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5. oldal A Baross híd felújí-
tása terv szerint zajlik. A napi 17
ezres járműforgalmat bonyolító
híd lezárása miatt volt torlódás,
de eddig rendkívüli eseményt
nem okozott a beruházás.

10. oldal A tizenkétezredik szív-
katéterezést végezték a napokban
Győrben. Prof. dr. Dézsi Csaba
András főorvos vezetésével végez-
ték el a beavatkozásokat a Petz-
kórház szívcentrumában. 

14. oldal Szórádi Bence 24 évesen mar több mint 170 millió fo-
rintos árbevételt könyvelhetett el cégénél, ezzel felkerült a februári
Forbes magazin címlapjára, s a harminc sikeres magyar fiatalt felso-
rakoztató listára. Tavaly az Év Fiatal Vállalkozója címet is elnyerte a
volt PÁGISZ-os és széchenyis diák, akit tizenkét éves kora óta foglal-
koztat a kereskedelem. Akkor még footbageket értékesített.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal  Legfrissebb Gázfröccs mellékle-
tünk Teszt rovatában kipróbáltunk egy BMV-t,
amelynek mérnökei tudják, hogy mi kell egy ku-
péhoz. Ajánlunk még VW kupét, puttonyos Minit.

NNyyeerreeggbbee,,  KKiissaallfföölldd!!
EEllőőzzeetteessüünnkk  aa  2266..  oollddaalloonn



Ne dőljenek be
a trükkös csalóknak

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

forinttal csökkentette a benzin, és 2 forinttal a gáz-
olaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a
Mol Nyrt. A mérsékléssel a benzin literenkénti át-
lagára 406-407 forintra, a gázolajé 414-415 fo-
rintra esett. 

4 500 ezer forint értékű infúziós pumpát adtak át a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház gyermekintenzív osz-
tályán. A szükséges összeget a három Győrben mű-
ködő Lions Club összefogásával teremtették elő. 

NAPRÓL NAPRA
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Felvételi 
A Richter János Zene-
művészeti Szakközépis-
kola, Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Is-
kola és Kollégium felvé-
telt hirdet zeneiskolai
tagozatra a 2014/15-ös
tanévre. Időpontja: má-
jus 28. és 29. 16–18 óráig,
helyszín: Rákóczi Fe-
renc u. 57. Jelentkezni
lehet előkészítő évfo-
lyamra 8 éves (ált. isk. 2.
osztályos) kortól, és
hangszeres szakokra 9
éves (ált. isk. 3. osztá-
lyos) kortól.

Segít-kezek 
Hét városban nyolc
helyszínen végeztek ön-
kéntes munkát a
QUAESTOR Csoport
munkatársai a cégcso-
port „Segít-kezek” CSR
programjának kereté-
ben. Idén kiemelt cél
volt a cégcsoport társa-
dalmi felelősségvállalá-
sának erősítése és szer-
vezett keretek közé te-
relése. A csoport mun-
katársai Győrben lefes-
tették az udvari játéko-
kat és padokat.
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Ápolás. Idén is megszervezte a Petz-
kórház és a Profició Egyesület az Ápo-
lásszakmai Tudományos Napot. A
szakemberek több mint tizenöt elő-
adást hallgathattak meg, amiken
megismerkedhettek az utóbbi év gyó-
gyászati és technikai változásaival. 

Találkozó. Tizenkettedik alkalom-
mal adott otthont Győrújbarát a nem-
zetközi jótékonysági motoros találko-
zónak, melyre hat országból, idén is
több ezer motoros érkezett. 

Gránát. Világháborús tüzérségi grá-
nátot találtak a Rába medrének kotrá-
sakor, a Petőfi hidat mintegy negyed
órára le kellett zárni. A gránátot a köz-
ponti gyűjtőbe szállították.

Lopás. A Győri Járási Ügyészség
vádirata szerint egy győri fodrászat
alkalmazottja arra vette rá unokatest-
vérét, hogy vendégként jelentkezzen
be a fodrászatba, s onnan lopja el az
ott tárolt hárommillió forint értékű
póthajat. 

Gáz. Gázmérgezéssel vittek kórház-
ba egy embert Marcalvárosban. A
Lajta utca egyik tízemeletes panelhá-
zában érezték meg a lakók a gázsza-
got. Az érintett lakás ajtaját a tűzoltók
törték be.

Shell Eco-marathon. Megérkezett
a Győri SZEnergy Team Rotterdamba
a Shell Eco-marathon Europe üzem-
anyag-hatékonysági versenyre. A kö-
zel kétszáz csapatnak technikai vizsgá-
laton kell átesni, mielőtt megkezdhetik
a verseny előtti szabadedzéseket.

Készültség. Este első fokú készült-
séget rendeltek el a Vas és Győr-Mo-
son-Sopron megye határán fekvő Ra-
gyogónál a Rába áradása miatt. Itt
két, Árpásnál három nappal később
tetőzhet a folyó.

„Eggyéválófélben” van a
nemzet, miután sikerült
megfordítani azt a folya-
matot, amelyben „szétfej-
lődött, elhidegült” egy-
mástól a sokfelé szakított
magyarság – mondta
Győrben, európai parla-
menti választási kam-
pányrendezvényen a Fi-
desz-KDNP listájának
harmadik helyén induló
Tőkés László, akit Simon
Róbert Balázs országgyű-
lési képviselő látott ven-
dégül. A politikus kijelen-
tette: „a testvéri kapcsolat
a legfontosabb aranyfe-
dezete a közös érdekérvé-
nyesítésnek”, a nemzeti

együttműködés rendsze-
rében megvalósult legát-
fogóbb nemzeti egység
pedig nem állhat meg a
határon, hanem arra van
szükség, hogy „terjedjen
ki az egész nemzetre”. A
képviselőjelöltekről szólva
Tőkés László megjegyez-
te: nem elég a szakmai-
ság, elengedhetetlen az
indulók erkölcsi, hitbéli
hozzáállása. A politikus
arról is beszélt, hogy –
hosszú ideig tartó meg-
hunyászkodásra szoktató
politika után – „ez a kor-
mány Orbán Viktor példá-
ja szerint kiáll a pástra és
vállalja a konfliktust”.

Az egységesülés
felé tart a nemzet

Elsősorban az Ifjúság kör-
út környékén különböző
módszerekkel pénzt csal-
tak ki jóhiszemű embe -
rektől. Az elkövetők a győ-
ri önkormányzatra, illetve
Borkai Zsolt polgármes-
terre hivatkoztak. Az ön-
kormányzat felhívja a la-
kosok figyelmét, hogy a
hivatal nem küld ki em-
bereket a közgyógyellátá-
si igazolványt ellenőrizni,
nem megy a lakásokra
pénzt szedni semmilyen

jogcímen, a polgármes-
ter gyapjúpaplant sem
küld ajándékba. Mindezt
azért szükséges hangsú-
lyozni, mert ilyen és ehhez
hasonló magyarázatokkal
csaltak ki pénzt a gyanút-
lan áldozatoktól. Az ön-
kormányzat azt kéri, akit
ilyen jellegű történetekkel
keresnek meg, az illetőt
ne engedjék be, ne adja-
nak neki pénzt, hanem ér-
tesítsék a rendőrséget,
mert ez bűncselekmény!
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Bár valószínűleg ezután sem
lesz kolbászból a kerítés az Eu-
rovíziós Dalfesztivál idei győz-
tesénél, azért a hirtelen jött
kontinensszintű ismertség
egy ideig biztosan szépen fog
hozni a konyhára Thomas
Neu wirthnek. Merthogy polgá-
ri nevén így hívják a magát Se-
herezádé és Sandokan stílusje-
gyeiből Conchita Wurst néven
újrarajzoló 26 éves osztrák fia-
talembert, aki kétségkívül te-
hetséges: no nem feltétlenül
az éneklésben, hanem abban,
ahogy ráérzett, mivel lehet ki-
zökkenteni egyensúlyából az
összeurópai néplelket. A világ,
na jó, Európa egyik fele máris
a tolerancia élő szimbólumát
látja a szakállas nőben – de in-
kább nőnek öltözött szakállas
férfiban – a másik fele pedig fi-
noman fogalmazva: nem. A fe-
hérorosz elnök például máris
az Európai Unió morális össze-
omlásaként értékelte a kiala-
kult helyzetet. Persze, ha job-
ban megnézzük, a 20. századi
kultúrtörténetben találunk né-
hány feltűnésekor közerköl-
csöt sértő, mára mégis ikonná
lett provokatőrt. Gondoljunk
csak a nő létére szivarozó Mar-
lene Dietrichre vagy a folyton
meztelenkedő, már névválasz-
tásával is provokáló Madonná-
ra. A 2000-es években színpa-
don elcsattant leszbi csókokat
pedig már nem is számolom. A
show-biznisz folyton emeli a
tétet: minél inkább kiveri vala-
mi a biztosítékot, annál több
pénzt hoz. Az imént említett
hölgyek és Conchita kapcsán
azonban egy ponton erősen
sántít a párhuzam. Nem, nem
azért, mert utóbbi valójában
férfi, hanem azért, mert míg
Marlene D. és Madonna pro-
dukciói minőséget képvisel-
nek, addig az idei Eurovízió
győztes előadásai meglehető-
sen középszerűek. Ebből pedig
az következik, hogy egy idő
után Thomas Neuwirthnek az
is kevés lesz az énekes(nő)i si-
kerhez, ha esetleg megborot-
válkozik.  

Wurmbrandt András

Metamorfózis

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter 

Magyarországon minden nap
meghal egy nő méhnyakrákban,
pedig a betegség korai felisme-
réssel orvosolható lenne. Nem
véletlenül hangoztatják a szak-
emberek, hogy a szűrés életet
ment. A vizsgálatot végzők körét
2009-ben elkezdték kiszélesíteni,
kistelepüléseken, falvakban dol-
gozó védőnőket képeztek ki szű-
rővizsgálat elvégzésére. Most a
kör bővül, újabb védőnőket ok-
tatnak a feladatra.

Immár öt éve, 2009-ben indult a védő-
női méhnyakrákszűrő program. A felhí-
vásra kistelepülések és falvak védőnői
önként jelentkezhettek. Ez tulajdon-
képpen egy plusz képzés volt a szak-
májukban, egy szakirányú tanfolyam.
Akik ezt befejezték, a saját körzetük-
ben élő 25-65 év közötti nők szűrését
végezhették – mondta lapunk megke-
resésére Fejesné Gyárfás Judit, a me-
gyei népegészségügyi szakigazgatási
szerv vezető védőnője. Akkor me-
gyénkből 11 védőnő jelentkezett a
programra, közülük kilenc azóta is fo-
lyamatosan végez szűrést (kettő azért
nem, mert GYES-en van). Ez a prog-
ram 2013 júliusáig tartott, akkor
ugyanis elindult egy országos projekt
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ko-
ordinálásában.

Fejesné Gyárfás Judit hozzátette,
ez a projekt a korábbi program kiter-
jesztése, amelynek két része van: kép-
zés és szűrés. Akik a korábbi program-
ban részt vettek, most a projekt kere-
tében dolgoznak tovább. A mostani fel-
hívásra országos szinten 1800-2000
fő jelentkezett, megyénkből pedig a vé-
dőnők 44 százaléka, 86 védőnő. A je-
lentkezők elméleti, kommunikációs és
gyakorlati oktatáson vesznek részt. Ha
végeznek, jogosultak lesznek arra,
hogy saját körzetükben méhnyakszű-
rést végezzenek, most már nagyváros-
ban dolgozó védőnőként is.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a
védőnő körzetében élő szűrendő nőkről
lista készül, amelybe azok kerülnek, akik
már legalább három éve nem voltak
népegészségügyi célból végzett méh-
nyakszűrésen. Ők
„Meghívó levelet”
kapnak a védőnőhöz
szóló vizsgálatra. Az
időpont egyeztetése
után, helyben, a Vé-
dőnői Tanácsadóban
történik a szűrés.
Amennyiben a védő-
nő a szűrés során, vagy a laboreredmény
ismeretében elváltozást észlel, a páci-
enst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat-
ra irányítja. A védőnő által levett kenetek
a kijelölt cytológiai laborba kerülnek, az
eredményeket pedig a védőnőkhöz pos-
tázzák vissza, így a szakember egyfajta
utánkövetést is tud végezni.

A projekt tulajdonképpen a hozzáfér-
hetőséget szélesíti ki, sokaknak ugyanis
az is problémát okoz, hogy el kell utazni
a szűrővizsgálatra. Pedig a folyamatosan
végzett szűrés fontos lenne, mert a sta-
tisztika nagyon elszomorító: Magyaror-
szágon minden nap meghal egy nő
méhnyakrák következtében, 2009-ben
például kb. 500 nő veszítette életét a
megelőzhető betegség miatt.

A méhnyakrák viszonylag fiatal élet-
korban, leginkább a 35–55 évesek kö-
zött fordul elő. Kialakulásában a HPV-
vírussal való fertőzésen kívül az orális
fogamzásgátlás, a dietilstilbösztrol-ke-
zelés (szintetikus ösztrogének) és a do-
hányzás is közrejátszik. Magyarorszá-
gon a nők körében a daganatos meg-
betegedések közül a harmadik leg-
gyakrabban előforduló rákfajta a méh-

nyakrák.
Az öt éve

indult prog-
ramnak már
vannak látha-
tó eredmé-
nyei, míg
2009 előtt or-
szágosan kb.

5 százalék volt a szűrésen részt vevők
száma, 2009 után ez az arány az érintett
védőnői körzetekben elérte a 20-25 szá-
zalékot – mondja Fejesné Gyárfás Judit.
A vezető védőnő hangsúlyozta, tudatosí-
tani kell, hogy a szűrés életet ment, hogy
az ember magáért és a családjáért men-
jen el szűrővizsgálatra!

Bővül
a védőnők
feladatköre 

A szűrővizsgálat valóban
életet menthet 
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szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

A Gyermekek Háza május utolsó vasárnapján Radó-szigeti
sokadalommal búcsúztatja a szorgalmi évet, az igazgatónő
négyezer kis vendégre számít a győri gyereknapon. A fonal
a környezetvédelem lesz, erre fűzik fel az események
gyöngyszemeit. Azt mondja Kokas Éva, az ember azt védi
jó szívvel, amit szeret, s csak azt szeretheti, amit ismer, így
helyi mesékkel, játékokkal, a környék hagyományos kézmű-
vességével várják a gyerekeket. Zöld színű lesz az ünnep,
mindenki megmérheti ökológiai lábnyomát, eldobásra ítélt
tárgyakból készíthet kedves ajándékot, s ha a szeszélyes
tavasz engedi, egy szélmalom is felépül.

Kokas Éva szerint a győri gyerekek jó helyen, a lehetőségek
városában élnek, a nekik szánt programok színesek, bősége-
sek, nem ritkán térítés nélkül elérhetők. Számos közművelő-
dési és művészeti intézmény törődik velük, az ingyenesség az
önkormányzat mellett a munkatársak töretlen pályázatírási
kedvének köszönhető. A Gyermekek Háza a küszöbönálló va-
kációra, az idei nyárra egy újdonsággal is előrukkol, az Apor-
kollégiummal szembeni kiserdőben háromszor száz diák tölt-
het egy-egy hetet, raklapokból felépítve Szent László királyunk
vártáborát. A díjnyertes ötletet a ház Arrabona színjátszó cso-
portja hozta haza egy Rajna menti mesevárosból, Koblenzből.    

Ha jól számolt, az idei lesz Kokas Éva huszonnyolcadik
nyara a Gyermekek Házában. Az intézményt, a patinás bel-
városi épületet a rendszerváltás tájékán keresztelték át, a
győri közbeszéd máig az úttörőház nevet használja. Az igaz-
gatónő nem bánja, az úttörők is gyerekek voltak, s szíve sze-
rint egyébként is egy harmadik nevet hozna divatba. A ge-
nerációk házát, mert ma már nem lehet csak egy korosz-
tállyal, az általános iskolásokkal foglalkozni. Generációk
nőttek fel a házban, mama jön karon ülő kislányával, nagy-

papa kéredzkedik be korongozni a lurkók közé, pedagógu-
sok tanulják a kézművességet, egyre több felnőtt jön rá arra
a régi igazságra, hogy aki sző, az nem lesz depressziós.
Mintha lassan helyreállna a rend, kiderülne, hogy mégis-
csak kell nekünk egy belvárosi, klasszikus művelődési ház. 

Kokas Éva nemrégiben, ötödször is elnyerte a Gyerme -
kek Háza igazgatói állására kiírt pályázatot. Azt meséli, péri
diáklányként kereskedelmi iskolába iratkozott, ruházati el-
adónak tanult,
mert úgy gondol-
ta, annál szebb
dolog nincs a vi-
lágon. Aztán rá-
jött, hogy van.
Munka mellett
érettségizett és
szerzett három
diplomát, szép
példájaként annak, hogy semmi sem romlik el véglegesen,
az ember önmagát is képes újrahasznosítani. Azt mondja,
ez a ház a neki való, kreatív hely, ahol öröm minden nap. Él-
vezi, hogy reggelente, munkába menet úton-útfélen megál-
lítják egy jó szóra. Számon tartják, benne van a köztudatban.
Idegenben, más városban elveszett lenne. 

A gyerekek Szent László nyári szolgálatában várépítők, kel-
meművesek, fegyverkészítők, zászlóvarrók, gyógyfüvesek, fa-
zekasok, portékások, lovagok, muzsikusok vagy éppen mutat-
ványosok lehetnek. Mindenki ért valamihez, mondja Kokas Éva,
aki a házban elérhető valamennyi mesterséget kipróbálva úgy
találta, másodállásban kosárfonóként és ékszerkészítőként vi-
heti a legtöbbre. A kosárfonást mesterként űzi, ékszereit kiállí-
tásokon csodálja a közönség. Amit tud, azt tanítja, dolga szerint
népszerűsíti, a Gyermekek Háza a mindennapok kultúráját szer-
vezi Győrben. Nem kis dolog a nagy fesztiválok városában.

Kokas Éva: Mindenki ért
valamihez  

Ajándék
A gyöngyfűzésnek szá-
mos technikája van,
én kimondottan a
gyöngyhorgolást és a
kőbe foglalást gyako-
rolom. Minden nap
gyöngyözök, ajándék-
ba adott ékszereimet
szívesen hordják a ba-
rátaim. A következő ki-
állításom augusztus-
ban, Rábakecölön lesz,
ahol létrehoztunk egy
pajtaműhely-alapít-
ványt. Hagyományt őr-
zünk gyerekekkel,
akik messze vannak,
nem jutnak be a nagy-
városba. Győri tervem
is van, ruhatervező ba-
rátommal készülünk
közös kiállításra. Meg-
látjuk, milyen az, ha
az anyagok beszerzésé-
től együtt gondolko-
dik a ruhatervező és
az ékszerkészítő.

