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11. oldal Idén is csatlakozik Győr a „Ragyogjon kékben” nemzet-
közi akcióhoz, melyet az autizmus világnapján, április 2-án tartanak.
Délelőtt különleges kiállítás nyílik az autizmussal élők alkotásaiból a
plázában, késő délután pedig egyórás „kék sétára” hívnak a belvá-
rosba a szervezők minden érdeklődőt, a fogyatékkal élőket támogató
segítőkész embereket. Győrben kék színt ölt a Vásárhelyi híd.

5. oldal Kossuth Lajos utcai
épületek felújításával kezdődött
meg Újváros szociális rehabilitá-
ciója. A városrész fejlődését az
életminőség javításáért felelős
programok is segítik.

4. oldal A lehető legjobbkor állhat-
tam munkába. A püspökség élni tu-
dott a rendszerváltással megnyíló le-
hetőségekkel – mondta dr. Pápai
Lajos lapunk Miért szeretem Győrt?
rovatában.

Húsvét öröme
Ünnepi gondolatok a 3. oldalon

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

NAPRÓL NAPRA

Március 22.

Március 23.

Március 24.

Március 25.

Március 26.

Március 27.

Március 28.

Jelölés. A Győri Nemzeti Színház idei je-
löltje a Kaszás Attila-díjra Járai Máté szín-
művész. A magyar nyelven játszó társula-
tok jelölhették egy-egy tagjukat a díjra. 

Zarándokút. A világörökség részét ké-
pező zarándokút magyarországi szaka-
szát az ausztriai Wolfshalnál fűzhetik fel
az El Camino európai hálózatára. 

Ereklye. A torinói lepel „egy az egyben”
másolata a nagyhéten, vasárnaptól szom-
batig a Szent Kamillus-templomban lát-
ható. Nagypénteken és nagyszombaton
egész nap szabadon látogatható.

Ösztöndíjátadás.A Győr Városi Ösztön-
díjra első éves jogász és közgazdász önkölt-
séges hallgatók pályázhattak, a Waberer’s
Ösztöndíjasok pedig a mérnökképzés
mesterszakos hallgatói közül kerültek ki.

Havazás. Télies útviszonyok és fenn-
akadások nehezítették a közlekedést.
A megyében az utak csúszósak voltak,
a 81-es főút kivezető szakaszán a
szomszédos megyébe tartó autósokat
a rendőrök visszafordították. 

Új modell. Városunkban gyártott mo-
dellel lép a legnagyobb globális piaci
szegmens kompakt limuzin osztályába
az Audi. A négyajtós A3 limuzin kis tö-
megű, erős és nagy hatékonyságú haj-
tásrendszerrel bír majd. 

Vagyonvédelem. A Kereskedelmi és
Iparkamara Vagyonvédelmi Vezetők
Klubja tartotta első összejövetelét. A szak-
mai előadás témája a személy- és vagyon -
őrök képzése és vizsgáztatása volt.

A győriek régi vágya va-
lósulhat meg a multi-
funkciós csarnok meg-
építésével. Jelenleg az
előkészítés zajlik, a kor-
mány júniusban dönthet
a támogatásról.

Borkai Zsolt polgármester
lapunk kérdésére el-
mondta, a közelmúltban
sportügyekben egyezte-
tett Orbán Viktor minisz-
terelnökkel, és a megbe-
szélésen téma volt a városi
multifunkciós csarnok is.
A polgármester hang sú -
lyoz  ta, Győr sportélete,
ver senyeredményei, a
2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál megren-
dezése is érdemessé teszi
városunkat arra, hogy
megvalósuljon a győriek
által régóta várt fejlesztés.
Hozzátette, a város fel-
adata, hogy elküldje a kor-
mány számára a csar-
nokra vonatkozó koncep-
cióját, an nak tervezett költ-
ségvetését, a támogatás-
ról ennek ismeretében jú-
nius elején döntenek. 

Az idén épülhet az új
multifunkciós csarnok?
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A tervek szerint az új csar-
nok a Magvassy-sport-
csarnok mellett épülne, a
két épület egyedülálló
módon összeköttetésben
állna egymással, így egy
komplex sport- és rendez-

vényhelyszín jönne létre.
2014-ben Magyaror-
szág és Horvátország
közösen rendezi a női
kézilabda Európa-baj-
nokságot, amelyen az
új csarnokkal Győr is
mér kőzéshelyszín len -
ne, nem mellesleg a jö-
vőben a Győri Audi ETO
is itthon játszhatná a
Bajnokok Ligája végjá-
tékát. A multifunkciós
csarnok nem csak a
sport, de a kultúra, a
társadalmi élet jeles
eseményeinek is ott-
hont adhatna, a 2017-
es EYOF-hoz kapcso-
lódó fejlesztésekkel
együtt pedig városunk
gyakorlatilag bármilyen
nemzetközi sportese-
mény lebonyolítására
al kalmassá válna.

Hosszan tartó betegség után már-
cius 28-án hajnalban elhunyt Ma-
tusz Károly, az MTI nyugalmazott fo-
tóriportere, aki negyvennégy éven át
tudósította a nagyvilágot mindarról,
ami Győrben és régiójában történt.
Matusz Károly 1946-ban, Győrben
született. Gyerekkora óta fotózott,
1974-ben lett profi riporter a megyei
lapnál. Elvégezte a MÚOSZ újságíró-

Elhunyt a fotóriporter
iskoláját, 1986-ban lett főállású tudó-
sítója a Magyar Távirati Irodának.
Képei számos hazai és nemzetközi
kiállításon szerepeltek. Tevékenysé-
gének értékes fejezetei a Győri Balett
első tíz évének, az Audi győri honfog-
lalásának és a Rába-gyár sikereinek
megörökítése, a határnyitás, a vas-
függöny lebontásának dokumentá-
lása. Ars poeticája az volt, hogy a hír-

ügynökségi fotós legyen gyors, pon-
tos, hiteles és pártatlan. Munkáját az
év vidéki fotóriportere címmel, fran-
cia szakmai nívódíjjal és képzőművé-
szeti kategóriás, regionális Príma-díj-
jal ismerték el. Győr a tavalyi díszköz-
gyűlésen Pro Urbe-díjjal köszönte
meg, amit a városért tett.

Temetéséről a családja később
intézkedik.

Fogadóóra
Fogadóórát tart Szeles
Szabolcs képviselő ápri-
lis 2-án 16 órától a Piny-
nyédi Művelődési Ház-
ban, április 4-én 16 órá-
tól az újvárosi Művelő-
dési Házban.

Honlap
Elindult Kovács Tamás
képviselő honlapja, a
www.kovacstamas-
gyor.hu, mely a 9-es
számú választókörzet
befejezett, jelenleg zaj -
ló, és a jövőt érintő be-
ruházásait mutatja be.

Balettovi
Balettot kedvelő 4-5 éve-
seket várnak a Lepke úti
óvodába. Az intézmény
felvételt hirdet a moz-
gásművészeti csoport-
jába. A felvételit április 3-
án 8 órakor tartják az
óvodában. Információ:
lepkeovi@ogmk.hu
vagy  96/421-379.

Egészségpiac
Április 6-án 14 órakor a
Pinnyédi Művelődési
Házban, illetve Szabad-
hegyen, a József Attila
Művelődési Házban foly-
tatódnak az egészség-
ügyi szűrések, vizsgála-
tok és előadások. A ren-
dezvények részletes
programjai a www. gyor.
hu honlapon olvashatók.
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HÚSVÉT ÜNNEP

szerző: kelemen áron osb
fotó: marcali gábor

Húsvét van, és ilyenkor a ke-
resztény világ Krisztus megvál-
tást szerző kereszthalálát és fel-
támadását ünnepli. Vagyis mit
ünneplünk? Megváltást? Jelent-e
egyáltalán valamit ez a nehezen
körülírható fogalom? Jelent-e
egyáltalán nekem valamit ez a
nehezen körülírható fogalom?

Bizony, a megváltás örömhírét hirdető
apostoloknak sem volt csekély kihívás
elmagyarázni, hogy mi is történt, tör-
ténik velünk Húsvét Titkában. Első lá-
tásra úgy tűnik, semmi. A legtöbben
el is akadnak itt, mondván: ne mond-
ják itt nekem a papok, hogy ez valamit
is számít a mindennapi életemben.
Hogyne, el tudom én képzelni, hogy
milyen is az a megváltás, mondjuk, ha
valaki kifizeti helyettünk a devizahite -
lünket, a banki tartozásainkat, a lakás-
kölcsönünket, felszabadítja a jelzálog
alól a lakásunkat vagy az autónkat, na
az igen! Az lenne az igazi megváltás!
Hány meg hány álmatlan éjszakától,
aggódástól, kényszerűségből vállalt
túlórától, másod- és harmadállástól
váltana meg! És végre, igen, végre
szabadnak érezném egy kissé
magam. Úgy érezném, jut némi időm
arra, amit szeretek, a családomra, a
gyerekeimre, vagy csak úgy nyugod-
tan beülni a fotelba és hátradőlni,
vagy meginni egy jó sört a barátaim-
mal. Igen, ez már eredmény lenne! De
így? Gyakran úgy érzem, hogy még
meghalni sincs időm, az is telve aggó-
dással, félelemmel. Jó, jó, persze min-
dig azt mondják, hogy majd később
jobb lesz, de mikor?

Bármilyen hihetetlen, az apostolok
sem tettek másként, amikor hallgatói -
kat a Szentlélek ihletéséből el akarták
vezetni a Titok megértéséhez – a saját
koruk kultúrájának fo-
galmaival mondták,
írták, hirdették! Magát a
„megváltás” szót is eb-
béli igyekezetükből örö-
költük! Ahogyan a ma
embere nagyon is tisztá-
ban van azzal, nagyon is
a saját bőrén érzi, hogy
mi az az adósság, a hitel,
a kamat, a jelzálog, – épp így voltak
tisztában az apostolok hallgatói azzal,
hogy mi az a rabszolgaság, és mit je-
lent az, amikor jön egy „redemptor”,
egy megváltó, aki kiváltja őket re-
ménytelen társadalmi helyzetükből.

Igen, nekünk is jól jönne egy ilyen
„redemptor”! – Csakhogy mi is, mint
ahogyan az apostolok hallgatói tették,
gyakran hajlamosak vagyunk leszűkí-
teni az életünket az anyagi egziszten-
ciánkra, ami persze nagyon is fontos.
De vajon tényleg csupán az anyagi eg-
zisztenciánk nap mint nap fejünkben
lüktető sebezhetősége az oka annak,
hogy annyiszor vagyunk boldogtala-
nok? Vajon tényleg csupán ennyi
lenne a szabadságunk záloga? Oka

annak, hogy nem érezzük szabadnak
magunkat arra, hogy megigyunk egy
sört a barátainkkal, hogy beszélges-
sünk egy jót a családtagjainkkal, hogy
egyáltalán jól érezzük magunkat a bő-
rünkben? Hogy egyszer-egyszer

őszinték legyünk, legalább magunk-
hoz?

Olyan kultúrában élünk, ahol na-
gyon megtanultuk magunkat diagnosz-
tizálni. Óvatosan körülírni, hogy mi is
nyomaszt bennünket. Bonyolult mon-

datokkal, elvont fogalmakkal, mintegy
tárgyiasítva a problémánkat, és vele
együtt sokszor saját magunkat is. Be-
szélünk szeretetéhségről, meg nem ér-
tettségről, igazságosságról és igazság-
talanságról, méltányosságról és mél-
tánytalanságról. És ráadásul még ezt
sem személyesen mondjuk el az álta-
lunk illetékesnek vélt embereknek,
hanem kiposztoljuk, megosztjuk, fel-
töltjük, csatolva küldjük. Csupa -ság és
-ség, csupa személytelen megosztási

fórum, és aztán csodálkozunk, hogy mi
magunk sem értjük saját magunkat...

Ma, 2013 húsvétján ahhoz kell a
legnagyobb bátorság, hogy egyes
szám első személyben beszéljünk, –
bocsánat: beszéljek! És személyesen!
Hogy szemtől szembe kimondjam
szeretteimnek, barátaimnak, urambo-
csá' ellenségeimnek, hogy: „Szeret-
lek! Szeretnék több időt tölteni veled!
Te mit szeretnél? Ezt elrontottam! Bo-
csáss meg! Ezt neked készítettem!
Tessék! De jólesett! Kérlek, ezt ne
tedd többé! Ez fáj! Nagyon megbán-
tottál! Bosszantasz!” – Mennyire fel-
szabadító lenne! És ez egyszerű mon-
datok helyett milyen gyakran érzem
könnyebnek azt mondani, hogy „mél-
tánytalanság történt”, „szeretethiá-
nyos vagyok...”

A mindennapi életünk nem egy in-
ternetes újság tanácsadási rovata

Megváltásra várva
vagy egy életmódmagazin! Mondjuk
bátran: „megbántottál! miért nem
szeretsz? bocsáss meg!” – Mi akadá-
lyoz meg abban, hogy újra meg újra
átéljem ezen egyszerű mondtatok fel-
szabadító varázsát? – A félelem! A fé-
lelem, a saját félelmem gyökere
pedig a bűn, az én bűnöm, hogy már
bocsánatot kérni is félek, mert akkor
minden -ság és -ség nélkül ki kellene
mondanom egyszerűen azt, hogy
„Hibáztam!”. Ez riaszt, ez köt gúzsba

először is, és nem anyagi egziszten-
ciám sebezhetősége. Krisztus Meg-
váltó a Húsvét Titkában a bűn, saját
személyes bűneim béklyóitól szaba-
dít meg engem, veszi el félelmemet,
a szorongást, ami naponként gúzsba
köti akaratom, szabad cselekvésem
képességét. És akkor, megszaba-
dulva legnagyobb, és Krisztus által
legyőzött ellenségemtől, a bűntől és
a haláltól és annak szerzőjétől, szaba-
don, akaratomról lehullott bilincsek-
kel kereshetek megoldást egziszten-
ciám gyötrő kérdéseire is. És nekem
csak annyit kell mondanom: „Bocsá-
nat!” – Aki fél, egy félhomályos szo-
bában keresi a megoldást, ami olyan
sokszor ott van előtte, de e félelem
szülte homályban nem veszi észre. A
Megváltó sem adja a kezedbe, nem
is oldja meg helyetted – de felkap-
csolja a villanyt.

Bátorság kell, hogy
egyes szám első

személyben beszéljek!
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Pápai Lajos Máriapócsról hazafelé időben értesült a dunán-
túli hóviharokról, így elkerülhette az M1-es autópálya em-
lékezetes, múlt csütörtöki csapdáját. Ha van őrangyala, kö-
szönet neki, bár azt azért még elintézhette volna, hogy a
püspök másnap, március 15-én ott lehessen a Richter Te-
remben, a város díszközgyűlésén. Nagyon várták, a polgár-
mester díszpolgárrá szerette volna avatni, ahogy az koráb-
ban, főként a reformkor és a dualizmus idején gyakran
megesett a győri polgármesterek és a győri püspökök kö-
zött. Az új terv szerint az elmaradt ceremóniára a most pén-
teki közgyűlésen kerítenek sort. Elhangzik majd, hogy dr.
Pápai Lajos megyés püspök több évtizedes, lelkiismeretes
és példaértékű oktatói és papi szolgálatával, továbbá az
egyházmegye élén végzett kiemelkedő jelentőségű irányító
tevékenységével érdemelte ki a Győr díszpolgára címet. 

A püspök szülővárosának díszpolgára lett, de azt tudni
kell, hogy gyerekként csak életének első két évét tölthette
Győrben, közelebbről Nádorvárosban. Édesapja jogász
volt, a fináncoknak dolgozott, s amikor 1942-ben áthelyez-
ték, a család is költözött Keszthelyre. Azt mondja Pápai
Lajos, szülei gyakran emlegették Győrt, hiszen nekik ez volt
ifjúságuk helyszíne, apja a Révaiban, édesanyja a Kazinczy
leányiskolában végzett. A nagyszülőkről is essen szó, már
csak azért is, mert ők Lébényben éltek, ahova Keszthelyről
indulva Győrön át vezetett az út. Átszálláskor másfél órás
nagyvárosi csavargást engedélyezett a vasúti menetrend.
Mosolyogva meséli a püspök, hogy amikor gyerekfejjel elő-
ször látta, templomnak nézte a tornyos városházát.  

Pápai Lajos a keszthelyi Vajda-gimnáziumban érettsé-
gizett, majd Veszprém egyházmegyei papnövendékként
Budapesten és Esztergomban tanult teológiát. Kereken

ötven éve szentelték pappá, már készül, hogy elmondja
aranymiséjét. A felszentelés után segédlelkész volt egye-
bek között Kiskomáromban, Nagykanizsán és Balatonfüre-
den, doktori fokozatokat szerzett itthon és a strasbourgi
egyetemen, később oktatott és hat éven át vezette a veszp-
rémi Regina Mundi plébániát. Szülővárosába huszonkét
évvel ezelőtt térhetett vissza, II. János Pál pápa 1991. már-
cius 18-án nevezte ki győri megyés püspökké. 

Azt mondja Pápai Lajos, a lehető legjobbkor állhattam
munkába. Ez volt a rendszerváltás ideje, s a püspökség élni
tudott a megnyíló lehetőségekkel. Indult a Prohászka- és az
Apor-iskola, emelet épült a Damjanich utcai kollégiumra,
megújult a szeminárium épülete, megkezdődött a székesegy-
ház máig tartó rekonstrukciója. A Püspökvár rendbetétele a
pápalátogatáskor kezdődött, ma már a vár tornya is nyitva áll
a nagyközönség előtt a Zichy Ferenc Látogatóközpont hat
helyszínének egyikeként. A püspök szerint ezek a külsőleg ér-
zékelhető változások Győrt gazdagítják, a város kincseként
mutathatók meg
a Káptalandom-
bot felkereső tu-
ristáknak. S ak -
kor még nem
szól tunk a szem-
nek láthatatlan
változásokról, a
plébániák, az is-
kolák belső életéről, az egyetemeken zajló munkáról, a rászo-
rulóknak nyújtott segítségről vagy a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetségének kulturális missziójáról. Az egyházmegyé-
nek fontos a nagyváros, az itt élő fiatal felnőttek, értelmiségi
házaspárok egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak a hitélet
felé. A falusi fiatalok a nyolcadik osztály elvégzése után eltűn-
nek. Nem csak a templomból, a faluból is. 

Dr. Pápai Lajos: A lehető legjobbkor
állhattam munkába 

A püspök
szülővárosának
díszpolgára lett

A búcsú
Március idusának hét-
végéje volt a Szűzanya
győri könnyező kegy-
képének búcsúün-
nepe, amelyen a mos-
toha időjárás ellenére
szép számmal jelen-
tek meg a hívek. A za-
rándoklat szombat
esti szentmiséjét a
kegyképet Győrbe
hozó Walter Lynch
utóda, John Kirby
clonferti püspök celeb-
rálta. A püspök öt pap-
társával érkezett, s egy
kiállítást is megnyit-
hattunk, írországi kin-
cseket bemutatva. Az
ír nagykövet és a
város vezetői is velünk
ünnepeltek, az ese-
mény tovább mélyí-
tette az ír–magyar ba-
rátságot. Nyáron a mi
egyházmegyénk mu-
tatkozik be kiállítással
Írországban.

A nagyhét
A nagyszombatról külön
érdemes szólni, ez a nap
csendes templomi imád-
kozással telik, hiszen
Krisztus ekkor még a sír-
ban feküdt. Ám sötétedés
után vége a szomorúság-
nak, kezdődhet a feltáma-
dás örömünnepe, amely
ötven napig, egészen
pünkösdig tart. A nagy-
szombati szertartás, a vi-
gíliai mise, a liturgikus év
csúcspontja este tíz óra-
kor kezdődik a győri bazi-
likában. A tűzszentelés, a
keresztség megújításá-
nak szertartása után a
hívek megmutatják örö-
müket a világnak, a feltá-
madt Jézust kiviszik a
templomból. Tavaly jó
idő volt, minden korábbi-
nál többen vettek részt a
körmenetben. 
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FEJLESZTÉS FÓKUSZBAN

szerző: papp zsolt

A március 29-i városi közgyűlés
dönt a Győrben működő civil szer-
vezetek, az egyházak, valamint az
amatőr művészeti csoportok te-
vékenységének támogatására
vonatkozó pályázatok kiírásáról.

A győri közgyűlés pénteki ülésén több
más fontos téma mellett pályázatok ki-
írásáról is dönt. Az önkormányzat a kép-
viselők döntése után hirdeti meg a vá-
rosban működő társadalmi szerveze-
tek, alapítványok támogatását célzó pá-
lyázatot. A támogatásra fordítható
pénzkeret 25 millió forint. A pályázat
célja a város területén működő civil
szervezetek közösség érdekében vég-
zett közcélú tevékenységének elősegí-
tése, valamint működési feltételeinek
támogatása. A pályázók többek között
a szervezet tevékenységi köréhez kap-
csolódó programokra, rendezvények
költségeire, a működéshez szükséges
eszközök vásárlására, fejlesztésére, be-

Pályázatok kiírásáról dönt az önkormányzat
ruházásokra, felújításra, vagy a szerve-
zet által szerkesztett kiadványok költsé-
geire igényelhetnek támogatást. A pén-
teki közgyűlésen fogadhatják el
egyébként a képviselők a város
2013–2018-as időszakra vonatkozó
civil koncepcióját is, amely a civil és
nonprofit szervezetekkel való kapcso-
lattartás további erősítését, a civil
szféra szerepvállalásának elősegíté-
sét tűzi ki céljául.

Szintén a közgyűlési döntést kö-
vetően írja ki az önkormányzat az egy-
házak támogatására szolgáló pályáza-
tot, amelyre 12 millió forint áll rendel-
kezésre. Célja, hogy segítse a győri
székhelyű vagy Győr közigazgatási te-
rületén működő egyházi szervezetek
közösség érdekében végzett tevé-
kenységeit, illetve működésüket. Pá-
lyázni lehet beruházásokra, felújításra,
karbantartásra, működéshez szüksé-
ges eszközök beszerzésére, kiadvá-
nyok előállítására vagy a szervezet te-
vékenységi köréhez kapcsolódó prog-
ramok, rendezvények költségeire.

