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9. oldal Újabb felnőtteknek szóló
előadást tűz műsorára a Vaskakas
Bábszínház. A Leányálom című
darab bemutatója április 27-én, dél-
után öt órakor kezdődik, a produk-
ciót Pelsőczy Réka állítja színpadra.

10. oldal Idén szeptemberben
1 ezer 144 kisdiák kezdi meg általá-
nos iskolás tanulmányait Győr állami
fenntartású intézményeiben. Az első-
sök létszáma az elmúlt évhez képest
alig változott, helyhiány sehol nincs.

Új élet-tér
Mellékletünk a 17–23. oldalon

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N
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új győri gyártású, Credo típusú autóbusz kezdheti meg
szolgálatát a következő hetekben a pécsi helyi közleke-
désben, miután a szolgáltatást ellátó Tüke Busz Zrt.
buszcsereprogramot és más fejlesztéseket indított el.
A társaság a buszokat a Kravtex Kft.-től bérli.

10 130 km/h helyett 204 km/h sebességgel mért be a rendőr-
ség traffipaxa egy gyorshajtót. A sebességtúllépésért a
sofőr 90 ezer forintos büntetésre számíthat. Mivel me-
gyénkben a balesetek legfőbb oka a gyorshajtás, a rend-
őrség folyamatosan méri a sebességet térségünkben.

NAPRÓL NAPRA

Április 19.

Április 20.

Április 21.

Április 22.

Április 23.

Április 24.

Április 25.

Csempész. Cigarettacsempészt
buktattak le a pénzügyőrök az M1-
es autópályán. Az olasz rendszámú
személygépjárműből 700 karton
adójegy nélküli cigaretta került elő.

Rendőrnap. Nyitott kapukkal vár-
ták a látogatókat a megyei rendőr-fő-
kapitányság rendészeti igazgatósá-
gán. A rendőrnap célja az volt, hogy
a civilekkel még jobban megismer-
tessék a rendőrség munkáját.

Szép Magyar Beszéd. A nyelv
olyan, amilyenek mi magunk is va-
gyunk, az ország, a közösség és az
egyén állapotát mutató egyfajta tükör
– mondta Balog Zoltán emberi erőfor-
rás miniszter Győrben, a Kazinczyról
elnevezett Szép Magyar Beszéd verse-
nyen, melynek 150 résztvevője közül
35-en vehették át a legjobbaknak járó
Kazinczy-emlékérmet.

Baleset. Egy autó és egy teherjármű
ütközött össze a 82-es főúton, az M1-
es autópálya felhajtója közelében.

Tragédia. Halálra gázolt egy kerék-
párost egy busz. A 42 éves férfi a kö-
telező haladási iránnyal szemben ha-
ladt kerékpárjával, majd hirtelen
irányt váltva az úttestre fordult, ahol
elütötte a menetrend szerinti járat.

Nyílt nap. A NAV megyei adóigaz-
gatósága a 2012. évi személyi jöve-
delemadó-bevallások kitöltése, az
ügyek elektronikus intézéséhez szük-
séges Ügyfélkapu-nyitás elősegí-
tése érdekében nyílt napot tartott.

Humántőke. Thomas Sigi, az Audi
AG személyügyekért felelős igazgató-
sági tagja „Humántőke II. – generá-
ciók perspektívái és gondolatok a mo-
dern vezetésről” címmel tartott elő-
adást a Széchenyi István Egyetemen.

Akadály nélkül
Akadálymentes fürdő-
szobát alakítottak ki a
győri Evangélikus Szere-
tetházban. A speciális, ka-
paszkodókkal felszerelt
fürdőszoba a mozgásuk-
ban korlátozottak ellátá-
sát teszi könnyebbé – tá-
jékoztatta lapunkat Kö-
vecses Jenő lakó. A beru-
házás egy részét az intéz-
mény alapítványa finan-
szírozta, amit adomá-
nyokkal egészítettek ki.

„Szeretem Győrt”
Április 30-án 11 órakor a
Baross úti Látogatóköz-
pont előtti fát színes sza-
lagokkal díszítik a győri
idegenforgalmi szakma
képviselői. A szalagokra
írt rövid üzenettel min-
denki kifejezheti, hogy
miért szereti Győrt. Sza-
lagot a Látogatóközpont
munkatársaitól május
végéig kérhet bárki, aki
szeretne részt venni a
„Szeretem Győrt” fa dí-
szítésében.

Gyógyszertári
ügyelet
Május elsején, szerdán
a Salvia patika tart
ügyeletet a Kodály Zol-
tán u. 13–15. szám alatt,
reggel nyolctól másnap
reggel nyolcig. Tel.:
96/436-535.

A Fidelitas két önkor-
mányzati képviselője,
Radnóti Ákos elnök és Ta-
kács Tímea alelnök, akik
egyben önkormányzati
képviselők is, április 19-
én fidelitasos társaikkal
futva érkeztek meg a vá-
rosi közgyűlésbe és álltak
munkába, hogy ezzel is

népszerűsítsék a sporto-
lást a fiatalok körében, va-
lamint hogy a figyelem kö-
zéppontjába állítsák a
győri Ifjúsági Nyári Olim-
pia megrendezését.
Radnóti Ákos elmondta,
annak ellenére, hogy a
költségvetés főösszege

Futás a közgyűlésre
csökkent, a város nem
csökkentette a sportra for-
dított összeget. Ezen felül
pedig Győr további több
mint 2 milliárd forintot for-
dít arra, hogy megkezdje
az előkészületeket az
EYOF-fal kapcsolatos inf-
rastrukturális fejleszté-
sekre és az új fedett

uszoda megépítésére. A
képviselő hangsúlyozta,
különösen fontos lesz a
fejlesztés a fiatalok szá-
mára, hiszen a sportolásra
fordított idő az egészséget
és a jövő nemzedékének
érdekeit kiemelkedően
szolgálják.

Filmforgatás miatt április 27–30. között lezárják a
Rónay Jácint utca Damjanich utca és Kossuth híd kö-
zötti szakaszát, és nem lesz járható az autósok szá-
mára a Kossuth híd sem. A Káptalandombot és az alsó
rakpartot a Móricz Zsigmond alsó rakparti útról lehet
megközelíteni. A Kálóczy teret, a Dózsa György rakpar-
tot és az Ady Endre utcát lezárják a  Rónay Jácint útnál,
így az útszakaszok ideiglenesen kétirányúak lesznek.
A kétirányúsított szakaszokon megállási tilalmat vezet-
nek be. A belváros–Révfalu, Sziget–Révfalu városré-
szek közötti útvonalként a Széchenyi hidat és a Jedlik
hidat lehet használni. A lezárás érinti a City-busz jára-
tait is, ezért április 29-én és 30-án a járatok a Széche-
nyi hídon keresztül közlekednek, nem érintve a Vas Ge-
reben úti, a Móricz Zs. rakparti, a Rónay Jácint úti és
Kálóczy téri megállóhelyeket.

Forgalomkorlátozás
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Aki úgy gondolja, hogy egy
boldog ország állampolgárá-
nak nem kell közügyekkel
foglalkoznia, annak a május
elseje is bizonyára pont úgy
jó, ahogy most van. Majális
Kiskúton, búcsúi mutatvá-
nyokkal, csapolt sörrel, a bel-
városból régen kitiltott vá-
sári giccsparádéval, néhány
díszletként szolgáló szak-
szervezeti sátorral. Tavaly is
gagyi volt az egész, idén sem
lesz másképp, amitől persze
bárki remekül érezheti
magát. Csak napsütés meg
némi elszórni való forint
kell hozzá.
Asztali csízióm szerint
május elseje a munka ün-
nepe. A rubrika piros, a sza-
badnapon mindenki maga
döntheti el, hol és hogyan
köszönti a munkát.  A vá-
lasztás történeti megalapo-
zása kedvéért idézem, hogy
1886. május elsején a nyolc-
órás munkaidőért sztráj-
koló több százezer amerikai
munkás közül kilenc meg-
halt egy rendőrségi sortűz-
ben. Há rom évvel később
Párizsban megalakult a II.
Internacionálé, ahol ki-
mondták, május elsején
nagy nemzetközi tüntetést
kell szervezni valamennyi
országban a nyolcórás mun-
kaidőért.
Nálunk 1890. május elsején
vonultak fel először a kokár-
dás asztalosok, a szalonkabá-
tos szabók, a díszmagyarban
szocializmust követelő csiz-
madiák és a rongyos gyári
munkások, akik a korabeli
tudósító szerint azt se tud-
ták, mi történik. Azt, hogy az
érdekvédő tüntetésekből ho-
gyan lettek államilag szerve-
zett felvonulások dísztribün-
nel, miként fajult a mun-
kások ünnepe munka ünne-
pévé, végül kiskúti búcsúvá,
most inkább hagyjuk. Itt
van május elseje, irány a jó
levegő! Igyunk egy pofa sört
József, az ács születésnapjá-
nak tiszteletére, aztán egy
másikat annak örömére,
hogy van munkánk.
Gaál József

Majális

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Borkai Zsolt polgármester hét-
főn adta át a miniszterelnöknek
a Győrbe tervezett multifunk-
ciós csarnok koncepcióját. A ter-
vek szerint az új létesítmény
jövő ősszel készülhet el.

Az ötezer férőhelyes győri csarnok
ügyében korábban Borkai Zsolt pol-
gármester Orbán Viktor miniszterel-
nökkel egyeztetett, aki azt kérte, a
város még a tavasz folyamán nyújtsa
be a kormánynak a terveket és a meg-
valósítás költségvetését. A megbeszé-
léseknek megfelelően Borkai Zsolt áp-
rilis 22-én a Parlamentben adta át a
szükséges dokumentumokat, így a fi-
nanszírozásról a június 1-jei kormány -
ülésen születhet döntés. Az aréna a
Magvassy Mihály Sportcsarnok
szom szédságában épülhet meg. A
város korábban több helyet is számí-
tásba vett, ám az ideális helyszínt Kis-
kúton találta meg, ahol kellő távol-
ságra épülhet fel a lakóházaktól, de a
lehető legközelebb a már meglévő
sportlétesítményekhez.

A „lehető legközelebb” jelző olyany-
nyira igaz, hogy a tervek szerint az új
épület összeköttetésben lenne a Mag-
vassy-csarnokkal, így egy olyan
komplex létesítmény jön létre, amely
lehetőséget nyújt kisebb és nagyobb
érdeklődésre számot tartó rendezvé-
nyek megtartására. Az új pálya három
részre szekcionálható, a Magvassy pá-
lyájával együtt egyszerre négy edzés
is tartható lenne benne. A mobil lelá-
tók segítségével a csarnok befogadó-
képessége is változtatható a rendez-
vény jellege szerint. Az aréna tehát
nem csak sportrendezvények, de

nagykoncertek, vásárok, konferen-
ciák és egyéb rendezvények megtar-
tására is alkalmas lesz.

Borkai Zsolt kérdésünkre el-
mondta, Győr a hazai sport felleg-
vára, első osztályú csapataink évről
évre a magyar bajnoki dobogó leg-
felső fokát ostromolják, és a nemzet-
közi porondon is szép eredményeket
érnek el. „Úgy gondoljuk, hogy a
város megérdemli a multifunkciós
csarnokot. Ez nem csak sportoló-
inkra, de a lelkes szurkolókra is igaz,
akiknek a létesítmény megépültével
már nem kellene Veszprémbe utaz -
niuk a kézilabdás lányok BL-mérkő-
zéseire, hanem valóban hazai pályán
élvezhetnénk a nemzetközi kupa
végjátékát is.” A polgármester hozzá-
tette, az elkövetkező években jelen-
tős sport-infrastrukturális fejleszté-
sek valósulnak meg a városban, hi-
szen a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál megrendezéséhez
kapcsolódóan meg-
épül az olimpiai köz-
pont többek között a
városi uszodával, te-
n i s z c e n t r u m m a l ,
torna- és judocsarnok-
kal, atlétikai pályával.
A multifunkciós csar-
nok mellett a régi Mag-
vassy is megújul. Ezek
a lépések nagymértékben hozzájá-
rulnak a győri utánpótlás-nevelés
színvonalának emeléséhez, hiszen
országosan is kiemelkedő feltételek
biztosítják majd a fiatalok sportolási
lehetőségeit. A beruházások a ver-
senysport mellett a lakosok számára
is nagy haszonnal járnak, hiszen a lé-
tesítmények a győrieknek épülnek,
az ő egészséges szabadidő-eltölté-
süket szolgálják. A fejlesztésekből –

amelynek révén városunk alkal-
massá válik szinte bármilyen nemzet-
közi nagyrendezvény lebonyolítására
– persze nem csak a sportélet profi-
tál. A megvalósítás az építőipari cé -
gek, a működés a szolgáltató szektor
számára is haszonnal jár. A sporttu-
rizmus, a koncertek, konferenciák
újabb vendégéjszakákat is generál-
nak a városban.

A Magvassyt és az új épületet
egyébként a büféterasz kötné össze,
az új csarnok impozáns külseje szí-
nes megvilágítással a müncheni
Aréna stílusához hasonlítható. A né-
zőtér mozgathatósága miatt a belső
tér alakítható az aktuális rendezvény
méreteihez, az érdeklődés nagyságá-
hoz. A tervek szerint a létesítmény
mellett ezer-ezerkétszáz férőhelyes
parkoló létesülhet, a komplexumot
pedig három különböző irányból is
meg lehetne közelíteni, illetve el le-
hetne hagyni a rendezvények után.

A csarnok a jövő év őszére készülhet
el, így otthont adhatna a 2014-es ma-
gyar–horvát közös rendezésű női ké-
zilabda Európa-bajnokság győri mér-
kőzéseinek. 

(Az Audi ETO fő szponzora, az Audi
Hungaria számára is fontos az új csar-
nok ügye, a képen Borkai Zsolt polgár-
mester magyarázza Thomas Faust-
mannak, az Audi Hungaria ügyvezető
igazgatójának a létesítmény terveit.)

A város megérdemli
a multifunkciós

csarnokot

A kormány elé került a multi-
funkciós csarnok koncepciója
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BÍRÓSÁG  GAZDASÁG

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Bírói értekezletek zárták le a
Győri Ítélőtábla és a Győri Tör-
vényszék tavalyi munkáját. Az
ítészek pénteki zárszámadásait
követő sajtótájékoztatókon
részt vett Handó Tünde, az Or-
szágos Bírósági Hivatal elnöke.  

Hazánk négy vidéki ítélőtáblája közül
a győri a leginkább leterhelt, Havasiné
Orbán Mária elnök asszony szerint az
elmúlt hat-hét évben hatvan százalék-
kal több ügy érkezett Győrbe, mint
amennyit a bírói létszám indokolt. A
2012-es év már kedvezőbb feltétele-

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Nagy a sürgés-forgás a Győri Nemzetközi Ipari Parkban
található FE-BOBO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. te-
lephelyén: a szakemberek most szerelik fel a biztonsági
rendszer eszközeit arra az épületre és területre, amellyel
a közelmúltban bővült a cég. A fejlesztés egyrészt a né-
hány éve végrehajtott profilváltás sikerének, másrészt
egy eredményes pályázatnak köszönhető.

Korábban munkahelyi védőeszközök forgalmazá-
sával foglalkoztunk – mesélte az elmúlt esztendőkről
Both Péter cégvezető –, de a piac szűkülése változta-
tásra ösztönzött minket. Így kezdtünk el rendezvény-
sátrak bérbeadásával, értékesítésével, összeszerelésé-
vel foglalkozni, s ma már az éves nettó 200 milliós ár-
bevételünk több mint fele ebből a tevékenységből szár-
mazik. Több mint tízezer négyzetméter rendezvénysá-
tor, kétezer négyzetméter parketta, oldalfalak, üvegek,
ablakok állnak rendelkezésünkre, eszközeinkkel a vál-
lalati, önkormányzati rendezvények mellett olyan nagy-
szabású eseményeken is találkozhatnak, mint a Sziget

Sikeres profilváltás

szerző: ozsvárt tamás

Győr sportos város – a szlogen valóságtartalmát
szembeötlően demonstrálják a város csapatainak
idei sikerei. A sikerek eléréséhez pedig elengedhetet-
len a stabil gazdasági háttér, melyet leggyakrabban
vállalkozások biztosítanak. A bajnoki ezüstérmes női
kosárlabdacsapat névadó szponzora az ipari park te-
rületén tevékenykedő Hat-Agro Kft., melynek ügyve-
zető igazgatója büszke a lányok eredményére és úgy
véli, sikeres befektetés a sport támogatása.

Már 2011-ben hozzájárultunk az egyesület mű-
ködtetéséhez, tavaly pedig lehetőség nyílt arra,
hogy névadó főszponzorként álljunk a csapat mellé
– tekintett vissza a kapcsolat kezdeteire Pásztor At-
tila, a cég vezetője. Természetesen ehhez kellett a
vállalkozásunk eredményes működése, ami lehe-
tővé tette az anyagi támogatást.

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen szponzoráció jó
befektetés-e, egyértelmű igennel felelt az ügyve-
zető: – Az, hogy a Hat-Agro név a sajtóban rend-
szeresen összekapcsolódik az értékteremtés gon-
dolatával, a csapat sikereivel, kiváló márkaépítő
eszköz. Emellett kézzelfogható bizonyítéka annak
is, hogy komolyan gondoljuk a cég társadalmi fe-
lelősségvállalását. Jó látni, hogy Győr számára
fontossá vált a női kosárlabda, és kiemelném azt
a tényt, hogy a profik mellett ma már közel 250
gyerek – az általános iskolástól az egyetemistáig
– űzi ezt a sportot a közösen vállalt finanszírozás-
nak köszönhetően. Azt is mondhatnám, Győr a
labdajátékok városává vált.

A bajnoki ezüst mellé a Hat-Agro idén még egy
elismerést besöpörhetett: a nemzeti szövetség aka-
démiai rangot adott a női kosarasoknak. Teljesítmé-
nyüket élőben is megcsodálhatják, akik kilátogat-
nak a mérkőzésekre.

Mérlegen a bíróságok    
Évet zárt az ítélőtábla és a törvényszék 

ket hozott, csökkent az ítélőtábla ille-
tékességi területe és így némileg,
2.424-ről 2.286-ra az ügyszám is.

Handó Tünde többek között arról
beszélt a sajtótájékoztatón, hogy
idén felszámolhatja hátralékait a
Győri Ítélőtábla, ahol tavaly év elején
33, idén januárban már csak 24 bün-
tetőügy várt egy évnél hosszabb
ideje elbírására. A döntésekhez szük-
séges idő további csökkenése a csa-
pat megerősítésétől várható. Egy-
részt új bíró áll munkába, másrészt
új szak indul a Széchenyi-egyete-
men az ítélőtábla közreműködésével.
A cél az, hogy az adminisztrációs ter-
heket megfelelően képzett segéderő
vegye le a bírók válláról.

Az Országos Bírói Hivatal elnöke a
Győri Törvényszék tavalyi munkáját érté-
kelő sajtótájékoztatón is részt vett. Itt arról
is beszélt, hogy a törvényszék magas
ügyszáma a megyeszékhely gazdasági
erejének tudható be. Győrben kevés a
szabálysértési per, hiszen a büntetéseket
kifizetik az emberek, miközben a vagyo-
nok, a szerződések körüli viták miatt gya-
koriak a büntetőügyek és a polgári perek.

Handó Tünde szerint a törvényszék
munkatársai jól teljesítenek, a bírói dön-
tésekre egyre kevesebbet kell várniuk az
ügyfeleknek. Takács József, a Győri Tör-
vényszék elnöke azt hangsúlyozta, a
megye gazdasági társaságainak van be-
hajtható vagyonuk, így a pernyertesek
az ítélet mellett pénzre is számíthatnak. 

Szponzoráció:
profitból érték

Fesztivál, a Nemzeti Vágta, a köztársasági elnök beik-
tatási ünnepsége vagy éppen a közelmúltban véget ért
jégkorong-világbajnokság, ahol mi építettük a szurko-
lói arénát és a műkorcsolyapályát.

Az igazi szezon tavasszal kezdődik, a folyamato-
san érkező igények kielégítéséhez pedig mindig
tiszta sátrat kell biztosítani. Ebben segít az új csar-
nokban egy modern berendezés.

A csarnokot mintegy 25 milliós telephely-fejlesztési
támogatásból összesen 66 millió forintos költséggel épí-
tettük – folytatta a cégvezető. Itt kapott helyet az a mo-
dern tisztító berendezés, amelyik a hagyományos,
kádas technológiával szemben függesztve, egy autó-
mosó berendezéshez hasonlóan (környezetbarát) vegy-
szer-víz keverék kiszórásával, kefékkel tisztítja, és meg
is szárítja a ponyvát. Így mindig tiszta eszközöket tudunk
biztosítani a bérlőknek, hosszabb lesz a ponyva élettar-
tama, és azt reméljük, hogy a jelenlegi ponyvamennyi-
séget 30 százalékkal hatékonyabban tudjuk kihasználni. 

Az új épületben bérmosásra és rendezvénysátor-
kiegészítők egyedi igények szerinti gyártására is
lesz lehetőség. 
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KÖZÉLET FELHÍVÁS

A pályázati kiírás 2013-ban is az idős sze-
mélyek lakhatási körülményeinek részle-
ges átalakítással, illetve akadálymentesí-
téssel történő javítását célozza meg. A
megpályázható összeg maximum
400.000 Ft. A pályázat beadásának felté-
teleit a pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázat benyújtásának módja: egy
eredeti és egy másolati példányban,

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat egyik fontos célkitűzése a szépko-
rúakkal kapcsolatban, hogy az idősek minél hosszabb
ideig élhessenek saját, megszokott környezetükben, la-
kásukban. A cél érdekében az önkormányzat 2009 óta
minden évben külön keretet biztosít az idősek lakhatását,
életfeltételeit javító lakás-korszerűsítési program megva-
lósítására.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester lapunk kérdésére
hangsúlyozta, a város több olyan programban is részt vett,
amelyek kimondottan az idősek lakhatásának korszerűsíté-
sét helyezték középpontba. Ilyen kiemelt projekt volt a „Well
hops” európai uniós program, amelyben az érintett idősek,
szociális szakemberek, építészek vállaltak szerepet. „Lénye-
gesnek tartjuk, hogy segítsük az időseket abban a szándé-
kukban, hogy minél tovább a saját környezetükben élhesse-
nek. A pályázat révén az idősek életét megkönnyítő átalakí-
tások végezhetők a lakásban. Ilyen például egy fürdőszobai
kapaszkodó beépítése, de akár a lakás megközelíthetősé-
gét elősegítő akadálymentesítés is.” 

A program lebonyolításával az önkormányzat a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régió-
ját bízta meg. Ennek alapján az elmúlt négy évben összesen
19 millió forintot használtak fel, amelynek révén eddig ötven
idős életfeltételeit javító pályázatot támogatott a város. 

Nem telhet el úgy hónap, hogy a
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
ne próbálná bevonni a tudomány és
technika játékos kedvű érdeklődőit
egy-egy érdekes projektbe. A Mobi-
lis ezúttal VoltTimer elnevezéssel
hirdet autó-átalakító versenyt, ahol
a pályázóknak egy 30 évesnél öre-
gebb járművet kell elektromos meg-
hajtásúvá alakítaniuk. A jelentkezők-
nek az autó mellett rendelkezniük
kell az építéshez szükséges alap-
szerszámokkal, berendezésekkel,
nem sajnálnak némi anyagi áldoza-
tot oldtimerük átalakítására és szív-
ügyüknek tekintik, hogy a korabeli
értékeket a legmodernebb techni-
kával egyesítve környezetbarát, in-
novatív megoldásokat hozzanak
létre. A Mobilis és a szintén győri
Willisits Mérnökiroda ehhez nyújt
olyan szakmai támogatást, melynek
segítségével „házilag” elvégezhető
az átalakítás és egy XXI. századnak
megfelelő, környezetbarát autó ké-
szíthető el, amivel forgalomban is
lehet közlekedni. A munkálatokról
film is készül, a tudományos való-
ságshow-ból az utókor is megis-
merheti a legjobb megoldásokat.
Az érdeklődőket május 1-jén az ALT-
Race-en, vagyis az alternatív haj-
tású járgányok versenyén várják a
szervezők, ahol már a jövő hajtás-
rendszerét alkalmazó autókat is
megcsodálhatják az érdeklődők. A
pályázatokat egyébként május 20-
ig kell benyújtani a Mobilis Interak-
tív Központhoz.

Idős emberek lakhatási kö-
rülményeinek javítására
2013 – a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Nyugat-Du-
nántúli Régiója a Győri Ön-
kormányzattal megkötött
szerződése alapján.

Pályázati felhívás

Az önálló időskort támogatják

elektronikusan kitöltve, postai úton vagy
személyesen a következő címre:

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
9021 Győr, Amadé L. u. 1. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 22.

A pályázati adatlap és útmutató letölthető
a www.maltai.hu/idosbarat oldalról, vala-
mint a www.gyor.hu városi honlapról. 

A pályázattal kapcsolatosan további in-
formáció kérhetŐ a titkarsag.gyor@mal-
tai.hu e-mail címen és a 30/692-1096-os
telefonszámon, vagy az MMSz titkársá-
gán: 96/336-129-es telefonszámon.

