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Közös siker
Bővebben a 24–29. oldalon

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

3. oldal Félmilliárd forinttal több
jut bérre a Petz-kórházban.
Szócska Miklós egészségügyért fe-
lelős államtitkár a hét elején jelen-
tette be: idén minden egészség-
ügyi dolgozó kap béremelést.

4. oldal A múlt elmúlt, a jövő ki
tudja, milyen lesz, csak a jelen tapsa,
boldogsága számít. Az, ami most van
– vallja Bende Ildikó színésznő, aki la-
punk Miért szeretem Győrt? rovatá-
nak nyílt meg.

Most induló mellékletünkben az Openhouse
szakemberei hasznos tanácsokkal látják el
az ingatlantulajdonosokat, illetve a vásárlás
elôtt állókat. 18—19. oldal
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IMPRESSZUM

százalékkal múlta felül az év első három hónapjában
a Rába Holding csoportszintű konszolidált árbevétele
az előző év azonos időszakának adatát, üzemi eredmé-
nye pedig közel meghétszereződött, 749 millió forintot
tett ki.

16,3 65 évvel ezelőtt kezdte meg működését az Országos Men-
tőszolgálat, mintegy 75 mentőállomással. A jubileum al-
kalmából vasárnap egy kiállítás nyílt az Árkád bevásárló-
központban, mely a mentősök históriáját mutatja be né-
hány jelképes tárgyon keresztül.

NAPRÓL NAPRA

Május 10.

Május 11.

Május 12.

Május 13.

Május 14.

Május 15.

Május 16.

Kiállítás. Földi Péter János Kossuth-
díjas festő az Esterházy-palotában, fia,
Földi Gergely a Mobilis Interaktív Kiállí-
tási Központban mutatja be alkotásait. A
65 éves Varga György győri festőmű-
vész a Múzeumházban, Malasits Zsolt a
Lloyd palotában tartott tárlatnyitót. A ká-
véfőzés történetét a Rómer teremben
nyílt kiállításon ismerhetjük meg.

Delegáció. Megyénk német testvér-
megyéjéből közel 40 fős delegáció tett
látogatást szűkebb régiónkba. A vendé-
gek látogatást tettek az Audiban, majd
Győr nevezetességeivel, szakrális relik-
viáival ismerkedhettek meg.

Gyakorlat. Az augusztusban esedé-
kes lengyelországi légvédelmi rakéta
éleslövészetre készülő MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred katonái Kecs-
kemétre indultak egy többnemzeti elekt-
ronikai hadviselési gyakorlatra.

Előzetes. Harminc napra előzetes letar-
tóztatásba helyezte a Győri Járásbíróság
azt a férfit, aki a gyanú szerint olyan sú-
lyosan megverte a napokban munkatár-
sát, hogy az belehalt sérüléseibe.

Verekedés. Súlyos testi sértés miatt
indult eljárás egy cseh férfi ellen, aki
megvert egy másik vendéget egy győri
szállodában. Ittasan eltévesztette az
emeletet, ott bántalmazta a 46 éves
német férfit.

Baleset. Baleset miatt teljes szélessé-
gében lezárták a 82-es főutat Győr kö-
zelében. Két jármű az M1-es autópálya
felhajtójánál ütközött össze. A karambol-
nak sérültjei is vannak.

Pannonhalma. A Pannonhalmi Fő -
apátság turisztikai fejlesztései és rendez-
vényhelyszínei bemutatására bejárást
szervezett. A sajtó képviselőinek ismer-
tették többek között az új audio guide
rendszert.

Gyógyszertári
ügyelet
Vasárnap reggel nyolc-
tól másnap reggel nyol-
cig a Szentlélek Patika
(Mécs László u. 2/B) tart
nyitva. Tel.: 431-323. Pün-
kösdhétfőn reggel nyolc-
tól másnap reggel nyol-
cig az Árpád úti gyógy -
szertár (Árpád út 47.) az
ügyeletes. Tel.: 337-554.

Duna-projekt
A Duna-projekt vezetője
és a projekt kivitelezői
lakossági fórum kereté-
ben tájékoztatták az
érintetteket a beruházás
keretében megvalósuló
fejlesztésekről és azok
várható eredményeiről.
Az uniós forrásból meg-
valósuló árvízvédelmi
beruházás keretében he-
teken belül megkezdő-
dik egy 11 kilométer
hosszúságú töltéssza-
kasz építése, meglévő ár-
vízvédelmi töltések fej-
lesztése, zsilipek, szi-
vattyúállások és árvízka-
puk korszerűsítése.
A munkálatok Győr ese-
tében belterületet, kül-
városi részt is érintenek.
A beruházás keretében a
győri Iparcsatorna tor-
kolatában álló hidat jú-
nius elején lebontják,
helyette egy új híd épül,
ami árvízkapuként is
funkcionál. Az építési
munkák időtartama
alatt a gyalogos és kerék-
páros forgalom számára
az 1-es úton építenek ki
ideiglenes útvonalat, a
buszforgalmat – 8, 15,
15A buszokat – az 1-es
számú főút felé terelik el. 

Zarándokvonat indult

Falunappá fejlődhet
a horgászverseny

Mintegy negyven gyerek vett részt a Kisbácsai Hor-
gász Egyesület vasárnapi horgászversenyén. Mor-
vay László helyi lokálpatrióta, aki az unokáját kísérte
el a rendezvényre, azt mondja, sok fiatal számára a
számítógép jelenti az egyetlen szórakozást, pedig a
hétvégihez hasonló valódi élmények sokkal többet
nyújtanak. Szerinte a sikeres programot érdemes
lenne továbbfejleszteni, még több generációt meg-
szólítva a jövőben akár a településrész falunapjává
fejleszteni. Azt ígérte, hogy az ügy érdekében segít-
séget nyújt majd az egyesületnek.

A deportálások kezdetének 69. évfordulója alkalmá-
ból nemzeti zarándoklatot szerveztek Strasshofba
az Ács Városért Társaság kezdeményezésére, a Ho-
lokauszt Emlékközpont, a MAZSIHISZ, az EMIH és
a keresztény egyházak részvételével.

A zarándokvonat a Keleti pályaudvarról indult
május 13-án, végállomása a Bécs volt. Az út során
a zarándokok Győrben is megálltak, ahol Borsi Ró-
bert önkormányzati képviselő, a Közigazgatási és
Közrendvédelmi Bizottság elnöke kötötte fel a za-
rándokzászlóra Győr szalagját, amivel jelképesen
városunk is csatlakozott a zarándoklathoz.



2013. május 17.   / + / 3

FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Az elmúlt hétvége óta Győr
sikerétől hangos a média,
már-már kellemetlen be-
állni a dicsőítők sorába,
ugyanakkor lehetetlen szó
nélkül elmenni mellette.
Már csak azért is lehetetlen,
mert korántsem csupán a
női kézilabda BL-győzelmé-
ről vagy a labdarúgók baj-
noki címéről van szó. Szépen
csillog a futsalcsapat aranya,
a kosaras lányok ezüstje, a
kézis fiúk NB I-be, a tenisze-
zőink szuperligába jutása is.
És ez „csak” a sport. Lapunk
múlt heti számában az álta-
lános építőipai és ingatlan-
piaci recesszióval szembe-
menő trendekről beszélt a
helyi szakma, a Forma 1 kísé-
rőműsora a Mobilisből je-
lentkezik, a győri kórház
igazgatója ezeken a hasábo-
kon az élhető város meg-
tartó erejéről beszél, hogy az
egy főre jutó nemzeti össz-
termékről, az átlagfizetések-
ről már nem is essék ismét
szó, mert tényleg dicsek-
véssé fajul a felsorolás.
S mielőtt még bárki elvtelen
propagandával vádolna, gyor-
san felhívom a figyelmet arra,
hogy a siker szó nem szinoni-
mája a hibátlannak, s még in-
kább nem az a tökéletesnek.
Az viszont tagadhatatlan,
hogy talán a véletlenek sze-
rencsés összjátékának, talán
a hatékony marketingnek, a
történelmi-földrajzi predesz-
tinációnak – esetleg a tudatos
és következetes munkának? –
köszönhetően ez a néhány ki-
lométer sugarú glória a város
felett ma a korábbinál fénye-
sebben, szikrázóbban ragyog.
És nincs ezen semmi szé-
gyellnivaló, sőt! Hiszen ne fe-
ledjük: ennek a sikernek több
tíz- vagy százezer kovácsa
van! Mindazok, akik itt élnek
és egy kicsit is hozzájárultak
ahhoz, hogy Győr olyanná
váljon, amilyen most.
A kérdés már csak az, vajon
Győr sikere exportálható-e
az országhatáron belül?
Mert igény az lenne rá.
Ozsvárt Tamás

Sikerváros

szerző: ozsvárt tamás
fotó: gy. p.

Jó hírt közölt Szócska Miklós, az
egészségügyért felelős államtitkár a
hét elején, amikor bejelentette: idén
minden – összesen 94.843 – egész-
ségügyi dolgozó kap béremelést. Az
összességében 30 milliárd forintos rá-
fordítás fedezete a dohány- és alko-
holtermékek jövedéki adójából befo-
lyó összeg, fókuszában a diplomás
szakdolgozók állnak, de kapnak eme-
lést a szakdolgozók, a rezidensek, a
kórházi gyógyszerészek és a szakor-
vosok is. Hogyan értékelték a hírt és
hány dolgozó vihet haza magasabb
bért Győrben? – kérdeztük Tamás
László Jánost, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház főigazgatóját.

Természetesen mindenki örült a be-
jelentésnek, annál is inkább, mert ez
nem csupán az inflációt követő emelés
– amely technikailag a besorolási bér ki-
egészítése –, hanem valódi jövedelem-
többlet – mondta az intézményvezető.
– Így a jelenlegi bérfejlesztés önmagá-
ban is érzékelhető javulást eredményez,
jelentőségét fokozza, hogy már tavaly
is emelkedett a dolgozók jövedelme. Az
első becslések alapján a Petz-kórházra
vetített nagyságrendje hasonló az el-
múlt évihez, vagyis számításaink sze-
rint éves szinten mintegy 500 millió fo-
rinttal fordíthatunk többet kollégáink dí-
jazására.

Hogyan oszlik meg a béreme-
lés az egyes dolgozói csoportok
között?

A diplomás ápolók közül sokan
nem, vagy csak csekély mértékben
kaptak emelést 2012-ben, most a
bérfejlesztés mértéke mindegyikük-

nél eléri majd a bruttó 41 ezer forintot.
A szakdolgozók fizetése 5 és 45 ezer
forint közötti összeggel nőhet. Kórhá-
zunkban összesen mintegy 900 szak-
képzett ápolót foglalkoztatunk, közü-
lük 115-en rendelkeznek diplomával.
A rezidensek bére idén 10 ezer forint-
tal emelkedik, hozzátéve, hogy nálunk
tavaly volt egy 65 ezer forintos fejlesz-
tés, sőt, ösztöndíj formájában sokan
juthattak ezen felül még havi 100 ezer
forinthoz. Rezidensi státusban a győri
kórházban 64-en dolgoznak. A 450
ezer forint felett kereső orvosok 10
ezer, a 450 ezer alatt keresők pedig 40
ezer forintos béremelésben részesül-
nek. Ez a mi intézményünk esetében
annyit jelent, hogy csupán az orvosok
körülbelül 15 százaléka – 33 fő – tar-
tozik a 450 ezer feletti, magasabb jö-
vedelmi kategóriába,
így 219 doktor számít-
hat a maximális bér-
emelésre. A 8 kórházi
gyógyszerész ugyan-
csak 41 ezer forinttal
többet vihet haza.
Mindezt azzal a meg-
jegyzéssel egészíte-
ném ki, hogy az elmúlt
évhez hasonlóan a béremelés idén
sem érinti a kórházi menedzsment, a
gazdasági és műszaki alrendszerben
dolgozók fizetését.

Milyen hatással lehet az intéz-
kedés az elvándorlásra?

Az elmúlt másfél-két évben főként
az ápolók elvándorlása okozott nehéz-
séget az intézménynek. Csak tavaly
140 ápoló keresett máshol – sokan
közülük gyaníthatóan külföldön – bol-
dogulást. Hiányukat képzéssel, átkép-
zéssel pótoltuk, erre szerencsére pá-

lyázati forrásokat is találtunk. A ta-
pasztalat az, hogy az oktatás elég ko-
moly megtartó erő, magasabb jöve-
delmi kategóriába lépést jelent, és
sokszor ösztöndíjjal is jár. A szakkép-
zett munkatársakat, a rezidenseket,
az orvosokat illetően a két év együttes
jövedelmi többlete már valódi meg-
tartó erőt jelent, bár arányaiban Győrt
sosem érintette olyan súlyosan ez a je-
lenség, mint esetleg az ország más in-
tézményeit.

Mi lehet ennek az oka?
Az biztos, hogy nem a kiemelkedő

fizetések, hiszen nálunk meglehető-
sen alacsonyak a bérek. Ugyanakkor
ezt ellensúlyozza több tényező. Egy-
részt a város vonzereje: az ország ke-
leti részéből, a határon túlról érkezők,
de még a budapestiek is azt tapasztal-

ják, hogy jó itt élni. Másrészt az az
egészségügyi szakmai kultúra, ami az
elmúlt évtizedekben intézményünk-
ben meghonosodott. Aki ide jön, az
tudja, hogy tapasztalt kollégák veszik
körül, tanulhat tőlük, van lehetőség a
szakmai fejlődésre, tudományos kuta-
tásra, személyes kiteljesedésre. És ha
szakmai kihívások, a fejlődési lehető-
ségek párosulnak egy elfogadható eg-
zisztenciális szinttel, életminőséggel,
nehezen válnak meg orvosaink a vá-
rostól, a kórháztól.

Az emelés valódi
jövedelemtöbbletet

jelent

Félmilliárddal
több jut bérre
a Petz-
kórházban
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Mielőtt elfújta a gyertyát születésnapi tortáján, azt kívánta,
maradjon minden úgy, ahogy most van. Bölcs kérés, ha az
ember hetvenévesen is fiatal, de gyanítom, Bende Ildikó
nem egyszerűen az időt akarta megállítani az ünnepi süte-
mény fölött. A színésznő a mában él. A múlt elmúlt, a jövő
ki tudja, milyen lesz, csak a jelen tapsa, szeretete, boldog-
sága számít. Az, ami most van. Meséli, egyszer egy idő-
södő díva mappába rendezett színházi fényképeit kellett vé-
gignéznie. A kolléganő fotóról fotóra vidámabb, ő meg
egyre szomorúbb lett. Hazatérve elővette saját albumát, s
kevés híján minden képet összetépett. Harmincnégy éves
volt, azóta nem gyűjt relikviákat, s elhessegeti magától az
egykori szerepeit firtató kérdéseket.    
Bende Ildikó, a kecskeméti lány Szegeden ismerte meg élete
győri születésű párját, aki akkoriban irodalmi színpadot veze-
tett a tanárképző főiskolán. Amikor a férj Kaposvárra szerző-
dött, a feleség előtt is megnyitott egy kiskaput a városi teátrum,
rövid somogyjásdi tanítás után mint súgó és tánckari tag kezd-
hette meg színházi pályafutását. Aztán ismét Kecskemét, a pár
kilenc évig dolgozott a Katona József Színházban, Ildikó itt ka-
pott papírt arról, hogy színész. Azt mondja, ebben a szakmá-
ban érdemes időnként összecsomagolni és odébbállni, új he-
lyen újnak látják az embert. Győrben már a tehetséges, fiatal
színésznőnek kijáró szeretettel fogadta a társulat, míg férjét,
Takács Lászlót az éppen épülő új színházra gondolva a szerve-
zési iroda vezetésével bízták meg. Ez a hetvenes évek derekán
történt, csaknem negyven évaddal ezelőtt.
Szóval itt ragadtunk, mondja Bende Ildikó, feltálalva a még
forró cappuccinót. Az Ikva utcai otthon konyhájában beszélge-
tünk, a földszinti ablakok parkra, játszótérre, virágzó cseresz-
nyefára nyílnak. Nem ez az első panellakásuk, s bár Ildikó ked-

venc időtöltése a házvásárlásról szóló álmodozás, remekül
érzik itt magukat. A színésznő szerint a világon kétféle hely van,
az egyik az, ahol szívesen lakna, a másik az, ahol nem. Így osz-
tályoz, akármerre jár, legrégebbi kedvence Pinnyéd, egy eladó
kis ház a Babi boltos mellett. Az Ikva utcai négyszintes tömbök
kukoricatáblák helyére épültek, azt mondja, szeme előtt nőttek
ki a földből a lakótelepek, s kicsit odébb, a belvárosban a mo-
numentális új színház is. A közel negyven győri évből az első
kettőt játszhatta végig a régi teátrumban, azon a színpadon,
ahol Bartók az utolsó magyarországi koncertjét adta. 
Bende Ildikó a kicsi, emberi léptékű dolgokat szereti, így aztán
némi nosztalgiával gondol vissza a régi színházra, ahol a néző-
térről látni le-
hetett a szí-
nész arcát,
ahol az emberi
hang is eljutott
a színpadról a
közönséghez.
Most a stúdió,
a Kisfaludy-
terem a kedvenc mérete, s ha szerepről van szó, akkor is be-
csüli a kicsit. Azt mondja, a karakterszínésztől intenzív munkát,
jelenlétet követel az epizódszerep, hiszen néhány perc alatt kell
teljeset alkotnia, előrevinnie az előadást. Ha teheti, az iskolák-
ban, a rendhagyó irodalomórákon is azt kéri, csak egy osztály
legyen a közönség, bár mostanában egyre kevesebb az igény
is, a pénz is az efféle dolgokra. A színésznő először a gyerekei,
majd az unokái életét kísérte végig műsoraival az óvodától az
egyetem kapujáig. Elfogyott a cappuccino, Bende Ildikó, a
Győri Nemzeti Színház színművésze, Aase-díjas örökös tagja
búcsúzóul egy kétéves forma kisfiú fényképét mutatja. Hiába
változik, nő a világ, a nagy dolgok mellett mindig ott van valami
kicsi, szép és új. Csongor, a legkisebb unoka.     

Bende Ildikó: Minden maradjon
úgy, ahogy most van   

A jelen
boldogsága

számít

A strand
Márciusban, a Hal
jegyé ben születtem,
talán ezért imádom a
vizet. Igazi ünnep volt,
amikor gyerekként a
szüleim elvittek autó-
busszal a Holt-Tiszára.
Győrben húszévesen
jártam először, bemu-
tatkozni a férjem csa-
ládjának. Apósom Ná-
dorvárosban élt, onnan
sétáltunk ki a strandra.
Ahogy mentünk át a
belvároson, a Radón,
egyre inkább lenyűgö-
zött, amit láttam. A
strand volt a legvará-
zsosabb kedves kis
épületeivel, körbe a fo-
lyókkal, a Püspökvár-
ral. Beleszerettem.  

Honvágy
Az elmúlt év Sulyok
Vince jegyében telt, a
ménfőcsanaki költő öz-
vegye kért meg ben-
nünket arra, hogy tart-
sunk a férjéről olyan
irodalomórákat, mint
Galgóczi Erzsébetről. El-
vállaltuk, s meglepeté-
semre a középiskoláso-
kat érdekelte a történet.
Sulyok 1956-ban emig-
rált Norvégiába, ahol be-
illeszkedett, de magya-
rul írt műveit átitatja a
honvágy. Ez fogta meg a
fiatalokat. Akik nyu-
gatra készülnek, bele-
gondoltak, mit veszít-
hetnek. 
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat eddig közel kétmilliárd forint-
tal támogatta a panellakások energiatakarékos fel-
újítását, amelynek újabb elemei készültek el.

Borkai Zsolt polgármester a megújult épületek
átadásán elmondta, a győri önkormányzat a kezde-
tektől fogva támogatja a panelépületek felújítását.
Ez idáig 344 pályázatot nyújtottak be a győriek az
állam felé. Az ezekhez tartozó, 2012 decemberéig
kifizetett önkormányzati támogatás közel kétmilli-
árd forint. Ezek a felújítások nem csak sokkal gaz-
daságosabbá teszik az itt élők otthonait, de kelle-
mesebbé, élhetőbbé varázsolják a lakókörnyezetet.