A képviselők egy harmadik pályá-
zat kiírásáról is határoznak, amellyel
az önkormányzat a győri amatőr mű-

vészeti csoportok tevékenységét se-
gíti. A városban számos magas szín-
vonalon működő amatőr művészeti
csoport található, amelyeknek a pá-
lyázat révén lehetőségük nyílik szak-
mai fejlesztésükhöz, működési költsé-
geikhez városi hozzájárulást szerezni.
A pályázat célja, hogy elősegítse a kü-
lönböző művészeti ágakat művelő ön-
tevékeny csoportok értékteremtő al-
kotásainak és produkcióinak létreho-
zásával, azok bemutatásával a város
kulturális életének gazdagítását. A fel-
osztható keretösszeg 3 millió forint.

A pályázatok és a kitöltendő doku-
mentumok a kiírást követően a
www.gyor.hu weboldalon lesznek elér-
hetők. A civil és az egyházi pályázatok-
kal kapcsolatban információ kérhető
a jogi és önkormányzati osztálytól (te-
lefon: 96/500-103, illetve a
nemeth.angela@gyor-ph.hu e-mail
címen. A civil pályázat esetén a Civil
Információs Centrum (telefon: 96/550-
313, mobiltelefon: 06-70/948-5730,
illetve civilhaz@unitedway.t-online.hu
e-mail címen) is rendelkezésre áll. Az
amatőr csoportok pályázatával kap-
csolatban a Polgármesteri Hivatal Kul-
turális Osztályán a 96/500-175-ös te-
lefonon vagy a kultur@gyor-ph.hu
e-mail címen lehet érdeklődni.

A pénteki közgyűlés nem csak pályá-
zatok kiírásáról, de a korábban kiírt pá-
lyázati úton támogatott sportszerveze-
tek – kiemelt és nem kiemelt sportágak
esetében – támogatását szolgáló pályá-
zati keret felosztásáról is dönt. A keret
felosztásának részleteit ugyancsak a
www.gyor.hu oldalon teszik közzé.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Kossuth Lajos utcai épületek fel-
újításával kezdődött meg Újvá-
ros szociális rehabilitációja. A
városrész fejlődését az életmi-
nőség javításáért felelős prog-
ramok is segítik.

Tavaly ősszel minősítette kiemelt
szociális városrehabilitációs projekt-
nek a kormány Győr-Újváros fejlesz-
tését, miután a győri önkormányzat
pályázatot nyújtott be 1,1 milliárd fo-
rint uniós forrásra. Az elnyert összeg-
hez a város 275 millió forint önrészt
biztosít, így közel 1,4 milliárd forint
kerülhet a körzetbe. 

Borkai Zsolt polgármester a nyitó
ünnepségen elmondta, a projekt na-
gyon fontos, hiszen az egykori pati -
nás városrész kiemelt szerepet ját-
szott a város életében. „2007 óta fo-
lyamatos figyelmet szentelünk Újvá-
rosnak és Szigetnek, a Jedlik hídhoz
kapcsolódó fejlesztésekkel beindult
a környék fejlődése. Nagy segítség,
hogy sikerült EU-s pénzeket elnyer-
nünk a további fejlesztésekhez. A re-
habilitációs projekttel, az önkor-
mányzat kiegészítő beruházásaival,
valamint az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválhoz kapcsolódó további inf-
rastrukturális fejlesztésekkel jelen-

Megkezdődött Újváros szociális rehabilitációja
tős előrelépéseket teszünk a város-
rész megújításában. Kiemelten oda-
figyelünk a városrész szociális hely-
zetére, a hátrányos helyzetűek segí-
tésére, valamint a már elkészült fej-
lesztések megóvására is” – hangsú-
lyozta a polgármester.

Fekete Dávid alpolgármester, Újvá-
ros egyik önkormányzati képviselője
elmondta, a Kossuth Lajos utcában
hat műemléki védelem alatt álló ház,
a 15-ös, 19-es, 21-es, a 22/b, a 26-os
és a 28-as számúak újulnak meg. A
fejlesztés után negyven modern szo-
ciális bérlakást alakítanak ki. Emellett

öt üzlethelyiséget és egy rendőrségi
irodát is megnyitnak. Megújul a Kos-
suth Lajos Általános Iskola és a Szent
József katolikus plébániatemplom
homlokzata, utóbbinak a tetőszerke-
zetét is kicserélik. Szeles Szabolcs, Új-
város másik képviselője hozzátette,
felújítják a Bercsényi liget egyes és
hármas teknőjét is, ahol pihenőparkot
alakítanak ki, létrehoznak egy KRESZ-
parkot és egy játszóteret, valamint
nyilvános illemhelyet.

Kerti Csaba, a Győr-Szol beruhá-
zási és kivitelezési igazgatója el-
mondta, a kivitelezés három épület, a

Kossuth 15., 21. és 22/b esetében
már elkezdődött. Hozzátette, a felújí-
tások révén a magánbefektetők szá-
mára is vonzóvá válhat a terület.

A városrészben sok hátrányos hely-
zetű család él, ezért a projekt egyes
elemei egészségügyi és szociális vo-
nalon is alternatívát nyújtanak, illetve
a program részét képezik szakmai
végzettséget adó képzések és a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek felzárkóztatá-
sára irányuló iskolai foglalkozások is.

A nyitórendezvényt a Kossuth
Lajos Általános Iskola diákjainak mű-
sora színesítette.

A támogatásra
25 millió forint

fordítható
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A város északnyugati szegletétől a köz-
pont felé haladva a kettes számú vá-
lasztókörzetet a történelmi belváros és
Révfalu városrészek nyugati fele, vala-
mint Győr-Újváros egy része teszi ki.
Győr ezen területe soha nem látott
mértékű fejlődésen megy keresztül
napjainkban. A belvárosi rehabilitáció
révén átalakul a történelmi városrész,
Révfaluból elég csak az egyetem teljes
megújulását és a Jedlik híd városrésze-
ket összekötő szerepét említeni. Újvá-
ros esetében a szociális városrehabili-
táció keretében megújuló Kossuth
utcai épületeket, az új szociális szolgál-
tatásokat, az iskola és a templom felújí-
tását és a Bercsényi liget teljes átalaku-
lását említhetjük. A három terület tehát
együtt fejlődik, és a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál előkészítése
további fejlődési lehetőségeket teremt
a térségnek.

Horváth Péter, a Révai Miklós Gim-
názium igazgatója ugyan nem a belvá-
ros szülötte, ám 14 éves kora óta szo-
rosan kötődik a területhez, hiszen
előbb a Győr legnívósabb iskolájaként
emlegetett intézmény diákja, tanára,
majd igazgatója lett. Úgy látja, Győr
belvárosa speciális, hiszen az utazók
egyből ide érkeznek, amely történelmi
és szakrális emlékeivel nem véletlenül
olyan vonzó a turisták számára. Külön-
legessé teszi a két folyó összefolyása
is, amely a jövőben további turisztikai
és közlekedési lehetőségeket biztosít.
„Iskolánk az idén kettős jubileumot ün-
nepel, hiszen a 225. tanévünkben já-
runk, az épület pedig 120 éve épült.
Arra törekszünk, hogy szervesen részt

A város, ahol élünk

Híd a jövőbe
vegyünk a város életében, a belváros
egyik fontos építőköve legyünk, ezért
is maradunk hűek Révai szelleméhez,
ezért járunk az elődök által kijelölt
úton.”

Dr. Filep Bálint egyetemi adjunktus
amikor 1999-ben megkezdte tanul-
mányait Győrben, még nem gondolta,
hogy ennyire megérinti majd ez a
város. „Most, 14 év távlatából azt
mondhatom, hogy Győr, azon belül is
Révfalu az igazi otthonom, ahová min-
dig jó hazatérni. Miután 2009-ben
megszületett a nagyobbik lányunk, a
feleségemmel egy csendes, kertvá-
rosi övezetet kerestünk, ahol jó a le-
vegő, ahol a gyereket aggodalom nél-
kül kiengedhetjük az utcára. Fontos
szempont volt a belváros és persze az
egyetem közelsége, így esett a válasz-
tásunk Révfalura. Nagyon szeretünk
itt élni, ahol a játszóterek
szépen felújítottak, a kör-
nyék pedig szabadtéri
sportolásra is alkalmas.
Öröm számomra, hogy a
Széchenyi-egyetem a vá-
rosrész meghatározó köz-
pontjává nőtte ki magát. A
fejlesztések egy olyan sok-
színű multikulturális tudás-
központot hoztak létre, amely orszá-
gos szinten is példaértékű. 

Vidos Tibor, az Újvárosi Polgárőrség
vezetője itt született, és egy belvárosi ki-
térőt követően 28 éve visszaköltözött a
városrészbe, mert számára a törté-
nelmi Újváros Győr legszebb része.
„Kétszáz éve a tehetősek éltek itt, nem
véletlen, hogy itt áll hazánk második
legnagyobb zsinagógája, és a többi
templom mérete is a gazdagságra utal.
Sajnos az előző rendszer tönkretette

ezt a csodás városrészt, ezért is fontos,
hogy elkezdődhet az újvárosi rehabilitá-
ció, amely az épületek megújítása mel-
lett a szociális kérdésekre is fókuszál.”
Polgárőr szemmel úgy látja, napjaink-
ban nagy szükség van a civil összefo-
gásra, a civil kezdeményezésekre, ame-
lyekből a városrészben nincs hiány.
Hozzátette, a rendőrséggel, a közterü-
let- felügyelettel és más szervekkel ösz-
szefogva dolgoznak a közbiztonság to-
vábbi javításáért.

Fekete Dávid, a terület önkormány-
zati képviselője születése óta a Belvá-
rosban él. Itt járt általános, majd közép-
iskolába is: „Az általam is képviselt
három városrész az a terület, amelyhez
Győrön belül a leginkább kötődöm. Bel-
városi gyerekként rengeteget jártam a
hangulatos kis utcákat, és ha a városhá-
zánál kötöttem ki, mindig álmélkodva

néztem ezt a csodálatos és monumen-
tális épületet. Akkor még gondolni sem
mertem, hogy egyszer majd itt fogok
dolgozni, pláne, hogy munkámmal a vá-
rost és szeretett városrészemet szolgál-
hatom. Révfalu szintén közel áll a szí-
vemhez. Jelenleg is a Széchenyi-egye-
tem PhD-hallgatója vagyok, ezért külö-
nösen is örömteli volt látni a campus tel-
jes megújulását, azt a fejlődést, ahogy
egyetemünk 21. századi technikával
rendelkező alma materré, a város éle -

tében kiemelt szerepet játszó szellemi
központtá változott. Részönkormányzati
vezetőként Újvárosban is sokat tartóz-
kodom, és büszkeséggel tölt el, hogy
alakítója lehetek annak a projektnek,
amelynek keretében ez a jelentős törté-
nelmi értékekkel bíró településrész
megújul. A terület képviselőjeként nagy
öröm számomra, hogy a három város-
rész ilyen dinamikus fejlődésen megy
keresztül. A Dunakapu tér és a kapcso-
lódó utcák megújulása, a Király utca ter-
vezett teljes átalakulása tovább emeli
belvárosunk szépségét, turisztikai vonz -
erejét. Az újvárosi rehabilitáció révén
Győr egy kissé megkopott része nyeri
vissza régi fényét, ahol az épületek fel-
újítása mellett szociális és közbizton-
sági programok indulnak. A projekt ke-
retében fokozódik a rendőri jelenlét az
utcákon, a Kossuth utca 19. szám alatt
pedig új rendőrségi iroda is létesül. Rév-
faluban az egyetem bővülése mellett a
Jedlik Ányos híd és a hozzá kapcsolódó
útépítések nyitottak új irányt a fejlődés-
nek. Bízom benne, hogy az itt élők érzik
a beruházások jótékony hatásait. Úgy
látom, Győr élhető, de dinamikusan fej-
lődő város, és büszkeséggel tölt el,
hogy képviselőként, valamint alpolgár-
mesterként szerepet vállalhatok a váro-
sunk életét hosszú évtizedekre megha-
tározó fejlesztések alakításában. Ezzel
Győrt, egyben az általam képviselt vá-
rosrészeket is segíthetem. A 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz
kapcsolódó beruházások szintén kiha-
tással vannak lakókörnyezetünk és az
egész város fejlődésére. Azt szeretném,
ha az itt élők átéreznék, hogy városunk
napjainkban milyen jelentős gyarapodá-
son megy keresztül, mert ez minden
győri közös sikere!”

Soha nem látott
fejlődésen megy

keresztül Győr
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szöveg: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Magyarország nem hagyja magát – ez a jel-
mondata a rezsicsökkentés érdekében a Fi-
desz által kezdeményezett aláírásgyűjtés-
nek. Győrött három helyszínen várják azo-
kat, akik támogatják a kormány szándékát.

A csónakos szobor mellett felállított asztalnál már
az első napon folyamatosan írták alá az emberek a
Fidesznek a kormány rezsicsökkentést támogató
kezdeményezését. Borkai Zsolt nemcsak polgár-
mesterként és országgyűlési képviselőként, hanem
a Fidesz győri elnökeként is beszélt a kezdeménye-
zés fontosságáról. Átgondolt, a családok számára
jelentős támogatásnak nevezte a rezsicsökkentést.

– Azok a multinacionális szolgáltató cégek, akik
az emberek zsebéből kivett pénzzel hosszú évek óta
jelentős nyereségre tettek szert, most visszaadni
kényszerülnek valamennyi kedvezményt a magyar
polgároknak – hangsúlyozta Borkai Zsolt. 

Simon Róbert Balázs alpolgármester emlékez-
tetett arra: húsz évvel ezelőtt úgy privatizálták az
áramszolgáltatókat, hogy 8 százalékos profitot ga-
rantáltak nekik. A kormány 10 százalékos rezsicsök-
kentést akar elérni. Győrben a Fidesz 30 ezer támo-
gató aláírást akar összegyűjteni.

Három helyen várják azokat, akik igazságosnak
tartják a rezsicsökkentést: az Arany János utca és
a Baross út sarkánál, a Király utcában, valamint a vi-
déki buszpályaudvar környékén, ahol Kara Ákos or-

Győri aláírások a rezsicsökkentésért
szággyűlési képviselő is aláírta a kezdeményezést.
Kara Ákos elmondta: egy átlagos magyar család az
összjövedelmének több mint egyharmadát költi a

rezsiköltségek kifizetésére, és egy átlagos keresetű
család teljes jövedelmét elviszi a megélhetés. Fajla-
gosan Magyarországon a legmagasabb a rezsikölt-
ség Európában. A képviselő felhívta a figyelmet
arra: Győr mellett minden vidéki településen gyűjtik
a támogató aláírásokat. A következő héten szerdán
délután Marcalvárosban is várják a támogatókat.

Radnóti Ákos, a Fidelitas győri elnöke arról be-
szélt, hogy számítanak a fiatalok aláírásaira is. Őket
is erőteljesen sújtják ugyanis a magas közüzemi
díjak, s szolidárisak azokkal az idősebb emberekkel
is, akik nehezen tudják fizetni az áramszámlákat. 

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A városi műjégpálya mellett, az öl-
tözőépület és a meglévő pálya kö-
zött egy 28-szor 14 méteres tanu-
lópálya épült, amely lehetővé teszi
mini jégkorongmérkőzések, illetve
edzések megtartását is. A kispálya
fölé szigetelt sátor került, amely a
meglévő sátrat egyben az épület-
tel is összeköti. Légtere a régi pá-
lyától leválasztható, így az a jövő-
ben szinte egész évben fogadhatja
az oktatásra és jégkorongozásra
érkezőket. A fejlesztés most meg-
valósult második ütemére a társa-
sági nyereségadó nyújtotta lehető-
ség kihasználásával kerülhetett
sor. A Győri ETO HC sikeres pályá-
zata révén készült el a 120 millió fo-
rintos beruházás, amelynek kiviteli
terveit az önkormányzat készítette
el, a 30 százalékos önrész biztosí-
tásához pedig 15 millió forinttal já-
rult hozzá a város. 

Borkai Zsolt polgármester a
pálya avatásán hangsúlyozta, ösz-
szefogásból a városban már eddig
is komoly eredmények születtek,

Elkészült Győr új jégpályája
az új jégpálya pedig az együttmű-
ködés újabb gyümölcse. Hozzá-
tette, a jégsport roppant népszerű
Győrben, ezt bizonyítja, hogy sze-
zonálisan mintegy ötvenezer
ember látogatja a létesítményt, és
közel 160 gyerek sportol verseny-
szerűen az egyesületben. Az ő le-
hetőségeik a fejlesztéssel tovább
bővültek, de a tervek szerint a
komplexum bővítésének ez koránt-
sem az utolsó állomása.

A Győri ETO Hockey Club el-
nöke, Szarvas Zoltán lapunk kérdé-
sére kifejtette, az új kispálya az
utánpótlás-nevelés színvonalának
emelkedését eredményezi. Hozzá-
tette, a tervük, hogy a mostanit
újabb TAO-s pályázat és az önkor-
mányzattal való együttműködés
révén további fejlesztések követik.
Ennek keretében néhány éven
belül teljesen megújulhat a nagy-
pálya is. A csarnok szigetelt fedést
kapna, a pálya alatti hűtőrendszert
is korszerűsítenék, lelátó és foga-
dóépület épülne. Ha ez megvaló-
sul, akkor minden feltétel adott lesz
az élvonalbeli győri hokicsapathoz.

Kangyal Balázs egykori kiváló
jégkorongozó, a Magyar Jégko-
rong Szövetség elnökségi tagja la-
punknak elmondta, örömmel látja
azt az országosan is példaértékű
fejlesztést, amelynek révén a győri
klub a sportág új szakmai műhe-
lyévé, utánpótlásbázisává válhat.
Úgy látja, az ilyen fejlesztések viszik
előre a magyar jégkorongot, és re-
méli, hogy hamarosan OB1-es
mérkőzés szünetében tülekedünk
majd a büfében a gofriért.
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szerző: gy. p.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazga-
tóság 2010 és 2013 között részt
vett egy nemzetközi összefogással
megvalósuló európai uniós árvízvé-
delmi projektben. A mintegy 3,1 mil-
lió euró összköltségvetéssel megva-
lósuló „CEframe” árvízi veszély- és
kockázatelemzési projektben elké-
szültek a veszély- és kockázati ter-
vek, valamint beavatkozási javasla-
tokat fogalmaztak meg a partnerek
– mondta Németh József, az igazga-
tóság vezetője.

A CEframe („Central European
Flood Risk Assessment and Mana-
gement – Közép-Európai Árvízi Koc-
kázat Elemzés és Menedzsment”)
elnevezésű, az Európai Unió „Cent-
ral Europe” programja által támoga-
tott projektben 4 országból (Auszt-
ria, Csehország, Szlovákia, Magyar-
ország) kilenc partner négy, határo-
kon átnyúló vízfolyásra (Duna, Lajta,
Morva, Thaya) végezte el ugyan-
azon értékeléseket összehasonlít-
ható módon.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Győr MJV Önkormányzata a tulajdonában lévő Győr, Szabadsajtó u. 18. (Kazinczy F.
utcai bejáratú), valamint a Szabadsajtó u. 22. (Kazinczy F. utcai bejáratú) szám alatt
lévő, üzlet megnevezésű, nem lakás célú helyiségeit bérleti díjra történő nyílt pályázta-
tással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület  hir-
detőtábláján  (üvegfalon),  a GYŐR-SZOL  Zrt. központjában  (9024 Győr, Orgona u. 10.), va-
lamint a www.gyor.hu honlapon tekinthetők meg 2013. április 12-ig, ahonnan a pályázati
nyomtatványok is letölthetők. Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr,
Városház tér) Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán ügyfélfogadási időben
vagy telefonon: (96) 500-277-es és (96) 500-236-os számon.

Részletes ismertetést a pályázati hirdetményeken találhat!
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje: 2013. április 12. (péntek) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. terem

kép és szöveg: gy. p.

Miután a megyei közgyűlés elfogadta
Papp Károly vezérőrnagy, országos
rendőrfőkapitány új megyei főkapi-
tány személyére tett javaslatát, Csiz-
madia Gábor a hét elején átvette hiva-
talát. A dandártábornok április 1-jével
tölti be új beosztását.

A tábornok úgy véli, a megye rend-
őrei idáig is jól végezték munkájukat,
s miután tájékozódott, akkor dönti el,
hogy szükség van-e „finomhango-
lásra”. Azt azonban megjegyezte,
hogy a jó eredmények ellenére, s azok
megtartása, javítása érdekében a la-
kosság szubjektív biztonságérzetét
leg inkább befolyásoló kategóriákban
hol lehetne előrelépni, hogy lehet a
hangsúlyokat áthelyezni.

Érdeklődésünkre Csizmadia Gábor
eredményes, gyors reagálást ígért. Fon-
tosnak tartja a közterületi rendőri jelenlé-
tet, a lakossági bejelentésre való minél
gyorsabb intézkedést. Ehhez egy új irá-
nyítási rendszer bevezetése is fontos
lehet, amelyet már Komárom-Eszter-
gom megyében kísérletképpen bevezet-
tek, s az eredmények pozitívak.

Csizmadia Gábor Veszprémben
született. Megyénkhez 1978–1980

Hivatalban az új főkapitány
között kötődött, amikor a Győri Ha-
tárőr Kerületnél teljesített szolgálatot,
majd a Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság állományába került, ahol
különböző vezetői posztokon teljesí-

tett szolgálatot. Komárom-Esztergom
megye rendőrfőkapitányává 2010. ok-
tóber 28-án nevezte ki az akkori orszá-
gos főkapitány, Hatala József altábor-
nagy. Csizmadia tábornokot 2010.
március 15-én a több mint 30 éves
belügyi szolgálat során nyújtott ki -
emelkedő munkája elismeréséül a
Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
reszt katonai tagozata kitüntetéssel
tüntette ki a köztársasági elnök.