Tudományos
valóságshow
a Mobilisszel

A közgyűlés a projekt folytatására az ez évi költségvetés-
ben a „Wel hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra a tavalyi
évhez hasonlóan 5 millió forintot különített el. A kiírás után a
65 év felettiek pályázhatnak olyan győri, saját tulajdonú in-
gatlannal, amelyben életvitelszerűen tartózkodnak. A támo-
gatás összege maximum négyszázezer forint lehet pályáza-
tonként. Fontos szempont, hogy a lakás átalakítása az idős
ember életét könnyítse meg, és javítsa önálló életfeltételeit.
A pályázat kiírása május közepén várható.

szerző: mti

Három-négy év alatt lehet a leg-
fejlettebbek szintjére felzárkóz-
tatni az országban működő já-
rási hivatalokat – mondta Nav-
racsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter szerdán
Győrben az MTI kérdésére, mi-
után tárgyalt a megyei hivatal-
vezetőkkel, majd megtekintette
a kormányablakot és az egyik
bevásárlóközpontban működő
okmányirodát.

„Nagyon sokszínű most még a járási
rendszer az ügyintézés tekintetében

Navracsics Tibor: Három-négy év alatt
lehet egy szintre hozni a járási hivatalokat

is" – jegyezte meg, utalva arra, hogy
négy hónapja az önkormányzatoktól
átvett helyiségekben, eszközökkel
működnek, így a feltételek nagyban
függnek a korábbi működtetők anyagi
lehetőségeitől.

Navracsics Tibor hangsúlyozta:
az elkövetkező időszak egyik legna-
gyobb feladata a járási rendszer mű-
ködési színvonalának, eszközellá-
tottságának egységesebbé tétele;
hogy ez mikorra érhet véget, „szigo-
rúan csak pénz kérdése, az akarat
megvan hozzá, a szándék megvan
hozzá, az információk is megvannak
hozzá".

„A célom nem az, hogy egy átla-
got hozzunk létre, hanem az, hogy

a legfejlettebbekhez zárkóztassuk
fel a többieket" – jelentette ki a mi-
niszter.

Emlékeztetett arra: az idei esz-
tendő rendkívül fontos a kormányab-
lakok és az okmányirodák fejlesztése
szempontjából, mivel az év végéig
ezek egységes rendszerré állnak
össze, és az ország háromszáz pont-
ján tesznek lehetővé gyorsabb és szé-
lesebb körű ügyintézést.

A miniszterelnök-helyettes szólt
arról is, hogy rövidesen a parlament
elé kerülhet az anyakönyvi eljárások
digitalizálására vonatkozó törvényja-
vaslat, és elfogadásával a jövő év kö-
zepétől tovább egyszerűsödhet az
eljárás.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A belvárosi körzet felől kifelé haladva a
négyes számú választókörzetet érjük
el, amelyhez Nagybácsa, Kisbácsa,
Sárás és Révfalu keleti része tartozik.
Sokan úgy tekintenek erre a területre,
mint egy kis szigetre, a nyugalom szi-
getére a nagyvárosban. A hagyomá-
nyos, családi házas övezetben a mo-
dern lakókörnyezet, a falusias tradí-
ciók mellett a városi élet előnyei is
megtalálhatók, amelyet még von-
zóbbá tesznek a zöldövezetek, a ter-
mészet és a folyó közelsége is. A terü-
let miliője tehát egyszerre szolgálja ki
azokat, akik a nyugalomra vágynak,
és azokat, akiknek fontos a belváros
könnyű elérhetősége is. A megközelít-
hetőséget és a városrész forgalmi vi-
szonyait az új Bácsai út megépítése
változtatta meg pozitív irányba, és a
Révfalut Szigettel összekötő Jedlik
Ányos híd is tovább bővítette a terület
közúti kapcsolatait.

Borkai Zsolt polgármester Bácsán
él családjával, és – mint mondja – bár
szívéhez az egész város egyformán
közel áll, minden ember számára van-
nak helyek, amelyek különösen is fon-
tosak. „A városrész számomra az ott-
hon melegét jelenti. A helyet, ahová
visszavonulok a mindennapos munka
után. A közös családi vacsorákat, kel-
lemes sétákat, röviden a békét, a nyu-
galmat.” A polgármester úgy tartja,
minden győri városrésznek megvan a
maga szépsége, egyedi hangulata.
Bácsa egy kis zöld sziget a városban,
amely igazi családias övezet, mégis
együtt él, együtt lélegzik a várossal. A
győri fejlesztések Bácsát sem kerülik

A város, ahol élünk

Ahová jó hazatérni
el, ahol a beruházások elsősorban a
lakókörnyezet még komfortosabbá
válását szolgálják. „Ami külön öröm
számomra, hogy a városrészben
élőkre jellemző a közösségi érzület,
akár a civil szervezetek munkájára,
akár a harmincéves nyugdíjasklubra,
akár csak az itt lakók egymáshoz vi-
szonyulására gondolok. Elmond-
ható, lokálpatrióták tevékenykednek
a körzetért.”

Ilyen lokálpatrióta Morvay László
is, aki 1981 óta él Révfaluban. „A fe-
leségem szülei az ’50-es években te-
lepedtek le Bácsán, így az egész csa-
lád bácsai és révfalui kötődésű. A
családi házas övezet hangulata, az itt
élő emberek kedvessége fogott meg
leginkább, ahol két gyermekünket
nyugodt környezetben, biztonság-
ban nevelhettük fel, most pedig uno-
káimmal játszhatunk
ugyanitt nagyokat.” Mint
mondja, ez a városrész
minden generáció szá-
mára nyújt valami kelle-
meset, valami maradan-
dót, ami miatt szeret itt
élni. Morvay László 12 éve
foglalkozik aktívan a köz -
élettel, jelenleg az önkor-
mányzat gazdasági és tulajdonosi bi-
zottságának külsős tagja, 2011-ben
Révfalu Szolgálatáért díjjal jutalmaz-
ták a közösség életében vállalt önzet-
len szerepe miatt. Az elismerés nem
véletlen, hiszen sokan keresik meg
őt apróbb vagy nagyobb gondjaikkal,
a városrészt érintő problémákkal.
„Az itt élők tudják rólam, hogy szíve-
sen képviselem az érdekeiket, továb-
bítom kéréseiket, mert jólesik, hogy
számítanak rám, legyen szó akár köz-

világítási kérdésről, egy tábla kihe-
lyezéséről, vagy akár a Galántai úti
csatornaépítésről.” A jövőbe tekintve
úgy tartja, a városrész sokat profitál-
hat a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál megrendezéséhez fű-
ződő fejlesztésekből, de emellett az
elkövetkező időszakban is kiemelt fi-
gyelmet szükséges fordítani a csapa-
dékvíz-elvezetés, az utak és járdák
rendbetételének ütemesebb megva-
lósítására. „A jövőben még szükség
lenne a körzetben egy bevásárlóköz-
pontra vagy nagyobb üzletre,
amelyre azért jelentkezett igény,
mert a helyiek így jelentősebb távol-
ság megtétele nélkül tudnák elvé-
gezni a nagybevásárlásukat is.”

Bárány István, a terület önkormány-
zati képviselője úgy látja, a város ezen
része méltán népszerű az itt élők és az

ide települők körében is. Mint mondja,
ma már tendencia, hogy a városlakók
olyan helyekre költöznek, ahonnan
munkahelyük is könnyen elérhető, de
ahová munka után vissza lehet vonulni,
természetközeli környezetben fel lehet
töltődni. Hozzátette, Bácsán, Révfalu-
ban és Sáráson is folytatható a régi,
tradicionális életvitel, miközben per-
sze a modernitás is jelen van a város-
rész életében. „Mivel Bácsán nőttem
fel, jól emlékszem, milyen volt gyer-

mekkoromban itt az élet. Azt szeret-
ném, ha ma is ez a kellemes miliő jel-
lemezné a városrészt. A természeti
környezet megújítása érdekében tör-
tént meg a Bálványosi-csatorna tisztí-
tása, és hamarosan a Bácsai-tó kot-
rása is megvalósul.” A képviselő úgy
érzi, a városrészben példaértékű kö-
zösségi élet tapasztalható, és a mun-
kából a lakókörnyezetünk iránt felelős-
séget érző civil szervezetek is kiveszik
a részüket, mint például a Bálványosi
Zöld Sziget Egyesület vagy a Zölderő
Környezetvédő és Szépítő Egyesület.
Az itt élőknek is köszönhető, hogy
több pihenőhely, a Szent Vid-domb, a
füvészkert, a Bálványosi-nádas kör-
nyéke, a vízpartok közelsége kitűnő le-
hetőséget teremtenek a szabadidő
kellemes eltöltésére, a nyugalom meg-
élésére. A terület még élhetőbbé té-
tele érdekében folyik a csapadékvíz-el-
vezetési program, melynek köszönhe-
tően megszűnnek a gondok a Bog-
lárka utcában és környékén, emellett
a lakóutcaprogram folytatása is fontos
feladat, amelynek keretében a közel-
múltban újult meg a révfalui Zemplén
utca. Bácsán, az egykori orsolyita is-
kola helyén a jövőben központi park lé-
tesül, ahol a korábbi intézmény emlék-
helye is megvalósul. A képviselő úgy
látja, a városrészt érintő önkormány-
zati fejlesztések a terület még élhe-
tőbbé tételét szolgálják úgy, hogy köz-
ben a nyugodt, pihenőövezeti környe-
zet, röviden a településrészre jellemző
hangulat is megmarad.

(A képen balról haladva Bárány Ist-
ván, Borkai Zsolt, Morvay László és a
szakma képviselői láthatók a révfalui
Zemplén utca átadásán.)

Lokálpatrióták
tevékenykednek

a körzetért
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FELHÍVÁS HIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást
tesz közzé „Szent László Érem” díjak 2013. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot tehet: politikai párt győri szervezete, győri székhelyű civil
szervezet, Győrben működő egyház, kamara, a gazdasági és szakmai érdekképviselet, köz-
igazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, települési nemzetiségi önkormányzat, az
önkormányzati fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, a megyei önkormány-
zat, a polgármester és a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő.
„Szent László Érem" díj adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely
tudományos, művészeti, kulturális, sport vagy egyéb területen elért eredményével, teljesít-
ményével a város érdekeit szolgálta és jó hírnevét öregbítette. 
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város polgármesteréhez (9021 Győr, Vá-
rosház tér 1.) 2013. május 15-én 15 óráig beérkezőleg kell benyújtani. (Postán keresztül
történő továbbítás esetén a küldeményt olyan időpontban kell postára adni, hogy az biz-
tonsággal beérkezzen a fenti határidőig.)

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: 
a jelölt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, születési vagy alapítási
hely, idő, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek), 

• a kitüntetésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékeny-
ségének ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publikációk, elis-
merések, társadalmi szervezeti tagságok, tisztségek, általa vagy részvételével meg-
valósított jelentős programok, karitatív vagy mecénás tevékenységek, stb.),

• a kitüntetés megjelölését és részletes indokolását, melyben az is kiemelésre kerül,
hogy a javasolt személy vagy közösség különösen mely tevékenység alapján
méltó az elismerésre.

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

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

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Gyűlnek az aláírások a rezsicsökkentés
érdekében: Győrben eddig több mint 15
ezer ember támogatta a Fidesz kezde-
ményezését. Városunk két parlamenti
körzetében 30 ezer aláírást akarnak ösz-
szegyűjteni. Simon Róbert Balázs alpol-

gármester, a Fidesz győri alelnöke, az 1-
es számú választókerület vezetője el-
mondta: a külföldi tulajdonú energiacé-
gek éveken át óriási profitot termeltek.
2011-ben például 31 milliárd forint volt
az áramszolgáltató vállalatok haszna.

Amit kínálunk:
• kiemelt alapfizetés + jutalék
• folyamatos képzések
• színvonalas munkakörnyezet.

Elôny:
• call centerben szerzett tapasztalat.

Munkavégzés helye: 
• Gyôr.

Munkavégzés ideje:
• 6 órás részmunkaidô 8-20 óráig.

CALL CENTER MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK

piacvezetô céghez,
melynek fô profilja az egészségmegôrzés és életmódjavítás.

Telefonos szervezôink feladata:
• kimenô hívások indítása
• bejövô hívások fogadása.

Elvárások:
• kiváló kommunikációs készség
• céltudatos, lendületes személyiség
• eredményorientált szemlélet
• monotonitástûrés.

Aláírásgyűjtés
a rezsicsökkentésért

A jelenlegi kormány az emberek érde-
kében 10 százalékos rezsicsökkentést
hajtott végre. Az áram- és gázszolgáltató
cégek azonban a bírósághoz fordultak a
rezsicsökkentés megakadályozása érde-
kében. A Fidesz ezért kezdett támogató
aláírásgyűjtésbe Magyarország nem
hagyja magát! címmel – hangsúlyozta
Simon Róbert Balázs. Győrben öt héttel
ezelőtt kezdték meg a gyűjtést az utcai
standoknál, s a párt aktivistái személye-
sen is felkeresik a lakókat. A tizenötezre-
dik aláírásra dr. Szakács Imre országgyű-
lési képviselőt, a megyei közgyűlés elnö-
két, a tizenötezer-egyedikre Röck Samu
mesteredzőt kérték fel.

A Baross úti csónakos szobor, a Ki-
rály utcai Fidesz-iroda és a vasúti alul-
járó mellett szombaton délelőttönként
a Herman Ottó utcai vásárcsarnoknál,
s az adyvárosi, illetve a marcalvárosi
lakótelepek nagyáruházainak közelé-
ben tudják aláírni az íveket. Az aláírás
helyszíneit kibővítették, vasárnap dél-
előtt például az ETO Park melletti
használtcikk-piacon várják aktivisták
a támogatókat. Az aláírásgyűjtés
május végéig folytatódik.

Felhívás javaslattételre
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KÖZBIZTONSÁG  RAKÉTAEZRED

szerző: gy. p.
illusztráció: marcali gábor

Tavasszal és nyáron szívesen látogat-
juk a szabadtéri rendezvényeket, sé-
tálunk a parkokban, illetve igénybe
vesszük a tömegközlekedési eszközö-
ket kisebb-nagyobb társaságban. A
tömeg kedvez a zsebtolvajoknak, akik
ilyenkor elvegyülhetnek, az emberek
figyelmetlenségét kihasználva köve-
tik el a bűncselekményeket – hívta fel
a figyelmet Kiss Tibor. A Győri Rend-
őrkapitányság bűnügyi osztályának
kiemelt főelőadója kifejtette, a zseblo-
pás abban különbözik az alkalmi lo-
pástól, hogy a tolvaj a sértett zsebé-
ből, illetve táskájából tulajdonítja el az
értékeket. A magunk mellé letett
táska, vagy a felakasztott kabátunk
zsebének kifosztása viszont már nem
sorolható a zseblopás kategóriájába.
A zsebtolvajok elsősorban olyan érté-
kekre vadásznak, melyeket ruhánk
vagy táskánk hozzáférhető zsebeiben,
nyitott rekeszeiben tartunk, legtöbb
esetben ilyenek a készpénz, az okira-
tok, a mobiltelefonok vagy más érté-
kesíthető tárgyak. 

Kiss Tibor hangsúlyozta, a tolvajok
nagyon figyelnek arra, hogy ne észleljük
a lopást az elkövetéskor, csak később,
amikor a tolvajnak már nyoma sincs.

A rendőrség tapasztalatai szerint a
zsebtolvajok általában csoportosan
környékezik meg a járókelőket. A lo-
pást végző személy pillanatok alatt át-
adja a megszerzett értékeket egy tár-
sának, aki egy harmadiknak, negye-
diknek továbbítja, ezáltal lehetetlenné
téve azt, hogy az értékek útja követ-
hető maradjon. Zseblopásnak minő-
sül az is, amikor a gyalogosok válláról
a tettes leszabja, letépi a kézitáskáját

szerző: gy. p.
fotó: rakétaezred

Nyár végi éleslövészetre készül
a győri 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred, mely során már
nem repülőgépről indított cé-
lokra indítják kis és közeli ható-
távolságú rakétáikat, hanem pi-
lóta nélküli, sugárhajtású repü-
lőgépekre. A katonai szaknyel-
ven „célanyag” tesztelése a vár-
palotai gyakorlótéren a közel-
múltban befejeződött, eredmé-
nyeinek kiértékelése még tart.

A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaez-
red katonái a nyár végén esedékes,
lengyelországi Ustkában tartandó
éleslövészetre készülve a honvédség
várpalotai gyakorló- és lőterére utaz -
tak a közelmúltban, hogy négynapos
tesztelés keretében mérjék fel a ME-
TEOR-3MA típusú, pilóta nélküli, su-
gárhajtású repülőgép éleslövészetre
célként való alkalmasságát. Az alaku-
lat kijelölt állománya lánctalpas harc-
járművekből, terepjáró tehergépjár-
művekből, valamint nehézgépszállító
pótkocsikból álló két közúti menetosz-
loppal vonult a Bakonyba, hogy az
eszközök, berendezések telepítése, s
a rendszerek működőképességének
ellenőrzése után kezdetét vehesse a
tesztelés.

Az ezred korábbi éleslövészetein
vadászrepülőgépekről indított rakétá-
kat kellett megsemmisíteniük a győri
katonáknak. Várpalotára most annak
kiderítésére utaztak, hogy alkalmas-e
a kísérleti repülések során használt –
különböző típusú és a hatásos vissza-
verő felületet növelő Luneberg len-
csékkel szerelt – Meteor típusú „légi
célanyag” arra, hogy azt a Mistral és
KUB légvédelmi rakétarendszerek a

Előzzük meg
a zseblopásokat!

és elfut vagy esetleg kerékpárral, mo-
torkerékpárral továbbhajt. 

Ahhoz, hogy megelőzhessük a
zseblopásokat, az értékeinket prakti-
kusabban és ésszerűbben kell elhe-
lyeznünk a táskánkban és a zsebeink-
ben. A Győri Rendőrkapitányság azt
javasolja, ha lehetőségünk van rá, tár-
gyainkat a belső zsebeinkben tartsuk,
ott nehezebben férnek hozzá. Ha
mégis külső zsebben tárolnánk érték-
tárgyainkat, akkor gombbal vagy cip-
zárral mindenképpen védjük azokat
az idegenektől. A kézitáska külső reke-
szei helyett pedig a zárható főre-
keszbe célszerű pakolni, és úgy hor-
dani, hogy gyakran rápillanthassunk,
ezzel is megnehezítve a tolvajok pró-
bálkozásait. A pénztárcánk tartalmát
ajánlott megosztani, és más-más he-
lyen tárolni a pénzt, valamint az okmá-
nyokat, hiszen az egy helyről eltulajdo-
nított értékek miatt nagyobb kárunk
keletkezhet. A tárcánkban tárolt bank-
kártya PIN-kódját semmiképpen se
írjuk a plasztikkártyára, illetve ne te-
gyük mellé a papírt, melyre felírtuk. A
mobiltelefonunkban se tároljuk a tit-
kos számsort, mivel ha az elkövető
megtalálja azt, könnyedén hozzáfér-
het a bankszámlánkhoz. Figyeljünk
személyes tárgyaink gondosabb táro-
lására és folyamatosan tartsuk szem-
mel azokat, hogy kisebb eséllyel vál-
hassunk a zsebtolvajok áldozatává –
figyelmeztet a rendőrség.

Ha a lopás mégis megtörténik,
azonnal tiltsuk le a bankkártyánkat, te-
lefonunkat, és értesítsük a rendőrsé-
get. Amennyiben az elkövetőt rajta-
kapjuk, jelezzünk a környezetünknek,
és próbáljuk megállítani a tolvajt, ha
ez nem sikerül, igyekezzünk megfi-
gyelni a külsejét.

Robotrepülőt teszteltek
a rakétások

levegőben felderítsék, kövessék és az
alkalmazott rakétákkal megsemmisít-
sék. A két fegyverrendszer ugyanis fel-
derítő és célkövető képessége külön-
böző, aminek megfelelően a célanya-
gokkal szemben is eltérő műszaki kö-
vetelményeket támasztanak, úgy re-
pülési magasságban, sebességben,
hőkibocsátásban, illetve a hatásos
visszaverő felület terén. 

Az 1. légvédelmi rakétaosztálynál
rendszeresített kis hatótávolságú KUB-,
illetve a 2. légvédelmi rakétaosztály
által alkalmazott közeli hatótávolságú
Mistral légvédelmi rakétarendszer ké-
pességeinek közös keresztmetszetét
nem egyszerű feladat megtalálni.
Ugyanakkor a szándék erős, hiszen je-

lentős mértékben hozzájárulna az erő-
források hatékony felhasználásához, az
éleslövészet költségeinek csökkenté-
séhez, ha egyazon – ráadásul nemzeti
keretek között előállított – légi eszközre
tudnának tevékenykedni a skarlátpiros
barettsapkás honvédek.

Várpalotáról már hazatértek a kato-
nák, de a tesztelés során összegyűj-
tött adatok elemzése, valamint a hely-
színen szerzett tapasztalatok alapos
kiértékelése még folyik. A szakmai
konzultációk eredményeként megszü-
lető győri álláspont alapvetően befo-
lyásolja majd a lövészet tervezésének
további irányát, a felkészülés folyama-
tát és végső soron azt, hogy augusz-
tusban milyen repülőeszköz látja majd
el a célimitációs feladatokat Ustka ál-
lami lőterén.
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KULTÚRA HIRDETÉS

kép és szöveg: gy. p.

Nagyszabású jubileumi ünnep-
ségre invitálja a borkedvelőket a
Pannonhalmi Apátsági Pincészet,
amely tavaly takarította be 10.
szüretét, valamint idén ünnepli az
új pince és borház létrehozásá-
nak 10. évfordulóját. Az egyedi és
egyszeri eseményt május 11-én
tartják kóstolókkal, előadásokkal,
koncertekkel.

A pannonhalmi bencés borok
kedvelőinek nem csupán a palack s
a benne lévő nedű a fontos, hanem
legalább ennyire lényeges az a mö-
göttes tartalom, amely a monostor
építészeti, természeti és kulturális
örökségéből és szerzetesi hagyomá-
nyokból ered. A május 11-i, egyna-
pos exkluzív esemény célja éppen
ezért, hogy a mindössze 600 fős lét-
számra korlátozott közönség szá-

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor
testi és szellemi zavart okozhat. Mintegy 19 éve egy svájci bio-
energetikus, dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet már a világ több mint 30 orszá-

gában közel 400 Atlasprof specialista alkal-
mazza. Az egyszerű és biztonságos vibrációs
gépi masszázstechnikát és eszközt kidolgozta
és személyesen oktatja. Az Atlas a fej, nyak,
gerinc és csípő egyensúlyát meghatározó első
nyaki csigolya. Az eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt helyére kerül.

A technika egyedülálló, természetes, nem orvostudományi mód-
szer, nem gyakorol hatást a  csigolyatestre, nem manuálterápia
és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasPROfilax. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat
és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmu-
sának köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 11  At-
lasprof specialista van aki alkalmazza a metódust. A nagykanizsai
dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek tavalyelőtt az Atlasprofilax
vibrációs masszázs után az addig évek óta fennálló panaszai, mint
derékfájás, nyaki és vállfájdalom, szédülés és  fejfájás rövidebb-
hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre  Győrben 2013. május 2-án
(csütörtökön) 17.30-kor INGYENES ismertető

előadást tart a Nemzetközi Kereskedelmi Központban
(Szent István út 10/a, az IBIS Hotel mellett).

Minden érdeklődőt szeretettel vár.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Újabb felnőtteknek szóló elő-
adást tűz műsorára a Vaska-
kas Bábszínház. A Leányálom
című darab bemutatója ápri-
lis 27-én, délután öt órakor
kezdődik, a produkciót Pel-
sőczy Réka állítja színpadra.
A próbára látogattunk el.

Egy nagy sikerű gyermekelő-
adás után felnőtteknek szóló
darabot rendez Győrben. Fel-
nőttmesére számítsunk? 

Nem mese ez, hanem valós női
sorsok elbeszéléseiből összeállított
produkció. A nőkhöz, a nagyma-
mámhoz, az anyukámhoz, a barát-
nőimhez fűződő viszonyaim na-
gyon fontos részei az életemnek.
Mindig szerettem volna Kocsis Ro-
zival és Ujvári Jankával egy közös

Bábszínházi Leányálom
előadást, s az is régi vágyam, hogy
létrehozzak egy darabot a női létről.
Most ez a kettő egyszerre teljesült,
megszületett a Leányálom. 

Ezek szerint nemcsak
rendezőként, hanem szerző-
ként is üdvözölhetjük? 

Az Én egy szemüveges kisfiú
vagyok, és a Szeretlek című dara-
bok úgy születtek, hogy embe -
rekkel beszélgettem. Ez esetben
az emberek nők, akik többek kö-
zött a szülésről, az öregedésről, a
szexualitás élményeikről vallot-
tak nekem. Ezekből a dokumen-
tumszövegekből Solt Róbert dra-
maturggal szerkesztettük össze
az előadást. A történet helyszíne
egy mosoda, ahol három nő dol-
gozik és beszélget. 

Milyen bábszínházi eleme-
ket alkalmaz a darabban?

Ez egy igazi színházi előadás,
ahol a három bábszínész, Kocsis

Rozi, Ujvári Janka és Gergely
Rozi színészként van jelen, de
használunk bábukat is. A negye-
dik szereplő a zene. Varga Vince
a ’60-as, ’70-es évek magyar slá-
gereit gyűjtötte össze az aktuális
beszélgetésekhez.  