Győri séta
Győr kitüntetett hely,
öröm végigvezetni a
messziről jött vendé-
geket a belvároson, a
Széchenyi tértől a Ra-
dó-szigetig. Pécsi diák-
színjátszók jártak ná-
lunk, s csak akkor tud-
tuk meg, mekkora él-
mény volt számukra a
győri séta, amikor
visszahívtak bennün-
ket, amikor Pécsen új-
ra találkoztunk. Áhí-
tattal emlékeztek
Győrre.

Aki sző,
az nem lesz
depressziós

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?
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AKCIÓ! Csengő és Riasztó AKCIÓ!

Több mint 25 éve
az Önök otthonában!

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

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!

3490 Ft-tól

Vezeték nélküli
• csengők,
• riasztók,
• mozgásérzékelők,
• nyitásérzékelők
• belépésjelzők
óriási választéka!

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A Baross híd felújítása im-
már két hete az ütemterv
szerint zajlik. A napi 17 ezres
járműforgalmat bonyolító
híd lezárása miatt előfordult
torlódás, de szerencsére ed-
dig rendkívüli eseményt
nem okozott a beruházás.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. áp-
rilis 22-én adta át a munkaterüle-
tet a kivitelezőnek. Azért, hogy a
KS-2013 Konzorcium elkezdhes-
se az átépítést, a Magyar Közút
teljes útzárat vezetett be a hídon.
A pályalemeznél már elvégezték a
hídnyílások bontását, most a je-
lenlegi acél hossztartókhoz új vas-
beton elemeket építenek be, ezál-
tal csökken a vastagsága, így
mint egy 60 centiméterrel növelni
tudják az Eszperantó út feletti űr-
szelvényt – közölte lapunk meg-
keresésére Pécsi Norbert. A
szakember hangsúlyozta, a felújí-
tás az előre meghatározott és el-
fogadott ütemterv alapján zajlik,
eddig nem tapasztalható csú-
szás a projektben, szerencsére
nem volt olyan előre nem látható
műszaki hiba sem, ami késleltet-
né a munkákat.

Arra a kérdésünkre, hogy ho-
gyan érintette a közlekedőket a
lezárás, a kommunikációs osz-
tályvezető kifejtette: az első na-
pokban mindenkinek ki kellett ta-
pasztalnia, hogy mely kerülőút az
optimális, hogyan juthatnak el a
legkönnyebben céljukhoz. Egy
130 ezer fős megyeszékhely éle -
tében a napi 17 ezres járműfor-
galmat lebonyolító híd lezárása

Baross híd – felújítás

A lezárás nem okoz fennakadást
természetesen okozhat torlódá-
sokat, de szerencsére rendkívüli
eseményekről nem kaptak infor-
mációt.

Azt, hogy komoly fennakadás
nélkül történt a lezárás, megerő-
sítette Máthé-Tóth Péter, a Győri
Útkezelő Szervezet szóvivője is. A
szakember szerint, sokan felfe-
dezték maguknak a Nádor aluljá-
rót, ahol a reggeli és délutáni
csúcsforgalomban is folyamatos
a haladás. Felülvizsgálták az első
héten bevezetett tereléseket, s
ahol a helyzet úgy kívánta, vissza-
állították az eredeti forgalmi ren-
det. Ilyen volt például a Kálvária

utca és a 821-es számú főút ke-
reszteződése. Utóbbi egyébként
a lezárás miatt terheltebb útnak
számít, ugyanúgy, ahogy a Szé-
chenyi híd is. A szóvivő úgy látja,
a gyalogosok és a tömegközleke-
dők a felújítás nagyobb elszenve-
dői, nekik ugyanis sok esetben
15 perccel többet kell sétálni, rá-
adásul a vasúti gyalogos aluljáró

meglehetősen telített. Máthé-
Tóth Péter rámutatott, olyan rég -
óta várt beruházás a Baross híd
felújítása, hogy a közlekedők sok-
kal türelmesebbek és toleránsab-
bak. A szakember tapasztalata,
hogy sokan tudatosan készültek
a lezárásra.

A Magyar Közút és a városi út-
kezelő folyamatosan keresi a le-
hetőségeket, hogyan lehetne
gördülékenyebbé tenni a közle-
kedést az érintett szakaszokon.
Többek között vizsgálják azt is,
hogyan tudják megnyújtani a
szabad jelzést a Szent István
úton, a Városházánál. 

Jövő hét második felétől
újabb változásokkal kell számol-
niuk a közlekedőknek: az Eszpe-
rantó úton félpályán, egy irány-
ban elindulhat a forgalom. Ezzel
terhet vesznek le a Dr. Petz Lajos
utcáról, amin a tereléssel jelentő-
sen megnőtt a közlekedők szá-
ma, egyik oldalán meg is kellett
tiltani a parkolást.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az ipari park infrastruktúrájának bővítése az
idén is folytatódik, a napokban megkezdődött
a Tibormajori út újabb szakaszának kiépítése.

A tavalyi év legnagyobb fejlesztése kétségtelenül az
iparvágány építése volt. Az akkori, közel két kilométe-
res szakasz megépítése után már folyik az újabb egy
kilométeres vágányhossz tervezése, amely a győr-
szentiváni vasútállomásig futna – mondta el Fekete
Dávid alpolgármester. Hozzátette, nem csak a vasúti,
de a közúti infrastruktúra is fejlődött az ipari parkban,
hiszen tavaly a rendkívül rossz állapotú Tibormajori út
1,6 kilométeren épült ki. Az idei költségvetés 220 mil-
lió forintot tervez a folytatásra, és az újabb, Győrszent -
ivánig tartó szakasz építése már meg is kezdődött.

Fűke Péter, az önkormányzat Településfejlesztési
Főosztályának vezetője hozzátette, a munkaterületet
május elején adták át a kivitelező Glázer Transz Kft. ré-
szére. Az útépítés értéke közel 190 millió forint. A köz-
világítást a Vill-Korr Hungária Kft. építi ki mintegy 19
millió forint értékben. A főosztályvezető kifejtette, a Ti-
bormajori út egy nyomsávú út volt, amit kiszélesítenek,
és olyan új aszfaltréteg biztosítja majd a közlekedést,
amely a nagy kamionok terhelését is elbírja. A beruhá-
zás várhatóan június közepére készül el.

Fekete Dávid végezetül elmondta, az önkor-
mányzat az infrastrukturális fejlesztések mellett
más eszközökkel is segíti a betelepülő vállalkozáso-
kat, az iparűzési adó mértékének csökkentése is a
még vonzóbb gazdasági környezet megteremtését
szolgálta. Kiemelte, ezek az intézkedések még több
vállalkozást csábíthatnak a városba, amelyek pedig
újabb munkahelyeket teremtenek.

Tovább épül
a Tibormajori út
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Eddig mindössze egy darab hő-
kamerával rendelkeztünk, ha az
elromlott és javították, egy da-
rab sem állt rendelkezésünkre –
ezekkel a szavakkal jelezte Sári
Ákos tűzoltó őrnagy, a Győri Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője azt, miért fogadták
örömmel a Nemak Győr Alumí-
niumöntöde Kft. egymillió forint
értékű felajánlását.

Emberéletet és vagyont menthet a hő-
kamera, amely nagy füstben is lát,
amikor az emberi szem már képtelen
az érzékelésre – tudhatták meg az új-
ságírók azon a rendezvényen, ahol a
mexikói tulajdonban levő győri cég át-
adta a hőkamerát a tűzoltók képvise-
lőjének. Az eszköz segítségével pon-
tosan látják a tűzoltók, az égő házban
vannak-e emberek, s azt is, merre van
a tűz fészke, hová koncentrálják az
erőket. A kamera ezer fokban is műkö-
dik, így nincs az a tűz, ahol ne vennék
hasznát a hivatásos tűzoltók.

Az öntöde veszélyes üzem, s a tűzol-
tók mindent megtesznek a biztonságos

kép és szöveg: rudolph

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. valódi
sikertörténetnek könyvelheti el immáron 68
éve fennálló működését, melyet a kezde-
tektől fogva a bővülés jellemez. A 2012-es
évben egy több mint 20 ezer négyzetméte-
res csarnokkal és a hozzá tartozó mintegy
ezer négyzetméternyi irodatérrel bővítette
vállalkozását. Ennek a fejlesztésnek a révén
most már Magyarországon dolgozik a cso-
port kötelékében a legtöbb alkalmazott. 

A társaság közel húsz éve van jelen a magyar piacon,
első saját logisztikai bázisát 2003-ban adta át Győr-
ben. A 2012-es győri Ipari Parkban bekövetkezett
bővítésnek köszönhetően, ugrásszerű növekedés az
elmúlt két év alatt volt a legdinamikusabb: közel hét-
száz fős dolgozói állománnyal bővült a Rudolph Au-
tóipari Logisztikai Kft., így a vállalat napjainkban kö-
zel kilencszázötven munkavállalót foglalkoztat.

A társaság fő partnere továbbra is a győri Audi Hun-
garia Motor Kft. Az új gyárát is többek között az újon-
nan létrehozott csarnokból látják el just in time és just
in sequence rendszerben. A beszállítóktól beérkeznek
az alkatrészek, ezeket beraktározzák, majd az Audi le-
hívásai szerint komissiózzák és szállítják át a gyártósor-
ra. A Rudolph az új beszállítói parkban több ügyfélnek

Munkahelyteremtés, bérfejlesztés
és munkavállalói támogatás    

nyújt teljes körű logisztikai szolgáltatást, például össze-
szerelést, késztermékkezelést, árukiküldést, átcsoma-
golást és minőségbiztosítási ellenőrzéseket. 

A Rudolph 2012-ben azon cégek közé tartozott,
melyek a bérkompenzáció keretében az elvárt bér-
emelést végrehajtották. A cég 2013-ban és 2014-
ben is bérfejlesztést hajtott végre, ezeken felül szá-
mos béren kívüli juttatást is nyújt dolgozói részére.
A vállalat évek óta iskolakezdési támogatással járul
hozzá az iskoláskorú gyermeket nevelő munkatár-
sak szeptemberi kiadásainak csökkentéséhez. A
vállalat már felvette a kapcsolatot a bankokkal,
hogy munkavállalói részére biztosítani tudja a kor-
mány által 2014 áprilisában meghirdetett adómen-
tesen adható lakáscélú hiteltörlesztési támogatást.

A Rudolph motivációs célból különböző progra-
mokat szervez dolgozói részére. A tavalyi évben az
egészségmegőrzés állt a középpontban, idén pedig
sportolási lehetőségekkel szeretnének a munkavál-
lalók munkaidőn kívüli közös tevékenységéhez hoz-
zájárulni. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó műsza-
kokat, munkatársakat cafeteria-juttatással vagy
prémiummal jutalmazza.

A töretlen növekedésre való tekintettel, várják
mindazok jelentkezését, akik szeretnének hosszú
távon elkötelezett tagjai lenni egy stabil vállalatnak.
A kiválasztás és felvétel folyamatos, hetente 2-3 in-
terjúnapot is tartanak a győri irodában. Elsősorban
targoncavezető, vontatóvezető és komissiózó mun-
kakörre várják a jelentkezőket Győrben. A targonca-

vezetői pozícióra pedig a tata-
bányai, téti, oroszlányi, duna-
kiliti telephelyeiken. A vállalat
a fiatal pályakezdők és 55 év
feletti dolgozók számára is
biztosít munkalehetőséget. A
felvételi feltételeknek megfe-
lelő, szakképesítéssel nem
rendelkező jelentkezők szá-
mára a Rudolph átképzés ré-
vén biztosítja a targoncaveze-
tői képesítés és jogosítvány
megszerzését. 

Hőkamerát kaptak a győri tűzoltók
működésért – érzékeltette David Toth, a
Nemak ügyvezető igazgatója azt, az el-
múlt húsz évben nagyon jó együttműkö-
dést alakítottak ki a tűzoltókkal, s ha se-
gítség kellett, mindig számíthattak rájuk.
Hálájuk és elis-
merésük kifeje-
zőjeként David
Toth Sári Ákos
tűzoltó őrnagy-
nak nyújtotta át a
h ő k a m e r á t ,
amelynek piaci
értéke egymillió
forint.

David Toth el-
mondta azt is, az
elmúlt húsz év-
ben közel száz-
millió forintot for-
dítottak arra,
hogy helyben jó
célokat támo-
gassanak. Az
ügyvezető igazgató szavaiból az derült
ki, a támogatások folytatódni fognak, s
a tűzoltók rövidesen akár egy újabb hő-
kamerával lehetnek gazdagabbak.

Sári Ákos őrnagy köszönetében
azt emelte ki, immár két gépjármű-
vükön lesz hőkamera, az eszköz

hasznosságát az élet már sokszor
bizonyította.

A Nemak Győr Alumíniumöntöde
Kft. közel ezer embernek ad megélhe-
tést, az egykori német, majd norvég,

újabban pedig mexikói tulajdonban le-
vő cégnél benzin- és dízelmotorok
hengerfejei, motorblokkjai és egyéb
alumínium alkatrészek készülnek. Ter-
mékeiket egyebek mellett olyan nagy
autógyártók használják fel mint a GM-
Opel, a Renault, az Audi és a BMW.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesterének nevében a Telepü-
lésfejlesztési Főosztály bemutat-
ja a településfejlesztéssel és a te-
lepülésrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabá-
lyairól szóló 12/2013 (III.29) Ök.
rendelet 3.§-a értelmében az
alábbi rendezésiterv-módosítási
javaslatokat:

SZTM 2014-006
Győr-Gönyű Kikötő
Szabályozásiterv-módosítás

A rendezésiterv-módosítási
anyagok megtekinthetők:
2014. május 16-án

az önkormányzat előcsarnoká-
ban, valamint a város internetes
oldalán: http://www.gyor.hu/

A napján javaslatok, észrevételek írás-
ban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház
tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@
gyor-ph.hu e-mail címen.



2014. május 16.   / + / 7

KÖZÉLET  HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A „Szociális városrehabilitáció Győr-
Újváros területén” projekt keretében a
Kossuth Lajos Általános Iskola Bur-
csellás közi könyvtárépületében egy
hónapig látogatható sporttörténeti ki-
állítás nyílt Győr város kiemelkedő
sportklubjainak életéből. A kiállításon
a Győri Audi ETO KC, a Győri ETO
SZESE, a Győri ETO FC, a Hat Agro-
UNI Győr, a Graboplast Győri Ví-
zisport Egyesület legfontosabb pilla-
nataiba nyerhetünk betekintést. Feke-
te Dávid alpolgármester a megnyitó
alkalmából elmondta, Győrnek nem
csak dicső sportjelene, de hasonlóan

eredményes sportmúltja van, amit
most a fiatalok megismerhetnek a ki-
állításon keresztül. Hozzátette, 2017-
ben néhány száz méterre lesz az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál fő hely-
színe, így a tárlat a jövő tehetségeinek
is kellő motivációt adhat.

Emlékezetes, hogy szintén az újvá-
rosi rehabilitáció keretében adták át
tavaly ősszel a megújult Bercsényi li-

Sporttörténeti kiállítás
és közlekedésbiztonság

getet, amelyben többek között egy új
KRESZ-park is létesült, és a program
keretein belül húsz gyermekkerékpárt
és rollereket is beszereztek. Hogy a di-
ákok a közlekedési szabályokkal biz-
tonságosan ismerkedhessenek, a
rendőrség húsz kerékpáros bukósisa-
kot és biztonsági mellényt ajánlott fel
a számukra. A biztonsági eszközöket
Horváth Csaba városi rendőrkapitány
adta át a gyerekeknek. Úgy fogalma-
zott, akinek nincs ideje a sportra, an-
nak majd lesz ideje az orvosra. Hozzá-
tette, a fiatalok kerékpáros programjai
kettős célt szolgálnak, egyrészt rend-
szeres mozgást biztosít a számukra,
másrészt pedig a biztonságos közle-
kedést is megtanulják. A diákok a fris-

sen kapott eszközöket mindjárt ki is
próbálhatták a számukra rendezett
sportnapon.

A sporttörténeti kiállítás és a ren-
dezvény a „Szociális városrehabilitá-
ció Győr-Újváros területén” című pro-
jekt részeként valósult meg, amihez az
Európai Unió mintegy 1,1 milliárd fo-
rint forrást biztosított az önkormány-
zat 275 milliós önrésze mellett.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Határozatlan ideig meghosszabbította a
parlament a devizahitelesekre vonatko-
zó kilakoltatási moratóriumot hétfőn. Ez
volt az új ciklusban elfogadott első tör-
vényjavaslat, amelynek értelmében
egyetlen devizahitelest sem lehet kiköl-
töztetni az otthonából mindaddig, amíg
a parlament nem rendezi véglegesen a
devizahitel-szerződések ügyét.

Simon Róbert Balázs és Kara Ákos
győri országgyűlési képviselők keddi
sajtótájékoztatójukon elmondták: a
végső határidő ki nem jelölésével a
bankrendszer egésze is érdekeltté vált
a devizahitelesek ügyének rendezésé-

Meghosszabbították
a kilakoltatási moratóriumot

ben. Hangsúlyozták: ez egy átmeneti
megoldás, amely a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazható.

További intézkedésekre a Kúria
döntését követően kerülhet sor – fo-
galmazott Simon Róbert Balázs. –
Amint a Kúria kiegészíti a vonatkozó
jogegységi döntését, az Országgyű-
lés néhány héten belül rendezni fogja
a devizahitelek kérdését.

Jelenleg mintegy 150 ezer csalá-
dot érint Magyarországon a kilakolta-
tási moratórium – tudtuk meg Simon
Róbert Balázstól és Kara Ákostól. A Fi-
desz célja továbbra is az, hogy teljes
egészében kivezesse a piacról a lakás-
célú, jelzálog alapú devizahitel-szerző-
déseket – fogalmazott Kara Ákos. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Kossuth híd révfalui oldalán
intenzíven zajlik a munka, és
várhatóan június első felében át
is adják a városrész új pihenő-
parkját.

Az új emlékpark kialakításának ötletéről
február közepén számoltunk be (koráb-
bi cikkünk itt olvasható). Azóta a mun-
kálatok elkezdődtek, sőt, szűk egy hó-
napon belül el is készül a pihenőpark.
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a
terület önkormányzati képviselője la-

TARGONCAVEZETÔKET

Jelentkezni
hétfôtôl péntekig

8–15 óráig
az alábbi

telefonszámon:

96/661-213

Elvárások:
Új típusú jogosítvány esetén:
• 3324 Elektromos vezetô üléses targonca

Régi típusú jogosítvány esetén 5 T alatt:
• 3331 Elektromos szállító targonca
• 3334 Elektromos teleszkópos targonca
• 3335 Elektromos vontató targonca

Juttatások:
• Cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása

Syncreon Hungary Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE
több mûszakos munkarendbe felvételre
keres gyakorlattal rendelkezô

Készül a Sisi-park
punknak elmondta, az Ady Endre utca
és a Dózsa rakpart közötti elhanyagolt
területre helyezik át az Erzsébet királyné
tiszteletére emelt emlékoszlopot. Érde-
kesség, hogy a merénylet áldozatává
vált Sisit akkora tisztelet övezte, hogy az
1900-as évek elején a mai Ady Endre
utca is Erzsébet királyné nevét viselte. 