Felkészülés az árvizek
megelőzésére

Németh József kifejtette, a magyar
szakemberek ausztriai partnerekkel
közösen vizsgált fő területe a Lajta
folyó volt. A vizsgálatok elsősorban
arra irányultak, hogy hol és mennyi
időelőnnyel kell a víz megjelenésére
számítani egy katasztrófahelyzetben.
A kockázati térképek megmutatják
azt is, hogy az árvizek hatására milyen
gazdasági veszteségek várhatók. A
szakértők a számítások alapján meg-
határozták a lehetséges műszaki és
nem műszaki intézkedések körét, me-
lyekkel csökkenthetők az árvízi károk. 

A CEframe projekt alapvetően a
megelőzést és a stratégiai tervezést
támogatja, a veszélytérképek elsősor-
ban a felkészülést segítik elő. Ez nem
csupán a szakmai szervezeteknek el-
engedhetetlen információ a hatékony
megelőző beavatkozásokhoz, hanem
a lakosság számára is megteremti a
lehetőséget a szükséges előkészüle-
tek elvégzésére. A projekt eredményei
hozzásegítik a szakembereket ahhoz
is, hogy az optimális beavatkozásokat
megtervezzék és ütemezve hajtsák
végre az árvízmentes időszakban.
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szöveg: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Hét hónapja szentelték fel Pan-
nonhalmán az angol építész,
John Pawson tervei alapján tel-
jesen felújított és tereiben újra-
értelmezett bazilikát, rövidesen
pedig megnyílik az új bejárati
épület is a monostorban az
egyéni látogatók előtt.  

Pannonhalma 1996 óta a világörökség
része, látogatói között csehek, szlovákok,
osztrákok, németek, japánok is megtalál-
hatók. Ez az érdeklődés örömteli kötele-
zettséget ró a bencés rendre, mely Szent
Benedek regulája szerint Krisztusként fo-
gadja a látogatókat. Szakrális és építészeti
értékei megkapó gazdagságának bemu-
tatásához az Európai Unió és a magyar
állam 600 millió forint támogatást nyújtott
a pannonhalmi főapátságnak. A komplex
turisztikai fejlesztésre kiírt pályázat össze-
géből igazán izgalmas értékek születtek
Szent Márton hegyén.

Várszegi Asztrik püspök-főapát
szerdán mutatta be a látogatókat is
szolgáló újdonságokat, s ő köszönte
meg a fejlesztésben, építésben közre-
működők munkáját.

Közismert a tengerparti levegő
és a sóbányák levegőjének jóté-
kony hatása. E szelíd gyógy-
módról a Mécs László u. 24.
szám alatti sóbarlang tulajdo-
nosa, Budai Henrietta beszélt.

Mely betegségek esetén javal-
lott a kúra alkalmazása?

Alsó és felső légúti akut vagy króni-
kus gyulladt állapot kezelésében na-
gyon hatásos. A száraz sóterápia meg-
szünteti a lerakódott váladékot, meg-
nyugtatja a nyálkahártyát, fokozza a vé-
dekezőképességét. Allergiásoknak is
megoldás, a kristálysó ugyanis negatív
ion forrás. Kutatások igazolják, hogy bi-
zonyos allergiát kiváltó anyagok, pél-
dául a por vagy a pollenek pozitív elekt-
romos töltésűek. A negatív ionok csök-
kentik a pozitív töltésű anyagok allerge-
nitását a légzőrendszer sejtjeiben.

Kiknek és hány éves kortól
ajánlják a sóbarlang látogatását?

Életkortól függetlenül ajánljuk, be-
tegségmegelőző, immunrendszer-erő-

A só gyógyító ereje
sítő, nyugtató hatása miatt az egészsé-
ges felnőttek és gyerekek számára is.

Mennyi időt vesz igénybe és
milyen gyakran érdemes a só-
barlangot látogatni?

Egy kezelés 45 perces, ezalatt folya-
matos a sóbeporlasztás a barlangba.
Kúraszerű alkalmazás esetén (6-12 alka-
lom) felnőtteknél 85-90%-ban, gyer-
mekeknél 90-95%-ban jelentős javulás
tapasztalható. Heti 45 perc a sóbarlang-
ban negyedére csökkenti a légúti fertő-
zéses megbetegedések esélyét.

Miként fejti ki jótékony hatá-
sát a sóbarlang?

Száraz sóterápiás barlangunk leve-
gője fertőtleníti a légutakat, csökkenti a
nyálkahártya gyulladását és megszün-
teti a váladék képződését. Elmúlnak a
nehézlégzéses tünetek, könnyebbé válik
a levegővétel. Influenza, nátha, krónikus
torok- és mandulagyulladás, hörghurut,
krupp esetén néhány alkalom után meg-
szűnnek a tünetek. 

(X)

Bővebb információ a sóbarlangról és gyermekprogramokról
a www.sobarlanggyor.hu weboldalon vagy a 70/318-7905-ös telefonszámon.

Fénykúton át a középkorból a jövőbe
A legnagyobb ívű értékteremtés a XIII.

század elején gótikus stílusban épült ba-
zilika spirituálisan, funkcionálisan és épí-
tészetileg is alaposan átgondolt felújí-
tása. Nem volt kockázatmentes ez a fel-
újítás, hiszen nem lehetett pontosan

tudni, hogyan fogadják majd a látogatók
és az ott élő szerzetesközösség a terek
újraértelmezését. Az építészeti szakla-
poktól az egyházi személyiségeken át a
turistákig szinte mindenkinek egyértel-
műen tetszett az eredeti értékeiben
megújult bazilika. A munkálatok során
mindvégig szem előtt tartották, hogy a

szerzetesközösség által rendeltetésük-
nek megfelelően használt monostori
épületek különböző korok üzenetét őrzik.
Meg akarták mutatni a sokféleségben
megvalósuló egységet is. 

Hortobágyi Cirill perjel utalt arra: a fő
szempont a templom szerzetesi karakte-
rének a visszaállítása volt, hiszen a bazilika
a Pannonhalmán élő bencés közösség
otthona, közös imádságának a helyszíne.
A templom történelmi terének újraértel-
mezését is magával hozta a felújítás.

Visszaállították a monostor szívének
szerzetesi karakterét, ónixszal jelzett be-
avatási utat alakítottak ki, a keleti körab-
lak pedig Krisztus második eljövetelét
jelzi. A liturgikus tárgyak ónixból készül-
tek, a bútorok tömör diófából. Az egész
felújítás során egyszerű, ám nemes
anyagokat használtak.

A monostorba eddig a Kosaras-
dombi fogadó épületen át csoportos ve-
zetéssel lehetett csak bejutni, rövidesen
azonban már a várköpeny oldalán futó
erdei sétányról, az új  látogatói bejáraton
át is megközelíthető lesz. Aki itt tér be,
egy fénykút segítségével láthatja a kö-
zépkori várfal egy darabját is. Az audio-
guide fülhallgatós rendszer segítségével
pedig önállóan járhatják majd végig a
monostor nevezetességeit.



10 / + / 2013. március 29.

HIRDETÉS   OKTATÁS

szerző: földvári gabriella 

Kerekasztal-beszélgetésre ültek
le több ország ruszistái hétfőn a
Széchenyi-egyetemen. A konfe-
renciát a két győri egyetem
abból az alkalomból szervezte,
hogy Győr partnervárosi kapcso-
latok felvételét kezdeményezte
Nyizsnyij Novgoroddal. Görcsné
dr. Muzsai Viktóriával, a NYME
Apáczai-kar tanszékvezetőjével
beszélgettünk. 

A tanszékvezető egyetemi docens el-
mondta, az Apáczai-karon a turizmus és
vendéglátás szakirányon tanulóknak van
lehetőségük az orosz nyelv elsajátítására.
Az oktatás módszere nem a hazai hagyo-
mányokra épül, a hallgatók rendszere-
sen találkoznak Győrben élő oroszokkal,
orosz anyanyelvű emberekkel. Az Apá -
czai-kar mellett a Széchenyi-egyetemen
és a Hatos nyelviskolában is vannak
oroszcsoportok, míg a középiskolákban
nyelvi fakultációk működnek.

A konferencián az oroszországi felső-
oktatás képviselői, az orosztanárok
hazai egyesületének tagjai és az orosz
kultúra régiónkban élő barátai vettek

kép és szöveg: gy. p.

A ménfőcsanaki Petőfi-iskola 1973
óta viseli a költő nevét, akinek a sze-
mélyiségéhez kötődő igazi hagyo-
mányrendszer az utóbbi 20 évben ala-
kult ki. Minden év március idusán be-
népesül az intézmény versenyző diá-
kokkal, akik három kategóriában mér-
hetik össze tudásukat: szövegértés-
ben alsó és felső tagozaton, valamint
fizikából a 7. osztályosok.

A március 14-i Petőfi-nap nyitá-
saként az alsó tagozatosok Tavasz-
köszöntő címmel irodalmi és zenei
műsorral kedveskedtek a vendégek-
nek, majd fellépett az iskola tanulói-
ból verbuválódott Marcal néptánc-
együttes is.

Jönnek az oroszok
részt. Az előadások az orosz nyelv és az
orosz-magyar kapcsolatok jelentőségé-
ről, szerepéről szóltak. Görcs né Muzsai
Viktória szerint hasznos és egyre inkább
szükséges az orosz nyelv ismerete, első-
sorban a vendéglátásban és az idegen-
forgalomban dolgozók számára. Az
utóbbi években hazánk az orosz turisták
kedvelt célállomása lett. 

Elsősorban a tehetősebb polgárok
jönnek hozzánk, s gyógyvizeinket, ter-
málfürdőinket keresik. Hévízen már
nagy létszámú orosz kolónia él. Az egye-
temi docens véleménye szerint hosszú
távon kell számolni jelenlétükkel, amire
a hazai turisztikai szakembereknek fel
kell készülniük. Azt is érdemes tudni,
hogy az oroszok nem beszélnek idegen
nyelveket, tehát nekünk kell alkalmaz-
kodnunk, megszólítanunk őket. 

Görcsné Muzsai Viktória elmondta,
hogy az orosz nyelv kötelező tanítása óta
negyed század telt el, s ma már egyre
több magyar fiatal számára vonzó, izgal-
mas a hatalmas ország kultúrája. A győri
kerekasztal egyik szándéka is az volt,
hogy Nyizsnyij Novgorod és Oroszor-
szág felsőoktatásának képviselői megis-
merjék a győri karok munkáját, a Győr és
Magyarország kínálta lehetőségeket.

szerző: z. a.

A végéhez közeledik a Széche-
nyi István Egyetem projektje,
mely a tehetséggondozó műhe-
lyek fejlesztését, valamint az in-
tézmény nemzetközi vérkerin-
gésbe való intenzívebb bekap-
csolását célozza. A kétéves
program nyolc altémára bont-
ható a tehetséggondozó műhe-
lyek szerint. Az altémák vezetőit
kérdezzük sorban az eddigi
eredményekről.

A Regionális Gazdaságtudományi
Doktori Iskola altéma-vezetője,
Somlyódyné dr. Pfeil Edit elmondta,
a közép-kelet-európai térség ver-
senyképességének témakörére
fűzik fel a projektet, arra ösztönzik a
hallgatókat, hogy foglalkozzanak
ezzel a témával, ismerjék meg ezt a
térséget is, kutassanak, írjanak dol-
gozatokat a közép-kelet-európai or-
szágokról.
„Ami a legfontosabb, hogy a pályá-
zati hozzájárulással doktori iskolánk-
nak megélénkültek a kapcsolatai a
nemzetközi tudományos szférával.
Oktatók és doktoranduszok tudnak

Utazások a tudásért
számos tanulmányúton részt venni,
rangos egyetemeket meglátogatni ”
– hangsúlyozta az altémavezető. A
doktori iskola hagyománya, hogy
minden évben tanulmányutat szer-
vez a hallgatók számára. Tavaly az
Európai Unió és a Magyar Állam fi-
nanszírozásában megvalósuló pro-
jekt keretében utazott 16 doktoran-
dusz Lettországba, Litvániába és
Kalinigrádba. A balti országokban el-
sősorban regionális fejlesztéssel, tu-
dásmenedzsmenttel, határon át-
nyúló együttműködésekkel foglal-
kozó intézményeket látogattak meg
a hallgatók. A hagyományokat foly-
tatva idén Isztambulba utaznak dok-
toranduszok, ahol többek között elő-
adásokat tartanak egy nemzetközi
konferencián.
Somlyódyné dr. Pfeil Edit rámutatott,
a területi tudományok terén a legjelen-
tősebb doktori iskolák között van Ma-
gyarországon a Széchenyi István
Egyetemé.
Következő heti cikkünkben további
beszámolót adunk a Regionális Gaz-
daságtudományi Doktori Iskola pro-
jekteredményeiről, melyek a TÁMOP-
4.2.2/B konstrukció keretében való-
sultak meg.

Miután Szilbekné Cseh Györgyi
igazgatónő megnyitotta a Petőfi-
napot, kezdetét vette a verseny. Amíg
a tanulók a feladatok megoldásával
foglalatoskodtak, a nevelők számára
dr. Duró Zsuzsa, a szegedi egyetem
oktatója tartott előadást a tehetségfej-
lesztésről.

Még a nap folyamán kihirdették az
eredményeket: Szövegértés – 1. helye-
zett tanulók: 2. évfolyam: Ézsöl Fan ni
(Öveges, Győr); 3. évf. Rum Veronika
(Lébény); 4. évf. Herkovics Virág (Tánc-
és képzőművészeti, Győr); 5. évf. Huj-
ber Anna Luca (Bartók, Győr); 6. évf.
Ott Rozi (Bartók, Győr). Fizika – 1. he-
lyezett: Csuta Ákos Koppány (Révai,
Győr). A petőfis diákokat külön értékel-
ték és díjazták.

Petőfi-nap
a csanaki
iskolában
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KIÁLLÍTÁS, MŰHELY HIRDETÉS

pozícióban, a növekvô piaci igények kielégítésére hosszú távú munkavégzésre
keresünk munkatársat 

Rába Jármûipari Holding Nyrt.

STRATÉGIAI BESZERZÔ (SENIOR BUYER)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklôdését, küldje el fényképes magyar és angol nyelvû önéletrajzát 
a pozíció feltüntetésével a következô e-mail címre: kornelia.nagy@raba.hu

További bôvebb információk: Nagy Kornélia, +36-96/624-415 vagy látogasson el weboldalunkra: www.raba.hu

Fô feladatok
• Beszerzési költségelemzések, folyamatos

költségcsökkentési akciók
• Kihelyezési döntések támogatása
• Beszállítók felkutatása
• Új beszállító bevezetésének koordinálása
• Beszállító fejlesztési program koordinálása
• Beszerzési ajánlatcsomag kidolgozása (RFQ),

ártárgyalások
• Szerzôdésmenedzselés

Elvárások
• Felsôfokú mûszaki vagy gazdasági végzettség
(egyéb logisztika szakirányú végzettség elôny)

• Kiváló angol nyelvtudás (mellette német vagy orosz elôny)
• Stratégiai beszerzésben szerzett min 3 éves tapasztalat
• Általános jármûipari mûszaki ismeretek
• Kimagasló tárgyaló és elemzô készség
• Magas szintû számítógépes felhasználói ismeretek

(Word, Excel, Power Point)
• Valamilyen ERP rendszer használatának ismerete

Kit keresünk?

Mit kínálunk?

• Stabil, változatos munkahelyi lehetôség • Határozatlan idejû munkaszerzôdés
• Szakmai fejlôdés, képzési lehetôség • Menedzsmentben való részvétel
• Magas színvonalú választható béren kívüli juttatás

szerző: z. a. fotó: illusztráció

A magyar folyóirat-történelemben rendhagyó produkciót
mutattak be a héten Győrben: a Műhely című kul turális lap
legújabb tematikus száma a Szé che  nyi István Egyetemhez
kötődik, szerzői az intézmény oktatói közül kerültek ki. A te-
matikus szám bemutatóján Szekeres Tamás rektor el-
mondta, a lap hozzájárul a város szellemi életéhez, kulturá-
lis központtá emeli Győrt. Azt kívánta a Műhelynek és fő-
szerkesztőjé- nek, Villányi
L á s z l ó n a k , hogy éljék
meg az orszá- gos elismert-
ségen túl azt, hogy a győ-
riek is ismer- jék és büsz-
kék legyenek a folyóiratra,
és támogas- sák, tartsák
életben. A r e n d h a g y ó
szám szer- zője többek
kö  zött Kott- mayer Ti bor,
C z i g á n y Tamás, Tol-
nay Imre, Winkler Csa -
ba és Rech- nitzer János.

Műhely az egyetem
oktatóinak tollából

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Idén is csatlakozik Győr a „Ra-
gyogjon kékben” nemzetközi ak-
cióhoz, melyet az autizmus világ-
napján, április 2-án tartanak.
Délelőtt kiállítás nyílik az autiz-
mussal élők alkotásaiból a plázá-
ban, késő délután pedig „kék sé-
tára” hívnak a belvárosba a szer-
vezők minden érdeklődőt, a fo-
gyatékkal élőket támogató segí-
tőkész embereket.

A „Ragyogjon kékben” akció egy nem-
zetközi kampány része, amelynek célja,
hogy felhívja a figyelmet az autizmus-
sal élő emberekre és az autizmusra.
Szakemberek szerint az autizmus a
leggyorsabban növekvő fogyatékos-
sági csoport a világon, hazánkban
mint egy 100 ezer autista ember él.
Szomorú statisztikai adat, hogy ma
minden 150 megszülető gyermekből
egy autista. Az autista ember nehezen
alakít ki kapcsolatokat, kerüli a szem-
kontaktust, nem észleli megfelelően a
másik ember érzéseit, idegennek gon-
dolja magát a világban, gyakran elzár-
kózik a kortárs kapcsolatoktól, szokat-
lan mozdulatai, kitörései vannak.
Ugyanakkor egyes képességei megha-
ladják a társaikét, például hallás alap-
ján visszajátszanak komolyzenei dara-
bokat, kiválóan festenek, nyelvet tanul-
nak vagy számolnak. Feltételezések

szerint az autizmust genetikai és kör-
nyezeti hatások kombinációja okozza.
A tudomány pillanatnyi állása szerint az
autizmus nem gyógyítható, azonban
életük megkönnyíthető és képessé-
geik fejleszthetőek.

Annak ellenére, hogy nő ezen fogya-
tékkal élők száma, az egészséges és au-
tizmussal élők között mégsem csökkent
a fal a tudatlanság miatt. Ezért fontos,
hogy megismerjük a létezés ezen módját,
ezt az idegi fejlődési rendellenességet.

Az autisták képességei fejleszthetők
Április 2-án a világon 22 ország mint -

egy száz épülete öltözik kék színbe: Bu-
dapesten a Parlament és a Művészetek
Palotája, Párizsban az Eiffel-torony, Ró-
mában a Colosseum, New Yorkban
pedig az Empire State Building. Győr-
ben 10 órakor a Győr Plazában autiz-
mussal élő alkotók képeinek reproduk-
cióiból nyílik kiállítás. Az eredeti képeket
az elmúlt években aukciókon árverezték
el, némelyik több százezer forintért kelt
el, de van olyan alkotás, amiért több
mint egymillió forintot fizetett valaki. „A
befolyt bevételből az aukciót felvállaló
Mosoly Otthon Alapítvány az autistákat
gondozó lakóotthonokat támogatja, köz-
tük a nyúli Márton Lakóotthont és a
mindszentpusztai Mit tehetnék Érted?
Autista Otthon Alapítványt is” – mondta
el dr. Fekete Gáborné, a nyúli otthon ve-
zetője. A kiállítás megnyitóján bemutat-
kozik a nyúli otthon néhány lakója is
rövid előadással. Délután 17.30-tól vár-
ják a megyeháza előtti téren a kék sétán
résztvevőket, ahol tájékoztató anyago-
kat is osztanak, illetve kézművesvásárt
rendeznek. A szervezők kék lufikat osz-
tanak az érdeklődőknek, majd a 18 órai
köszöntőt követően elindul a séta az au-
tistákért. Győrben kék színt ölt a Vásár-
helyi híd, a Mobilis épületénél pedig lát-
ványos kísérleti bemutató vár a résztve-
vőkre.  A menet körülbelül 19 órára érke-
zik vissza a megyeháza előtti térre.

A rendezvény fővédnöke Bolla Péter
kabinetfőnök, nagykövete pedig Poso-
nyi Takács László színművész.
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ELISMERÉS  PRO URBE-DÍJ

Egy színész számára mennyit
ér az a díj, amit nem a szakmá-
tól kap? 

Amikor az ember szakmai díjat kap,
mondjuk egy Jászai-díjat, akkor tudja,
hogy valakik kiválasztották két és fél
ezer magyar színész közül. Úgy gon-
dolom, ennél sokkal nagyobb dolog
az, amikor egy 130 ezer lakosú, gyö-
nyörű nagyváros tisztel meg, Pro
Urbe-díjjal jutalmazva eddigi tevé-
kenységemet. Hajlamos vagyok
életem jó és rossz történéseit felülről,
tőlem független eseményként nézni,
de itt ez a látásmód nem segít. Egy-
szerűen meghatott vagyok. Ez életem
legnagyobb elismerése.  

Ön több mint negyven éve alkal-
mazott grafikus Győrben. El-
mondaná hogyan csinálta?
Minek köszönheti, hogy mindig
akadt megrendelője, munkája?  

Valóban a hatvanas évek végén
kezdtem, amikor még egy gyufa-
címke tervét is zsűriztetni kellett az
Úri utcában. Már akkor minden ide
kötött, itt éltek a barátaim, a csalá-
dom, a feleségem a nagy győri épít-
kezéseken kapott koordinátori mun-
kát és én sem panaszkodhattam.
Textilipari cégnél voltam művészeti
vezető, majd jött a Rába-gyár és vele
a teljes magyar járműipar. Aztán kö-

Mire gondolt először, amikor
meghallotta, Pro Urbe-díjat kap?

Nagyon boldog voltam. Ez egy kü-
lönlegesen nagy kitüntetés, hiszen
csak négy éve vagyok Győrben. Meg-
tettem mindent azért, hogy a város
hasznára lehessek, de úgy gondolom,
ez rövid idő egy Pro Urbe-díjhoz. 

Mikor járt először Győrben,
milyen kötődése volt a város-
hoz?