Szerzőként kinek szánta,
rendezőként kinek ajánlja a
darabot?  

Az előadás komoly témákat is
érint, de remélem, hogy sikerült el-
kerülnünk a szentimentalizmust, a
női érzelgősséget. Úgy szeretnék
érdes, önironikus képet mutatni a
nőkről, hogy az a nézőt is meg-
érintse. Ehhez szükség van a hu-
morra, az iróniára. Úgy tapaszta-
lom, a mai nők mindenben a töké-
letességre törekednek, egy idilli
kép lebeg előttük, s ha azt nem
érik el, szégyellik magukat. A
darab arról is szól, hogy fogadjuk
el saját tökéletlenségünket.

Tízéves az Apátsági Pincészet
mára egy komplex pannonhalmi
életérzést közvetítsen. A programok
között szerepel többek között pincé-
szeti séta és borkóstoló, apátsági lá-
togatás. A gyógynövény- és leven-

dulakertben Pannonhalmi Gasztro-
kert, illetve a Viator várja azokat, akik
megéheznek. Az érdeklődőket
mesterkurzusokkal és előadásokkal
is várják a „Bencés borok és pan-
nonhalmi ízek”, „Bor és csokoládé
harmóniája”, „Pannónia szőlős-
kertje” és „A Bor – az Ég és a Föld
ajándéka címmel. Két koncertet is
hallhat az érdeklődő közönség: dél-
után a Bencés Big Band zenél, este
pedig az izlandi Mezzoforte zenekar
ad szuperkoncertet.

A programok helyszínei között
folyamatosan ingyenes buszok
járnak, illetve a Mezzoforte-kon-
cert után a gyógynövény- és le-
vendulakerttől a győri városházá-
hoz is indul transzfer, utóbbi elő-
zetes regisztrációhoz kötött.

Az ünnepségére a jegymes-
ter.hu weboldalon lehet vásárolni
belépőt.
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HIRDETÉS   OKTATÁS

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) győri szervezete országjáró, 200.
jubileumi kerekasztal-beszélgetését Győr-
ben tartja május 7-én, kedden este 6 órá-
tól a Győri Nemzeti Színházban (Czuczor
Gergely utca 7.) A rendezvény címe:
Mit? Miért? Hogyan?
Magyarország jobban teljesít…

Meghívott vendégek: 
ORBÁN VIKTOR
miniszterelnök
HARRACH PÉTER,
a Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) parlamenti frakcióvezetője 
MRÁZ ÁGOSTON
politológus, a Nézőpont Intézet vezér-
igazgatója

A kerekasztal-beszélgetést Lanczendor-
fer Erzsébet, a KÉSZ gyŐri tiszteletbeli el-
nöke, a Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) országgyűlési képviselŐje vezeti.

KÉSZ
kerekasztal

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A legfrissebb adat szerint idén
szeptemberben 1 ezer 144 kisdiák
kezdi meg általános iskolás tanul-
mányait Győr állami fenntartású
intézményeiben. Az elsősök lét-
száma az elmúlt évhez képest alig
változott, helyhiány sehol nincs. A
részletekről Blazovicsné Varga Ma-
riann, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ tankerületi igaz-
gatója nyilatkozott lapunknak.  

Az új köznevelési törvény sze-
rint a gyermek tankötelessé
válik abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig betölti a
hatodik életévét. Okozott ez
gondot a győri iskolákban?

A kérdését kiegészíteném azzal,
hogy a törvény indokolt esetben meg-
enged egy év halasztást. A lényeg per-
sze az, hogy az államilag fenntartott
győri általános iskolákban minden kis-
gyermeknek jut férőhely, hiány nincs. 

Melyik a város legnépszerűbb
iskolája? Hová jelentkeztek a
legtöbben?

Új elsősök, új osztályok  
Több népszerű iskola is van Győr-

ben, de a jelentkezések számát a vá-
rosrészek elöregedése, vagy a lakó-
parkokba történő beköltözések is
befolyásolják. Négy első osztály in-
dulhat az Arany-, a Gárdo-
nyi-, a Kölcsey-, a Móra-
és a ménfőcsanaki Petőfi-
iskolákban. Közülük a Mó-
rában és a Petőfiben egy
elsős osztállyal lesz több,
mint tavaly. A győrszent -
iváni Váci-iskolában szin-
tén új első osztály indul. 

Milyen osztálylétszá-
mok várhatók, s mi tör-
ténik azokkal a gyere-
kekkel, akik nem a ki-
szemelt iskolába jutot-
tak be? 

Ahol szükséges, új osz-
tály indításával kezeljük a
létszámnövekedést, de
ahogy az előző felsorolásból
látszik, erre alig néhány
esetben van szükség. A törvényi sza-
bályozás jelenleg 27 fő beiskolázására
ad lehetőséget osztályonként, ezt a
létszámot sehol nem léptük túl. Min-
den kisgyermek beiskolázása meg-

nyugtató módon rendeződött, a szü-
lőkkel közösen kerestük meg a leg-
kedvezőbb megoldást.

Szakértői bizottság vizsgála-
tát, véleményét kérhette a szülő,

az óvoda arról, hogy iskolaérett-e
a gyermek. Hány hatévest vizs-
gáltak, milyen eredménnyel?

Mintegy kétszáz tanköteles korú
gyermekről van szó, vizsgálatuk rész-

ben már lezárult, részben még folya-
matban van. Pontos, végleges adatok
egyelőre nem állnak rendelkezé-
sünkre.

Mikor értesülnek a szülők
arról, hová vették fel a cseme-
téjüket?

Győrben tízéves, bevált gyakorlat,
hogy az iskolafenntartó az óvodák
közreműködésével már a beiratko-
zás napja előtt megismeri a szülői
igényeket, így a szülőkkel egyeztetve
történik a beiskolázás. Mára már
minden szülő megkapta a határoza-
tot, tudja, hová fog járni kisgyermeke
szeptembertől. 

Mi a teendőjük, ha megkap-
ták a határozatot?

A törvényi szabályozás szerint az
iskolaigazgatók állítják ki az első fokú
határozatot a gyermek felvételéről
vagy elutasításáról. Ha a gondviselő
ezzel nem ért egyet, másodfokon a
területileg illetékes tankerülethez for-
dulhat, így érvényesül a szülők felleb-

bezési joga. Előírás, hogy ezt köve-
tően minden tanköteles korú tanuló-
nak legkésőbb 2013. április 30-ig be
kell iratkoznia, tanulói jogviszonyt kell
létesítenie.

www.robinsontours.hu

7 és 10/11 éjszakás turnusok
Pozsonyból is repülővel!

BULGÁRIA – GYŐRBŐL
busszal is!

BULGÁRIA POZSONYBÓL

Hotel Forum 4*, AI   112 051 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Bilyana Beach 4*, AI  125 829 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Sunny Garden 3*, R  62 880 Ft-tól/fő/7éj

Club Bella Sun 4*, AI
133 910 Ft-tól/fő/7 éj*
Club Insula 5* UAI
149 610 Ft-tól/fő/7 éj*
Kamelya Holiday Village 5*, UAI
200 910 Ft-tól/fő/7 éj*

TÖRÖKORSZÁG REPÜLŐVEL

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 GYÔRBÔL

Hotel Sunny Garden 3*, R 35 995 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Avalon 3*, AI 62 878 Ft-tól/fő/7éj

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

A rendezvényre 17.00 és 17.45 óra
között biztonsági beléptetés lesz. 
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A vonatkozó uniós irányelvnek és a
hazai jogszabályi kötelezettségnek eleget
tevő, 2011 szeptemberében elindult pro-
jekt eredményeként elkészült Győr stra-
tégiai zajtérképe és zajcsökkentési intéz-
kedési terve. Ezáltal olyan adatbázis jött
létre, amely áttekintő helyzetképet ad a
megyeszékhely környezeti zajállapotáról,
különös tekintettel arra, hogy milyen
mértékben érinti a lakosságot a zajterhe-
lés. A város teljes közigazgatási területét
lefedő vizsgálatok kiemelten foglalkoz-
nak a közúti, vasúti és üzemi zajforrások-
kal, külön-külön számítva az egész napi
és az éjszakai zajterhelést. A stratégiai
zajtérkép éves átlagos értékeket mutat. A
zajszámítási módszerek különbözőek
voltak: közutak esetében például forga-
lomszámlálásokat végeztek, és igyekez-
tek meghatározni azt is, hogy átlagosan
milyen sebességgel haladnak adott útsza-
kaszon a személygépkocsik, teherautók
vagy az autóbuszok. Az így nyert adatok
alapján zajterhelési zajtérképeken külön-

A város stratégiai zajtérképének elkészítése által hosszú távon csökkenhet Győrben a környezeti zajszennyezés.
Olyan adatbázis jött létre, amely áttekintő helyzetképet ad a megyeszékhely környezeti zajállapotáról, különös
tekintettel arra, hogy milyen mértékben érinti a lakosságot a zajterhelés. A stratégiai zajtérkép egy interaktív,
akadálymentes honlapon mindenki számára elérhető. A projekt részeként intézkedési tervet is kidolgoztak a
szakemberek, amely rövid és hosszabb távra is felsorol szükséges és lehetséges intézkedéseket. Ezek végrehaj-
tását követően csökken a zaj okozta egészségi panaszok száma, és 1 decibel zajcsökkenéssel átlagosan 0,6 szá-
zalékkal nő az érintett ingatlanok ára.

Csökkenhet a zajszennyezés Győrben
böző színű 5 dB-es zajszintgörbékkel mu-
tatják be a zajjellemzőket, míg a küszöb-
értékek túllépését, az érintett lakosság
számát, valamint az érintett intézménye-
ket (iskola, kórház) úgynevezett konflik-
tustérképeken  jelzik. A stratégiai zajtér-
kép egy interaktív, akadálymentes honla-
pon mindenki számára elérhető, így a
győriek közvetlen információhoz juthat-
nak környezetük zajállapotáról. A térké-
pek alapján a szakemberek megállapítot-
ták, hogy a városban mi okoz beavatko-
zást igénylő terhelést, és intézkedési ter-
vet dolgoztak ki ennek kezelésére. Az in-
tézkedési tervnek figyelembe kellett ven-
nie Győr fejlesztési terveit, a városnak
pedig egyéb tervek készítésénél a zajvé-
delem célkitűzéseit. A projekt eredmé-
nyeképpen Győrben hosszú távon csök-
kenhet a zajterhelés, a csendesebbé váló
városi környezetben nőhet az ingatlanok
forgalmi értéke, megvalósulhat a lakos-
ság megfelelő tájékoztatása és növeked-
het a környezettudatosság.

A „Győr stratégiai zajtérképének és zaj-
csökkentési intézkedési tervének elkészí-
tése” című (KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-
0001) pályázatával a győri önkormányzat
63,1 millió forintot nyert a Környezet és
Energia Operatív Programon belül, mely-
hez mintegy 3,3 millió forint önrészt biz-
tosított. A sikeres közbeszerzési eljárás le-
folytatását követően a zajtérkép és az in-
tézkedési terv elkészítésére a megbízást a
„Győr Zajtérkép 2012” Konzorcium
nyerte el. A konzorciumot a Geodéziai és
Térképészeti Zrt. (konzorciumvezető), a
Vibrocomp Kft. és a KTI Közlekedéstudo-
mányi Intézet Nonprofit Kft. alkotják. A
vállalkozási szerződést 2012. január végén
írták alá, első ütemében 2012. március vé-
géig készült el Győr város stratégiai zajtér-
képe, a második ütemben 2013. március
végéig az ehhez kapcsolódó intézkedési
tervet állították össze. A projekt részét ké-
pezte továbbá egy mobil zajmérő eszköz,
valamint egy stratégiai zajszámító szoft-
ver beszerzése is.
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A Győr stratégiai zajtérképének fel-
használásával készült intézkedési
terv két fázisból áll. Az első fázisban
a következő öt évben a város által
tervezett, illetve az országos közle-
kedési projektekben szereplő intéz-
kedések zajvédelmi szempontú hatá-
sát mutatják be. A második fázisban
pedig – kiértékelve az első fázis
eredményeit – hosszabb távú, szük-
séges és lehetséges intézkedéseket
sorolnak fel.

Az elvégzett vizsgálatok alapján
megállapítható, hogy Győr az elmúlt
években végzett fejlesztésekkel ked-
vező zajhelyzetet teremtett mind ab-
szolút, mind relatív értelemben a ha-
sonló nagyságú városokhoz viszo-
nyítva. A dokumentumból kiderül az
is, hogy a városban elsősorban az or-
szágos közúti és vasúti közlekedés
okoz beavatkozást igénylő, határér-
ték feletti zajterhelést, így az intézke-
dési tervet ezekre fókuszálva készí-
tették el a szakemberek.

A terv nemcsak a város számára ja-
vasol intézkedéseket, hanem Győr
zajterhelésére hatással lévő további
fejlesztésekkel, valamint az egyéb
üzemeltetők (pl. MÁV, országos köz-
utak fenntartói, üzemeltetői, az itt
működő cégek) által elvégzendő zaj-
csökkentéssel is foglalkozik. Az intéz-
kedési terv külön fejezetet szentel a
közlekedéstől eltérő kezelést igénylő
IPPC üzemektől eredő zaj csökkenté-
sének.

A készítők leszögezték, a zajcsök-
kentési terv csak akkor lehet eredmé-
nyes, ha az a közlekedésfejlesztési
tervvel, környezetvédelmi, városren-
dezési, településszerkezeti tervvel
összhangban van, és annak intézkedé-
seit, lehetőségeit, célkitűzéseit figye-
lembe veszi.

Az intézkedési terv szerint zajcsök-
kentés többek között az úthálózat fej-
lesztésével, vasút-korszerűsítéssel,
forgalomtechnikai átalakítással, útbur-
kolatjavító beavatkozásokkal, zajvé-
delmi létesítmények elhelyezésével,
valamint csendesebb zajforrások kivá-
lasztásával lehet elérni.

Hosszú távra javasol megoldásokat
az intézkedési terv

A következő öt évre a dokumen-
tum készítői az országos utakat
érintő, nem önkormányzati felada-
tokra a következő beavatkozásokat
javasolják:

– Győr északkeleti elkerülő az
M1-es autópálya és a 14-es
számú főút között (új Mosoni-
Duna híddal).

– Keleti iparterület körüljárását
biztosító utak megépítése.

– 83-as számú főút 2x2 sávosra bő-
vítése Győr bevezető szakaszán.

A 2. fázisban az országos utakat
érintő, nem önkormányzati felada-
tokra a következő beavatkozásokat
javasolják:

– A 82-es számú főút nyugati el-
kerülő szakasza az M1 autópá-
lya és a 83. sz. főút között.

– Az 1-es számú főút négynyomú-
sítása a Radnóti utcai kikötés
és a Kossuth Lajos utca között.

– A 821-es út végig 2x2 sávosra
bővítése.

Az önkormányzati kezelésben lévő
utakhoz kapcsolódó, javasolt fejlesz-
tések az 1. fázisban: 

– A Radnóti utca kikötése az 1-es
számú főúthoz a Sziget/újvá-
rosi területen.

– Pinnyéd és Újváros összekötése
(pinnyédi átkötés), Radnóti Mik-
lós u. – Pinnyéd, Fő u. között.

Az önkormányzati kezelésben lévő
utakhoz kapcsolódó, javasolt fejlesz-
tések a 2. fázisban: 

– A Révai utca meghosszabbítása
az Interspar csomópontig.

– Az Ipar utca északi átvezetése
egy új Mosoni-Duna hídon Rév-
falu, Bácsa és a 14-es sz. út felé.

A közlekedésszervezés módosításával,
illetve a parkolási rendszer fejlesztésével
is csökkenthető Győr zajszennyezése. Az

1. fázisban ezt a célt a Dunakapu téri mély-
garázs megépítése, a P+R hálózat kiépítése
a közösségi közlekedési vonalak integrálá-
sával, a város egyes zónáiban a terület jel-
legéhez illő parkolási rendszer – és a férő-
helyhiányos területeken pakolásszabályo-
zás – bevezetése, valamint az egyéni és kö-
zösségi közlekedés, illetve a távolsági, vá-

roskörnyéki és városi közlekedési eszkö-
zök közötti hatékony eszközváltási rend-
szer kialakítása segítheti elő. A 2. fázisban
az intézkedési terv javasolja több mélyga-
rázs megépítését (II. János Pál, „Árpád
tömb” tömbbelsőben, Bécsi kapu tér, Bat -
thyány tér), amelyeket a City-busz járatok
kötnék össze a városközponttal. 

Mindkét fázisban javasolják a készítők
a közösségi közlekedés fejlesztését, von-
zóbbá tételét a jelenleg is folyó KÖZOP
projekt eredményei alapján, illetve a kö-
zösségi közlekedési járműpark felújítását,
amihez várhatóan jelentős uniós forrá-
sokra számíthat az önkormányzat vagy a
szolgáltató. A helyszíni felmérések alap-
ján megállapították, hogy Győr közútháló-
zatán az útburkolat minősége számos he-
lyen nem megfelelő, így ezek cseréje – sza-
kaszosan – szintén indokolt.

A terv a vasúti zaj csökkentése érde-
kében a stratégiai zajtérkép által jelzett
konfliktushelyeken javasolja zajárnyé-
koló fal megépítését.

Összegezve a hasznokat, az intézkedési
terv megállapítja, hogy az intézkedések
végrehajtását követően egyfelől csökken a
zaj okozta egészségi panaszok száma, és 1
decibel zajcsökkenéssel átlagosan 0,6 szá-
zalékkal nő az érintett ingatlanok ára.
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Az interaktív térképről kikereshetők a zajos utcák
A város honlapján keresztül elérhető
a 2012 tavaszán elkészült stratégiai
zajtérkép interaktív, webes formája.
A felületen bárki megkeresheti, hogy
lakóhelye mennyire érintett a zaj-
szennyezéssel.

Az interaktív zajtérkép a www.gyor.hu
oldalon az Innováció menüpont alatt ér-
hető el (http://innovacio.gyor.hu/cikk/
strategiai_zajterkep.html).

A különböző típusú információkat
tartalmazó térképeket külön réteg-
ként jeleníti meg a rendszer. A látoga-
tók a „Zajtérképek” című menüpont

alatt tudnak váltani a különböző réte-
gek között (ipar, közút, vasút; illetve
zajterhelési vagy konfliktustérkép).
Egyszerre több zajforrás (pl. ipar és
vasút) együttes „bekapcsolása” nem le-
hetséges, mivel a stratégiai zajtérkép
éves átlagos értékeket mutat és a kü-
lönböző zajforrásokból származó érté-
kek nem adódnak össze.

A „Jelmagyarázat” ablakban talál-
hatók a zajtérképen megjelenő
színskálákhoz rendelt értékek. En -
nek segítségével leolvasható az adott
terület zajszennyezettsége. A „Címke-
resés” gomb megnyomása után meg-

jelenő ablakban kell megadni a kere-
sendő címadatokat. Nem szükséges
pontos címet megadni, a rendszer ut-
canévre vagy csak utcanévtöredékre
is tud keresni. A „Keresés” gomb meg-
nyomása után a rendszer felsorolja az
első 5 találatot. A megfelelő találatra
kattintva a rendszer 10.000-szeres
nagyításban a keresett címet a képer-
nyő közepére helyezi.

A „Megtekintés” menü alatt talál-
ható az „Áttekintő térkép bekapcso-
lása” funkció, mellyel az esetleg kikap-
csolt áttekintő térkép ablakot lehet
ismét megjeleníteni.
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GÁZFRÖCCS AUTÓBEMUTATÓ

szöveg: gy. p.
fotók: audi, gy. p.

A Mátrix főszereplője, Keanu
Reeves hollywoodi filmcsillag
sem gondolta eddig, hogy valaha
is csak egy rövid epizódszerep jut
neki azon a színpadon, ahol az
igazi sztárok az autók lesznek. 

Márpedig ez történt egy hete Sanghaj-
ban, ahol a nemzetközi autóshow előtti
esten a Volkswagen konszern pompáza-
tos bemutatóra hívta meg az újságíró-
kat, köztük tudósítónkat is. Ennek az est-
nek volt a vendége a napokban bemuta-
tott A tai chi embere című film rendezője,
Keanu Reeves is. Rajta kívül más ünne-
pelt sztárok is felléptek, például a fiatal
zongorista Lang Lang, a világ zeneszín-
padainak könnyed kedvence. 

Igazán jó társaságba kerültek tehát a
Volkswagen-csoport legújabb autói,
köztük az első, teljesen Győrben készült
modell, az Audi A3-as limuzin. Bátor vál-
lalkozás az Audi részéről, hogy világszin-
ten is a legnagyobb piaci szegmensben,
az alsó-középkategóriájú limuzinok sűrű
mezőnyében száll versenybe, de nagyon
sokat várnak ettől a modelltől. 

És nagyon sokat vár tőle Győr is.
Az új modell jóvoltából 2.100 új
munkahely létesül városunk-
ban, a járműfejlesztés pedig
900 millió eurójába kerül az
anyacégnek, erősítette
meg a kínai helyszínen
Czechmeister Mónika, az
Audi Hungaria Motor Kft.
kommunikációs vezetője. 

A június 12-én kezdődő sorozat-
gyártás – várhatóan Orbán Viktor mi-
niszterelnök és az Audi vezetői együtt
nyomják meg az indítógombot – kere-
tében évente akár 125 ezer autó is ki-
gördülhet a csarnokból. Persze min-
den új modellt fel kell futtatni, de a
gyártók nagy európai és amerikai ér-
deklődésre számítanak. E két föld-
részt Magyarországról látják el limuzi-
nokkal, Kínában viszont már épül az a
gyár, ahol jövőre úgyszintén szerelnek
össze „győri Audit.” Rupert Stadler, az
Audi AG igazgatótanácsának elnöke
szerint erre a magas importvámok
miatt van szükség. A Volkswagen-
csoportnak egyébként már most tíz-
nél több gyára van Kínában. 

A győri limuzint az elsők között pró-
bálta ki Leslie Mándoki magyar szár-
mazású zenész, a konszern zenei igaz-
gatója, ő írja, művésztársaival játssza
és rögzíti a márka brandmuzsikáját. 

– Remek, fürge jelenség ez az autó
– lelkendezett Mándoki egy luxusszál-
loda 32. emeletén, a bár fölött talál-

ható nyitott pezsgőfürdő mellett, a ki-
világított felhőkarcolók fényénél, majd
hozzátette: szíve szerint valami érzel-
mes, romantikus dallamot komponált
volna, hiszen számára ma is szinte fel-
foghatatlan, hogy 1975-ben kénysze-
rűségből elhagyott hazájában jelenleg
ilyen prémium kategóriás autót gyár-
tanak, ráadásul ő írhatta az új modell
muzsikáját. – A zene azonban a világ -
premierhez méltóan mozgalmas, a le-
hető legmodernebb, s izgalmas lett,
akár az autó – jegyezte meg.

Sanghajban a világ autócsodái pa-
rádéztak. Láttuk A tai chi emberében
is szereplő Bugattit, mely 408,8 kilo-
méter/órával tud száguldani. Össze-
sen nyolc készül belőle, ára még a
dúsgazdagok számára sem könnyen
megfizethető. Reeves mindenesetre
nagyon dicsérte, de hozzátette, hogy
most éppen a Porschéjára vár. 

Begurult a színpadra a VW-csoport
konceptautója is, mely 1 liter alatt fo-
gyaszt, s láttuk a kalapos, angol szövet-
ből készült öltönyben járó, elegáns

urak kedvencét, a Bentley legújabb
modelljét, mely minden korábbinál ké-
nyelmesebb, több luxussal van felsze-
relve, s szerényen 322 kilométer/órás
sebességgel gurul a sztrádán.

Sanghajban – mint mindenütt a vi-
lágon – találkoztunk magyarokkal is.
Ezúttal nem is volt véletlen a randi, az
Audi szervezte meg egy szecsuáni ét-
teremben. A fiatal Szigeti Gergely egye-
temista barátnőjével az Audi Hungariá-
tól került ki a csaknem 20 milliós kínai
metropoliszba. Ő lett a Volkswagen
Shanghai logisztikai tervezője.

Kiválóan érzik magukat a város-
ban, már értik a kínai emberek lelkét,
mentalitását, gondolkodásmódját.
Gergő a munkatársak visszajelzései-
ből pontosan fel tudja mérni, lelke-
sednek-e az általa előterjesztett ötle-
tért, vagy végrehajtják, de nem azo-
nosulnak vele. Barátnője, Imola főleg
kínaiul tanul és angolt tanít. Szabad -
idejükben bejárták a környező orszá-
gokat. Szabadok, vidámak és érzé-
kelhetően bol dogok. 

Heni is Győrből került ki Sang-
hajba, angol férje az egyik cég veze-
tője Kínában. De éltek már hosszabb
időn át Sydneyben, Thaiföldön is. Má-
sodik gyerekük Kínában született.

Világpolgárok ők, akik azért min-
den évben hazatérnek egy hónapra
Magyarországra. S amikor az egyik
este Sanghaj egyik legelőkelőbb,
legszebb teraszú francia vendéglőjé-
ben szingapúri újságírók kérdeztek
az országunkról, Heni büszkén mu-
tatta telefonján a győri Széchenyi
teret. Itt van otthon.