Az oszlop egyébként a vá-
rosrész történelmének is fon-
tos mementója, hiszen azt az
itt élő polgárok akkor állíttatták,
amikor Révfalu még önálló
község volt. Hozzátette, annak
érdekében, hogy az emlékosz-
lop nagyobb figyelmet kapjon,
az említett zöld terület közepé-
re kerül, körülötte sétányt ala-
kítanak ki pihenőpadokkal, és
a növénytelepítés is megtörté-
nik. A Győrszol, a Pannonvíz és
a Vill-Korr Hungária segítségé-
vel jelenleg is folynak a munká-
latok, a park tervezett átadása
pedig június 11.

Dr. Somogyi Tivadar hangsúlyozta,
az új park teret ad az emlékezésre, a
pihenésre és kikapcsolódásra, egyút-
tal megszépül Révfalu Belváros felőli
kapuja, így aki a Kossuth hídon át ér-
kezik a városrészbe, igazán kellemes
látvány fogadja majd.
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HIRDETÉS  EGYETEM

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Újabb kutatási programot indí-
tott a győri Széchenyi István
Egyetem. Rechnitzer János pro-
fesszor és Czakó Katalin dokto-
randusz arra keresik a választ,
hogy vélekedik Győr fejlődési
irányairól a város véleményfor-
máló értelmisége, az elit.

2008-ban hétszáz embert kértek fel e-
mailban, hogy válaszoljanak a kérdé-
sekre. A mostani kutatás 1500 nyilvá-
nosan hozzáférhető e-mail címre ment
ki, magán vagy elektronikus levélcím
nincs benne, így az adatvédelem elve
sem sérül – mondta el megkeresé-
sünkre Rechnitzer professzor és a kuta-
tás munkatársa, Czakó Katalin. Hat éve
a felkért elit – vezető városi politiku-
sok, intézmény- és cégvezetők, non-
profit cégek vezetői, orvosok, ügyvé-
dek, újságírók – 25-30 százaléka vála-
szolt a kérdőívre. Most nagyobb rész-
vételre számítanak a kutatók. 

Ezúton is tisztelettel kérem a fel-
kért véleményformálókat, a város jö-
vőbeni fejlődése érdekében szánja-
nak a kérdések megválaszolására

Hogyan vélekedik az elit Győrről?
húsz percet – fogalmaz Rechnitzer
professzor, aki elmondta azt is, a vála-
szokat online lehet kitölteni, a névte-
lenség garantált, az utólagos beazo-
nosítás lehetetlen.

A kutatás kiindulópontja, hogy
Győrben a járműipari körzet a térség-
fejlesztés új eszközeként értelmezhe-
tő. Ezen belül olyan kérdésekre kere-
sik a választ a kutatók, mint Győr pro-
minens személyiségei miként látják
Győr versenyképességét az európai
városok körében?  Győr jövőjét tekint-
ve jelenleg melyek számukra a legfon-
tosabb fejlesztési irányok? Melyek

azok a szolgáltatások a városban,
amelyek kielégítőek vagy fejlesztésre
szorulnak? Kíváncsiak arra is, mennyi-
re alkalmas a város a megkérdezettek
társas aktivitására?

A kutatás azért fontos, mert a terü-
leti tudományban több esetben is leírt
tény, hogy egy adott tér fejlesztési irá-
nyai és az ott élők véleménye közti
összhang táplálhatja a fejlődés gyor-
saságát – fogalmaz Czakó Katalin.
Rechnitzer János professzortól meg-
tudtuk azt is, hogy városi elit-kutatá-
sok nem nagyon léteznek Magyaror-
szágon. De tény az is, hogy vannak si-
keres külföldi példák és, hogy az elit
nagyon is hozzá tud járulni a fejlődés-
hez. A professzor szerint az elit fújjja a
passzát szelet, a kérdés mindig az: ho-
gyan és merre?

Az egyetemi kutatás első rész-
eredményeit július közepén tesszük
közzé hetilapunkban, az összegzett
eredmények pedig szeptember ele-
jére készülnek el, s könyv formájá-
ban is megjelennek.

(A kutatás a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0010, Győri Jár-
műipari Körzet, mint a térségi fejlesz-
tés új iránya és eszköze c. projekt ke-
retein belül készül.)

A Czinka Panna Roma Kultu-
rális Egyesület a KEOP
6.1.0/B-11-2011-0130 azonosí-
tó számú projektje keretében a
2014-es évben is folytatja kite-
lepülését Zöld Standjával a me-
gye települési rendezvényeire.

A standnál játékos feladatok-
kal hívják fel a gyerekek és a
felnőttek figyelmét a környe-
zetvédelemre, illetve a fenn-
tarthatóságra, valamint a pro-

„Czinka Panna az élhető jövőért”

jekt munkatársai bioétel-kós-
tolóval várják a látogatókat, és
egy Zöld Szakácskönyvet is
ajándékoznak nekik, ami egy
újfajta szemléletet mutat be a
sütés-főzés területén.

Tegyünk közösen környeze-
tünk védelméért!

A pályázatot az Európai Unió
az Új Széchenyi Terv keretén
belül támogatja.

A „zöld kerék” útjáról a www.zelenorota.hu weboldalon,
valamint a facebookon is tájékozódhatnak.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesterének nevében a Település-
fejlesztési Főosztály bemutatja a
településfejlesztéssel és a telepü-
lésrendezéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés szabályairól
szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet
3.§-a értelmében az alábbi rende-
zésiterv-módosítási javaslatokat:

SZTM 2014-005
Győr – Védőövezetek
korrekciója, átvezetése
(Győri szennyvíztisztító telep,
KITE-telephely)

A rendezésiterv-módosítási
anyagok megtekinthetők:
2014. május 9–22-ig

az önkormányzat előcsarnoká-
ban, valamint a város internetes
oldalán: http://www.gyor.hu/

A megjelenéstŐl számított 15 napon
belül, javaslatok, észrevételek írásban
tehetŐk a 9021 GyŐr, Városháztér 1.
címen, vagy az ida.nemeth@gyor-
ph.hu e-mail címen.
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OKTATÁS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: hild

Egy intézményből még soha
ennyi versenyző nem jutott a
szakmai verseny döntőjébe,
mint az idei megmérettetésen a
győri Hild-iskolából…

A közelmúltban rendezték a szakközépis-
kolások számára kiírt szakmai versenyek
országos döntőit. Az építészeti szakma-
csoportban kétféle versenyt szerveznek,
az egyiket az érettségizőknek, a másikat
a technikusvizsga előtt állóknak. Az idei
tanévben 27 építőipari szakközépiskola
több száz tanulója közül mindkét verseny
országos döntőjén a győri Hild József
Építőipari Szakközépiskola tanulói szerez-
ték meg az első helyezéseket. 

Az érettségizőknek rendezett verseny
szolnoki döntőjében az ország legjobb
35 tanulója vett részt, és a 35 közül 11 a
Hild-iskola diákja – számolt be lapunk-

Hildes rekord a versenyeken
nak Józsa Tamás, az intézmény igazga-
tója. Hozzátette, ez a hagyományosan si-
keres szereplésünkhöz képest is abszo-
lút rekord, ilyen sok tanuló még soha
nem jutott be az országos döntőbe egy
intézményből. Az eredményhirdetésnél
a Hild 13. A osztályának tanulója, Suhaj-
da Richárd örülhetett az országos 1. he-
lyezésnek. A technikusvizsga előtt álló ta-
nulók részére rendezett verseny buda-
pesti döntőjét a Szakma Sztár Fesztivál
keretein belül rendezték meg, ahová már
csak a legjobb hat tanuló kapott meghí-
vást. A Hildet két diák képviselte, és az 1.
helyezést a 14. A osztályos Sánta Ákos
szerezte meg, aki Orbán Viktor miniszter-
elnöktől vehette át a díjat. Józsa Tamás,
igazgató lapunknak úgy fogalmazott, óri-
ási szakmai siker ez az iskolának, a gye-
rekeknek pedig olyan kiugrási lehetőség,
amely egész jövőbeli pályafutásukhoz
kellő muníciót adhat (A versenyekről és
a további helyezettekről az  interneten ol-
vashat bővebben – gyorplusz.hu).

Negyvenéves a Móra

szerző: harcsás judit

A Gyárvárosi Általános Iskola 10 éve
testvériskolai kapcsolatot ápol a csíksze-
redai József Attila Iskolával. Az erdélyi
gyerekek Győrbe, a győriek pedig Er-
délybe látogatnak és ottani, befogadó
családoknál kapnak szállást és viszont.
Változatos, szórakoztató, ugyanakkor a
megismerést, a befogadást segítő prog-
ramokat szerveznek az iskola nevelői és
a szülők, így a gyerekeknek idén is kivé-
teles élményben lehetett részük. 

A „kincses” Erdély felfedezése az
elmúlt napokban Koltó, a Nyergeste-
tő, a Szent Anna-tó, Csíkszereda, Ko-
rond és Kolozsvár közelebbi megis-
merését jelentette. Jártak Farkasla-
kán és megkoszorúzták Tamási Áron
sírját, a mádéfalvai emlékművet, és
megkeresték a győriek kopjafáját
Nyergestetőn. Igazi különlegességet
jelentett az esztenalátogatás a Hargi-
tán, ahol a csoport tagjai a hegyek ölé-
ben közelről is megismerhették a
hegyvidéki nomád pásztorok életét, a

Győrtől Csíkszeredáig
határtalan szeretettel

nyájat őrző pásztorkutyák viselkedé-
sét, a sajt- és túrókészítés rejtelmeit. 

Mindig szívesen jövünk Erdélybe a
barátainkhoz – szögezte le Varga Lász-
lóné tanárnő, igazgató-helyettes, a prog-
ram egyik főszervezője. Hozzátette: „iro-
dalom szakos tanárként szívügyemnek
tekintem a külhoni magyarok, az irodal-
mi helyek, műemlékek megismerését,
hiszen ezeket élőben is látva, bizonyo-
san jobban megmarad a gyerekekben,
Erdélyben pedig rengeteg ilyen élmény-
nyel gazdagodhatunk Koltótól Érdmind-
szentig, Kolozsvártól Nagybaconig.” 

A szülők is roppant lelkesek – mond-
ta el Lőrincz Juli, a csíkszeredai iskola
igazgatója. – Az esztenalátogatást And-
rás Ignác szülőnek köszönhetjük. Szá-
míthattunk nemcsak rá, de a barátai se-
gítségére is, így a gyerekek szinte titko-
kat is megismerhettek a hegyen. Tíz év
alatt sok barátság alakult oda-vissza, így
van rá példa, hogy nyáron a családok pri-
vát is jönnek-mennek, a kapcsolatokból
barátság lesz – az élmények gyarapod-
nak az Olton innen, a  Dunán túl.

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Nagyszabású gálával ünnepelte negyve-
nedik évfordulóját az Adyvárosi Móra Fe-
renc Általános Iskola és Szakközépiskola
szombaton. Csengeri Mária intézmény-
vezető felidézte: az általános iskola a ’70-
es évek legkorszerűbb és legjobban fel-
szerelt oktatási intézményének számított,
s ez ma sincs másként, hiszen az elmúlt

években számos felújítás, korszerűsítés
történt. Az iskola az első évektől kezdve
sportcentrikus volt, 1975-ben adták át
tornatermét, 1977-ben pedig az uszo-
dát. A sportműhelyből olimpikonok, vi-
lág- és országos bajnokok kerültek ki, a
22 fős sportemlékfal pedig a jubileumon
újabb tehetségek fotóival bővült: felke-
rült Farkasdi Ramóna és Lakatos Zsa-
nett is az iskola büszkeségei közé. Hoz-
zátette, 2007-ben egy utánpótlás-neve-
lési pályázatot nyert el az iskola, az
élsportot támogató rendszert a MOB fel-

ügyeli. A színvonalas munkának köszön-
hetően, 2013-ban a Sportiskolák Orszá-
gos Szövetségének tagjai közül a negye-
dik legjobb lett a Móra. Az intézmény
1989-től középiskolával bővült, a gimná-
ziumot 2008-ban váltotta fel a kor igé-
nyeihez, a munkaerő-piaci elvárásoknak
még inkább megfelelő szakközépiskolai
képzés.

A Mórában indult elsőként az ország-
ban az érettségire épülő középfokú

újság íróképzés, sikerét mutatja, hogy a
város médiumainál dolgozó szakembe-
rek többsége az intézményben tanult.
Csengeri Mária kiemelte, az iskola min-
dig alkalmazkodott a környezet változá-
saihoz, miközben stabil és színvonalas
munkával értéket őriz és közvetít.

Borkai Zsolt polgármester is az iskola
tanulója volt, elmesélte, harmadikos kis-
diákként érkezett az intézménybe, mely-
nek rengeteget köszönhet. A jubileum al-
kalmából Győri Városháza Ezüst Emlékér-
met adományozott az intézménynek.
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HIRDETÉS EGÉSZSÉGÜGY

szerző: gyorplusz.hu
fotó: marcali gábor

Elnézést, ha hangosabban beszé-
lek, de régebben óvodában dol-
goztam – mentegetőzik kórházi
ágyán ülve a győrszentiváni Ró-
naszéki Lászlóné. Ő a győri szív-
centrum 12 ezredik betege, akit a
2005 óta működő haemodinami-
kai laborban megkatétereztek.

Huszonkilenc évvel ezelőtt, amikor elő-
ször behoztak ide a szívemmel, azt kér-
tem az orvosoktól: legalább addig tart-
sanak életben, amíg az unokáim „kul-
csos gyerekek” nem lesznek, vagyis
önállóan járnak iskolába – emlékszik
vissza a 83 éves asszony. – Ezt megad-
ta a sors, az unokák már elmúltak har-
mincévesek, és én még mindig tudok
tenni-venni a ház körül, kertet gondo-
zok. Hála a kórháznak, mindent meg-
tettek értem ezen az osztályon.

Rónaszékinének ez a mostani volt
a negyedik katéterezése. Az elsőket
még Budapesten végezték el, hiszen
akkoriban Győrben nem volt mód erre
a beavatkozásra.

„Az infarktus úgy jön létre, hogy a
koszorúér elzáródik, s az elzáródás mö-

Tizenkétezer emberélet
götti szívterület nem kap vért. Ha ez az
állapot hosszabb ideig fennáll, akkor a
szívizom egy része elhal – magyarázza
tanárosan dr. Dézsi Csaba András pro-
fesszor, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház kardiológiai osztályának vezető
főorvosa, aki a 12 ezredik beavatkozást
végezte. Kifejtet-
te: régebben infú-
zióval próbáltuk
meg kinyitni az
eret, ez a kezelés
azonban csak 30
százalékban veze-
tett eredményre.
A katéteres be -
avatkozás sikerrá-
tája 98 százalék.
Ha hat órán belül
megszüntetjük az
elzáródást, akkor
megóvjuk a szíviz-
mot az elhalástól, 12 órán belül pedig
még jelentős kárenyhítésre van esé-
lyünk. A katéterezés tehát nemcsak
életet ment, hanem – néhány kivételes
esettől eltekintve – az élet minőségét
is vissza tudjuk adni az embereknek.”

Rónaszékiné elmesélte: „szorított a
szívem kegyetlenül, csütörtökön be-
hoztak, megkatétereztek, hétfőn már

indulhatok haza az otthonomba, ami
közel van az óvodához. Nagyon szere-
tem a gyerekeket, és még mindig elő-
törnek az emlékeim. Nézem őket,
ahogy sétálni indulnak, sokan át is fut-
nak hozzám, van egy gyönyörű ku-
tyám, imádják a gyerekek. Régebben

boltban dolgoztam, onnan hívtak át
dajkának.  Most is gyakran találkozom
olyan óvodásokkal, akik elmondják:
tudják ám, hogy az édesanyjuknak én
voltam a dajkája.

„Kórházunkban a Szívkatéterezés
Győr Alapítvány jelentős közreműkö-
désével valósult meg a szívkatéteres
labor” – hangsúlyozza Dézsi profesz-

szor. Hozzáteszi: „összefogtak a tér-
ség gazdasági szereplői, ma is kiemel-
kedően támogat bennünket Győr ön-
kormányzata, kaptunk 10 millió forint
adományt az Auditól is, rengeteg ma-
gánember ajánlott fel kisebb-na-
gyobb összegeket a Kisalföld gyűjté-
sének az eredményeképpen. Az em-
berek, s a helyi politikusok is belátták,
hogy közös ügyről van szó, az infark-
tus pártsemleges.”

Az osztályvezető főorvos szerint
most is nagyszabású fejlesztés előtt
állnak. A kórház vezetése tervbe vet-
te egy önálló pacemaker-műtő kiala-
kítását. A pacemaker ma már nem
csak mozgásban tartja a szívet, de a
szívelégtelenség esetén is életet
menthet. A defibrillátor-pacemaker
pedig a rosszindulatú ritmuszavaro-
kat is képes megszüntetni. A győri
fejlesztéssel ezeknek a pacemake-
reknek a beültetése is elérhetővé vá-
lik a kórházban.

„Azt mondják az otthoniak, hogy a
fehér szőrű kutyám, belefetrengett a
szomszédos építkezés homokjába. Az
lesz az első dolgom, hogy valahogy ki-
fehérítem szegényt – köszön el Róna-
székiné tőlünk és a kórháztól, ahol is-
mét megmentették az életét.
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SZÍNHÁZ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Győri Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthet-
tünk a közelmúltban Mózes Anitával, Agócs Judit-
tal és Járai Mátéval, a népszerű színészeket Eger-
vári György faggatta a Zichy-palotában. Agócs Ju-
dit 1999 decemberében érkezett az első győri ol-
vasópróbájára. Az ügynök halálában kellett meg-
formálnia egy „kisebb” karaktert, azóta pedig vé-
gigjárta az utat a nagy szerepekig, mára a győri kö-
zönség egyik legnagyobb kedvence. Mózes Anita
a Csárdáskirálynő hatására készült színésznőnek,
és ez volt az első darab, amelyben Győrben ját-
szott. Járai Máté álomszerepére, a Kabaré Konfe-
ransziéjára érkezett városunkba. „Amikor az autó-
pályán megláttam a buszról a szélerőműveket, el-
öntött a boldogság, hogy itt van a munkahelyem.
A győri közönség nagyon közvetlen, szeretik a szí-
nészeket” – hangsúlyozta, és azt is elárulta, ma
már saját autójával, Matilddal közlekedik, 35 éve-
sen ugyanis jogosítványt szerzett.