Régen is nagyon sokat jártam a vá-
rosban, már a rendszerváltás előtti
időkben koncerteztem és dirigáltam
a zenekart. Aztán jött a 2008-as év,
amikor Sándor János akkori vezető

Pro Urbe-díj a kiemelkedő teljesítményért

Berkes Kálmán: Sikerre vittük a filharmonikusokat
karmester helyére ugrottam be egy si-
keres koncert erejéig. Egy hónappal
később hívott fel Fűke Géza, hogy jöj-
jek művészeti vezetőnek Győrbe.
Nem kellett sokat gondolkodnom, hi-
szen szimpatikus volt a zenekar, jól
dolgoztunk együtt, a feladat kihívás
volt számomra. Huszonkét éve a
japán Musashino Akadémia egyetemi
zenekarát vezetem, gyakorlatilag min-
den évében nulláról kezdve, hiszen a
növendékek 60-70 százaléka végez,
cserélődik. Megtanultam, hogyan kell
egy zenekart felépíteni, és Győrben
pontosan ezt várták el tőlem. Azt
magam sem hittem, hogy négy év

alatt ilyen sikerre visszük a győri filhar-
monikusokat. 

Győrben elért eredményei
közül mire a legbüszkébb?

Nagyon sok jó koncertet adtunk,
közönségünk megsokszorozódott, a
bérletesek száma megnőtt. Több
mint húsz világsztárt hoztunk Győrbe,
a zenei elit és a közönség részéről is
nagyszerű visszajelzéseket kapunk. A
siker csapatmunka eredménye, a ve-
zetőségtől a zenészeken át a portásig
mindenkinek benne van a munkája.
Azért hozzátenném, ha már büszke-
ségről van szó: egy Beethoven-dara-
bot jól eljátszani, az sem csekélység. 

Berkes Kálmán, a Győri Filharmonikus zenekar művészeti vezetője, Lakatos Gy. László grafikusművész és Maszlay István színmű-
vész Pro Urbe Győr díjat vehetett át március 15-e alkalmából. A díjazottak szakterületükön végzett kimagasló teljesítményükkel
vívták ki a város elismerését.

szerzők: földvári gabriella, gaál józsef fotó: marcali gábor

Lakatos Gy. László: A kevesebb mindig több
vetkeztek a városi megrendelések, a
barokk napok, a könyvszalon, és el-
indult Markó Ivánék művészeti isko-
lája, ahol tíz évig taníthattam a gra-
fika alapjait. Könyvek, újságok, pla-
kátok, prospektusok tucatjait tervez-
hettem meg, a Győri Balettnek ma is
folyamatosan dolgozom, ami nagy
megtiszteltetés a számomra. 

Hívták Budapestre, de nem
ment. Miért?   

Nem a lokálpatriotizmus tartott itt,
egyszerűen csak hiányzott volna a
város, tudtam magamról, hogy né-
hány napnál többet nem bírok ki ide-
genben. Hiányoztak volna azok az is-

meretlen ismerősök, akik szembejön-
nek az utcán, a barátok, akikkel leül-
het az ember egy kávé vagy néhány
kisfröccs mellé beszélgetni. 

Milyen a jó plakát, a jó pros-
pektus? Mi az, amire ön grafi-
kusként odafigyel?  

Először azt kell tisztázni, mit vár-
nak tőlem, mit akarok csinálni, aztán
kezdődhet az utánjárás, az olvasás,
az információgyűjtés. Ha az ember
felkészült, akkor már csak arra kell vi-
gyáznia, hogy amit kiad a kezéből, az
ne szép, hanem hasznos, pontos és
olvasható legyen. A kevesebb min-
dig több. 

Maszlay István: Ez életem legnagyobb elismerése
Több mint negyed századdal

ezelőtt érkezett Győrbe. Melyik
volt az első és melyik a legemlé-
kezetesebb színpadi szerepepe?   

Először vendégként, egy toporzé-
koló ifjú Habsburg főherceg szerepé-
ben léptem a győri színpadra, aztán
jött a Kakuk Marci, a pelyhes állú hu-
szonéves piaci polgár. Legalább hat-
van főszerepen vagyok túl, Győrben
lehettem Hyppolit, Volpone, Gloster,
Komoróczy, Tót. Idén A tanítónőben
már egy nyolcvanéves főurat játszot-
tam. Életem fontos dolgai Győrben
történtek, történnek, nem véletlenül
szeretem ezt a várost, ami ezzel a díjjal
most visszaölelt.  

A tévéjátékok, filmek rende-
zői hogyan találnak meg egy vi-
déki színpadi színészt? 

Pályafutásom első harmadában, a
Vígszínházban játszó színészként jóval
könnyebben megtaláltak a rendezők, de
ennek oka nem a vidéki hátrányos hely-
zet, sokkal inkább az, hogy akkor még
sorra gyártották az igényes tévéfilmeket.
Hűséges típus vagyok, mindössze egy-
szer váltottam várost és színházat, akkor
is úgy, hogy nem számoltam fel a fővárosi
kapcsolataimat. Azt, hogy szép lassan
győri lettem, ak kor vettem észre, amikor
egy ETO–FTC meccsen rajtakaptam
magam, hogy hiába az ősfradista múl-
tam, az ETO-nak szurkolok. 
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KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

A Zichy-palota fogadóterébe
lép ve barokk esküvőbe csöppe-
nünk. Pontosabban fogalmazva
a győri barokk esküvőt mutatják
be babáik segítségével a Táti
Babaklub tagjai. Az idei győri
baba- és mackókiállításon Keg-
lovichné Zi ta, a Magyar Bababa-
rátok Egye sületének elnöke ka-
lauzolta lapunkat. 

Az idei babakészítő verseny témája az
esküvő volt, az alkotók elsősorban a ha-
gyományos ceremóniát mutatták be.

Különlegesség az indiai, a barokk
ruhás pár, valamint a különböző tájegy-
ségek jellegzetes esküvői öltözeteit vi-
selő babák. A sárközi és a kazári meny-
asszonyok alkotói, Molnárné Riskó Er-
zsébet és Bocsi Éva nyerte az első díjat
a népviselet kategóriában.

Érdekességnek számítanak a textil-
ből készült babák, többek között Nelli és
Dotti, Gyebnár Jánosné első helyezést
elért művei. Különleges porcelánbabák
is érkeztek Győrbe, köztük Mary Pop-
pins, Dóczi Terézia első díjas alkotása. A
kiállításon feltűntek a legújabb techniká-
val készített paverpol babák. Keglo-
vichné Zita szerint futótűzként terjed a
paverpol használata, úgy, mint annak
idején a reborn babák készítése. A palota
egyik termét éppen ezek az újszülött cse-
csemőkhöz megszólalásig hasonlító re-
born babák töltötték meg. A zsűri Molnár
Eszter Simonját találta a legszebbnek.

Az április 4-ig látogatható babakiállítás
célja az ízlésformálás, a játékkultúra szín-
vonalának emelése és a babakészítés
népszerűsítése. Április 4-én 15 órakor az
érdeklődők találkozhatnak az alkotókkal
és ekkor adják át a közönség díjat is.

szerző: sz. t.
fotó: illusztráció

Valószínűleg meghaladja az eddigi re-
kordot, az 5,1 millió forintot az idei,
immár negyedik Kantharosz-gála be-
vétele, így a szervező civil szervezetek
teljesíteni tudják a kiválasztott alapít-
ványok kérését – közölte Tagai István,
az Európai Borlovagrend első legátja
a jótékonysági rendezvény kapcsán.
Hozzátette, az április 4-i, Richter Te-
remben tartott gálára már szinte min-
den jegy elkelt.

Az esten neves borászok és egy pá-
linkárium kereskedelmi forgalomban
nem kapható italai kerülnek kalapács
alá, a nedűkre akár névtelenül is lehet
majd licitálni. A bevétel nagy részét
nehéz sorsú gyermekekkel foglalkozó
intézményeknek ajánlják fel a szerve-
zők, az összegből a Camelot Mozgás-
sérült Fiatalok Győri Egyesületét, a Fe-
kete István Általános Iskola konduktív
programját, a „Mit tehetnék érted?”
Autista Otthon Alapítványt, valamint a

kép és szöveg: gy. p.

Bartók Béla születésnapján, március
25-én adták át a több mint negyed szá-
zados múltra visszatekintő Bartók–
Pásztory Díjakat a Zeneakadémia Wes-
selényi utcai épületében. A 20. század

Gyerekeken segít a Kantharosz

Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítványt
támogatják. Az utóbbi szervezet kura-
tóriumi elnöke, Papp Gyöngyi kifejtette,
a számukra megítélt összeget a Kos-
suth-iskola udvarának felújítására köl-
tik, három korszerű játszóeszközt vásá-
rolnak, hogy a gyermekek a tanítási
időn kívül is jól érezzék magukat. 

Az idén először a gálának közön-
ségdíjasa is lesz. A támogatást kért,
de a pályázaton nem nyert szerveze-
tek közül választanak még egyet belé-
pőjegyeikkel a résztvevők, amely 300
ezer forintot kap.

A gála szervezésében a Győri Fil-
harmonikus Zenekar is részt vesz,
Berkes Kálmán művészeti vezető
igazi, jó hangulatot ígér, amelyhez kü-
lönleges, borhoz illő zenéket váloga-
tott össze a karmester: Sosztakovics
Ünnepi nyitányával kezdenek, amely
egy nagyon virtuóz darab, valamint
bemutatnak Mozart-szimfónia tételt,
amit azért választott a művészeti ve-
zető, mert köztudottan Mozart is sze-
rette a bort, de eljátsszák Strauss Pa-
raszt-polkáját is, amiben dalra fakad-
nak a zenészek.

Bartók–Pásztory Díjat kapott
a Győri Filharmonikus Zenekar

Babák,
mackók
a palotában

egyik legnagyobb zeneszerzőjének öz-
vegye, Pásztory Ditta által alapított
díjat 1984 óta minden évben azoknak
a művészeknek és együtteseknek ado-
mányozza a Zeneakadémia neves pro-
fesszorokból álló szakmai grémiuma –
Bartókné Pásztory Ditta akaratának

megfelelően –, akik munkásságukkal
jelentősen hozzájárultak a hazai zenei
élet fejlődéséhez, Bartók Béla zene-
szerző szellemiségének megőrzésé-
hez. A rangos elismeréseket dr. Batta
András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem rektora, a Bartók Béla–Pász-
tory Ditta Díj Kuratóriumának elnöke
nyújtotta át a díjazottaknak.

1984 óta a díjat többek között
olyan elismert művészek és zeneszer-
zők kapták meg, mint Fischer Annie,
Cziffra György, Solti György, Kocsis
Zoltán, Schiff András, Marton Éva, Re-
ményi Attila és Sári József.

A Bartók–Pásztory Díjat 2013-ban
a Győri Filharmonikus Zenekar mel-
lett Hőna Gusztáv harsonaművész,
Gráf Zsuzsanna kóruskarnagy, vala-
mint Tóth Péter zeneszerző kapták.

A rangos elismerés átadóján a győri
önkormányzat nevében Simon Róbert
Balázs alpolgármester méltatta a zene-
kar szakmai tevékenységét, és megkö-
szönte a város jó hírnevének öregbítése
érdekében végzett munkát.

Első adás jövő csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

NAGY PÉTER Valóság: feketén-
fehéren című fotókiállítása lát-
ható a Szentély Galériában. A tár-
lat június 28-ig, naponta 10 és 18
óra között látogatható a Zrínyi út
13. szám alatt. 

PRESSER GÁ -
BOR ad koncertet
április 9-én 19 órától
az evangélikus öreg-
templomban. Ven-
dégek: Falusi Mari-
ann és Sza bó Tamás
(szájharmonika).

NEMEZMŰHELY. Felnőtteket
várnak április 4-én, csütörtök 16
órára a Gyermekek Házában kez-
dődő műhelyfoglalkozásra. Ezút-
tal nemezképet készíthetnek a
résztvevők. 

NEMEZBABÁK. A 17. Országos Baba- és
Mackókiállításhoz kapcsolódóan Nemezcso-
dák – Nemezbabák címmel látható tárlat a
Rómer-teremben. A kiállítás rendhagyó váloga-
tást mutat be kortárs nemezművészek munkái -
ból. A kiállítás április 7-ig látogatható. 

A KISS CSALÁD KONCERTJE. A révfalui Szentháromság-
templomban ad koncertet április 6-án fél öttől a Kiss család. A
műsorban Bach, Lotti, Kodály, Mozart, Puccini művei, magyar
húsvéti énekek, valamint saját szerzemények hangzanak el.

MÚZEUMI CSALÁDI NAP lesz április 5-
én, pénteken az Apátúr-házban. A program
14–20 óráig tart. Téma: Szent György-havi
szokások.

AKVARELL. Huszárné Hargitai Bea akvarelljeiből nyílik kiállítás
április 3-án, szerdán fél ötkor a Gyirmóti Művelődési Házban. 

HANGRAFORGÓ KLUB. A közeledő költé-
szet napja alkalmából ezúttal József Attila éne-
kelt versei hallhatók a Hangraforgó Klubban
„Hajnal-nyelvem a világra öltöm” címmel. A
klub vendége Tóth Sándor Péter, aki Kelenföld-
ről hozza el dalait. Hangszerei a gitár, a ben-
dzsó és a mandolin, a legtöbb dala ez utóbbi
hangszeren születik. A klub április 5-én 17 óra-
kor kezdődik az Esterházy-palotában. 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS. A Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum március 31-
én, vasárnap a szokásos nyitvatartási időben
várja a látogatókat. Hétfőn az Esterházy-palota
és az Apátúr-ház 10 és 18 óra között lesz nyitva,
a többi kiállítóhely zárva tart. 

A DERŰ HÓNAPJA. Április a derű
jegyében telik a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtárban. Április 4-én Textilbo-
hócok és foltvarrások címmel Barcsayné
Németh Hedvig és Kispál Lászlóné munkái -
ból nyílik kiállítás. Április 11-én a Kazinczy-
gimnázium diákjai tartanak emlékműsort Ör-
kény István születésének 100. évfordulójára. Április 18-án
Kalmár Tibor főrendező, író mutatja be Legendás komédiá-
sok című könyvét. Április 25-én Szávai Géza, a Pont kiadó
vezetője a Csintalan múzsa című könyvsorozatot ismerteti
meg a jelenlévőkkel. A programok 17 órakor kezdődnek. 

CHRIS REA-RAJONGÓK fi-
gyelmébe… Egy igazán különle-
ges zenei élményben lehet része
annak, aki ellátogat az Esti Egyen-
leg zenekar következő koncert-
jére, ugyanis ez alkalomra kizáró-
lag Chris Rea legismertebb és
legszebb dalaiból válogatott az
együttes. A koncert helye, ideje:
április 5., 22 óra, Bridge.

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS. A Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi tér részlegei március 30-án,
március 31-én és április 1-jén zárva lesznek. Április 2-
án, kedden a szokásos működési rend érvényesül, a
könyvtárak többsége szünnapot tart, a Kisfaludy Károly
Könyvtár (Baross G. u. 4.) azonban 13 órától már fo-
gadja a látogatókat.

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS. A
szervezők Juhász Balázs győri mo-
dellező emlékének ajánlják az április
5-6-7-én, a győri vasútállomás vá-
rótermében rendezendő kiállítást. A
tárlaton látható egy hatvan méter
hosszú, modul rendszerű terepasz-
tal Sárszentmihály, Bakonybánk, Já-
nosháza állomásokkal, valamint
modellek, képeslapok, fotók. 

SÜSS FEL NAP! címmel játé-
kos, tehetséggondozó délelőttöt
rendeztek szerdán Kisbácsa Kul-
túrház utcai óvodájában. Az ese-
ményen április közepéig nyitva
tartó kiállítás nyílt a környékbeli
kis művészek alkotásaiból.  

Ruppert István győri orgonaművész J. S. Bach, vala-
mint a mester fiainak és tanítványainak húsvéti témájú orgo-
naműveiből ad válogatást húsvéthétfőn 18 órakor a Szentlé-
lek-templomban. A belépés díjtalan. 

Első adás jövő csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N
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MÁRCIUS 30., 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 Kerékpártúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 KorTárs 
13:05 Angi jelenti 
13:35 Úticélok 
13:55 Telesport 
15:55 Zöld Tea
16:25 A világörökség kincsei 
16:45 Doc Martin 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Péter, a kőszikla 
22:00 Twist Olivér 
00:10 Ennio Morricone Krakkóban 
01:05 Teréz anya története 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:15 Trendmánia
10:50 Mint a mesében 
11:45 XXI. század - a legendák velünk

élnek 
12:15 Házon kívül 
12:45 Míg a halál el nem választ 
13:15 Az utazó 
14:15 A zöld íjász 
15:20 A hős legendája 

16:20 Pár lépés a mennyország 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz 
19:30 Jégkorszak 
21:05 Anyám új pasija! 
23:05 Legyőzhetetlen 
01:05 Kaméleon 

04:05 Alexandra Pódium 
06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Én is karcsú vagyok 
12:00 Babavilág 
12:30 Tűsarok 
13:00 Autóguru 
13:30 Herkules 
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Monk - Flúgos nyomozó 
16:30 Kettős ügynök 

17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Igazából apa 
21:30 A jég fogságában 
23:25 A jég fogságában 
01:20 Astro-Világ Éjjel

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete  
06:50 Pannon expressz 
07:15 Gyökerek 
08:00 Kerekek és lépések 
08:45 Élő egyház
09:15 Isten kezében 
09:40 Akadálytalanul 
10:10 Székely kapu 
10:35 Duna Design
11:05 Ménes élet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Nagyszőlősi keresztút 
12:30 Ben Hur 
13:55 II. János Pál - A fehér ruhás

vándor 
15:30 Önök kérték! 
16:30 A 111-es 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hagyaték 
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!? 
20:25 Futótűz 
21:15 Quo Vadis? 

MÁRCIUS 29., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:45 Rex felügyelő 
10:35 Az Ige világosságában
11:00 Nagypénteki református

istentisztelet
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Életművész 
14:20 Gyerekjáték az internet 
14:30 Történetek a nagyvilágból 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 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 Péter, a kőszikla 
22:00 Az Este
22:35 Isten szolgája: Sándor István -

szalézi vértanú 
23:20 A Megfeszített 
01:05 Híradó
01:20 Boston Legal - Jogi játszmák 

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 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel 
13:05 Míg a halál el nem választ 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Az egység 
00:30 Reflektor 
00:50 Gasztrotúra 
01:15 Míg a halál el nem választ 

04:10 Segíts magadon! 
04:35 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 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Amit a szív diktál 
16:55 Csapdába csalva 
17:55 Update Konyha 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:30 27 idegen igen 
23:35 Kettős ügynök 
00:35 Update Konyha 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 27 idegen igen 

07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Akadálytalanul 
09:50 Hazajáró 
10:20 Szerelmes földrajz 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó  
12:10 Vers
12:30 Hungária Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 NB2 Ness Hungary labdarúgó-

mérkőzés
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Pálosok 
20:40 Hírek
20:45 Dunasport
21:00 Via Crucis - A pápa keresztútja

a Colosseumból 
22:40 Kultikon 
22:55 W. A. Mozart: Requiem
23:50 Vers

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 A nő kétszer 
09:55 BCTV 
10:25 Telemarketing 
11:25 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 Nyugdíjas Egyetem 
21:00 Híradó
21:30 Konkrét
21:40 Pomodoro 
21:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
22:00 Nyugdíjas Egyetem               
23:00 Híradó
23:30 BCTV 
00:00 Telemarketing
01:00 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 Nyugdíjas Egyetem    
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing
12:30 Képújság
16:00 BCTV 
16:30 Telemarketing 
17:30 Két cica konyhája 
18:00 Győr+ Sport 
18:55 Konkrét 
19:10 Ráta
19:40 Konkrét 
19:50 Nyugdíjas Egyetem
20:50 Győr+ Sport
21:45 Konkrét
22:00 Ráta
22:30 Konkrét 
22:40 Nyugdíjas Egyetem 
23:40 BCTV 
00:10 Telemarketing 
01:10 Képújság

GYŐR+ TV
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07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro                                    
08:10 KultÓra
09:05 Konkrét 
09:15 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr              
09:20 Boogie – Woogie Fesztivál

I. rész 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Vadrózsából tündérsípot
19:20 A nő kétszer
19:45 Boogie – Woogie Fesztivál

II. rész 
21:10 Vadrózsából tündérsípot 
21:30 A nő kétszer 
21:55 Boogie – Woogie Fesztivál

II. rész  
23:20 BCTV 
23:50 Telemarketing 
00:50 Képújság

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 2., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Történetek a nagyvilágból 
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Siena tüze 
14:30 Ízőrzők: Balatonakali 
15:00 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 Párizsi helyszínelők 
21:05 Géniusz, az alkimista 
22:00 Az Este
22:35 Tudorok 
23:30 Híradó
23:40 Boston Legal -

Jogi játszmák 
00:25 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 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel 
13:05 Fókusz Plusz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:30 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 A mentalista 
22:30 A Grace klinika 
23:30 XXI. század -

a legendák velünk élnek 
00:05 Reflektor 
00:20 Kaméleon 

06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka (12)
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Amit a szív diktál 
16:50 Csapdába csalva 
17:55 Update Konyha 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 A rettegés arénája 
23:55 Esküdt ellenségek:

Los Angeles 
00:55 Update Konyha 
01:00 Tények Este
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 A titok gyermekei 

ÁPRILIS 1., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Roma Magazin
05:55 Domovina
06:25 Tér és idő keresztjén 
06:55 Család-barát
09:00 Kalahári szurikáták
10:10 Boszorkányszombat
11:35 Hungarythm 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Twist Olivér 
14:15 Magyar cirkuszcsillagok
15:10 Cápák a keresőmben
16:10 Az ír tánc királyai -

A Lord of the Dance 
17:45 Lassie
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Némó nyomában
21:55 Szeretettel Hollywoodból 
22:25 Flyboys - Égi lovagok 
00:50 MüpArt  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Míg a halál el nem választ 
10:30 Én és a gorillám 
12:35 Alvin és a mókusok 2. 
14:25 Utazás a Föld középpontja felé 

16:15 Nincs kettő négy nélkül 
19:00 Marmaduke -

A kutyakomédia 
20:45 Az igenember 
22:50 Szerelmünk lapjai 

06:00 Tv2 matiné
09:50 Barbie és a Sellőkaland 
11:10 1 és 1/2 lovag -

Az elbűvölő Herzelinde
hercegnő nyomában 

13:10 Állj, vagy lő a mamám! 
14:50 Álljon meg a nászmenet! 
16:50 Madagaszkár 
18:30 Tények
19:00 Az utolsó léghajlító 
21:00 Gyógyegér vacsorára 
23:15 12 majom 
01:45 Állj, vagy lő a mamám! 

