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6. oldal Ha valaki hamvasztás
után hazaviszi az urnát, akkor an-
nak biztosítania kell a látogatás
lehetőségét – mondta lapunknak
adott  interjújában Ladocsy Géza,
a Jószív Temetkezési Kft. vezetője.

13. oldal Egy eltűnt világ képeit
ígéri a Batthyány Gyula-életmű-ki-
állítás. A május 9-én nyíló tárlathoz
folyamatosan érkeznek a képek,
amelyek összesen mintegy három-
milliárd forintra vannak biztosítva.

9. oldal Első ízben rendeztek városunkban Nemzetközi Gyermek-
és Tinédzser addiktológiai Konferenciát, amelynek célja a szakma jó
gyakorlatainak összegzése. „A megelőzés egy komplex egészségfej-
lesztésben valósulhat meg, amit már óvodáskorban el kell kezdeni.
Minden iskola pedagógiai programjában szerepelnie kell az egész-
ségfejlesztési tervnek.

A régió mozdonya
Terítéken a város gazdasági programja

Írásunk az 5. oldalon

Gyôr, ETO Park, Élménysziget
+36 70 398 7756 • www.zsireltavolitasgyor.hu

A kupon felhasználható bérletvásárláshoz 
Május 15-ig!

MediShape – szépségszalon
Orvosesztétikai beavatkozások
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Fél évszázada rendezi meg a Kazinczy
Gimnázium a Szép magyar beszéd
verseny Kárpát-medencei döntőjét.  A
döntőbe került 150 diák és felkészítő
tanáraik az elmúlt hétvégén érkeztek
Győrbe, hogy kiderüljön, ki kaphatja
meg idén a Kazinczy-érmet. Harminc -
öt fiatal részesült a neves elismerés-
ben. A rendezvény ünnepélyes ered-
ményhirdetése vasárnap volt a Város-
háza dísztermében.

A Kazinczy Gimnázium igazgatója,
Németh Tibor és a tantestület Győr vá-
ros ezüst emlékérmét vehette át dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármestertől, vala-
mint elismerő miniszteri oklevelet ka-
pott Hoppál Pétertől, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma kultúráért felelős
államtitkárától a kiemelkedő szakmai
tevékenységük elismeréseként.

Hoppál Péter köszöntőjében hang-
súlyozta, bízik abban, hogy évtizedek
múltán is élő valóság lesz a beszéd-
művelés, a beszédápolás szent ügye,
köszönhetően a versenyzők, a Ka-
zinczy-díjasok példaadásának. Az ál-
lamtitkár felhívta a díjazottak figyel-
mét arra, legyenek büszkék, hogy ők

Április 29-én, szerdán 17 órakor
ingyenes jogsegélyszolgálat lesz
a Herman Ottó utca 22. szám
alatti MSZP Székházban. 

Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő április 28-án (kedd) 15:00–
16:00 óra között fogadóórát tart, a
Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala ménfőcsanaki la-
kossági információs irodán. (Győr-
Ménfőcsanak, Szertári u. 4. sz.)

Május 1-jén, pénteken este 21 és
24 óra között mindenkit szeretettel
vár a Rába Quelle Fürdő a szezon
utolsó éjszakai fürdőzésére! A 22
és 23 órakor kezdődő szaunafelön-
tések kakukkfű-, pálinka-, kamilla-
és cédrusfaillatokkal varázsolnak
el minket! A felöntések között ön-
feledten csúszdázhatunk, élvez-
hetjük az élményelemeket és a ví-
zibár szolgáltatásait. Mivel a nyár
előtt ez az utolsó éjszakai fürdőzés,
így a meglepetés garantált!

Fogadóóra            

Az utolsó éjszakai
fürdôzés

Jogsegély

Takács Krisztián, jobbikos önkor-
mányzati képviselő, fogadóórát tart
április 28-án, kedden 18 és 19 óra kö-
zött a szabadhegyi Magyar–Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Középiskolában. Minden kedves
érdeklődőt, sok szeretettel várunk. 

Fogadóóra            

Vízcseppet formálva szavaltak verset győri diákok szerdán dél-
után a Széchenyi téren, a Föld napja alkalmából. A Reflex környe-
zetvédő egyesület felhívására a Bencés gimnázium és a Gyakorló
általános iskola diákja vettek részt a villámcsődületen. Lajtmann
József környezetvédő elmondta, először 1970-ben, az USA-ban,
Denis Hayes hívó szavára diákok, egyetemisták demonstráltak a
Föld védelmében. Győrben a Reflex kezdeményezésére először
1990-ben tartották meg a Föld napját a Széchenyi téren, ahol ko-
rábban buszok, autók jártak, parkoló volt, bűz és káros anyagok
szennyezték a Belváros szívét. Ma ugyanitt, csendes, tiszta kör-
nyezetben lehet sétálni és élni.

Szép magyar beszéd Gyôrben

hogy a fiatalok „hazafiasságot, nem-
zetiességet szívjanak magukba”.

