazott a szak-

Út a négyes döntőig
Csoportmérkőzések: 
2013. október 5. Győri Audi ETO KC–Hypo NÖ 41–22
2013. október 12. HCM Baia Mare–Győri Audi ETO KC 21–33
2013. október 20. Thüringer HC–Győri Audi ETO KC 25–33
2013. november 2. Győri Audi ETO KC–Thüringer HC 29–22
2013. november 10. Hypo NÖ–Győri Audi ETO KC 27–28
2013. november 16. Győri Audi ETO KC–HCM Baia Mare 28–26
Negyeddöntő:
2014. február 1. Győri Audi ETO KC–Buducnost Podgorica 23–23
2014. február 7. Larvik HK–Győri Audi ETO KC 23–29
2014. február 16. Audi ETO KC–Krim Ljubljana 27–24
2014. március 1. Krim Ljubljana–Győri Audi ETO KC 22–24
2014. március 9. Buducnost Podgorica–Győri Audi ETO KC 26–26
2014. március 16. Győri Audi ETO KC–Larvik HK 31–29

Női játékvezetők
Az EHF döntése szerint kizá-
rólag női játékvezetők működ-
nek közre a négyes döntőben.
A Győri Audi ETO KC Midtjyl-
land elleni mérkőzését a ro-
mán Diana-Carmen Floures-
cu és Anamaria Stoia vezeti,
míg a Vardar Skopje és a Bu-
ducnost Podgrocia összecsa-
pásán a norvég Kjersti Arnt-
sen és Guro Röen fújja a sí-
pot. A bronzmérkőzésen az
orosz Viktoria Alpaidze és
Taty  jána Berezkina dirigál,
míg a döntőben a francia Bo-
naventura nővérek, Charlotte
és Julie bíráskodnak. 

Kivetítő
a Városházánál
Azok a szurkolók, akik nem utaz -
nak el a Papp László Sportaré-
nába, együtt szurkolhatnak a lá-
nyokért Győrben, a Városháza
téren felállított kivetítő előtt.
Szombaton mindkét elődöntőt,
másnap pedig a bronzmérkő-
zést és a döntőt is élőben lehet
megtekinteni. Vasárnap este
ugyanitt fogadják majd a Buda-
pestről hazatérő csapatot. 

Bulatovic triplázhat
A kétszeres BL-győztes Katarina Bulatovic a harmadik Bajnokok Ligá-
ja-trófea megszerzésére készül. A montenegrói jobbátlövő korábban a
Slagelsével és a Buducnost Podgoricával már megnyerte a sorozatot,
honfitársa, Bojana Popovic után ő lehet a második játékos, aki három
különböző klubbal is a csúcsra ér. 
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Az Audi Hungaria Motor Kft. tovább
folytatja partneri együttműködését a
Győri ETO FC-vel, a felek újabb három
évvel toldották meg a 2011 óta futó tá-
mogatói szerződést. A középpontban
az utánpótlás-nevelés támogatása áll,
az erről szóló megállapodást Axel Schif-
ferer, a vállalat pénzügyekért felelős
ügyvezető igazgatója és Tarsoly Csaba,
a futballklub elnöke írta alá. 

„Az Audi nagyszerű csapatokat tá-
mogat világszerte, örülök, hogy a
Győri ETO FC is ebbe a körbe tartozik.
Az elmúlt évben felejthetetlen sikere-
ket értünk el közösen, hiszen harminc
év után bajnoki címet ünnepelhet-
tünk, és idén is szoros a versenyfutás
az első helyért. Az utánpótlás támoga-

A listavezető Debrecen és második
helyezett Győri ETO FC is győzni tu-
dott az OTP Bank Liga 25. fordulójá-
ban, így megmaradt a hárompontos
különbség a csapatok között. A haj-
dúságiak 5–0-ra kiütötték a Kecske-
métet, míg a zöld-fehérek 1–0-ra
nyertek az Újpest ellen. A győri talál-
kozó nem hozott jó játékot, az ETO
ezúttal álmosan futballozott, míg a
vendégek jóformán semmit nem mu-
tattak. A győztes gólt a csereként be-
állt Andric szerezte a 64. percben, aki
két szép csel után a bal alsó sarokba
helyezett. Az Újpest egyetlen veszé-
lyes lövése is közel járt a gólhoz, de
Tshibuabua a keresztlécre bombá-
zott a 81. percben. Ezzel a vendégek
el is lőtték a puskaporukat, a győriek
gyengébb játékkal is megérdemelten
győztek. Horváth Ferenc együttese
szombaton 20 órakor a Puskás Aka-
démia vendégeként lép pályára. Az