A két épülettömb még 2009-ben nyújtotta be pá-
lyázatát másik 49 győri társasház mellett. Mivel a be-
nyújtott pályázatok támogatási igénye meghaladta a
rendelkezésre álló forrásokat, ezért a befogadott pá-
lyázatokat egy szakértő bizottság rangsorolta.

Az Ifjúság krt. 1–11. teljes körű felújítása magában
foglalja a homlokzat szigetelését, a tetőfödém, illetve
az első fűtött lakószint alatti födém szigetelését, nyí-
lászárócserét, valamint a fűtés korszerűsítését, ami
126.107.900 Ft-ba került, ehhez az önkormányzat
40.642.107 Ft támogatást nyújtott. Az Ifjúság krt. 25–
35. számú épület szintén 90 lakást érintő felújításá-
nak 93.328.652 forintos költségéhez az önkormány-
zat 30.723.573 forinttal járult hozzá.

Radnóti Ákos, a terület önkormányzati képvise-
lője kifejtette, 2010 óta ez a negyedik panelátadás
a területen, és ha hozzávesszük, hogy a Móra-iskola

szerző: sz. t.
fotó: illusztráció

A tervek szerint a nyár második fe-
lében elkezdik építeni a körforgal-
mat Adyvárosban, a Kodály Zoltán
út és a Földes Gábor utca keresz-
teződésében – jelentette be Borkai
Zsolt. A polgármester kifejtette, a
mintegy 80 millió forintba kerülő
beruházás biztonságosabbá teszi
a csomópont közlekedését, ezért
is állt Radnóti Ákos és Szabó Erik
önkormányzati képviselők kezde-
ményezése mellé.

Újabb energiatakarékos felújítások
és a Szivárvány Óvoda is hasonlóképp újult meg,
akkor csak a körzetben közel egymilliárdos fejlesz-
tésről beszélünk, amely nem csak esztétikailag, de
a gazdaságosság terén is jelentős előrelépés az
érintett épületek tekintetében. Németh Ferenc la-
kásszövetkezeti elnök hozzátette, a felújítás révén
az épületek „F” kategóriából „B” energiahatékony-
sági kategóriába kerültek, ami legalább 30-40 szá-
zalékos energiamegtakarítást eredményez.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a tavaly év
végi sikeres kvótaértékesítéseknek köszönhetően
4,56 milliárd forintos keretet biztosít újabb, már ko-
rábban beadott, de még miniszteri döntéssel nem
rendelkező pályázatok támogatására. A győri épü-
letek mintegy 770 milliós állami támogatásra szá-
mítanak, amely mellé pozitív miniszteri döntés ese-
tén az önkormányzat 560 millió forint támogatást
ad, a kialakult gyakorlat szerint 5 éven keresztül 20
egyenlő részletben.

Körforgalom épül Adyvárosban

Radnóti Ákos, a terület önkor-
mányzati képviselője hozzátette,
két iskola is működik a környé-
ken, sok diák közlekedik a cso-
mópontban, ezért is kiemelten
fontos az amúgy rendkívül bal-
esetveszélyes kereszteződés biz-
tonságosabbá tétele. A képviselő
elmondta, a csomópont építésé-
hez kapcsolódva a kerékpárutat
is kiépítik a területen.

Prédl Antal, a győri útkezelő
szervezet vezetője szerint egy régi
probléma oldódik meg a csomó-
pont átépítésével. A statisztikák

szerint itt évente 2-3 alkalommal
történik rendőrségi helyszínelés-
sel dokumentált, sérülés nélküli
baleset, a koccanásos, ráfutásos
balesetek ennél többször előfor-
dulnak. Kifejtette, több lehetőség
megvizsgálása után döntötték el,
hogy a körforgalom az optimális
megoldás, ugyanis a Földes
Gábor utcában is ugyanakkora
forgalom bonyolódik le, mint a Ko-
dály Zoltán úton. Amennyiben az
engedélyezési eljárás nem húzó-
dik el, a kivitelezés szeptember kö-
zepéig tart majd.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgál-
tató Nonprofit Kft. tavasszal olyan konferenciasoro-
zatot indított, amelynek célja az intenzív kooperá-
ciót igénylő kérdésekben való támogatás, és a fej-
lesztéspolitikai aktualitásokkal kapcsolatos infor-
máció hatékony átadása a potenciális és aktív pá-
lyázóknak – mondta Samodai Imre, a szervezet nyu-
gat-dunántúli regionális igazgatója. Ezen túl pedig
beszámolt az eddigi eredményekről, valamint a
jelen és a jövő lehetőségeiről, hiszen – mint fogal-
mazott – EU-s pályázatok voltak, vannak és lesznek. 

Csepreghy Nándor fejlesztési programokért fe-
lelős helyettes államtitkár kiemelte, az idei év nem
csak azért jelentős, mert egy hétéves költségvetési
ciklust zárunk, hanem mert 2014. január 1-jével el-
kezdünk egy újat, amit most kell megalapoznunk.
„Miközben az idén még nyitva állnak a 2007–13-as
időszak különböző pályázati lehetőségei, már a
2014–20-as lehetőségekre készülünk.” Mint
mondta, a 2014–20-as tervezési időszakra a kon-
centrált forrásfelhasználás lesz a jellemző, és a gaz-

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Rendbetették a Gyirmót–Ménfőcsa-
nak vízfolyást: a mintegy 3,5 km
hosszú csatorna medréből a vízi nö-
vényzetet eltávolították, kikotorták
az iszapot, helyreállították az elfajult
mederszakaszokat, valamint felújí-
tották, illetve újakkal bővítették a
meglévő műtárgyakat. A beavatko-
zás eredményeként javult a meder
vízelvezető képessége. Szabó Jenő,
a terület önkormányzati képviselője
az elvégzett munkálatokkal kapcso-
latban elmondta, a vízfolyás rendbe-
tételére nagy szükség volt, hiszen a
korábbi bő esőzésekkor a csapa-
dékvíz komoly gondokat okozott.

Program a sikeres pályázatokért
daságfejlesztés kerül fókuszba. A teljes lehívható
keret 60 százalékát erre a területre szeretné kon-
centrálni a kormány, szemben a korábbi időszak 24
százalékos részesedésével. A helyettes államtitkár
hozzátette, a felülről tervezettség helyett a 2014–

2020 közötti időszakban egyszerre folyik majd a
helyi és a makroszintű tervezés – utóbbi a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium koordinálásával –, amelyek
a projektek szintjén találkoznak majd. 

Simon Róbert Balázs alpolgármester kifejtette,
2011-től kezdődően az Új Széchenyi Terv kereté-

HIRDETÉS  PÁLYÁZAT

Hangsúlyozta, tavasszal már bizo-
nyossá vált, hogy a munka eredmé-
nyes volt, hiszen a korábbi kritikus
pontokon már nem jelentkezett a
probléma.

Győr fejlesztési programjának ki -
emelt feladata a csapadékvíz-elveze-
tés. Az önkormányzat még 2011-
ben pályázatot nyújtott be a Nyugat-
dunántúli Operatív Program kereté-
ben, melyen több mint 280 millió fo-
rint európai uniós támogatás nyert.
A fejlesztés 10 százalékos,
31.146.109 forintos önerővel valósul
meg. Mindezek mellett az önkor-
mányzat további önerő biztosításá-
val összesen 213.735.839 forintot
fordít a kapcsolódó útépítésekre. A
projekt részeként további három

helyszínen zajlanak a fejlesztések:
már megtörtént Adyvárosban az 1.
sz. tározótó kotrása, a növényzet
gyérítése, valamint egy új műtárgy
beépítése. Ezáltal nőtt a tó tározó ka-
pacitása. Szabadhegyen folytatódik
a csatornahálózat kiépítése, jelenleg
is zajlanak a munkálatok. Az érintett
területeken az útburkolat is megújul.
Kisbácsán is több utca csapadékvíz-
elvezetési gondjai oldódnak meg, és
az útburkolat is megújul.

A projektnek köszönhetően javul a
környezeti állapot, csökken a belvíz és
helyi vízkárok veszélyeztetettsége,
javul a felszíni vizek minősége, illetve
a belterületre hullott csapadékvizet
rendezetten és kártétel nélkül el tud-
ják vezetni.

A NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023
azonosítószámú projekt „Belterületi
vízrendezés fejlesztések Győr Megyei
Jogú Város négy városrészében” cím-
mel valósul meg.

Hívja irodánkat! Kapuvár, Fô tér 27. Hanság sor. Nyitva tartás: H—P.  9—15
Tel.: 96/595-080, 30/7540-260 e-mail: info@galbusz.hu web: www.galbusz.hu

Ajánlataink: június 6-7. Velence ..........................31.000 Ft/fô
július 5-7. Prága ..............................39.000 Ft/fô
július 9-12. Krakkó............................59.000Ft/fô
augusztus 15-21. Erdély ................79.000 Ft/fô
szeptember 8-13. Róma ................121.000 Ft/fô
szeptember 24-30. Isztambul........139.000 Ft/fô

Színházlátogatás: június 1., 15 óra, Operett Színház, Ghost

Egy napos utazás: május 25. Plitvicei tavak .......... 9.000 Ft/fô
Látogasson el Európa legszebb tavaihoz!

Minden út idegenvezetéssel!

Minden utazás

félpanzióval.

ben 763 győri projektet támogattak 29,51 milliárd
forint értékben, ebből a leszerződött összeg 23,95,
a kifizetett pedig 5,76 milliárd forint. Eddig 446 pro-
jekt valósult meg. A nyertes pályázatok többsége a
gazdaságfejlesztés területét érinti, a másik jelentős
szektor pedig a humánterület-fejlesztés, ami 171
támogatott projektet és 11,23 milliárd megítélt fo-
rintot jelent. Ezenkívül turisztikai, közlekedés-, kör-
nyezet- és közigazgatási fejlesztések is találhatók a
projektet között. Az önkormányzat által elnyert tá-
mogatás meghaladja a hárommilliárd forintot. Ilyen
támogatott pályázat például az újvárosi szociális re-
habilitáció, a városi és elővárosi közösségi közleke-
dési rendszer átalakításáról szóló projekt, vagy a ke-
rékpárforgalmi hálózatfejlesztés, illetve a közelmúlt-
ban elnyert közösségi kerékpárkölcsönző rendszer
kiépítése.

A konferencián elhangzott, a 2014-ben induló
költségvetési ciklusban hazánk a korábbi 660 ezer
helyett 712 ezer forint fejenkénti támogatást kap,
ezért a következő időszakban is érdemes felkeresni
a programirodát, amely Győrben, a Liszt Ferenc
utca 1. szám alatt található (további elérhetőségek
a www.szpi.hu oldalon).

2013. május 30-án licit útján értékesíti a
• Győr-Szabadhegy, „Rózsahegy” ingatlanfejlesztésben lévő 8 db

beépítetlen területét a kapcsolódó útterületekkel; Teleknagyság: 482 m2–913 m2;
Kikiáltási ár: 3.700.000 Ft–8.100.000 Ft (+ 27% ÁFA).

• Győr, Bartók B. u. 25/a I/3; társasházi lakás (79,49 m2;
energetikai besorolása: H); hrsz: 4423/2/A/3; Kikiáltási ár: 9.450.000 Ft,

• győrszentiváni (zártkert) erdőit; hrsz: 45248/2, 45249/2;
Teleknagyság: 2.772 m2 és 2.847 m2, Kikiáltási ár: 8.430.000 Ft,

bérbe adja a
• Győr, Kispásztor u. 1. sz. alatti lakóház, udvar; Teleknagyság: 418 m2;

Épület: 2 szoba, komfortos, energetikai besorolása: G;
Kikiáltási ár: 62.500 Ft/hó bérleti díj.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1.
Tel.: 96/500-239), valamint a www.gyor.hu (Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás).
oldalon tekinthetŐk meg.

Elkészült a vízfolyás rekonstrukciója
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EGÉSZSÉG HIRDETÉS

A győri önkormányzat az idén is
meghirdeti a Szép környezet – Jó
közérzet helyi környezetszépítő
versenyt. A versenybe családi
ház, illetve társasház-lakásszö-
vetkezeti lakótömb kategóriák-
ban lehet nevezni május 31-ig.

Kategória: Családi ház vagy Társasházi/lakásszövetkezeti lakótömb (A megfelelőt aláhúzással jelölje!)

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

Tulajdonos – Közös képviselő/Elnök: ................................................................................................

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

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

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

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

Dátum:                                                                       ………………………………
aláírás

Tulajdonos – Közös képviselő/elnök

„SZÉP KÖRNYEZET – JÓ KÖZÉRZET”HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY

NEVEZÉSI LAP

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Komfortosabb körülmények között vehetik igénybe
az egészségügyi ellátást Ménfőcsanak ménfői ré-
szének lakói. Borkai Zsolt polgármester a városrész
önkormányzati képviselője, Szabó Jenő, valamint
Sági Géza, a kivitelezést végző Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója társaságában adta át azt a felnőtt
háziorvosi rendelőt, amely az eddiginél is közelebb
hozza az ellátást a környéken élők számára.

Szabó Jenő önkormányzati képviselő elmondta: a
csanaki részen lévő, Hegyalja utcai felnőttrendelő meg-
közelítése a nagy távolság miatt sok idős embernek
okozott gondot, akik kérték, hogy biztosítsanak szá-
mukra lehetőséget arra, hogy egy közelebbi helyiség-
ben vehessék igénybe az ellátást. A kérést tolmácsolta
a város vezetése felé, s ezzel elindult az a folyamat, mely-
nek eredményeképpen a polgármester csütörtökön át-
adta a Szertári utca 4. szám alatt található új rendelőt.

Szép környezet – Jó közérzet
A társasházak, lakásszövetkezeti
lakótömbök esetében egy ház-
tömb vagy legalább két lépcső-
ház lakóinak összefogása szük-
séges a jelentkezéshez. A la-
punkból is kivágható nevezési
szelvényt (mely a városháza por-

táján is megtalálható és a
www.gyor.hu honlapról is letölt-
hető) a Polgármesteri Hivatal Te-
lepülésfejlesztési Főosztályára (II.
em. 237.) kell eljuttatni, illetve
postán megküldeni: 9021 Győr,
Városház tér 1. címre. 

Borkai Zsolt elmondta: „az önkormányzat
évek óta kiemelten kezeli az idősek szociális és
egészségügyi ellátásának kérdését, s a már ko-
rábban elindított „egy orvos, egy rendelő” prog-
ram célja is az, hogy európai körülményeket biz-
tosítsanak mind az orvosok, mind a betegek szá-
mára. Az új létesítményben a két helyiségből
álló rendelő és a betegváró is azt a célt szolgálja,
hogy a ménfői részen lakó rászorulók egysze-
rűbb, gyorsabb, színvonalasabb egészségügyi
ellátást kapjanak.

A felnőtt háziorvosi rendelő mellett a részönkor-
mányzat hivatalának és bérlakásnak is otthont adó
épület kivitelezését, a beruházás finanszírozását a
Győr-Szol Zrt. végezte. Sági Géza, a társaság elnök-
vezérigazgatója elmondta: az új létesítmény korsze-
rűen felszerelt, a kivitelezés során alkalmazott mi-
nőségi anyagoknak és munkának köszönhetően ki-
váló feltételeket biztosít a különböző tevékenységek
ellátásához. 

Új háziorvosi rendelő
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HIRDETÉS  BIZTONSÁG

Ismerje meg ön is Vaszari Károlyné,
Vera néni történetét arról, hogyan
kapta vissza régi formáját az Impulser
terápia segítségével.

„Szívbetegségben szenvedek,
mindemellett érszűkületem is van. Ko-
rábban a panaszaim miatt alig tudtam
pár métert megtenni. Egy rövid séta
alkalmával legalább háromszor-négy-
szer meg kellett állnom, ötven métert
sem tudtam haladni egy szuszra,
mert borzasztó légszomj tört rám. El
voltam keseredve, kivizsgálásokra jár-
tam a megoldást remélve. Mindennel
próbálkoztam, de semmi sem hozta
meg a kívánt eredményt.

Amikor az Impulser terápiáról hal-
lottam, azonnal felcsillant bennem is
a remény, hogy akár huszonnyolc éve
tartó cukorbetegségem panaszain is

szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az el-
múlt évtizedekben fejlődtek a bűnelkö-
vetési módszerek, a bűnözők gyorsab-
ban hajtják végre a betöréseket. A va-
gyonvédelmi szakemberek úgy tudják
felvenni velük a versenyt, ha megpróbál-
ják ezt a gyorsaságot elérni – mondta
Fekete Csaba, az LH Security Patent
Kft. ügyvezető igazgatója. Szerinte ezért
is indokolt volt, hogy a cég megnyissa
immár ötödik, a város biztonságát szol-
gáló kivonulási központját.

Az új létesítmény Újvárosban, a fel-
újított Kossuth utca 30-as szám alatti
épületben kapott helyet. Itt 24 órás
ügyeletet tart fenn a cég két járőr -
autóval. A szolgálatot teljesítő Patent-
munkatársakat diszpécserközpontból

Kivonulási központot nyitott
Újvárosban a Patent

irányítják, így a lehető legrövidebb idő
alatt a betörés helyszínére érkezhet-
nek – fejtette ki Kocsis Csaba, a Pa-
tent Holding Kft. ügyvezető igazga-
tója. Hozzátette, ebben a városrész-
ben is kulcsfontosságú a gyors reagá-
lás, ha hatékonyan akarják védeni az
értékeket. Majd hangsúlyozta, a Pa-
tent csoport eddig és ezután is min-
dent megtesz azért, hogy Győrt és a
győrieket minél jobban megvédje.

A központ avatóünnepségén Szeles
Szabolcs önkormányzati képviselő kifej-
tette, jelzésértékű, hogy egy nagy múltú
helyi vállalkozás a Kossuth utcán nyit új
irodát. Hozzátette, a városrész jelentős
átalakuláson megy keresztül. A folya-
matosan fejlődő körzet biztonsága ér-
dekében elengedhetetlen a gyors rea-
gálás és a Patent jelenléte sokat javíthat
a környék közbiztonságán.

Kevesebb inzulin,
több életerő?

enyhíthetne ez a kezelés. Segítségé-
vel a vérnyomásom már rövid haszná-
lat után beállt 120-ra. Mégis a legfon-
tosabb eredménynek azt tartom,
hogy az orvosom által ajánlott terápia
mellett használva a felére tudtam
csökkenteni az inzulinadagomat. Ez
nagyon nagy szó. Teljesen megszűnt
a légszomjam, ma már nagyobb távo-
kat is gond nélkül megteszek és a köz-
érzetem is sokat javult. Nem gondol-
tam volna, hogy ilyen gyorsan ered-
ményt hoz. Azt tudom mondani, hogy
az egész testet regenerálja.” 

Ha szeretné megtudni, hogyan se-
gíthet akár Önnek is az Impulser terá-
pia, hívjon minket az ingyenesen hív-
ható zöld számunkon: 06-80/44-20-
22 vagy látogassa meg honlapunkat:
www.impulser.hu. (x)

Kemencében frissen sült ételek, házias ízek! Tradicionális magyar ételek
széles választéka. Kellemes, családias környezet, szolid árak. Vállaljuk

céges rendezvények, esküvôk, családi ünnepek lebonyolítását!

Nyitva tartás: péntek: 11–20,
szombat: 9–23, vasárnap: 9–20 óráig

Asztalfoglalás: 06-70/6170-330

Nyitás: 2013. május 20., Pünkösdhétfô

Dönci Csárda Mecsér

(9–22 óráig)

A hirdetés
felmutatója
kedvezményben
részesül! 

(A kedvezmények több hirdetés felmutatása esetén nem vonhatók össze!)

10%
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EGYETEM HIRDETÉS

szerző: z. a.

Cikksorozatunkban a Széchenyi
István Egyetem tehetséggon-
dozó műhelyeinek fejlesztését,
valamint nemzetközi vérkerin-
gésbe való intenzívebb bekap-
csolódását célzó kétéves pro-
jektet mutatjuk be, amely júni-
usban ér véget. E heti cikkünk-
ben a Batthyány Lajos Szakkol-
légium projekteredményeinek
bemutatását folytatjuk.