Az eseményen kiosztották az
Arany fokozatú Kazinczy-díjakat, vala-
mint a Péchy Blanka-díjat. Rendkívüli
Péchy Blanka-díjjal jutalmazták Szán-
tóné Vásárhelyi Zsuzsannát, a Ka-
zinczy Alapítvány kuratóriumi tagját,
Németh Tibort, a győri Kazinczy Fe-
renc Gimnázium igazgatóját, valamint
Sámbokréthy Pétert, a Beszélni nehéz
anyanyelvi mozgalom tagját.

a magyar nyelv legmagasabb rangú
művelői és ápolói a középiskolás kor-
osztályból és vigyék ezt az örökséget
tovább.

Wacha Imre, a bíráló bizottság el-
nöke felidézte az esemény fél évszáza-
dos kezdetét, beszélt arról, hogy az el-
múlt ötven évben 16 ezer diák és 5
ezer felkészítő tanár vett részt a verse-
nyeken. Kiemelte, szerinte a megmé-
rettetés célja az ifjúság anyanyelvi és
magatartáskultúrájának fejlesztése,

Villámcsôdület a Föld napján

Háromszáz fát ültet el a Győr-Szol Zrt., a vízügyi igaz-
gatóság megbízásából, az árterekben, a part rehabili-
tációs programjának keretében. Első ütemben a Mo-
soni-Duna jobb és bal partján platán- és kőriscseme-
ték kerültek a földbe, elsősorban a korábban kivágott,
elöregedett, beteg, balesetveszélyes fák pótlására.
Szeptemberig folytatódik a platánok, a mocsári cipru-
sok, a tulipánfák telepítése a Rába, az Ipar-csatorna
és a Radó-sziget partján. Radnóti Ákos alpolgármes-
ter a csütörtöki tájékoztatón elmondta, Győrben ta-
valy ősszel indult a nagyszabású faültetési program,
melynek keretében öt év alatt négyezer fát telepítenek
városszerte. A megyeszékhelyen egyébként jelenleg
53 ezer fát gondoz a Győr-Szol Zrt. 

Folytatódik a fatelepítés

Tánc témakör megoldókulcs: 1. 2,
2. 1, 3. X, 4. 1, 5. 2, 6. X, 7. 1, 8. 2,
9. X, 10. 2, 11. 1, 12. 2, 13. 2,
13+1. X. A művészet - tánc totót
összeállította: Kakuk János, köz-
művelődési szakember, néptán-
cos, néptáncoktató.

Arrabona vetélkedô

Újra Egészség Piac
A városszerte zajló szűrővizsgálat és előadás-
sorozat következő állomása április 24-én, pén-
teken 15:00 órától Szabadhegyen a József At-
tila Művelődési Házban, április 25-én, szomba-
ton 9:00 órától Adyvárosban a Móra Ferenc Ál-
talános és Szakközépiskolában, szintén április
25-én 10:00 órától pedig a Pinnyédi Művelődé-
si Házban lesz.
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Az idén már harmadik alkalom-
mal készíthetik el a rendhagyó
májusfát a győriek a Baross úti
Látogatóközpont előtt.

2013-ban hagyományteremtő
szándékkal indult a kezdeménye-
zés, és az idén már harmadízben
díszíthetjük fel közösen a Látogató-
központ előtti fát. A járókelők piros,
fehér és zöld szalagokra írhatják rá,
hogy személy szerint számukra mi-
ért kedves város Győr. Lehet az kul-
turális, építészeti vagy történelmi
érték, lehet egy kedves emlék, bár-
mi, ami városunkat számára külön-
legessé teszi.

A fa díszítését április 29-én,
szerdán délelőtt 11-kor kezdik
meg, és a nyár folyamán kérhető
szalag a Látogatóközpont munka-
társaitól. A szalagra egy rövid üze-
netet kell felírni, amely a „Miért sze-
retem Győrt?” kérdésre válaszol.

Megduplázta a látogatói központ épü-
letének nagyságát a győri Audi Hun-
garia Motor Kft., amely évente 18 ezer
látogatót fogad. Az ünnepélyes átadá-
son Thomas Faustmann, az ügyveze-
tés elnöke úgy fogalmazott, Győr vá-
rosmarketingjének szerves része az
Audi. Három prezentációs terem,
shop, kávézósarok várja a látogatókat
keddtől a győri Audiban. A bővítésre
azért volt szükség, mert folyamatosan
növekszik az Audit felkereső látogatók
száma. A gyár népszerűségére jellem-
ző, hogy aki most akar interneten he-
lyet foglalni, július előtt nem kap idő-
pontot. A látogatói központ 2010-ben
nyílt meg, azóta 58 ezer vendéget fo-
gadtak. Naponta öt vezetést tudnak
beiktatni, magyarul, németül vagy an-
golul. A hosszabb gyárlátogatás két-
órás, a rövidebb másfél órás. Magyar-
országon kívül szinte az egész világ-
ból érkeznek csoportok. Gondoltak a
mozgássérültekre is, akadálymentes
útvonalon járhatják be a gyárat. 