A Hat-Agro UNI Győr együttese a hato-
dik helyen végzett a női kosárlabda-baj-
nokságban. Bencze Tamás tartalékos
együttese hazai pályán 60–52-re, míg
idegenben 77–65-re maradt alul, így az
ötödik helyért rendezett párharcot a
Szekszárd nyerte 2–0-ra. A viszontagsá-
gos idényt záró győriek minimális célki-
tűzésüket így is elérték, hiszen az első
hatba kerülés Európa Kupa-indulást ér-
het. A szeptemberi busztragédiát köve-
tően a csapat léte is veszélyben forgott,
a rájátszásban pedig egy sérüléshullám
miatt volt tartalékos a gárda, így reális-
nak mondható az együttes helyezése. A
kialakult nehéz helyzetben azonban már
önmagában az a tény is dicséretes,
hogy a zöld-fehérek becsülettel végigját-
szották a szezont. 

Tisztújító közgyűlést tartott a fennállásának tizenötödik
évfordulóját ünneplő Győri Ovifoci Klub. A napirend
Pálfalvi Gábor társadalmi elnök beszámolójával kezdő-
dött, aki a kezdeti lépésektől napjainkig elevenítette fel
a klub történetét. Az idei tanévben huszonnyolc cso-
portban közel hatszáz fiatal sportolt rendszeresen, az
elmúlt tizenöt évben pedig nyolcezer fiatal vett részt a
programban, közülük többen válogatottságig vitték. 

A közgyűlésen részt vett Borkai Zsolt polgármes-
ter is, aki megköszönte az eddig elvégzett munkát és
az önkormányzat további támogatásáról biztosította
a klubot. Mint fogalmazott, a legfontosabb, hogy mi-
nél több gyermek ismerje meg a mozgás örömét, ez-
zel elérhető lesz, hogy később egészséges felnőtté
váljanak. A polgármester felszerelést adott át a hat
újonnan csatlakozó óvoda képviselőinek, majd az év-
forduló alkalmából Knausz Lászlóné ügyvezető elnök-
től vehetett át ajándékot. 

Eldőlt, hogy a Berettyóújfalu
lesz a Rába ETO ellenfele a fut-
salbajnokság döntőjében. A
párharc az egyik fél harmadik
győzelméig tart, az első mérkő-
zést május 5-én, hétfőn 18.15
órakor játsszák Győrben, a má-
sodik találkozót május 9-én,
pénteken 19.30 órakor rende-
zik idegenben, míg harmad-
szor ismét Győrben, április 16-
án, pénteken 18.15 órakor ta-
lálkoznak a csapatok. A Rába
ETO arra készül, hogy több
mérkőzést ne kelljen játszani-
uk a szezonban. 

„Elég időnk volt a felkészülés-
re, remélem, a három hét alatt

Hosszabbított az Audi
tása rendkívül fontos számunkra, bí-
zunk benne, hogy Győrből kerül majd
ki a következő Puskás, Messi vagy
Lahm” – mondta Axel Schiffer. 

„Köszönjük a bizalmat és az ezzel já-
ró pénzügyi támogatást, ami további
lendületet ad számunkra. Örülök, hogy
az előző három évet úgy ítélte meg az
Audi Hungaria, hogy az együttműkö-
dés érdemes a folytatásra. Ez fontos el-
ismerése a klubunknak, erős motiváci-
ót jelent a bajnokcsapatnak és az után-
pótlásunknak egyaránt. A fiatalok szá-
mára megrendezett Audi-kupa a kon-
tinens egyik meghatározó tornájává
nőtte ki magát, ami nagy lehetőség a
nálunk sportoló négyszáz fiatalnak” –
fogalmazott Tarsoly Csaba. 

Folytatódik
az üldöző-
verseny

NB II-ben a Gyirmót közel állt a bra-
vúrhoz a listavezető Nyíregyháza ott-
honában, végül a hazaiak a hosszab-
bításban pontot mentettek. A találko-
zó 2–2-es döntetlennel zárult, a ven-
déggólokat Cseri Tamás szerezte. A
kék-sárgák szombaton 18 órakor a
ZTE együttesét fogadják. 