A győri Audi egy színpadon
Keanu Reevesszel
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FLOTTA GÁZFRÖCCS

szerző: nagy viktor
fotó: nagy viktor, fűzfa zsolt

A győri fiókteleppel rendelkező
West Hungária Bau Kft. (WHB),
a méltán híres építőipari vállal-
kozás hat év után cserélte le jár-
műflottáját. A Porsche Csoport
kiváló tartós bérleti és flotta-
szolgáltatása mellett voksolt a
cég, mert nem csak a saját mun-
kájukban elengedhetetlen a mi-
nőség, de járműveik soraiban is.

Az 1997-ben alapított WHB szárazépí-
tésre szakosodva kezdte sikertörténetét.
A társaság belsőépítészetre fókuszáló
tevékenysége gyorsan bővült és mára
jelentős piaci szereplővé nőtte ki magát.
Jelenleg a kft. teljes körű generálkivite-
lezési tevékenységet végez, jelentős pro-
jektek gazdájaként országszerte elis-
mert, európai színvonalú referenciákat
és megrendeléseket tudhat magáénak.
„A műemlék jellegű épületek felújítása,
csarnokok, bevásárló- és logisztikai köz-
pontok, irodaházak, valamint autószalo-
nok kivitelezőjeként, illetve szakipari
munkák elvégzésében egyrészt a mo-

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

dern gépparkra – személy-, haszonjár-
művek és munkagépek –, másrészt a
képzett személyi állományra támaszko-
dunk. A vállalatcsoport 65 fős mérnök-
gárdával, biatorbágyi és győri iroda- és
logisztikai központtal, valamint olyan
projektekkel büszkélkedhet, mint pél-
dául a Várkert Bazár, a százhalombattai
CBA áruház, vagy a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem (Ludovika). A fentieken túl
a Knauf cég által forgalmazott szárazépí-
tési rendszerhez gyártunk profilokat
minden megrendelői igényt kielégítve.
A jelenleg is futó mélyépítési és környe-
zetvédelmi projektek kapcsán hulladék-
udvarokat, hulladéklerakókat, továbbá
új csatornahálózatokat létesítünk több
helyen az országban” – foglalta össze
Kókai Károly pénzügyivezető-helyettes.

Az évtizedes üzleti stratégia kulcs -
eleme a minőség és a megbízhatóság
minden szinten. Többek között ISO mi-
nőség-, környezet- és biztonságirányí-
tási rendszert vezettek be a cégcsoport-
nál. Az ÉMI Minősített Építési Vállalko-
zás címet is magáénak tudhatja a WHB;
ráadásul nemzetbiztonságilag is elfoga-
dott vállalkozás lett. Lukács Zsanett
kommunikációs vezető elmondta, hogy

1997-től az Audi Motor Hungaria Kft.-
vel keretszerződést kötöttek, így folya-
matosan vállalnak kivitelezési munkákat
a logisztikai központ és az új gyáregysé-
gek építésében. „2003-ban a győri ipari
parkban felépítettük irodaházunkat,
majd 2008-ban az új irodakomplexu-
mot és hotelt, mely 44 szobájával azóta
is kiszolgálja a saját és a környező cégek

szállás- és étkezési igényeit. Sikerült a
recessziós időszakban is talpon marad-
nunk, sőt, fejlesztéseket hajtottunk
végre. Így 2009-ben Győrben is felépült
a logisztikai központunk, amely bérbe
adható helyiségekkel is rendelkezik,
ahol szívesen látjuk jelenlegi és leendő
partnereinket – ahogy Biatorbágyon.”

A mostani, nem mindennapi flotta -
átadás során egy 25 autóból álló jármű-
park kerül a WHB-hoz. A fehér Skoda

Rapid 1,6 CR TDI autók a létesítmény-
felelős és építésvezetőket fogják szol-
gálni, akik évente 50-60 ezer kilométert
tesznek meg munkájuk során. Ehhez
biztonságos, jól felszerelt, gazdaságo-
san üzemeltethető típusokra és kiszol-
gálásra van szükség. „A WHB-nak át-
adott autók és a komplex pénzügyi, il-
letve szervizszolgáltatás csomag illik a

cég szemléletéhez,
hiszen a VW kon-
szern termékei egyet
jelentenek a minő-
séggel és a megbíz-
hatósággal. Ráadá-
sul a járműpaletta
minden szinten ki-
szolgálja és teljesíti a

közép- és felsővezetők igényeit. Orszá-
gos szervizhálózatunk jól fogja a szol-
gálni több telephellyel rendelkező vállal-
kozást, kényelmes karbantartási feltéte-
leket biztosítva a kocsiknak” – tette
hozzá Radnóti Zoltán igazgató az átadó
Porsche Győr képviseletében.

Külön öröm mindkét társaság szá-
mára, hogy a Skodák első útjuk során
a WHB által szponzorált Magyar Judo
Szövetség szolgálatába állnak.

A WHB járműflotta-átadása
A VW-konszern autói az építőipar szolgálatában

SZÉKHELY:
2051 Biatorbágy,
Vendel Park, Huber u. 1.
Tel.: 23/532-730 Fax: 23/532-739

FIÓKTELEP:
9027 Győr, Ipari park, Juharfa u. 11.
Tel.: 96/511-350 Fax: 96/511-434

Minőség
és megbízhatóság

minden szinten
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ÉREMGYŰJTŐ-TALÁLKOZÓ. Kitüntetések, ér -
mék, plakettek, régi papírpénzek, képeslapok, bélye-
gek és metszetek mutatkoznak be, cserélnek gazdát
a 35. nemzetközi éremgyűjtő-találkozón. A szervezők
a Régi Veszprémi úti Veres Péter-iskolában várják az ér-
deklődő közönséget április 28-án, 8 és 13 óra között.

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

IRODABIRODALOM. A Life
Dance Theater küldetése, hogy
az életet táncolja el, a minden-
napjainkat nem mindennapi
módon, az élet legjavát kicsit eltú-
lozva, mégis fogyasztható formá-
ban. Az együttes Kováts Gergely
Csanád és Rába Diána vezetésé-
vel, a tánc világnapja alkalmából,
április 28-án lép fel a Bartók Béla
Megyei Művelődési Központban.  

KULTURÁLIS kínáló  

POMPEI 2.0. Németh Hajnal
Auróra képzőművész tart tárlatve-
zetést saját kiállításában április
27-én, szombaton 15 órától a
Magyar Ispitában. A tárlat április
30-ig látogatható.

NÓTADÉLUTÁN. Bokrétát kötöttem mezei virágból címmel április
28-án 15 órakor kezdődik cigányzenés nótadélután a Págisz ÁMK-
ban. Fellép többek között Szeredy Krisztina énekművész és Krasznai
Tamás előadóművész. Kísér Németh Rudolf és cigányzenekara. 

ELMARADáprilis 30-án délután fél
ötkor a Gresham-kör című, Ester-
házy-palotába hirdetett tárlatvezetés.
Helyette a  Madách-gyűjtemény kü-
lönlegességei címmel Csécs Teréz, a
gyűjtemény gondozója tart tárlatve-
zetést az Apátúr-házban.

BOOGIE WOOGIE. Dániel Balázs,
alias Mr. Firehand és boogie woogie
triója tart szórakoztató estet április
27-én 20 órai kezdettel az Aréna ét-
teremben, a DAC-pályánál. 

A FILOZÓFIATÖRTÉNETI és
Irodalombölcseleti Szabadegye-
tem következő rendezvénye május
2-án 17 órakor kezdődik a TIT-
székházban. Dr. Boros István filozó-
fiatörténész A felvilágosodás filozó-
fiája és irodalombölcselete címmel
tart előadást.

HANGRAFORGÓ KLUB. Rad-
nóti Miklós megzenésített versei szó-
lalnak meg május 3-án 17 órától az
Esterházy-palotában, a Hangraforgó
klub következő rendezvényén. A ven-
dég Hétvári Andrea költő. 

DOMINO-koncert lesz a White-
board közreműködésével szomba-
ton fél nyolctól a SzínHely kultúr-
pincében. Ugyanitt április 30-án,
kedden 21 órától Triász-koncert
kezdődik, vendég Mihályi Orsi és
Pozsonyi Takács László. 

GYURÁCZ-NÉMETH TERÉZ
ikon- és akvarellkiállítása nyílik
május 3-án, pénteken 17 órakor
a József Attila Művelődési Ház-
ban. Megnyitja dr. Németh
Gábor, a Hittudományi Főiskola
tanára. A tárlat május 28-ig, hét-
köznap 10–16 óráig látogatható.

AZ OROSZ–MA-
GYAR EGYESÜ-
LET meghívására
Seremetyeff Papp
János restaurátor-
művész tart elő-
adást „400 éves a
Romanov dinasz-
tia" címmel a len-
gyel önkormányzat
házában. A prog-
ram április 28-án
15 órakor kezdődik
a Baross utca 29.
szám alatt.

A QUINTO PER-
CUSSION BAND
ad koncertet ápri-
lis 27-én, szomba-
ton 17 órától a Pe-
tőfi Sándor Műve-
lődési Házban. A
győri fia talokból
álló együttes első-
sorban jazz-stan-
dardeket, filmze-
néket és improvi-
zációkkal teli, vér -
bő ütőszenét ját-
szik, többnyire sa -
ját hangszerelés-
ben. Az est vendé -
ge a komáromi Eg-
ressy Ütőegyüttes.

SINGER MAG DOL NA író, gyász-
tanácsadó tart előadást szomba-
ton 10 órától a Családi Kör Cent-
rumban, a Szigethy Attila út 109.
szám alatt. A mentálhigiénés szak-
ember többek között a korai veszte-
ségek és a válási gyász feldolgozá-
sában nyújt segítséget. A NŐI LÉLEK hónapja lesz május a Dr. Ko-

vács Pál Megyei Könyvtárban. A rendezvényso-
rozat május 2-án, 17 órakor Hidasi Judit egye-
temi tanár „Így kommunikálnak a nők Japántól
Brazíliáig” című előadásával kezdődik. A hónap
folyamán szó lesz többek között a magyar tör-
ténelem nagy nőalakjairól, s a női lelkek ihlette
mesékről, mondákról. 
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DUNAKAPU TÉR–DUNAKORZÓ

Dunakapu tér–Dunakorzó
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Rendkívüli közgyűlést tartott ked-
den reggel a győri képviselő-testü-
let. Egy független és hat ellenzéki –
jobbikos, MSZP-s és DK-s – képvi-
selő a Dunakapu tér felújításáról
terjesztett elő közös javaslatot.
Végül a közgyűlés nem ezt a bead-
ványt, hanem – mindösszesen egy
ellenszavazattal – Borkai Zsolt pol-
gármester tájékoztatóját és módo-
sító javaslatát fogadta el. 

A korai tanácskozáson Borkai
Zsolt polgármester közölte: a rend-
kívüli közgyűlésre az ellenzék által
beterjesztett beadvány sem tartalmi-
lag, sem formailag nem felel meg
az előírásoknak, hiszen a benne sze-
replő határidők teljesíthetetlenek,
szavazásra feltett kérdései pedig
nem egyértelműek. Ennek ellenére
a polgármester összehívta a közgyű-
lést, mert fontosnak tartotta, hogy
ismét elhangozzanak és ütközzenek
az érvek, ha ez szükséges a meg-
nyugtató tisztázáshoz.

A tanácskozáson kiderült, hogy a
Dunkapu tér felújításával, a műem-
léki értékek megőrzésével minden
képviselő egyetért. A mélygarázs meg-
építése miatt aggódott az ellenzék. 

A dolog politikai pikantériája – ezt
több Fideszes képviselő szóvá is tette –,
hogy a mélygarázs kérdésében a szocia-
listák s a Demokratikus Koalíció tagja
és egy független képviselő összefogott
azzal a Jobbikkal, melynek megnyilvá-
nulásai ellen minden más alkalommal
harciasan, harsányan tiltakozik. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter gratulált is ehhez az – ahogyan fo-
galmazott – ellenzéki koalícióhoz.
Hofbauer Sándor (Jobbik) azzal vá-
gott vissza, hogy ők nem fognak tün-
tetni a Gyurcsány-utódpárttal. 

Dr. Somogyi Tivadar szerint egyéb-
ként az ellenzék magatartása politikai
cirkuszkeltés. Ugyanígy ellenezték a
Széchenyi tér felújítását, akadályozták,
késleltették a beruházást, később is tá-
madták azt, mára pedig kiderült,
mennyire magáénak érzi a város. 

Az egymásnak ellentmondó véle-
mények egyébként nem váltottak ki in-
dulatokat. Az hamar nyilvánvalóvá vált,
hogy az ellenzéki előterjesztést nem
szavazza meg a képviselők többsége.
Összesen öten voksoltak rá – nyilván
így tett volna a beadványt aláíró szocia-
lista dr. Kun András is, de nem volt
jelen –, tizenhatan pedig elutasították. 

Napirendre tűzték viszont Bor-
kai Zsolt tájékoztatását és a Duna-

Megnyugodtak a kedélyek, egyetértésben zárult a közgyűlés
kapu tér környezetének felújítására
vonatkozó beruházási engedély mó-
dosítási javaslatát. Fekete Dávid al-
polgármester hangsúlyozta: a lakos-
ság érdekében hozzák rendbe a
teret, mely erősíti a város turisztikai
vonzerejét is. Rózsavölgyi László (Fi-

desz) ezt azzal támasztotta alá, hogy
a kulturális nagyrendezvényeknek
köszönhetően nő a vendégéjszakák
száma, és sokan viszik el a város jó
hírét. Simon Róbert Balázs alpol-
gármester szerint szükség van a
mélygarázsban kialakított csaknem
háromszáz parkolóhelyre. Ez a vá-
rosban élő kereskedőknek is érde-
kük. Példaként hozta Michael Lei-
ert, aki Nádorvárosban épített egy
mélygarázst, s most azt sajnálja,
hogy nem többszintesre terveztette.

Németh Árpád (MSZP) arra hívta
fel a figyelmet, hogy a korábbi érté-
kekre alapozva kell megújítani a város
centrumát. Radnóti Ákos (Fidesz) fölös-
legesnek tartja a szocialisták félelmeit,
hiszen nem a Fidesz épített például a vá-
rosképbe nem illő megyeházát, hanem
az MSZP elődei. Szeles Szabolcs pedig
arról beszélt, hogy a különböző városré-
szekben elkezdődő nagyszabású fejlesz-
tésekhez jól illeszkedik a belváros, ezen
belül a Dunakapu tér felújítása. 

Borsi Róbert (Fidesz) úgy látja,
hogy a különböző létesítmények,
erődök értelmét mindig az adott
korban kell értékelni, s a múlt meg-
őrzésével kell funkciót adni a terek-
nek, egykori létesítményeknek. 

Dr. Dézsi Csaba András arra emlé-
keztetett: régebben a Széchenyi teret
parkolóknak festették fel a város ak-
kori vezetői. Ez már akkor jelezte a par-
kolók szükségességét, a tervezett mély-
garázs viszont kulturált helyet ad az idő-

közben megnövekedett számú autó-
nak. Dr. Dézsi Csaba András derültsé-
get keltő megjegyzést is tett: a Győrt ha-
zánk védőbástyájának, végvárának hir-
dető Jobbik most török bazárt szeretne
a Dunakapu téren, s ehhez török pénz-
ügyi segítséget vár. Azoktól a törökök-

től, akiknek a legyőzését, a vár vissza-
foglalását a magyarok, a győriek joggal
élik meg dicsőségesen. 

A Dunakapu tér a mostani formá-
jában elcsúfítja a várost. A felújítás po-
litikai sikerétől fél az ellenzék, valószí-
nűleg ez fájhat a választások előtt, vé-
lekedett dr. Sík Sándor (KDNP).

A Dunakapu tér felújítását teljes
mértékben támogatom – kezdte fel-
szólalását a független Vörös Gyula,
majd szó szerint így folytatta: „Bár-
mennyibe is kerül, bárhogy is alakul,
én azt mondom, azt meg kell oldani.
Egyetértek a kormánypárti képviselők
hozzászólásaival. Ha a műemlékvéde-
lemről azt mondja a városvezetés,
hogy nincs pénze arra, hogy bemutas-
sák, elfogadom, mert sokba kerül.”

Ő attól tart, hogy a mélygarázzsal
a belváros autóforgalma megnő, rá-
adásul a talajvíz esetleg tönkrete-
heti a majdani létesítményt.

Dr. Neupor Zsolt (DK) azt kifo-
gásolta, hogy az újságból szerzett in-
formációt arról, hogy háromszintes
mélygarázst építenek. Előre jelezte,
hogy a létesítmény megvalósítását
nem tudja támogatni. 

Németh Árpád (MSZP) úgy fogal-
mazott: „Elhangzott többször is, több
helyről, hogy „ek”, vagyis ellenzéki ko-
alíció, de én nem ezt érzem ebben az
ügyben. Én ebben egy „vk”-t, városi
koalíciót érzek. Mindenki azt szeret -
né, hogy ebben a városban szépüljön
a belváros. Mindenki azt szeretné, az
egész közgyűlés minden egyes tagja –
meg vagyok erről győződve –, hogy
szép legyen a Dunakapu tér, és mi
most azért hívtuk össze ezt a rendkí-
vüli közgyűlést, hogy az ezzel kapcso-
latos észrevételeket elmondjuk, aggo-
dalmunkat megfogalmazzuk. Örülök
neki, hogy a városi közgyűlés támo-
gatja azt, hogy a Dunakapu tér meg-
szépüljön, megújulhasson, s reméljük,
ez olyan módon fog megtörténni,
hogy mindenki megelégedésére fog
szolgálni. És köszönjük, hogy ez a
rendkívüli közgyűlés most ezért létre-
jöhetett.”

Összefoglalójában Borkai Zsolt
hangsúlyozta: köszönet jár a képvi-
selők aktivitásáért. Mindenkinek
egyformán tetsző megoldásokat
soha nem lehet találni, de a lakos-
ság igényeinek figyelembevételével
a mindenkori többség felelőssége,
hogy a városközösség javára hosszú
távú döntéseket hozzon. A mélyga-
rázs ügyében kiváló szakértőket
hallgatott meg az önkormányzat,
ezek alapján a felsorolt aggályok-
nak nincs alapjuk. Budapesten az
egész Duna-part mellett mélygará-
zsok vannak a hotelek, lakóházak
alatt, amelyeket már évtizedekkel
ezelőtt meg tudtak valósítani, Győr-
ben is működik a Dália-ház és a Du-
napart Rezidencia alatt is, ezért az
önkormányzatnak nincs oka kétel-
kedni abban, ha a szakemberek azt
mondják, hogy meg lehet valósítani
a mélygarázst.

A Dunakapu tér felújítása pedig
minden városlakó érdeke és büszke-
sége lehet, emelte ki a polgármester.

A képviselők megnyugodtak és
Borkai Zsolt előterjesztését a jelenle-
vők közül 17-en megszavazták, s csak
egyetlen városatya voksolt ellene. 

A mindenkori
többség
felelőssége, hogy
a városközösség
javára
hosszú távú
döntéseket
hozzon.
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Kedves Győriek!

2006-ban célul tűztük ki, hogy
Győr egy dinamikusan fejlődő gazda-
sági, kulturális és turisztikai központtá
váljon. Bár sokaknak nagy szavaknak
tűntek, mi komolyan gondoltuk,
mert azt szeretnénk, hogy a győriek
jól érezzék magukat ebben a város-
ban. Legyen munkahelyük, megfe-
lelő körülmények között élhessenek,
nyugodtan nevelhessék gyermekeiket,
adott legyen számukra a szórakozási
lehetőség, szép környezetben tölthes-
sék szabadidejüket. Röviden: Az a cél
vezérli az önkormányzatot, hogy Győr
egy igazi, 21. századi európai város le-
gyen, annak minden előnyével. Ezek
a célok nem csak a városvezetés céljai,

ezek a célok közös célok. Éppen ezért
alakítottunk ki széles körű összefogást
az egyetemmel, az Audival és a gazda-
ság többi szereplőjével, a győri vállal-
kozásokkal. Emiatt fogtunk össze az
idegenforgalom képviselőivel, emiatt
reformáltuk meg oktatási rendszerün-
ket, és emiatt vágtunk bele a nagybe-
ruházásokba is. Ezért építettük fel a
Jedlik Ányos hidat, kezdtük el az újvá-
rosi rehabilitációt, emiatt nyitottuk
meg a Barátság parkot, a Látogatóköz-
pontot, vagy épp a Mobilist. Azért ren-
dezzük a Négy Évszak Fesztivál prog-
ramjait, hogy a győriek még jobban
érezzék magukat szeretett városunk-
ban. Emiatt küzdünk a multifunkciós
csarnokért, ezért hozzuk Győrbe a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált olyan fejlesztésekkel, mint a
városi uszoda, a teniszcentrum vagy az
atlétikai pálya. A Széchenyi tér reha-
bilitációjával, a belvárosi utcák és épü-
letek felújításával gyönyörű törté-
nelmi belvárosunkat kívántuk még
vonzóbbá tenni a városban élők és a
turisták számára. Ugyanez a cél vezé -
relt minket, amikor elhatároztuk,

DUNAKAPU TÉR–DUNAKORZÓ

Polgármesteri levél
megújítjuk a Dunakapu teret. Egye-
sek már a Széchenyi tér felújítása kap-
csán is megpróbáltak gáncsoskodni,
és rossz színben feltüntetni azt a beru-
házást, amelyet korábban már annyi-
szor megígértek a győrieknek. Az idő
azt igazolta, jól döntöttünk, amikor
meg is valósítottuk a fejlesztést, hiszen
azóta a tér élettel teli, valóban betölti
a város főterének funkcióját. Igazi ta-
lálkozási hellyé változott, ahol a győ-
riek kikapcsolódnak, a turisták pedig
élményekkel gazdagodnak. Úgy gon-
doltuk, folytatjuk ezt a munkát, és a
belváros másik jelentős terét, a Duna-

kapu teret is megújítjuk, hiszen
annak burkolata enyhén szólva is kí-
vánnivalókat hagyott maga után, és
méltatlan volt a történelmi városrész
többi részéhez. Bár úgy láttuk, a több-
ség örült az ötletnek, a hangadók
ismét megjelentek, és ismét megpró-
bálták befeketíteni elképzeléseinket.
Végtelen szomorúsággal tölt el, hogy
egy néhány emberből álló csoporto-
sulás politikai, önös érdekektől vezé -
relve mindent megtett azért, hogy
megakadályozza, vagy legalábbis el-
húzza, de mindenképp besározza ezt
a fejlesztést. Miattuk kell több mint

egy éve szívnunk a port a belvárosban,
miattuk nem tudott elkezdődni a tér
rekonstrukciója, miattuk nem tudtuk
enyhíteni a belvárosi parkolási gondo-
kat. Szerettünk volna minden állás-
pontot figyelembe venni, még annak
ellenére is, hogy sokszor érezni lehe-
tett, egyesek úgy viszonyulnak az ön-
kormányzathoz a tér kérdése kapcsán,
mint a klasszikus – nincs rajta sapka,
van rajta sapka – történetben. Ez a
hozzáállás azonban egyáltalán nem a
város és a győriek érdekeit szolgálja,
ezért nem hagyjuk, hogy tovább aka-
dályozzák a beruházást! A város, a

győriek, a turisták, így a kereskedők,
a vendéglátó szektorban tevékenyke-
dők, a Győrben közlekedők, vagyis a
túlnyomó többség érdeke az, hogy
mielőbb elkészüljön a tér, ahová a
termelői piac egységes, rendezett
formában térhet vissza. Mi ezt úgy
szeretnénk megvalósítani, hogy a ko-
rábbi, elhanyagolt állapotú beton-
burkolat helyett egy európai színvo-
nalú közösségi hely alakuljon ki.
Eközben az értékek megőrzésére és
bemutatására is odafigyelünk. Fon-
tos számunkra a múlt értékeinek
megtartása, de ezt mi nem úgy kép-

zeljük el, hogy közben szakítunk a
mai kor elvárásaival, szakítunk min-
den praktikussági, esztétikai, ésszerű-
ségi és közösségi szemponttal. Az
egykori győri vár falait valóban nem
szeretnénk visszaépíteni a város szívé-
ben, de annak mindenképp helyet
szeretnénk biztosítani, hogy múl-
tunk egy darabja láthatóvá váljon az
érdeklődők számára. Hiszem, hogy
történelmünk emlékei és a mai kor-
nak megfelelő közösségi funkciók
megférnek egymás mellett. Hiszem,
hogy egy olyan teret tudunk megépí-
teni, amire a győriek büszkék lehet-

nek, és ahol jól érezhetik magukat.
Hiszem, hogy ez a beruházás a város
érdekét szolgálja. Ezért állunk ki mel-
lette, és ezért gondolom úgy, hogy a
Dunakapu tér átadása után a Széche-
nyi térihez hasonlóan az áskálódás és
ellenségeskedés helyett jóízű beszél-
getésekkel, hangulatos koncertekkel,
a múlt értékeinek bemutatásával
igazi közösségi élet költözik a térre. 