Mindhárman budapestiek, és Máté minden
előadás után hazajár, annyira élvezi a sofőrkö-
dést. „Néha belenézek a visszapillantóba, hogy
tényleg én vezetek-e” – mondta nevetve, amit
Agócs Judit szerint egy év múlva úgyis megun. A
színésznő is sokat ingázik, rengeteget szinkroni-
zál a fővárosban. Számos szereplőnek adta már
a hangját, a legtöbben mégis A helyszínelők-beli
Sara Sidle-el azonosítják.

A zenekari árokba repülő kolbász
A művészek néhány kulisszatitkot is elárultak,

például azt, hogy vannak vehemens és maximalista
rendezők, akik még éjjel is dolgoztatják őket, az
Apácák című darab dalbetéteit például még hajnali

egykor is énekelték. A zenés próbák egyébként is
megterhelőbbek, Mózes Anita a zenés művek pró-
bafolyamatáról elmesélte, egy darab rétegekből áll
össze, az olvasópróbát a koreográfus munkája kö-
veti, s a főpróba előtt egy héttel csendülnek csak fel
a dalok, a színészek ugyanis nagyon vigyáznak a

hangjukra. A színpadon látott kellékekről is mesél-
tek több szórakoztató sztorit, Anita például a Mág-
nás Miska próbáján bedobta a kolbászokat a zene-
kari árokba, de egyik előadáson ugyanígy egy üve-

get sikerült, úgyhogy a
zenekarnak kúsznia kel-
lett, hogy ne legyen baj.
Az is előfordul persze,
hogy elnevetik magukat
a színpadon, s ez olykor
a közönségnek is feltű-
nik. Legtöbbször a Haj-
meresztőben történt ez
meg, ahol ráadásul kü-
lönböző feladatokat is ki-
találnak maguknak elő-
adás előtt, például
Shakespeare-idézeteket
kell beilleszteniük a szö-
vegükbe. A krimi-komé-
diát egyébként vasár-
nap játsszák századszor-
ra a Kisfaludy Teremben.

Arról is szó esett, mit
éreznek, amikor levesz-

nek egy darabot a műsorról? Sírunk, felelték, közel
kerül hozzájuk az a figura, akit oly sokszor megte-
remtenek. Május 28-án az Apácákat játsszák utol-
jára, de Anita és Máté megbeszélték, hogy Amne-
sia nővér és Billy (Máté alakítja A kripliben) egyszer
elmennek sétázni...
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A Pedró Pékség már működése kezdetén
is gondolt a tudatos táplálkozásra. Immár
tizenegy éve nem csak  fehér lisztes termé-
keket állítunk elő, hanem rozskenyeret,
magvas zsemléket és kifliket, finom pék -
árukat is. 

De mit is jelent pontosan, amikor re-
formtermékről beszélünk? Olyan pékárut
értünk ez alatt, amelyben többféle gabona
megtalálható egészben  vagy széttördelve,
ezzel is növelve a pékáru rosttartalmát. 

Oross Lajosné dietetikus szakvélemé-
nyében megállapította, hogy a teljes ki-
őrlésű lisztet, olajos magvakat tartalma-
zó termékeknek nagy jelentősége van az
egészséges táplálkozásban. A gabonák
héja és a korpa jó rostforrás, ami hozzá-
járul az egészséges bélműködéshez, va-
lamint a székrekedés és a vastagbélrák
megelőzéséhez. Fontos szerepe van a
koleszterinszint-csökkentésben, és hoz-
zájárul a jó vércukorértékhez is.  A teljes

Reformélelmiszerek
a Pedró Pékségtől

kiőrlésű lisztet és magvakat tartalmazó
kenyerek és sütőipari termékek jól be -
építhetők a mindennapi étkezésünkbe, a
reformtáplálkozásba, a cukorbetegek ét-
rendjébe, és a fogyókúrás étrendbe is.
Itt emelnénk ki pékségünk két finomsá-
gát, a KO kenyeret és a madarásztáskát
is. Utóbbi nem más, mint teljes kiőrlésű
tönkölyliszttel készült többmagvas pék-
süteményünk, melyet méz hozzáadásá-
val cukormentesen készítünk, belsejébe
házi készítésű lekvár kerül.  

A Pedró Pékségben a reformtermékek
széles köréből tud választani a Vásárló, a
kenyerek mellett megtalálhatóak a sorban
édes és sós péksüteményeink, zsemléink
és kiflijeink. 

Most 6 menetes ajánlatunk keretében,
extra kedvezményekkel vásárolhatja meg
mintaboltjainkban KO termékeinket!

Mi segítünk kiütni a kilókat!
(x)

kép és szöveg: gy. p.

Immár 12. alkalommal ad ott-
hon a Káptalandomb a Győri
Szeretet Napok rendezvénynek,
mellyel a szervező Győri Egy-
házmegye ismét Böjte Csaba
ferences szerzetes gyermek-
mentő misszióját támogatja.

Az idei év újdonsága, hogy a Győri Sze-
retet Napok köré „Csillagösvény a Du-
nántúlon” címmel egy több állomásos
körút szerveződött, melynek során Böj-
te Csaba és a tusnádfürdői gyerekek
egyházmegyénk több helyszínére, így
Csornára, Kapuvárra, Sopronba, Agya-
gosszergénybe és Gyermelyre is elláto-
gatnak. A rendezvény győri programso-
rozata május 17-én 19 órakor jótékony-
sági bállal veszi kezdetét a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Apáczai Csere Já-
nos Karának győri rendezvénycsarno-
kában. A tombolával színesített, élőze-
nés mulatság során fellép Vastag Csa-
ba. Május 18-án, vasárnap 10 órakor
püspöki szentmise lesz a Győri Székes-
egyházban, 11 órától 18 óráig pedig
egész napos vidám forgatag várja az ér-
deklődőket a Győri Püspökvár kertjé-
ben színvonalas színpadi előadásokkal,

Adjunk örömmel!

felnőtt- és gyermekprogramokkal, illet-
ve gasztronómiai lehetőségekkel. A ren-
dezvényt megtiszteli jelenlétével Böjte
Csaba ferences szerzetes, dr. Pápai La-
jos megyés püspök, fővédnök, illetve Si-
mon Róbert Balázs országgyűlési kép-
viselő, védnök. Az este folyamán, 17
órai kezdettel koncertet ad Ferenczi
György és a Rackajam.

Információk és jegyrendelés ügyé-
ben Paksa Balázs sajtóreferenshez
(paksa.balazs@gyor.egyhazmegye.hu,
info@gyor.egyhazmegye.hu, 96/550-
745, 06-20/343-3172) lehet fordulni.
A szervezők előre is köszönik a részvé-
telt és a támogatást.

Nagy nyári show

a VIDRA
Úszóiskolában

Napközis úszó- és sporttábor!

www.vidrauszoiskola.hu

Helyfoglalás: 8.000 Ft/fő

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

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

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

Májusi
befizetés
esetén

kedvezmény!

• A győri strand területén 5 éves kortól
• Minden hétfőn indul, heti turnusokban, naponta 7.30-tól 16.15-ig 
• Táborvezető és úszóedző-tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna 
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Webáruházunkból is rendelhet házhoz szál l í tással!

MÁR 20 ÉVE PONTOSAN 1994—2014

Győr, Apáca u. 10. Tel.: 96/328-399, mobil: 20/352-1416, e-mail: csapobalazs@ora-oras.hu

www.ora-oras.hu
CSAPÓ BALÁZS órás

Talán már Ön is gondolt arra, hogy taka-
rékoskodjon a temetkezési költségekre.
A Jószív Pénztár egy olyan temetkezési
előtakarékossági forma, amely azt a lehe-
tőséget nyújtja, hogy kortól és egészségi
állapottól függetlenül előre, még éle -
tünkben, gondoskodjunk saját vagy hoz-
zátartozónk temetésére.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár va-
gyona már meghaladja a 400 millió forin-
tot, mely kizárólag biztonságos állampa-
pírokban (kincstárjegyben, államkötvény-
ben) kamatozik.

A Pénztár a küldött közgyűlését 2014. má-
jus 29-én tartja ahol a 2013. évi éves be-
számolót és a rövid és hosszú távú terve-
ket fogadja el, emellett új tisztségviselők
megválasztására is sor kerül. A közgyűlé-
sen pénztártagokat a küldöttek képviselik.

Az előtakarékossági forma előnyei:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet csek-
ken vagy utalással

• 20%-os adókedvezmény jóváírás az
egyéni számlán a befizetett tagdíj után

• akár 20%-os kedvezmény a temetkezé-
si szolgáltatásból (pl. koporsó vagy ur-
na, sírásás, szállítás stb) melyet a Jószív
Temetkezési Kft. nyújt a tagoknak saját
vagy hozzátartozóik halála esetén.

Előtakarékosság
• Öngondoskodás •

JÓSZÍV
Temetkezési Önsegélyező Pénztár 

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:

Nagy Lívia • Tel.: 96 / 413-071
Győr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemető)

A győriek megszerették a
Borháló Pálffy utcai üzletét.
Nyitottak és kíváncsiak az új-
donságokra. Amikor belép-
nek az üzletbe, saját bőrükön
tapasztalják, ez nekik szól,
minőségi magyar borok ol-
csón. Az üzlet tulajdonosaival,
Sztanity Szilárddal és Hor-
váth Bencével beszélgettünk.

Nagyon jól éreztem magamat
a Takler borkóstolótokon, kö-
szönöm a meghívást! Mi a
helyzet veletek mostanában?

Alig másfél hónapja vagyunk je-
len Győrben, de örömmel mond-
hatjuk, hogy a győriek megszeret-
tek bennünket, szeretik a kiváló mi-
nőségű magyar borokat, a figyel-
mességet, a hangulatot és a szak-
értelmet, amit nálunk kapnak. Kü-
lönösen nagy érdeklődés mellett
mutatta be borait nemrég a villányi

A Borháló otthonra lelt Győrben

|  Győr, Pálffy utca 3.  |   www.borhalo.com/gyor   |   Facebook: borhalogyor

Polgár Serum Veritas (1,5 l Magnum): 1.980 Ft

Janus pincészet tulajdonosa,
majd Szekszárdról Takler András.
Ezekre az eseményekre csak a vá-
sárlóink kapnak meghívást és min-
dig ingyenesek.

Hogy látjátok, kik a vásár-
lóitok?

Úgy érezzük, sikerült egy telje-
sen új vásárlói réteget az üzle-
tünkbe csábítani. Számunkra is
érdekes, hogy mennyire nyitot-
tak és kíváncsiak az emberek az
újdonságokra. Bejönnek és a sa-
ját bőrükön is tapasztalják: „igen
ez nekünk szól”. Minőségi ma-

gyar borok, nagyon jó áron, csa-
lódás nélkül.

Az állandó reklámok ára-
datában igazi kincsnek tű-
nik a Borháló hírlevele.

Igyekszünk rászolgálni a biza-
lomra. Csak így lehet értesülni
eseményeinkről és különleges,
újonnan érkező, vagy éppen elfo-

gyó termékeinkről. Több 100 lel-
kes visszatérő olvasónk van, ez is
sokat elárul talán arról, hogy a
tartalma mennyire eredeti.

Vannak új boraitok? Eset-
leg Pannonhalma szerepel
már a kínálatban?

Megállapodás született, így
reményeink szerint heteken belül
megjelenik a polcainkon az első
pannonhalmi bor. Nem árulha-
tunk el többet, de a győriek na-
gyon fogják szeretni! Közben Vil-
lányból is sikerült elhoznunk Pol-
gár Zoltántól egy fantasztikus ár-
érték arányú bort, mely kizárólag
nálunk kapható 1,5 literes Mag-
num-palackban. Egy igazi csúcs
vörösbor. További különlegessé-
gek is előkészületben vannak,
ezekről természetesen hírt
adunk vásárlóinknak.

Merre fejlődik az üzletetek?
Terveink közt szerepel borral

kapcsolatos kiegészítők és
egyéb termékek forgalmazása is.
Igyekszünk a vásárlóink igényeit
teljes mértékben kiszolgálni.
Nagy álmunk, hogy professzio-
nális szintre fejlesszük a házhoz
szállítás lehetőségét. Egyelőre si-
keres próbaüzemmódról tudunk
beszámolni. A jövőben szeret-
nénk létrehozni egy tanácsadói
testületet a legjobb vásárlóink-
ból. Az ő véleményüket kérnénk
ki egy termék bevezetésével, ára-
zásával kapcsolatban.

Köszönöm a beszélge-
tést, további sok sikert a ter-
vek megvalósításához!

(X)
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A győri Szórádi Bence 24 évesen már több
mint 170 millió forintos árbevételt könyvel-
hetett el cégénél, ezzel felkerült a februári
Forbes magazin címlapjára, s a harminc si-
keres magyar fiatalt felsorakoztató listára.
Tavaly az Év Fiatal Vállalkozója címet is el-
nyerte a volt PÁGISZ-os és széchenyis diák,
akit tizenkét éves kora óta foglalkoztat a
kereskedelem: akkor még footbageket, ma
professzionális LED-es termékeket és rend-
szereket értékesít.

A fiatal cégvezető sikertörténetének elmesélését az
édesanyjának egy mondatával érdemes kezdeni, mi-
szerint „ilyen labdát a nagymama is tud csinálni, mi
került ezen ennyibe?” Ez indította el ugyanis Szórádi
Bence első vállalkozói ötletét: feles borsóval töltött
horgolt „footbageket” értékesített az iskolában, tizen-
két évesen. Még prémiumterméket is kínált, hiszen
a különleges kéréseket is megvalósították a nagyma-
mával, akár bili-
árdgolyó mintá-
zatú footbaget
is rendelhettek
az osztálytársak.
A következő je-
lentős állomás,
vagyis az alkal-
mazotti tapasz-
talat tizennégy
évesen az első
munka volt,
mégpedig zsonglőroktatás a strandon. „Az így kere-
sett pénzből pedig megcsináltam életem első befek-
tetését: vásároltam egy számítógépet, és elkezdtem
játszani az interneten” – mondja a fiatalember és hoz-
záteszi, így tanulta meg, hogyan kell összetartani egy
csapatot, embereket és ötleteket menedzselni, célo-
kat kitűzni és elérni azokat. A stratégiai játék által arra
is rájött, miként kell az emberekkel hatásosan kom-
munikálni, egyeztetni, hogy reagálnak stresszhely-
zetben. Ezzel párhuzamosan szerezte első fejlesztési
tapasztalatait is, a kezébe kerülő elektromos kütyü-
ket rendszerint szétszedte és összerakta, a középis-

„Játszva” megszerzett milliók

kola utolsó évében pedig osztálytársával fejlesztet-
tek egy áramkört, amit az interneten szerettek volna
értékesíteni, ezért létrehoztak egy webshopot. Egy
édesapjával való beszélgetés azonban megváltoztat-
ta a tervet, s ezzel el is érkeztünk a nagy ötlet szüle-

téséhez: „A hagyományos világítási rendszerek ener-
giamegtakarítási lehetőségeiről beszélgettünk: mi-
közben ő azt mondta, hogy a LED a jövő fényforrása,
én azt feleltem, az a jövő már itt van. Berobbant az öt-
letfoszlány és éreztem, ezzel érdemes foglalkozni.”
Elkezdtek tehát a webshopba beszállítókat keresni,
s beindult az üzlet. Tizenkilenc éves villamosmérnök
hallgató volt ekkor. Kezdetben Németországból im-
portálták az árut, majd diplomamunkaként „összele-
gózott” egy saját márkás, prémium LED terméket. A
mérnökhallgató sikerére és szakértő munkájára fel-
figyelt a világ egyik vezető LED értékesítője, a Philips,
és közvetlen szerződést ajánlott együttműködésre.
„A 28 négyzetméteres irodánk egy társasház aljában
volt négy székkel, a megbeszélésen öten voltunk. Azt
mondták, ezek szerint nem tudunk nagykereskedel-
mi tevékenységről beszélni, de én azt feleltem: még
nem! Ezután gyorsan befoglaltam a www.lednagy-
ker.hu domain-t” – emlékszik vissza mosolyogva
Szórádi Bence, aki félmillió forintból alapította meg
a céget, melynek tavalyi árbevétele több mint 170
millió forint volt. A 2009-ben létrehozott vállalkozás
kínálatában az összes nagyobb márka megtalálható,
s Európa-szerte értékesítik a LED-eket, a jelen fény-
forrását. A fiatal logikusan, mérnöki szemlélettel gon-
dolkozik, elkötelezett híve a fenntartható fejlődésnek,
szakmai alázatának köszönhetően a technika előtt a
LED Nagyker taposhatja az ösvényt. Mint mondja,
ezek a fényforrások átlagosan 80 százalékkal keve-
sebb energiát használnak a hagyományos vagy ha-
logén izzókhoz viszonyítva, hosszú élettartamuknak
köszönhetően pedig jóval kevesebb hulladék kelet-
kezik használatukkal.

Mire Szórádi Bence lediplomázott, addigra nem
csak saját munkahelyét teremtette meg, hanem
még négy emberét. Rajtuk kívül öt gyakornokot is
foglalkoztat a most már több mint 200 négyzetmé-
teres győri telephelyen, „Európa szívében, a lehető
legjobb logisztikai feltételekkel”.  A rendkívül nyitott
szemléletű cégvezető játékként fogja fel a munkáját,
folyamatosan fejleszt, újragondol és tanul, jelenleg
öt egyetem online kurzusain többek között a Prince-
tonon buddhizmust és modern pszichológiát. A Fia-
tal Vállalkozók Szövetségénél pedig mentorként se-
gít, illetve képviseli korosztályát az unióban. Azt vallja,
bárki elérheti a céljait, ha elég energiát fektet bele, s
küzd azért, ami rajta múlhat; az álmaiért.

Európa-szerte
értékesítik
a jelen
fényforrását

LLéélleekkzzeett elôadások
2014. május 24. szombat 10—17.40

Paulinyi Tamás:
TRANSZ ÉS TUDAT — belsô utazás

Egynapos, oklevelet adó tanfolyam.
Részvételi díj: 13.000 Ft. Kedvezményes díj május 18-ig jelentkezôknek:

11.000 Ft Nyugdíjasoknak, Ultra Pszi-t végzetteknek: 9.500 Ft.

Este 18 órától: TÁLTOSDOBOK SZÓLJATOK!
Közös dobmeditáció sámánrévüléssel.
Belépô 1.500 Ft, elôrendeléssel 1.000 Ft.