A hallgatók tudományos munkájá-
nak, illetve publikálásának ösztönzé-
sén túl az Európai Unió és a Magyar
Állam finanszírozásában megvaló-
suló projekt keretében számos szak-
mai rendezvényt, konferenciát is
megvalósított a Batthyány Lajos
Szakkollégium. Dr. Farkas Ádám, a
szakkollégium programigazgatója el-
mondta, nagyszabású országos ren-
dezvényekről beszélhetünk, melynek
kapcsán rangos előadókat, szakte-
kintélyeket, kutatókat hívhattak meg.
„Az egyik konferenciánkra a hallgató-
kon kívül a város és a régió jogalkal-
mazói is ellátogattak. Az előadók a
közjogi rendszer átalakításáról be-

Leleplezték a Széchenyi István Egyetem SZEnergy csapata
által tervezett üzemanyag-hatékony és formabontó járművet,
amellyel a hallgatók részt vesznek az idei Shell Eco-mara -
thon Europ diákversenyen. A megmérettetés szerdán kezdő-
dött és vasárnapig tart Rotterdamban. A versenyző csapa-
toknak minden évben olyan járművet kell tervezniük és épí-
teniük, amely 1 liter üzemanyag vagy 1 kWh energia felhasz-
nálásával a lehető legnagyobb távolságot képes megtenni.
A holland helyszínen 20 európai ország több mint 3.000 di-
ákja – köztük öt magyar csapat – találkozik ismét, hogy újabb
rekordokat állítsanak fel. A szervezők új szabályokat hoztak,
melyek értelmében a SZEnergy áttervezte a tavalyi verseny-
autót. Az időjárásnak megfelelően az autót vízállóvá tették,
beépítettek egy ablaktörlő mechanizmust és egy belső teret
párátlanító berendezést is. A töltéskiegyenlítés és az akku-
mulátorcellák új felügyeleti rendszert kaptak és módosítot-
ták többek között a napelemköröket.

szerző: sz. t.
fotó: gy. p.

Több mint egymilliárd forintból fejlesztik a
győri Széchenyi István Egyetem energetikai
rendszerét. Hőszigetelik a tanulmányi épülete-
ket, kicserélik az ablakokat, a déli oldalra árnyé-
koló szerkezetet szerelnek, napelemek kerül-
nek az épületek tetejére, valamint korszerűsítik

a gépészetet – jelentették be a kivitelezési szer-
ződés aláírásakor tartott sajtótájékoztatón.

Szekeres Tamás rektor szerint a felújítás-
sal a campus arculata is megváltozik, egysé-

Karrierív a hallgatók előtt
széltek. A kérdések megválaszolásán
túl a hallgatók látták, hogy amit a ta-
nórákon elsajátítanak, az a gyakorlat-
ban hogyan valósul meg, illetve hová
juthatnak el, ha kibontakoztatják a te-
hetségüket” – hangsúlyozta. Dr. Ka-
rácsony Gergely altémavezető hozzá-
tette, a TÁMOP-4.2.2/B konstrukció
keretében finanszírozták a nemzet-
közi nyári egyetemet is, melyre töb-
bek között cseh, lengyel és orosz hall-
gatók is ellátogattak. A rendezvény ki-
váló fóruma a külföldi és hazai fiata-
lok találkozásának. A szakmai előadá-
sok mellett kulturális programokat is
szerveztek, és bemutatták Győrt, il-
letve környékét a vendégeknek.

A pályázat eszközbeszerzéssel és
infrastrukturális beruházással is hoz-
zájárult a szakkollégium munkájához:
a jogász és közgazdász szakkollégiu-
mok által közösen használt helyiség
nem csak külsőre szépült meg,
hanem funkciójában is bővült. Fejlesz-
tették a könyvtárat, valamint szakmai
adatbázisra is előfizettek.

A projekt további hozadékaként a
szakkollégiumi tehetséggondozás
kapcsolódhatott a TDK munkához, il-
letve utánpótlás-nevelésként a dok-
tori iskola tevékenységéhez is.

Energetikai fejlesztés indul 
a Széchenyi-egyetemen

ges lesz, eltűnik a kontraszt az új épületek és
a ’70-es években épült betonkolosszusok
között. Ráadásul a munkatársak munkakö-
rülményei is javulni fognak.

Az egyetem a két KEOP-projekten el-
nyert uniós és kormányzati támogatás
mellett 40 millió forintos önrészt vállalt és
100 millió forint saját erőt biztosított a fel-
újításhoz. 

A megbízást a Zalai Általános Építési Vál-
lalkozó Zrt. és a West Hungária Bau Kft. kon-
zorciuma nyerte el. A munka befejezésének
tervezett időpontja pedig 2014 júniusa. Pe-
resztegi Imre, a ZÁÉV vezérigazgatója sze-
rint 400 nap elég lesz a munka elvégzésé-
hez. Kifejtette, a kivitelezés az oktatással pár-
huzamosan zajlik majd, így ahol a munka-
végzés folyik, ott lezárják az épületrészt.

Kardos Károly beruházási rektorhelyet-
tes kiemelte: a jelenleginél hatékonyabb
felhasználással és a napsütéses nyári na-
pokon akár az érintett épületek teljes ener-
giafogyasztását fedező rendszerrel összes-
ségében mintegy harminc százalékkal
csökkenthetik ezen egységek energiafel-
használását. Az egyetem vezetése azzal
számol, hogy a beruházás költségei öt esz-
tendő alatt megtérülnek.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: magyarock dalszínház

Népszerű színészekkel, Laklóth
Aladárral, Csengeri Attilával, Vi-
kidál Gyulával, Barabás Kiss Zol-
tánnal és Fésűs Nellyvel mutatko-
zik be a Győri Nemzeti Színház
nagyszínpadán A púpos című új
magyar musical. A Paul Feval re-
génye alapján készült darabot a
komáromi Magyarock Dalszínház
vendégjátékában láthatjuk máj -
us 28-án. Villáminterjú a szöveg -
író-rendezővel, Vizeli Csabával.

Mi fogta meg a történetben?
Gyerekkorom óta nagy kedven-

cem Lagardére lovag meséje. A Ma-
dách Színház 2010-es musicalpályá-
zatára (melynek döntőjébe jutottak –
a szerk.) szerzőtársammal, Másik Le-
hellel olyan témát kerestünk, ami
mindkettőnket inspirál és a közönsé-
get is csábítja. A púpost már több
filmben feldolgozták, de musicalszín-
padra még nem adaptálták. A törté-
netben minden jelen van, ami egy jó

A púpossal vendégszerepel
a Magyarock Dalszínház

musicalhez kell: ellentétek játéka, élni
akarás és gyilkosság, szerelem és
gyűlölet, barátság és ármány, a jó és
a gonosz vetélkedése.

„Rockszínház” lévén rockos
hangzásra számíthatunk?

Elsődlegesen olyan zenés darabo-
kat hozunk létre, amelyek magyar
szerzők műveiből készültek, esetleg
magyar történelmi eseményekhez
kapcsolódnak. Merítünk a rockszín-
ház hagyományaiból és alkotóműhely-
ként funkcionálunk. A púpos eseté-
ben ez nem érvényes, ez a darab egy
nagyzenekarra írott, szimfonikus
hangzással átitatott musical, melyhez
nagyszabású, korhoz illő zenét készí-
tett Másik Lehel.

A történet a 18. században játszódik: Gonzague bérgyilkosokkal megöleti Ne-
vers herceget, Franciaország harmadik leggazdagabb nemes urát, hogy elve-
hesse özvegyét, Aurore Caylust, és ezzel rátehesse kezét a vagyonra. A me-
rénylet sikerül, a házasság is. A herceg lányát, a csecsemő Aurore-t azonban
Henri Lagardére lovag megmenti, így Gonzague herceg nem lehet a lányra
eső örökrész birtokosa. Tizenhét évvel később Párizsban feltűnik a titokzatos
púpos, akiről idővel kiderül, azonos az Aurore Neverst hetedhét határon túl fel-
nevelő – és a már felserdült lányba beleszerető – Lagardére-rel.

www.robinsontours.hu
7 és 10/11 éjszakás turnusok

Pozsonyból is repülővel!
BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA REPÜLŐVEL
NAPOSPART
Hotel Aquamarine 4*, AI 100 400 Ft-tól/fő/7éj
Central P. Ap.ház (st.2 fő esetén) 4*, ÖE 58 800 Ft-tól/fő/7éj
Sunny Garden 3*, R 54 700 Ft-tól/fő/7éj

Katya Hotel 5*, AI 152 900 Ft-tól/fő/7éj
Club Insula 5*, UAI 172 900 Ft-tól/fő/7éj
Royal Garden Select 5*, AI  204 900 Ft-tól/fő/7éj

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről)

TÖRÖKORSZÁG (Pozsonyból)

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print, Kisalföld
Volán, Medici Travel,  Quaestor, OTP Travel,

Summer Time Travel, Vista Ut. I., 
Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

E
n
g
.s

z
.:

 R
O

1
1
5
2
/1

9
9
5
/1

9
9
9

BULGÁRIA BUSSZAL (Győri felszállás)

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

ARANYHOMOK
Hotel Gradina 3*, R 47 500 Ft-tól/fő/7éj
NAPOSPART
Aparthotel Ruby 4*, ÖE 43 900 Ft-tól/fő/7éj
SZOZOPOL
Villa Magnolia 3*, ÖE 36 700 Ft-tól/fő/7éj

ALANYA
Hotel Krizantem 4*, AI 139 900 Ft-tól/fő/7éj
SIDE
Kamelya Holiday Village 5*, UAI 221 900 Ft-tól/fő/7éj
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KONCERT, ZARÁNDOKLAT HIRDETÉS

szerző: horváth-simon barbara
fotó: o. jakócs péter

„A közönségnek egy igazán jó
hangulatú koncerttel készülünk,
amelyen a saját dalaim mellett
világslágerek is felcsendülnek” –
mondta lapunknak Radics Gigi
énekesnő közelgő tanévzáró
nagykoncertje kapcsán. 

Kislány korod óta énekelsz. Mit
jelent számodra a színpad?

A színpad az igazi szerelmem.
Mostanában megvalósulni látszik a
régi álmom, hogy nagy színpadon,
nagy közönség előtt énekelhetek.
Nincs rá jobb szó, egyszerűen a „min-
dent” jelenti, ez az életem. 

Túl az első szólóalbumon,
megtaláltad már azt a stílust,
műfajt, amit a zenei életben kép-
viselni szeretnél?

Úgy gondolom, egy énekesnőnek
minden műfajban meg kell tudnia szó-
lalni. Ettől függetlenül vannak olyan stí-
lusok, amelyek jobban passzolnak a
hangomhoz, vagy közelebb állnak hoz-

Radics Gigi: A színpad
az igazi szerelmem

zám. Az életkoromból adódóan is a pop
világában szeretnék elsősorban érvé-
nyesülni, ezen belül pedig az r’n’b a ked-
vencem.  

Csalogat a külföldi karrier?
Sok munka és tennivaló vár még

rám addig, de nagyon boldog lennék,
ha megismertethetném a hangomat
a világgal. A Los Angeles-i klipforga-
tást is felejthetetlen élményként éltem
meg, és izgalmas volt az együttműkö-
dés az amerikai dalszerzőkkel is. 

Júniusban nálunk koncertezel.
Mire számíthat a győri közönség?

A győri közönségnek egy igazán jó
hangulatú koncerttel készülünk, ame-
lyen a saját dalaim mellett világslágerek
is felcsendülnek majd. Sírós-nevetős
koncertre számíthatnak, amelyben ki-
váló zenészek lesznek a segítségemre.

szerző: földvári gabriella 
fotó: gy. p. 

A magyarországi Szent
Jakab-zarándokutat Vár-
szegi Asztrik bencés főapát
áldja meg május 31-én 15
órakor, Nyalka-Kishegyen.
Az érdeklődőket Pannon-
halmán, Nyalkán és Tápon
is várják, az itt csatlakozók
csillagzarándoklat formájá-
ban érkeznek az ünnepség
helyszínére, ahol faragott
emlékoszlopot is avatnak. 

A Szent Jakab-út része az egész
Európán átívelő, hivatalos Camino
de Santiago zarándokútnak. Ez azt
jelenti, hogy nem csak gyakorlati
felépítésében követi a Camino ha-
gyományait, de szellemiségében is
csatlakozik az európai zarándokút
értékeihez. A Szent Jakab-út nyi-
tott, mindenkié. Az út és a nyári za-
rándoklat is egy független, befo-
gadó és toleráns kezdeményezés,
semmilyen általános politikai, val-
lási, világnézeti elkötelezettség
nem jellemzi.

Megáldják a zarándokutat
A zarándokút Budapestről

indul, résztvevői 200 kilomé-
tert tesznek meg Lébényig. Az

ajánlott útvonal Budapest–
Zsámbék–Tarján–Tata–Nagyig-
mánd–Kisbér–Pannonhalma–

Győr–Lébény. Bárki bárhol be-
kapcsolódhat a gyaloglásba,
nem kötelező Budapestről in-

dulni. A tájékozódást
segíti a részletes út-
leírás, a térképek és
a zarándokúton talál-
ható útjelzések, a
sárga fésűskagyló
és/vagy a sárga nyíl.

Lébénytől három
nap gyaloglással a 75
kilométerre fekvő
Wolfsthalig lehet eljutni.
Ez a folytatás, a Ca-
mino de Santiago za-
rándokút Ausztrián be-
lüli legkeletibb pontja.
Szent Jakab apostol
napján, július 25-én Lé-
bényben lesz zarándok-
ünnep, erre a napra
közös gyalogos zarán-
doklat érkezik, és innen
lehet továbbmenni kö-
zösen, a Camino útvo-
nalon. A Szent Ja kab-

zarándokúttal kapcsolatos hasz -
nos tudnivalók a www.szentjakab -
ut.hu honlapon olvashatók.  
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Természetes vizeink még hidegek,
így akit a napsütéses május vízbe
csábít, jobb, ha mesterséges fürdő-
helyet keres magának. Az épített
fürdők és strandok hátránya a belé-
pőjegy, előnye a biztonság és a ké-
nyeztető szolgáltatás. Körképünk a
nyárelő Győr környéki kínálatát ve -
szi számba.   

A meleg vizes Rába Quelle egész
évben várja vendégeit, de a szabad-
téri, úszómedencés retro strand legha-
marabb júniusban nyithat ki.

A lipóti fürdő jelenleg 9-től 20
óráig fogadja a látogatókat. Itt június
15-ig csak az új fertály, vagyis a nagy
strandmedence és a hozzá kapcso-
lódó hullámmedence nem működik.
A jegyárak a tavalyihoz képest nem
változtak, az előszezoni családi be-
lépő anyának, apának és egy gyerek-
nek 5.300 forintba kerül, szaunahasz-
nálattal. 

A pápai Várkertfürdő strandja a
hétvégén nyit. Az egész napra szóló
családi belépő ára 4.950 forint, a terü-

Májusi strandkörkép 

Vizes játszótér
a Bisinger parkban
szerző: papp zsolt

A földmunkák már elkezdődtek, és vár-
hatóan a Győrkőcfesztivál idejére elké-
szül a hazánkban ritkaságnak számító
vizes játszótér – avatta be lapunkat dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester, bel-
városi képviselő abba, hogy mi épül a
Bisinger sétányon.  „Az ötlet az ausztriai
Rust településen található mesepark
nyomán született.
Amikor felesé-
gemmel és
u n o k á i n k k a l
jártunk ott,
akkor fogalma-
zódott meg
bennünk, hogy
érdemes lenne
hasonlót lét-

rehozni Győrben is.
Fekete Dávid képviselő-
társammal és Tőke László-
val, a Pannon-Víz vezérigazgatójával is
megtekintettük a létesítményt, és mi-
után Borkai Zsolt polgármester is fel-
karolta a kezdeményezésünket, elin-
dítottuk a tervezést.”

A kuriózumnak számító játszótér
lényege, hogy a gyerekek különböző,

leten 15 medence és 9 csúszda szol-
gálja a kikapcsolódást.

Komáromban azt remélik, május
közepén megnyithat a strand. A jegy-
árak a tavalyihoz képest itt sem változ-
nak, 1.700 forint lesz a felnőttek és
1.350 forint a gyerekek belépődíja.
Komárom nagy attrakciója egy gyere-
keknek szánt élménypark és a családi
csúszda. 

Nagymegyeren a fedett komple-
xum mellett egy kültéri medence és
az olasz medence várja a látogatókat.
A családi belépő hétköznap 18 euró,
a hétvégén és június 29-től 21 euró.
Újdonság a kötélpark, valamint az,
hogy az éttermekben és büfékben a
chip-karkötővel is lehet fizetni.

A győri családok körében népszerű
a locsmándi Sonnentherme élmény-
fürdő. A felnőtt napijegy 22,40 euró, a
gyerekeknek életkor szerinti, jelentős
engedmény jár, vasárnaponként 10
százalékos kedvezményt kapnak a
családok. Itt található Ausztria leg-
hosszabb beltéri óriáscsúszdája. Idei
újdonság a 3,6 méter mély medence,
melyhez három ugrótorony és egy víz
feletti mászófal tartozik.     

vízzel kapcsolatos játékszerekkel
játszhatnak, méghozzá úgy, hogy
közben a víz útját maguk irányítják, a
játékokat ők „üzemeltetik”. Ehhez kü-
lönböző zsilipeket tudnak mozgatni,
ezzel irányítva a vízfolyást. A gyere-
kek vízemelőket, szökőkutakat és
mindenféle trükkös, vizes játékokat
működtethetnek. 

Fekete Dávid alpolgármester, a
terület önkormány-

zati képviselője

elmondta,
a beruházással Győr egy

újabb népszerű attrakcióval
gazdagodhat, ahol az itt élő és a

hozzánk látogató gyerekek egyaránt
jól érezhetik magukat, tanulva szó-
rakozhatnak. „A meglévő játszóesz-
közökkel egy olyan komplex játszó-
téregyüttes jön létre a Bisinger sé-
tányon, amely akár egész napos ki-
kapcsolódást is nyújthat a csalá-
doknak.”

HIRDETÉS   SZABADIDŐ
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PR-CIKK ÁLLATKERT

Pünkösdi MakiZOO és TapogatóZOO
kép és szöveg: xantus-állatkert

Bár a jó idő sokat váratott magára, iga-
zán mozgalmasan indult a szezon a
győri állatkertben. Már év elején több
új lakó érkezéséről számoltak be a
park munkatársai. Korábban olvasó-
ink megismerhették a tavasz „csíkos
sztárjait”, az emucsibéket, a kis tapírt
és a látogatók legnagyobb kedvencét,
a tigriskölyköt. A tapírkölyök a Kókusz
nevet kapta, mára vígan játszik, futká-
rozik a kifutóban és a látogatók legna-
gyobb örömére a medencét is bátran
használja. Mint minden madár, az
emuk is fészekhagyók, így az április-
ban kikelt csibéket a szemfüles láto-
gatók már aznap megfigyelhették a ki-
futóban. A fiatalok gondozásából a
kakas vállalja a nagyobb részt, 5 hóna-

pig neveli őket. Bátran állíthatjuk,
hogy az idei év különlegessége a kö-
lyöktigris. A kis hímet – aki Raul, Eu-
rópa talán legszebb fehér tigrise és
Káma, a 13 éves nőstény kölyke – szü-
letésekor el kellett venni anyjától,
mert nem táplálta, így emberek nevel-
ték. Először az állatkert belvárosi ter-
ráriumházában számára berendezett
tigrisóvodában – a Füles Bástyában –
tekinthették meg az érdeklődők, majd
a jó idő beálltával az állatkertbe került.
Ahol azóta igazi ragadozó nagymacs-
kaként, játékait és a berendezési tár-
gyakat nem kímélve uralja kifutóját.
Eddig testközelből csak a gondozói ta-
lálkozhattak a csíkos aprósággal, vi-
szont gyereknapon a legbátrabb gyer-
mekeknek tigrissimogatásra is lehető-
ségük adódik!

Tavasszal további sok apróság látta
meg a napvilágot az állatkertben. Áp-
rilisban szinte minden héten újabb
kölykök érkezéséről számolhattunk
be. Igazi különlegességnek számított,
amikor a hosszas várakozás után a Be-
nett-kengurukölyök kimászott anyja
erszényéből. Ekkor bizonyosodott be,
hogy apja különleges génjeit örökölte,
az ő bundája is fehér színű. A vadas
színű nőstény és a tavaly nyáron Sze-
gedről érkezett, fehér színű Szepi
mára egy pár alkotnak. Mi sem bizo-
nyítja ez jobban, mint az idén született
utódjuk, aki remek egészségnek ör-
vend, vígan ugrándozik anyja mellett
a kifutóban.   