Üdvözlettel:

Borkai Zsolt
polgármester

Cél, hogy egy európai
színvonalú közösségi hely
alakuljon ki. Eközben
az értékek megőrzésére
és bemutatására is
odafigyelünk.
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Az ügyben eljáró mosonmagyar -
óvári önkormányzat kiadta az épí-
tési engedélyt a felújítás előtt álló
győri Dunakapu térre. Bár a jogerő-
sítés még hátravan, a beruházás fe-
lelős építész tervezője szerint min-
denkinek az az érdeke, hogy az el-
múlt két évben húzódó áldatlan ál-
lapotok megszűnjenek és megkez-
dődjön a munka a belváros északi
részén fekvő területen. Kádár Mi-
hály úgy fogalmazott, most egy új
koncepciót összeállítani, engedé-
lyeztetni azt jelentené, hogy további
másfél évre konzerváljuk a jelenlegi
helyzetet. A szakembertől ezért azt
kértük, mutassa be a mosonmagyar -
óvári hivataltól zöld utat kapott ter-
vezetet, amely feszített tempóval
jövő nyáron elkészülhet. 

Őrizzük meg a várfalrendszert!
Az eredeti elképzelésekhez képest

jelentősen megváltoztak a Dunakapu
tér felújításával kapcsolatos tervek,
annak ellenére, hogy a tavaly nyár óta
tovább folytatódó régészeti feltárások
során semmi olyan nem került elő,
amit a szakemberek korábban ne lát-
tak volna a tanulmányokban és a raj-
zaikban. A korábbi koncepció felülbí-
rálatát az ügyben eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatal határozatában talál-
juk, amely kimondta, hogy elsődlege-
sen a felszín alatt húzódó falak meg-
őrzése, nem pedig azok bemutatása a
kívánatos. A hivatal, illetve az ásatási

Dunakapu tér fejlesztés: a múlt meg
bizottság tulajdonképpen nem is já-
rult hozzá ahhoz az önkormányzat és
a tervezők által javasolt korábbi komp-
romisszumos megoldáshoz, amely sze-
rint a tér alá tervezett egyszintes mély-
garázsban létrehoztak volna egy vár -
falakat bemutató, turisztikai attrakci-
ókkal berendezett teret. Kádár Mihály
elmondta: „mivel az örökségvédelmi
igények azt kívánják, hogy a várfal-
rendszer ne sérüljön, azt a feltérképe-
zés és felrajzolás után – ami korábban
még nem történt meg, azaz ez idáig
nem volt pontos képünk arról, hogy
mi van a tér alatt – őrizzük meg az utó-

kornak” Ez a helyzet új koncepció
megfogalmazását kívánta, ezért a szak-
emberek újra megvizsgálták, hogy
egyáltalán melyik az a terület, ahol
mélygarázs építéséről beszélni lehet.
Idén januárban a Dunakapu tér keleti
szakaszán a Teleki utca folytatásában a
régészek megtalálták a másik ágyúle-
járó falrészletét, ami a Teleki utca köze-
pén, az északi várfal és déli ház sor kö-
zött húzódik. A keleti és nyugati ágyú-
lejáró, valamint az északi várfal és déli
térfal az a terület, amely a megfelelő ré-
gészeti szakfelügyelet mellett alkalmas
arra, hogy egy mélygarázst befogadjon

– melyben a mélygarázs első szintjén, a
nyugati ágyúlejáró egy kis darabjának
bemutatása került vissza a tervekbe –
magyarázta Kádár Mihály. 

Mélygarázs 265 férőhellyel
Kádár Mihály az új koncepció-

ban tervezett, háromszintes mélyga-
rázsról szólva kifejtette, azt egy do-
bozszerkezeten – résfalas munkatér-
határoláson – belül fogják megépí-
teni. A kivitelezéshez a kiviteli ter-
vek – ezen belül természetesen geo -
technikai terv – és kapcsolódó to-
vábbi olyan vizsgálatok szükségesek,
amelyeket már a kivitelező fog elvé-
gezni a kivitelei tervekkel és állapot-
felvételekkel párhuzamosan. Ezek a
vizsgálatok és tervek annak feltéte-
lei, hogy a kivitelezés megkezdőd-
jön; azaz amikor a kiviteli terveket
a tervellenőrök, szakhatóságok jóvá-
hagyták, akkor tud megkezdődni a
szerkezet építése. Ez már engedé-
lyes szinten is egy összetett – az IN-
GA konzorcium generáltervező
által összefogott –  tervezői feladat,
több mint 20 fajta szakági tervvel. A
szereplők – tervezők, műszaki szak-
értők, ellenőrök, szakhatóságok, va-
lamint a leendő kivitelező minőség-
biztosítása együttesen fogja biztosí-
tani, hogy ez egy műszakilag jól elő-
készített, I. osztályú minőségben
megvalósuló projekt legyen.

A jelenlegi tervek szerint a három-
szintes mélygarázs 265 férőhellyel
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őrzése és modern találkozási pont
rendelkezik majd, és a tér felszíne
alatt mintegy 11-12 méter mélyen hú-
zódik le. Megközelítése már a város
későbbi közlekedési terveihez iga-
zodva a Bástya utca felől történhet, a
Bástya–Teleki utcák sarka előtt lesz a
lejáró, a kihajtás pedig ettől visszább
húzva még a Dunakapu tér sarkán,
egy azonnali kifordulást tesz lehe-
tővé a Teleki utca irányába. Így a
téren a napi közlekedés megszűnik.
Akinek nem a mélygarázsban parko-
lás a célja, azt már korábban tájékoz-
tató táblák terelik más irányba. A Mó-
ricz Zsigmond rakpartból korzó lesz,
csökkentett forgalommal, illetve
szükség esetén a tér északi részével
együtt haváriaútként tud szolgálni,
ha az alsó rakparti utat elönti a víz. 

A rendezvénytér
és találkozási pont
Kádár Mihály a mélybe nyúló ter-

vek után a felszínt érintő elsődleges
célokról is tájékoztatott. A Duna-
kapu téren ugyanis az önkormány-
zat elképzeléseinek megfelelően a
Széchenyi térhez hasonló, de na-
gyobb léptékű rendezvényteret, talál-
kozási pontot alakítanak ki. A ren-
dezvénytérnek egyszerre kell megfe-
lelnie a rendezvényhelyszínek, a ta-
lálkozóhely, az optimális gyalogos
kapcsolatok, a falakon belül rekedt,
terv szerint kitelepülő fogyasztóte-
rek, a Duna felé történő kapcsoló-
dás, valamint a gyalogos közlekedési

kapcsolatok elvá-
rásainak. Ennek
érdekében, a je-
lenlegi lejtésviszo-
nyokat figye-
lembe véve ter-
vezték meg az en-
gedélyezett tér-
építészeti megfo-
galmazást.  A gya-
korlatban egy
akadálymentes,
sík területet hoznak létre, ahol az
adott szintkülönbségeket a tér nyu-
gati oldalán ülőpadokként is funkcio -
náló tereplépcsővel csatlakoztatják
egymáshoz. A felszíni adottságokból,
valamint a megfelelő – térépítészeti-
leg több összetevőt vizsgálva létrejött
– tájolásból következett, hogy a szín-
pad és a kiszolgáló részek a tér keleti
oldalára kerüljenek. A tér alkalmas
lesz a nagy rendezvények kiszolgálá-
sára, nagyszínpad fogadására, me-
lyet a terveken is rajta lévő fogadó-
szerkezetekre tudnak majd építeni.
A rendezvényekhez szükséges kiszol-
gáló részek a garázs első szintjén a
közönség érintése nélkül megköze-
líthetővé válnak. A színpaddal kap-
csolatban fontos az is, hogy a tér egy
jelentős funkciója lesz, azaz pozíció-
ját behatárolja, hogy a közönség
honnan tud rálátni, hogyan lehet
mellé technikát telepíteni, például
egy kivetítőt elhelyezni. Ezek kívül-
ről apróságnak tűnhetnek, de  mind-

mind apró részletei az egésznek a
tervezés során. 

Amikor – a tér hétköznapjaiban –
nem „nagyrendezvényes” napokról be-
szélünk, akkor a tervezetten, víz felett
– konzolosan – lebegő állandó kisszín-
pad fogadhat ad hoc rendezvényeket.
A kisszínpad melletti vízmedencék és
vízjátékuk biztosítják, hogy a több mint
10 ezer négyzetméteres területen a
nyári nagy melegben is legyen egy kis
élmény, játékosság. A vízfelületre már
csak azért is szükség van, mert egy több
mint 10 ezer négyzetméteres területen
elengedhetetlen a víz és az ott kiala-
kuló kedvező mikroklíma jelenléte.

A tér északi részén, a Mosoni-Duna
vonalán a bástya a maga térhez viszo-
nyított közel egyméteres szintkülönb-
ségével egy kilátó is egyben, ahonnan
a város felé fordulva rá lehet nézni a
térre, becsatlakozó kis közökbe – látva
a régi belváros csatlakozó szövetét; va-
lamint a térnek hátat fordítva a Duna
felé biztosít panorámát. 

„A bástyától a  Jedlik utca irá-
nyába továbbhaladva tereplépcsők
alakulnak ki, melyek a találkozási
pontot is kiszolgálva egyben ülőpa-
dok is lesznek. Itt alakul ki az a kap-
csolódó kis teresedés, ami a Jedlik
utca és Káptalandomb között he-
lyezkedik el, és terveink szerint egy
találkozási pont is lesz a győri belvá-
ros egyik kapujában. Este az egyete-
misták, nappal a turisták kedvelt
gócpontja lehet itt, ahol végre
méltó helyére kerülhet a Vaskakas-
emlékmű is” – mondta a szakember. 

A déli oldalon vendéglátóhe-
lyek teraszai sorakoznak majd,
ezek sávját kőburkolat-anyagváltás-
sal jelzik, hiszen a tér többi része a
rendezvényeknek és a rendezett
körülmények között megtartható
termelői piacnak lesz fenntartva.
Az önkormányzat tervei között sze-
repel a tulajdonosokkal közösen a
térfalak (homlokzatok) felújítása;
melyek a déli, a keleti, valamint a
nyugati térfalnál lévő épületek
homlokzati felújítását érintik.

A tér története és a hosszú távra
tervezett igénybevétel megköveteli,
hogy a terület jó minőségű, termé-
szetes kőburkolatot kapjon – magya-
rázza Kádár Mihály, így a tér fenn-
tartható üzemeltetését figyelembe
véve természetes kőburkolat (gránit
és bazalt), valamint az örökségvé-
delmi elemekhez illeszkedő klinker-
burkolat került a tervezetbe. 

Este az egyetemisták,
nappal a turisták kedvelt
gócpontja lehet itt, ahol
méltó helyére kerülhet
a Vaskakas-emlékmű is
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A Dunakapu tér felújítása kapcsán
lapunk megkérdezte a belváros
két önkormányzati képviselőjét,
dr. Somogyi Tivadart és Fekete Dá-
vidot is, akik úgy látják, a meg-
újuló tér a történelmi városrész
újabb éke lehet.

Dr. Somogyi Tivadar: Amikor belvá-
rosi képviselő lettem, hosszú távú
tervet dolgoztam ki a körzetre vo-
natkozóan, amelyben már akkor
három tér felújítása szerepelt. Ezek
közül a Széchenyi tér rehabilitációja
már megvalósult, és – úgy látom –
beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket. A Dunakapu tér felújítása is fo-
lyamatban van, míg a színház előtti
II. János Pál tér a jövő tervei között
szerepel. A szakmailag minden
szempontból megalapozott Duna-
kapu téri rekonstrukció kapcsán
szomorúan tapasztalom azt a politi-
kai hangulatkeltést, ami már évek
óta zajlik. Ebben néhány magát mel-
lőzöttnek tartó építész és politikus,
valamint az önkormányzati ellenzék
képviselői vesznek részt, akik elő-

DUNAKAPU TÉR–DUNAKORZÓ

Képviselői szemmel
ször a tér felújítási terveit nehezmé-
nyezték, aztán a régészeti feltárás
során folytatták áldásos tevékenysé-
güket, most pedig a mélygarázs lett
a célpont. Ezzel szemben nekem az
a véleményem, hogy a felújítással
egy olyan tér jön létre, amelyre
Győrnek már régóta szüksége van.
A belváros egy újabb közösségi tér-
rel gazdagodik, amelyek alkalmasak
lesznek a város színvonalas fesztivál-
jainak megrendezésére, a mélyga-
rázs pedig a parkolási gondok eny-
hítésére szolgál. A garázs lehetővé
teszi, hogy a belvárosba érkezők
rövid sétával elérjék a történelmi vá-
rosrész valamennyi idegenforgalmi
szempontból fontos pontját. Bár a
legrangosabb szakmai fórum a régé-
szeti emlékek megőrzését írta elő –
amivel egyet kell értenünk –, de az
egykori vár egy részét így is be kíván-
juk mutatni. Bízom benne, hogy a
kedélyek most már megnyugszanak,
valóban elkezdődhet az építkezés és
2014-ben minden győri megelége-
déssel veheti birtokba az új közös-
ségi teret. Remélem, a mostani el-

lenzők utó-
lag már szin-
tén örülni
fognak a vá-
rosunk rang-
ját emelő be-
ruházásnak.

Fekete Dávid: A belváros az el-
múlt években kiemelkedő fejlődé-
sen ment keresztül. A Széchenyi
tér és környezetének megújítása
mellett több sétálóutcát felújított
az önkormányzat, most pedig a
Dunakapu tér fejlesztésén van a
sor. Bízom benne, hogy emellett
az európai uniós projekt kereté-
ben megvalósul a Király utca, va-
lamint a Széchenyi és Dunakapu
tér közötti utcák rekonstrukciója
is. Hangsúlyozom, itt nem csupán
burkolatfelújításokról van szó,
hanem olyan közösségi terek ki-
alakításáról, ahol jól érezhetik
magukat a győriek, és amelyek az
ide látogató turisták számára is
még vonzóbbá teszik belvárosun-
kat. A beruházás természetesen a
gazdaságfejlesztést is szolgálja, hi-

szen abból
a vendéglá-
tósok, az
üzletek, a
s z o l g á l t a -
tók is profi-
tá lhatnak,

nem mellesleg városképi szem-
pontból is fontos a belváros egysé-
ges arculata. Az új Dunakapu tér
méltó helyszíne lesz a város ran-
gos fesztiváljainak, nagyrendezvé-
nyeinek, de a hétköznapok során
is élettel teli része lesz Győrnek,
amely a piac visszaköltözésével ki-
emelt tere lesz városunknak. Ez a
fejlesztés minden győri érdekét
szolgálja, a belvárosiak pedig mél-
tán várják már a beruházás elké -
szültét, az áldatlan állapotok fel-
számolását. A tér rekonstrukciója
fontos eleme a belvárosi rehabili-
táció kiteljesedésének, de a nagy-
beruházások mellett természete-
sen folytatódnak az itt élők min-
dennapjait könnyebbé tevő fej-
lesztések, járda- és közterület-fel-
újítások is.

A beruházás
természetesen
a gazdaságfejlesztést
is szolgálja,
hiszen abból
a vendéglátósok,
az üzletek,
a szolgáltatók is
profitálhatnak
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Ilyen volt, ilyen lesz – lokálpatriótákat kérdeztünk
Szabó László vállalkozó

Nemcsak a környékbe-
lieknek jó, hogy felújítják
a Dunakapu teret, ha -
nem az egész városnak.
Rengeteg turistát fog
Győrbe vonzani az új tér,
ami folyamatosan élettel,
mozgással lesz tele.

Végre lesz egy olyan terünk, ami
minden szempontból megfelel a vá-
rosi rendezvényeknek, az alatta lévő
mélygarázs pedig megoldja a belvá-
rosi parkolási nehézségeket.

Az itt tevékenykedő kereskedőknek
is csak jót tesz majd a fejlesztés, az étter-
mek, a szállodák, a boltok útba fognak
esni a vendégeknek, fel fog lendülni a
kereskedők forgalma. A korábbi fejlesz-
tések is lendítettek a belváros népszerű-
ségén, az Apáca utca felújítása után új
kereskedők telepedtek meg a környé-
ken. A Széchenyi tér felújítása pedig a
forgalmunkon is érződött, több ven-
dég fordult meg az étteremben.

Egy politikus ismerősöm azt
mondta, kell Győrbe valami attrak-
ció. Szerintem a belváros felújítása
hatalmas attrakció, bárhol meg-
állná a helyét, büszkék lehetünk rá,
hogy nálunk van.

Dr. Szekeres Tamás,
a Széchenyi István Egyetem
rektora

A belvárosi rehabilitáció rendkí-
vül fontos, hiszen ez Győr
ékszerdoboza. A városnak
kötelessége a fejlesztés, és
valóban nagy öröm, hogy
az önkormányzat minden
erőfeszítést megtesz azért,
hogy a fejlődés töretlen
maradjon. 

A Dunakapu tér a fel-
újítás után egy hangulatában
pezsgő, eseményekben gazdag
rendezvénytérré alakul, ahol az
egyetemisták is szívesen töltik
majd el szabadidejüket, vagy élve-
zik a városi koncerteket.

Nyugat-Európában számtalan
példa van arra, hogyan lehet a bel-
városban mélygarázst építeni, és
mellette, nagy üvegfal alatt a régi ér-
tékeket is bemutatni, láthatóvá
tenni. Győr ezt az utat járja. A Du-
nakapu tér olyan színfoltja lesz a vá-
rosnak, amelyre mindannyian büsz-
kék lehetünk.

Nagy Balázs színész

Szerelmes vagyok a belvárosba,
azon belül is különösen az új Szé-
chenyi térbe. Ha felújítják a Duna-
kapu teret, az is egy különleges ék-
köve lesz a városrésznek. Tiszteletre
méltó, ha a régi értékeket nem
hagyják veszni, a Dunakapu tér
pedig már megérett a felújításra.

Nem beszélve arról,
hogy egyre nagyobb tö-
megek keresik fel a vá-
rosi rendezvényeket, a
komoly- vagy könnyűze-
nei koncerteket, így
ezek kinőtték már a Szé-
chenyi teret. Személyes
élményem is kapcsoló-

dik a Du na melletti térhez: né-
hány évvel ezelőtt ötezer ember
előtt léphettem itt fel. Nagyszerű
érzés volt. 

A felújítás után egy olyan ren-
dezvénytér jöhet létre a városban,
ami még több embert be tud fo-
gadni, ráadásul a hely adottságai-
ból fakadóan akár a túlpartról is ré-
szei lehetünk az élménynek. A fel-
újított Dunakapu tér méltó hely-
színe lesz majd az ezreket vonzó
programoknak.
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2013.
július
8-12;
15-19;
22-26

Tömegmentes, nyugodalmas, biztonságos és

ÔRÜLETESEN JÓÓÓ

Jelentkezni a Kölyökcentrumban lehet. (Győr, Jókai u.1.)
tappancs@vidamkolykok.hu 20-405-6309 www.vidamkolykok.hu

KÖLYÖKCENTRUM VAKÁCIÓS HETEK

•  English gym&Fun -
Angol nyelvu

foglalkozás;
•  mozgásfejlesztô

torna,
•  KÖLYÖK-KRESZ
•  ÉSZ-KUCKÓ

Korosztály: 5-9 éveseknek, a feladatok korosztályokra bontottan lesznek
Maximális létszám: 16 fő

Napirend: 07:30–08:30 gyülekező az El Paso-ban (Győr, Zechmeister u.2.)
08:30–09:00 reggeli
09:00–10:30 foglalkozások (EGF, ÉSZ-Kuckó) + tízórai
10:30–12:00 friss levegőn játékok, sport, kézműves foglalkozás, vetélkedők
12:15–13:00 ebéd az Ördögkonyha étteremben
13:15–13:50 csendes pihenő, csendes foglalkozás
14:00–16:00 foglalkozások: angol, kresz, ÉSZ-KUCKÓ + uzsonna
16:00–tól hazamenetel az El Pasobol

•  Szerdánként egész napos kirándulás Pápára vonattal, Kékfestő
múzeum, Várkert, pizzázás. (Az utazási költséget külön szedjük.)

A tábor díja: 21.500 Ft /hét. (+ a szerdai kirándulás költsége: 1.400 Ft/fő)
Beiratkozáskor 10.000 Ft foglalót kérünk.

KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ

SALAKOS
TENISZPÁLYÁK

BÉRELHETÔK!

Gyôr, Rozgonyi utca 44.

Foglalás: +36-20/515-1228

Óránként akár

700 Ft-tól
Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

Mindig találunk Önnek szabad pályát!

HIRDETÉS
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

ÁPRILIS 27., 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
12:00 Déli harangszó
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 Rejtélyek, mítoszok és legendák 

madártávlatból 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Armageddon 
22:50 Cserbenhagyás 
00:35 Demjén koncert 2011 
01:30 Seraphim Falls - A múlt 

szökevénye 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:15 Mint a mesében 

11:15 XXI. század - a legendák 
velünk élnek 

11:45 Házon kívül 
12:20 Míg a halál el nem választ 
12:45 Női kézilabda bajnoki döntő - 

2. mérkőzés 
14:30 A zöld íjász 
15:35 A hős legendája 
16:40 A kincses sziget kalózai 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Pokoli áramszünet 
23:20 Farkangyal 
01:20 Kaméleon 

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:00 Én is karcsú vagyok 
11:30 Babavilág 
12:00 Tűsarok 
12:30 Autóguru 
13:00 Abraka Babra 
13:30 Doktorok 
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Monk - Flúgos nyomozó 
16:30 Kettős ügynök 
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:30 Tények
19:15 Az ének iskolája 

20:50 Lara Croft: Tomb Raider 
22:45 Sose találtok rám! 
00:30 Psych - Dilis detektívek 
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 Monk - Flúgos nyomozó 
03:30 Kalandjárat 

05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:30 Gyökerek 
07:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
07:30 Kerekek és lépések 
08:15 Élő egyház
08:40 Isten kezében 
09:10 Öt kontinens 
09:40 Sírjaik hol domborulnak... 
10:05 Akadálytalanul 
10:35 Székely kapu 
11:10 Ménes élet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 A Pireneusok a levegőből 
12:40 McLintock! 
14:40 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:35 Egy éjszaka Erdélyben 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hagyaték 
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!?
20:25 Futótűz 
21:15 A kaméliás hölgy
22:50 Dunasport
23:05 MüpArt - Szirtes Edina 

Mókus és barátai 
00:55 Koncertek az A38 hajón 

ÁPRILIS 26., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Életművész 
14:20 Forrás-befoglalás 
14:30 Történetek a nagyvilágból 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Levelek Júliának 
22:00 Az Este
22:35 Szeretettel Hollywoodból 
23:05 MR2 Akusztik+ a Müpából 
00:20 Híradó
00:35 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:15 Család-barát 

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

06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 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 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 A Féreg akcióba lép 
23:20 Jog/Ászok 
00:20 Update Konyha 
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 A Féreg akcióba lép 
03:25 Alexandra Pódium 

07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Akadálytalanul 
09:50 Hazajáró 
10:15 Szerelmes földrajz 
10:50 Nyolc évszak 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 NB 2 (Ness Hungary) 

labdarúgó-mérkőzés
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 A nagyenyedi két fűzfa 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:15 Titkok és szolgálatok 
22:10 Titkok és szolgálatok 
23:00 Kultikon 
23:15 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:45 A nő kétszer 
10:15 BCTV 
10:45 Telemarketing 
11:45 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 Épí-Tech 
20:30 Híradó
21:00 Konkrét 
21:10 Pomodoro 
21:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
21:30 Épí-Tech 
22:00 Híradó
22:30 BCTV 
23:00 Telemarketing 
00:00 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 Épí-Tech 
10:30 BCTV 
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
16:50 BCTV 
17:20 Telemarketing 
18:20 Konkrét 
18:30 Győr+ Sport 
19:25 Ráta 
19:55 Konkrét 
20:05 Vény nélkül
20:20 Konkrét 
20:30 Győr+ Sport 
21:25 Ráta 
21:55 Konkrét 
22:05 Vény nélkül 
22:20 BCTV 
22:50 Telemarketing 
23:50 Képújság

GYŐR+ TV

M1, április 26., péntek, 13:25

Kennedyek –
Az öröklődő boldogtalanság
Francia dokumentumfilm

A Kennedy név ma már mítosz. Három elnökjelölt, egy
híres elnök, megannyi sikeres politikus neve emelte
örökre az amerikai politikai élet égboltjára. A kétrészes do-
kumentumfilm szívszorító pilla-
natokkal, szakmailag is lenyűgöző
módon, soha nem látott archív ké-
pekkel idézi fel a tragikus sorsú
család életét. A diadalt, a tragédiá-
kat, a nőügyeket és a botrányokat.

M1, április 27., szombat, 22:50

Cserbenhagyás
Amerikai filmdráma

Büszkén és boldogan feszít a Lear-
ner család a kisfiuk, Josh hangver-
senyén. Hazafelé menet betérnek a
Reservation Roadon lévő benzinkút melletti pihenőbe. Ha-
zafelé tart ezen az úton a jogász Dwight a fiával, Lucasszal.
Baseballmeccsen voltak és most Dwight vissza akarja vinni
a fiát a volt feleségéhez. A baleset pillanatok alatt következik
be. Dwight pánikba esik és elhajt, bár egy szemtanú meg-
látja őket. A baleset résztvevői más és más módon élik meg
a tragédiát, miközben a nyomozás is megkezdődik. 