06:05 Duna design 
06:30 Heti Hírmondó 
07:00 Klubszoba
07:55 Kultikon 
08:10 Hej páva, hej páva 
08:20 Angyali érintés 
09:05 Hej páva, hej páva 
09:10 Élő egyház
09:40 Isten kezében 
10:05 Hagyaték 
10:35 Miért pont nyúl? 
11:05 A borzvár titkai 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó  
12:10 "És fölzeng a világ" 
12:25 Hungária Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Húsvéti parádé 
16:45 "Fák között kiválasztott" 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 A levendula illata 
20:10 Bob herceg 
21:35 Dunasport
21:40 Zenés húsvét 
22:40 Sportaréna 
23:05 Haydn: A Megváltó hét szava

a keresztfán 
00:05 Koncertek az A38 hajón 

MÁRCIUS 31., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Gondolatok a Bibliában 
09:20 Református magazin
09:45 Evangélikus ifjúsági műsor
09:50 Útmutató
10:20 Katolikus krónika
11:00 Húsvétvasárnapi katolikus mise
12:00 Kapcsoljuk Rómát!
12:35 Hírek
12:40 A gyermek, akit Jézusnak hívtak - 

A titok 
14:25 A gyermek akit Jézusnak hívtak -

A várakozás 
16:00 Telesport 
16:25 Telesport 
18:50 A Dal 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Az utolsó mohikán 
23:20 J. S. Bach: Máté-passió

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 Csavargó kutya 
12:00 Kalózok kincse 

14:05 Jégkorszak 
15:40 Mrs. Doubtfire -

Apa csak egy van 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Alvin és a mókusok 2. 
20:45 Utazás a Föld középpontja felé 
22:40 Anna és a király 

06:00 Tv2 matiné
09:10 Bajkeverő majom:

Kövesd a majmot! 
10:30 EgészségMánia 
11:00 Kémkölykök 3-D - Game Over 
12:30 A 3 nindzsa nem hátrál 
14:15 Igazából apa 
16:10 Szahara 

18:30 Tények
19:00 A Nagy Duett -

A legjobb pillanatok 
20:00 Madagaszkár 
21:40 Álljon meg a nászmenet! 
23:45 Jane Austen magánélete 
02:00 Szahara 

04:00 Hogy volt!? 
04:55 Székely kapu 
05:25 Élő népzene 
05:55 Gazdakör
06:25 Századfordító magyarok 
07:15 Világ-nézet
08:10 Isten kezében 
08:35 Isten kezében 
09:05 Napok, évek, századok 
10:00 Lyukasóra
10:30 Református istentisztelet 
12:00 Kapcsoljuk Rómát!
12:30 Híradó 
12:40 Ízőrzők: Hosszúhetény 
13:15 Ben Hur 
14:40 Hazajáró 
15:05 Csellengők
15:35 Hogy volt!? 
16:35 Pesti mese 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
21:00 Fotográfia 
22:15 Dunasport
22:30 Buborékok 
00:00 Koncertek az A38 hajón 
00:50 Vers
00:55 Himnusz

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Vadrózsából tündérsípot 
09:20 A nő kétszer
09:45 Boogie – Woogie Fesztivál

II. rész
11:10 BCTV
11:40 Telemarketing 
12:40 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing
17:35 Győri ETO FC–DVTK 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 KultÓra 
20:30 Híradó
20:55 KultÓra
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Két cica konyhája
09:30 Győr+ Sport 
10:25 Konkrét                                                 
10:40 Ráta
11:10 Konkrét
11:20 Nyugdíjas Egyetem 
12:20 BCTV 
12:50 Telemarketing
13:50 Műsorzárás
16:30 BCTV 
17:00 Telemarketing 
18:00 Pomodoro                                 
18:15 KultÓra
19:15 Konkrét 
19:30 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr                  
19:35 Boogie – Woogie Fesztivál

I. rész       
21:00 Pomodoro      
21:15 KultÓra 
22:10 Konkrét 
22:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:25 Boogie – Woogie Fesztivál

I. rész                                   
23:50 BCTV 
00:20 Telemarketing 
01:20 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Századfordító magyarok 
08:30 Híradó 
08:35 Tálentum 
09:10 Sportaréna 
09:35 Virágzó Magyarország 
09:55 Magyar elsők 
10:15 Híres zeneszerzők nyomában 
11:05 Univerzum 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Hungária Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ablak a természetre 
15:10 A Hortobágy örökös pásztora 
16:05 Zebra
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:50 Szép maszkok 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Angyal a hóban 
22:55 Kultikon 
23:15 Porrá leszünk 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

ÁPRILIS 4., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:25 Átjáró
13:55 Gasztroangyal 
14:50 Forrás-befoglalás 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 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 Magyarország - Horvátország 
22:10 Az Este
22:45 Nemzeti Nagyvizit
23:15 A rejtélyes XX. század 
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 8:08 - Minden reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel 
13:05 EgészségKalauz 

13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:30 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 Igazságosztók 
22:30 A rejtély (18)
23:35 Brandmánia 
00:15 Reflektor 
00:30 Kaméleon 
01:30 Infománia 

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 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:20 Amit a szív diktál 
16:20 Walker, a texasi kopó 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 A testőr 
23:25 Zűrös szerelmek 
00:25 Update Konyha 
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:10 A testőr 
03:45 Segíts magadon! 

ÁPRILIS 3., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 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 
14:10 Forrás-befoglalás 
14:20 Útravaló
14:35 Ízőrzők: Balatonudvari
15:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:40 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
22:30 Summa
23:00 Múlt-kor 
23:30 Híradó
23:45 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:30 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 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel 
13:05 Trendmánia
13:40 Éjjel-nappal Budapest 

14:30 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:30 Szulejmán 
22:45 Házon kívül 
23:15 Reflektor 
23:30 Titokzatos folyó 

04:40 TotalCar 
05:05 Műsorszünet
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 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Amit a szív diktál 
16:55 Csapdába csalva 
17:55 Update Konyha 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Sherlock és Watson 
22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:45 Én is karcsú vagyok 
00:15 Update Konyha 
00:20 Tények Este
00:55 Astro-Világ Éjjel
02:00 Szabadnak születtek 
03:35 Babavilág 

07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Táncvarázs 
10:15 Építészet XXI 
10:45 Szép maszkok 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Hungária Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:50 Az emlékezet helyszínei 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej páva, hej páva
19:55 A fekete város 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Sörgyári capriccio 
22:45 Kultikon 
23:05 Beavatás 
23:20 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 KultÓra 
10:30 BCTV 
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Kitekintő
20:05 Híradó
20:30 Konkrét 
20:40 Kitekintő
21:10 Híradó
21:35 BCTV 
22:05 Telemarketing 
23:05 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Kitekintő 
10:05 BCTV
10:35 Telemarketing 
11:35 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Széchenyi híradó
20:00 Vadrózsából tündérsípot 
20:20 Híradó
20:50 Széchenyi híradó
21:20 Vadrózsából tündérsípot
21:40 Híradó
22:10 BCTV
22:40 Telemarketing
23:40 Képújság

GYŐR+ TV
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Lyukasóra
09:50 Határtalanul magyar 
10:30 Pannon expressz 
11:00 A fekete város 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Univerzum 
15:50 Kezedben a jövő!  
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej páva, hej páva
19:55 Nyolc évszak 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Akli Miklós 
22:40 Kultikon 
23:00 MüpArt classic
00:45 Koncertek az A38 hajón 

TV2, április 4., csütörtök, 21:35

A testőr
Amerikai akciófilm

A Los Angeles-i zsaru, Ro-
land Sallinger (Steven Sea-
gal) és társa, Trevor John-
son egy építkezés határait jelölik ki a város déli részén,
amikor drogdílerekkel kerülnek összetűzésbe, és tűz-
harc kerekedik. A két rendőr marad csak életben. Trevor
célzást tesz rá, hogy nekik kéne begyűjteniük a piszkos
pénzt. Roland reméli, hogy társa csak viccel, de téved.
Partnere lelövi, hogy ne álljon az útjában. Csakhogy Ro-
land túléli?

Duna Televízió, április 4., csütörtök, 15:50

Kezedben a jövő! – A fiatal
szakmunkások Európa-bajnoksága
Magyar dokumentumfilm

2012 nyarán Belgiumban rendezték meg a fiatal szak-
munkások Európa-bajnokságát, az Euroskills 2012-t.
A rendezvény célja a különböző országok szakmai
örökségének népszerűsítése, presztízsének növelése
volt. Éppen ezért nem csupán a versenynek adtak he-
lyet, hanem az oda látogatók közelebbről is megismer-
kedhették és kipróbálhatták a különböző mestersége-
ket. Magyarországról 20 fős csapat, 15 szakma képvi-
seltette magát. 

Duna Televízió, április 3., szerda, 21:15

Sörgyári capriccio
Csehszlovák vígjáték

Az emberi közvetlenség légköre uralkodik a
húszas évek elején az álmos és vidám kisváros-
ban. Mintha az öröklött tradíciók szabályozná-
nak a sörgyár külön világában is; persze a változás lassanként
kiterjed mindenre. A sörgyár fiatal gondnoka, Francin rádiót
vesz, s ez a nagyszerű találmány végképp bebizonyítja az em-
bereknek: eljött a „lerövidítések” korszaka, minden közelebb
került, csökkennek a távolságok. A cég gépkocsit vásárol a
lovak helyett, Pepin lefűrészeli az asztal lábait, Mariska pedig
divatos, rövidre vágatja combig érő haját. Új világ kezdődött.

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok
több szinten (450 Ft/óra)

• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel
• Angol, német gazdasági nyelvvizsga-elôkészítôk a májusi vizsgákra
• TOEFL,TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Angol közép- és emelt szintû érettségire felkészítés egyénileg is
• Olasz, spanyol, francia, orosz tanfolyamok minden nyelvi szinten

egyénileg és tanulópárban is 

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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HAMIS TOJÁSSALÁTA
Hozzávalók (4 főre): 350 g tofu, 1 piros
kaliforniai paprika apróra vágva, 1 szál
sárgarépa apróra vágva vagy lere-
szelve, 1 ek. vegamix, 1 ek. petrezse-
lyem (szárított is jó), fél teáskanál kur-
kuma, só, bors, veganéz: fél avokádó,
kisebb fél lila hagyma, 1 gerezd fok-
hagyma, 1-2 ek. mustár, 2 dl szójajog-
hurt vagy növényi tejszín. Ezeket tur-
mixoljuk össze. A villával összetört to-
fuval és társaival jól keverjük. Főétel
mellé, kenyérre isteni kezdet.

KASZINÓTOJÁS MÁSKÉPP
Hozzávalók (4 főre): Franciasalátát

készítünk: megfőzzük a krumplit,
répát, fehérrépát, borsót, kukoricát, a
mennyiség ízlés szerinti, ahogy szeret-
jük. Jelen esetben most a mennyiség,
hogy gyors legyek: fél kg fagyasztott
franciasaláta-alap, két bögre borsó és
egy jó bögre kukorica. Miután kihűl-
tek, jöhet hozzá 1-2 alma lekockázva,
3-4 ecetes uborka kockázva. A szósz:
3 dl szójajoghurt vagy növényi tejszín
is megteszi, aztán belejöhetnek az
avokádóhusik is (4 db puha héjú, érett,
kivájt avokádóhús), kisebb fej lila
hagyma fele, 1 gerezd fokhagyma, só,
bors, citromlé, mustár, méz vagy nád-
cukor, olaj.

Ha ezekkel megvagyunk, a meg-
maradt avokádóhéjakba töltjük, icipici
hamis tojássalátával (persze csak ha
maradt még belőle). Szintén lehet kí-
sérő bármilyen főétel mellé.

WELLINGTON VEGÁN SÜLT
Hozzávalók (4 főre): 1 csomag fagyasz-
tott leveles tészta, fél kg gomba, 1 pad-
lizsán, 20 dkg spenót, 1 fej hagyma, 3
gerezd fokhagyma, 1 ek pálmazsír,
bors, só, vegamix, tárkony, 8 szál új
répa előfőzve, egészben, méz, olaj.

A kiolvasztott tésztát négy részre
osztjuk. A spenótot forró vízben pár
perc alatt megfőzzük, majd a répákat
is. Félreteszünk 4 nagyobb gombát.

Vegán húsvéti ünnepeket!
Az én húsvétom
Ki ne szeretné a gyors munkálatokat a
konyhában, és az egészséges, növényi
hozzávalók szinte minden háznál meg-
találhatóak. Ha már feldíszítettük a la-
kást, nagyjából kész vagyunk az ablak-
pucolással, és már csak a menü kialakí-
tására kell összpontosítanunk, akkor
kérem, tartsanak velem egy olyan ka-

landban, amivel megszínesíthetik a ta-
vaszt. Elkészítünk két salátát, egy főételt
és egy örök, hagyományos, édes cse-
megéznivalót, a fonott kalácsot. Ha az
ételekkel elkészültünk és végeztünk az
asztalnál, azaz elfogyott minden finom-
ság, irány ki a szabadba kirándulni, ját-
szani, kergetőzni, és próbáljuk mindezt
gyermeki felszabadultsággal kiélvezni,

mert legbelül mindenki egy vidám gyer-
mek, és az efféle szórakozásra ki va-
gyunk éhezve. A testi táplálékkal már
feltankoltunk, most pedig a lelkünk jön.
Kérem, most is tartsanak velem. Jó fő-
zést és kellemes időtöltést kívánok!
Györkösné Boros Györgyi,
a VegaVillám Főzőklub háziasszonya,
vegán hobbiszakács

A padlizsánt és a gomba felét a sóval,
borssal, fűszerekkel, hagymákkal ösz-
szeturmixoljuk és kevés pálmazsíron
megpároljuk. Ha a töltelék kihűlt, bele-
tesszük a spenótot is, befedjük a gom-
bákat alul és felül, és a tésztára helyez-
zük, majd betakarjuk őket jó szorosan,
a hajtogatott felükkel lefelé. A 200
fokra előmelegített sütőben, sütőpapír-
ral kibélelt tepsiben az előfőzött répák-
kal együtt 20-25 perc alatt megsütjük.
Ha a répák előbb megsülnek, vegyük
ki, a tésztákat pirulásig hagyjuk bent.
Amikor tálaljuk, vágjuk ketté, mert cso-
dásan mutat. Jó étvágyat!

FONOTT KALÁCS
Hozzávalók (a családnak): 50 dkg vi-
lágos, teljes kiőrlésű tönkölyliszt, 6
ek. nádcukor, csipet só, 3-4 dkg pál-
mazsír vagy növényi vaj, 3-4 dl növé-
nyi tej, 1 csomag sütőpor, csipet szó-
dabikarbóna, egy marék mazsola (ki-
hagyható).

Egy nagy tálba beleteszem a lisztet és
a többi száraz hozzávalót, majd szépen
lassan hozzáadagolom a nedves hozzá-
valókat, ha szeretjük, a mazsolát is, ezt jól

összegyúrjuk és háromfelé osztjuk. A
sütőt előmelegítjük 190 fokra. Miután
megfontuk, belehelyezhetjük gyümölcs-
kenyérformába, ez ad neki egy tartást, de
nem baj, ha tepsibe rakjuk, persze sütő-
papírral kibélelt legyen. Kicsit lelapulhat,
de ez az ízén cseppet sem változtat. Meg-
kenjük növényi tejszínnel vagy joghurttal,
de a méz és a víz is megteszi a dolgát, ha
fényesre szeretnénk a tetejét. Lekvárral,
gyümölcssalátával bármikor fogyaszt-
ható, remek párosítás.

fotó: marcali gábor

Első adás jövő csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N



2013. március 29.   / + / 19

PR HIRDETÉS

Egyedi, komplex szolgáltatást
nyújt a StarBrand győri vállal-
kozás: rendezvényszervező, ar-
culattervező, videókat és fotó-
kat készítő, hostessközvetítő és
limuzinkölcsönző iroda egyben.
A sikeres cégről az ügyvezető
igazgatóval, Hajtó Péterrel és
üzlettársával, Fekete Dáviddal
beszélgettünk.

Kezdetben limuzinkölcsönzés-
ből állt a cég tevékenysége.
Hogy bővült a paletta?

Hajtó Péter: 2004-ben vásároltuk
az első limuzint, melynek promotálá-
sára szerveztük a Szigetközi Music

Fesztivált. A rendezvényre az első
évben 25 ezren voltak kíváncsiak, ta-
valyra pedig csaknem megduplázó-
dott a fesztiválozók száma. A siker által
kaptunk megkereséseket, hogy segít-
sünk megszervezni egy-egy eseményt,
így létrehoztuk a StarContact irodát. A
partnereink kérték, biztosítsunk hos-
tesseket is, ezért megcsináltuk a Star-
Hostess irodát. Ehhez megálmodtuk a
StarVision grafika- és webstúdiót, és
csatlakozott hozzánk a Fekete stúdió is,
amely a videókért, fotókért felelős.

Rendkívül széles körű tehát a
StarBrand tevékenysége. Mu-
tassuk be röviden az egyes terü-
leteket!

H. P.: A StarContact iroda vállalja
rendezvényének teljes körű megszerve-
zését és lebonyolítását, legyen az ki-
sebb fogadás vagy fesztivál. Szívesen
építünk kis rendezvényből nagyot, ke-
vésbé ismert szórakozóhelyből népsze-
rűt. Szépségversenyek és divatbemu-
tatók szervezését is vállaljuk, két sajá-
tunk, a Szigetköz Szépe és a Miss Foto-

2 fizet 3 kap!*
*minden teljes áras termékre

ETOPark 1. emelet
facebook.com\cipomagia

Az akció idôtartama: április 2-tôl 14-ig

BLAUTECH Kft.
www.blautech.hu   titkarsag@blautech.hu
Tel.: +36 30/235 1692, +36 88/590 050     Fax: +36 88/590 059

KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

VÁLLALATI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉSEK
SZAKÉRTÉSEK, VIZSGÁLATOK, FELMÉRÉSEK

MŰSZERES MÉRÉSEK (NAT akkr.)
(Légszennyezettség, zaj, rezgés, klíma, fény, víz, talaj stb.)

Nem ismernek
lehetetlent!

modell Hungary már országos szinten
is bizonyított. Utóbbi mérföldkőnek szá-
mít, ilyen verseny még nem volt ha-
zánkban, Nánási Pál elismert fotós is a
nevét adta hozzá. A StarHostess a pro-
móciókról szól, jól működő, országos
hálózatot alakítottunk ki. Az ügyfelek
weboldalunkon tudnak válogatni a hos-
tessek közül. StarVision irodánk fő te-
vékenysége a grafikai megoldások ter-
vezése és kivitelezése nyomtatott és
online felületen egyaránt. Limuzinjaink
bármely eseményt megkoronázhatnak.

Fekete Dávid: Szívesen csatlakoz-
tam a jól működő StarBrandhez.
Video klipek, filmek és teljes utómun-
kájuk elkészítését, valamint fotózást

vállalunk cégeknek és magánszemé-
lyeknek profi felszereléssel. Egyre job-
ban érzem magam a kulisszák mö-
gött, persze fellépéseket is vállalok.

Hogy kerültek kapcsolatba?
F. D.: Péter már a Megasztár előtt

adott fellépési lehetőségeket, már
akkor jó kapcsolatba kerültünk.

H. P.: Dávidban megvan az a lendü-
let, ami továbbviszi azt, amit felépítet-
tem. Kiegészítjük egymást, nem isme-
rünk lehetetlent!

Milyen rendezvényekre szá-
míthatunk a közeljövőben?

Július 12–14-én lesz a 6. Sziget-
közi Music Fesztivál olyan fellépőkkel,
mint például Dr. Alban, Edda, Rúzsa
Magdi, Beatrice, Punnany Massif,
Hősök és Bódi Guszti egy 40 tagú
folklórzenekarral. Készülünk egy há-
romnapos győri rendezvényre is,
amely augusztusban lesz, de erről
egyelőre csak annyit árulok el, hogy el-
hozzuk a Rednex együttest.

(x)

Tervezés, szervezés, terjesztés
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Az allergiamentes otthon kialakítása
nagymértékben hozzájárulhat ahhoz,
hogy allergiás tüneteink csillapodjanak,
és hosszú távon akár teljesen megszűn-
jenek. Bár a fűfélékkel és a pollennel
nem sok mindent tehetünk, de laká -
sunk is számos veszély forrása lehet.
Hogyan bizonyosodhatunk meg
afelől, hogy otthonunk és minden-

szerző: dr. fekete zoltán szülész-nőgyógyász
szakorvos
fotó: illusztráció

A terhesség alatt felismert vagy manifesztálódott
szénhidrát-anyagcserezavart terhességi cukorbe-
tegség elnevezéssel illetjük. Jelentőségét nemcsak
az adja, hogy a magzat fejlődésére, életkilátásaira
káros hatást gyakorol, hanem hogy az esetek nagy
százalékában évekkel vagy akár évtizedekkel ké-
sőbb II. típusú cukorbetegség alakul ki. 