Helyszín: Bartók Béla MMK Gyôr, Czuczor G. u. 17.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

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

MÁJUS 17., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:35 Zöld Tea
10:05 Vízitúra
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 A Nagy Versmondás
13:55 Telesport
15:55 A kéz élete 
16:05 Erzsébet Talentum program
16:40 Ég, föld, férfi, nő 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A három amigó 
22:10 MR2 Akusztik+ a Müpából 
23:50 Törvénytisztelő polgár 
01:35 Csalás és ámítás 
03:15 Műsorszünet

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

a legendák velünk élnek 
11:30 Házon kívül 
12:00 Trendmánia
12:30 a'la CAR 
13:10 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 
22:15 Halálos fegyver 4. 

00:45 Beethoven árnyékában 
02:45 Batman: Gotham lovagja 

04:35 Aktív 
04:55 Babavilág 
05:25 Super Car 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
09:15 Otthon a kertben 
09:45 Astro –Világ
10:50 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:20 Állatőrség 
11:50 Babavilág 
12:20 Tűsarok 
12:50 Kalandjárat – az Útitárs 
13:20 Falforgatók 
14:20 Édes élet 
15:40 Édes élet 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Jurassic Park 3. 
21:00 Zorro álarca 
23:45 Bűntény a támaszponton 
01:40 Bazi nagy görög élet 
02:05 Xena 
02:50 13-as raktár 
03:35 Monk – Flúgos nyomozó 

06:40 Öt kontinens
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
10:55 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Talpalatnyi zöld
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 100 kép a XX. századból
12:15 A világörökség kincsei
12:35 A zenekar
13:05 Robbie, a fóka 
13:50 A máltai sólyom 
15:30 Önök kérték!
16:30 A szélhámosnő 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Női torna Európa-bajnokság, 

Szófia
19:20 Hogy volt!?
20:15 Séfek csatája 
21:10 Az epsomi úriember 
22:40 Dunasport
22:55 MüpArt – Lajkó Félix 

és vendégei

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
10:50 Képújság
16:40 Rába ETO FC - MVFC-

Berettyóújfalu futsal bajnoki 
döntő 3. mérkőzés 

18:00 Konkrét
18:10 Kitekintő (ism.)
18:40 Ráta (ism.)
19:10 Innovella (ism.)
19:25 Konkrét (ism.) 
19:40 Vény nélkül  (ism.)
20:05 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Konkrét (ism.)
21:10 Kitekintő (ism.)
21:40 Ráta (ism.)
22:10 Innovella (ism.)
22:25 Konkrét (ism.) 
22:35 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Győr+ Sport (ism.)

GYŐR+ TV

MÁJUS 18., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Cigány pasztoráció
10:05 Biblia és irodalom
10:15 Metodista magazin
10:45 Református ifjúsági műsor
10:50 Mai hitvallások
11:15 Evangélikus templomok
11:30 Gyóni Géza
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Ybl 200 – A Régi képviselőház 

és Károlyi Alajos palotája
12:45 Célkeresztben 
13:25 DTM Futam
14:55 Telesport
15:20 Út Brazíliába
15:50 Erzsébet Talentum program
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 My Fair Lady
00:25 Ádám almái 
02:00 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:35 Kalandor
12:05 4ütem 
12:35 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:15 Glee – Sztárok leszünk! 
14:20 Arthur 
16:20 Támad a Mars! 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Asterix és Obelix: 

Isten óvja Britanniát! 

22:05 X-Men 2.: A kívülállók 
00:40 Portré 
01:20 A humor forrása 
03:05 Cobra 11 
03:35 Nincs információ

04:20 Monk – Flúgos nyomozó 
05:05 Állatőrség 
05:30 Tűsarok 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
08:40 Nagy Vagy!
09:35 Astro – Világ
10:40 Stílusvadász 
11:10 Stahl konyhája 
11:40 Több mint TestŐr 
12:10 Édes élet 
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 Derült égből Polly 
00:10 Gorillák a ködben 
02:30 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
02:50 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:10 Békétlen békítő 
03:55 Napló 

05:55 Virágzó Magyarország
06:15 Új nemzedék 
06:45 Világ-nézet
07:45 Gazdakör
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:30 Lyukasóra
11:00 Református istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Muzsikál a mozi
12:40 Ízőrzők: Herencsény
13:15 Fűszer és csemege 
14:35 Hazajáró
15:05 Szerelmes földrajz
15:35 Hogy volt!?
16:35 5 óra 40 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Női torna Európa-bajnokság, 

Szófia
19:20 Önök kérték!
20:15 Rózsa Sándor 
21:15 Ismeri a szandi mandit? 
22:35 Dunasport
22:50 Heti Hírmondó
23:15 Klubszoba
00:10 Törzsasztal 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 VoltTimer (ism.)
09:15 VoltTimer
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Ráta (ism.)
10:40 Innovella (ism.)
10:50 Konkrét (ism.) 
11:05 Vény nélkül  (ism.)
11:30 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
17:30 Városunk (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Épí-tech (ism.)
19:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
21:00 KultÓra (ism.)
21:55 Konkrét (ism.) 
22:05 Épí-tech (ism.)
22:35 Városunk
23:05 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Sport
10:45 Kaposvár–Győri ETO FC 

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

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

GYŐR+ TV

MÁJUS 21., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:21 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
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 Besence Open 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 MobilVers
23:10 Summa
23:40 KorTárs 
00:10 Rex felügyelő 
01:00 Az élet megy tovább 
01:50 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen –

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Az örökség 
16:45 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:15 Házon kívül 
23:50 Reflektor 
00:05 Cunami 
02:20 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:40 Vásott szülők 
05:35 Psych - Dilis detektívek 
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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Smokey és a Bandita 2. 
03:40 Eureka 

MÁJUS 20., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 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 
14:40 Szívtipró gimi 
15:30 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Rex felügyelő 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Grand Hotel 
21:15 Bosszú 
22:00 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 MobilVers
23:00 Hon-vágy 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 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 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Az örökség 
16:45 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 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 
02:00 EgészségKalauz 
02:25 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:25 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 NCIS: Los Angeles 
23:55 Combat Hospital – 

A Frontkórház 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Történetek az elveszett 

birodalomból 
03:05 Maricruz 
03:50 Eureka 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
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 
20:40 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Te vagy a hunyó! 
23:15 Kultikon 
23:30 Könyvajánló
23:40 Semmit magamról 
01:05 Vers

MÁJUS 19., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:21 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:50 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:50 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 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 
01:55 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Az örökség 
16:45 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:05 Showder Klub 
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:20 Reflektor 
00:35 Minden lében négy kanál 
01:30 Minden lében négy kanál 
02:25 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:40 Stílusvadász 
05:05 Stahl konyhája 
05:35 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 3. 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 NCIS 
23:55 Elit egység 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 NCIS 
02:55 Maricruz 
03:40 Eureka 

07:00 Életkerék
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 Közbeszéd
09:35 Élő egyház 
10:00 Isten kezében
10:30 Rome Reports 
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
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 Linda 
20:40 A hegyi doktor 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:40 Dokureflex 
21:45 Ammen 
23:05 Kultikon 
23:25 Könyvajánló
23:30 Sportaréna

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

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.) 
08:15 Városunk (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
10:00 Képújság (ism.)
17:25 Kaposvár–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 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Innovella (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
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 Sportaréna
10:10 A hegyi doktor 
11:05 Monte Cristo grófja 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A 78-as körzet 
15:00 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:30 Táncvarázs
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 T.I.R. 
20:40 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Sherlock 
23:10 Kultikon 
23:30 Könyvajánló
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WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

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

• Német és angol gyermektáborok július elsô két hetében
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok májustól 
• 15 órás IELTS angol nemzetközi nyelvvizsgára felkészítô

tanfolyam május 19-tôl
• ÖSD, EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Kvartett
13:30 Kopernikusz élete 
14:15 Útravaló
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
19:55 Időjárás-jelentés
20:05 Telesport
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 MobilVers
23:15 Búcsú a békeévektől 
23:30 A rejtélyes XX. század 
00:00 Történetek a nagyvilágból 
00:30 Rex felügyelő 
01:20 Az élet megy tovább 
02:05 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen –

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Az örökség 
16:50 Segítség, bajban vagyok! 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:05 Glades –

Tengerparti gyilkosságok 
23:05 Gyilkos elmék 
00:05 Brandmánia 
00:45 Reflektor 
01:00 Gazdagék 
02:00 a'la CAR 
02:25 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:25 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 Psych - Dilis detektívek 
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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 Sherlock és Watson 
23:55 Kettős ügynök 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Propaganda 
03:00 Sherlock és Watson 
03:45 Eureka 

07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 80 liter alatt a Föld körül
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Nyelvőrző
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:10 A hegyi doktor 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 A 78-as körzet 
15:05 Erdélyi történetek 
15:35 Másfélmillió lépés Magyaror-

szágon – 32 év múlva
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 Zsaruvér és csigavér 3: 

A szerencse fia 
20:40 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Jadviga párnája 
23:50 Kultikon 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella
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 (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Zooo+
20:30 Stressz kétszer
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Zooo+ (ism.)
22:30 Stressz kétszer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

MÁJUS 23., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:21 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:30 Haraszthy
14:05 Történetek a nagyvilágból 
14:40 Szívtipró gimi 
15:30 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 Bízunk Benned! 
21:20 Párizsi mentősök 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:10 Sporthírek
23:13 MobilVers
23:15 Jó szomszédok 
00:55 Rex felügyelő 
01:45 Az élet megy tovább 
02:32 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Az örökség 
16:50 Segítség, bajban vagyok! 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:05 Castle 
23:05 A zöld íjász 
00:05 Reflektor 
00:25 Odaát 
01:25 Kalandor
01:45 Az egység 
02:40 4ütem 
03:05 A végső akarat 

04:30 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 Psych - Dilis detektívek 
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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 A Bourne-ultimátum 
01:05 Tények Este
01:50 Aktív 
02:10 Briliáns elmék 
03:05 Vásott szülők 
03:50 Családi Titkok 

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 Zooo+ (ism.)
10:30 Stressz kétszer (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Zooo+ (ism.)
18:25 Stressz kétszer (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Beszélgetés Sebestyén 

Mártával
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Beszélgetés Sebestyén 

Mártával (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 
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:35 Szerelmes földrajz
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Zsaruvér és csigavér 3: 

A szerencse fia 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 A 78-as körzet 
15:10 Kövek és emberek
15:45 Gyökerek
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 Rocca parancsnok 
20:30 A hegyi doktor 
21:15 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Columbo: Türelmetlen hölgy 
22:45 Kultikon 
23:05 Könyvajánló
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

DAS FÜNF KIRCHEN FESTIVAL findet noch bis
19. Mai in Győr statt. Fünf Kirchen, fünf große Kon-
fessionen, fünf verschiedene und dennoch gleicher-
maßen göttliche Inhalte, hundertfache und dennoch
zusammentreffende musikalische-künstlerische-se-
elische Lebensperspektive, durch einen Galopp
durch die Musikgeschichte werden Millionen Seelen
verbunden, räumlich von hier aus, außerhalb der Ze-
it. Detailliertes Programm: karzat.hu 

Zum FRIENDS BIG BAND
Konzert werden alle Musiklieb-
haber am 26. Mai um 19 Uhr im
Richter-Saal erwartet. Neben
den beiden hervorragenden
Sängern der Band kommt als
Gast László Boldizsár, Grün-
dungsmitglied und Sänger der
Cotton Club Singers. Im Prog-
ramm finden sich alte und neue Schlager der Big Band
Musik, welche zum Konzert von Streichern begleitet wer-
den, damit dem Publikum mit einem noch bunteren
Programm gedient werden kann.

FESTUNGSFEST – Erőd-
Feszt am 17. Mai in der Ko-
máromer Klosterfestung.
Mit vielfältigen und reichhal-
tigen Programmen werden
alle Interessierten erwartet.
Es treten u.a. auf: Radics Gi-
gi, Kocsis Tibor und 100
Folk Celsius, Dumaszínház.
Auf Klein und Groß warten
Tanzproduktionen, Kinder-
programme, Husarenlager,
Trommel-Show, Donau-
rundfahrt mit dem Schiff,
Gratis-Bummelzug, Pferde-
kutschen, sowie Spezialitä-
ten des Kunstgewerbes und
der Bierbraukunst, „Ge -
spritzter- und Grillterrasse”.
„Die Festung sei mit dir!”
www.erod.hu

Ein ANTIQUITÄTENMARKT findet am 18. Mai
von 07-14 Uhr zwischen Városréti piactér (Markt -
platz) und dem Árkád-Einkaufszentrum statt. Der
nächste Markt wird dann am 15. Juni, die weiteren
werden dann jeweils am 3. Sonntag jeden Monats
veranstaltet. Auskunft: 06-20/313-4156.

MANIFEST DER STILLEN – zur Eröffnung der Fo-
toausstellung von Fülöp Péter am 16. Mai um 18 Uhr
im VOKE Arany János Bildungshaus sind alle Interes-
sierten herzlich eingeladen. Die Ausstellung kann bis
17. Juni betrachtet werden. 

„GEMÄLDE IM MUSEUMSHAUS” – Die gemein-
same Ausstellung des Malerehepaares Inna Baricse-
va-Kabanova und Alekszander Kabanov wird am 20.
Mai um 17 Uhr im Museumshaus, organisiert vom
Russisch-Ungarischen Verein, eröffnet. Die Ausstel-
lung läuft bis 2. Juni.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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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  
AZ I. VILÁGHÁBORÚNAK ÁLLÍT EMLÉ-
KET dr. Bedécs Gyula „Ami ránk maradt, és
ami ránk vár” című előadása, valamint Kulcsár
Béla „Harmonikával a világháborús emlékhelye-
ken és a győri Ágyúgyár története” előadása

május 21-én 18 órától a Bezerédj-kastélyban. A programon képeket mu-
tatnak be, és könyvekből kaphatunk ízelítőt világháborús dalok kíséreté-
ben. A belépés díjtalan.

ÖT TEMPLOM
FESZTIVÁL zajlik
május 19-ig Győr-
ben. Öt templom,
öt nagy felekezet,
ötféle, mégis egy -
azon isteni tarta-
lom, százféle, mégis egybeérő zenei-művészeti-lelki
életszemlélet, zenei világokon vágtat keresztül, lel-
kek millióit köti össze téren innen, időn túl. Részletes
program: karzat.hu.

VITÁRIS JÓZSEF Képben
kép című kiállítása vasárnapig
látható az Esterházy-palotában.
A művész-tanár festményei a
kép keletkezésével foglalkoznak.
Munkái főként természeti, illetve
geometriai indíttatásúak. 

ERŐDFESZT a komáromi Monostori Erődben május 17-én. Színes és gaz-
dag programokkal várnak minden érdeklődőt. Fellép többek között Radics Gigi,
Kocsis Tibor és 100 Folk Celsius, Dumaszínház. Táncprodukciók, gyerekprog-
ramok, huszártábor, dob-show, dunai sétahajózás, ingyenes kisvonat, lovasko-
csizás, valamint kézműves- és sörkülönlegességek, Fröccs- és Grillterasz vár-
ják a család apraja-nagyját. „Az Erőd legyen Veled!”www.erod.hu

FRIENDS BIG BAND koncert-
re várják a zene kedvelőit május
26-án 19 órára a Richter Terem-
be. A zenekar két kiváló énekese
mellett vendég lesz László Bol-
dizsár, a Cotton Club Singers
alapító énekese. Műsorukon a
big band zene régi és új slágerei
szerepelnek, melyek előadásá-
hoz vonóskarral is kibővülnek,
hogy még színesebb műsorral
tudják szolgálni közönségüket.

CSENDESEK KIÁLTVÁNYA – Fü-
löp Péter fotókiállításának megnyitójá-
ra várnak minden érdeklődőt május
16-án 18 órakor a VOKE Arany János
Művelődési Házban. A kiállítás megte-
kinthető június 17-ig. 

SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSRA VÁRNAK minden sportra-
jongót a Városközponti Tulipános Általános Iskola Kossuth Lajos
Általános Iskolájának Könyvtárépületében (Burcsellás köz). A kiál-
lítás azon klubok történetét mutatja be a relikviákon keresztül, akik
alappillérei a győri sportéletnek.

EMBEREK AZ EMBERTE-
LENSÉGBEN – Győr és a két vi-
lágháború című időszaki kiállítá-
son, ingyenes tárlatvezetéssel vár-
ják az érdeklődőket a Múzeumi Vi-
lágnap alkalmából május 18-án,
11 órakor. Helyszín: Magyar Ispita.

„FESTMÉNYEK A MÚZEUMHÁZ-
BAN” – Baricseva-Kabanova Inna és
Kabanov Alekszander festőművész há-
zaspár közös tárlata nyílik meg az Orosz–
Magyar egyesület szervezésében május
20-án 17 órakor a Múzeumházban. A ki-
állítás június 2-ig látogatható.

GALGÓCZI ERZSÉBET Kossuth-díjas írónőre
emlékeznek Bende Ildikó és Takács László „Üze-
net” című műsorával május 16-án 13 órakor a Be-
zerédj-kastélyban. A megemlékezést követően
koszorúzás lesz az emléktáblánál és a 25 éve el-
hunyt írónő sírjánál a ménfői temetőben.

FŐZŐVERSENY és falunap helyszíne lesz május 17-én, szombaton a gö-
nyűi kastélykert. A délutáni program a győri rendőrség bemutatója és a Gö-
nyű-ETO öregfiúk focimeccse mellett zenét és humort ígér. Három órakor
lép színpadra az operett két sztárja, Osvald Marika és Pörneczi Attila, ötkor
a magyar stand up kabaré atyja, Badár Sándor. A falunapot az Apostol
együttes esti koncertje zárja.

RÉGISÉGVÁSÁR lesz a Városréti piactéren az Árkád
mögött május 18-án 7–14 óra között. A következő vá-
sárt június 15-én, a továbbiakat minden hó 3. vasárnap-
ján rendezik meg. Érdeklődni: 06-20/313-4156.

CINEGE, CINEGE kismadár című mesejátékra várják a kicsiket május 17-én 11 órakor a
Vaskakas Bábszínházban. Május 18-án 11 órakor pedig a Hanyistók – avagy a grófkisasszony
és a lápi szörny története című darabot játssza a színház a gyerekeknek.

GYŐR-ÚJVÁROS templo-
mai címmel, a Múzeumi Vi-
lágnap alkalmából tartanak
rendezvényt a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Mú-
zeumban május 16-án 10
órakor.

GAÁL GABRIELLA-emlékműsort rendez a győri nó-
taegyesület május 18-án 15 órai kezdettel a PÁGISZ
művelődési központban. A műsor vendégművésze:
Madarász Katalin, valamint közreműködnek az egyesü-
let énekesei. Jegyek a helyszínen kaphatók.
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szerző és kép: nagy viktor
viktornagy.net

A BMW mérnökei tudják, hogy
mi kell egy igazi kupéhoz: hát-
sókerék-hajtás, bombabiztos
futómű, sportváltó és bivaly -
erős motor. Kipróbáltuk, és na-
gyon élveztük a legkisebb ba-
jor kétajtóst. Kezelhető mére-
tei és kezes viselkedése mel-
lett engedékeny kipörgésgát-
lója is hozzásegít a „kell ne-
kem” hatáshoz.