Duna Televízió, április 27., szombat, 12:40

McLintock!
Amerikai western

George Washington McLintock, a vadnyugati marhabáró
több fronton is kemény támadással néz szembe. Azt már
megszokta, hogy a féltékeny vetélytársakkal és a korrupt po-
litikusokkal hadakozzon, de most a csalá-
don belül ütötte fel a fejét az ellen. Har-
cias felesége válni akar, s nála is élesebb
nyelvű lánya egyszerűen fittyet hány az
intő apai szóra. McLintock életének legin-
kább embert próbáló feladata, hogy jobb
belátásra bírja a két makrancos hölgyet.
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08:00 Pomodoro 
08:15 KultÓra 
09:10 Konkrét 
09:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:25 A nő kétszer 
09:55 Épí-Tech 
10:25 BCTV 
11:55 Telemarketing 
11:55 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Győr+ Sport 
20:35 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Híradó
22:40 BCTV 
23:10 Telemarketing 
00:10 Képújság

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 30., KEDD
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 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Hacktion Újratöltve 
14:15 Útravaló
14:35 Ízőrzők: Tényő 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:45 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:10 Hölgyek öröme
22:05 Az Este
22:35 Tudorok 
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 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
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
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A mentalista 
22:30 A Grace klinika 
23:30 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
00:05 Reflektor 
00:20 Hazudj, ha tudsz! 

04:00 Aktív Extra 
04:25 Műsorszünet
06:00 Abraka Babra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet! 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 Bean - az igazi katasztrófafilm 
23:20 Esküdt ellenségek: Los Angeles 
00:20 Update Konyha 
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 A Rózsa énekei 
03:50 TotalCar 

ÁPRILIS 29., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
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 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve 
21:10 Kékfény 
22:10 Az Este
22:45 KorTárs 
23:15 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:25 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz Plusz 
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
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont 
22:30 Showder Klub 
23:40 A hatalom hálójában 
00:55 Reflektor 
01:10 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái 

06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet! 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:35 NCIS: Los Angeles 
23:35 A médium 
00:35 Update Konyha 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 Amerikai tinédzserek 

07:35 Heti Hírmondó
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Hagyaték 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:27 Napirend előtt
12:55 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej, páva... 
19:55 Széchenyi napjai 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Dokureflex
21:01 Mentőöv
21:50 Kultikon 
22:05 Sportaréna 
22:35 Édeskeserű
23:55 Koncertek az A38 hajón 

ÁPRILIS 28., VASÁRNAP
M1
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 "Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!" 
09:50 "Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!" 
10:05 Kérdések a Bibliában
10:15 Református magazin
10:40 Református ifjúsági műsor
10:50 Reformáció és tolerancia
11:15 Csodát termő hit 
11:45 Zsinagógák  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 FIFA World Cup 2014
13:05 Telesport 
13:35 Úticélok 
13:50 Kis tini a nagyvilágban 
14:50 Molly és Mopsz 
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Krízispont 
23:15 MüpArt classic - Gálaest a Tánc 

Világnapja tiszteletére 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:35 Gasztrotúra 
12:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:35 Dirty Dancing 
13:05 Tuti gimi 

14:00 Megkavarva 
16:05 Piedone Afrikában 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Tintaszív 
22:05 Ragadozó 
00:10 Portré 
00:50 Cobra 11 

06:00 Időnyomozó
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Nagy Vagy! - Tesco Kupa 
12:05 EgészségMánia 
12:35 Stahl konyhája 
13:05 Több mint TestŐr 
13:30 Zsaruvér 
14:35 Hawaii Five-0 
15:35 Lángoló Chicago 
16:35 Lara Croft: Tomb Raider 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:00 Nemzetbiztonság Bt. 

21:45 Mission: Impossible 3. 
00:10 Sose találtok rám! 
01:45 Astro-Világ Éjjel
02:50 Napló 

04:30 Hogy volt!? 
05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:25 A megyeri titok 
06:55 "A Mester zárva tartja műhelyét"
07:45 Világ-nézet
08:40 Isten kezében 
09:10 Hagyaték 
09:40 Napok, évek, századok 
10:35 Lyukasóra
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Külvárosi legenda 
13:35 Hazajáró 
14:10 WTCC 2013 - Túraautó 

Világbajnokság 
16:00 Csellengők 
16:35 Marika 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
19:55 Önök kérték! 
20:50 Dunasport
21:05 Filmregény 
01:30 Napok, évek, századok 
02:25 Koncertek az A38 hajón 
03:15 Vers
03:20 Himnusz

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Győr+ Sport 
10:35 BCTV 
11:05 Telemarketing 
12:05 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Rába ETO – Aramis NB1-es

futsal bajnoki rájátszás mérkőzés
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:45 KultÓra 
20:40 Híradó
21:10 Vény nélkül 
21:25 KultÓra 
22:20 Híradó
22:50 BCTV 
23:20 Telemarketing 
00:20 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Konkrét 
09:10 Győr+ Sport 
10:05 Ráta 
10:35 Konkrét 
10:45 Vény nélkül 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Műsorzárás 
16:50 BCTV 
17:20 Telemarketing 
18:20 Pomodoro 
18:35 KultÓra 
19:30 Konkrét 
19:40 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:45 A nő kétszer 
20:15 Épí-Tech 
20:45 Pomodoro 
21:00 KultÓra  
21:55 Konkrét 
22:05 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:10 A nő kétszer 
22:40 Épí-Tech 
23:10 BCTV 
23:40 Telemarketing 
00:40 Képújság

GYŐR+ TV

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
09:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:00 Balassagyarmat kincsei 
16:10 Zebra
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés
19:45 Hej, páva... 
19:55 Szép maszkok 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:15 Bronxi mese 
23:15 Kultikon 
23:30 Porrá leszünk 
00:20 Porrá leszünk 
01:15 Koncertek az A38 hajón 
02:05 Himnusz
02:10 Hírek 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK
M1
05:24 Hajnali gondolatok
05:25 Világ Kép 
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 Alpok-Duna-Adria
13:25 Átjáró
13:55 Párizsi helyszínelők 
14:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:40 A szenvedélyek lángjai 
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek 
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Az Este
22:35 Nemzeti Nagyvizit
23:05 A rejtélyes XX. század 
23:35 Híradó
23:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:35 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
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
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Igazságosztók 
22:30 A rejtély 
23:35 Brandmánia 
00:15 Reflektor 
00:30 A Grace klinika 
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 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
14:50 Amit a szív diktál 
15:50 Csapdába csalva 
16:20 Veled is megtörténhet! 
17:20 Update Konyha 
17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
19:55 Családi Titkok 
20:55 Jóban Rosszban 
21:35 A szellemlovas 
23:35 Propaganda 
00:35 Update Konyha 
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:20 A szellemlovas 

MÁJUS 1., SZERDA
M1
05:23 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Hrvatska krónika
06:25 Ecranul nostru
06:55 Ma Reggel
09:00 A legendás musztáng 
10:25 Szeleburdi vakáció 
11:40 Úticélok 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor 
12:35 Gasztroangyal 
13:30 Az elveszett szurdok csimpánzai 
14:30 Molly és Mopsz 
16:00 A légy 
16:05 Alfa Rómeó és Júlia 
17:45 Holdhercegnő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Drágán add a rétedet 
21:45 Doktor Parnassus és a 

képzelet birodalma 
23:50 Quincy Jones 75. születésnapi 

koncertje - Montreux 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Míg a halál el nem választ 
10:30 Fura farm 
12:35 Az ember, aki túl keveset tudott 

14:30 Roxanne 
16:45 Nagy durranás 2. - 

A második pukk 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 A kincses sziget 
22:45 Fejcserés támadás 
00:30 Míg a halál el nem választ 

06:00 Tv2 matiné
09:45 Bajkeverő majom: Kövesd a 

majmot! 
10:10 Kutyám, Jerry Lee 3. 
12:00 Derék Dudley 
13:30 Winnetou és barátja, Old

Firehand 
15:20 Grease 

17:25 Hal a tortán 
18:30 Tények
19:00 Malac a pácban 
20:45 Görögbe fogadva 
22:30 Katasztrófafilm 
00:10 Vadbarmok 
01:50 Görögbe fogadva

05:25 Gazdakör
05:35 Unser Bildschirm
06:05 Srpski Ekran
06:35 Angyali érintés 
07:20 Szép maszkok 
08:25 Copperfield Dávid 
10:10 Copperfield Dávid 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Kultúra a nagyvilágból 
12:30 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:25 Leányvásár 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva...  
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Karosszék 
20:00 A fekete város 
21:00 Dunasport
21:15 Cyrano de Bergerac 
23:25 Beavatás 
23:45 Kézjegy
00:10 Koncertek az A38 hajón 
01:05 Vannak vidékek 
01:35 Vers
01:40 Himnusz
01:45 Beavatás 
02:00 Építészet XXI
02:25 Zebra

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Vény nélkül 
09:45 KultÓra 
10:40 BCTV 
11:10 Telemarketing 
12:10 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Beszélgetés Győrfi Pállal,

az Országos Mentőszolgálat
szóvivőjével

20:40 Híradó
21:10 Konkrét 
21:20 Beszélgetés Győrfi Pállal

az OMSZ szóvivőjével
22:20 Híradó
22:50 BCTV 
23:20 Telemarketing 
00:20 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Beszélgetés Győrfi Pállal

az OMSZ szóvivőjével
10:40 BCTV 
11:10 Telemarketing 
12:10 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:45 Széchenyi Híradó 
20:15 Híradó
20:45 Vény nélkül 
21:00 Széchenyi híradó 
21:30 Híradó
22:00 BCTV 
22:30 Telemarketing 
23:30 Képújság

GYŐR+ TV
07:35 Mesélő cégtáblák 
08:05 Afrika világa 
08:20 Hej, páva... 
08:30 Híradó 
08:35 Mesél a fény 
09:20 Lyukasóra
09:50 Határtalanul magyar 
10:20 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
11:00 A fekete város 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ének az életért 
16:00 Veszélyeztetett állatok
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej, páva... 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés 
19:45 Hej, páva... 
19:55 Nyolc évszak 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Jadviga párnája 
23:25 Kultikon 
23:40 MüpArt Classic - Brahms-est

Duna Televízió, május 1., szerda, 16:50

Különben dühbe jövünk
Olasz–spanyol akció-vígjáték

Kid (Terence Hill) és Ben (Bud Spencer) sivatagi autóver-
senyre készülnek, de valaki mindenképp meg akarja aka-
dályozni győzelmüket. Míg ők sör-virsli versenyen bi-
zonygatják rátermettségü-
ket, egy helyi bűnbanda
tönkreteszi kocsijukat. A
filmtörténet legviccesebb
bunyósai nem hagyják bosz-
szú nélkül a történteket, sőt,
a járművüket is pótolni kell.

TV2, május 2., csütörtök, 21:35

A szellemlovas
Amerikai–ausztrál akciófilm

Johnny Blaze (Nicolas Cage) meg-
szokta a halál közelségét: ő a szá-
guldó világ legvakmerőbb motoros
kaszkadőre. Egy különös idegen a
lelkét kéri cserébe  beteg apja felgyó-
gyulásáért, nem habozik: számára a Mefisztóval  kötött üzlet
egy újabb kaland, újabb játék a halállal. De az alvilág urával
nem lehet játszani. Johnny örök rabságba kerül. Nappal to-
vábbra is lélegzetelállító trükkjeivel szórakoztatja a borzon-
gani vágyókat, éjjel viszont a gonoszak ellen kell harcolnia.

M1, május1., szerda, 17:45

Holdhercegnő
Magyar–angol–francia családi kalandfilm

A 13 éves Maria (Dakota Blue Richards) kény-
telen hátrahagyni addigi fényűző életét, hi-
szen örökségül csupán adósságot és egy
réges-régi könyvet kapott édesapjától. A
könyv azonban nem mindennapi. Egy titok-
zatos, ősrégi történetet mesél el, amelyből Maria előtt két
család viszálykodása elevenedik meg: a Merryweather és a
De Noir családok között folyik a harc a Hold varázsgyöngyei-
ért. A kislány, ahogy egyre jobban belemélyed a történetbe,
úgy döbben rá, hogy Holdfölde veszélyben van.

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

• Angol, német gazdasági nyelvvizsga-elôkészítôk a májusi vizsgákra
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Nyári intenzív nyelvtanfolyamok:

június 17–28., július 1–12., augusztus 12–23.
• Az Ajándék Erzsébet-utalvány és a Gyermekvédelmi Erzsébet-

utalvány nyelvi képzésre igénybe vehetô 

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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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

A betegségek megelőzése és korai
felismerése döntő fontosságú az
egészség megőrzésében és gyógyí-
tásában. Az orvostudomány napról
napra új eredményekkel áll elő a be-
tegségek okainak és eredménye-
sebb gyógyításának kutatása terüle-
tén, a legtöbbet mégis azzal tehet-
jük, ha odafigyelünk magunkra és

szerző: dr. kovács gabriella belgyógyász,
kardiológus főorvos

A szívelégtelenség a ma legelfogadottabb meghatá-
rozás szerint komplex klinikai szindróma (tünetegyüt-
tes), melyet bármely szívműködési zavar létrehozhat,
ami a szív balkamra-funkcióját károsítja. A szívelégte-
lenség a népesség 1,5-2 százalékát érinti. A betegség
halálozása magas, eléri, sőt, meghaladja a rosszindu-
latú daganatok által okozott halálozási arányt.

A szívelégtelenség formái
Beszélhetünk bal-, illetve jobbszívfél-elégtelen-

ségről, attól függően, hogy melyik szívkamrát érinti
a kóros folyamat. Szisztolés (összehúzódási) és di-
asztolés (ellazulási) szívelégtelenséget különbözte-
tünk meg attól függően, hogy a szív funkciója me-
lyik szívműködési fázisban károsodott. Létezik he-
veny és idült szívelégtelenség a folyamat lefolyásá-
nak időbeli függvényében.

Panaszok és tünetek
A panaszok nagyon szerteágazóak lehetnek. Első-

sorban az alsó végtagok (boka és lábszárak) szimmet-

egymásra, az árulkodó jelekre. A
prevenció az orvosi ismeretek bővü-
lésének és az elmúlt évek technikai
fejlesztéseinek köszönhetően még
sosem volt annyira aktuális, mint
napjainkban. A megelőzés esélyt ad
az egészséges, hosszú életre, a
gyors regenerálódásra. Emellett
azonban azt sem szabad elfelejte-

rikus vizenyője, mely lábdagadás formájában jelent-
kezik. A beteg a fulladás mellett panaszolhat mellkasi
fájdalmat, fáradtságot, gyengeséget, ritmuszavar-ér-
zést, köhögést, illetve köhécselést. De jelentkezhet
vérrel festenyzett köpet, hasi puffadás, étvágytalan-
ság, hányinger, éjszakai gyakori vizelés. A heveny szív -
elégtelenség hirtelen jelentkezik nagyfokú fulladás-
sal, halálfélelemmel és tüdővizenyővel.

Kivizsgálás
A kivizsgálás során tisztázni kell, hogy a szívelég-

telenség melyik típusa áll fenn, és fel kell mérni
annak súlyosságát. Meg kell határozni a klinikai be-
sorolást, majd a kiváltó ok figye-
lembevételével ki kell alakítani a
kezelési stratégiát, és azt mi -
előbb meg kell kezdeni. A fiziká-
lis vizsgálaton kívül laboratóri-
umi vizsgálatok, mellkasrönt-
gen, EKG és szívultrahang a
legfontosabb teendő. 

Gyógyszeres kezelés
A heveny szívelégtelenség azonnali mentős szállí-

tást és kórházi kezelést tesz szükségessé. Ilyenkor a
beteg vénás injekció útján vízhajtót kap, emellett oxi-
génkezelést és gyakran kábító fájdalomcsillapítót,
hogy a halálfélelmét szüntessük. Krónikus szívelégte-

lenség esetén többféle vízhajtó jöhet szóba a beteg-
ség súlyosságától függően. Az ACE-inhibitorok
gyógyszercsoportjába tartoznak azok a típusú gyógy-
szerek, amelyekről számtalan tudomány igazolta,
hogy vérnyomáscsökkentő hatásukon kívül a károso-
dott szívizomzat regenerációját is javítják. A béta-re-
ceptor-blokkoló gyógyszerek a szívverés frekvenciá-
ját csökkentik, ezáltal a szívizomzat oxigénfogyasztá-
sát mérsékelve kímélik a szív saját munkáját.

Életmódtanácsok
A beteg helyes életmódjának kialakítása leg-

alább annyira fontos, mint a gyógyszerek alkalma-
zása. A dohány-
zás és a szív-
izomzatot közvet-
lenül is károsító
alkohol abbaha-
gyása alapvető
fontosságú. A
túlsúlyos bete-
geknek hatékony

a testsúly csökkentése. Fontos a magas vérnyo-
más, magas vérzsírszint célértékre csökkentése
és a sófogyasztás mérséklése. Gyakran folyadék-
korlátozást is be kell vezetnünk, ilyenkor a naponta
elfogyasztott folyadék mennyisége nem halad-
hatja meg a másfél litert.

nünk, hogy a betegségek korai felis-
merésével a súlyosabb, akár életve-
szélyes állapotok kialakulásának
kockázatát csökkenteni lehet. Az
Akadémia Kiadó gondozásában
megjelent, nagy szakmai jelentőség-
gel bíró kiadvány egyaránt szól az át-
lagembernek és az egészségügy
szakértőinek. 

Olvasni jó!
Betegségek megelőzése és korai felismerése

A hét orvosi témája:

A szívelégtelenség

A betegség
a népesség 1,5–2
százalékát érinti
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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A hét kérdése: a tavaszi balesetekről

Válaszol: Dr. Szálasy László baleseti sebész
adjunktus

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Csak friss és súlyos sérülésekkel keressük fel a
kórház nemrég megnyílt sürgősségi osztályát –
tanácsolja mindenki érdekében dr. Szálasy
László adjunktus, baleseti sebész és sportorvos.

A tavasz milyen tipikus baleseteket hoz ma-
gával?

A kerti munkák és a közlekedés okozza ilyenkor a leg-
több sérülést. Nemsokára a motorosok is ellepik az uta-
kat, sajnos a tapasztalatok szerint ők a legveszélyezte-
tettebbek az utakon. Ez főleg a nagy sebességből, a vi-
szonylagos védtelenségükből adódik. A motorosok jel-
lemzően úgynevezett politraumás sérüléseket szenved-
nek, tehát egyszerre több szervük, végtagjuk is károsod-

Segítsünk a szívnek!

hat. A sportok közül a lab-
darúgás „szállítja” hozzánk a legtöbb sérültet.

Nemrég megnyílt a kórház sürgősségi osz-
tálya. Kik kereshetik fel?

Azt tanácsolom, hogy kizárólag friss és súlyos sérülé-
sekkel keressék fel ezt az osztályt. A betegek ellátása a
súlyosság sorrendjében történik, nyilván a többieknek
hosszabban kell várakozniuk. Akiknek nem friss vagy sú-
lyos a sérülésük, azok előjegyzést kapnak a baleseti járó-
beteg-rendelésre, s egy-két napon belül sorra kerülnek.

A balesetek, sérülések során az emberek
segíteni akarnak másoknak, de előfordul,
hogy a nem szakszerű beavatkozás súlyos
következményekkel jár. Mit tegyünk?

Mindenekelőtt azonnal hívjunk mentőt. Pár mon-
datban nem lehet tanácsokat megfogalmazni, más a
helyzet, ha valaki elveszíti az eszméletét, s akkor is, ha
netalántán gerincsérülése van. Egy-egy meggondo-
latlan elmozdítással minden jó szándékunk ellenére
akár meg is béníthatjuk a balesetet szenvedőt. 

Az 5 és 35 éves kor közöttiek köré-
ben elvégzett amerikai tanulmány
szerint az érelmeszesedés már vi-
szonylag korán megkezdődik.
Ezért feltétlen oda kell már gyer-
mekkortól figyelni a helyes élet-
módra és az étkezési szokások re-
formjára. 

A C-vitamin az egyik legfontosabb
szív- és érvédő anyag. Mivel jelentős
szerepet játszik a koleszterint tartal-
mazó epesavak termelésében és a zsír-
savak sejten belüli szállításában, nem-
csak kiváló gyökfogó, hanem indirekt
módon csökkenti a vérzsírokat is. Rá -
adásul segíti az oxigénszállítást is, to-
vábbá hozzájárul, hogy a szövetekben

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Hét egyszerű dolog az élethez
Az Amerikai Kardiológusok Egyesületének
hét ajánlata a betegségek megelőzésére,
mely „Hét egyszerű dolog az élethez” (Life's

Simple 7) néven
vált ismertté,
nemcsak a szív-
keringési meg-
betegedések
megelőzését

szolgálja, hanem igen hasznos a rák ellen is.
A hét ajánlás: testi aktivitás, egészséges test-
súly, egészséges étkezés, egészséges kolesz-
terinszint, alacsony vérnyomás, normális
vércukorszint, dohányzási tilalom. Aki a hat
vagy hét pontot betartotta, azoknál 51%-kal
csökkent a rák rizikója, szemben azokkal,
akik egyikre sem figyeltek.

Tippek kopaszodás ellen
Ne essünk pánikba, ha észrevesszük,
hogy a homlokunk kicsit magasabb lett.
Az omega-3-ban gazdag lazac és szardí-
nia fényessé, egész-
ségessé teszi a
hajat, de jó hatá-
súak a halolajkap-
szulák is. A korpá-
ban sok a B-vita-
min, de kiváló vitaminforrás a bab, a
borsó, a répa, a karfiol, a dió és a tojás is.
Kerüljük az állati zsírokat és a vörös hú-
sokat, mert fogyasztásuk árt a haj növe-
kedésének. Igyunk zöld teát, de a langyos
tea külsőleg is alkalmazható, elpusztítja
a korpát okozó gombákat. 

felhasznált E-vitamin újra aktiválódjon.
Amennyiben a természetes C-vitamin
kalciummal összekötve kerül be a szer-
vezetbe, lényegesen jobban szívódik fel
és hasznosul a sejtekben, mint a natúr
aszkorbinsav. 

A béta-karotin fontos antioxidáns
hatású festék, mely elsősorban a sár-
gás és pirosas zöldségekben és gyü-
mölcsökben található. A paradicsom
különösen gazdag a karotinoidok csa-
ládjába tartozó festékben, amely na-
gyon aktív szabadgyök-közömbösítő
hatással is rendelkezik. 

A szív- és érrendszeri betegek vé-
rében jelentősen alacsonyabb meny-
nyiségben található Q10-vitamin.
Amennyiben náluk a szívműtétek előtt

alkohol jó zsíroldó, de a szőlőben ezen-
kívül található egy rezveratrol nevű,
gombásodásgátló szer is. A vörösbor
quercetin nevű alkotója a vizsgálatok
szerint erélyes immunerősítő és rákel-
lenes hatású.

A vöröshagyma és a fokhagyma
kéntartalmú vegyülete és a relatív
magas acetilszalicilsav-tartalma gátolja
a véralvadást, hígítja a vért, csökkenti a
vérzsírokat, a fájdalmat és a gyulladást.
Fokhagyma- és vöröshagyma-kivona-
tokat tartalmazó készítmények már
évek óta kaphatók hazánkban is. Így az
érzékenyebb gyomrúaknak és a kelle-
metlen lehelet miatt aggódóknak sem
kell megfosztani magukat e két fontos
gyógytáplálék hatóanyagaitól.

már 2 hónappal napi háromszor 10
mg Q10-vitamint kezdenek el adni, a
betegek sokkal hamarabb talpra áll-
nak, és a gyógyszerek adagját felére
lehet csökkenteni. Segítségével a
magas vérnyomást kevesebb gyógy-
szerrel is be lehet állítani, enyhébb ese-
tekben akár szükségtelenné is válhat. 

A magnézium, kálium, kalcium
a leghatásosabb, szívizom erejét fokozó
ásványok. A magnézium és a kálium
hiá nya vérnyomás-emelkedést, érszű-
kületet, ödémát idéz elő. A kalcium
hamar oldja a szívkoszorúerek görcsét.

A vörösbor magas flavonoidtar-
talma miatt napi maximum 2 dl meny-
nyiségben nagyon jó antioxidáns ha-
tású, és gátolja az érelmeszesedést. Az
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

A tavasz minden élőlényre jó hatással
van, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
a sok állatkölyök, akikkel a győri állat-
kertben találkozhatnak az érdeklődők.
Korábban már olvasóink megismerhet-
ték a tavasz „csíkos sztárjait”, az emu-
csibéket, a kis tapírt és a látogatók leg-
nagyobb kedvencét, a tigriskölyköt, aki
minden hétvégén az állatkertben lát-
ható, hétköznaponként pedig az állat-
kert belvárosi bemutatótermében, a
Füles Bástyában várja látogatóit.

A múlt héten ismét gyermekáldásra
került sor a parkban, új taggal gyarapo-
dott az állatkert mókusmajom-csapata.
A gondozók az egyik reggel arra lettek
figyelmesek, hogy az egyik fiatal nős-
tény egy apró kölyköt cipel a hátán. A
halálfejes mókusmajmok utódnevelési
módszere elég sajátos, ugyanis az
anyaállat mellett gyakran a csapat más
tagjai is besegítenek a kölyökről való
gondoskodásba. 