Kialakulásának okai
A vérben keringő cukor szintjének szabályozása a has-
nyálmirigy által termelt inzulin nevű hormon feladata.
E hormon hatására a sejtek képessé válnak a cukor fel-
vételére. Terhességi cukorbetegségben az anyai has-
nyálmirigy ugyan termel inzulint, mégis relatív inzulin-
hiány lép fel, mert a várandósság alatt egyre több hor-
monra van szükség. Az inzulinhiány kialakulásának
okai nem teljesen tisztázottak, feltételezhető, hogy a
méhlepény inzulinellenes ellenanyagok termelésével,
illetve a hormon egy részének lebontásával járul hozzá
az anyagcserezavar kialakulásához. 

napjaink allergiamentesek? Akár új
otthont teremtünk, akár a régit tö-
kéletesítjük, az Allergiamentes ott-
hon megadja a választ. Anita Reid
és dr. Peter Howarth könyve az Ale-
xandra Kiadó gondozásában jelent
meg. E kiadvány helyiségről helyi-
ségre, témáról témára haladva tárja
fel a problémát, és egy sor gyakor-

Felismerése
A terhességi cukorbetegség felismerése szűrés
útján történik. A várandósgondozás során a terhes-
ség 24–28. hete között úgynevezett cukorterheléses,
azaz orális glükóztolerancia tesztet (OGTT) végzünk.
Ez lefordítva azt jelenti, hogy 75 g glükózt tartalmazó
oldat éhgyomorra történő elfogyasztását követően
az éhomi és a cukorfogyasztás után 120 perccel
meghatározott vércukorszintet a WHO ajánlásainak
megfelelően értékeljük. A vizsgálat eredménye
kóros, amennyiben a 120 perces vércukorérték eléri
vagy meghaladja a 7,8 mmol/l-t. A diagnózis a teszt
elvégzése nélkül is felállítható, ha az éhgyomri vércu-
korérték két alkalommal eléri
vagy meghaladja a 7 mmol/l-t, il-
letve a véletlenszerűen mért
érték két alkalommal 11,1
mmol/l felett van. 

Veszélyeztetettek
A terhességi cukorbetegég szű-
rését korábban, a 12–16. héten
végezzük azoknál a várandósoknál, akiknek az élet-
kora 30 év felett van, túlsúlyosak, családi kórtörténe-
tükben cukorbetegség előfordult vagy akiknél az
alábbi kockázati tényezők közül több is jelen van: előz-
ményben terhességi cukorbetegség, 4.000 g-nál na-
gyobb súlyú magzat születése, ismeretlen eredetű

méhen belüli elhalás, ismétlődő vetélés, ismétlődő
húgyúti fertőzések, magzati fejlődési rendellenesség. 

Kezelése
A terhességi cukorbetegség az esetek nagy részé-
ben speciális diéta alkalmazásával uralható. Napi
160–220 g szénhidrát és 100 g fehérje mellett ás-
ványi anyagokban, vitaminokban gazdag étrend ja-
vasolt. A napi ötszöri étkezés, majd azt követően,
meghatározott időben történő vércukorszint-ellen-
őrzés különösen fontos. Ha diétával nem hozható
egyensúlyba a szénhidrát-anyagcsere, úgy inzulin-
terápia beállítása válik szükségessé. 

Szülés után
A teendők a szü-
lést követően
nem érnek véget.
A terhességi cu-
korbetegségben
szenvedők több-
ségében a szü-

lést követően elvégzett vércukorvizsgálatok ered-
ménye normális értéket mutat, azonban a II. típusú
cukorbetegség kialakulásának kockázata továbbra
is fennáll. Minden tanulmány egyetért azzal, hogy a
cukoranyagcsere, illetve az életmódbeli változtatá-
sok ellenőrzése hasznos lehet a továbbiakban is. 

lati, könnyen kivitelezhető megol-
dást ad. Az egyes allergiás gondo-
kat orvosi összefüggéseiben mu-
tatja be, a tünetek, okok és megol-
dások ismertetésével. Átfogó útmu-
tató az egészséges otthon kialakítá-
sához – a dekorációtól a minden-
napi takarítási és lakásgondozási
tippekig.

Olvasni jó!
Allergiamentes otthon
Hogyan alakíthatunk ki egészséges, allergiamentes otthont és életvitelt?

A hét orvosi témája:

Terhességi cukorbetegség

Az inzulinhiány
kialakulásának okai

nem tisztázottak
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A hét kérdése: a pacemakerekről

Válaszol: Dr. Bárány Tamás, a Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai orvosa

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Ma már korszerű pacemakerek szolgálják a
krónikus szívelégtelenségben szenvedők ke-
zelését – mondta el a szakember.

Milyen új eszközök alkalmazására van lehe-
tőség a pacemaker-beültetések során?

A két szívkamra működését összehangoló, több -
elektródás, úgynevezett biventrikuláris pacemaker
megjelenése komoly előrelépést jelent a krónikus szív -
elégtelenségben szenvedők kezelésében. Amennyiben
a betegnek korábban életveszélyes ritmuszavara alakult
ki, újraélesztésre szorult, akkor a biventrikuláris eszköz-
nek az ICD-s változatát ültetjük be. Ezzel a speciális,
belső defibrillátorral a rosszindulatú ritmuszavarok

Az ételallergia és tünetei

okozta – az életet súlyosan
veszélyeztető – állapotokat tudjuk megszüntetni.  

Milyen hosszú ezeknek a pacemakerek-
nek az élettartama?

Ez attól függ, hogy milyen hosszan kell működnie az
eszköznek. Az ICD az életveszélyes állapotokban sokk-
szerűen avatkozik be, ez nagy energiát igényel tőle. Ha
sokszor kell beavatkoznia, akkor gyorsabban lemerül. A
biventrikuláris eszközök átlagos élettartama öt év, utána
egy kisebb műtéttel ki kell cserélni a telepet.

Mire kell figyelnie a pacemeakerrel élő be-
tegnek?

Az orvos által meghatározott időben feltétlenül el
kell menni a kontrollra, akkor is, ha nincs panasza.
Rosszullét esetén pedig azonnal fel kell keresni a
szakorvost. A pacemakertől le lehet kérdezni a ko-
rábbi adatokat, így pontosan kiderül, mi is történt va-
lójában a rosszullét idején. Fontos az is, hogy a pace -
makerrel élő embernek minden műtét vagy MRI-
vizsgálat előtt ki kell kérni a kardiológus tanácsát.

A felnőttek körülbelül 2 százaléka, a
gyermekek körülbelül 6 százaléka va-
lódi ételallergiás. Sok embernek van vi-
szont intoleranciája (elviselési képte-
lenség, amelyhez az immunrendszer-
nek nincs köze) bizonyos ételek iránt,
amely kellemetlen tünetek kialakulását
jelenti az adott étel fogyasztása után.

Örökölhető
Fokozott kockázata van az ételallergia ki-
alakulásával szemben, ha az allergiás
megbetegedések (szénanátha, asztma
vagy ekcéma) gyakoriak a családban. Az
a gyerek, akinél az egyik szülő allergiás,
50 százalékos valószínűséggel fog aller-
giában szenvedni. Ha mind a két szülő
allergiás, akkor 70 százalék az esély.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

A derékfájás gyógyítása
A derékfájás általában elhúzódó, gyakran
kiújuló betegség és a legtöbb ember szá-
mára nem létezik gyors javulás. Régeb-

ben ágynyugal-
mat javasoltak a
derékfájásra, ez
azonban ma már
elavultnak szá-
mít. A lehetősé-
gekhez képest
mozogjon a beteg

minél többet. Eredményesnek bizonyul-
tak a vény nélkül kapható fájdalomcsilla-
pítók, a meleg, valamint az aktív élet-
mód. Van bizonyíték a masszázs hasznos-
ságára is, heves derékfájdalommal azon-
ban orvoshoz kell fordulni.

Férfi és női tulajdonságok
Amerikai kutatók vizsgálták a nők és a
férfiak közti különbséget az empátia, a
sikertől való félelem, a meghittség, a
párválasztás, a
szexuális attitű-
dök és a viselke-
dés szerint. Pszi-
chológiai szem-
pontból a férfiak
és nők gondolkodása átfedéseket muta-
tott. Valójában nem léteznek külön férfi
és női tulajdonságok, csak szerepeket
kaptunk, hogy eljátsszuk őket. Tehát
nincs értelme, ha valaki a partnere kel-
lemetlen viselkedését megváltoztatha-
tatlan nemi jellegének tulajdonítja.

Tünetei
Az allergiás reakció lehet kellemetlen, de
veszélytelen, bizonyos esetekben azon-
ban életveszélyes is. Az ételallergia tüne-
tei általában az adott étel elfogyasztását
követően néhány perccel vagy néhány
órával alakulnak ki. Az ételallergiák több
szervünkön is okozhatnak tüneteket,
ezek súlyosabbak lehetnek, ha más tí-
pusú, például pollen- vagy porallergiá-
ban allergiában is szenved az illető. A do-
hányfüst, a stressz és a megfázás is ront-
hatja a tüneteket. 

Emésztőrendszer 
Gyakori a hascsikarás, hányinger, há-
nyás, hasmenés, a száj és a torok visz-
ketése, és vérzés a végbélből (ez

utóbbi ritka felnőtteknél). Ezek a tüne-
tek gyakrabban jelentkeznek gyer-
mekkorban. 

Bőr 
A bőr viszketése, csalánkiütés – gyor-
san kialakuló, helyüket (több óra alatt)
változtató, nyomásra elhalványuló, ki -
emelkedés nélküli piros foltok a bőrön.
Ekcéma – lassan kialakuló, helyét nem
(vagy alig) változtató, durva felszínű bőr-
megvastagodás, amely általában ott
alakul ki, ahol a bőr az allergiát okozó
anyaggal kapcsolatba került.

Légzőrendszer
Ide tartozik a köhögés, szipogás, a
viszketős, bedugult, folyós orr, tüsszö-

gés, nehézlégzés. A tej- és szójaaller-
gia gyermekkorban ekcémát, orrfo-
lyást, szipogást okozhat. Gyakran
azonban az egyetlen tünet a csillapít-
hatatlan sírás (hasfájás miatt), hányás,
véres széklet, hasmenés, székrekedés
vagy a növekedés elmaradása. 

Anafilaxia 
A legsúlyosabb reakció az anafilaxia,
ami sok szervet érint, és akár halállal is
végződhet. Anafilaxia az étel elfogyasz-
tása után néhány perccel–egy órával je-
lentkezik, de néhány órával később
ismét fellángolhat. Gyakran váltja ki a
mogyoró, más csonthéjas magvak és a
tengeri halak. Gyermekeknél a mo-
gyoró okoz leggyakrabban anafilaxiát. 

KULTÚRA HIRDETÉS

Első adás jövő csütörtökön,
a Híradó után
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szerző: földvári gabriella 
fotó: gy. p.

Gazdag választékkal és ked-
vezményes árakkal nyílik két-
napos utazási kiállítás április 5-
én a Győr Plazában. A részle-
tekről a házigazda Stadex ügy -
vezető igazgatóját, Laposa Ti-
bort kérdeztük. 

A Vár a nagyvilág elnevezésű rendez-
vényen több mint kéttucat kiállító, uta-
zási iroda és tájegységi stand kínála-
tából válogathatnak az érdeklődők.

A külföldiek, Tenerife és Székelyud-
varhely mellett számos hazai turiszti-
kai régió hozza el ajánlatait Győrbe.
Bemutatkozik többek között Heves
megye, Balatongyörök és Keszthely,
továbbá olyan vállalkozások, mint a

Vár a nagyvilág

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

Minden út idegenvezetéssel!
Körutazások:
Svájc  06. 23-29............................ 138 000Ft/fô
Krakkó  07. 9-13 ............................ 59 000Ft/fô
London 08. 15-21 ..........................165 000Ft/fô
Erdély 08. 15-22. 09. 08-13 ............79 000Ft/fô
Róma 09. 08-13. ............................121 000Ft/fô
Színházlátogatás:
április 20., Madách Színház
József és a színes széles vásznú álomkabát
május 19., Madách Színház
Macskák

A varázslatos Toszkána
2013 május 17—22. Részvételi díj: 99.500 Ft
idegenvezetéssel, félpanzióval.

Látogasson el velünk Toszkána gyönyörû, lenyû gözô,
varázslatos tájára! Olajbogyó, szôlô, citrusfák, káprázatos
dombok, síkságok, buja mediterrán növényzet,
megannyi kincset rejtô templom. Toszkána életébôl
egy-egy kiragadott pillanat, emberek, hangulatok,
ételek, tájak, ünnepek. Felejthetetlen élmény szeretteivel.

Virtuális ûrutazással
és látványos kísérletekkel várunk

minden érdeklôdôt
a XIV. Utazási Kiállításon Gyôrben,

április 5–6-án.

A mobil planetáriumi belépés ingyenes!

www.robinsontours.hu
TOVÁBBI 5% KEDVEZMÉNY

EGYES UTAKRA!
ÚJ 7 és 10/11 éjszakás turnusok

Pozsonyból is repülővel!
BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA POZSONYBÓL

Hotel Blue Sky 3*, AI 92 911 Ft-tól/fő/7 éj*
Hotel Strandja 4*, AI 77 976 Ft-tól/fő/7 éjt*
Hotel Sunny Garden 3*, R 49 886 Ft-tól/fő/7 éj*

Alanya Kleopatra Melissa H. 3*, AI
95 512 Ft-tól/fő/7 éj*
Monte Carlo 4* AI
97 148 Ft-tól/fő/7 éj*
Club Insula 5* UAI
144 610 Ft-tól/fő/7 éj*

TÖRÖKORSZÁG POZSONYBÓL
(POZSONY–ANTALYA)

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!
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BULGÁRIA BUSSZAL 2013

Hotel Sunny Garden 3*, R 37 995 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Amfora Beach 3*, AI 61 721 Ft-tól/fő/7éj

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

pápai gyógyfürdő, a MÁV-Start és a
Balatoni Hajózási Társaság. 

Laposa Tibor elmondta, a kiállítás és
vásár folyamatos programokkal várja a
látogatókat. Ingyen tekinthető meg a
mosonmagyaróvári Futura mobil plane-
táriuma és a győri Mobilis több produk-
ciója. A legkisebbek játszóházban tölt-
hetik az időt. A látogatók hevesi és szi-
getközi ételkülönlegességeket kóstol-
hatnak, s idén is elhozza erdélyi kürtős-
kalácsait Bálint Irma. A regisztrált láto-
gatók értékes utakat nyerhetnek, töb-
bek között a Tensi Holiday 10 ezer forin-
tos utazási utalványát, a Summer Time
Travel 10 darab 5 ezer forint értékű utal-
ványát, a Club Marina Tenerife három,
egyhetes családi nyaralását Tenerifén,
valamint a MÁV-Start ingyenes utazási
lehetőségét a Szegedre közlekedő kü-
lönvonatra.
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PORSCHE GYŐR GÁZFRÖCCS

szerző: nagy viktor
fotó: gy. p.

Az idén 15. születésnapját ün-
neplő Porsche Győr és a Porsche
Lízing Kft. ismét egy sikeres győri
vállalkozás flottaátadását ünne-
pelhette. A tél – remélhetőleg –
utolsó havas napján Radnóti Zol-
tán igazgató adta át a Borsodi
Műhely Kft.-nek 12 új kombi Ško-
dáját. Komplex szolgáltatáscso-
maggal, tartós bérleti konstruk-
cióban került a céghez a cseh
márka két modellje, nyolc Skoda
Fabia és négy Superb.

A Porsche Csoport flottaszolgáltatása,
ha lehet, mára még sokoldalúbb lett, mi-
után a „hozom-viszem”, szerviz- és asz-
szisztansz szolgáltatáson kívül 24 órás
helyszíni szerviz mobil, illetve bérautó-le-
hetőség is elérhető. Ez azt jelenti, hogy
az ügyfélnek elég jeleznie a kerékcserét
vagy a szervizigényt és a szolgáltató
megoldja a jármű el- és visszaszállítását,
valamint csereautó biztosítását. Még a
téli kerekek tárolását is vállalják. „Annak
ellenére, hogy ennyire kifinomult a rend-
szer, a költségek mégis megfizethetőek
maradtak. Nyilván a szolgáltatások egy
kézben tartásával tudják optimalizálni a
rendszert” – mondta ifj. Borsodi László
megbízott ügyvezető. „Eddig a flottánk
kezeléséhez 1-2 munkatárs folyamatos
munkájára volt szükség. Ráadásul a
nem egységes járműpark gondot oko-
zott a karbantartásban. Most gazdasági
döntést szerettünk volna hozni, így jutot-
tunk el a Porsche Csoport szolgáltatá-

sához – miután a piacot áttekintettük. A
cégcsoport korrekt ajánlata és gyors, ru-
galmas hozzáállása, valamint minden al-
kalmazottjuk készséges viselkedése
meggyőző. Számított a Škoda márka jó
híre is és kiemelkedő eladási számai, de
nyugodtan mondhatom, hogy az egész-
séges lokálpatriotizmus is segítette vá-
lasztásunkat. Emellett fontossá vált cé-
günk egységes arculatának közvetítése
az autóinkon keresztül is, miközben kol-
légáink ezentúl nagyobb biztonságban
utazhatnak partnereinkhez és telephe-
lyeink között” – folytatta a Borsodi Mű-
hely képviselője.

Győrben az ipari vállalkozások között
ismert névnek számít a Borsodi Műhely
Kft. Nem csoda, hiszen az ipari parkban
jól felszerelt üzemmel rendelkezik, és mi-
nőségi gyártásáról híres. A 170 főt fog-
lalkoztató „műhely” szakmai munkájával
és árbevételével nagyban hozzájárul ré-

giónk fejlődéséhez. A 100%-ban családi
vállalkozásnak Szentgotthárdon és Kis -
újszálláson is van telephelye, és olyan
autóipari cégek beszállítói, mint például
a LUK Savaria, TDK-EPCOS és az Opel
Szentgotthárd. A társaság fő profilja az
egyedi alkatrészgyártás, de célgépgyár-
tással és hőkezeléssel is foglalkoznak.

Az AS9100 repülőgép-ipari tanúsítvány
és minőségbiztosítási rendszer miatt
légi-, hadi- és autóipari beszállítói szere-
pét több éve őrzi. 

A Porsche Csoport és a Borsodi
Műhely között most kötött megállapo-
dás egy várhatóan hosszú távú együtt-
működés kezdetét jelenti. A bérleti
megoldás négyévente új autók be-
szerzését teszi lehetővé, miközben a
használatban lévő járművek folyama-
tosan a márkaszerviz felügyelete alatt

vannak. A gazdaságosság és profesz-
szionalizmus záloga pedig az egy kéz-
ben tartott értékesítés, finanszírozás,
szerviz és flottakezelés. A minőséget

a sikeres modellek adják hozzá a cso-
maghoz. Az átadott, 1,4 literes benzi-
nes motorral szerelt Fabiák kiemel-
kedő ár-érték arányukkal, és kisautó-
hoz képest tágas belterükkel vívtak ki
elismerést. A Superbek pedig kombi
karosszériával, kétezres, 170 lóerős
dízelmotorral, összkerékhajtással és
minden földi jóval felszereltek. Úgy
mint panoráma üvegtető, elektromos
csomagtérajtó-nyitás, vagy éppen az
átvételkor letesztelt automatikus par-
kolórendszer. A tulajdonosok, vezetők
és munkatársak boldog családként,
együtt örültek az új autóknak, mert
minőségi váltás történt!

(X)

A Borsodi Műhely Kft. flottavásárlása

Minőségi gyártás és járműflotta

Porsche Inter Autó Hungaria Kft. Porsche Győr Škoda telephely 9024 Győr, Mécs László u. 3.
Telefon: 96/515-032, 515-045 www.porschegyor.hu

Minőség a gyártásban,
minőségi járműflottával
támogatva
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

Április 1-jén, húsvéthétfőn egész nap
kalandok várják a látogatókat. A gye-
rekek kedvence a tojásvadászat: idén
a hímes tojásokat az állatkert lakói
őrzik. Aki minden tojást megtalál, az a
rejtvényt is könnyedén kitölti, a meg-
fejtésért pedig édesség jár! 

A kisebbeket a tulipános kert mel-
lett játszóház várja. A BolondoZOO ál-
lomásai az állatkert különböző pont-
jain ügyességi és logikai játékra hív-
nak kicsiket és nagyokat egyaránt. Ér-
demes viszont figyelni: április elsején
a játékok bolondosak lehetnek...

Ezen a napon vendégeink lesznek
a rejtőzködés mesterei. Számos faj az
egértől a rókáig lép a színpadra, aki-
ket az Állati Jó Bemutató segítségével
ismerhetnek meg látogatóink. A nap
folyamán kétszer, 11 és 15 órakor a
kőszínpadnál várják a látogatókat.

Ezen a hétvégén Győr a nyulak vá-
rosa az állatkertben: makettvárosba
költöztek a húsvéti nyulak. Aki kiláto-
gat Kiskút ligetre, különböző nyúlfajtá-
kat is megismerhet. 

Megnyitja kapuit a makiZOO, vagyis
a látogatók ismét találkozhatnak a

Tojáskeresés az állatkertben

gyűrűsfarkú makikkal, kifutójukat be-
lülről is szemügyre vehetik és az álla -
tokat édes gyümölccsel kínálhatják.

A tavasz csíkos sztárjai is húsvét-
kor mutatkoznak be a látogatóknak.
A fiatal állatokat mostantól bárki
szemügyre veheti. Sister, a zebra-
csikó, az Afrika-kifutó legifjabb pa-
tása naphosszat vidáman nyargal

végig a kifutóján. Játszik a jávoranti-
lop-csikóval, vagy incselkedik az
oroszlánokkal, míg az idén született
kis tapír anyja mellett tölti minden-
napjait. Csíkosan jött világra és pár
hónapig még a testén hosszában
futó fehér sávok nem tűnnek el róla.
A múlt héten ismét csíkos állatok lát-
ták meg a napvilágot az állatkertben:

kikeltek az emucsibék! A kékeszöld
tojásokon eddig a kakas kotlott, és a
fiatalok gondozásából is ő vállalja a
nagyobb részt, de a tojó is harciasan
védi utódait. Tavaly volt először sike-
res költésük, idén pedig már rutinos
szülőknek számítanak. Joggal állít-
hatjuk tehát, hogy a győri állatkert-
ben idén a csíkos a divat.

A látogatók legnagyobb kedvence
mégis a tigriskölyök. Ő jelenleg a
Füles Bástya tigisóvodájában tölti
napjait, egyetlen napra, húsvéthétfőn
viszont Kiskút ligetre látogat, mint a
rendezvény sztárvendége!

Mindenkit szeretettel vár a győri ál-
latkert!