Két hete jött a világra egy jávoran-
tilop-borjú, akit a gondozói Izabellá-
nak neveztek el. Egyelőre még mamá-

jával elkülönítve él, valószínű a jövő
hét végén már találkozhat az Afrika-ki-
futó többi tagjával. 

Az állatkert régi és új lakói a hosszú
hétvégén is szeretettel várják látoga-
tóikat, akik részt vehetnek a Maki-
ZOO-n. Hogy mit is jelent ez? A vállal-
kozó szelleműek egy sétát tehetnek a
gyűrűsfarkú makik kifutójában, és né-
hány finom csemegével is megkínál-
hatják az állatokat, akik természete-
sen nagy érdeklődéssel közelednek
mindenkihez. Pünkösdhétfőn az ér-
deklődők kipróbálhatják a Tapogató-
ZOO-t. Ez azt jelenti, hogy különböző
állatoktól származó dolgokat érinthet-
nek meg, foghatnak kézbe látogató-
ink (pl. kígyóbőr, emutojás, gyapjú, pá-
vatoll, szarvasagancs).

www.zoogyor.com
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

PINCEJÁRÁS. A pannon-
halmi borvidék pünkösdi pin-
cejárásra várja a borkedvelő-
ket. Szombaton, vasárnap és
hétfőn tizenegy pincészet és a
Borporta kínálja nedűit kósto-
lásra. Részletek és jelentkezés
a borpromo.hu honlapon.

LEÁNYÁLOM KFT. Felnőttek-
nek szóló előadását május 26-án
és 27-én 18 órától, az évadban
utoljára játssza a Vaskakas Báb-
színház. A szövegkönyvet női élet-
történetekből, vallomásokból állí-
tották össze az alkotók, Pelsőczy
Réka rendező, Solt Róbert drama-
turg és az előadás három színé-
sze, Kocsis Rozi, Ujvári Janka és
Gergely Rozália. 

APOR PÜSPÖK ÜNNEPE. A
bazilikában május 23-án, csütör-
tökön 11 órától szentmise lesz bol-
dog Apor Vilmos ünnepének alkal-
mából. Szónokol: Tamás József
gyulafehérvári segédpüspök. 

A HISTORIZMUS BŰVÖLE-
TÉBEN címmel a volt zsinagógá-
ban tart tárlatvezetést Varga Ba-
lázs. A „Ha kedd, akkor Rómer”
sorozat május 20-án, szerdán
16.30-kor folytatódik.  

BÓDOG ERZSÉBET iparművész,
textiltervező „Szüret felé” című kiállítá-
sát május 22-én 17 órakor nyitja meg
Jánoskuti Márta Kossuth-díjas érde-
mes művész a Petőfi Sándor Művelő-
dési Központban. Bódog Erzsébet
sok évtizede vesz részt színházi, televí-
ziós és filmprodukciók jelmezeinek
művészi kivitelezésében. A kiállításon
bemutatott textilképeket a színház, az
irodalom és az emberi lét kibogozha-
tatlan sokfélesége ihlette. A tárlat jú-
nius 15-ig tekinthető meg.  

RÉGISÉGVÁSÁR. A
városréti piac májusi
vására 19-én, vasár-
nap reggel héttől dél-
után kettőig fogadja a
régi tárgyak kedvelőit. 

DALOLJ, TÁNCOLJ VE-
LÜNK címmel rendeznek me-
gyei német nemzetiségi ifjú-
sági fesztivált május 17-én 15
órától a Kovács Margit-iskolá-
ban. A házigazda városi
német önkormányzat minden-
kit szeretettel vár. 

NŐBŐL IS MEGÁRT A
NAGYMAMA. Pataki Éva Ba-
lázs Béla-díjas író mutatja be leg -
újabb kötetét május 23-án 17
órakor a városi könyvtárban. 

KAMIONOS TALÁLKOZÓ. Győrszemerén a hétvégén rendezik meg a VII.
kamionos találkozót.  Felvonulás, lassulási és gyorsulási verseny, daruverseny,
kamionhúzás, vetélkedők, ügyességi feladatok, koncertek, gyerek- és családi
programok színesítik a kétnapos rendezvényt. 

HŐSÖK NAPJA. Ünnepi megemlé-
kezést és koszorúzást tartanak az újvá-
rosi Kossuth-szobornál május 20-án
11 órakor.  

GYŐRSZENTIVÁN ötödik cserók néptáncos
pünkösdi fesztiválja pünkösdhétfőn négy órakor
kezdődik a táncosok felvonulásával. A lengyel, cseh,
ukrán és helybéli néptáncegyüttesek a Molnár Vid
Bertalan Közösségi Házban lépnek fel. A rendezvé-
nyen megválasztják pünkösd királyát és királynéját.

SZÓRAKOZTATÓ tudományos
szom batra várják az érdeklődőket a
Mobilisben május 18-án 9–17 óráig. A
program: egész nap vasútfotó-kiállítás
és környezettudatos online városépítő
játék. 14.30-kor Nyusz-Busz terepasz-
tal – Megállókban tölthető elektromos
busz. 13–17 óráig Slotting kézihajtá-
nyos versenypálya – bemutató és baj-
nokság. 13–17 óráig TabLab Interaktív
digitális játszóház – Érintőképernyős já-
tékok a legkisebbeknek. 14 órakor A
vasúti irányítás jövője előadás.

„TÁJAK ÉS EMBEREK A
NAGYVILÁGBÓL" címmel
Greguss László Géza erdőmér-
nök, fotós kiállítása nyílik meg a
Gyirmóti Művelődési Házban
május 22-én 16.30 órakor. A
rendezvényen fellépnek a Grá-
cia Művészeti Intézet növendé-
kei, valamint a Marcal Tánc- és
Népművészeti Egyesület. A ki-
állítást megnyitja Zétényi Zoltán
erdőmérnök, újságíró. A kiállí-
tás megtekinthető június 28-ig,
a belépés díjtalan. 

Négy évszak.A klasszikusok klasszikusában a zenekar négy hegedűművésze,
Dombi Rajmund, Bónitz Márton, Györe Nóra és Nagy Zsuzsa mutatkozik be
szólistaként. A Richter Teremben május 24-én 19 órakor kezdődő koncerten
Vivaldi műve mellett Schubert V. szimfóniája csendül fel. A hangverseny diri-
gense a Salzburger Festival Kammerorchester vezető karnagya, Bényi Tibor.

NYITVA TARTÁS. Pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn az Esterházy-pa-
lota és az Apátúr-ház 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A többi kiállí-
tóhely zárva tart. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 18., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kulisszatitkok 
09:30 Vágtass velem! 
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa 
12:35 A Griff, a Dámvad és a Varjú
13:05 Angi jelenti 
13:35 A világörökség kincsei 
13:55 Telesport 
15:55 Zöld Tea
16:30 Két csirkefogó... meg egy fél 
17:20 Jövő-időben
17:30 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Elővízió 2013 
21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2013 
00:25 Oltalmazó ég 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:45 XXI. század - a legendák 
             velünk élnek 
11:15 Házon kívül 

11:50 Míg a halál el nem választ 
12:30 Férfi kézilabda döntő -
             1. mérkőzés 
14:10 -A zöld íjász 
15:15 A hős legendája 
16:15 Szép kis nap! 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Az elveszett jövő 
21:20 A Feláldozhatók 
23:20 Kiadatás 
01:40 Remington Steele 

04:50 Alexandra Pódium 
05:15 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:00 Én is karcsú vagyok 
11:30 Babavilág 
12:00 Tűsarok 
12:30 Autóguru 
13:00 Abraka Babra 
13:30 Doktorok 
14:30 Psych - Dilis detektívek 

15:30 Monk - Flúgos nyomozó 
16:30 Kettős ügynök 
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:30 Tények
19:15 Az ének iskolája 
20:50 Bölcsek kövére 2 - A Klump 
             család 
22:50 A United 93-as  
00:50 Psych - Dilis detektívek 
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:55 Monk - Flúgos nyomozó 
03:50 Kettős ügynök 

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 Gyökerek 
07:10 Kerekek és lépések 
08:00 Pannon expressz 
08:30 Élő egyház
09:00 Isten kezében 
09:30 Sírjaik hol domborulnak... 
10:00 Akadálytalanul 
10:30 Székely kapu 
11:00 Csíksomlyói pünkösdi 

búcsú 2013
13:25 Híradó 
13:30 Vers
13:35 Pakulárnóta
13:55 Kóristák 
15:30 Önök kérték! 
16:30 Egy szív megáll 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hagyaték 
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!? 
20:25 Futótűz 
21:15 Ahogy tetszik 
23:15 Dunasport
23:35 MüpArt
01:10 Koncertek az A38 hajón 
02:00 Himnusz
02:05 Határtalanul magyar 
02:30 Pannon expressz 

MÁJUS 17., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:30 Életművész 
14:25 Történetek a nagyvilágból 
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Legenda 
21:35 Az Este
22:10 Szeretettel Hollywoodból 
22:40 Ha idegen vagy - A Doors
             története 
00:05 Híradó
00:20 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:20 Riválisok 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Gyilkos elmék 
00:30 Reflektor 
00:50 Gasztrotúra 
01:20 Míg a halál el nem választ 

04:00 Segíts magadon!
04:25 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet! 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Star Trek 
00:05 Jog/Ászok 
01:05 Update Konyha 
01:10 Tények Este
01:45 Astro-Világ Éjjel
02:50 Star Trek 

08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Akadálytalanul 
09:50 Hazajáró 
10:20 Csellengők 
10:50 Nyolc évszak 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Afrika világa 
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Magyarország 2000 - 
             Családi krónikák 
15:30 Európa egészsége 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 OTP Bank Liga- Labdarúgó-
             mérkőzés
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Titkok és szolgálatok 
22:05 Titkok és szolgálatok 
22:55 Kultikon 
23:15 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 Kutatók éjszakája
10:40 BCTV
11:10 Telemarketing 
12:10 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
20:00 KÉSZ Jubileumi kerekasztal
21:15 Híradó
21:45 Konkrét
21:55 Pomodoro
22:10 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
22:15 KÉSZ Jubileumi kerekasztal
23:30 Híradó
00:00 BCTV
00:30 Telemarketing
01:30 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét
09:40 Pomodoro
09:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
10:00 KÉSZ Jubileumi kerekasztal
11:15 BCTV
11:45 Telemarketing
12:45 Képújság
17:30 BCTV
18:00 Telemarketing
19:00 Konkrét
19:10 Győr+ Sport
20:05 Konkrét
20:15 Vény nélkül 
20:35 Kitekintő
21:05 Konkrét
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Konkrét
22:20 Vény nélkül 
22:40 Kitekintő
23:10 BCTV
23:40 Telemarketing 
00:40 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, május 18., szombat, 21:15

Ahogy tetszik
Amerikai–angol 
romantikus dráma

A gonosz Frederick herceg
száműzi fivérét, míg annak
leányát, Rosalindát társalkodónőként lánya mellett tartja.
Az udvarba érkező Orlando, a szintén a bitorló által eltávo-
lított nemes fia hősi küzdelemben bírja le ellenfelét – Ro-
salindában először kíváncsiságot, majd szerelmet éb-
resztve. Frederick ezt nem nézi jó szemmel, így Rosalindát
apja után küldi. A két lány azonban együtt, álruhában tá-
vozik. Shakespeare Ahogy tetszik című klasszikusának
Kenneth Branagh rendező fantáziadús filmes feldolgozása.

RTL Klub, május 18., szombat, 16:15

Szép kis nap!
Amerikai romantikus vígjáték

Még a legfelkészültebb szakember is szétszórt, fűhöz-fához
kapkodó szerencsétlenné válhat, ha gyermeke  felrúgja a
napi programját. Az élete egyik legfontosabb riportján dol-
gozó Jack volt felesége hirtelen úgy dönt, hogy férjére hagyja

a kislányukat. Eközben a rend-
kívüli tárgyalás előtt álló Me-
lanie a gyerekgyűlölő főnöké-
től igyekszik távol tartani kis-
fiát. Az egynapos iskolai kirán-
dulás mindkettőjük számára
jó megoldásnak ígérkezik. 

M1, május 17., péntek, 22:40

Ha idegen vagy – A Doors története
Amerikai dokumentumfilm

„Egy nagy tüzes üstökösnek, egy hullócsillag-
nak látom magamat. Mindenki megáll, felnéz
és elakad a lélegzete. Azt nézd meg! Azonban
akkor – huss, már el is tűntem... és soha többé
nem fognak olyat látni, de nem is lesznek ké-
pesek elfelejteni engem – soha” – Jim Morri-
son. 1971. július 3-án meghalt Jim Morrison, a
Doors zenekar énekese és dalszövegírója.
Sokak szerint Jim a pokol és a menny közé ra-

gadt költő volt. Mások szerint egyszerű rocksztár, aki kiégett. 

• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok:
Június 17–28.  •  Július 1–12.  •  Augusztus 12–23.

• TOEFL  TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• ÖSD, EURO, ECL elôkészítôk nyári nyelvvizsgákra

Vizsgaidôpont Jelentkezési határidô
ÖSD jún. 28–05., aug. 30–06. jún. 12., aug. 14.
ECL jún. 21–22. máj. 23.
EURO angol júl. 27. jún. 28.

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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09:00 Pomodoro
09:15 Konkrét
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
09:30 KultÓra
10:25 KÉSZ Jubileumi kerekasztal
11:40 Kutatók éjszakája
12:30 BCTV
13:00 Telemarketing
14:00 Képújság
16:05 BCTV
16:35 Telemarketing
17:35 Honvéd–Győri ETO FC NB1-es

bajnoki labdarúgó mérkőzés
18:55 Műsorkezdés 
19:00 Győr+ Sport 
19:55 Öt Templom Fesztivál –

Pressburger Klezmer Band
21:20 Győr+ Sport
22:15 Öt Templom Fesztivál - koncert
23:40 BCTV
00:10 Telemarketing
01:10 Képújság

GYŐR+ TV

MÁJUS 21., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Világ Kép 
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Budapest 
14:25 Ízőrzők: Iszkaszentgyörgy 
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 Hölgyek öröme 
22:05 Az Este
22:40 Tudorok 
23:40 Híradó
00:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:00 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! (12 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Jo, a profi 
22:25 A Grace klinika 
23:30 XXI. század - a legendák velünk 
             élnek 
00:00 Reflektor 
00:20 Hazudj, ha tudsz!

06:00 Abraka Babra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Egy bolond százat csinál 
23:45 Esküdt ellenségek: Los Angeles 
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Táncalak 
03:40 TotalCar 

MÁJUS 20., HÉTFŐ
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Aki megvall engem
06:00 Roma Magazin
06:30 Domovina
07:00 Híradó
07:20 Sporthírek
07:24 Időjárás-jelentés
07:30 Magyar zarádokhelyek
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Menj, indulj!" 
08:40 Az ördögszántotta hegy 
09:10 Valahol Európában 
10:55 Kétszer született gyermekek 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Összefoglaló a csíksomlyói 
             búcsúról és zarándoklatról
12:45 A Griff, a Dámvad és a Varjú
13:10 Csángó Napba-nézők
13:20 Ghymes '30 Fényév' 
14:35 A levendula illata 
16:20 Esküvői keringő 
17:55 Szent Péter esernyője 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A sas 
22:10 Ragyogás (2013) 
23:25 Egyre távolabb 
01:15 Siena tüze 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 A sors kegyeltje 

12:00 Tengerre, tata! 
14:05 Éjszaka a múzeumban 2. 
16:10 Keresd a nőt! 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Az arany iránytű 
21:00 A szállító 2. 
22:45 A nagy kaszálás 
00:35 Remington Steele 

06:00 Tv2 matiné
08:30 Barbie és a Három Muskétás 
10:00 A 3 nindzsa nem hátrál 
11:50 A Napisten piramisa 
13:50 Fantom 

15:45 Pata tanya: Baromi buli 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:00 Vigyázz, kész, szörf! 
20:40 Tök állat 
22:25 Mr. Brooks 
00:45 A király összes embere 

04:25 Önök kérték! 
05:25 Gazdakör
05:40 Székely kapu 
06:10 Klubszoba
07:05 Kultikon 
07:25 Élő egyház
07:55 Isten kezében 
08:25 Hagyaték 
08:50 Gyökerek
09:35 A Napba öltözött leány 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Leonardo, Vinciből - A zseni 
             származása 
13:00 Kívánságkosár 
15:10 445 - Miért könnyezik mindenki 
             Csíksomlyón 
16:00 Albert Schweitzer - Egy élet

Afrikáért 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Most, amikor minden virág 
             nyilik...
19:10 Angyali érintés 
20:00 Hacsi - A leghűségesebb barát
21:35 VIII. Nemzetközi Simándy József 
             Énekverseny 
22:30 Kultikon 
22:55 Dunasport
23:00 Sportaréna 
23:30 Koncertek az A38 hajón 

MÁJUS 19., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 A sokszínű vallás
10:00 Unitárius magazin
10:25 Református ifjúsági műsor
10:30 Útmutató
11:00 Pünkösdvasárnapi evangélikus 
             istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 A Griff, a Dámvad és a Varjú
13:05 Telesport - Sport 7
13:35 Szájkosaras kosaras
15:20 Nemzetközi Fogathajtó verseny
16:25 Telesport 
18:50 Túl fényes 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:35 Richard Wagner: A bolygó 
             hollandi
23:40 A remény rabjai 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 EgészségKalauz 
10:40 Fránya macska 
12:25 Csekkben a tenger 

14:15 Az elveszett jövő 
16:20 A smaragd románca 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Dr. Dolittle 
20:30 Éjszaka a múzeumban 2. 
22:35 Cápa - A rettegés 12 napja 
00:25 Remington Steele 

04:40 Kalandjárat 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:00 Nagy Vagy! - Tesco Kupa 
10:55 EgészségMánia 
11:25 Stahl konyhája 
11:55 Több mint TestŐr 
12:25 Barbie: Tündérmese a divatról 
14:05 Old Shatterhand 
16:25 Bölcsek kövére 2 - A Klump 
             család 
18:30 Tények
19:00 Pata tanya: Baromi buli 

20:50 Mindenképpen talán 
23:00 28 nap 
01:00 Alfie 

04:50 Székely kapu 
05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:40 Világ-nézet
07:35 Élő világegyház
08:05 Hagyaték 
08:35 Törzsasztal 
09:30 Elfeledett magyar irodalom
10:15 Római katolikus szentmise - 

Gyimesbükk 
12:15 Déli harangszó
12:17 Híradó 
12:30 WTCC 2013 - Túraautó 

Világbajnokság 
14:30 Hazajáró 
15:05 Szerelmes földrajz 
15:40 Hogy volt!? 
16:35 Sárga rózsa 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
21:00 Valahol Európában 
22:40 Dunasport
22:55 Törzsasztal 
23:50 Koncertek az A38 hajón 
00:40 Vers
00:45 Himnusz
00:50 Heti Hírmondó

08:55 Műsorkezdés
09:00 Győr+ Sport
09:55 Öt Templom Fesztivál - koncert
11:20 BCTV
11:50 Telemarketing
12:50 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 KultÓra
20:45 Híradó
21:15 Vény nélkül 
21:35 KultÓra
22:30 Híradó
23:00 BCTV
23:30 Telemarketing
00:30 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Konkrét
09:10 Győr+ Sport 
10:05 Konkrét
10:15 Vény nélkül 
10:35 Kitekintő 
11:05 BCTV
11:35 Telemarketing
12:35 Műsorzárás
17:30 BCTV
18:00 Telemarketing
19:00 Pomodoro
19:15 Konkrét
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
19:30 KultÓra
20:25 KÉSZ Jubileumi kerekasztal
21:40 Pomodoro
21:55 Konkrét
22:05 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
22:10 KultÓra 
23:05 KÉSZ Jubileumi kerekasztal
00:20 BCTV
00:50 Telemarketing
01:50 Képújság

GYŐR+ TV

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 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Kultúra a nagyvilágból 
20:05 Kántor 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Pippa Lee négy élete 
22:45 Kultikon 
23:05 Koncertek az A38 hajón 
00:00 Vers
00:05 Vannak vidékek 
01:00 Himnusz
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MÁJUS 23., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Vágtass velem! 
13:55 Gasztroangyal 
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:40 A szenvedélyek lángjai 
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry 
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:45 Nemzeti Nagyvizit
23:15 Barangolások öt kontinensen 
23:45 Híradó
23:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:45 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz  
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Igazságosztók 
22:30 A rejtély 
23:35 Brandmánia 
00:10 Reflektor 
00:25 A Grace klinika 
01:25 Infománia 