További meglepetéssel szolgáltak
a Benett-kenguruk is. Az állatkertben
ebből a fajból két példány él. A vadas

Tavaszi csemeték az állatkertben
Bemutatkozott a különleges kengurukölyök

színű nőstény és a tavaly nyáron Sze-
gedről érkezett, fehér színű Szepi
mára egy párt alkotnak. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint az idei évben
született utódjuk. Aki ezen a héten
úgy döntött, most van itt az ideje a
„bemutatkozásnak”, ezért kimászott
anyja erszényéből. Ekkor bizonyoso-

dott be, hogy apja különleges génjeit
örökölte, az ő bundája is fehér színű.
A kenguruk nagyon kicsi és fejletlen
utódokat hoznak világra, mivel az új-
szülöttek csupán néhány centimétere-
sek, s az anyjuk erszényében elrejtve
növekednek; akkor válnak láthatóvá,
ha elég erősek és nagyok ahhoz, hogy

kimásszanak biztonságos helyükről. A
fehér szőrű csöppség ezen a héten
cseperedett fel annyira, hogy néha el-
hagyja az anyja erszényét, így a láto-
gatók is szemügyre vehetik. 

Az állatkert régi és új lakói minden-
kit szeretettel várnak.

www.zoogyor. com
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. Szerencsés megfejtőnk
páros belépőt nyerhet a Sobri Jóska Kalandparkba. Címünk: Győr Plusz, 9023
Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése: „Ha akkora bűvész vagy, húzd elő
Jumbót a kalapból!” Nyerteseink: Mészáros Ákos (Győr) és Alpár Fruzsina (Győr).
Nyereményüket a szerkesztőségünkben vehetik át.

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

SUDOKU++

SUDOKU++++

SUDOKU++++M
eg

fe
jté

se
k

9 4
7 8 9
4 1 9

3 9 5
5 2 8 7 1

4 5 7 6
2 8 3

6 1 9
5 7 3 6

9 8 3
1 7 5 6

8 2 1
2 9

6 8
4 7 2 3 5
7 4

6 5 1 9
3 2

7 8 4 5
5 6 1 4

3 4 8
7 5 2

2 7 4
6 9 3 5

2 5
7 8 6

2 1 5

931872465
672543189
845196237
7283961854
596428371
184357926
219685743
368714592
457239618

547691283
182375694
693824157
321957846
956438721
478216935
719542368
265183479
834769512

784912536
259836147
613475298
371654829
592187364
846293751
125769483
937548612
468321975

www.gyorplusz.hu
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A GYŐR-SZOL Zrt. a hé -
ten megkezdte a városi
közterületeken a fű nyí -
rást. A belvárosban, Ná-
dorváros, Adyváros, Mar-
calváros I., Szabadhegy
és Újváros városrészek-
ben a fűnyírás egyszerre
indult, majd következnek
a peremkerületek. Az idő-
járás függvényében éves
szinten hat alkalommal
várható fűnyírás, a belvá-
rosi zöldterületeket a cég
idén is kiemelten kezeli. 

A napokban repülőgépről végzett felderítésből
tudható, hogy jelentős területet borítanak a szúnyo-
gok szaporodásához kedvező sekély tocsogók. A
pangó vizekből vett mintákban jelenleg 10-12 db
szúnyoglárva található egy liter vízben. Amennyi-
ben a levegő hőmérséklete éjszaka sem csökken
10 Celsius-fok alá és napközben is marad a kora
nyárias meleg, számítani lehet a szúnyogpopuláció
robbanásszerű növekedésére. 

Ennek megelőzése érdekében, a szúnyoglár-
vák számának alakulásától függően a közeljövő-
ben repülőgépről végzett biológiai szúnyoglárva-
gyérítés várható mintegy 300 hektár nagyságú,
vizes élőhelyen Győrben. A Győr-Szol által koor-
dinált, mintegy 2,5 millió forintba kerülő beavat-
kozás végrehajtásához minden technikai eszköz
rendelkezésre áll. 

A gyérítést követően a szakemberek ellenőr-
zik a hatékonyságot, ha szükséges, megismétlik
a munkát. 

kép és szöveg: tóth lászló  

Hazánk 135 oktatási intézményé-
ben egy hétig az ivóvíz körül for-
gott a világ. Az Országos Élelme-
zés- és Táplálkozástudományi In-
tézet és a Pannon-Víz Zrt. által
negyedszer meghirdetett HAP PY-
hét során ismét bizonyítást nyert,
hogy a víz a legjobb szomjoltó, s
a magas cukortartalmú üdítők-
nek, koffeintartalmú energiaita-
loknak nincs helyük a fiatalok ét-
rendjében.

Az idei, áprilisi HAPPY-héten
több mint 41 ezer iskolás és óvo-

Május 1-jén a Győr-Szol Zrt. 96/50-
50-55-ös hiba- és kárbejelentő vo-
nala 6 és 22 óra között hívható.
Ugyanezen a napon az ügyfélszol-
gálatok zárva lesznek, a telefonos
ügyfélszolgálat nem üzemel. A la-
kossági és a közületi hulladékszállí-
tás változatlanul működik, a hulla-
dékudvarok viszont zárva lesznek.
Május 1-jén a győri fizető parkoló-
hálózatban a parkolás díjmentes. A
Jókai úti parkolóház a vasárnapra
érvényes díjazással működik, a
Révai parkolóház díjazása változat-
lan. Az ünnepnapon a vásárcsar-
nok zárva lesz, a virágpiacon sem
lesz kereskedés. A Városréten
szerda helyett kedden lesz piac, az
ünnepnapon nincs árusítás. A Ma-
gyar Vilmos Uszoda és a Barátság
Sportpark a rendes nyitva tartás
szerint működik. A győri közteme-
tők egységesen 7 és 20 óra között
lesznek látogathatóak.

HAPPY 7: Főszerepben az ivóvíz 

Megelőző
biológiai szúnyog-
lárva-gyérítés

dás ismerkedett meg a vízivás elő-
nyeivel és a cukros italok fogyasz-
tásának káros következményeivel.
A játékra regisztrált gyerekek víz-
bárokban szürcsöltek vizes kokté-
lokat, rajz- és sportversenyeken
bizonyították ügyességüket és
számtalan szórakoztató program-
ban volt részük. 

Győrből a Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi és Szociális Szak-
képző Iskola csatlakozott a Happy 7
akcióhoz. Az iskola 400 tanulója a
hét során 620 liter friss, egészsé-
ges Pannonvizet fogyasztott el az
étteremben kialakított vízbárban.

A kilencedik és a tizedik évfolyam
hallgatói a Pannon-Víz Zrt. előadá-
sán tudhatták meg, hogyan jut el
az ivóvíz a lakásokba és hogyan fo-
lyik el onnan a szennyvíz.

Az iskola és a vízmű kapcso-
lata nem új keletű, hiszen a pan-
non-vizesek nagy része a Szent-
Györgyi jogelődjében, a Mayer
Lajos Vízügyi Szakközépiskolá-
ban szerezte meg szakmai tudá -
sának alapjait. A jelenleg is folyó
környezetvédelmi képzés hallga-
tói rendszeres vendégei a vízmű-
nek, ahol mindig nagy szeretettel
fogadják a dákokat. 

A Győr-Szol Zrt. és a Pannon-Víz Zrt.
Jókai utcai ügyfélszolgálatának nyitva tartása
2013. május elsejétől megváltozik. Hétfőtől
szerdáig 8 órától 16 óráig, csütörtökön 7 órá-
tól 19 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig várják
az ügyfeleket. A pénztár mindennap a nyitva-
tartási idő vége előtt fél órával zár be. 

Ünnepi
információk

Elindult
a fűnyírás

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A tavasz megérkeztével
egyre többen kertészked-
nek, a simogató tavaszi nap-
sütésben kellemes időtöltés
a virágoskert rendbetétele.
Az elültetni kívánt virágokat
többek között a piacon is be-
szerezhetjük. A városréti pia-
con a Bognár kertészet
standjánál tettünk látoga-
tást, ahol a Nyúlon működő
családi vállalkozás tagja,
Tatai Anikó elmondta: az
idénynek megfelelően szé-
les a kínálatuk. A különböző
egynyári virágok mellett az

Virágot a piacról

évelők, a muskátlik, a bal-
konnövények, a későbbiek-
ben pedig a fűszernövények
is megvásárolhatóak lesz-
nek.  Napjainkban az ár-
vácska, a százszorszép és a
boglárka a legkelendőbb.
Látogatásunk alkalmával

szerző: győr-szol zrt.

A Győr-Szol Zrt. megkezdi a barna fedelű bio-,
valamint a társasházi vegyes hulladékgyűjtő
edényzet mosását. A mosást az ürítés megtör-
ténte után, külön díjfizetés nélkül biztosítja a
szolgáltató, valamint javasolja mosási napon

Mossák a hulladékgyűjtő edényeket
csak a hulladékot tartalmazó (lehetőleg teli)
edény kihelyezését, a későbbi számlázási rek-
lamációk elkerülése érdekében. A hulladék-
gyűjtő edények mosásának érvényes menet-
rendje az év elején valamennyi ügyfélhez eljuta-
tott hulladéknaptárban, illetve a www.gyorszol.
hu webcímen megtalálható.

megtudtuk: a nyár egyik
kedvenc virága, a vinka ülte-
tésével tanácsos megvárni a
májust. Szintén hasznos
gya korlati tanács, hogy a
pia con megvásárolt virágok
tápoldatozását csak az ott-
honi ültetést követően, két-
három hét múlva kezdjük
meg. A Bognár kertészet vi-
rágai a városréti és a vi -
rágpia con kaphatóak.

Piaci kosár
Árvácska 100 Ft/db
Muskátli 100–500 Ft/db
Egynyári virágok:

120–250 Ft/db
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SZOLGÁLTATÁS

Kata mobilfodrászat! Fodrász
házhoz megy, elérhető áron! 96/439-370,
30/273-3847, HÍVJON!

Lakatosmunkák!  Ke-
rítések, kapuk, biz-
tonsági rácsok, korlá-
tok stb. készítése, ja-
vítása, karbantartása.
Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás! 70/2237-957. 

Homokszórás, porfestés:
alufelnik, acélfelnik, kerítések, vasszerke-
zetek stb. 30/834-9978

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

Szobafestést, mázolást,
gipszkartonozást és külső szigetelést vál-
lalunk elfogadható áron, garanciával: 06-
20/6298-769.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. Tel.: 30/422-
6164. 

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-
szigetelés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712. 

EGYÉB

Együtt eladók 90 éves, komplett ko-
vácsműhely szerszámai! Tel:
30/304-5568

4 kerekű, újszerű, norvég rokkantko-
csi eladó! Tel.: 70/232-3159

COFIDIS gyorshitel 48 órán
belül (max. 800 e Ft), új SZOC-
POL,támogatott lakáshitel, árfolyam-
rögzítés. Tel.: 20/951-0235

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény szerint rako-

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénzeket,
pénzgyűjteményeket, plaketteket, kitünte-
téseket, könyveket, egyéb régiséget vásá-
rolok gyűjteményembe. Hétvégén is! Pál
István. Tel.: 20/947-3928.

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.

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

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

15 éve működő győri takarító-
cég szőnyeg- és kárpittisztítást vállal.
Győrben ingyenes házhoz szállítással, ma-
gánszemélyeknek és cégeknek egy aránt.
Kérjük, bizalommal forduljon hozzánk!
Érd.: 20/214-5881

KIADÓ

Új építésű irodák ki -
adók 13–48 m2 nagyságban,
bútorozottan vagy bútor nélkül,
Győr-Szabadhegyen. Irodák
bérleti díja: 1250 Ft+áfa /m2

/hó+rezsi. Érdeklődés telefo-
non: 30/625-2487

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

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 54 m2-es, távfűtéses,
határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1+2 és fél szobás vagy 3 szobás, 55–
68 m2-es, határozott, határozatlan bérleti
szerződéses bérleményre. Újváros, Sziget,
Bán Aladár u. kivételével (hirdetési szám:
326). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, távfűtéses,
határozott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 1–2 szobás, 40-45 m2-es, határo-
zott, határozatlan, elsősorban gázkonvektoros
bérleti szerződéses lakásra (hirdetés szám:
327). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+2 fél szobás, 55 m2-es,
távfűtéses, határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1 szobás, lehető-
leg erkélyes, határozatlan, határozott idejű
bérleményre. Belváros, Újváros, Sziget,
Bán Aladár u. kivételével (hirdetési szám:
328). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Eladó lakást keresek
G yő r - N á d o r vá r o s -
ban 15 M Ft-ig. Min-
den megoldás érde-
kel! Tel.: 70/9777-830

Győr-Nádorvárosban, a Már-
cius 15. utcában 65 m2-es, 2+1 fél szo-
bás, akár azonnal költözhető lakás eladó.
Ár: 9.150.000 Ft. Tel.: 70/372-0103 

Győr-Nádorvárosban ameri-
kai konyhássá átalakított, fiatalos, 49 m2-
es, társasházi lakás eladó. Irányár:
9.190.000 Ft. Tel.: 70/372-0103 

Győrújbaráton a Mélykút utcá-
ban  65 m2-es, kívülről teljesen felújított
családi ház 1479 m2-es telken eladó. Ár:
16,5 M Ft. Tel.: 30/757-2991  

Győr-Ménfőcsanakon, 2004-
ben épült társasházban 50 m2-es, másfél
szobás téglalakás zárt kocsibeállóval
eladó. Ár: 10,99 M Ft. Tel.: 30/757-2991.

Győr-Szabadhegyen 64 m2-es,
1+2 fél szobás, földszinti, kertkapcsolatos tár-

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

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

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

A HÉT MINDEN NAPJÁN 
ÍZLETES ÉTELEKKEL, 
FRISSÍTŐ ITALOKKAL

várjuk 
Kedves Vendégeinket 

Duna-parti teraszunkon!

INTIMTORNA
TANFOLYAM MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

Természetgyógyász trénerrel!
Egyetlen alkalommal elsajátítható gyakorlatok!

Tanfolyam idôpontja: MÁJUS 11.

Bácsai Mûvelôdési Ház, Gyôr, Heltai Jenô út 8.
Jelentkezés: +36-30/325-9787 • www.szivarvanytest.hu 3 fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

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

• Tyúkhúsleves
• Sonkával, sajttal töltött csirkemell
• Zöldséges rizs
• Saláta
• Desszert

MARCAL ÉTTEREM
Május 1-jei ünnepi ajánlat

• Húsleves húsgaluskával
• 2 személyes Marcal-tál
• Vegyes köret
• Saláta
• Desszert

2100 Ft helyett
1100 Ft

5400 Ft helyett
3800 Ft/2 fő,
1900 Ft/fő

BALATONALMÁDI
központjában, biztonságos helyen,
strandhoz közel 49 m2-es, másfél szobás,
egyedi cirkófűtéses, felújított társasházi lakás
teljes berendezéssel eladó.

Ár: 12.400.000 Ft
Telefon: 30/514-4740

sasházi lakás újszerű állapotban eladó. Irány -
ár: 21,5 M Ft. Tel.: 30/226-8176.

Győrszentiván-Kertváros-
ban80 m2-es téglaház 200 négyszögöl kert-
tel eladó. Megegyezünk! Tel.: 30/688- 5815

Építési telek Győrzámolyon,
Tölgyfa út elején ELADÓ! Közművesített,
bekerített, 820 m2-es, 18 m utcafronttal, csa-
ládi házas övezetben. Érd.: 30/9370-230. 

Győrött, Halász utcában
800 m2 terület eladó! Irányár: 550.000 Ft.
Érdeklődni: 96/319-468.

TÁRSKERESÉS

Kinga, 25 éves, fiatal hölgy tartós kapcso-
latot keres Győrben!  20/499-1198

OKTATÁS

Külföldön munkát keresők
részére német speciális (60 órás) kép-
zés indul kedd-csütörtök napokon a TIT-
ben. Kezdés: május 7. Győr, Szent István
út 5. Telefon: 96/525-060, 70/321-3763.
E-mail: gyor@titpannon.t-online.hu

VALUTAPÉNZTÁROSI ÉS
VALUTAÜGYINTÉZŐI OKJ
tanfolyamot szervez a TIT Pannon Egye-
sülete. A képzés május 4-én (szombat)
indul. Jelentkezés: TIT Győr, Szent István
út 5. Tel.: 96/525-060, 20/8050-534,
gyor@titpannon.t-online.hu www.titpan-
non.hu Nyilvántartási szám: 08-0218-05.

ÉPÍTŐANYAG

Gyôr, Zrínyi u. 70. h–p.: 9–18, szo.: 9–13
www.gyertyaszalon.hu

Különleges kézi készítésû gyertyák
nem csak Anyák napjára!

GyertyaSzalon.hu

Mintabolt: Orange Ajándék Kuckó

dókkal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 
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„Az életmódváltás egy döntéssel kezdődik”
szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

„Nem kell, hogy lemondásérzésünk le-
gyen, hiszen a megszokott ízek meg-
maradnak, csak az alapanyagokat
cseréljük ki” – mondta lapunknak a
vegán séf, Stőhr Gréta könyvének
győri bemutatóján. 

A szerző elmondása szerint a
vegán életmód pozitív élettani hatásai
szinte robbanásszerűen jelentkeznek
azoknál, akik egy tudatos döntéstől

vezérelve az effajta táplálkozást építik
bele mindennapjaikba. „Az állati ere-
detű ételek és hozzávalók elutasítása
vezet el az úgynevezett „tiszta” táplá-
lékok fogyasztásához – ilyenek a zöld-
ségek, a gyümölcsök, a gabonák és a
magvak –, és biztosítja a vitaminok-
ban, ásványi anyagokban és enzimek-
ben gazdag étkezéseket. A legfonto-
sabb változás, ami megtapasztalható,
az a fokozódó energikusság és a tett-
rekészség. Az öregedés sem lesz
olyan látványos, hiszen megszépül a

bőrünk, a hajunk, és szinte egész lé-
nyünkben megújulunk” – magyarázza
Stőhr Gréta.

„A Gréta konyhája című könyvem
azért született, hogy az internetről és a
főzőműsoromból ismert kedvenc, régi
és új receptek egy kötetbe kerüljenek,
valamint az emberekhez eljuthasson a
vegán életmód hétköznapokban is
hasznosítható oldala. A könyvvel célom
megmutatni, hogy milyen egyszerű és
gyors finoman és egészségesen főzni”
– teszi hozzá a szerző. 

Végre itt van a tavasz,
végre itt van a fagyiszezon! 
Ki ne szeretné a finom, krémes, gyü-
mölcsös, klasszikus csokis, vaníliás fa-
gyit, amit ebéd után sétálgatva, vagy
hétvégén családi fagyizás keretében
fogyasztunk el a belvárosi Bécsi Kávé-

házban, vagy akár a ménfőcsanaki
Mini Fagyizóban!

Bint Dóra, a Bécsi és a Mini veze-
tője elmondja, hogy mi a több mint
húsz éve híres „bécsis” fagyik titka:

„Mint minden termékünknél, a fa-
gyinknál is a fő szempont a kifogás-
talan minőség, amit csak első osztá-
lyú alapanyagokból lehet előállítani!
A frissesség és a naponta változó kí-
nálat miatt a vendégeink közül sokan
naponta betérnek hozzánk a Bécsi
Udvarban található fagyispultunk-
hoz. Mindig találnak valami finom új-
donságot! 

Gondolunk a diétázókra is, ezért
folymatosan kínálunk csökkentett
szénhidráttartalmú fagyikat, illetve
50% gyümölcstartalmú, hozzáadott
cukor nélkül készülő ízeket is.

Az ételallergiások kérhetnek glu-
ténmentes vagy laktózmentes fagyit
nálunk!”

A híres „bécsis” fagyiból készülő
gyönyörű fagyikelyhek hét közben
18 órától, hétvégén 16 órától a „Bol-
dog Órák” alatt 30% kedvezménnyel
fogyaszthatók a Bécsi Kávéház tera-
szán! (x)
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A bajnoki címvédő Hat-Agro UNI
Győr nem tudott komolyabb el-
lenállást kifejteni az Uniqa-Euro-
leasing  Sopronnal szemben a
női kosárlabda-bajnokság dön-
tőjében, így három mérkőzésen
eldőlt a bajnoki cím sorsa. Az
első találkozón három negyeden
át tartotta a lépést a győri csapat
ellenfelével, akkor 74–55-re
győztek a soproniak. A második
mérkőzésen nagyot harcoltak a
zöld-fehérek, de a vendégek így
is 70–53-ra nyertek az egyetemi
csarnokban. A harmadik össze -

Ezüstérmes a Hat-Agro UNI Győr

A mozgás maga az élet – tartja a mondás. Izmaink
karbantartása, rendszeres edzése ezért kiemelten
fontos. Ennek hiányában testünk elsatnyul, elveszít-
jük állóképességünket, erőnket, gyorsaságunkat.
Agyunk is hasonlóképpen működik. Amennyiben
nem tanulunk, nem keressük a mentális kihíváso-
kat, agykapacitásunk csökkenni kezd. Hogy függe-
nek ezek össze? Úgy, hogy a testedzés hozzájárul a
jobb szellemi teljesítmény nyújtásához. Kutatások
megállapították, hogy a fizikálisan aktív, fitt em-
berek szellemileg frissek maradnak az időskor kései
fázisáig. Idegrendszerünk edzéssel történő stimu-
lálása elősegíti a gondolkodási folyamatok, a me-
mória, a figyelem javulását. Azok az idősebb em-
berek, akik javítottak kondicionális képességeiken,
jelentős javulást mutattak az észlelés, emlékezés, fi-
gyelem, gondolkodás terén is.

A testedzésnek ezeken túlmenően további pozitív
hatásai vannak szellemi-lelki életünkre. Sportolóként
megtapasztalhatjuk az izommunka közben fellépő
szellemi frissességet, a boldogsághormonok felsza-
badulásának áldott hatásait. Az izommunka során ke-
ringési rendszerünk jóval intenzívebben dolgozik a
megszokottnál, fizikálisan elfáradunk, mégis fittnek,
sokkal energikusabbnak érezzük magunkat. Érdemes
kipróbálni a gyakorlatban a fent leírtakat! További ta-
nács, kérdés tekintetében állunk rendelkezésükre a
Speedfit Stúdióban a Dunacenterben.

Bögi Viktor 
személyi edző, Speedfit

Ép testben
ép lélek

csapáson esélyt sem adott a győ-
rieknek a trónkövetelő, a csúcsfor-
mában kosarazó soproniak 72–
44-re győztek, ezzel lezárták az
egyik fél három győzelméig tartó
párharcot, és a magasba emelhet-
ték a bajnoki trófeát. 

Bár a döntő párharc egyol-
dalú volt, a győriek egész éves
teljesítményükért minden di-
cséretet megérdemelnek, hi-
szen a szezon közben távozó
három kulcsjátékos és a vállmű-
téten átesett Simon Zsófia hiá-
nya ellenére is sikerült megmen-

teniük a szezont. A kényszerből
újraformálódott csapat két
ezüstérmet szerzett hazai fron-
ton, a nemzetközi kupában
pedig bejutott Európa legjobb
tizenhat együttese közé. A zöld-
fehérek számára még nem ért
véget az idény, május 3-án és 4-
én ugyanis Kassán rendezik a
magyar–szlovák bajnokság né-
gyes döntőjét, amelyben a győri
csapat is érdekelt. 

„Fokozatosan őrlődtünk fel a
szezon során, a végére elfogy-
tunk, mint egy gyertya. Ettől füg-
getlenül büszkék lehetünk arra,
hogy döntőt játszottunk a bajok-
ságban és a Magyar Kupában, va-
lamint továbbjutottunk az Euroli-
gából. A mostani vereség ugyan
tragikus, de az évünk nem volt az,
sokan cserélnének most velünk.
Voltak szép szakaszaink, nem sza-
bad elfeledkezni az Euroliga-to-
vábbjutásunkról, a bajnoki mecs-
cseinkről, amelyeken kiharcoltuk,
hogy itt lehettünk. Januárban,
amikor hárman távoztak, majd ké-
sőbb Simon vállműtétje után vér-
mes reményeink nem lehettek” –
értékelt röviden Fűzy Ákos vezető-
edző a párharcot lezáró harmadik
mérkőzés után. 

összeállította: lakner gábor
fotó: mti/illyés tibor

A Győri Audi ETO KC kettős győ-
zelmet aratott a női kézilabda-
bajnokság döntőjében az FTC
ellen, így sorozatban hatodszor,
összességében tizedszer hódí-
totta el a bajnoki címet. 

Az első mérkőzés kezdetén fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok, a címvédő
győriek többször is elléptek, a Ferenc-
város azonban rendre visszaküzdötte
magát. A hazaiak aztán nagyobb se-
bességfokozatba váltottak, a szünetig
hétgólos előnyre tettek szert. A máso-
dik félidő közepére egyre közelebb ke-
rült vendéglátójához az FTC, az Audi
ETO azonban ismét megrázta magát
és 34–28-ra győzött. 

A fővárosi visszavágón csak egy fél-
időn át volt szoros a csata. A tartalékos
hazaiak harminc percen át állták a roha-
mokat, helyenként vezettek is. A szünet
után azonban robbantottak a győriek,
négy perc alatt öt gólt dobtak, és innen
már nem volt visszaút a Fradinak. A foly-

Tizedszer bajnokok
tatásban mindkét oldalon a cserék is le-
hetőséget kaptak. A félidő derekán már
tíz góllal vezetett az Audi ETO, és a haj-
rában sem könnyelműsködött, így
végül 34–19-re nyert. 