A programokról és eseményeinkről
részletesen honlapunkról tájékozód-
hatnak: www.zoogyor.com.
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PR HIRDETÉS

A megszépülő Újváros központi
helyén, a Kossuth utca 30-ban
nyitotta meg legújabb kivonuló-
központját a Patent Csoport. A
régió legnagyobb vagyonvé-
delmi cégének vezetőjét, Kocsis
Róbertet arról kérdeztük, miért
nem elég egyetlen központ egy
Győr nagyságú városban?

Az emberek biztonsága ma három
alapvető dolgon múlik. Az első a szak-
mai felkészültség, a képzett munka-
erő. Ebben azt hiszem, több országos
testőr- és vagyonvédelmi verseny
megnyerése után nyugodtan elmond-
hatom, a legjobbak közé tartozunk. 

A másik?  
A használt  technika színvonala. A

Patent a legnagyobb kivonuló jármű-
parkkal, messze a legmodernebb és
leghatékonyabb diszpécserközpont-
tal rendelkezik. Javasoljuk is azoknak,
akik a saját biztonságukról aggódnak,
mielőtt döntenek, nyugodtan jöjjenek
el hozzánk. 

Központjuk Győrben, a Mécs
László utca 7-ben van.

szerző: z. a.
fotó: burger barna

A pünkösdi hétvégén, má -
jus 17–19-én tartják a Kisal-
föld Vágtát, a Nemzeti Vág -
ta hivatalos előfutamát. Az
idei rendezvény az eddigi-
eknél is izgalmasabbnak
ígérkezik: a hagyományos
versenyeken túl lovastalál-
kozót is hirdettek a szerve-
zők, lesznek hagyomány -
őrző elemek is, és ismét
megrendezik a Kisalföld
Sztárja tehetségkutató ver-
senyt a győr-gyirmóti Ro -
deo Ranchen.

A negyedik Kisalföld Vágta ren-
geteg programját négy cso-
portra oszthatjuk: az alapot ter-
mészetesen azok a gyorsasági
futamok adják, melyeken eldől,
melyik az a három település,
amely továbbjut a fővárosi Nem-
zeti Vágtára. „A szabályok nem
változtak tavaly óta, idén sem in-
dulhatnak angol telivérek, kizá-
rólag félvér lovakkal lehet ne-
vezni” – tájékoztatta lapunkat a

Újra rajtol a Kisalföld Vágta
Kisalföld Vágta főszervezője,
Tóth Szilárd.

Idén hagyományőrző elemek-
kel is gazdagodik a rendezvény:
hobbilovasok olyan számokban
nevezhetnek, mint például a be-
tyárverseny, csikósvágta, karikás
ostoros vagy huszárverseny, ahol
a fegyverforgató tudományát kell
bemutatniuk a lovasoknak.

Biztos sokan emlékeznek a
Rodeo Sport Egyesület látvá-
nyos westernelemekkel tarkított
rodeo show-ira: idén újra lehen-
gerlik a közönséget a western
ügyességi és gyorsasági lovas
számokkal! A megméretteté-
sekre természetesen más is ne-
vezhet.

Az idei év nagy újdonsága
pedig az országos lovastalálkozó
lesz, melyre több száz lovast vár-
nak a szervezők, akik külön díjaz-
zák a legtávolabbról érkezőt és a
legnagyobb lovas csapatot.

A fentieken túl még számos
program színesíti a Kisalföld Vág-
tát, például polgármesterek és
képviselők fogathajtó versenye és
a presztízsfutam. A gyermekeket
többek között pónikkal, légvárak-
kal várják. Nem maradhat el a ta-
valy nagy sikert aratott zenés-tán-
cos tehetségkutató sem, a Kisal-
föld Sztárja verseny, amelyre már
lehet nevezni. „És várjuk a telepü-
lések és versenyzők nevezését is,
a határidő május 13. – hívta fel a
figyelmet Tóth Szilárd.

A Kisalföld Vágta előkészüle-
teire még többször visszatérünk.

A biztonság minősége a közelben: Patent kivonulóközpont már öt helyen Győrben

Újváros biztonságáért
Itt szívesen körbevezetjük ügyfelein-

ket vagy az érdeklődőket, hogy saját
szemükkel győződjenek meg arról, kire
bízzák családjuk, vagyonuk védelmét. 

Mert ígérni bármit lehet, de a
teljesítésnél már valóban az szá-
mít, ki milyen felkészült?

Igen.  És az, hogy a harmadik, em-
berek biztonságára ható tényezőt em-
lítsem, milyen közel van az ügyfélhez. A
Patent Csoportnak Győrben Likócson,
a belvárosban, Révfalu-Bácsán, Mar-
calvárosban és most már Újvárosban is
van kivonulóközpontja. A riasztások

után mi valóban
ott vagyunk per-
ceken belül a hely-
színen.

A jelenlétük
a városrészek
általános biztonságára is jól hat.

Tény, hogy az állandó mozgásban
lévő plusz járőrautóink és a kivonuló-
központok a statisztikák alapján nagy-
ban növelik a környék biztonságát. 

Vagyis a Patent nem csupán
az ügyfeleit védi.

Nyilván elsősorban azokat, de
munkatársaink nem fordítják el a fejü-
ket, ha másnál látnak bajt, mi az em-
berekért, a városért dolgozunk.

Milyen szolgáltatásokkal vár-
ják az újvárosi embereket?

A tavasz végén egy nyílt napot tar-
tunk az új Patent Újvárosi Kivonuló
Központban. Ezen a Patent szolgálta-
tásainak teljes kínálatát és technikán-
kat, tudásunkat is megismerhetik, de
addig is, ha kérdésük van, örömmel
látjuk az érdeklődőket a Kossuth utca
30-ban.  (x)
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HIRDETÉS PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

kép és szöveg: tóth lászló 

A víz március 22-i világnapjának
délelőttjén Sütheő László, az ÉDU -
VÍZIG műszaki igazgatója mondott
ünnepi beszédet az 1954-es sziget-
közi árvíz áldozatainak révfalui em-
lékművénél. A program a hagyomá-
nyos koszorúzás után az igazgató-
ság Kálóczy téri gátőrházában foly-
tatódott. Közel kétszázan látogat-
tak ki a fiataloknak szóló nyílt napra.
A szeles, hideg márciusi idő nem
kedvezett az udvari bemutatóknak,
de akik eljöttek, bent a gátőrházban
jól érezték magukat. Nagy sikere
volt a víziközmű terepasztalnak, a
mikroszkópos bemutatónak, a fali-
kutaknak, a szerelési és a kémiai
bemutatóknak. Az emeleten kiállí-

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgáltatásai:
A 96/50-50-55-ös hiba-és kárbejelentés,

szolgáltatási hibabejelentő március 31-én és
április 1-jén 6 és 22 óra között hívható.

Az ügyfélszolgálati irodák április 1-jén egysé-
gesen zárva lesznek, valamint a telefonos
ügyfélszolgálat sem üzemel. A lakossági hulla-
dékszállítás április 1-jén változatlanul működik. 

Március 31-én és április 1-jén a Jókai úti par-
kolóház a vasárnapra érvényes díjszabással, a
Révai parkolóház változatlan díjazással üzemel.
Március 30-án, 31-én és április 1-jén a győri fi-
zetőparkoló-hálózatban a parkolás díjmentes.

A vásárcsarnok március 30-án 6 és 13 óra kö-
zött tart nyitva, március 31-én és április 1-jén zárva
lesz. A virágpiacon március 30-án 6 és 14 óra között
lesz kereskedés, 31-én és április 1-jén zárva lesz. A
városréti piacon március 30-án napi piac lesz.

A Magyar Vilmos Uszoda március 31-én zárva
lesz, április 1-jén a normál hétfői nyitva tartás szerint
üzemel. A Barátság sportpark március 31-én zárva
lesz, de ez csak a labdarúgópályákra és az épületre
vonatkozik. A többi szolgáltatás, pl. futópálya, ját-
szótér, erősítő gépek igénybe vehetőek. Április 1-
jén a park normál hétfői nyitva tartás szerint üzemel.

A köztemetők március 29-től 31-ig egységesen
8 és 20 óra között, április 1-jétől a tavaszi nyitva tar-
tásnak megfelelően 7 és 20 óra között látogathatóak.

szerző: ozsvárt tamás

Április elsejétől változnak a la-
katlan, az időlegesen használt,
illetve az üdülőingatlanokat
érintő hulladékszállítási szabá-
lyok. A január elsején életbe lé-
pett hulladéktörvény előírásai-

nak eleget téve Győr önkor-
mányzata módosította erre vo-
natkozó rendeletét.

A rendelet Győrben két fő ka-
tegóriába sorolja a város terüle-
tén lévő lakatlan, időlegesen
használt vagy üdülőingatlanokat.
Az egyik, ahol a hulladékszállítási
közszolgáltatás egész évben,

Világnap a gátőrházban  
tás nyílt a világnapi pályázatokra
beérkezett művekből. 

A nap legkedvesebb vendégei a
Bóbita Óvoda apróságai voltak, akik
élvezték a játszóházat, színezést és
papírhajtogatást. Az általános iskolák
közül a Tulipánosból és a Radnótiból,
a szakközépiskolák közül a Szent-
Györgyiből és a Hildből érkeztek osz-
tályok. Győrben e két szakközépisko-
lában folyik vízügyes képzés. Sárközi
Szerafin a Szent-Györgyi-szakközép-
iskolából érkezett, a terepasztalnál ő
bizonyult a legfelkészültebbnek. Haj-
nik Mátyás, a Hild-szakközépiskola
víz építő szakos tanulója az előadáso-
kon remekelt. Az óvodások csapatá-
ból Rucska Zsófia volt a legbátrabb,
egy lufiért még a fényképezőgéppel is
bátran szembenézett.

Nagyszombaton
ingyenes
a felszíni parkolás

Változnak a hulladékszállítás szabályai
tehát január 1-jétől december
31-ig folyamatos. Itt a tulajdono-
soknak a rendelkezésre állási
díjat – ez Győr esetében bruttó
11.182 forint – száz százalékban
meg kell fizetniük.

A másik kategóriába tartoz-
nak azok a lakatlan, időlegesen

használt vagy üdülőingatlanok,
amelyek olyan területen vannak,
ahol a hulladékszállítási közszol-
gáltatást a Győr-Szol Zrt. április
1-jétől szeptember 30-ig végzi.
Ezen ingatlanok esetében a tu-
lajdonosok a jövőben a törvényi
minimum feltételnek megfele-
lően az éves rendelkezésre ál-

lási díj felét, bruttó 5.591 forin-
tot kötelesek fizetni. (A területi
besorolást utcákra lebontva
megtalálják a www.gyorszol.hu
oldalon.) 

Ez utóbbi területeken az elő-
írt díj megfizetésének fejében a
hulladék elszállításához a szol-
gáltató évente 13 darab 60 lite-
res, saját emblémájával ellátott
zsákot biztosít. A zsákok április
4-től a Győr-Szol Zrt. Orgona
utcai és Jókai utcai ügyfélszol-
gálati irodáiban vehetők át, az
ingatlan helyrajzi számának
közlésével, és a rendelkezésre
állási díj helyben történő kifize-
tésével. (További zsákok plusz
térítés ellenében ugyanitt vásá-
rolhatóak.) A szolgáltatásról
először április végén kapnak
egy összegű számlát a tulajdo-
nosok. Aki ennek kézhezvételét
követően igényel zsákot, az a
díjbefizetés igazolásával veheti
át azokat az említett ügyfélszol-
gálati irodákban.

Az ingatlanok elé kitett zsá-
kokat először április 8-án szál-
lítják el, majd minden hétfőn ér-
kezik értük a Győr-Szol Zrt. jár-
műve.

Vannak kivételek az április elsejétől működő rendszerben.
Sáráspuszta és Győrszentiván, illetve Győrszentiván-Kert-
város területén eddig is működött a kétkannás gyűjtési
rendszer, ami nem változik. Az új rendszerbe belépő lakat-
lan, időlegesen használt vagy üdülőingatlanok esetében
ezért Sáráspusztán minden héten csütörtökön, Győrszen-
tiván és Győrszentiván-Kertváros területén pedig kedden-
ként történik a szállítás. További kivétel a Fehérvári úti zárt
kertek, ahol április 1. és szeptember 30. között szombaton-
ként viszik el a kihelyezett hulladékot.

Kivételek
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ADÁS-VÉTEL

Búzafűlé bio tönköly-
búzából, fagyasztva, házhoz
szállítással, őstermelőtől
megrendelhető. Egy zacskó
28 kocka, 4.100 ml. Érd.:
30/9699-689.

SZOLGÁLTATÁS

Hívjon bizalommal, tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Fe-
leslegessé vált holmiját ingyen el-
szállítom: tárolóját, garázsát kitaka-
rítom. Stuka Tibor: 30/217-0848.

Szobafestést, mázo-
lást, gipszkartonozást és
külső szigetelést vállalunk elfo-
gadható áron, garanciával: 06-
20/6298-769.

Költöztetés, fuva-
rozás, lomtalanítás, bútor,
műszaki termék szállítása
kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
Tel.: 30/422-6164. 

Tetőjavítás, átrakás, la-
postető-szigetelés és homlokzatja-
vítás és -festés. 30/376-2712. 

EGYÉB

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 e Ft),
Új SZOCPOL, támo-
gatott lakáshitel, árfolyam-
rögzítés.  Tel.: 20/951-0235

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667. 

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, képes-
lapokat, pénzeket, pénzgyűjte-
ményeket, plaketteket, kitünteté-
seket, könyveket, egyéb régi-

séget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 20/947-3928.  

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291. 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-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 takarí-
tócég szőnyeg- és kárpittisztí-
tást vállal. Győrben ingyenes ház-
hoz szállítással, magánszemélyek-
nek és cégeknek egyaránt. Kérjük,
bizalommal forduljon hozzánk! Érd.:
20/214-5881

ÜZLET

Győr, Kálvária utcában 120 m2-
es iroda hosszú távra vagy alkal-
makra kiadó. Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 4 szobás, 156 m2-es,
egyedi fűtéses (gázkazán), hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50-60 m2-es, 2-4
szobás, határozott-határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. Újvá-

ros városrész kizárva (hirdetés -
szám: 321). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Adyvárosi,  2 szobás, 52 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1 +
fél szobás,  40-50 m2-es,  hatá-
rozott, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. Sziget, Újváros,
Bán A. u. kizárva (hirdetési szám:
322). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás bérleményre. Újváros,
Gyárváros kivételével (hirdetési
szám: 323). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Szigeti, 1 szobás, 33 m2-es, táv-
fűtéses, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
szobás, 40-50 m2-es, határozott,
határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. Tartozás megfizetését
300 Ft-ig vállalná (hirdetési
szám: 325). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

József Attila-ltp.-i, 2 szobás, 49
m2-es, távfűtéses, határozott
bérleti szerződéses, parkettás,
műanyag  ablakos, redőnyös la-
kást cserélne 1 + 2 fél vagy 2,5
szobás, erkélyes, 50-55 m2-es la-
kásra  értékkülönbözettel (hirde-
tési szám: 283). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi 1 + fél szobás, 36 m2-
es, táv fűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást külső
szigeteléssel és költségmegosz-
tós fűtéssel cserélne 2 szobás
belvárosi, nádorvárosi, adyvá-
rosi, szabadhegyi vagy marcal-
városi bérleményre (hirdetési
szám: 284) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

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

APRÓ HIRDETÉS

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.

Húsvéti hidegtál-előrendelést
felveszünk március 30-ra és 31-re!
(szombat, vasárnap)
Tartalma: • Franciasaláta  • Kaszinótojás
• Sajttekercs • Sonkatekercs • Főtt-füstölt sonka
• Töltött szűzpecsenye • Sült csirkemellfilé

Ára: 1600 Ft/fő helyett 1200 Ft/fő (csak előrendelésre)

Április 3-án és 4-én szerdán
és csütörtökön a nyitva tartási
időn belül Torkos napot tartunk!

Valamint minden hónap első
szerdáján és csütörtökén
Torkos napot tartunk! 

Április 13-án szombaton

OPERETTEST
a Marcal Étteremben!

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

Március 29-től április 1-jéig HÚSVÉTI
ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
és KIVÁLÓ ITALOKKAL
várjuk Kedves Vendégeinket!

Húsvétkor is
Amstel Hattyú!

Belvárosi, 1+2 fél szobás, 63 m2-
es, gáz központi fűtésű, különálló
konyhával rendelkező, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 – 1+fél szobás, 36-42
m2-es bérleményre Újváros és
Sziget kivételével (hirdetési
szám: 285). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

INGATLAN

Pázmándfalu-hegyal-
ján 52 nm-es, felújításra szoruló
családi ház 3.900 nm telken sok
gyümölcsfával, eladó. 3.500.000
Ft. 06-20/471-8575

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230. 

Győrött, Halász utcá-
ban 800 m2 terület eladó!
Irány ár: 550.000 Ft. Érdeklődni:
96/319-468

OKTATÁS

Álláslehetőség! Inten-
zív OKJ biztonságiőr-
és rendezvénybiztosító tanfolyam.
Fny: 45/2010. www. heusecurity.
hu. Tel.: 70/9677-227.

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.  

Gyôr-Révfaluban, a Tábor utcában 6 éve épült, modern
társasházban igényesen kialakított, tágas, napfényes,
tetôtéri, 106 m2-es lakás (konyha+nappali, étkezô, 2 szoba,
fürdô, WC, elôszoba) riasztóval, klímával, beépített
gépesített konyhával, beépített szekrényekkel eladó. 

Ára: 26.900.000 Ft

Érd.: 20/927-8678
Ár: 4,9 millió forint.
Telefon: 30/376-5572

GYÔRBEN
csendes kertvárosi környezetben
306 m2-es, összközmûves 
SAROKTELEK MEGKEZDETT
ÉPÍTKEZÉSSEL
(40 m2-es ház alápincézve)

ELADÓ!
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SPORT MAGYAR KUPA
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A HAT-AGRO UNI Győr tavalyi
eredményét megismételve a
második helyen végzett a női
kosárlabda Magyar Kupa né-
gyes döntőjében, amelyen a
házigazda soproniak megvéd-
ték címüket. Az újraformálódó
zöld-fehérekből sokat kivett az
elődöntő, így a fináléban már
nem tudták megszorítani ellen-
felüket. 

A HAT-AGRO UNI Győr története
során negyedszer vett részt a Magyar
Kupa négyes döntőjében, a győriek
mérlege az eddigi tornákon egy ne-
gyedik, egy harmadik és egy második
helyezés volt. Idén nem sikerült meg-
szerezni a kollekcióból még hiányzó
aranyérmet, de a zöld-fehéreknek az
újabb második hely miatt sem kell
szégyenkezniük. 

Az elődöntőben a PEAC-
Péccsel találkozott a győri
együttes, a mérkőzésnek
némi pikantériát köl-
csönzött, hogy a két
csapat legutóbbi
mérkőzésén Nagy-
Bujdosó Nóra még
zöld-fehér mezben
kosárlabdázott, ám a
Győrből távozó be-
dobó ezúttal már a
pécsieket erősítette.
Fűzy Ákos csapata jól
kezdte a mérkőzést,
az első félidőben végig
a győriek vezettek, a
nagyszünetben pedig
már kilencpontos volt a
Rába-partiak előnye. Térfél-
csere után azonban mintha az
öltözőben ragadtak volna a győri lá-
nyok, ezt kihasználva a harmadik ne-
gyedben a pécsiek átvették a veze-
tést, így a döntés a záró szakaszra ma-
radt. A győriek hatalmas küzdelem-
ben végül bedarálták a baranyaiakat,
és a végső dudaszó pillanatára vissza-
állították a jelentősebb különbséget.
A zöld-fehérek 64–56-ra nyertek és
bejutottak a döntőbe, ahol a Diós-
győrt legyőző Sopron várt a csapatra.

„Minden sikerért meg kell dolgoz-
nunk, még messze vagyunk attól,
hogy bárki ellen esélyesként lépjünk
pályára. Szerencsére harcoltunk, küz-
döttünk, ami nagyon fontos egy ilyen
helyzetben. Az első félidőben jól ját-
szottunk, szünet után azonban a le-
pattanókban csúnyán alulmaradtunk.

Szépen csillog az ezüstérem
Hittünk a változásban, s ez, valamint a
szívünk meghozta a sikert. Úgy gon-
dolom, ez nagy szó, mert ez a Győr
azért más, mint a tavalyi. A lényeg,
hogy hitünk végig megmaradt, s vé-
dekezésben is szervezettek voltunk.
Sok érték van bennünk” – értékelte az
elődöntőt Fűzy Ákos vezetőedző. 

A fináléban megismétlődött az
előző évi párharc, hiszen akkor is a
Sopron és a Győr találkozott egymás-
sal a sorozat döntőjében. A tavalyi pár-
harccal ellentétben most nem sikerült
szoros mérkőzésre kényszeríteni a sop -
roniakat, a zöld-fehérekből ugyanis
nagyon sokat kivett az elődöntő, így
jóval fáradtabban és lassabban mo-
zogtak ellenfelüknél. Sorsdöntő volt,
hogy Fegyverneki Zsófia kikapcsolta
a játékból a győriek irányítóját, Natalie
Hurstöt, így a vendégek kevésbé tud-
ták megvalósítani elképzeléseiket.
Fűzy Ákos együttese becsülettel har-
colt az utolsó pillanatig, de ezen a
mérkőzésen nem voltak egy súlycso-
portban ellenfelükkel. A soproniak
végül 77–50-re nyertek és ezzel meg-
védték elsőségüket. 

Nem szabad ugyanakkor elfelej-
teni, hogy ez a győri együttes nem

azonos azzal, amellyel Fűzy Ákos nyá-
ron elkezdte a közös munkát. Ieva
Kublina, Chay Shegog és Nagy-Buj-
dosó Nóra menet közben távozott a
csapatból, Simon Zsófia vállsérülése
miatt dőlt ki a sorból, emellett a beug-
róként remekül helytálló fiatal tehet-
ség, Dobos Ágnes szintén nem volt
bevethető a kupadöntőn. Az érkező
Cindy Lima és Tangela Smith még
szemlátomást keresi a helyét a csa-
patban, össze kell szokniuk a játékos-
társakkal. Egyvalami azonban válto-
zatlan, ez pedig a lelkesedés és a ha-
tártalan küzdőszellem, ami mindig jel-

lemző volt Fűzy Ákos együttesére.
Erre pedig lehet építeni a bajnoki rá-
játszás során, aminek végére összeáll-
hat a most még csak formálódó győri
csapat.