04:15 Babavilág 
04:40 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Halálos iramban 
23:45 Propaganda 
00:45 Update Konyha 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Jake visszalő  

MÁJUS 22., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Szerelemhajó 
09:45 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Párizsi helyszínelők 
14:15 Útravaló
14:30 Ízőrzők: Bátya
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:45 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú 
21:00 Életművész 
22:00 Az Este
22:35 Summa 
23:05 Múlt-kor 
23:35 Híradó
23:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:35 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi mu-
zsikus lelkek 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Kettős játszma 
17:25 Riválisok 
17:55 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Szulejmán 
22:45 Házon kívül 
23:20 Reflektor 
23:35 Döglött akták 
00:35 Döglött akták 

06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:55 Amit a szív diktál 
15:55 Csapdába csalva 
16:25 Veled is megtörténhet! 
17:25 Update Konyha 
17:30 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:40 Sherlock és Watson 
22:40 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:40 Én is karcsú vagyok 
00:10 Update Konyha 
00:15 Tények Este
00:50 Astro-Világ Éjjel
01:55 Végveszélyben 

07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Táncvarázs 
10:20 Gyökerek 
11:00 Kántor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:50 Az emlékezet helyszínei 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Kultúra a nagyvilágból 
20:05 A Tenkes kapitánya 
20:30 A Tenkes kapitánya 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Az én kis falum 
22:50 Kultikon 
23:10 MüpArt Classic - Wagner-est a
Művészetek Palotájában 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:50 KultÓra 
10:45 BCTV
11:15 Telemarketing
12:15 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Ráta
20:10 Híradó
20:40 Konkrét
20:50 Ráta
21:20 Híradó
21:50 BCTV
22:20 Telemarketing
23:20 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét
09:40 Ráta
10:10 BCTV
10:40 Telemarketing
11:40 Képújság
16:05 BCTV
16:35 Telemarketing
17:35 Labdarúgó Magyar Kupa döntő

Győri ETO FC–DVSC 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 Széchenyi híradó
20:20 Híradó
20:50 Vény nélkül 
21:10 Széchenyi híradó
21:40 Híradó
22:10 BCTV
22:40 Telemarketing
23:40 Képújság

GYŐR+ TV
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó
08:35 Angyali érintés 
09:20 Elfeledett magyar irodalom
09:50 Határtalanul magyar 
10:20 Pannon expressz 
10:45 Afrika világa 
11:05 A Tenkes kapitánya 
11:30 A Tenkes kapitánya 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Vers
12:30 Liszt Ferenc 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Tisza 
15:35 Európa egészsége 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Nyolc évszak 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Szerelmesfilm 
23:10 Kultikon 
23:30 MüpArt classic - Komlósi Ildikó
és Marcello Giordani áriaestje 
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Ingatlan mint befektetés
Az Openhouse szakértôi véleménye

Az Openhouse mûködésének
évei alatt fokozatosan vált az ingat-
lan- és hitelpiac meghatározó sze-
replôjévé, amely elsôsorban moti-
vált értékesítôinek, a szakma iránt

elhivatottságot érzô franchise tulaj-
donosoknak és irodavezetôknek kö-
szönhetô. Ezért is gondoltuk úgy,
hogy megkeressük a gyôri köz-
pontú franchise hálózat illetékeseit.
Célunk az volt, hogy beavassanak
minket és rajtunk keresztül az olva-
sókat a jelenlegi ingatlanpiaci hely-
zet aktualitásaiba. Az Openhouse
ingatlan irodavezetôjét, Szepessy
Anitát, valamint energetikai tanúsító-
jukat, Jaskó Lászlót kérdeztük.

Érdemes Gyôrben jelenleg befek-
tetési célból ingatlant vásárolni?

Úgy gondolom, ha egy ingatlan-
közvetítô franchise hálózat ingat-
lanba invesztál, ez a kérdés már
nem is kérdés, hiszen ha egy ingat-
lanos szakember ingatlanba fekteti
a vagyonát, az nem lehet véletlen —
mondta el mosolyogva Szepessy
Anita. — Gyôr a magyarországi in-
gatlanpiacon kivételes helyzetben
van —  teszi hozzá —, hiszen itt van
helyben a nagy autóipari gyár és
az ezt kiszolgáló vállalkozások, fo-
lyamatosan bôvül az ipari park,
vannak beruházások, a munkanél-
küliségi ráta az országos átlaghoz
képest sokkal kedvezôbb. Ezek a
tényezôk még a válság alatt is se-
gítették a várost. Manapság a bel-
városi, nádorvárosi és révfalusi, új
építésû, illetve régebbi téglalaká-

sok népszerûek, mivel könnyen ki-
adhatók, így befektetésnek is kivá-
lóak. Emellett érezhetô egy élénkü-
lés Sziget, Újváros, Gorkijváros vá-
rosrészekben. Itt elsôsorban a

hosszabb
távon meg-
térülô be-
fektetése-
ket keresik
mind a ma-
gánszemé-
lyek, mind
a vállalko-

zók. Az egyetem és a belváros kö-
zelsége, valamint a küszöbön álló
városrész-rehabilitációs program
egyre inkább  vonzóbbá teszi ezt a

területet az ingatlant keresôk szá-
mára. A panellakások elsôsorban
olcsó áruk és a lakótelepeken ki-
épített infrastruktúra miatt nép -
sze rûek, akár a szolgáltatóhe-
lyekre, akár a tömegközlekedésre
gondolunk.

Melyek azok a kötelezettségek,
amelyekrôl eladónak és vevônek
egyaránt tudni érdemes egy adásvé-
tel esetén?

Jelenleg törvény kötelezi a lakás-
tulajdonosokat az energetikai tanúsít-
vány elkészíttetésére, ha értékesíteni
szeretnék az ingatlant. Tapasztala-
tunk az, hogy a lakosság körében
még nem teljesen ismert, hogy ezen-
kívül mikor érdemes még megcsinál-
tatni — mondta Jaskó László, az
Openhouse energetikai tanúsító
szakembere. — Érdemes a felújítások
elôtti idôszakban is szakember segít-
ségét kérni a munkálatok megterve-
zéséhez, hogy a rendelkezésre álló
pénzösszegbôl a legtakarékosabb

eredményt érjük el. Sok esetben akár
még kisebb hitelbôl is érdemes elvé-
geztetni ezeket a felújítási munkálato-
kat, mivel a rezsicsökkenéssel elért
havi megtakarításokból fedezhetjük
az állam által is támogatott, kedvezô
hitelkonstrukciók törlesztôrészletét. 

A belvárosi, nádorvárosi
és révfalui új és régebbi
téglalakások népszerûek

Apróhirdetés

Hihetetlen áron! Gyôr-Pinnyéden 86 nm-
es, új építésû sorházi lakások önálló
kerttel, emelt szintû fûtéskészen eladók.
Illetékmentes! Ütemezett fizetés! Szep-
temberi átadás! Szoc.pol igényelhetô!
AJÁNDÉK gépkocsibeálló!  Ár:
19.200.000 Ft. Tel.: 70/9777-840
Gyôr-Szigetben új építésû társasházi lakások
emelt szintû szerkezetkészen 10.700.000 Ft-
tól eladók. Illetékmentes! Részletekért hívjon
bizalommal! Tel.: 70/9777-840
Gyôr, Répce úton 30 nm-es garzonlakás
eladó. Rezsi minimális. Ár: 6.550.000 Ft.
Tel.: 70/977-78-39
Kisbajcson 150 nm-es, tetôtér-beépítéses
családi ház gyönyörûen parkosítva eladó.
Ár: 29.800.000 Ft. Tel.: 70/977-78-39
Albérleteket keresek Gyôrben munkát
vállaló, megbízható ügyfeleim részére
40.000 Ft—250.000 Ft árkategóriában.
Érd.: 06-70/977-78-38
Gyôr-Marcalvárosban eladó 2 szoba-
hallos, 55 m2-es, felújítandó panellakás.
Ár: 8,3 M Ft. Tel.: 06-70/459-24-09      
Gyôr-Szabadhegyen, Szent Imre úton ut-
cafronti, 50 m2-es házrész  eladó. Ár: 7,9
M Ft. Tel.: 06-70/459-24-09         
Gyôr-Marcalváros II-n 55 m2-es, két és
fél szobás, erkélyes, teljesen felújított tár-
sasházi lakás eladó. Ár: 10,9 M Ft. Tel.:
06-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 79 m2-es, két és
fél szobás polgári lakás eladó. Ár: 14 M
Ft. Tel.: 06-70/977-7830
Gyôr-Marcalváros kedvelt részén fölszinti, 4
szobás, részlegesen felújított panellakás
sürgôsen eladó. Ár: 11,29 M Ft. 70/977-7844  
Gyôr-Nádorváros központjának közelé-
ben pazar elrendezésû, minôségi anya-
gokból épülô ikerház eladó. Ár: 31 M Ft.
Érd.: 70/977-7844     
Gyôr-Marcalváros I-en eladó egy 3. eme-
leti, erkélyes, 2 szoba-hallos panellakás.
Az ingatlan jó állapotban van, nyílászáró-
és vízvezetékcsere megtörtént. Irányár:
9.5 M Ft. Telefon: 70/977-7831
Ménfôcsanakon, csendes utcában
eladó egy kétgenerációs, téglaépítésû
családi ház. A fûtésrôl gázkazán és ve-
gyes tüzelésû kazán gondoskodik. Par-
kosított kert, dupla garázst építettek.
Irányár: 27 M Ft. Telefon: 70/977-7831
Eladó Gyôr egy csendes utcájában 2009-
ben épült, 86 nm-es, 2+2 szobás, két-
szintes ikerház garázzsal, saját kis pihe-
nôkerttel. I.ár: 18,9 M Ft. Tel.: 70/372-0114
Gyôr-Ménfôcsanakon eladó egy igé-
nyes kialakítású, parkosított telken levô
családi ház garázzsal, kocsibeállóval.
Ár: 26.900.000 Ft. Érd.: 70/601-0228

BK RUGÓS MATRAC
20% kedvezmény 
minden méretre 
34.900 Ft helyett 27.920 Ft 90 x 200 cm

CUHA TÖMÖR ÉGER
Minden méretben; 
Igény szerint pácolva
bomba ár!
160×200 42.900 Ft

Az akciók 2013. 05. 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Egészségpénztár elfogadóhely! ANTON TÖMÖR BÜKK ÁGYKERET
30% engedmény ágyrács és matrac nélkül 
93.000 Ft helyett 65.100 Ft

160 x 200 cmMinden vákuummatrac 
30% engedménnyel!

BSK RUGÓS MATRAC
20% kedvezmény minden méretre
40.900 Ft helyett 32.720 Ft

Lakástextíliák széles választékban!
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Lakást, ingatlant eladni csak elsô
pillantásra tûnik egyszerûnek, a való-
ságban azonban sokan megtapasz-
talhatták már, hogy ez bizony külön
szakma. Az elsô nehézség és kér-
dés rögtön az eladási szándék meg-
jelenését követôen az, hogy hol és
hogyan hirdessük az ingatlanunkat?
Magánúton? Interneten? Melyik hon-
lapon? Újságban? Melyik lapban?
Melyik napon? Vagy bízzuk ingatlan-
közvetítôre?

Statisztikai adatok alapján Ame-
rikában 90%-ban veszik igénybe az
ingatlanközvetítôk szakmai tudását
a lakáseladásoknál, tôlünk kicsit
nyugatabbra ez a szám kb. 75-80%,
míg hazánkban még csak 50-55%-
ban kérik a szakember segítségét.

Az eladáson kívül ott van a renge-
teg hivatalos elintéznivaló, amelynek
útvesztôiben még a legtalpraesetteb-
bek is elbizonytalanodhatnak — hi-
szen kell egy energetikai tanúsító a
kötelezô „ingatlan-zöldkártya” elkészí-
téséhez, földhivatali tulajdoni lap, és
még egy megbízható ügyvéd is. 

Az Openhouse mindenképpen in-
gatlanközvetítô szakértô bevonását
javasolja az adásvétel vagy akár

A sikeres eladás kulcsa
bérbe adás kapcsán is. Hogy miért?
Náluk nincs kockázat, csak tényle-
ges vásárlási vagy bérlési szándék-
kal rendelkezô érdeklôdôknek mutat-

ják meg az ön otthonát. Emellett
szakképzett, profi stábbal, komplex
marketingstratégiával és hirdetési
rendszerrel állnak rendelkezésére,
ha szükséges, energetikai tanúsítót,
ügyvédet is tudnak biztosítani.

A legjobb, ha ön is profikra bízza in-
gatlanügyeit és csak az alábbiakra
koncentrál, hiszen eladói oldalról nem
árt tudnia néhány alapvetô praktikát,
amellyel szimpatikusabbá teheti ingat-

Apróhirdetés
lanát az érdeklôdôk számára. Az ingat-
lanértékesítés kapcsán egyik fontos
lépés az elsô benyomás kialakulása a
vevôben, ezt csupán a tisztán tartott,
rendezett lakással is el lehet érni. Ne
legyen lomos a lakás, amennyiben el-
adásra szánják. Lehetôleg legyenek el-
pakolva a személyes holmik. Legyen
friss illat, azaz szellôztessünk. Ha úgy
dönt, hogy piacra bocsátja az ingat-
lant, apró hibák legyenek kijavítva, pl.:
kilincs, csapcsöpögés, esetlegesen
tisztító festés ajánlott. A függönyök le-
gyenek elhúzva, kellôen megvilágított
legyen a lakás, mert ez sokkal von-
zóbb. Mutasson tágasabb tereket,
esetleg távolítson el bútorokat, ha na-
gyon zsúfolt egy-egy helyiség. Érde-
mes egy csokor virággal feldobni az
otthon hangulatát.

DE amit NEM ÉRDEMES ELVÉ-
GEZNI! Ne cseréljen burkolatokat,
ne szereljen fel klímát, ha eddig
nem volt, ne cseréltessen radiátort,
nyílászárókat. Ezek nagyon drága
beruházások, amelyeket nem lehet
beépíteni az eladási árba! Ráadásul
lehet, hogy az új tulajdonosnak nem
is tetszenek és kicseréli ôket.

Sok sikert az eladáshoz!

Kovácsoljon elŐnyt a kiemelkedŐ 

minŐség és a kedvezŐ árak
párosításából!

HIVATALOS DAIKIN PARTNER:
Anemo Optima Kft.

9025 Győr Tarkarét u. 67.
Telefon: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861

anemooptima@gmail.com
www.klimatizal.webnode.hu

• tervezés     • forgalmazás
• telepítés      • garanciális szerviz

Klimatizálás
felsőfokon!

Gyôr-Nádorváros kedvelt részén eladó
egy kétszobás, amerikai konyhás, erké-
lyes, téglaépítésû társasházi lakás. Ár:
15.000.000 Ft. Érd.: 70/601-0228
Gyôrszemerén 1+3 szobás, Ytongból
épített családi ház eladó. Gyôri, 1,5 szo-
bás lakás beszámítása  lehetséges!  Ár:
16 M Ft. Tel.: 70/459-2458
Gyôrszentiván új utcájában eladó 135
m2-es, 4 szobás, új családi ház. Ár: 41
M Ft.  Tel.: 70/459-2458
Gyôrújbarát dombvidékén most épített,
háromszobás, napkollektoros és napele-
mekkel is ellátott családi ház, A+A ener-
getikai besorolással, fûtéskész állapot-
ban eladó. Irányár: 25 M Ft. Kulcsrakész
állapotban 27 M Ft. Tel.: 70/333-3839
Écsen kettôszobás, tégla családi ház jó
állapotban eladó. Irányár: 6 M Ft. Tel.:
70/333-3839
Tényôn 2800 nm alapterületû építési telek
eladó. Ár: 5,5 M Ft. Tel.: 70/456-0470
Gyôr-Sárás városrészben hétvégi ház
eladó. Ár: 10,49 M Ft. Tel.: 70/4560-470
Gyôr-Gyárváros frekventált részén teljesen
felújított, magasföldszinti téglalakás eladó.
Irányár: 11,45 M Ft. Érdeklôdés: 70/977-7841
Gyôrben, Nádorváros kedvelt utcájában
nagy erkélyes, jó állapotú, egyszoba-ét-
kezôs lakás eladó. Irányár: 8,7 M Ft. Ér-
deklôdés: 70/977-7841
Gyôr-Pinnyéden, 5 percre a várostól sür-
gôsen eladó egy 1600 nm-es telken 127
nm-es családi ház. Irányár: 34,5 M Ft.
Érd.: 70/456 0466 
Gyôr-Pinnyéden eladó egy 1060 nm-es tel-
ken lévô, 75 nm-es, kétszobás családi ház.
Irányár: 13,9 M Ft. Érd.: 70/456 0466
Gyôr-Sáráson, új építésû, 6 lakásos tár-
sasház földszinti és 1. emeleti, 82 nm-es
lakásai nagy terasszal, erkéllyel, külön
tárolóval, BOMBA ÁRON eladók!
Fûtéskész irányár: 17,2 M Ft. Konyhabú-
tor ajándék! Érd.: 06-70/977-78-38
Árcsökkenés!!! Révfalu új építésû ré-
szén található, kitûnô adottságokkal ren-
delkezô, összközmûves, vállalkozásra is
alkalmas saroktelek eladó. Építhet rá!
Irányára: 22,9 M Ft. Tel.: 70/372-0110
Gyôrújfalu új építésû részén épülô, nap-
pali+3 szobás ikerház saját kertrésszel,
garázzsal eladó. Majdnem családi ház!
Ára: 19,9 M Ft. Tel.: 70/372-0110
Gyôr-Gyárvárosban részben felújított, 2
szobás, 53 m2-es. erkélyes lakás eladó.
Ár: 8.500.000 Ft. Érd.: 70/703-08-65
Péren 638 m2-es, összközmûves építési
saroktelek eladó. Ár: 4.600.000 Ft. Érd:
70/703-08-65
Gyôr-Szigetben emelt szintû szerkezetké-
szen eladó egy nappali+2 hálószobás, te-
rasszal rendelkezô társasházi lakás. Ár:
17.502.100 Ft. Tel.: 70/9777-832
Gyôr-Ménfôcsanakon 53 nm-es, földszinti
kertkapcsolatos lakás kocsibeállóval
eladó. Ár: 14,7 M Ft. Tel.: 70/372-0113
Gyôr-Szabadhegyen 3 szintes, dupla ga-
rázsos sorházi lakás eladó. Ár: 36 M Ft.
Tel.: 70/372-0113
Gyôr-Nádorváros frekventált részén
nagy erkélyes, szép állapotú lakás
eladó. Irányár: 8,7 M Ft. 70/977-7841
Gyôrben  teljesen felújított, földszinti,
egyedi fûtésû téglalakás eladó. Irányár:
11,49 M Ft. 70/977-7841DÍJMENTES, bankfüggetlen ügyintézés az OPENHOUSE-nál!

GYÔRBEN,
22 lakásos
társasházban
új építésû
ingatlan
leköthetô

gyongyhaz@
oh.hu

06-70/
9777-832

Szepessy Anita irodavezetô
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Május 18-án a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai Csere János
Kar főépületének udvarán kihelyezett
lomtalanítást tart a Győr-Szol Zrt. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
a terület önkormányzati képviselője el-
mondta, a korábbi lomtalanítás rendet-
lenséggel járt, ezt váltotta fel a hulladék-
udvarokba való beszállítás lehetősége. 

Kövecses Péter, a Győr-Szol Zrt. vá-
rosgazdálkodási igazgatója hozzáfűzte,
a tavalyi  kísérleti jelleggel kihelyezett hul-
ladékudvar sikeressége miatt döntöttek
úgy, hogy az idén több helyszínen is
megszervezik a rendezett körülmények
között zajló lomtalanítást.

A Schwarzenberg utcai gyűjtőpont
szombaton 8-tól 18 óráig lesz nyitva. El-

kép és szöveg: pannon-víz 

Győrben vendégeskedik a világ-
hírű Eötvös Cirkusz társulata,
benne sztárként Glória, a nílusi
víziló. Azok között, akik helye-
sen tippelik meg Glória súlyát,
öt darab páros tiszteletjegyet
sorsol ki a Pannon-Víz Zrt.
Játsszon velünk!  