Hatodikként
zártak

Tizenöt éves lett
az Ovifoci Klub

Címvédésre készülnek
nem estünk ki a ritmusból. Jól is-
merjük az ellenfelet, de elsősor-
ban a saját játékunkkal kell foglal-
koznunk. Sok figurát sikerült be-
gyakorolnunk, eredményes volt
az elvégzett munka. Azon leszünk,
hogy három mérkőzésen lezárjuk
a párharcot” – mondta David
Madrid vezetőedző. 

Emellett Drucskó Zoltán
ügyvezető elnök bejelentette,
hogy szerződést hosszabbítot-
tak Carlitosszal és Alvaritóval,
továbbá leigazoltak két húsz -
éves játékost, a spanyol Sergio
Solanót és a brazil Clayson Gon-
calves Pequenót, akik nyáron
csatlakoznak a csapathoz. 
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Az ETO-SZESE 38–36-ra kikapott
Mezőkövesden a férfi kézilabda-baj-
nokság rájátszásában. Az első félidő-
ben úgy tűnt, a zöld-fehéreknek lehet
keresnivalójuk, hiszen a kiegyenlített
első percek után átvették az irányí-
tást, és már hét góllal is vezettek. A
szünetig négygólosra apadt az előny,
a második félidőben pedig megtört a
vendégek lendülete. A védekezés se-
hogy nem állt össze, így a támadójá-
ték hiába volt ezúttal is hatékony. A
győriek az utolsó percekben még fel-
zárkóztak egy gólra, de a végjáték a
hazaiaké volt, akik otthon tartották a
két bajnoki pontot. Rosta Miklós
együttese a folytatásban szombaton
18 órakor Vácon lép pályára. 

Győrött rendezték meg az V. korcsoportos
lány kosárlabda diákolimpiát az 1996–
1997-ben született iskolások számára. A
rendezvény hazai sikerrel zárult, hiszen a
Hat-Agro UNI Győr utánpótlására épülő
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
csapata bizonyult a legjobbnak. Albert

Budayné Winkler Henriettának hívnak,
és az én sikersztorim 2012 márciusáig
nyúlik vissza. Kétgyermekes anyaként
és háziasszonyként én is belekerültem
abba a bizonyos mókuskerékbe, és
meglátszott rajtam az idő múlása. Hiá-
ba büszkélkedtem sportos múlttal, az
akkorra már mit sem ért. Nem akartam
elveszni a süllyesztőben, és féltékenyen,
szégyenkezve nézni, ahogy a férjem egy
csinos nő bájait dicséri elismerőn. Ez
hozta meg az igazi elhatározást, és fér-
jem támogatása, akivel közösen éves
szerződést kötöttünk a kedvező ajánlat-
tal élve a SPEEDFIT-ben. Kitartóan ed-
zettem heti 2-3-szor, ha volt még erőm,
mellette egy futónapot is beiktattam.
Jobban odafigyeltem az étkezéseimre,
amiben már elég jártasnak éreztem ma-
gam. Ugyan kezdett már látszani az

Hazai győzelem a diákolimpián
Tóth Zita és Gálos László együttese hibát-
lan teljesítménnyel zárta a tornát, a döntő-
ben a győriek kiélezett mérkőzésen egyet-
len ponttal, 60–59-re nyertek a pécsi PTE
Deák gárdája ellen. A torna legjobb csapa-
tába a győriek közül Horváth Krisztina és
Csikász Anna is bekerült.

Új dimenzió a testedzés területén Egy félidőnyi
lendületeredmény, de az igazi áttörést egy, a te-

remben dolgozó személyi edző segítsé-
ge hozta meg nekem. 

Bár először vonakodtam a lehetőség-
től, hogy minden lépésem felügyeljék, de
már az első alkalom után beláttam, és
éreztem, hogy szükségem van rá. Azóta
hálával és mérhetetlen köszönettel tarto-
zom Nagy Richárd személyi edzőnek, aki

egy egészen új dimenzióba vezetett a
testedzés terén. Megtanított küzdeni, he-
lyesen edzeni és táplálkozni. Figyelem-
mel kísérte fejlődésem, és arról pontos,
kidolgozott tervben tájékoztatott. Mind-
emellett egy figyelemre méltó, tisztelet-
tudó fiatalt ismerhettem meg személyé-
ben. Szívből ajánlom mindenkinek! 