„Nem lehetek boldog, mert most
kikaptunk, de úgy gondolom, csaló-
dottságra sincs okunk, mert mégis
csak döntőt játszottunk. Sajnos erő-
tartalékaink elfogytak a fináléra, a
Sopron kihasználta, hogy előrébb tart.
Voltak jó periódusaink, de ez kevés
volt a motivált hazaiak ellen. Győrben
most megújulás előtt, illetve közben
vagyunk, s a szezonból még hátravan
egy hónap. Azon leszünk, azért dolgo-
zunk, hogy minél jobban megközelít-
sük a soproniakat” – mondta a finálé
után a vezetőedző. 

A győriek a kupadöntőt követően
két hétig nem lépnek pályára, a ma-
gyar–szlovák középszakaszban elért
helyezésük ugyanis biztosította szá-
mukra a helyet a bajnokság elődöntő-
jében. A zöld-fehérek a Diósgyőr–Za-
laegerszeg párharc győztesével talál-
koznak majd a legjobb négy között. Az

ellenfél kiléte egy két győztes mérkő-
zésig tartó párharcban dől

el legkésőbb április
harmadikáig. Az elő-

döntő első mérkő-
zését április hato-
dikán rendezik, a

pályaelőny a győri-
eknél lesz. 
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Véget ér a hosszúra nyúlt szünet
az élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban, hétvégén folytatódnak
az OTP Bank Liga küzdelmei.
Mint ismeretes, a két héttel ez-
előtti fordulót az időjárás miatt
halasztotta el a szövetség, a leg-
utóbbi hétvégén pedig a magyar
válogatott világbajnoki selejtezői
miatt nem játszottak bajnoki
mérkőzést. A válogatott két dön-
tetlent ért el, pénteken Románia
ellen 2–2, kedden Törökország
ellen 1–1 lett a végeredmény.
Egervári Sándor együttese to-
vábbra is a második helyen áll a
selejtezőcsoportban. A győri ke-
rettagok ezúttal nem léptek pá-
lyára, hazája válogatottjában ját-
szott viszont Kink, Ahjupera, il-
letve Pilibaitis. 

A győriek nem tétlenkedtek a
szünet alatt sem, válogatott játé-
kosaik nélkül is edzőmérkőzést
játszottak az Admira Wacker
ellen. A gól nélküli döntetlennel

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott kedden Gyir-
móton lépett pályára a finnek ellen, és ismét győzte-
sen hagyta el a játékteret. A szombathelyi Radó And-
rás mindkét félidőben betalált, a finneknek pedig
nem volt válaszuk a hazai gólokra, így a magyarok 2–
0-ra győztek. A győri nevelésű, jelenleg kölcsönben
Siófokon futballozó Windecker József csapatkapi-
tányként játszotta végig a mérkőzést. 

„Az első félidőben végig mi irányítottuk a meccset,
az ellenfélnek egy kidolgozott helyzete sem volt. Az
első félidőben a helyzetkihasználás terén volt némi hi-
ányérzetem, rengeteg lehetőségünk volt, több gólt is
lőhettünk volna. A második félidőben nem változott
az ellenfél harcmodora, inkább mi lettünk kissé óva-
tosabbak, és sokáig nem tudtunk kijönni a kapunk
elől. A játékosokat dicséret illeti, mert becsülettel, fe-
gyelmezetten végigdolgozták a mérkőzést” – értékelt
a találkozó után Róth Antal szövetségi edző. 

A DVTK ellen folytatja az ETO FC

véget ért mérkőzés remek lehető-
ség volt a korábban sérült játéko-
sok számára. „Becsülettel tették
a srácok a dolgukat, egy nagyon
hasznos mérkőzést játszottunk.
Nagyon fontos számunkra, hogy
azok a játékosok, akik az elmúlt
időszakban sérüléssel bajlódtak,
egyre többet tudnak játszani. Kol-
tai és Andric kiesése után az,

hogy Takács és Dudás visszatért,
mindenképpen pozitív a csapat
szempontjából” – mondta a mér-
kőzésről Pintér Attila vezetőedző.
A csapat vasárnap 18.30 órakor
a DVTK együttesét fogadja hazai
pályán a forduló záró mérkőzé-
sén, és egy újabb győzelemmel
megszilárdíthatja vezető helyét a
táblázaton. 

Újabb győzelem
Gyirmóton

A GYŐR-SZOL TC férfi tekecsapata nyolcadik he-
lyen zárt a Szuperligában, így a városi együttes jö-
vőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet. Az
újonc csapat egészen az utolsó fordulóig izgulha-
tott, hiszen mindössze egyetlen ponttal előzte meg
a Budapesti Erőmű gárdáját. A záró fordulóban a

Élvonalban maradnak a tekézők
győriek ugyan 7:1-re kikaptak Szolnokon, de a fővá-
rosiak is alulmaradtak a Répcelakkal szemben, így
végül ők búcsúztak az élvonaltól. A GYŐR-SZOL TC
tizennyolc mérkőzésen négy győzelem és egy dön-
tetlen mellett tizenhárom vereséget könyvelhetett
el, és összesen kilenc bajnoki pontot gyűjtött.
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SPORT MOZAIK

Mivel elmaradt a magyar váloga-
tott márciusra tervezett összetar-
tása, a Győri Audi ETO KC még
a Bajnokok Ligája elődöntője
előtt le tudja játszani a bajnoki
alapszakaszból hátralévő mérkő-
zéseit. Ezek a találkozók egyben
jó felkészülési lehetőséget is je-
lentenek a Valcea elleni BL-pár-
harcra. Szerdán az Alcoa FKC ér-
kezett a Magvassyba, a zöld-fe-
hérek pedig a várakozásoknak
megfelelően begyűjtötték a két
bajnoki pontot, a végeredmény
37–13 lett a hazaiak javára. A
záró fordulóban pénteken 18 óra-
kor Debrecenben lép pályára a
bajnokcsapat. 

Időközben minden jegy el-
kelt a Bajnokok Ligája-elődöntő
első találkozójára. Az összecsa-
pás első mérkőzését április 6-

A SZESE Győr fölényes, tizennégy
gólos győzelmet aratott a Tata ellen a
férfi kézilabda NB I/B legutóbbi fordu-
lójában. A győriek ezúttal remekül vé-
dekeztek, ennek is köszönhető a jelen-
tős különbség. Az első félidő kiegyen-
lített küzdelmet hozott, de a hazaiak
két jó periódusnak köszönhetően öt-
gólos előnnyel fordulhattak. Szünet
után három gyors gólt lőtt a SZESE,
majd a tataiak időkérése ellenére a ha-
zaiak zsinórban hét gólt lőttek, ezzel el
is döntötték a találkozót. Ötven perc
játék után tizenöt gól volt a két csapat
közti különbség, és bár a Tata faragott
a hátrányon, a végére még egy kicsit
felpörgött Deáki István csapata, és
magabiztosan, 39–25-re nyerte meg
a találkozót. A SZESE továbbra is ve-
zeti a táblázatot, a győriek előnye egy
mérkőzéssel kevesebbet játszva is öt
pont a Dabas előtt. Az egyetemiek
másik nagy riválisuknál, a Komlónál vi-
szont egy meccsel többet játszottak,

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
együttese a Debreceni Egyetem alaku-
latát fogadta az NB I/B-s férfi kosár-
labda-bajnokság rájátszásában. A
győriek fokozatosan felőrölték ellenfe-
lük erejét és magabiztosan, 92–80-ra
győztek. Kozma Tamás szakmai igaz-
gató szinte minden játékosának lehe-
tőséget tudott biztosítani a mérkőzé-
sen.  Örömteli hír, hogy újabb saját ne-
velésű fiatal mutatkozott be a felnőttek
között, ezúttal az érettségi előtt álló
Káli Szabolcs kapott lehetőséget. A
Drevenka, Tóth, Péterfai, Horváth,
Papp ötösfogat pedig uralta a mérkő-
zést, ami nagyban befolyásolta a vég-
eredményt. A csapat ezzel a sikerrel
megerősítette vezető pozícióját cso-
portjában. „Rajt-cél győzelmet arat-
tunk a mindvégig jól küzdő debreceni
fiatalok ellen. A szimpatikus ellenfél

Hétvégén zárul
az alapszakasz

Északon járt
a Rába ETO

án, szombaton magyar idő sze-
rint 17 órakor játsszák a buka-
resti sportcsarnokban, amely
mintegy ötezer férőhelyes. A
román klub azért döntött a mér-
kőzés bukaresti megrendezése
mellett, mert a valceai sport-
csarnokba csak háromezer
ember fér be. A visszavágót áp-
rilis 11-én, csütörtökön 19 óra-
kor rendezik a szintén ötezer fé-
rőhelyes Veszprém Arénában. A
visszavágóra szerda óta bárki
vásárolhat jegyet, a belépőket
ötezer és hétezer forintért árul-
ják a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban található ETO-
shopban. A jegypénztár hétfőn,
kedden, szerdán és pénteken
9–12 és 13–16 óra között, míg
csütörtökön 9–12 és 13–18 óra
között tart nyitva. 

Magabiztos védekezés

előttük így hat ponttal vezet a csapat.
A SZESE hétvégén éppen Komlóra
utazik, így az egyetemiek tehetnek
róla, hogy még tovább mélyüljön a
szakadék az üldözők és az élvonalba
igyekvő győri együttes között. 

A világ legészakibb városában, az
oroszországi Norilszkban vett részt egy
meghívásos tornán a Rába ETO fut-
salcsapata. A nemzetközi megmérette-
tésen a zöld-fehérek mellett a házi -
gazda Norilsky Nickel, a szlovén Oplast
és a kazah Kairat együttese lépett pá-
lyára. A győriek válogatottjaik nélkül
utaztak el Szibériába, így több vendég-
játékossal töltötték fel keretüket. A ma-
gyar bajnok végül mindhárom mérkő-
zésén alulmaradt. A Rába ETO legkö-
zelebb április 4-én, csütörtökön 18.30
órakor a Haladás ellen lép pályára a
Magvassyban. A négy győri játékost is
soraiban tudó magyar válogatott idő-
közben a jövő évi Európa-bajnoki rész-
vételért küzd, a selejtezőcsoportban
Montenegró, Finnország és Olaszor-
szág a mieink ellenfele. A csoportgyőz-
tes automatikusan kijut az antwerpeni
kontinensviadalra, míg a második he-
lyezett pótselejtezőt játszhat. 

Könnyed
győzelem

kellemetlen letámadása egy gyors,
sokszor kapkodó játékot eredménye-
zett. Újabb debütánsunk, Káli Szabi
neve is bekerülhetett a felnőtt csapat
évkönyvébe" – fogalmazott a mérkő-
zés után Kozma Tamás. A győriek hét-
végén nem lépnek pályára, utána vi-
szont kettős mérkőzést játszanak.
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A közelmúltban több győri horgász -
egyesület is halat telepített kezelt vizei -
be. A kora tavaszi halasításokat köve-
tően sok horgász keresi fel a vízparto-
kat, ami nem is csoda, hiszen a hosz-
szúra nyúló telet követően immár egyre
többen szeretnének kedvenc hobbijuk-
nak hódolni. Az álló- és folyóvizek hő-
mérséklete egyelőre alacsony, ezért
horgászmódszereinket is célszerű eh -
hez a tényezőhöz alakítani. Az év ezen
időszakában keressük a mélyebb része-
ket, illetve azokat a mederalakulatokat,
ahol valamiféle gödör, régi patakmeder
vagy természetes akadó van. Amikor

A megyei szabadidősport-szövetség április hatodikán, szombaton ren-
dezi meg a XVIII. győrújbaráti krosszfutást. A résztvevők korosztályuk alap-
ján öt távon – 1,3 km-en, 4 km-en, 7 km-en, 14 km-en és 7 km-es nordic
walkingban – mérhetik össze ügyességüket és gyorsaságukat. Kategóri-
ánként az első három helyezettet díjazzák, az abszolút első helyezett min-
den távon különdíjat kap. A nevezett versenyzők között ajándéksorsolást
tartanak és a pályacsúcsot elérők sem távoznak üres kézzel. A pályák
megegyeznek az elmúlt években megszokottal, nevezni a verseny napján,
a helyszínen lehet 11 és 12 óra között. A részletekről érdeklődni Jámbor
Vilmosnénál a 96/618-296-os, Molnár Z. Csabánénál a 96/311-408-as,
Kolláth Gábornál a 96/327-321-es telefonszámon lehet. 

Korunk egyik népbetegsége a
magas koleszterinszint. Jelentős
túlsúlynál valószínűbb az előfor-
dulása, viszont örökölhető is a
hajlam, ami azt jelenti, hogy nor-
mál, illetve vékony testalkatú em-
bereknél ugyanúgy előfordulhat.
Utóbbi esetben legtöbbször nem
sejti az illető, hogy ő is ebben a
betegségben szenved, így nem
tesz ellene. Egészen addig a be-
tegség zavartalanul dolgozhat,
míg meg nem jelennek a tünetek
(mennyivel egyszerűbb lenne, ha
ezeknek elejét vennénk az éven-
kénti szűréssel...). Elsősorban a
rossz táplálkozási szokásoknak
köszönhetően egyre több kolesz-
terin rakódik le az erek falán, ami
előbb-utóbb érelmeszesedés-
hez, magas vérnyomás kialakulá-
sához vezethet (tudnunk kell,
hogy a szervezetünkben jelen-
lévő koleszterin több mint felét
májunk szintetizálja). Ilyen eset-
ben megnő a szívinfarktus kiala-

Wiesbadenben rendezték
meg a TAFISA (Nemzetközi
Olimpiai Bizottság szabad-
idősport tagszervezete) Euró-
pai Unió által támogatott és fi-
nanszírozott SportCityNet-
program első tanácskozását.
A projektben összesen kilenc
ország minisztériuma vagy
szabadidősport-szövetsége,
valamint kilenc kiválasztott
város vesz részt. Ezenkívül

AJÁNLJUK
MÁRCIUS 31., VASÁRNAP
Labdarúgás
18.30 Győri ETO FC–DVTK (baj-
noki mérkőzés, ETO Park)

ÁRPILIS 4., CSÜTÖRTÖK
Futsal
18.30 Rába ETO–Haladás VSE (baj -
noki rájátszás, Magvassy-csarnok)

Áprilisban újra krosszfutás

Uniós projektben városunk

Célszerű módszerek telepítés után
kisüt a nap, a víz sekélyebb részei gyor-
sabban melegednek, a fényesebb nap-
szakokban részesítsük előnyben a szi-
getek, a nádasok melletti kisebb vizeket
és egyéb platókat, domborulatokat.
Március végén helyezzük előtérbe az
élő csalikat, a csontit és a gilisztát. Ha
kukoricát kínálunk a telepített pontyok-
nak, akkor a csalit lebegtessük meg pu-
fival. Az etetőanyagok közül kora tavasz-
szal az édeskés ízek az eredményesek.
Próbáljunk saját lehetőségeinkhez mér-
ten finomítani a felszerelésünket, a vé-
konyabb előkén, kisebb horgon kínált
étket hamarabb felveszi a hal.

Nagy-Britannia, Törökország,
Makaó és Omán képviselői
megfigyelőként kapcsolód-
tak a programhoz. Hazánkból
a Magyar Szabadidősport
Szövetség részéről Horváth
Rita, míg Győr MJV Polgár-
mesteri Hivatalától Papp
Gábor vezeti a projektet. A
SportCityNet célja a lakos-
ság életminőségének javí-
tása, testmozgásának tuda-

tos növelése a résztvevő szer-
vezetek, városok programjain
keresztül. Folyamatos együtt-
működéssel, a legjobb pél-
dák meg osztásával arra tö-
rekszik, hogy egy európai
szintű eseményt hozzon létre,
amely egyedülálló, minden
résztvevő országban megva-
lósítható legyen. A követ-
kező találkozót Enschede vá-
rosa rendezi.

A magas koleszterinszint
kulásának veszélye. Fontos meg-
említenünk, hogy koleszterint
csak állati eredetű zsírok tartal-
maznak. A telített zsírsavak (sajt-
és kolbászfélékben, tejtermékek-
ben, zsíros húsokban, édessé-
gekben, tojásban) növelik a ko-
leszterinszintet. Ezzel ellentétben
a telítetlen zsírsavak (egyes növé-
nyi eredetű olajokban – olíva-,
repce-, lenmag-, mandula-, vala-
mint halolajokban – omega-6,
ome ga-3) kifejezetten a jótékony
hatásukkal csökkentik a vérzsírok
szintjét. Ezenkívül természetes
táplálék-kiegészítőkkel is hatéko-
nyan segíthetünk a problémán:
fokhagyma, almapektin, C- és E-
vitamin, lecitin. Nem utolsósor-
ban természetesen a rendszeres
sport is segítségünkre lehet,
amellyel megelőzhetjük vagy or-
vosolhatjuk eme problémát. 

Kránitz Bernadett
személyi edző, Speedfit

KULTÚRA HIRDETÉS

Első adás jövő csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N



Újváros 

biztonságáért!

Patent Kivonuló Központ 

a Kossuth utcában is 

Érdeklôdjön a részletekrôl!

HIRDETÉS USZODA, HOROSZKÓP, KALAUZ Kalauz

KOS
Gondolják végig, mit tesznek, figyeljenek
oda jól munkájukra, különben igaztalan dolgokkal vá-
dolják meg önöket, amit nem is tettek. Fordítsanak
több figyelmet mindenre. 

BIKA
Sok mindent elsimíthatnak a héten. Rendez-
hetik a félreértéseket, lelkükben sem ártana kicsit ren-
det tenniük. Igyekezzenek több időt tölteni családjukkal,
töltődjenek fel, élvezzék a tavaszt.

IKREK
Ne idegeskedjenek feleslegesen, próbáljanak
nyugodtak és vidámak maradni. Ne engedjék, hogy
felidegesítsék önöket,  magánéletükben sincs erre
most szükségük. Munkájukban sikeresek.

RÁK
Nagyon vigyázzanak lelkükre, nagyon érzéke-
nyek a héten. Fordítsanak több időt magukra, így elkerül-
hetik, hogy a problémáikon rágódjanak. Párjukra támasz-
kodhatnak, de kerüljék a látszatbarátokat.

OROSZLÁN
Tele vannak energiával, használják ezt ki, és
intézzenek el mindent, ne legyenek restek. Beszélje-
nek meg párjukkal mindent, ne veszekedjenek. Töltse-
nek el egy kellemes napot, hétvégét együtt.

SZŰZ
Rendezzenek minden konfliktust. Ne rá-
gódjanak sokat az ügyeken, csak feleslegesen el-
rontják saját és párjuk jókedvét. Inkább tervezze-
nek kellemes programot kettecskén.

MÉRLEG
Egyszerűen jól érzik magukat a héten. Csak
azzal foglalkozzanak, ami önöknek jó. Töltődjenek
fel, ennek párjuk is örülne, sőt, még a munkájukat is
könnyebben végzik. Ne foglalkozzanak mással.

SKORPIÓ
Ideje kicsit többet törődni párjukkal, roman-
tikázzanak többet. Munkahelyükön járjanak nyitott
szemmel, valaki nagyon be akarja most csapni önö-
ket. Nagyon alkalmas az idő munkaváltásra is.

NYILAS
Munkájukban nagy sikereket érnek el, érde-
mes kapcsolati tőkéjüket is növelni. Persze ha párjuk
hiányolja önöket, ne utasítsák vissza, mert annak nagy
sértődés lehet a vége.

BAK
Kicsit nehezebb most az életük, folyton prob-
lémákba ütközhetnek. Legyenek nagyon kitartóak, áll-
janak ki saját igazukért. Párkapcsolatukra is jobban
kellene figyelniük, párjukkal beszélgessenek sokat.

VÍZÖNTŐ
Nagyon jó periódust élnek meg, minden sike-
rül most. Gondolják át munkahelyi terveiket, ne félje-
nek váltani, ha erre van szükségük. Párjukkal legyenek
többet, töltsék el tartalmasan együtt az idejüket.

HALAK
Törődjenek többet a párjukkal, ha de ha sza-
kítás mellett döntenek, ne várjanak sokáig. Kerülje-
nek minden félreértést, nem tesz jót ez még az
egészségüknek sem, figyeljenek jobban magukra.

Horoszkóp
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Gyógyszertári ügyelet
Húsvétvasárnap reggel 8 órától  másnap reg-
gel 8-ig az adyvárosi gyógyszertár, a  Tihanyi
Árpád út 51. szám alatt tart ügyeletet (tel.: 424-
066). Húsvéthétfőn a Szent István Patika, a
Szent István út 29. szám alatt az ügyeletes, reg-
gel 8-tól másnap reggel 8 óráig (tel.: 326-033). 

Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let Győr,
Liezen-Mayer u. 57. Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, 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 ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés 0–24
óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lata 96/50-
50-50-es szá mon munkanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 
E-mail: info@gyorszol.hu
• Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig és pénteken 8–16, csü-
törtökön 20 óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. 
• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.: 14 óráig. A pénz-
tár 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.

Megkezdődött a Magyar Vilmos
Uszoda szaunablokkjában a merülő-
medence és a zuhanyozók felújítása,
valamint egy új pihenőhelyiség kiala-
kítása. A várhatóan több mint egy hó-
napig tartó munkálatok ideje alatt a
szaunát, az infraszaunát és a gőzka-
bint is használhatják a vendégek, ám
az ezeket a szolgáltatásokat igénybe
vevő látogatók számára zuhanyozók
csak korlátozott számban, illetve az
uszoda más részeiben állnak rendel-
kezésre. A munkálatokkal járó kényel-
metlenségek elviseléséhez a létesít-
ményt üzemeltető Győr-Szol Zrt. a
vendégek türelmét kéri, a felújítást kö-
vetően új pihenőhelyiség és a koráb-
binál komfortosabb körülmények vár-
ják a kikapcsolódni vágyókat.

Felújítanak
az uszodában