Nemrégiben teszteltük az 1-es sorozat
belépő modelljét, ami relatív kis teljesít-
ménye ellenére meggyőzően teljesített.
Átadta a BMW érzést – legalábbis ed-
dig ezt hittük. De most a 220d vezetése
után derült ki, hogy az csak ízelítő volt –
ez az igazi érzés! Az egyes alapjaira épí-
tett 2-es, az új nómenklatúra szerint a
kétajtósok számozását kapta, ezért a
páros szám. Elődjénél laposabb, hosz-
szabb, tehát sokkal harmonikusabb for-
mát kapott, egyedi részletekkel. Agresz-
szívebb az orra, izomtónusokat szimbo-
lizálóak az oldalfal domborításai, és

sportlimuzinos a hátsója. Szerintem
minden szemnek szép a lemezköntös –
sokan utána is fordulnak. A mai óriásra
nőtt autók között felüdülés a kettes alig
több, mint 4,4 méteres hossza és csu-
pán 1,4 tonna körüli tömege. Kupéhoz
méltó a keret nélküli oldalablak, és gye-
rekeknek tervezett hátsó üléssor. De kit
érdekel, ha autózhatunk vele!

A tesztautó kétezres dízelmotorja
184 lóerős, ráadásul 380 Nm-es nyo-
matékot szabadít a hátsó, hajtott kere-
kekre. Muszáj elöljáróban megemlíte-
nem, hogy az extralistán a 8 sebessé-

ges sportautomata váltó is szerepelt.
Amikor bepréseltem magam a vezető-
ülésbe, akkor lett nyilvánvaló számom-
ra, hogy ez egy igazi kupé. A sportülé-
seket teljesen magamra állítva – derék-
támaszt 4 irányban lehet mozgatni, az
oldaltámaszokat pedig fokozatmente-
sen szűkíteni – szinte az úttesten ültem.
A váltó joystick-szerű kialakítását sze-
rencsére inkább éreztem repülőgépbe
valónak, mint egy játékkonzol tartozé-
kának. Kellő ellenállás leküzdésével és
a lock gomb oldásával már D-be is húz-
tam. Az első métereken kimérten ha-

Teszt: BMW 220d

korlátozottan) működik. Ilyenkor igazi
megzabolázatlan versenylóvá válik a
kettesből, nagyobb sebességnél is rúg,
kőkemény lesz a kormányzás, és min-
dig maximális a nyomaték. Lassú me-
netben pedig minden gázfröccsre ki
akar törni a fara. Na, ezt nevezem tö-
mény élvezetnek – akár versenypályán
is megállja a helyét.

Mellesleg a méltán dicsért gázola-
jos erőforrás, a sok-sok gázfröccs és
városi dugó ellenére 7 liter alatt fo-
gyasztott, a nagy átlag pedig alig 6 li-
ter volt – vegyes üzemben. Nem mon-
dom, a kétezres benzines, vagy a há-
romliteres sorhatos hangja jobban tet-
szett volna, de a dízel moraja kizárólag
kívülről volt felismerhető.

Természetesen a német mérnökök
hozzáértésének ára van. Egy benzines
220i ára 8,5, a 218d 8,2 milliótól indul. Ez
még rendjén is van. A fekete csoda, amit
hajtottunk az erősebb dízellel (220d) és
sok extrával (navigáció, bőrkárpit, sport
automata, xenon, riasztó és sok hasznos
apróság) viszont körülbelül 12,7 millió fo-
rintért állítható össze. Sok? Élményből
ekkora adagot kapni, ennyi pénzért...
akár meg is érheti. Döntse el Ön!

ladtunk. Igazi „cruise feeling” lett úrrá
rajtam, kocsikázgatós hangulatba ke-
rültem. Ez a finoman kapcsoló váltónak
és a nem túl kemény futóműnek volt kö-
szönhető, de persze besegített a kelle-
mes bőrkárpitba süppedve hallgatott
zene, a nagy képernyős multimédiás
rendszernek hála, a telefonomról veze-
ték nélküli átvitellel szólt. Ahogy kiér-
tem a városi forgalomból, kiderült,
hogy nem csak erre jó ez a BMW.

A vezetésiélmény-kapcsoló (Driving
Experience Control) Sport állásban ki-
bontakoztatta a technikát. 90-es tem-
pónál ráléptem a gázra, a váltó vissza-
kapcsolt nyolcadikból harmadik foko-
zatba, és kilőtt a kis kupé, mint egy ra-
kéta. Nehéz volt a lóerőket kordában, a
sebességhatárokat pedig tiszteletben
tartani. Egy előzés akár Sport módban,
vagy a spórolós ECO PRO beállítással,
de a váltó balra, S fokozatba húzásával
nem tart tovább 2-3 másodpercnél –
nincs ellenfél a magyar utakon. A fan-
táziámat nem hagyta nyugodni a
Sport+ fokozat sem. Amikor átkapcso-
lunk a váltó melletti gombbal, sárga
piktogram jelzi, hogy az ESP, azaz a
menetstabilizáló nem (pontosabban

Kettesbe’

90-es
tempónál
vissza-
kapcsolt
nyolcadikból
harmadik
fokozatba



2014. május 16.   / + / 21

HÍREK  GÁZFRÖCCS

A Dodge egyértelműen a sportos autók
gyártására adta a fejét. Sokaknak ez eddig
sem volt kérdés, de ha valaki eddig kétel-
kedett volna, azoknak előálltak egy frissí-
tett és egy új típussal. A Challenger annyira
bevált formát kapott, hogy csak óvatosan
nyúltak hozzá a frissítéskor. Frissek a hátsó
lámpák, több LED-et kaptak a világítótes-
tek és fejlődött a műszerfal is. Mostantól
8,4 colos érintésérzékeny szórakoztató
központ és egy testre szabható központi ki-
jelző ékesíti, az amúgy retro stílusú mű-
szerfalat. A csúcsmotort most a Scat Pack
néven kérhető csomaggal kaphatják meg
a kiváltságosok, amihez 6,4 literes V8-as
erőmű jár 492 lóerővel és 643 Nm-es nyo-
matékkal. Alapesetben 6 sebességes kézi,
extraként 8 sebességes TorqueFlight au-
tomata sebességváltó kérhető.

A Charger a kétajtóssal szemben telje-
sen megújult. A LED menetfényekkel dizáj-
nolt, agresszív orr, extra sportos, nyúlánk
sziluettű oldalnézet és egyedi far jellemzi a
nóvumot. A kívánatos külsőhöz a megújult
márka minőségi beltere társul nagy kijelző-
vel, elektronikus váltókarral (8 sebességes
automata váltót vezérel), valamint minősé-
gi kárpittal. A motorháztető alatt 3,6 literes
296 lóerős V6 (353 Nm) vagy 5,7 literes
HEMI V8 rejtőzik 375 tagú ménessel (535
Nm). Így az erősebb R/T verzió 5 másod-
perc alatt éri el a 100 km/h-t. Már csak a
hivatalos hazai forgalmazó hiányzik…

A négyajtós autók kategóriája a régi-
ónkban és Kínában nagyon népszerű,
legyen szó igazi óriás limuzinokról,
vagy kompakt méretű szedánokról.
Most a Volkswagen mutatta be hama-
rosan piacra kerülő „kis”, négyajtós ku-
péját. A Pekingben leleplezett közel 4,6
méteres NMC tanulmány közel áll a
szériamodellhez, mely nem meglepő
módon a Golf hetes generációjának

Új négyajtós VW kupé

A BMW tulajdonában álló Mini egyre több kategóriá -
ban képviselteti magát. A retro-gyártó legújabb ta-
nulmánya a kupé-crossover Paceman típusból indul
ki, de sokkal kevesebb lemez takarja. A pick-up jelle-
gű kialakítása miatt megfosztották a hátsó ülésektől,
és  egy jókora tetőrésztől. Az Adventure névhez illesz-
kedve, a divatos platós „dzsungelzöld” fényezést ka-
pott, óriási fényszórói és a pótkerék ráadásul a ma-
radék tetőre került. Érdekesség a gázlómélységet je-
lentősen növelő légzőcső, ami sejteti, hogy a hajtás
sem lehet vicc. Az ALL4 összkerékhajtási rendszer-
hez a kellő teljesítményt a Mini S-ekből ismert 1,6 li-
teres turbós, 184 lóerős motor adja. Sajnos a hírek
szerint gyártásba nem kerül az érdekes mindenes,
pedig üde színfolt a vagány Paceman Adventure.

Nyitott puttonyos Mini

Friss amerikaiak – Challenger és Charger 

alapjaira épül. Az MQB moduláris pad-
lólemezre tervezett kocsi szélességé-
ben felülmúlja még a Passatot is, tető-
vonala pedig a CC-ét követi, ezért kiál-
lása igazán sportos. Méretét tekintve
talán a Jetta és Passat közé tehető. Az
első kiállított példányt a GTI 2 literes,
220 lóerős benzines turbós erőforrása
hajtja. Reméljük, Európában is hama-
rosan felbukkan a modell.
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Felturbózott hangulatban várják a
vendégeket szezonzáró éjszakai für-
dőzésre a Rába Quelle Gyógy-, Ter-
mál- és Élményfürdőbe május 23-án
21.00 és 24.00 óra között. A különle-
ges éjszakán az élménymedencék
mellett a belső csúszda és a vízibár is
üzemel, s természetesen a kétszintes
szaunakert is nyitva áll az ellazulni vá-
gyó vendégek előtt. A szaunapark
földszintjén öt finn szauna, gőzkabin,
frigidárium és jakuzzi segíti a feltöltő-
dést, az emeleten pedig két infraka-
bin, egy sókabin, melegített pihenő-
pad, illetve masszázsfotel szolgálja a

Szezonzáró éjszakai
fürdőzés

kikapcsolódást. A szaunakertben 22
és 23 órakor gyümölcsös-virágos fel-
öntési szertartásokkal várják az ér-
deklődőket, melyeket szaunameste-
rek vezetnek.

A nívódíjas élményparadicsomban
az éjszakai fürdőzés alkalmából aján-
dékokkal és meglepetésekkel is ké-
szülnek a Rába Quelle munkatársai, a
bárban pedig akciós nagyfröccsel vár-
ják a vendégeket.

A részletekről és a nyereményjáték-
ról a www.rabaquelle.hu weboldalon,
valamint a fürdő Facebook oldalon tá-
jékozódhatnak. (x)

KISALFÖLD VÁGTA FUTAMOK
HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS ÜGYESSÉGI VERSENYEK
WESTERN SHOW ÉS VERSENYEK
KISALFÖLD SZTÁRJA 
ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
VASTAG CSABA RÓMAI HARCI SZEKÉREN
INGYENES FOGADÁS
TŰZÖNJÁRÁS

WWW.kisalfoldvagta.hu

BELÉPŐ: 800 Ft
6 év alatt ingyenes.

Az eddig főleg budapesti márkaként
ismert BioHair Hajvágószalon Hálózat
2014-ben nagy erőkkel folytatja a ter-
jeszkedést immár Magyarország tel-
jes területén. Így Pécs és Kecskemét
után, a győri lakosok is igény-
be vehetik a hálózat nyúj-
totta szolgáltatásokat.
„Ami természetes,
az legyen minden-
ki számára elér-
hető!” A gyakor-
latban ez azt je-
lenti, hogy az
árak a hazai
pénztárcákhoz
mértek, az alap-
anyagok, termé-
szetesek, és mind a
kiszolgálás, mind a
szalonban használt ter-
mékek igazán magas színvo-
nalat képviselnek. A BioHair Hajvágó-
szalonokban kizárólag természetes
alapanyagokkal dolgoznak, a készít-
mények nem tartalmaznak semmi-
lyen mesterséges anyagot, színezé-
ket, parabéneket, sőt minden egyes
termék mentes az állatkísérletektől is. 

Megérkezett Győrbe
a biofodrászat!

A BioHair nem csupán egy vállalko-
zás, hanem egy filozófia, így olyan ven-
dégek látogatják, akiknek fontosak a
márka által képviselt értékek. 

Például a kismamák, akiknek fon-
tos szempont lehet a ga-

rantáltan vegyszer-
mentes termékek.

A dolgozó nők,
akik szeretné-

nek egy jó haj-
vágást, és
legalább he-
tente egy fri-
zuraszárítást.
Ők bérletet

válthatnak haj-
szárításra, és

annyiszor jönnek
el egy hónapban fri-

zuraszárításra, ahány-
szor csak szeretnének. A

férfiak, akiknek fontos szempont lehet
a természetesség mellett, hogy beje-
lentkezés nélkül térhetnek be a szalo-
nokba. 

A vendégeket bejelentkezés nélkül,
hosszú nyitva tartással, és gyors ki-
szolgálással fogadják az Árkádban!
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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS A BELVÁROSBAN!

MOST DÍJMENTESEN
megszabadulhat feleslegessé vált holmijától
kihelyezett szelektív hulladékudvarunkban!

• korábban kiadott Győr Kártyáját,
• vagy lakcímkártyáját,
• vagy hulladékdíjszámláját.

A hulladék elhelyezéséhez

HOZZA MAGÁVAL: 

A GYŐR-SZOL Zrt. a helyi önkormányzati képviselő kérésére a háztartások-
ban felhalmozódott lom jellegű hulladékok el he lye zé se érdekében gyűjtőpon-
tot üzemeltet egyszeri alkalommal. A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtôhe-
lyen van lehetôség.

Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, műanyag hulladékot, nyesedéket,
építési törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb.
(Kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat!)

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitva tartása:
2014. május 17., szombat 8–18 óra között

Helyszín:
NYME Apáczai Csere János Kar
épületének udvara
(Liszt Ferenc út 2. – bejárat 
a Schwarzenberg utca felől)

A lomtalanítás a rendôrség és a közterület-felügyelet kiemelt biztosítása mellett zajlik.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére: 

gépi
parkgondozó
Feladata: közterületi növényállomány gé-
pi-kézi gondozása, köztisztasági tevékeny-
ség ellátása, téli hóeltakarítás

Feltétel: szakirányú kertészeti végzettség
vagy parkgondozás területén szerzett ta-
pasztalat, B kategóriás jogosítvány

Előny: növényvédelmi végzettség, mo-
torfűrész-kezelői vizsga

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka- és Bér-
ügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona út 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük,
írják rá, illetve az e-mail tárgyában tüntessék
fel a „gépi parkgondozó” jeligét. Jelentkezési
határidŐ: 2014. május 23.

szerző: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. azoknak a távfűtéses
társasházaknak, amelyek lakói a költ-
ségosztó készülékek alapján számol-
nak el a fűtési idény távhődíjával, a
szokásos, adatszolgáltatási tájékozta-
tójukat május végén, illetve június ele-
jén küldi meg.

A szolgáltató mintegy 170 társas-
házzal és lakásszövetkezettel kötött
olyan fizetési megállapodást, amely
szerint a társasházi vagy szövetkezeti
lakásokba a radiátorokra felszerelt,
úgynevezett költségosztó készülékek
alapján, a fűtési idény végén állapítják
meg a fűtési idényben havonta, rész-

Érkeznek az elszámolási adatok

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS: GYÁRVÁROS!

MOST DÍJMENTESEN
megszabadulhat feleslegessé vált holmijától
kihelyezett szelektív hulladékudvarunkban!

• korábban kiadott Győr Kártyáját,
• vagy lakcímkártyáját,
• vagy hulladékdíjszámláját.

A hulladék elhelyezéséhez

HOZZA MAGÁVAL: 

A GYŐR-SZOL Zrt. Kalmár Ákos önkormányzati képviselő kérésére a háztar-
tásokban felhalmozódott lom jellegű hulladékok el he lye zé se érdekében gyűj-
tőpontot üzemeltet egyszeri alkalommal. A hulladékok átvételére kizárólag 
a gyűjtôhelyen van lehetôség.

Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, műanyag hulladékot, nyesedéket,
építési törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb.
(Kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat!)

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitva tartása:
2014. május 24., szombat 8–18 óra között

Helyszín:
ETO PARK ÉLMÉNYKÖZPONT 
PARKOLÓBAN – 
a Nagysándor József utca 
és Ipar út kereszteződés felőli 
szélső parkolósávban

A lomtalanítás a rendôrség és a közterület-felügyelet kiemelt biztosítása mellett zajlik.

fizetésként kiszámlázott fűtési hő-
mennyiségek összege és a költség -
osz tó készülékek alapján számított,
tényleges fűtési hőmennyiség közötti
különbséget. A felhasználókkal ennek
alapján számol el a társaság. 

Az elszámoláshoz a távhőszolgálta-
tó a szerződéssel rendelkező társas-
házak, lakásszövetkezetek képviselői-
nek a fűtési idényben lakásonként ki-
számlázott nettó fűtési hődíj (Ft) és fű-
tési hőmennyiség (GJ) értékéről kére-
lem nélkül adatszolgáltatást küld.
Idén ezeket az adatokat a szolgáltató
május utolsó és június első hetében
fogja a közösségek képviselőinek pos-
tai úton megküldeni.

Álláshirdetés

kép és szöveg: tóth lászló 

A vasárnapi 32 milliméter eső
megdöntötte a tavalyi győri re-
kordot, de a hétvégére még több
csapadékot ígér a meteorológiai
előrejelzés. Zalka Csaba, a Pan-
non-Víz Zrt. szennyvízágazatának
vezetője arról számolt be lapunk-
nak, hogy a társaság szakembe-
rei soron kívül ellenőrzik a zápor-
kiömlőket. A szükséges létszám
és technika rendelkezésre áll, ha
kell, öt nagy teljesítményű csa-
tornatisztító gépkocsit tudnak
mozgósítani.

Rekordot döntött a vasárnapi eső 
A Pannon-Víz Győrben hatezer darab
víznyelőt működtet, ezeket folyamato-
san ellenőrzik, de munkatársaik nem le-
hetnek ott egyszerre ennyi helyen. A tár-
saság eddig is sok segítséget kapott a
közérdekű bejelentőktől, s ezután is erre
számít. Aki eldugult víznyelőt lát, a 06-
80/204-086-os, ingyen hívható telefon-
számon tehet bejelentetést. 