Eötvös Loránd cirkuszigazgató szerint a
legtöbb ember barátságos állatnak hiszi
a vízilovakat, talán amiatt, hogy növényt
esznek. Pedig több halálos balesetet
okoznak, mint az olyan hírhedt ragado-
zók, mint a cápák vagy az oroszlánok. Ki-
tátott száját nem ásításra, hanem véde-
kező harapásra használja a hatalmas jó-

lyát, kétszemélyes tiszteletjegyet nyer-
hetnek az Eötvös Cirkusz előadásaira.
Érdemes sietni a tippeléssel, mert az
utolsó győri előadás május 19-én va-
sárnap délután lesz. A tippeket a

szág. A porondon persze, a többi állathoz
hasonlóan jutalomfalat jár a mutatvá-
nyért, a forgásért, felülésért és a félelme-
tesen nagyra nyitott állkapcsokért.

Glória egy kiszuperált német pos-
tai vontatóban lakik, a sárga konténe-
ren még ott díszlik a Deutsche Post
felirata. Odabent egy öt köbméteres
medence teszi lakályossá hajlékát,
melyet naponta friss vízzel töltenek fel
gondozói. Az állatnak láthatóan ízlik a
győri vezetékes víz, naponta 80-100 li-
tert fogyaszt belőle. A reggeli és a
késő délutáni órákat lakókocsija előte-
rében tölti, egy villanypásztorral kör-
bekerített füves területen, míg déli
órái a medencében hűsölve telnek.

Akik helyesen tippelik meg Glória,
a harmincéves nőstény víziló testsú-

szerző: győr-szol

Május 15-én véget ért a távhőszolgál-
tatók számára jogszabályban előírt
rendelkezésre állási időszak. A fűtési
idény adatait a Győr-Szol Zrt. távhő-
szolgáltatási igazgatója, Milanovich
László összegezte. 

A 2012/2013-as fűtési időszakban a
tényleges fűtés tavaly október 10-én in-
dult és szokatlanul, bár nem példa nél-
külien korán, ez év április 15-én fejező-
dött be – mondta el az igazgató. Össze-
sen 188 napon fűtöttünk, a szezon átlag-
hőmérséklete 3,8 °C volt. A 188 fűtött
napból 17 olyan nap volt, amikor hosz-
szabb-rövidebb ideig leállítottuk a fűtést,
jelentős energiamegtakarítást eredmé-
nyezve ezzel fogyasztóink számára.

A fűtési időszak alatt hőtermelésre
38,6 millió köbméter földgázt tüzeltünk
el, ennek költsége valamivel megha-
ladta a nettó 4,1 milliárd forintot.

A gázmotoros erőmű – villamos-
energia-termeléssel kapcsoltan –
132.650 GJ hőt adott a győri távhőrend-
szerbe, ami a kiadott forró víz hőmennyi-
ségének 11,3 százaléka. Győrben az
épületek fajlagos fűtésihő-felhaszná-

lása az energetikai korszerűsítések ha-
tásaként 1,7 százalékkal volt alacso-
nyabb, mint az előző fűtési időszakban.

Mind társaságunknak, mind fo-
gyasztóinknak a két fűtési időszak kö-
zött van lehetősége a berendezések fel-
újítására, karbantartására. A Győr-Szol
Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
2013-ban beruházásra, felújításra 320
millió, karbantartásra 154 millió forintot
tervez fordítani, hogy szolgáltatásunk a
következő idényben is biztonsággal áll-
jon fogyasztóink rendelkezésére. 

Felújítási munkáink közül a Tihanyi
Árpád út–Mester utca kereszteződésé-
nél, a Verseny Tesco áruház mellett a Ko-
dály Zoltán út alatt és a Kígyó utcában ter-
vezett távhővezeték-cserék, a Szabolcs -
ka utca 15. szám alatti szolgáltatói hőköz-
pont szétválasztása, 28 hőközpontban a
fűtésszabályozó automatikák cseréje és
a távfelügyeleti rendszerbe való bekötése,
valamint két forróvíz-kazán biztonsági ve-
zérlőjének cseréje emelhető ki.

Az igazgató felhívta a figyelmet
arra, hogy a távhőszolgáltatási rend-
szerbe történő beavatkozás előtt a fo-
gyasztóknak a szolgáltatóval minden-
képp egyeztetniük kell.

kviz@pannon-viz.hu címre kell eljut-
tatni, mellékelve a játékos nevét és te-
lefonszámát. A játékhoz a www.pan-
non-viz.hu weblap is segítséget nyújt.
Várjuk tippjeiket!

Glória, a legnagyobb győri vízivó 

helyezhetők itt elektronikai, fém-, papír-,
műanyag hulladékok, nyesedék, építési
törmelék, csomagolóanyagok, bútorok,
berendezési tárgyak – a veszélyes hulla-
déknak számító anyagok kivételével. 

Az egyetem udvara autóval a Schwar-
zenberg utca felől közelíthető meg. A hul-
ladék lerakására a győri lakosok, a Győr-
ben szemétszállítási díjat fizetők jogosul-
tak. Jogosultságukat igazolhatják a hul-
ladékszállítási díj befizetéséről szóló
számlával, akiknek pedig ilyen nincs –
mert a társasház közösen fizet –, az a ko-
rábban kiadott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi igazolvány-
nyal érkezzen. A Győr-Szol Zrt. hasonló
programot szervez május 25-én Adyvá-
rosban, a Graboplast-sátor melletti
sportpályán, június 1-jén pedig Marcal-
város II-n. Később az akció más városré-
szekben is folytatódik.

Leállt a távfűtés

Lomtalanítási akció

Ünnepi információk. Május 19-én és 20-án a Győr-Szol Zrt. 96/50-50-55-
ös hiba-és kárbejelentő vonala 6 és 22 óra között hívható. Az ügyfélszolgálatok
zárva lesznek, a telefonos ügyfélszolgálat nem üzemel. A lakossági és a közületi
hulladékszállítás változatlanul működik, a hulladékudvarok zárva lesznek. A fize-
tőparkolókban a parkolás díjmentes, a Jókai úti parkolóház vasárnapi díjszabás-
sal működik. A Révai parkolóház díjazása változatlan. A vásárcsarnok és a virág-
piac zárva lesz. A városréti piacon 19-én régiségvásár lesz, 20-án nem üzemel.
A Magyar Vilmos Uszoda és a Barátság park nyitva lesz. A temetők 7 és 20 óra
között látogathatóak. Bővebb információ: www.gyorszol.hu

A Győr-Szol Zrt. elvégezte a Széche-
nyi tér burkolatának speciális tisztí-
tását. A korábbi gyakorlatnak meg-
felelően takarítógépekkel, magas
nyomású vízsugárral, illetve a nehe-
zen elérhető helyeken kézi erővel
tisztították meg a burkolatot a lera-
kódott szennyeződésektől. A takarí-
tás so rán olyan vegyszereket hasz-
náltak, amelyek környezetkímélőek
és nem károsítják a követ.
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

Mosonmagyaróvári cég
műszaki eladónőt keres. Elvárás B kat.
jogosítvány, német- vagy szlováknyelv-
tudás. Mindkét nyelv ismerete előny.
70/623-8144

Szakközépiskolai vég-
zettséggel, érvényes biztonsági
őr vizsgával és gyakorlattal állást kere-
sek (minden más megoldás is érdekel).
20/5890-197

SZOLGÁLTATÁS

Fehérnemű-, harisnya- és
zokniszaküzlet az egész család szá-
mára! Magyar minőség elérhetõ áron.
Győr-Marcalváros II., Örkény u. 9. (a Tes-
cónál, az OTP mögött)  www.familiafe-
hernemu.hu

Kutyakozmetikus-tanuló gya-
korlás céljából ingyen nyírást vállal. Idő-
pont-egyeztetés: 20/9968-893

Lakatosmunkák!  Keríté-
sek, kapuk, biztonsági rá-
csok, korlátok stb. készí-
tése, javítása, karbantar-
tása. Ajtó, ablak, zárjaví-
tás! 70/2237-957

Hívjon bizalommal, teljes körű
lomtalanítást vállalok. Feleslegessé vált
holmiját ingyen elszállítom: tárolóját, ga-
rázsát kitakarítom. Stuka Tibor: 30/217-
0848.

Szobafestést, mázolást, gipsz-
kartonozást és külső szigetelést vállalunk
elfogadható áron, garanciával: 06-
20/6298-769.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
Tel.: 30/5420-720. 

EGYÉB

Jó állapotban lévő, német elektro-
mos rokkantkocsi eladó: 50.000 Ft.
20/438-0112

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást igény szerint rakodókkal,
teljes körű elszállítással, akár díjmentesen,
hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

Bélyeget, bélyeggyűjtemé-
nyeket, képeslapokat, pénzeket, pénz-
gyűjteményeket, plaketteket, kitüntetéseket,
könyveket, egyéb régiséget vásárolok gyűjte-
ményembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 e Ft), új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
Tel.: 20/951-0235

Lomtalanítást vállalok, in-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
leslegessé vált holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.

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

Hajat veszek 50 cm felett, vágottat vagy
vágni valót, jó áron. Tel.: 30/990-9530. 

15 éve működő győri takarítócég
szőnyeg- és kárpittisztítást vállal. Győrben in-
gyenes házhoz szállítással, magánszemélyek-
nek és cégeknek egyaránt. Kérjük, bizalom-
mal forduljon hozzánk! Érd.: 20/214-5881

KIADÓ

Győr belvárosában 19 m2-
es irodahelyiség kiadó!
Érdeklődni: 70/218-9408

Győr belvárosában 60 m2-
es helyiség kiadó. Édek-
lődni: 70/218-9408

Győrben, Kálvária utcában 120 m2, 38 m2, 70
m2-es irodák hosszú távra kiadók. Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati,
összkomfortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsí-
tett, hőszigetelt, műanyag ablakos, acél be-
járati ajtós lakásomat elcserélném győri, 1,5-
2 szobás, 44–49 m2-es, összkomfortos ön-
kormányzati lakásra. Tel.: 70/633-4773

Szigeti, 1 szobás, 38 m2-es, gázkonvektoros,
műanyag ablakos, zeneiskolához közeli, hatá-
rozott idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 vagy 1+2 fél szobás, 55–60 m2-es ha-
tározott, határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra. Sziget, Belváros előnyben. Tartozás ki-
zárva (hirdetési szám: 332). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 40 m2-es, komfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
1+2 fél, 2+fél vagy 3 szobás bérleményre (hir-
detési szám 301). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 3 szoba+hallos, 62 m2-es, távfű-
téses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szoba+hallos, 50–55 m2-es bérle-
ményre Sziget, Újváros, Likócs kivételével
(hirdetési szám: 302). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Győr-szigeti, 2 szobás, 46 m2-es, határozott
bérleti szerződéses, téglaépületben lévő,
központi fűtéses lakást cserélne győri bér-
leményre Sziget, Újváros városrész, vala-
mint Bán, Erfurti és Stadion u. kivételével
(hirdetési szám: 303). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 29 m2-es, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses, felújított la-
kást cserélne 1+fél–2 szobás, gázfűtéses
győri bérleményre, Újváros kivételével (hir-
detési szám: 304). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

József Attila-lakótelepi, 2 szobás, 49 m2-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses, felújított lakást cserélne 1–1+fél
szobás, 36–43 m2-es, határozatlan bérleti
szerződéses, nádorvárosi, adyvárosi vagy
marcalvárosi bérleményre – értékkülönbö-
zettel (hirdetés szám: 305). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Korrepetálás: matek, fizika,
kémia, általános és középiskolásoknak!
Pótvizsgára felkészítés nyáron is! Tel.:
30/928-7711

KÖZBESZERZÉSI REFERENS
OKJ-s 140 órás képzés indul augusztus
végén szom batonként. Jelentkezés a TIT-ben
(Győr, Szent István út 5.) Jelentkezés: 2013.
július 25-ig. 96/ 525-060, 70/321-3763
gyor@titpannon.t-online.hu, www.titpannon.hu
Nysz: 08-0218-05

TÁBOR

Fotótábor-Pápateszér 2013
Írd be a You Tube keresőjébe!
Szakmai vezető:
Laposa Tibor
Érd.: 70/286-3665
www.laposafoto.hu

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

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

INGATLAN

Ménfőcsanakon 2006-ban
épült, csendes, forgalommen-
tes zsákutcában 85 m2-es, két-
szintes sorházi lakás eladó ga-
rázzsal, 17 m2 beépített terasz-
szal, saját kerttel, + 40 m2 te-
tőtér-beépítési lehetőséggel.
Alsó szinten előszoba, WC,
konyha-étkező-nappali, emele-
ten 2x16 m2-es szoba (melyek-
ből könnyedén kialakítható 2-
2 fél szoba), WC, zuhanyozós,
sarokkádas fürdőszoba. Klíma,
infraszauna, fúrt kút, távfel-
ügyelet. A ház előtt játszótér,
parkoló. 

Irányár: 25.900.000 Ft.
Érdeklődés: sorhaz@gmail.hu 

Homokszórás, porfestés:
Acél- és alufelnik,
biciklivázak,
kerítések, acélszerkezetek
30/834-9978, 96/435-267
www.mafem.hu

1%-ával

A GYÔRI KÓRHÁZÉRT
ALAPÍTVÁNYT!

Adószám:
18532920-1-08

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

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

MARCAL ÉTTEREM Győr, Déry T. u. 11/a
Tel: 96/431-330 • www.marcal-etterem.hu  • www.marcal-vendeglo.hu

3 fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Információ és helyfoglalás: 96/431-330

Magyarnóta- és operettest
május 31-én, 19 órakor

Vacsora:
• Gazdagon töltött

magyaros sertéstekercs
• Mandulás csirkemell
• Vegyesköret,

saláta, desszert

A belépőjegy ára
vacsorával együtt:

2.500 Ft/fő

Kérjük, támogassa adója 

IMMERGAS, BOSCH GÁZKAZÁNOK, 
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
226.000 Ft-tól

5 ÉV GARANCIÁVAL A MÁRKASZERVIZTÔL

Mester-Gáz Kft. Gyôr, Újkapu utca 1—3. Tel.: 06 20/ 9461 511

• beépítés
• üzembe helyezés
• teljes körû 
 ügyintézés
• fûtés-korszerûsítés
• gázkészülék-
 szerviz

Eladó lakást keresek Győr-Nádorvárosban 15
M Ft-ig. Minden megoldás érdekel! Tel.:
70/9777-830

ÉPÍTŐANYAG
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KÉPRIPORT KÉZILABDA

Arany 
Felejthetetlen hétvégéje volt a győri sportbarátoknak, hiszen városunk két csapata is
emlékezetes, régen várt sikert aratott. A Győri Audi ETO KC szombaton felért a
csúcsra, a Bajnokok Ligája trófeájának elhódításával hivatalosan is Európa legjobb
klubcsapata lett. Vasárnap újabb elsőséget ünnepelhettünk, hiszen a Győri ETO FC
harminc év után ismét megnyerte a labdarúgó-bajnokságot, további örömet okozva
a szurkolóknak. Összeállításunkban felelevenítjük az ünneplés pillanatait, amelyek min-
den bizonnyal örökre belevésődtek a résztvevők emlékezetébe. 
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LABDARÚGÁS KÉPRIPORT

pillanatok Fotók: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor



szerző: lakner gábor
fotók: o. jakócs péter, marcali gábor

A Győri Audi ETO KC története
során először nyerte meg a női
kézilabda Bajnokok Ligáját, mi-
után a döntőben kettős győze-
lemmel bizonyult jobbnak a nor-
vég Larviknál. A győztes finálé
után ezrek köszöntötték a csa-
patot a városháza előtt. 

Most vagy soha – ez a hangulat uralko-
dott a Veszprém Arénában a BL-döntő
visszavágója előtt. Az általunk megkér-
dezettek kivétel nélkül úgy gondolták,
megtörik a zöld-fehérek rossz sorozata,
és nyolcadik nekifutásra felér a csúcsra
az Audi ETO. A bizakodásra az is okot
adott, hogy az első mérkőzésen Norvé-
giában három góllal nyertek a győri lá-
nyok, akárcsak az, hogy az idei érezhe-
tően más csapat volt, mint az eddigiek.
A bemelegítéskor látottak alátámasztot-
ták a szurkolói véleményeket, hiszen
amíg a győriek mosolyogva végezték a
gyakorlatokat, a mindig laza norvégok
összeszorított szájjal, komoran labdáz-
tak saját térfelükön. 

És aztán elkezdődött a mérkőzés.
De még hogyan! Amorim közbelőtt,
Görbicz cunderezett, Löke háromszor
is befordult, Radicevic kétszer, Sze-
pesi egyszer mattolta Legangert,

Valóra vált álmok – Bajnokok Ligája-
Lekic ejtett, Lunde lehúzta a rolót, és
máris 9–2-re vezetett az ötezer néző
támogatását élvező győri csapat. Az
első félidőben még egyszer felzárkó-
zott három gólra a Larvik, de a szünet-
ben 13–8-ra vezetett a szenzációsan
kézilabdázó Audi ETO, összesítésben
ekkor nyolc gól volt a győriek előnye. 

A második félidőben már nem ro-
hantak a győriek, nekik nem volt sür-
gős, a kapkodás pedig hibákhoz is ve-
zethetett volna. Fegyelmezett játék és
zárt védekezés jellemezte a csapatot,
ennek 17–10-es vezetés lett a ju-
talma. A Larvik azonban nem adta fel
és mindent bevetett a folytatásban.
Gro Hammerseng a mérkőzés előtt
azt mondta, ha a legjobbjukat nyújt-
ják, az talán elég lehet a visszavágón.
Nos, nem lett elég. A norvégok való-
ban legjobbjukat nyújtották a mérkő-
zés utolsó harmadában, de egy pilla-
natnyi esélyük sem volt arra, hogy a
szenvedélyesen, de hideg fejjel kézi-
labdázó győriek ellen akár egyetlen
gólt is lefaragjanak az első mérkőzé-
sen összeszedett hátrányból. A kez-
deti 0–0 után az 59. percben 22–22-
nél volt először egyenlő az állás, a nor-
végok egyetlen percig sem vezettek.
Ambros Martin az utolsó győri táma-
dásnál időt kért, és azt mondta, nyerni
akar. Lekic ennek megfelelően betört,
kiharcolt egy hétméterest, amit ki

más, mint Görbicz Anita váltott gólra.
Néhány másodperc volt már csak
hátra, amit Andrea Lekic sírva védeke-
zett végig, a kispadon ülők pedig rob-
banásra készen sorakoztak az oldalvo-
nal mellett. Együtt számolt vissza öt -
ezer szurkoló, hogy aztán a végén vi-
lággá kiálthassa: Bajnokok Ligája-
győztes a Győri Audi ETO!

A győriek nyolcadik nemzetközi ku-
padöntőjükön megszerezték első győ-
zelmüket, a Vasas 1982-es és a Duna-
ferr 1999-es sikere után harmadik ma-
gyar csapatként hódították el a BL
győztesének járó trófeát. A siker kul-
csa, hogy az Audi ETO az utóbbi ti-
zenöt év legjobban védekező együt-
tese volt a Bajnokok Ligájában. A csa-

pat átlagban 21,5 gólt kapott mérkő-
zésenként, ennél jobb mutatóval
pedig senki nem büszkélkedhet az el-
múlt másfél évtizedben. Persze az
sem ártott, hogy a remekül záró fal
mögött a világ jelenlegi legjobb ka-
pusa, Katrine Lunde parádézott hétről
hétre. A győriek védelme a döntőben
is elképesztő volt, nehéz szavakat ta-
lálni arra a teljesítményre, amelynek
köszönhetően Gro Hammerseng a
120 perces párharc 106. percében
szerzi első gólját, Linn Sulland pedig a
48. percben az utolsót. A női kézilab-
dázás egyik legharcosabb amazonját,
a helyenként a durvaságtól sem visz-
szariadó Karoline Breivangot ijedt nyu-
sziként cserélte le edzője a visszavágó
tizedik percében, mert tehetetlen volt
az erőtől és önbizalomtól duzzadó győ-
riekkel szemben. Erre a védekezésre
pedig Ambros Martin tanította meg a
lányokat, ahogyan igazi csapattá is a
spanyol mester kovácsolta össze a
sok kiváló játékost. Mindenki egy
irányba húzott, saját egyéniségét alá-
rendelte a csapat érdekének és maxi-
málisan koncentrált az előtte álló fel-
adatra. Annyi klasszis alkotja az együt-
test, hogy támadásban sem volt gond-
juk a győrieknek, az ellenfelek egészen
egyszerűen nem tudtak ellenszert ta-
lálni a váratlan és technikailag tökéle-
tesen kivitelezett megoldásokra. 