Az eredményeim: 2 év alatt –10 kg,
42-ről 36-os ruhaméret, és egy szépen
kidolgozott test néz vissza rám a tükör-
ből. A dicséretek, elismerések és a siker
az, ami az embert átsegítik a nehezebb
időszakon és tudja, hogy jó úton jár.
Büszke vagyok magamra, mert igen,
megcsináltam! Bebizonyítottam, hogy
36 évesen, két gyermekkel is lehet fitt az
ember, és köszönöm, mert kaptam egy
új, egészséges életet, és legfőképp a fér-
jem elismerését! (x)
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Dr. Sztanó Gabriella
házi gyermekorvos
Rendelő a felújítás alatt: Győr, Kini-

zsi u. 26. Rendelési idő a felújítás ide-
jén: hétfő: 12.00–14.30, kedd: 8.00–
10.00, szerda: 8.00–11.00, csütörtök:
11.00–13.00, péntek: 8.00–10.30. Ta-
nácsadás: Győr, Kinizsi P. u. 26. csü-
törtök: 8.00-11.00

Védőnők
Rendelő a felújítás alatt: Győr, Kul-

túrház u. 58., illetve Győr, Kinizsi u. 26.

Győr, Kinizsi P. u. 26.
Bálintné Lauer Éva (helyettes):

Várandós-tanácsadás: kedd 13.00–
14.00. Csecsemő-tanácsadás: kedd
14.00–15.00. Schler Attiláné: Vá-
randós tanácsadás: kedd 11.00–
13.00. Csecsemő tanácsadás: szer-
da 13.00–15.00

Győr, Kultúrház u. 58.
Tabáni-Ormos Márta: Váran-

dós-tanácsadás: hétfő 9.00–11.00.
Csecsemő-tanácsadás: szerda 9.00–

KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ

SALAKOS
TENISZPÁLYÁK

BÉRELHETÔK!

Gyôr, Rozgonyi utca 44.
Foglalás:

+36-20/515-1228
E-mail: baratsagsportpark@gyorszol.hu

Óránként akár

900 Ft-tól
Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

Mindig találunk Önnek szabad pályát!

Új helyen az orvosok

Orvosok rendelése a Kálóczy téri rendelőépület felújításának időszakában, várhatóan
2014. május 12-től 2014. szeptember 15-ig.

11.00. Tabáni-Ormos Márta (he-
lyettes): Várandós-tanácsadás: péntek
12.00–13.00. Csecsemő-tanácsadás:
péntek 11.00–12.00. Lehner Orsolya
(helyettes): Várandós-tanácsadás:
péntek 8.00–9.00. Csecsemő-tanács -
adás: péntek 9.00–10.00. Bálintné
Lauer Éva (helyettes): Várandós-ta -
nács adás: csütörtök 8.30–9.30. Csecse-
mő-tanácsadás: csütörtök 9.30–10.30

Dr. Till Márta fogorvos
Rendelő a felújítás alatt: Győr,

Bajcsy-Zs. út 15. Rendelési idő a felújí-
tás alatt (nem változik). Hétfő: 7.00–
13.00, kedd: 13.00–19.00, szerda:
7.00–13.00, csütörtök: 13.00–19.00,
páros hét péntek: 13.00–19.00, párat-
lan hét péntek: 7.00–13.00

Dr. Nagy Péter fogorvos
Rendelő a felújítás alatt: Győr, Ti-

hanyi Á. út 51. I. emelet. Rendelési
idő a felújítás alatt (nem változik).
Hétfő: 13.00–19.00, kedd: 7.00–
13.00, szerda: 13.00–19.00, csütör-
tök: 7.00–13.00, páros hét péntek:

7.00-13.00, páratlan hét péntek:
13.00-19.00

Orvosok rendelése a Kálóczy téri
rendelőépület felújításának időszaká-
ban, várhatóan 2014. május 15-től, il-
letve 16-ától 2014. szeptember 15-ig:

Dr. Czuczor Szabolcs
felnőttháziorvos
Rendelő a felújítás alatt: Győr, Ká-

lóczy tér 9., bejárat az idősek otthona
udvarából. Rendelési idő a felújítás
alatt: Hétfő: 8.00–11.00, kedd: 12.00–
16.00, szerda: 7.00–10.00, csütörtök:
11.00–14.00, péntek: 10.30–13.30

Dr. Szakál Ildikó
felnőttháziorvos
Rendelő a felújítás alatt: Győr, Ká-

lóczy tér 9., bejárat az idősek otthona
udvarából. Rendelési idő a felújítás
alatt: Hétfő: 12.00–15.00, kedd: 8.00–
11.00, szerda: 10.30–13.30, csütörtök:
8.00–11.00, péntek: 7.00–10.00

Bővebben: www.eeszi.hu