Zalka Csaba elmondta, térszint
alatti helység elöntéséről egyre keve-
sebb bejelentést kapnak, úgy látszik,
az ingatlantulajdonosok megfogadták
a szakemberek tanácsait. Ha az utcai
csatornaszint a záporok miatt meg-
emelkedik, a pincékben lévő csator-

Ha a csapadék intenzitása a vasárnapi-
hoz hasonlóan óránkénti 8-10 millimé-
ter marad, a csatornák bírni fogják a ter-
helést. Ennél nagyobb intenzitású eső
esetén kell egy kis idő, amíg elnyelik és
elvezetik a hatalmas mennyiségű vizet.
A Pannon-Víz arra kéri az ingatlantulaj-
donosokat és a zöldterületek kezelőit,
lehetőség szerint tartsák tisztán a víz-
nyelők környékét. Az esővíz által odaso-
dort gyepnyiradék, utcai szemét, köny-
nyen eltömheti azokat.

Zalka Csaba szerint a víznyelődugu-
lások túlnyomó része két perc alatt elhá-
rítható, csak szabaddá kell tenni a rácso-
kat, hogy működni tudjon a vízelvezetés.

nacsövek is nagyobb terhelést kap-
nak. Érdemes a csövek illesztéseit és
a tisztítónyílások fedeleit még egyszer
ellenőrizni, nehogy kárt okozzon a pin-
cébe visszafolyó csapadékvíz.   
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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 szer-
dájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló meg-
fejtő 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: Úgy érzem, nem kapok elég melegséget.
Nyertes: Róka Györgyné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

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

M
eg

fe
jté

se
k

Házi koszt

SUDOKU+++

SUDOKU+++

SUDOKU++++

4 1 9 2 8
9

5 7 4
3

5 6 1 8
4 5 6 7
2 8 6

1 2 7 3
7 6 3 4 2

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

6 7 2 9
4 1 7

3 5 6
1 3

3 2 5
9 8 6

7 8 9
8 1 6 2

1
6 5 3
5 3 9 1 4 8

4 9
2 1 8
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között kell megállniuk a helyüket,
és lesz terepjárós gyorsasági ver-
seny is. Szombaton este a zenés-
táncos szórakozásé a terep, a Don
Attila Band izzítja a közönséget, a
koncert után ugyanis kezdődik a
lángoló éjszaka, amikor akár a tű-
zön járás is lehetséges. Tóth Szi-
lárd főszervező elmondta, a vasár-
napi csúcspont előtt a hagyomá-
nyőrzés kap teret, a hivatalos vág-
tafutamok pedig 14 órakor kezdőd-
nek, melyek első három helyezettje
továbbjut a fővárosi döntőbe. Idén
ráadásul ingyenes fogadással te-
szik még izgalmasabbá a versenyt,
a legjobban tippelők készpénzt és
a fődíjat, egy Mercedes személy-
gépkocsit nyerhetnek.

További információ:
www.kisalfoldvagta.hu

Vágtass velünk!

Hétvégén Kisalföld Vágta!
Pénteken startol az idén ötéves Kis -
alföld Vágta, a Nemzeti Vágta regio-
nális előfutama, a szervezők egész
hétvégére izgalmas programokat
ígérnek a családoknak a gyirmóti Ro-
deo Ranch Szabadidőparkban. Az el-
ső nap fő produkciója a Kisalföld
Sztárja tehetségkutató lesz, melyen
minden eddiginél nagyobb a tét: a
nyertes duettet énekelhet Vastag
Csabával, négy biztos fellépése le-
het Győrben és környékén, írunk róla
egy cikket lapunkban, sőt, a győztes
dalát egy hónapig játssza a Győr+
Rádió. A verseny döntőjét vasárnap
este tartják Vastag Csabával, aki ez-
után koncertet is ad.

A Kisalföld Vágta egyik idei új-
donsága az EXCA, azaz extrém
cowboy-verseny lesz szombaton, a
lovasoknak extrém körülmények

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

szerző: xantus-állatkert

A bennett-kenguruknál nemrég az er-
szényből egy kicsi dugta ki a fejét. A
kölyök gyorsan felfedezhető a látoga-
tóknak is, hiszen egy albínó anya er-
szényéből egy vörösesbarna fej vagy
egy kis láb kandikál ki.

A bennett-kenguruk az ivarérettsé-
get 14–19 hónapos korban érik el. Pár-
zási időszakuk egész évben tart. A 30-
40 hétig tartó vemhességük végén egy
fejletlen kölyök születik. Az újszülött alig
pár centis, csupasz, és a szeme is csuk-
va van. Ennek a fejletlen kis lénynek meg
kell tennie élete egyik legnehezebb útját,
anyja hasán kell felkapaszkodnia, hogy
elérje a biztonságot jelentő erszényt. Itt
már csak egy dolga van, fejlődni, amíg
eléri azt a kort és fejlettségi szintet, ami-
kor kidughatja fejét a világba. A kölyök
másfél évesen hagyja el az erszényt. 

Az albinizmus állatoknál – emlősök-
nél, halaknál, madarak, hüllők és kétél-

Új lakó az erszényben
tűek egyedeinél – is előfordul. Az albi-
nizmus a színanyag képződésének ve-
leszületett zavara, mely csökkent vagy
hiányzó pigmentációban nyilvánul

meg. Ilyenkor az állatoknál a szőr fehér,
a bőr rózsaszín, és a szem piros lesz.  A
természetben az albinizmus hátrányt
jelent, mivel megfosztja az állatot ter-
mészetes védőszínétől, fényérzékeny-
séget okoz és rontja a látást.

Az állatkertben négy albínó és a
négy szürke kenguru lakik. A kis szür-
ke kölyök fiú, ezzel a nemek arányát is
kiegyenlítette, hiszen az albínóknál is

három nőstény és egy hím van, és a
vöröses-szürkék között is ez az arány
a kicsivel együtt.

Az régi és új lakók is szeretettel vár-
ják látogatóikat a győri állatkertben!

www.zoogyor.com

Részletes felvilágosítás:
sanszfelnottkepzo.hu • Tel: +3670/574-7271
e-mail: sansz.fk@gmail.com • Fnysz: 00741-2012

Fogyasztóvédelmi referens
képzés indul június 2-án Győrben.

mosonmagyaróvári telephelyére
(szállás biztosított!)

Jelentkezés:
munka@waberers.com
fényképes önéletrajzzal.

Érdeklôdni
az alábbi telefonszámon lehet:
06-1/421-6666 2840-es mellék

• AUTÓSZERELÔ,

• MÛSZAKI
VIZSGABIZTOS

munkatársakat keres 

Tomi kristály Baby
4 kg, 399,75 Ft/kg

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

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

Kritálycukor 1 kg

CBA üdítő 2 l
89 Ft/db, 44,50/l 

199,- db

Hajdúsági kolbász 1 kg

1099,- kg

199,- kg

1599,- db

Akció idôtartama: 2014. 05. 16—05. 23-ig

Soproni sör 0,5 l 6-os pack, 333 Ft/l

999,- db

79,- db
kartonos ár

39,50 Ft/l

Riska gyümölcs-
joghurt epres,
375 gr, 530,67 Ft/kg
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APRÓ HIRDETÉS

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

LaDik Bisztró

Új étlappal várjuk
minden Kedves

Vendégünket!

Asztalfoglalás elérhetôségeinken:

Duna-parti teraszán!
az AMSTEL Hattyú Fogadó

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

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

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

• az autizmus,
mint fogyatékosság
szélesebb körű
megismertetése és
elfogadása

•  az autista emberek
társadalmi
beilleszkedésének
elősegítése
és foglalkoztatása

A  „HÍD A JÖVÔBE” Értelmi Sérülteket Segítô Alapítvány kiemelkedôen közhasznú
szervezetként tartja fenn a Márton Lakóotthont Nyúl községben, ahol középsúlyos
és súlyos fogyatékkal élô (köztük autista és  Down szindrómás) fiatal felnôttek ápo-
lása, gondozása és foglalkoztatása folyik 2004. októbere óta. A nyitás óta eltelt idô-
szakban szembesülnünk kellett azzal, hogy a lakóotthon létrehozásának gigászi fel-
adata után az intézmény fenntartása  évrôl évre   újra nem mindennapi kihívás elé
állítja Alapítványunkat. Minden törekvésünk, hogy a lakóotthon biztonságos mû köd -
te téséhez szükséges anyagi forrásokat elôteremtsük annak érdekében, hogy lakó-
ink bizakodással nézhessenek a jövô elé. 

Kérjük, adója 1%-nak felajánlásával Ön is járuljon hozzá
a Márton Lakóotthon fenntartásához. Köszönjük támogatását!
Kedvezményezett:  „HÍD A JÖVÔBE” Értelmi Sérülteket Segítô Alapítvány
9082 Nyúl, Táncsics u. 174. T: 96/540-133. Adószám: 18697373-1-08
Bankszámlaszám: UniCredit  Rt.: 10918001-00000018-64380000
Bôvebb információ: www.martonlakootthon.hu

Adója 1%-ával kérjük, támogassa
a nyúli MÁRTON LAKÓOTTHON
autista és fogyatékkal élô fiataljait

ÁLLÁS:
Trenkwalder Kft. autóipari part-
nere számára munkavállalókat
keres  szakmunkás végzettség-
gel, kiemelt bérezéssel, hosszú
távra. Jelentkezni lehet telefo-
non 06-96/468-035 és 06-96/516-
080, vagy személyesen Győr, Ti-
hanyi Árpád út 17. és Tényő, Ár-
pád u. 9. szám alatti irodánkban
lehet. Munkaügyi iktatószám:
37961/2001–0100. 

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

Kamionok, terepjárók, te-
herautók, munkagépek teljes kézi
mosása. Alváz- és motormosás Győr
egyetlen kézi alsó mosójában! Tartályok,
tartálykamionok akciós mosása.
Nálunk sár, olaj nem akadály! Beje-
lentkezés esetén minden időpont
megfelel. 06-20/952-2938. Épfu –
Autómosó, Győr, Fehérvári út 80.
(Porta a Zöld út felől.)

Aranykéz varroda nyílt Ikva u. 15.
szám alatt. Vállalok ruhajavítást, újruha-készítést,
bőrruházat-javítást rövid határidővel. Keressen bi-
zalommal! Tel.: 06-70/222-7616.

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

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatosmun-
kák, ajtó- és ablakzár-javítás,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tároló-
ját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen el-
szállítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

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

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

Lomtalanítást vállalok. Ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát. Felesleges holmit el-
szállítok. Tel.: 06-70/500-1291.

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

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2.900 Ft-tól. 06-
30/542-0720.

Ablaktisztítást, takarítást,
szőnyeg- és kárpittisztítást
vállalok intézmények és la-
kosság részére. Ugyanitt
ipari takarítógépek, kárpit-
és szőnyegtisztító gépek
kölcsönözhetők. Érd.: Faze-
kas Mihály, +36-20/983-357.

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

Kőműves-, festő- és burkoló-
munkát, bontást, tetőfedést, tető, oldalfal szi-
getelését vállalnám megfizethető áron! Családi és
irodaházak takarítása.  Tel.: 06-70/428-1785.

TÁRSKERESÉS

INTELLIGENS TÁRSKERESŐ vár-
ja hölgyek, urak jelentkezését életkortól függetle-
nül. Kinyílt az orgona! Tel.: 06-30/369-7305.

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

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

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

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

GARÁZS

Garázs eladó 21 m2 Győr
(Baross híd közelében) Ár:
2.000.000 Ft. Érdeklődés:
96/525-060, 06-70/321-3764.

KIADÓ 

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

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

LAKÁSCSERE 
Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz-
komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hő-
szigetelt, műanyag ablakos, acél bejárati ajtós la-
kásomat elcserélném Győri 1,5-2 szobás, 44–49
m2-es, összkomfortos önkormányzati lakásra. Tel.:
06-70/633-4773.

Belvárosi 2 szobás, 36 m2-es, összkomfortos, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserélne, 1-3
szobás, 30–80 m2-es bérleményre. Bán A. utca
kizárva.  (Hirdetésszám: 396.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 m2-es, egyedi gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 54–120 m2-es, 3-4 szobás, határozatlan ide-
jű bérleményre. Adyváros, Bán A. u., tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 397.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 m2-es, olajfűtésű, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 54–
80 m2-es, 1+ 2 fél szobás, határozatlan idejű bér-
leményre, maximum második emeletig. Sziget,
Újváros és Bán A. u. kizárásával. (Hirdetésszám:
398.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 54 m2-es, összkomfortos,
távfűtéses, felújított, határozott idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3-4 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleti szerződéses bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár, Erfurti,
Jereváni út kizárva. Tartozás átvállalása lehet-
séges. (Hirdetésszám: 399.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 53 m2-es, összkomfortos,
távfűtéses, műanyag nyílászárós, csendes kör-
nyék, határozatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne erkélyes, külön WC, 50–75 m2-es, 3, el-
sősorban 1+2 fél szobás, határozatlan idejű bér-
leti szerződéses bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. Tartozás átvállalása le-
hetséges. (Hirdetésszám: 400.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 36 m2-es, 1,5 szobás, összkomfortos,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne nádorvárosi, vagy adyvárosi 2, 1+2
fél szobás vagy 3 szobás távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 115.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 53 m2-es, 2 szobás, komfortos, gázfű-
téses, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne belvárosi vagy adyvárosi, hasonló nagyságú
2 szobás lakásra. (Hirdetésszám: 116.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros II-n. 55 m2-es, 2 szobás, összkom-
fortos, távfűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne adyvárosi, összkomfortos, na-
gyobb, 3 szobás távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses bérlakásra vagy tulajdonra, Sziget,
Újváros és Bán A. u. kivételével. (Hirdetésszám:
117.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN 
Győr-Sárás beépíthető I. részén 301 m2-es
telek (tereprendezés, füvesítés alatt) 28 m2-es, 4
helyiségből álló faházzal eladó. Víz, villany van,
gáz az utcában. Könnyű megközelíthetőség, helyi
járatú buszmegálló gyalog 5 perc. Ár: 4,19 M Ft.
Tel.: 06-20/3 66-8480.

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

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

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

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

Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, Herendi és Zsolnay porce-
lánt, ezüsttárgyakat, könyveket,
órákat, csillárt, szőnyeget, teljes ha-
gyatékot, régiségeket vásárolunk! 
70/640-5101.  

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Szövetsége a kö-
zelmúltban rendezte meg éves küldött-
közgyűlését. A programon jelen volt
Fűrész György, a MOHOSZ ügyvezető
elnöke. Takács Péter ügyvezető elnök
beszámolójából kiderült: a megyében
a legtöbb feladatot a SZÁK program
használata, az új halgazdálkodási tör-
vény és végrehajtási rendeletének gya-
korlati bevezetése adta.

Újdonságként jelent meg a megyé-
ben a marketingterv alapján végrehaj-
tott, a gyermekeket megcélzó, a horgá-
szatot a fiatalok kommunikációs csa-
tornáin és élettereiben előtérbe helye-
ző tevékenység. Így többek között a
szervezet jelen van a Facebookon és
megújult a szövetség honlapja is. A tu-

Péntektől vasárnapig Győr ad otthont az
idei kajak-kenu maratoni országos baj-
nokságnak. A versenyzők részéről hatal-
mas volt az előzetes érdeklődés, remél-
hetőleg nézőből sem lesz hiány az Arany-
parton, ahol pénteken 13.30 órától,
szombaton és vasárnap 9 órától szállnak
vízre az egységek. A házigazda Grabo -
plast Győri VSE szakosztályvezetője,
Kadler Gusztáv elmondta, igyekeznek is-
mét jó házigazdái lenni a versenynek. 

„Ez már a tizenkilencedik országos
bajnokság Győrött, és minden idők leg-
nagyobb versenyére készülünk, hiszen
több mint kétezer-egyszázan jelentkez-
tek. A gyerekektől a mastersekig min-
den korosztály részt vesz a megméret-

Az özönvízszerű eső sem tudta elvenni
a Győri Sárkányhajó Roadshow részt-
vevőinek lelkesedését. A délelőtti sza-
badidős futamok még normál körülmé-
nyek között zajlottak, a délutáni Premi-
er kategóriákban rajthoz állóknak azon-
ban az ellenfeleken kívül a szakadó eső-
vel is meg kellett küzdeniük. 

A verseny első döntőjében, a közép-
iskolák versenyében a Kazinczy csapata
győzött szoros versenyben a Dragon
Móra előtt, a harmadik helyet a bercsé-
nyisek szerezték meg. Az általános isko-

Sárkányhajók az esőben
lák között a Váci Mihály csapata végzett
az élen, mindössze fél másodperccel
megelőzve a kossuthosokat, valamint a
harmadik helyen beérkező mórásokat.
A cégek versenyében a CrossFitt Watt,
a települések vetélkedésében pedig az
angyalföldiek vehettek át aranyérmet. A
Premier Divíziókban már a versenyzési
engedéllyel rendelkezők versengtek a
helyezésekért a közben folyamatosan
szakadó esőben. 

A verseny újdonsága és egyben utol-
só futama a győri szülők csapatai nak

összecsapása volt. A csata győztese
végül a kajakos szülők vegyes lány el-
nevezésű egység lett, megelőzve a ka-
jakos szülők marathon csapatát, míg
a harmadik helyet a kenus szülők sze-
rezték meg. 

Sajnos ezután a vihar is megérke-
zett, dörgött, villámlott, ezért a ver-
senyt a versenybíróság biztonsági
okokból leállította, így a további 200
méteres nyílt női és férfi futamok, va-
lamint a 2000 méteres versenyszá-
mok elmaradtak. 

Maratoni OB az Aranyparton
tetésen, amit a rekordlétszám miatt két
helyszínen rendezünk meg. A master-
sek a holtágban versenyeznek, a többi-

ek pedig a Mosoni-Dunán, de a koráb-
biakhoz képest ők is módosított pályán
állnak rajthoz. Az előrejelzések szerint
magas lesz a vízállás hétvégén, remé-
lem, ez nem okoz majd gondot, de fel-
készültünk minden helyzetre” – fogal-
mazott Kadler Gusztáv. 

Hír még, hogy továbbra is a Gra-
boplast a névadó főszponzora a Győri
Vízisport Egyesület kajak-kenu szak-
osztályának. Az erről szóló egyéves
szponzori szerződést szerdán írta alá
Jancsó Péter, a Graboplast vezérigaz-
gatója, és Ábrahám Csaba, az egyesü-
let ügyvezető elnöke. A vállalat immár
hét éve névadója az ország egyik leg-
eredményesebb szakosztályának.

Horgászvezetők találkozója
datos marketingmunkának köszönhe-
tően a megyénkben továbbra is nép-
szerű és nagy tömegeket vonz a horgá-
szat. Folyamatosan nőtt és jelenleg is
nő a horgászegyesületek és az egyesü-
leti tagok száma. A 2013-as év végén
79 tagegyesülete volt a megyei szövet-
ségnek, mára már 83 egyesület tarto-
zik a szövetséghez. Utóbbi időszakban
csatlakozott a nagycenki Aranypatak,
a farádi, a vámosszabadi és a gyórói
horgászegyesület. Összesen 424 fővel
nőtt a létszám, így a megye töretlen bő-
vüléssel, 14.456 fővel zárta az évet.