A BL-győztes csapat
Eduarda Amorim, Herr Orsolya
Hornyák Dóra, Görbicz Anita
Korsós Dorina, Kovacsics Anikó
Andrea Lekic, Heidi Löke
Katrine Lunde, Orbán Adrienn
Jovanka Radicevic,
Rédei-Soós Viktória
Sirián Szederke, Szepesi Ivett
Raphaelle Tervel

Ambros Martin vezetőedző
Danyi Gábor másodedző
Dr. Balogh Péter csapatorvos
Dr. Szálasy László csapatorvos
Cseh Zsolt masszőr

SPORT KÉZILABDA
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A végső dudaszó után fantasztikus
örömünnep kezdődött az arénában. A
csapat tagjai a pályán, a szurkolók pedig
a lelátón ünnepeltek örömittasan. A fő-
szereplők csak rövid ideig hagyták el a
játékteret, hiszen az eredményhirde-
tésre egyenként szólították be a történel-
met író győri hősöket. A ceremónián el-
sőként Tomori Zsuzsannát (FTC) kö-
szöntötték, aki a sorozat gólkirálynője
lett 95 találattal, majd a szomorú norvé-
gok vehették át az ezüstérmeket. Ezt kö-
vetően érkeztek a győri lányok, hogy
Jean Brihault EHF-elnök és Borkai Zsolt
MOB-elnök, Győr polgármestere nya-
kukba akassza az aranyérmeket, majd
Görbicz Anita a magasba emelte a tró-
feát. Rövidesen Kovacsics Anikó kért
szót, aki a csapat nevében felköszön-
tötte a hétfőn harmincadik születésnap-
ját ünneplő Görbicz Anitát. Ötezren éne-
kelték közösen Halász Judit slágerét, mi-
közben begördült a pezsgő és a torta. 

„Ennél szebbet sohasem kívánhat-
nék” – vette át a mikrofont a sírással
küszködő ünnepelt, akinek elcsuklott a
hangja. „Nagyon sokat köszönhetünk a
szurkolóinknak, akik mindenhová elkí -
sértek bennünket. Nem jutottunk volna
el idáig, ha a Valcea ellen nincs az a fan-
tasztikus hangulat, amikor hátrányból
visszajöttünk az elődöntőben. Hatal-
mas köszönet jár nektek, nélkületek
nem ment volna” – mondta meghatot-
tan a csapatkapitány. 

„Már a szezon elején is bíztam a
csapatban, nem csak most a döntő
előtt. Úgy gondolom, ez volt a siker
titka: mindannyian tudtuk, mit aka-
runk, és azt is, hogy csak együtt érhet-
jük el. Természetesen nagyon boldog
vagyok, köszönöm a játékosoknak, a

ronázni. Végig lehetett érezni, hogy ké-
pesek vagyunk uralni a mérkőzést, az
első pillanattól éreztetni tudtuk a Larvik-
kal, hogy mi vagyunk a főnökök a pá-
lyán” – mondta Rédei-Soós Viktória. 

„Fantasztikus hangulat uralkodott
a csarnokban, nagyon boldog vagyok,
hogy megörvendeztethettük a csodá-
latos közönségünket. Ebben az évben
nekünk volt a legjobb csapatunk, és

ezt ma is megmutattuk” – mondta la-
punknak Heidi Löke. 

„Tökéletes forgatókönyv szerint
alakult a mérkőzés, hiszen az elejétől
kezdve mi vezettünk. Mindenki jó for-
mában játszott, egy nagy álmunk va-
lósult meg a győzelemmel. Fantaszti-
kus volt a hangulat, ilyen klub nincs
még egy a világon. Hogy mit hoz a
jövő? Van rá esély, hogy még egy
évig kézilabdázom…” – fogalmazott
Raphaelle Tervel. 

Győrött aztán több ezer ember
várta, hogy hazaérjen Veszprémből a
BL-győztes csapat. Gyakorlatilag telje-
sen megtelt a Városház tér, a belváros
pedig tele volt zöld mezbe bújt ünnep-

klubnak, a szurkolóknak, a városnak,
az országnak és az összes ellenfelünk-
nek, továbbá az előttem itt dolgozó
edzőknek, hogy eljuthattunk idáig” –
fogalmazott Ambros Martin vezető-
edző. „Az egész szezonban jellemző
volt ránk, hogy higgadtak maradtunk,
bárhogyan is játszottunk. Ma sem volt
ez másként, és ugyan a Larvik egy pil-
lanatra sem adta fel a küzdelmet, min-
denki bízott a saját képességeiben és
egymásban. Ugyan még hátravan a
Magyar Kupa négyes döntője, de
ezzel egyelőre nem foglalkozunk,
most ünnepelni szeretnénk” – tette
hozzá a spanyol sikerkovács. 

„Egész héten úgy éreztem, hogy
nem történhet másként, mi leszünk a
győztesek. Olyan okosan játszottuk
végig a mérkőzést, hogy nem is vég-
ződhetett máshogy. Egy percig sem
nyugodtunk meg bent a pályán, nem
hittük el, hogy már a nyakunkban van
az aranyérem, ennek köszönhető, hogy
a végén csak odakerült” – nyilatkozta
Kovacsics Anikó, aki 21 évesen a har-
madik BL-döntőjében szerepelt, és ez-
úttal győztesen hagyta el a játékteret. 

„Ez életem legboldogabb pillanata”
– kürtölte világgá Andrea Lekic. „Nem
veszíthettünk, mert az egész mérkő-
zésen érezni lehetett a csapatban az
erőt. Történelmet írtunk, de nehéz
bármit mondanom, nagyon fognak hiá -
nyozni a szurkolók és klub. Az utolsó
perc? Nos, arra nem emlékszem iga-
zán, fogalmam sincs, mit csináltam…
Amikor kiharcoltam a büntetőt, tud-
tam, hogy vége van és miénk a kupa.”

„Fantasztikus érzés, hogy ezt a sze-
zont az Európa-bajnoki bronzérem után
még egy BL-arannyal is meg tudtuk ko-

lőkkel. A csapat tagjai buszról kabri-
ókba szálltak, és azon érkeztek meg a
köszöntésre. Mire az Audik begördül-
tek, eleredt az eső, de ez sem tartott
vissza senkit, fergeteges ünneplés
vette kezdetét a pódium előtt. Rövid ün-
nepi beszédet mondott Borkai Zsolt
polgármester, Kelecsényi Ernő, a klub
elnöke, illetve Thomas Faustmann, a
győrieket főszponzorként támogató
Audi Hungaria Motor Kft. első embere.
Ambros Martin magyarul köszöntötte
a szurkolókat, Kovacsics Anikó pedig a
színpadon vette át az év legjobb fiatal
játékosának járó díjat. 

„Régóta várt erre a sikerre a város.
Mostanra egységessé formálódott a
csapat, amely igazi közösséget alkot.
Eddig talán éppen ez hiányzott” –
mondta Borkai Zsolt, aki külön köszön-
tötte Vanyus Attilát, a klub előző elnökét.

„Számomra a győzelem legfonto-
sabb üzenete, hogy van értelme a ke-
mény munkának, de természetesen
még nagyon sok összetevője van a si-
kernek. Gratulálok a csapatnak és kala-
pot emelek az elvégzett munka előtt, na-
gyon sokat tettek azért, hogy Győrbe
kerüljön a trófea. Nagyon nehéz lesz
még egy ilyen szezont produkálnunk,
de megpróbáljuk megvédeni a címün-
ket. Ugyanilyen megszállottan, de hideg
fejjel folytatjuk a következő szezonban

is, és nagyon sok örömet szeretnénk
okozni a szurkolóinknak, Győrnek és a
magyar kézilabdás társadalomnak” –
értékelt Kelecsényi Ernő klubelnök. 

A Győri Audi ETO KC csütörtökön
azt is bejelentette, kik pótolják a nyáron
Szkopjéba távozó Jovanka Radicevicet
és Andrea Lekicet. A jobbszélre a ma-
gyar válogatott Bognár-Bódi Berna-
dett érkezik, aki 2001 és 2007 között
már tagja volt a zöld-fehér csapatnak.
A balkezes lövő posztjára egy igazi vi-
lágklasszist szerződtetett a klub a két-
szeres BL-győztes, olimpiai ezüstér-
mes és Európa-bajnok montenegrói
Katarina Bulatovic személyében, aki az
Oltchim Valceától igazolt Győrbe.

Jegyzőkönyv
Győri Audi ETO KC–Larvik 23–22 (12–8)
Veszprém, Bajnokok Ligája-döntő, 2. mérkőzés, 5.000 néző. V.: Gubica,
Milosevic (horvátok).
Audi ETO: Lunde – Radicevic 5, Lekic 3, Görbicz 4/3, Löke 5, Amorim 2,
Kovacsics 2/1. Cs.: Herr (kapus), Tervel, Szepesi 2, Rédei-Soós, Orbán.
Vezetőedző: Ambros Martin.
Larvik: Leganger – Riegelhuth 4, Sulland, Breivang, Blanco 2, Hammer-
seng 4, T. Mörk 3. Cs.: Larsen 2, N. Mörk 5/4, Edin 2, Wibe. Vezetőedző:
Ole Gustav Gjekstad.
Bajnokok Ligája-győztes: Győri Audi ETO KC, kettős győzelemmel, 47–43-as
összesítéssel. 
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A Győri ETO FC a Ferencváros
legyőzésével három fordulóval
a vége előtt megnyerte az OTP
Bank Ligát. A zöld-fehér klub
először ötven, legutóbb harminc
éve ünnepelhetett bajnoki
címet, a mindent eldöntő mér-
kőzést a korábbi győztesek is a
helyszínen látták. 

Még el sem kezdődött a Győri ETO FC
és a Ferencváros találkozója, már öröm-
mámorban úszott a lelátó. A DVSC
ugyanis 2–1-re legyőzte a Videotont,
ami azt jelentette, hogy győri siker ese-
tén bajnokavatással zárulhat az este. 

A vendégek azonban máshogy
gondolták ezt, és a találkozó elején
számos helyzetet dolgoztak ki, jóval
többet támadott ekkor a fővárosi
együttes. A legnagyobb győri helyzet
Trajkovic előtt adódott, de Kamber be-
dobása után öt méterről a kapu fölé
fejelt. Az első félidőben nem láthatott
gólt a szépszámú közönség, a mérkő-
zésre rekordot jelentő 13.700 néző lá-
togatott ki, akik remek hangulatot te-
remtettek a stadionban.

Harminc év után ismét labdarúgó-
Szünetben kettőt cserélt Pintér At-

tila, a megsérült Stevanovicot Molnár
váltotta a kapuban, míg Kronaveter
helyett Andric érkezett a pályára. Az
ETO a második félidőben nekiesett el-
lenfelének, és bár Varga ziccerét még
hárította a vendégkapus, a 60. perc-
ben már ő is tehetetlen volt. Kamber
keresztlabdája után Andric becsapta
Alempijevicet, aki lerántotta a győri tá-
madót, a játékvezető büntetőt ítélt és
kiállította a védőt. Völgyi kíméletlen
ítéletvégrehajtó volt, higgadtan a jobb
alsó sarokba helyezett. 

Az emberelőny azonban mindösz-
sze két percig tartott, a gólszerző egy
felugrás után megkapta második
sárga lapját. A 79. perctől pedig már
a Fradi játszott emberelőnyben,
Strestik rossz ütemű belépője piros
lapot ért, a brazil Leonardo szárka-
pocscsont-törést szenvedett a be-
csúszást követően. A hazaiak azon-
ban hősiesen kivédekezték a hátra-
lévő perceket, az 1–0-ás győzelem
pedig azt jelentette, hogy a Győri
ETO FC megszerezte története ne-
gyedik bajnoki címét!

Egymás nyakába borult edző és
játékos, a drukkerek a hangosbe-
mondó szavai ellenére elözönlötték a

pályát, ahol fergeteges ünneplés
vette kezdetét. A mezüktől és min-
den felszerelésüktől megfosztott já-
tékosok csak jóval később jutottak
be az öltözőbe, ahol folytatódott a fi-

eszta. Az öltöző falára a csapat felraj-
zolta a negyedik bajnoki címet je-
lentő csillagot, Pintér Attila pedig
egy vödör jeget kapott a nyakába. A
győri játékosok a medencébe vetet-

ték magukat, és arról is gondoskod-
tak, hogy mindenki csobbanjon
egyet, akinek része volt a sikerben.
Tarsoly Csabát és Pintér Attilát pél-
dául a sajtótájékoztatóról rabolták el

és dobták a vízbe az ünneplő győriek.
A vezetőedző ki tudja, hányadszor
váltott ruhát az este folyamán, míg a
klubelnök átázott öltönyben folytatta
nyilatkozatát az öltözőfolyosón. 

A Győri ETO FC vasárnap délután
köszöntötte az ötven, illetve harminc
évvel ezelőtt bajnoki címet szerzett
csapatait. Az Audi segítségével autó-
karaván vonult át a belvároson, a ko-
csik fedélzetén az egykori kedvencek-
kel. Az ETO-shopban egész évben
nyitva tartó kiállítás nyílt a két csapat
korabeli relikviáiból, melyet az ünne-
peltek is szemügyre vettek. A legen-
dák díszvacsorán vettek részt, ame-
lyen az 1963-as és az 1983-as csapat
tagjait köszöntötte és megajándé-
kozta Tarsoly Csaba, a klub elnöke,
Borkai Zsolt polgármester, Vági Már-
ton, a Magyar Labdarúgó Szövetség
főtitkára, továbbá az ETO 100 Baráti
Kör. A bajnokokat az esti mérkőzés
előtt a pályán is köszöntötték, ahol
több mint tizenháromezer szurkoló
ünnepelte őket. Huszonketten már
nincsenek köztünk a két bajnokcsa-
pat játékosai és vezetői közül, hárman
pedig nem tudtak eljönni az ünnep-
ségre. Huszonnyolcan azonban közö-
sen idézték fel a múlt sikereit, így újra
egymás mellett ült a kispadon Vere-
bes József és segítője, Bolla Péter,
akik másfél évtizeden keresztül dol-
goztak együtt.   

Legendákat köszöntöttek: tisztelgés a múlt sikerkovácsai előtt
minden pontjából jöttek emberek meg-
nézni minket” – mesélte a Mágus. 

„Kezdő edzőként csöppentem bele a
harminc évvel ezelőtti csapatba, ami
szakmailag és emberileg is kiváló társa-
ság volt. Nagyon jól éreztem magam,
rengeteg tanultam, élmény volt ebben a
közegben élni. Óriási futball-láz volt
Győrben, rendre telt házas mérkőzése-
ket játszott a csapat. Sajnos az akkori Bu-
dapest-centrikus vezetés mindent meg-
tett, hogy vidéki klubként nemzetközi
szinten ne lehessünk sikeresek” – tette
hozzá Bolla Péter kabinetfőnök, aki pá-
lyaedzőként segítette a Mágust. „Na-
gyon jó érzés volt, hogy harminc év után
újra bajnok lett az ETO, le a kalappal Tar-
soly Csaba munkája előtt, aki tizenkét
éve mindent megtesz a sikerért. Édes
napok voltak Győrben, hiszen egy nap-
pal előtte a kézilabdázók BL-t nyertek.
Győr a sport, a kultúra, az oktatás és a
gazdaság területén is az élen jár, akkor
lennénk boldogok, ha minden város így
teljesítene és az egész ország szárnyalna.
A hat éve elkezdett munkánk gyümölcse
szépen érik, minden sportágban sorra
érkeznek a sikerek. Nem kérdés, hogy
megéri a költségvetés több mint egy szá-
zalékát a sportra fordítani.” 

„Nagy élmény volt aranyéremmel ün-
nepelni a klub utolsó bajnoki címének a
harmincadik évfordulóját. Az ETO meg-
érdemelten lett bajnok, állítom, nincs
jobb csapat a mai magyar mezőnyben.
Annak külön örülök, hogy Tarsoly Csaba
tizenkét éves kitartó, szívós munkáját
végre siker koronázza. A nyolcvanas
években elért sikereknél fontosabb volt

a közönség szeretete, ami a mai napig
elkísér minket. Akkor olyan játékrend-
szert dolgoztam ki, amelyben a csapat
tagjai jól érezték magukat, kibontakoz-
tathatták tudásukat, és amely megfelelt
az ambícióiknak is. A bajnokságban
százkét gólt szereztünk, a meccseinkre
pedig nem lehetett jegyet kapni, kicsi-
nek bizonyult a stadion, és az ország
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bajnokságot nyert a Győri ETO FC

„Kapott a csapat ebben az évben
hideget-meleget, amit ezek a játéko-
sok nem érdemeltek meg” – kezdte
értékelését Pintér Attila, a bajnokcsa-
pat vezetőedzője. „Vannak emberek,
akik úgy formálnak véleményt, hogy
nincsenek tisztában azzal, milyen
szakmai munkát végeznek egy-egy
klubnál. Fájó pont volt számunkra,
hogy szinte az egész szezon folyamán
kívülről megpróbáltak minket az
egyensúlyunkból kibillenteni, de sze-
rencsére ez nem sikerült. Senkit sem
az eredmény minősít, hanem hogy
mit tesz meg a sikerért és hogy milyen
ember. Gratulálok a csapatnak az
egész éves teljesítményéhez, szeret-
ném megköszönni azoknak az embe -
reknek, akik mindig bíztak bennem.
Különös tekintettel Antók Zoltánra,
akivel hét évig tudtam együtt dolgozni,
és Tarsoly Csabára, aki sok telefonhí-
vást kapott, hogy ne én legyek a csa-
pat vezetőedzője, de végig bízott ben-
nem, és ennek bajnoki cím lett a ju-
talma. Köszönöm édesanyámnak és
édesapámnak, aki már nem lehet köz-
tünk, de föntről mindig segít nekem
és természetesen köszönöm a csalá-
domnak is. Ez az aranyérem a legérté-
kesebb az eddigi pályafutásom során”
– mondta meghatottan Pintér Attila,
aki aztán rátért a mérkőzés értékelé-
sére is. „A Ferencváros jó játékosokat
igazolt idén, de nem okoztak szá-
munkra meglepetést, tudtuk, mire
számíthatunk tőlük. A cserék ismét
sokat lendítettek a csapaton, persze
kapust nem szerettem volna cserélni,
de Molnár Pétert ismét meg kell di-
csérnem, aki éles meccsen is jól telje-
sített. Nagyon jó mérkőzést játszot-
tunk, mindkét oldalon voltak helyze-
tek, de egy góllal megérdemelten
nyertünk. Nem vagyunk vakok, látjuk,
hogy milyen problémáink vannak, tud-
juk, hol kellene megerősíteni a csapa-
tot ahhoz, hogy a nemzetközi poron-
don is jól szerepeljünk. Persze mi nem

tudunk Cristiano Ronaldókat igazolni,
csak olyan játékosokat, akikben lá-
tunk fantáziát, de be kell tudni állítani
őket a sorba vagy nincsenek megfe-
lelő edzettségi állapotban.”

„Tizenkét éve vagyok az ETO el-
nöke, attól függ, honnan nézzük, ez
lehet egy röpke pillanat, de akár na-
gyon hosszú idő is. Sokáig vártunk
erre a sikerre, amit ma elértünk, elég
vehemens ember lettem a futballban,
az igazságtalanságokat nem szere-

tem. A labdarúgásban mindig győz-
zön a jobb csapat, ez, gondolom,
most az ETO volt” – mondta az ünnep-
léskor szerényen a háttérbe vonuló
Tarsoly Csaba. 

„Csapatként értük el ezt a nagyon
nagy sikert, köszönetet szeretnék mon-
dani az egész stábnak, az elnöknek,
mindenkinek, aki itt dolgozik, mert nél-
külük nem ment volna” – mondta a
mindent eldöntő győri gól szerzője, Völ-
gyi Dániel. „Elég sok tizenegyest ki-
hagytunk a bajnokságban, de ezt hig-
gadtan tudtam értékesíteni, aminek na-
gyon örültem. Utána sajnos jött a kiállí-
tás, amit nem éreztem jogosnak, nem

volt szándékosság a mozdulatomban.
Komoly érzelmi hullámvasutat jártam
be a mérkőzés alatt, de most hihetetle-
nül boldog vagyok!”