A Ferencváros 2009. február 1-je
óta képtelen legyőzni legnagyobb
hazai riválisát. A Győri Audi ETO KC
kettős győzelemmel sorozatban hato-
dik, története során tizedik alkalom-
mal ünnepelhetett bajnoki elsőséget. 

Bővült az ETO-család
A csapat játékosa, Hornyák Ágnes

április 18-án, csütörtök délután
egészséges fiúgyermeknek adott
életet. Az 52 centiméterrel és 3,63 ki-
logrammal megszületett kisfiú az
Áron nevet kapta. A kismama és a kis-
baba is jó egészségnek örvend. 

Megvannak az időpontok
Az Európai Kézilabda Szövetség

(EHF) hétfőn úgy döntött, hogy Lar-
vikban május 5-én, Veszprémben
pedig május 12-én csap össze a nor-
vég Larvik és a Győri Audi ETO KC a
női kézilabda Bajnokok Ligája döntő-

jében. Az előzetes egyeztetésektől el-
térő döntést azonban az Audi ETO a
győri sportélet szempontjából elfo-
gadhatatlannak tartotta. A Győri ETO
FC-re ugyanis aznap fontos bajnoki
mérkőzés vár, a kialakult helyzet sok
szurkoló számára lehetetlenné tette
volna, hogy mindkét mérkőzést élő-
ben követhesse. A Győri Audi ETO
KC elnöke, Kelecsényi Ernő ezért ked-
den Bécsbe utazott, hogy a nemzet-
közi szövetségnél kieszközölje az idő-
pontváltozást. A tárgyalások sikerrel
zárultak, így a BL-döntő visszavágója
május 11-én, szombaton 15.15 óra-
kor kezdődik Veszprémben. Az első
mérkőzést változatlanul május 5-én,

vasárnap 16.45 órakor játsszák Nor-
végiában.  

Telt ház Veszprémben
Minden jegy elkelt a BL-döntő

visszavágójára, így az elődöntőhöz
hasonlóan telt ház előtt játszhat az
Audi ETO a Veszprém Arénában. A
nagyközönség számára szerdán reg-
gel nyitották meg a pénztárakat,
amikre kígyózó sorok vártak a Mag-
vassy parkolójában. Az első jegyvá-
sárló még kedd este táborozott le a
csarnok bejáratánál. Fáradozásait
siker koronázta, de voltak, akik több-
órás várakozás után végül belépő nél-
kül maradtak. 
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A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem csa-
pata a Hódmezővásárhely együttesét
látta vendégül az NB I/B-s férfi kosár-
labda-bajnokság rájátszásában. A ha-
zaiak villámrajtot vettek, az ellenfél
azonban védekezést váltva felzárkózott.
A második negyedben ismét magára
talált az egyetemi együttes, amely a
nagyszünetre 13 pontos előnyt harcolt
ki. A harmadik szakaszban a vendégek

A Rába ETO futsalcsapata úgy vágott
neki a bajnokság tíz fordulóból álló fel-
sőházi rájátszásának, hogy a remek
alapszakaszbeli teljesítménynek kö-
szönhetően öt győztes mérkőzés ele-
gendő az újabb bajnoki címhez. A
zöld-fehérek semmit nem bíztak a vé-
letlenre, és a lehető legrövidebb idő
alatt begyűjtötték az öt győzelmet. A
Rába ETO pénteken Dróth (3), Al-
Ioani (2), Lódi és Harnisch góljaival 7–
2-re nyert a Berettyóújfalu otthoná-
ban, és ezzel öt fordulóval a bajnok-
ság vége előtt bajnoki címet ünnepel-
hetett. Tehette mindezt legnagyobb

AJÁNLJUK
ÁPRILIS 26., PÉNTEK
Labdarúgás
16.00 Lipót Pékség–Futura Mo-
sonmagyaróvár (Megyei Ma-
gyar Kupa-döntő, ETO Park)

19.00 Győri ETO FC–MVM-Paks
(bajnoki mérkőzés, ETO Park)

Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol–Széchenyi
Egyetem–Nagykőrös (bajnoki
rájátszás, egyetemi csarnok)

ÁPRILIS 29., HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–Colorspect-
rum Aramis (bajnoki rájátszás,
Magvassy-csarnok)

Révbe ért a Rába ETO

Hosszú volt
a szünet
Újabb lépést tett célja felé a SZESE
Győr, amely 34–32-re legyőzte az
FTC-PLER II csapatát az NB I/B-s
férfi kézilabda-bajnokság legutóbbi
játéknapján. A listavezető háromhetes
szünetet követően lépett ismét pá-
lyára, a hosszú kihagyás pedig meg-
látszott a győriek játékán. A hazaiak
nehezen találták a ritmust, a félidőben
pedig mindössze két góllal, 18–16-ra
vezettek. A második félidőben sem ja-
vult a győriek játéka, a vendégek pe -
dig nem adták fel a küzdelmet, végül
azonban a győriek hozták a kötelezőt,
és otthon tartották a két pontot. A
győriek az újabb győzelemmel már a
feljutás küszöbén állnak, siker esetén
négy év után lehet ismét első osztályú
férfi kézilabdacsapata városunknak. A
csapat legközelebb szombaton 18
órakor Százhalombattán lép pályára. 

Továbbra is hibátlanul
kapták el a fonalat, hullámzó volt a mér-
kőzés, több alkalommal is közel kerül-
tek a vásárhelyiek. A záró egységben
folytatódott a hullámzás, ám a végén a
hazaiak higgadtan tartották az ered-
ményt, és 104–95-re győztek, ezzel to-
vábbra is hibátlanok a rájátszásban. A
csapat pénteken 19 órakor a Nagykő-
rös együttesét fogadja az egyetemi
csarnokban. 

hazai riválisa otthonában, ami tovább
növelte a siker értékét. A győri klub
zsinórban negyedik bajnoki címét
nyerte meg, ez korábban senkinek
sem sikerült. A bajnokcsapat legköze-
lebb hétfőn 18.30 órakor az Aramist
fogadja a Magvassyban.

„Bár az eredmény nem ezt tükrözi,
de a Berettyó nagyon jól játszott, pró-
bálta felvenni velünk a harcot, de lát-
szott, hogy két-három sérült játéko-
suk nagyon hiányzik. Megérdemelten
nyertük meg a találkozót” – mondta a
győztes rangadó után Marcos Angulo
vezetőedző. 

„Férfias küzdelemben a rivális ott-
honában szereztük meg a bajnokság
megnyeréséhez szükséges három
pontot, gratulálok az egész csapat-
nak és mindenkinek, aki hozzásegí-
tett bennünket az óriási siker eléré-
séhez” – tette hozzá Hannich Péter
sportigazgató. 

„Örülök, hogy Magyarország leg-
jobb futsalcsapatában játszhatok, ez-
úttal is megmutattuk, hogy milyen
erősek vagyunk, megérdemelten
győztünk és ezzel a bajnokságot is
megnyertük. Természetesen a hátra-
lévő öt mérkőzésünkön is győzni sze-
retnénk” – fogalmazott a mesterhár-
mast elérő Dróth Zoltán.

„Tökéletes szezonunk van, amit el-
terveztünk, sikerült maradéktalanul
megvalósítanunk. Külön öröm, hogy
legnagyobb riválisunk otthonában si-
került megvédeni a bajnoki címünket.
Sporttörténelmet írtunk, Magyaror-
szágon még senkinek sem sikerült zsi-
nórban négy bajnoki címet nyerni, rá-
adásul győzelmünkkel elhódítottuk a
Szuperkupát is. Gratulálok a csapat
valamennyi tagjának, és köszönetet
szeretnék mondani valamennyi szpon-
zorunknak és a városvezetésnek az
egész éves támogatásért. Most ünne-
pelünk egy nagyot, majd pedig az
utánpótláscsapataink minél eredmé-
nyesebb bajnoki szerepléséért fogunk
dolgozni” – értékelt boldogan dr.
Drucskó Zoltán ügyvezető elnök. 

Szigetközi horgászverseny
A Szigetköz Horgász Egyesület horgászversenyt rende-
zett az Öttevényi-tavakon, melyen hetvenöt horgász vett
részt. A magas vízállás okozott némi nehézséget a nagy
tó félszigetére történő bejutásban, akik viszont oda húztak
sorszámot, a későbbiekben örülhettek, mert a legtöbb hal
ott esett zsákmányul. A háromórás versenyen összesen
huszonkettő ponty akadt horogra, amelyek nagy részét a
horgászok sportszerű módon visszaengedték a vízbe – tá-
jékoztatott Bunkóci Sándor, az egyesület elnöke.

Felnőtt kétbotos kategóriában ifj. Hitcser Ferenc
húsz kilogrammhoz közeli súllyal nyert, Takács Zoltán

tíz kilogrammot meghaladó fogásával második, míg
Nagy Csaba három kiló fölötti eredményével a harma-
dik lett. Az egy bottal horgászó felnőttek mezőnyében
Balázs Bertalan lett a kategória bajnoka, Tillinger Iván
ezüstérmet, míg ifj. Ihász József bronzérmet szerzett.
Az ifjúságiak korosztályában Orbán Roland, a hölgy
horgászok között Némethné Méhész Gabriella lett az
első. A gyermekek közül sorrendben Varga Erik, Fe-
renczi Áron és Németh Márton léphetett dobogóra.
Abszolút eredményben ifj. Hitcser Ferenc, Takács Zol-
tán, Balázs Bertalan sorrend alakult ki. 
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Szombaton rendezték meg városunkban a XVI. Lions
Club jótékonysági férfi páros teniszversenyt közel har-
minc sportszerető részvételével. A hagyományos sport-
eseménnyel a vak és gyengén látó, fogyatékkal élő,
beteg és hátrányos helyzetű gyermekeket támogatták,
emellett a sportolás fontosságára is felhívták a figyelmet,
hiszen Győrött a természeti adottságok és a létesítmé-
nyek egyaránt lehetővé teszik a rendszeres mozgást. Jó
példa erre a győztes páros egyik tagja, dr. Németh Viktor
is, aki Somogyi Zsolt oldalán bizonyult a legjobbnak. A
77 éves sportember rendszeresen teniszezik, és ha a
gyorsasága nem is a régi, a lelkesedése töretlen. Máso-
dik helyen a Kozák Tibor–Fehérvári Sándor páros vég-
zett, a megosztott harmadik hely a Szabó Norbert–Vas-
kovics László és a Balázs Lajos–Horváth László duóé
lett, utóbbi egység a fair play-díjat is hazavihette. 

A Vidra Úszóiskola folytatva a tizen-
nyolc éves hagyományt, idén is meg-
rendezi nyári napközis úszó- és sport-
táborát a győri strand területén. A szer-
vezők ötéves kortól várják a gyerekeket,
a turnusok hétfőtől péntekig tartanak,
mindennap 7.30-tól 16.15 óráig. Elő-
ször június 17-én, míg utoljára augusz-
tus 5-én nyitnak a tábor kapui. A részt-
vevők számára ebédet és uzsonnát biz-
tosítanak, a főétkezéskor többféle me-
nüből választhatnak a gyerekek. A napi
úszásfoglalkozás mellett számtalan
sport- és játéklehetőség várja a fiatalo-
kat, akik folyamatosan táborvezetői és
edzői felügyelet alatt állnak. Úszásokta-
tás, úszóedzés, futball, röplabda, kosár-
labda, aerobik, vízitorna, aszfaltrajzver-
seny és élményfürdőzés szerepel a szí-
nes programban, amelyhez festői kör-
nyezetet biztosít a győri strand. Rossz

Az ETO Park adott otthont
az idei modern táncsport
bajnokság döntőjének. A
kétnapos rendezvényen
közel 1300 versenyző vett
részt, akik az ország 34 tele-
püléséről, közel ötven egye-
sület képviseletében érkez-
tek városunkba. A verseny a
győri és megyei versenyzők
számára szép sikereket ho-
zott, így a június 20. és 23.
között Szigetszentmiklóson
megrendezendő világbaj-
nokságon is szép remé -
nyek kel indulhatnak a sop -
roni M.R.L. Club és Dirty
Dance, a győri A-Force 1,
Voke La Vida és Etalon Rit-
mic team, valamint a kisbaj-
csi Vörösmarty-iskola ver-
senyzői.

A Magyar Kick-box Szövetség Szent -
endrén rendezte meg a K-1 kategória
junior magyar bajnoki döntőjét, me-
lyen az Unicentrál Bulls versenyzői
közül Nardelotti Zoltán 75 kg-ban
első, míg Lukács Balázs 81 kg-ban
második helyezést ért el. Előbbi spor-
toló korábban a szlovák bajnoki címet
is begyűjtötte, így biztos helye van a
válogatottban. A versenyzőket Csányi
János és Vlasich Róbert készítette fel.

Nyári tábor a Vidra
Úszóiskolában

idő esetén a fiatalok az élményfürdő-
ben és az egyetemi kiscsarnokban szó-
rakozhatnak. Semmi sem kötelező,
mindenki maga választhatja ki, hogy
miben vesz részt.

A szervezők a gyermekek testi-lelki
épségéért felelősséget vállalnak, a tá-
borvezetők és a szülők kölcsönösen
elérhetik egymást, a gyerekeket kizá-
rólag a szülőknek vagy meghatalma-
zottaiknak adják át nap végén. Az
előző táborok nagy sikerét jelzi, hogy
a gyermekek évről évre visszajárnak a
Vidra Úszóiskola nyári programjára. A
vezetők célja, hogy kedvességgel, sze-
retettel és sok-sok mosollyal töltsék
meg a tábort, ami nem zárja ki a fe-
gyelmezett munkát. Fontos, hogy a tá-
borba mindenki örömmel menjen, jól
érezze magát, és utána szívesen em-
lékezzen vissza a tábori életre.

A részvételi díj egy hétre 22.500
forint, ha valaki több hetet szeretne
eltölteni, hetenként kétezer forint
kedvezményben részesül. Testvérek
21.500 forintért mehetnek fejen-
ként, a heti kedvezmény rájuk is vo-
natkozik. Áprilisi és májusi befizetés
esetén további kedvezmény jár, a
helyfoglalás hétezer forint. Érdek-
lődni Rákosfalvy Ferencnél lehet a

96/322-657-es és a 30/2722-064-
es, valamint Kovács Aliznál a
70/9479-409-es telefonszámon.
Jelentkezés hétfőn, szerdán és pén-
teken 16–18 óra között a győri sáto-
ros fedett uszodában, illetve szabad
hely esetén táborkezdésnél. To-
vábbi  információk és a napi prog-
ram leírása megtalálható a www.vid-
rauszoiskola.hu honlapon.

Jótékonysági
teniszverseny

Bajnoki érmek Szentendréről

Eltáncolt történetek

A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Szabadidősport Szövet-
ség a győrújbaráti gyermektá-
borban rendezte meg a ha-
gyományos krosszfutásver-
senyt. Az időjárás kegyes volt
a résztvevőkhöz, akiknek így
nem kellett extrém körülmé-
nyekkel megküzdeniük. Idén
összesen 135-en álltak rajthoz
a megmérettetésen, közülük
1,3 km-en Budai Janka és
Gombás Bálint, 4 km-en
Bauer Hanna és Molnár
Gábor, 7 km-en Néma Vero-
nika és Görözdi Máté, míg 14
km-en Tamási Ivett és Patonai
Gábor bizonyult a leggyor-
sabbnak. 

Győrújbaráti
krosszfutás
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Nem sikerült jól a Győri ETO FC leg-
utóbbi két bajnoki mérkőzése, a lista-
vezető négy nap alatt mindössze egy
pontot gyűjtött az OTP Bank Ligában.
A zöld-fehérek szombaton 1–1-es
döntetlent játszottak Pápán, a pont-
vesztés azért volt különösen fájó,
mert a győriek Varga kihagyott bünte-

Kecskeméten szakadt meg a sorozat

Két év után ismét versenyt hirdetett az
élvonalbeli klubok között a Magyar Lab-
darúgó Szövetség (MLSZ) és a Sport
TV a leginkább családbarát stadion cí-
mért. A Győri ETO FC címvédőként
indul a vetélkedésben, hiszen 2011-ben
az ETO Parkot tüntették ki a Sport TV
munkatársai és az MLSZ ellenőrei. Az
idei győztesnek az egymillió forintos
pénzdíj mellett a Sport TV tízmillió forint
értékű reklámfelületet biztosít. Kétré-
szes sorozatunk második felében bemu-
tatjuk, hogy a Győri ETO FC miként ké-
szül a megmérettetésre.  

A klub bérletesei, illetve mindazok,
akik bármelyik tavaszi mérkőzésre belé-
pőjegyet váltanak, május 31-ig ezer forin-
tos egységáron kereshetik fel a program
partnereit, így mindössze ennyiért mehet
be akár 4 fő a Mextrém Parkba, a Xantus
János Állatkertbe vagy a Rába Quelle Él-
ményfürdőbe. A program részeként kiter-
jesztették a mérkőzésekhez kapcsolódó
nyereményeket. A korábbiak mellett
újabb ajándékokat sorsoltak ki, így pél-
dául egy-egy család kapott wellnesshét-
végét a lipóti Orchidea Hotelbe, illetve a
Pápa elleni mérkőzésre is elutazhatott a
klub jóvoltából egy szerencsés család. A
mérkőzések kapcsán továbbra is animá-
tor foglalkozik a gyerekekkel a családi

Az ETO Parkban rendezték meg a Te-
lekom Labdarúgó Diákolimpia me-
gyei döntőjét, melyen 31 csapat
színei ben több mint 350 gyermek lé-
pett pályára. A rendezvényt Borkai
Zsolt polgármester nyitotta meg, vala-
mint beszédet mondott Balogh Gá -
bor, a Magyar Diáksport Szövetség el-
nöke is. Meglepetésként Szász Kitti
freestyle-világbajnok örvendeztette
meg a gyerekeket egy rövid bemuta-
tóval, a díjakat Vincze Ottó utánpótlás-
menedzser, Pintér Attila, a Győri ETO
FC vezetőedzője és Széles Imre, a
Győr-Moson-Sopron megyei Pedagó-
giai Intézet vezetője adták át.

Eredmények. I. korcsoport: 1. Rá-
kóczi (Csorna), 2. Kölcsey (Győr), 3.
Écs–Ravazd. II. korcsoport: 1. Fekete
(Győr), 2. Rákóczi (Csorna), 3. János-
somorja. III. korcsoport: 1. Fekete
(Győr), 2. Lackner (Sopron), 3. Táp-
szentmiklós. IV. korcsoport: 1. Rá-
kóczi (Csorna), 2. Farád, 3. Kapuvár.
V–VI. korcsoport: 1. Lukács (Győr), 2.
Jedlik (Győr), 3. Kazinczy (Győr). IV.
korcsoport, lányok: 1. Mihályi, 2. Pan-
nonhalma, 3. Lövő. Az első helyezet-
tek bejutottak az országos döntőbe.

Családbarát program 
szektorban, ahol külön gyerekbüfé várja
a legkisebbeket, a nőnap kapcsán koráb-
ban a Siófok elleni találkozót a hölgyek in-
gyen tekinthették meg, és továbbra is fi-
gyelnek arra, hogy a füstmentes nézőtér
program ne csak szlogen legyen, hanem
a dohányosok valóban csak a kijelölt he-
lyeken gyújtsanak rá. 

A szurkolókat igyekeznek maximá-
lisan kiszolgálni a hazai és az idegen-
beli mérkőzésekre szóló jegyek árusí-
tásával is, így például május 6-a és 8-
a között egyszerre akár három talál-
kozó belépőjét is meg lehet vásárolni,
és nem kell három külön időpontban
sorban állni a jegyekért. A hazai talál-
kozókra természetesen továbbra is
lehet online megvásárolni a belépőt.

A következő három hazai mérkőzé-
sen az ETO találkozója mellé még egy-
egy programot ajánlunk a nézőknek. A
pénteki Paks elleni összecsapás előmér-
kőzéseként a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Magyar Kupa döntőjét vívják meg a
csapatok, május 8-án pedig a Sport M
Kupa elődöntőjét játsszák a Videoton el-
leni kupavisszavágót megelőzően.
Május 12-én alighanem a klub legtöbb
legendája ott lesz az ETO Parkban, hi-
szen ekkor köszöntik a 30 és az 50 évvel
ezelőtt nyert bajnokcsapatot.

Labdarúgó
diákolimpia

tője ellenére Trajkovic góljával egé-
szen a hosszabbításig vezettek. A rá -
adásban aztán Maric szabadrúgása
után a labda kipattant Stevanovic ke-
zéből, Griffiths pedig közelről ki-
egyenlített. 

Kedden aztán megszakadt az ETO
huszonkét mérkőzésből álló veretlen-

ségi sorozata, a győriek 5–2-re kikap-
tak Kecskeméten. A vendégek már a
tizedik percben kétgólos hátrányba
kerültek, de Varga szépíteni tudott. Az
újabb kecskeméti találatra Kamber
válaszolt rögtön, így a szünetben 3–2-
re vezettek a hazaiak. A második játék-
részben az ETO mindent megtett az
egyenlítésért, de a kitámadó zöld-fe-
hérek ellen a Kecskemét még kétszer
betalált. A győriek hat fordulóval a baj-
nokság vége előtt tíz ponttal vezetnek
a második helyre felkapaszkodott Vi-
deoton előtt. A zöld-fehérek gyorsan
feledtethetik a kisiklást, hiszen pénte-
ken 19 órakor a Paksot fogadják az
ETO Parkban. 

A mérkőzés előtt 16 órakor rende-
zik meg a Megyei Magyar Kupa dön-
tőjét, melyben a Lipót Pékség és a Fu-
tura Mosonmagyaróvár csap össze a
Keglovich-kupáért. Az NB III és a me-
gyei I. osztály két meghatározó csa-
pata várhatóan remek mérkőzést ját-
szik, melyen a jótékonyság is főszere-
pet kap. A legjobb négy közé jutó csa-
patok, a tavalyi győztes Csorna és az
MLSZ megyei igazgatósága jelentős
támogatással járult hozzá egy pan-
nonhalmi labdarúgó, Maier Ottó
gyógykezeléséhez. 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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A Gréta konyhája című életmód- és
szakácskönyvet nyerheti meg, aki helyesen
válaszol három kérdésünkre, melyhez
segítséget ad „Az életmódváltás egy
döntéssel kezdődik” cikkünk. 

1. Mely életmóddal foglalkozik a könyv?
2. Melyek a „tiszta” táplálékok?
3. Mi a legfontosabb, tapasztalható változás az életmódváltás esetében?

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

szerző: z. a.
fotó: burger barna

Több szempontból is érdemes
részt venni a Kisalföld Vágtán, a
Nemzeti Vágta hivatalos előfu-
tamán. Idén a pünkösdi hétvé-
gén, május 17–19-én rendezik
meg a régió legnagyobb lovas
eseményét a győr-gyirmóti
Rodeo Ranchen.

„A Nemzeti Vágta előfutamain 100 ezer
forint nevezési díjért indulhatnak a tele-
pülések. A tét nem kicsi: az első két he-
lyezett megspórolja az országos verseny
kétmillió forintos nevezési díját, több
száz ezer látogató és több millió néző
előtt mutathatja be települését” – fejtette
ki Tóth Szilárd főszervező. Azok a telepü-
lések, melyek továbbjutnak a fővárosi
vágta középdöntőjébe, 300 ezer forintot
kapnak, a középdöntőbe jutás újabb 300
ezer forintot ér, a győztes pedig további
5 millió forintot nyer. „Érdemes tehát a
pénznyeremény miatt is indulni, a ver-
seny jó lehetőség bárki számára.”

Társadalmi esemény
a Kisalföld Vágta

Az eddigi évek nevezései alapján
elmondható, általában 20-25 telepü-
lés indul a megmérettetésen, eddig
14-en jelezték: részt vesznek a futa-
mokon. „Több településen nincs ko-
molyabb lovas élet, ezért a vágta sza-
bályai megengedik idegenlégiós al-
kalmazását. A Rodeo Ranchen felké-
szített lovaink tavaly szép eredményt
értek el, például Kalevala hátán Tap-
sony lovasa bejutott a döntőbe” –
mondta el Tóth Szilárd. Természete-
sen lesznek versenyek hobbilovasok-
nak is, a leendő versenyzőknek pedig
póni- és kamaszvágtát is rendeznek.

„Magyarországon a lóversenyzést
Széchenyi honosította meg. Azt szerette
volna, hogy az társadalmi esemény le-
gyen. Mi is szeretnénk elérni, hogy meg-
mozduljanak a települések, lovasok, min-
denki jöjjön, akinek lova van, vagy „csak”
szereti a lovakat. Ezért rendezünk idén lo-
vastalálkozót is a ranchen. A nyugat-ma-
gyarországi régió lovasai megismerhetik
egymást, összemérhetik tudásukat,
meg oszthatják egymással lovas élmé-
nyeiket” – hangsúlyozta a főszervező.

NYERJEN
szakácskönyvet!

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk április 30-ig.

Múlt heti játékunk nyertesei Priski Tímea, Fojtyik János, Tabáni Istvánné, Roz-
maring Tünde és Varga Péter. A szerencsések Kásás Tamás önéletrajzi köny-
vét vehetik át szerkesztŐségünkben.