A küldöttek a beszámolókat, a zár-
számadást és a következő időszak ter-
veit elfogadták. A rendezvényen a Me-
gyei Kormányhivatal részéről a törvé-
nyi szabályozással kapcsolatban, az

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
részéről a folyamatban lévő vízügyi be-
ruházásokról hangzott el átfogó tájé-
koztatás. A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság részéről
szintén a jogszabályokról, és a szövet-
ség és a rendőr-főkapitányság közötti
megújított együttműködési megálla-
podásról esett szó. 

AJÁNLJUK
MÁJUS 16., PÉNTEK
Futsal
18.15 Rába ETO–MVFC-Be-
rettyóújfalu (bajnoki döntő,
Magvassy-csarnok)

MÁJUS 17., SZOMBAT
Labdarúgás
19.00 Gyirmót–SVSE-GYSEV
(NB II-es mérkőzés, Gyirmót) 

Hungarian Open
Rangos dartsverseny helyszíne lesz
Győr, az ETO Parkban hétvégén rende-
zik a WDF Hungarian Opent. A viadal a
nemzetközi szövetség, a WDF steelbaj-
nokságának magyarországi fordulója.
Magyarország évente egyszer rendez-
het ilyet, és legtöbbször Budapest a
házi gazda, most második alkalommal
lesz a verseny Győrött. A szövetség hon-
lapja szerint már kétszázhúsz induló re-
gisztrált a versenyre, a házigazda győri-
ek közül Ihász Veronika lép a legna-
gyobb eséllyel a táblák elé. A versenyek
pénteken 19 órakor, míg szombaton és
vasárnap 10 órakor kezdődnek. 
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A Győri Audi ETO KC fölényes idegenbeli győzelem-
mel kezdett a női kézilabda-bajnokság döntőjében,
a címvédő győriek 33–25-re győztek a Ferencváros
vendégeként. Ambros Martin együttese egy héttel
a Bajnokok Ligája megnyerése után is rendkívül kon-
centráltan és magas színvonalon kézilabdázott,
esélyt sem adva a hazaiaknak. A szünetben már 18–
10-re vezettek a győriek, akik a második félidőben
tizenkét gólosra növelték előnyüket. A hajrában már
a cserejátékosok kaptak lehetőséget, ennek is kö-
szönhetően, a fővárosiak végül tíz gólon belülre ke-
rültek, de ennél nagyobb sikerélményük nem volt az
első mérkőzésen. A két győztes találkozóig tartó pár-
harc második felvonását csütörtök este, lapzártánk
után játszották, ennek eredményét a www.gyor-
plusz.hu oldalon olvashatják, és természetesen kö-
vetkező számunkban is visszatérünk majd a döntőre.
A győri lányok jelenlegi formája alapján meglepő len-
ne, ha harmadik mérkőzésen dőlne el a párharc. 

A kerékpározás kiváló sport mindazok számára, akik
jobb állóképességet, magasabb edzettségi szintet, fe-
szesebb comb- és farizmokat szeretnének maguké-
nak tudni. A fitnesz jellegű edzéseket végzők klasszikus
izomformázó-erősítő jellegű gyakorlataikat gyakran
egészítik ki bringázással, elsősorban azért, hogy „zsír -
égető gépezetüket” magas fordulatszámon tartsák, és
testzsírszázalékukat hatékonyan csökkentsék. A bicik-
lizés az előbb említett hatások mellett teljes körűen
igénybe veszi az alsótest izmait, és kiváló feltételeket
teremt a combfeszítő, a combhajlító, a farizmok, vala-
mint a lábszár izmainak fejlesztéséhez. 

A jó kondícióban lévők nyugodtan kezdhetnek
25-30 perces időtartammal, maximális pulzusszá-
muk 70-80 százalékán tréningezve. A kezdők las-
san, alacsonyabb intenzitással indítsanak, fontos,
hogy ne tekerjék el az edzés elejét. Az ő  kondíció-
juk, izomzatuk, ízületeik valószínűleg nincsenek
hozzászokva ehhez a mozgáshoz, amely elsőre
könnyűnek tűnhet, kicsit a pedálokra lépve azonban
bárki beláthatja, hogy egyáltalán nem az. 

Az elégetni kívánt kalóriákat figyelők számára
fontos tudnivaló, hogy 25 km/h sebesség tartása
mellett egy perc alatt nagyjából tíz kilokalóriát hasz-
nálhatnak el, ez az adat hetven kilogramm testtö-
megű egyénre vetítve irányadó.

Milyen időpontokban alkalmazhatjuk ezt a moz-
gásformát? Ez elsősorban céljainktól függ. A leg-
többen izomformázó-erősítő jellegű edzéseik meg-
kezdése előtt tekernek néhány percet bemelegítés-
ként, majd a súlyzók, gépek használata után újabb
25-30 percet nyeregbe ülnek. Ezzel a módszerrel
mind izomzatuk, mind állóképességük sokat profi-
tál. Ezeken kívül a mozgás szeretete, a szabadban
eltöltött sportolás szépsége az, amiért érdemes bi-
ciklizni akár egyedül, akár családi, baráti körben.

A szabadban történő kerékpározásnak a testre
gyakorolt előnyös hatásai mellett lélekemelő és bol-
dogsághormon-felszabadító hatásai vannak. Gondol-
junk csak a szép időben eltöltött percekre, a mozgás
örömére, miközben a természet szépségeit csodálhat-
juk, és friss levegőt szívhatunk magunkba.

Végezetül: ne feledkezzünk meg a nyereg helyes be-
állításáról! Amennyiben a felső ponton combjaink pár-
huzamosan „futnak” a talajjal, az alsón pedig térdünk
egy kissé hajlított helyzetben található, rendben va-
gyunk. Szabadban történő kerékpározáskor figyeljünk
környezetünkre, a közlekedés más résztvevőire!

Bögi Viktor személyi edző, Speedfit

Kerékpározás
és fitnesz 

Csúcsformában az Audi ETO

Egy hét alatt két vereséget szen-
vedett el az ETO-SZESE a férfi ké-
zilabda-bajnokság rájátszásában.
Orosházán csak egy félidőn át
tudta tartani a lépést a tartalékos
győri csapat a vendéglátókkal,
Rosta Miklós vezetőedző csupán
a saját nevelésű fiatalok, Babiczky
Gergő és Sokoray Ádám bátor já-
tékának örülhetett igazán. Szü-
netben 18–15-re vezetett az
Orosháza, amely végül 36–27-re
győzött a Zivan Pesicet orrtörés
miatt elveszítő ETO-SZESE ellen.
A PLER ellen hazai pályán az el-

lenfél mellett a játékvezetőkkel is
meg kellett volna küzdenie az
együttesnek, ezt pedig már nem
bírták el a zöld-fehérek. A szünet-
ben még 17–15-re vezető győriek
hiába küzdöttek nagyot, a máso-
dik félidő nagy részét emberhát-
rányban játszva 30–28-as vere-
séggel jöhettek le a pályáról. Az
ETO-SZESE legközelebb szom-
baton 18 órakor Cegléden lép pá-
lyára, majd egy héttel később, má-
jus 24-én, szombaton 18 órakor a
Mezőkövesd ellen hazai pályán
zárja a szezont. 

Nem csak rajtuk múlt
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Május 20-án, kedden ismét megrendezik Gyirmóton
az Aranyhal-Alcufer Duatlont. A legkisebbekre (II. kor-
csoport, 2002–2004-es születésű lányok és fiúk) 700
méter kerékpározás és 700 méter futás vár. A III. kor-
csoportosok (2001–2002-es születésűek) 1800 mé-
teres kerékpározásban és 700 méteres futásban mé-
rik össze képességüket, míg a IV. korcsoportba tarto-
zó fiataloknak (1999–2000-ben születettek), valamint

Extrém körülmények között tudott
nyerni a Győri ETO FC az OTP Bank Li-
ga 28. fordulójában, a zöld-fehérek víz
borította pályán, szakadó esőben
győztek 4–2-re a Budapest Honvéd
ellen. A győriek remekül kezdtek, és
fél óra elteltével már 2–0-ra vezettek
Rudolf és Pátkai góljaival. A vendégek
azonban némiképp váratlanul szépí-
tettek Vécsei révén, az első félidő utol-
só percében Kapacina pedig egalizál-
ni tudott. A zöld-fehérek a második já-
tékrészben becsülettel mentek előre
az újabb gólért, az erőfeszítéseket pe-
dig siker koronázta, Pátkai egy szép-
ségdíjas kapáslövéssel másodszor is

A Rába ETO a futsalbajnokság döntőjének második mérkőzésén is
vereséget szenvedett, a Berettyóújfalu ezúttal büntetőkkel győzte
le a címvédőt. Nem úgy indult a találkozó, hogy a győri győzelem
veszélyben forogna, hiszen a zöld-fehérek a szünetben 2–0-ra ve-
zettek Lódi és Alvarito góljaival. A győriek a folytatásban azonban
nem növelni, hanem megtartani akarták előnyüket, erre pedig rá-
fáztak. A hazaiak vészkapus játékra álltak át, és Trencsényi egyből
szépített. A játékvezetők a hajrában Lódit és Alvaritót is kiállították,
ezt pedig nem bírták el a vendégek, Lovas egy perccel a rendes já-
tékidő vége előtt kiegyenlített. A kétszer ötperces hosszabbítás
nem hozott gólt, így büntetőkkel dőlt el a mérkőzés, a szétlövést pe-
dig 2–1-re nyerte a Berettyóújfalu. A három győzelemig tartó pár-
harc állása 2–0 a Berettyóújfalu javára, a Rába ETO már csak úgy

védheti meg címét, ha zsinórban három győzelmet arat. Amennyi-
ben a zöld-fehérek bármikor újabb vereséget szenvednének, az a
párharc végét és egyben trónfosztást is jelentene. A győriek pénte-
ken 18.15 órakor hazai pályán kapaszkodhatnak bele az utolsó szal-
maszálba, és amennyiben egy győzelemmel életben tartják bajnoki
reményeiket, utána május 23-án, pénteken 19.30 órakor Berettyó-
újfaluban csapnak össze a felek. 

Jól kezdődött a május az Unicentrál Bulls csapatá-
nak, hiszen nagyszerű eredményekkel térhettek ha-
za a Bécsben megrendezett nemzetközi kick-box
tornáról. K-1 szabályrendszerben Nardelotti Zoltán,
Grónai Sándor és Horváth Gyula arany-, Karácsony
Dávid és Pardavi Dávid ezüstérmes lett. Kick-light
kategóriában Kuti Lilla első, míg Katona Éva máso-
dik helyen végzett. A felkészítő edzők Csányi János,
Vlasich Róbert és Csányi Péter voltak. 

A GYRTC-GYAC a szezon felénél jár az NB I-
es tenisz csapatbajnokságban. A kizárólag
győriekből álló együttes eddig remekül szere-
pel, három győzelem és egy vereség a mérle-
gük. A GYRTC-GYAC idegenben 5:2-re győ-
zött az Unik SE ellen, majd két hazai siker kö-
vetkezett, a Budaörs és a Veszprém ellen is
4:3-ra nyertek a győriek. Az eddigi utolsó for-
dulóban az RTK Budapest vendégeként 4:3-
as vereséget szenvedett a csapat. A folytatás-
ban július 5-én az MTK érkezik Győrbe, majd
12-én a Honvédhoz utazik a gárda. Az alap-

Vízifociban is nyertek
bevette Kemenes kapuját. A hazaiak
a vezetés tudatában sem álltak vissza,
ennek eredményeképpen Burgos a
hosszabbításban belőtte a negyedik
győri gólt. 

A zöld-fehérek megérdemelt há-
rom ponthoz jutottak, de mivel a
Debrecen is győzött, így nem csök-
kent a hátrányuk a listavezetőhöz
képest. A csapat szombaton 20 óra-
kor a Kaposvár vendégeként lép pá-
lyára. További hír, hogy az utóbbi
időben megbízhatóan futballozó
Dinjar szerződést hosszabbított az
ETO-val, a horvát játékos 1+1 éves
kontraktust írt alá. 

A Gyirmót tovább menetel az NB II-
ben, a kék-sárgák legutóbb 4–0-ra
győztek a Cegléd otthonában. A szünet-
ben még csak egy góllal vezetett Sisa
Tibor együttese, de a második félidő-

ben hengereltek a vendégek, a gólokon
Magasföldi, Madarász, Hajba és Be-
liczky osztoztak. A Gyirmót szombaton
19 órakor az SVSE-GYSEV csapatát fo-
gadja megyei rangadón. 

Többet nem lehet hibázni

Újra Aranyhal–Alcufer duatlon Gyirmóton
a korhatár nélküli nyílt korosztályosoknak kerékpáron
és futva is 1800 métert kell teljesíteniük. Külön rende-
zik a kerékpározást, és külön a futást, a helyezéseket
pedig az összesített időeredmények adják.

Az egyéni dobogós helyezettek éremdíjazásban
részesülnek, az arra érdemes csapatok pedig kupát
kapnak. A legtöbb csapattal érkező kísérőtanárt kü-
lön javadalmazzák, de valamennyi résztvevő esé-

lyes a meglepetésajándékokra, amiket sorsolás út-
ján osztanak szét a rendezők.  Az előnevezéseket
május 16-ig a Gyirmóti Művelődési Házhoz kell kül-
deni, e-mailben: amk@gyor-gyirmot.koznet.hu, le-
vélben: 9019 Győr-Gyirmót, Szt. László u. 35–37,
faxon pedig a 96/449-137-es számra. Helyszíni ne-
vezésre a verseny napján, május 20-án az Aranyhal
horgásztónál 13.30 óráig lesz lehetőség.

Féltávnál a teniszezők

Bécset is bevették

szakaszt egy nappal később, hazai pályán a Li-
get TE ellen zárja az együttes. A nyolc csapat-
ból álló csoport első négy helyezettje ezt kö-
vetően négyes döntőt játszik egymással, me-
lyet július 19–20-án rendeznek a Vasas Tenisz-
centrumban. Az első helyezett feljut a Szuper-
ligába, a második és harmadik bent marad az
NB I-ben, míg a negyedik – az alapszakasz
ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik helye-
zettjéhez hasonlóan – kiesik az NB II-be. A
győriek jó úton járnak a négyes döntő felé,
ahol az éremszerzés lesz a céljuk. 
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Sajtótájékoztatón mutatkozott be a
Győri Atlétikai Club (GYAC) új elnöke,
Klement Tibor, akit öt évre választott
meg az egyesület közgyűlése. Első-
ként a leköszönő elnök, Jungi Csaba
értékelte az alakulás óta eltelt két évet.
Elmondta, egy huszonegyedik száza-
di egyesület jött létre, amely a 2017-
es győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) után is megfelelően
működhet. Hozzátette, nagy öröm
számára, hogy a Bercsényi ligetből
nem tűnik el a sporttelep, hanem az a
magyar sport egyik ékköve lesz. Jungi
Csaba nem szakad el az egyesülettől
a jövőben sem, tiszteletbeli elnökként
tovább dolgozik a közös sikerekért.
Klement Tibor, aki legutóbb a Győri
ETO FC ügyvezetőjeként dolgozott,
úgy fogalmazott, nagyon örült a felké-
résnek, amelyben új kihívásra is talált. 

„Megdobbant a szívem, hiszen
Győrben maradhattam, ráadásul a
sport területén. Tíz év után távoztam
az ETO-tól, akkor azt mondtam, új kihí-
vást keresek, és ez a feladat teljes mér-
tékben megfelel ennek. Tovább szeret-
nénk építeni a GYAC-ot, hogy 2017-re

A Győr-Szol TC alig egy hónappal azután,
hogy idegenben egy ponttal győzött a
Nagykőrös ellen, hazai pályán egy ponttal
alulmaradt ellenfelével szemben. Az első
félidőben inkább a küzdelem dominált,
ám az első mérkőzéshez hasonlóan a
csapatok fej fej mellett haladtak. Az ösz-
szecsapás második félideje már maga-
sabb színvonalú játékot hozott, de jelen-
tős előnyt egyik fél sem tudott kiharcolni.
Kiélezett végjátékban végül a Nagy kőrös
győzött 68–67-re, ezzel visszavágott a ko-
rábban elszenvedett vereségért. 

A város legnagyobb klubját építik

Fordult a kocka

Győr legnagyobb és legeredménye-
sebb klubjává váljon. Nagy kihívást je-
lent felkészülni a világversenyre, de az
a célunk, hogy a Bercsényi ligetben
épülő impozáns létesítményt az EYOF
után is színvonalas sportélettel tudjuk
megtölteni. Bízom benne, hogy az új
városi sportkoncepcióba megfelelő

súllyal kerül majd be az egyesület. A
megfelelő minőséget csak akkor lehet
biztosítani, ha rendszeres hazai és
nemzetközi versenyzési lehetőséget
biztosítunk a sportolóknak, megfelelő

edzőket foglalkoztatunk, és megfelelő
körülményeket biztosítunk a felkészü-
léshez. Ezért dolgozom olyan színvona-
lon, ahogy korábban sportvezetőként
tettem huszonöt éven át. Fontos, hogy
nem támaszkodhatunk kizárólag az ön-
kormányzat támogatására, stratégiai
szponzori partnereket kell bevonnunk

az eredményesség ér-
dekében. Úgy érzem,
az egyesület pont ott
tart, ahol tartania kell,
az előző két év munká-
jáért pedig köszönet-
tel tartozom minden-
kinek, akinek szerepe
volt benne.”

Napjainkban hét
sportág – atlétika, bir-
kózás, cselgáncs, ke-
rékpár, labdarúgás,
tenisz, torna – képvi-
selői találhatók meg a
GYAC-ban, de meg-
kezdődtek a tárgyalá-
sok az úszás és az

ökölvívás felvételéről is. Az elmúlt két
évben számos sikert értek el az egye-
sület versenyzői, akik közül többen a
válogatottságig és az Európa-bajnok-
ságig is eljutottak. 

Győr önkormányzata település kate-
góriában nevezett a „Kihívás Napja”
elnevezésű nemzetközi versenyre. A
rendezvény célja a lakosság figyel-
mének felhívása a sportra, az egész-
séges életmódra, valamint kedvte-
remtés a rendszeres sportoláshoz.
Szerdán valamennyi győri egyesület
sportolási lehetőséget biztosít a la-
kosság számára, de akár a szépko-
rúak tornájára és a nordic walking
foglalkozásra is ellátogathatnak a
mozgásra vágyók. Részletes prog-
ram elérhető a www.gyor.hu, illetve
a https://www.facebook.com/
gyorvaros2014 oldalon.