A vasárnapi mérkőzés utózöngéje,
hogy az MLSZ fegyelmi bizottsága öt
hónapra eltiltotta Marek Strestiket,
mert súlyos sérülést okozott rossz
ütemű becsúszásával. A cseh légiós –
bár a mérkőzést követően a televízió
nyilvánossága előtt többször is bocsá-
natot kért tettéért, és nem is tudott a

riporter kérdésére válaszolni, mert any-
nyira az eset hatása alatt volt – az első
fokú döntés értelmében október köze-
péig nem játszhat sem bajnoki, sem
Magyar Kupa-mérkőzésen. Láttunk
már magyar labdarúgópályákon ha-
sonlóan sajnálatos belépőket, elég
csak Jarmo Ahjupera, Medgyesi
László, Csertői Aurél vagy Véber
György horrorisztikus sérülésére gon-
dolni, a példás szigor akkor azonban
valahogy elmaradt. Az országos sajtó-
ban napok óta tartó lejáratókampány-
ról nem is beszélve…

A Győri ETO FC így Marek Stres-
tik és az egy mérkőzésre eltiltott Völ-

gyi Dániel nélkül kénytelen megvívni
hétvégi bajnokiját, amelyet vasárnap
18.30 órakor játszik a Budapest Hon-
véd otthonában. Szerdán 20 órakor
ismét a Bozsik-stadionba látogat a
csapat, ugyanis ott rendezik meg a
Magyar Kupa döntőjét, melyen a
DVSC lesz a zöld-fehérek ellenfele. A
klub 3.300 belépőt kapott a fővárosi
fináléra, melyekből ajándékjegyekkel
kedveskedett minden bérletesének.
Mindazok, akik kíváncsiak a kupa-

döntőre, de nem vásároltak az idény
során bérletet, pénteken 10 órától az
ETO Stadion hazai jegypénztárában
juthatnak belépőhöz a készlet ere-
jéig. Az állóhelyekre 500, az ülőhe-
lyekre 1000 forint a jegyek ára, fon-
tos tudnivaló, hogy a mérkőzés nap-
ján Budapesten nem lehet belépője-
gyet vásárolni. 

Még sohasem fordult elő, hogy az
ETO ugyanabban az évben bajnoksá-
got és kupát nyerjen. Pintér Attila la-
punknak elmondta, mindenképpen
élni szeretnének a történelmi lehető-
séggel. Reméljük, szerdán újabb csil-
laggal bővül a győri öltöző fala!

Eljegyzés a kezdőkörben
A szünetben újra tombolt a lelátó, a szurkolók ekkor a Bajnokok Ligáját
nyert Győri Audi ETO csapatát ünnepelték. A futballisták nevében Horváth
Cs. Attila klubmenedzser és Vincze Ottó utánpótlás-menedzser virággal
köszöntötte a lányokat. Görbicz Anita egy gyűrűt is kapott a virág mellé,
Vincze Ottó ugyanis a kezdőkörben jegyezte el kedvesét. 
„Az életben vannak fontos pillanatok, amelyek felejthetetlenek, az el-
múlt hétvége is ezek közé tartozik. A BL-győzelemmel Anita életének
nagy álma vált valóra, és ezt az ünneplést szerettem volna a lánykérés-
sel megkoronázni. Azt hiszem, most mi vagyunk legboldogabb pár a
világon” – osztotta meg örömét Vincze Ottó, aki hozzátette, szűk csa-
ládi körben azért megismétli a lánykérést. 
„Szerintem az elmúlt tíz év alatt összesen nem ért engem annyi öröm,
mint amennyit az elmúlt napokban kaptam! Csodálatos érzés a szurkolók
és a csapat szeretete, amely felém árad, de álmomban sem gondoltam,
hogy vasárnap még menyasszony is leszek. Biztos vagyok benne, hogy
életem legszebb napjait élem most át” – mondta el Görbicz Anita.

LABDARÚGÁS SPORT
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A Rába ETO futsalcsapata újabb fölé-
nyes győzelmet aratott a bajnokság
felsőházi rájátszásában, a bajnok zöld-
fehérek ezúttal az UTC Futsal Team
Szeged ellen nyertek hazai pályán 8–
4-re. Az első játékrészben mindkét ol-
dalon potyogtak a gólok, izgalmas, jó
iramú, színvonalas mérkőzést láthat-
tak a nézők. A szünetben Ramada és
Harnisch duplázásának köszönhe-
tően 4–3-ra vezetett a Rába ETO. Tér-
félcsere után Ramada megszerezte
harmadik gólját is, de a szegedieknek

Az ország egyik legrangosabb
tekével kapcsolatos esemé-
nyévé nőtte ki magát a győri
Kristyán Zsuzsa Emlékverseny,
mellyel az ötszörös világbaj-
noknő emléke előtt tisztelegnek
évről évre. Idén május 18–26.
között a Pannon-Flax tekecsar-
nokban rendezik meg a viadalt,
ahol a magyar élvonal mellett
osztrák, cseh és szlovák sporto-
lók is gurítanak majd. A női csa-
patverseny mellett lesznek
páros és egyéni versenyszámok
a különböző korosztályok iga-
zolt és amatőr sportolói szá-
mára, még a hatvan év fölöttiek
is külön kategóriában rajtolnak.
A nevezés díjtalan, az emlék-
póló és emléklap minden részt-
vevő számára garantált.

A Nádorvárosi Sporthorgászok Egye-
sülete idén is megrendezi népszerű
nyári napközis horgásztáborát az
egyesület tanyaházában (Győr, Szé-
rűskert utca 36.). Az egyhetes turnu-
sok június 17–21., június 24–28. és jú-
lius 1–5. között lesznek, a foglalkozá-
sok naponta 8 órától 17 óráig tarta-
nak. A részvételi díj 15.000 forint fe-
jenként, a szervezők reggelit, ebédet
és uzsonnát biztosítanak a gyerekek-
nek, akik a sporthorgászat szabályai-
val, etikai kérdéseivel, a felszerelések-
kel és a halfogás trükkjeivel ismerked-
hetnek meg. Érdeklődni és jelentkezni
Major Hajnalkánál lehet a 20/426-
0400-ás telefonszámon. 

A Győri Kosárlabda Club vasárnap csa-
ládi nappal ünnepelte fennállásának
huszadik évfordulóját. A nagyszabású
rendezvényen közel másfél ezer ember
szórakozott együtt, a programot a klub
utánpótláscsapatainak bemutatói és
mérkőzései színesítették. A főmérkő-
zésnek számító felnőtt és U23-as csa-
pat összecsapása előtt köszöntötték
azt a kilenc szakembert, akik a húsz
évben vezetőedzőként irányították az
együttest. Ők sorrendben: Dallos Ernő,
Győrváry Géza, Major Károly, Kulacs
Zoltán, Magyar András, Gyömörei
Tamás, Laky Tibor, Panácz Attila és
Kozma Tamás. Ezután adták át azokat

Az élvonalba feljutott SZESE Győr elszen-
vedte szezonbeli első vereségét a férfi ké-
zilabda NB I/B-s bajnokság nyugati cso-
portjában. A győriek számára már nem
volt tétje a találkozónak, ezért nehezen is
pörögtek fel az MKB-Veszprém második
csapatával lejátszott idegenbeli összecsa-

pásra. Szünetben 18–13-ra vezettek a ha-
zaiak, akik az ötgólos előnyből négyet
megőriztek a mérkőzés végéig, és 29–25-
re nyertek az egyetemiek ellen. 

A SZESE Győr szombaton 18 órakor
szezonbeli utolsó hazai mérkőzésén a
Balatonfüred második csapatát fogadja,
a győriek pedig szeretnék győzelemmel
megköszönni közönségüknek az egész
éves buzdítást, és közösen megünne-
pelni a bajnoki címet és a feljutást. 

Húszéves a Győri Kosárlabda Club
a díjakat, melyet az egyesület hagyo-
mányteremtő céllal hozott létre. Ezek
alapján az év utánpótlás-játékosa Káli
Szabolcs, az év játékosa Papp Balázs,
míg az év edzője Csaplár-Nagy Ervin
lettek. Az egyetemi csarnok mellett fel-
állított sörsátorban is nagyszerű volt a
hangulat. Rég nem látott ismerősök
beszélgettek és kóstolták a finom éte-
leket, italokat. A gyerekek körében óriási
sikert aratott a sátor mellett felállított
légvár és trambulin is.

Az edzőcsarnokban ezalatt játszot-
ták le a tizenkét csapatos városi bajnok-
ság döntőjét, a fináléban a Gyűrűk Ura
letaszította trónjáról a négyszeres baj-

nok Széchenyi Old Stars csapatát. A
harmadik helyezett az utolsó pillanatok-
ban fordító Györeg Rókák lettek, meg-
előzve a bajnokság egyik üde színfoltját,
a Tetra Basket alakulatát. A legsportsze-
rűbb csapat a Hat-Agro Senior, a leg-
jobb büntetődobó Balogh Gyula (Szé-
chenyi Old Stars), a legjobb kétpontos-
dobó Mészáros Gábor (IKC), a legjobb
tripladobó Kránitz Krisztián (Tetra Bas-
ket) lett, utóbbit választották meg a baj-
nokság legértékesebb játékosának is. A
városi bajnokság első két helyezettje be-
jutott a megyei bajnokság négyes dön-
tőjébe, amit az egyetemi csarnokban
rendeznek május 25-én.

Szezonzáró

Toborzó. A Győri Kosárlabda Club
felvételt hirdet 2000–2005 között
született fiúk részére. A toborzót
május 24-én, pénteken 15 órakor
tartják a Móra Ferenc Általános és
Középiskola tornatermében. To-
vábbi információk Németh Istvántól
kérhetőek a 20/917-7955-ös tele-
fonszámon vagy az info@gyoriko-
sar.hu e-mail címen. 

Kristyán
Zsuzsa Emlék-
verseny

még erre is volt válaszuk. Az utolsó tíz
percre azonban elfogyott a vendégek
ereje, ekkor a győriek könyörtelenül ki-
használták a vendégek hibáit és gyors
egymásutánban három gólt is lőttek.
Egy percen belül Fabio, majd Dróth
kétszer is betalált a szegediek kapu-
jába, így alakult ki a 8–4-es végered-
mény. A Rába ETO pénteken 20.30
órakor Gödöllőn lép pályára, majd egy
héttel később, május 24-én 18.30 óra-
kor a Berettyóújfalu ellen zárja a sze-
zont a Magvassyban. 

Újabb
gála-

előadás

Nádorvárosi
horgásztábor



2013. május 17.   / + / 31

MOZAIK SPORT

Az Aranyparton a Patent Sárkányhajó
Roadshow-val vette kezdetét a hivata-
los sárkányhajó-szezon, amely hagyo-
mányosan a hét helyszínből álló ver-
senysorozat első állomása. Az egész
napos rendezvényen összesen 42 csa-
pat állt rajthoz a különböző kategóriák-
ban, hogy eldöntsék, kinek a nyakába
akasztják a győzteseknek járó érmeket.

Az általános iskolák versenyében az
Óvári Sárkányfiókák, a középiskolások
között a Mor(a)or csapata nyert. A friss
sárkányok között az Angyalföldi Sárká-
nyok voltak a leggyorsabbak, míg a di-
vízió 3-ban a Balatoni KKEV SE legény-
sége végzett az élen. Divízió 2-ben az
Atom Dragons, míg divízió 1-ben a
Rubin Lapátolók lettek az elsők. A fér-
fiak nyílt versenyében a Tatai Hódy, a
nőknél pedig a Győr–Mosonmagyar -
óvár versenyegyesülés győzött. A 2000
méteres versenyszámokban a Balatoni
KKEV SE, a KOLÓnia és a Römi KKSK
lettek a divíziók győztesei.

Hétvégén egy újabb rangos meg-
mérettetést láthatnak az Aranypartra
kilátogató sportbarátok, ugyanis pén-
tektől vasárnapig tart a kajak-kenu
maratoni országos bajnokság. A Jed-
lik híd építése miatt kényszerűségből
egy évre kihagyta a rendezést, egyéb-
ként két évtizede Győr a verseny házi -
gazdája. Pénteken 14.30 órakor rajtol-
nak az első versenyzők, míg szomba-
ton és vasárnap 9 órától szállnak vízre
a sportolók. 

Tizennyolc érmet, köztük hat aranyat sze-
reztek a magyar versenyzők a szegedi
kajak-kenu világkupán. A sikerből a Gra-
boplast Győri VSE sportolói is kivették a
részüket, akik egy arany-, három ezüst-
és két bronzéremmel térhettek haza a
Maty-éri versenypályáról. A győri klubot
összesen tizenkét versenyző képviselte
Szegeden, ahol ötven nemzet közel
nyolcszáz sportolója szállt vízre. 

Az olimpiai ezüstérmes férfi kajak-
négyes Kammerer Zoltán vezetésével
ezúttal is második lett ezer méteren. A
Kovács Attilát is soraiban tudó négyes
nem jutott be a döntőbe ebben a
számban. A londoni bajnok női kajak-
négyes szintén másodikként ért célba
500 méteren, a hajóban ott evezett Fa-
zekas Krisztina is. A másik magyar
egység Farkasdi Ramónával a sorai-
ban kilencedikként zárt. 

Takács Kincső második, Lakatos
Zsanett negyedik helyen érkezett meg
a női kenu egyesek 200 méteres szá-
mában, hogy aztán 500 méteren pá-
rosuk maga mögé utasítson minden-
kit és megnyerjék a világkupát. A férfi
kenu négyesek viadalában a Nagy Pé-
tert soraiban tudó egység bronzér-
mes lett. Csay Renáta harmadikként
ért célba a női kajakosok ötezer méte-
res futamában. 

Győri siker
a Dunai Regattán

Az Unicentrál Bulls csapatának két versenyzője is
győzni tudott az innsbrucki kick-box világkupán
K-1 szabályrendszerben. Grónai Sándor és Horváth
László is a dobogó legmagasabb fokára állhatott
Európa egyik legrangosabb versenyén. Nagysze-
rűen szerepelt a csapat többi tagja is, hiszen Hor-
váth Beatrix második, Horváth Gyula és Nardelotti
Zoltán harmadik helyezést ért el. A versenyzőket
Csányi János és Vlasich Róbert készítette fel. 

Kajak-kenus éremeső Szegeden

A férfi kenusok ezerméteres ver-
senyében Varga Dávid negyedikként
ért célba, míg Lantos Ádám 200 mé-
teren ötödik lett. A Lantos Ádám és
Nagy Péter alkotta kenupáros ne-
gyedik lett 200 méteren. A férfi ka-
jakpárosok 200 méteres versenyé-
nek B-döntőjében Kadler Viktor és
Hérics Dávid második helyezést ért
el. A betegséggel küzdő Fazekas
Krisztina a B-döntő nyolcadik he-
lyén zárt a női kajak egyesek 500
méteres megmérettetésén. Janics
Natasa nem volt tagja a magyar vá-

logatott keretének, így ő csak civil-
ben figyelte a versenyt. A két hét
múlva esedékes válogatóversenyen
azonban már ő is rajthoz áll. 

További hír, hogy a Graboplast
marad a Győri Vízisport Egyesület
kajak-kenu szakosztályának névadó
főszponzora. Az erről szóló egyéves
szerződést kedden írta Jancsó Péter,
a Graboplast vezérigazgatója, és Áb-
rahám Csaba, az egyesület ügyve-
zető-elnöke. A vállalat immár hat éve
névadója az ország egyik legeredmé-
nyesebb szakosztályának.

Benépesült
az Aranypart

Sárkányhajóban a budapesti Semmelweis Egyetem, az
evezős nyolcasok között pedig a győri Széchenyi István
Egyetem csapata nyerte a budapesti Dunai Regattát,
amelyet az év egyetemistaversenyeként hirdettek meg
a szervezők. Az egész napos programsorozattal egybe-
kötött viadalt, amelynek központja a Műegyetem rak-
parton volt, hagyományteremtő szándékkal rendezték.
A versenyzők a Duna leglátványosabb budapesti szaka-
szán, a Parlamenttől, illetve a Vigadótól a Budapesti Mű-
szaki Egyetem központi épületéig eveztek. A futamokon
nyolc egyetem vett részt. 

Világkupa-
győztesek

MTI-fotó: Kovács Tamás

MTI-fotó: Mohai Balázs



Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye letGyőr, Liezen-
Mayer u. 57. Tel.: 96/412-221. Hétfőn, kedden
és csütörtökön 16 órától más nap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig, pénteken 14 órától 7
órá ig. Munka szü ne  ti és ünnepnapokon az ügye-
let folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés 0–24
óráig: 96/50-50-55. 
GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat a
96/50-50-50-es szá mon munkanapokon
7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 
E-mail: info@gyorszol.hu
• Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8–16, pénteken
8–14, csütörtökön 7–19 óráig. A pénztár 30
perccel előbb zár. 
• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17.30, p.: 14 óráig.
A pénztár 30 perccel előbb zár. Fax: 96/505-
099. 
• ETO Park  GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig. Tel.:
96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Közterületi hi-
babejelentés a 06-80/204-086-os ingye-
nes zöld számon. Ügy fél szolgálat: 96/522-
630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30, pén-
teken 7.30– 13.30 óráig.

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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KOS
Nagyon szerencsések a héten, jó lehetősé-
gek adódnak munkájukban és a magánéletükben.
Amit elterveztek, azt véghez is tudják vinni.

BIKA
Kicsit lassítsanak, gondolják végig életüket.
Minden a terv szerint halad, de tervezzék meg, mi-
lyen céljaikra nem jutott még energia. 

IKREK
Ne idegeskedjenek feleslegesen a héten,
mert az nem tesz jót. Vegyék sorra a feladatokat,
csak ez előttük álló kihívásokra koncentráljanak.

RÁK
Rendezzenek minden félreértést, mert
nagy üggyé dagadhat egy apró probléma. A szere-
lem most középpontban szerepel az életükben.

OROSZLÁN
Az élet vagy önök minden problémára
megoldást talál a héten. Ragadják meg a lehetősége-
ket az előrelépésre, figyeljenek megérzéseikre.

SZŰZ
Figyeljenek többet magukra, a munkában
könnyen kihasználhatják önöket. Ha tudnak, menje-
nek el szabadságra, vigyázzanak az egészségükre.

MÉRLEG
Tele vannak ötletekkel. Ne feledkezzenek
meg barátaikról, szükségük van az önök segítségére.
Párkapcsolatukban előrelépés várható.

SKORPIÓ
Végre megoldhatnak egy régóta húzódó
konfliktust. Ezzel nagyon sok energiájuk szabadul
fel, ami persze jót tesz párkapcsolatuknak.

NYILAS
Rengeteg a teendőjük. Rendszerezzék eze-
ket, különben csak az idegességük nő. Így jut ide-
jük párjukra is, akivel van mit megbeszélniük

BAK
Ez a pihenés ideje. Foglalkozzanak maguk-
kal, lazítsanak egy kicsit, erre most nagy szüksé-
gük van. Gyűjtsenek erőt a következő feladatokra.

VÍZÖNTŐ
Rengeteg ötletük van. A legsürgetőbbel kezd-
jék a megvalósítást, így nem marad el semmi. Ezeket
párkapcsolatukban is kamatoztassák.

HALAK
Ne menjenek felesleges konfliktusokba. Ren-
dezzék le rögtön azokat. Minden fronton pörgős idő-
szak elé néznek, gyűjtsenek hozzá az erőt.

Horoszkóp

Radics Gigi tanévzáró nagykoncertjére nyer-
het jegyet, aki helyesen válaszol három kérdé-
sünkre, melyhez segítséget ad „Radics Gigi:
A színpad az igazi szerelmem” cikkünk. 

1. Mi a kedvenc zenei stílusa Giginek?
2. Hol forgatták az énekesnŐ videoklipjét?
3. Melyik hónapban koncertezik városunkban?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre
várjuk május 22-ig.
A Győri Filharmonikus Zenekar Négy év-
szak koncertjére szóló páros jegyet Sipák
Tünde és Lantos Máté, a „Nikotinstop”
kezelést Dénes Erzsébet, Kovács István
és Hegyesi Andrea nyerte.

NYERJEN
koncertjegyet!