Nyugodtan kijelenthető, Győr látvá-
nyosságai között az Audi is fontos he-
lyen szerepel. Nem véletlenül fogalma-
zott úgy Thomas Faustmann, az ügyve-
zetés elnöke, hogy a gyár a városmarke-
ting szerves része. Ezt erősítette meg
Domanyik Eszter, a Városháza főosz-
tályvezetője is, miután Faustmanntól
megkapta a 001-es sorszámú, felújított
látogatói központba szóló belépőt. 

Bôvítette látogatói
központját az Audi
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70/521-9212 
Anemo Optima Kft.

kezelése,

Az állandóság és a változás jegyében
ünnepelte fennállásának 100 éves ju-
bileumát a Deák Ferenc Közgazdasá-
gi és Informatikai Szakközépiskola a
Richter Teremben. Az intézmény igaz-
gatója, Kovácsné Zimborás Ágnes fel-
idézte, az egykori Győr Szabad Királyi
Város Női Felsőkereskedelmi Iskolát
1915-ben alapította a város akkori
polgármestere, Farkas Mátyás. Hang-
súlyozta, az iskola hitvallása a becsü-
letes munka, ennek is köszönhető,
hogy a győri Deák országosan elis-
mert intézménnyé válhatott. 

Radnóti Ákos alpolgármester úgy
fogalmazott, városunk büszke a ma-
gas színvonalú szakközépiskolára, s

Néhány éve nyílt meg a győri állatkert
makiZOOja. A furcsa elnevezés, annyit
takar, hogy a látogatók bemehetnek a
gyűrűsfarkú makik kifutójába, és sze-
mélyesen találkozhatnak a mókás kiné-
zetű állatokkal. A gyűrűsfarkú makik
vagy más néven katták Madagaszkár
déli, délnyugati és délkeleti területein
csoportosan élnek az állatok, nappal ak-
tívak, emellett külsejük révén is mindig

Ismét szalagokra
írhatjuk: Miért
szeretjük Gyôrt

Az ifjúságnak ajánlotta a Győri Nemzeti Színház
2015/16-os évadját Forgács Péter igazgató, aki
csütörtökön ismertette a nyári szünet utáni műsor-
tervet. Repertoárra kerül William Shakespeare-től
a Vízkereszt, vagy bánom is én, Lev Tolsztoj Anna
Kareninája, Richard Rodgerstől és Oscar Ham-
mersteintől A muzsika hangja, Kodály Zoltántól a
Háry János, Ilja Ilf-Jevgenyij Petrovtól a Tizenkét
szék, valamint a Beatles.hu zenés darab. A Kisfa-
ludy Teremben Ken Ludwig Primadonnák, illetve
Egressy Zoltán 4x100 című műveket mutatja be a
társulat. Az igazgató elmondta, a tavaly bevezetett
Vill-Korr Sulibérletnek óriási sikere volt, a következő
évadban az Alice Csodaországban, Az ember ko-
médiája és A császár keze című darabokat mutatják
be ennek keretében. 

Kiss János, a Győri Balett igazgatója elárulta, a
2015/16-os évad őszi premierjén ismét két egyfel-
vonásos balettet mutatnak be Egyensúly címmel.

Ismertette következô évadját
a színház és a balett

Százéves a Deák szakközépiskola

bár már nem az önkormányzat az in-
tézmény fenntartója, a jövőben is kiáll-
nak az érdekei mellett. 

Az ünnepségen Simon Róbert Ba-
lázs országgyűlési képviselő is méltat-
ta az intézményt.

Ismét megnyitja kapuit a makiZOO!
elnyerik a látogatók rokonszenvét. Ez az
érdeklődés azonban még tovább nőtt
az elmúlt években, elsősorban egy nagy
sikerű animációs gyermekfilm, a Mada-
gaszkár nyomán. Idén az állatkert ko-
rábbi makikifutója egy rövid időre be-
zárt a nagyközönség előtt, viszont a hé-
ten egy teljesen új, kétszer akkora terü-
letű makiZOO nyitotta meg kapuit. Az
állatkert nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy a látogatókat minél közelebb hoz-
za az állatokhoz, így könnyebben meg-
ismerik azok viselkedését, táplálkozását
és élőhelyük sajátosságait. A megújult
makikifutóba belépve, a látogatók szó
szerint Madagaszkárra érkeznek, ahol
kijelölt sétaúton szabadon barangolhat-
nak a makik között, továbbá a kifutóban
több padot is elhelyeztek. A makikifutó
az állatkert nyitva tartási idejében láto-
gatható.

További képek: www. zoogyor.com
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PROGRAMOK  KÖZLEKEDÉS

Vállalkozásoknak ajánljuk

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Pékek jelentkezését várják
a június 14-i győri

Kenyérfesztiválra kiállítónak
és versenyzőnek is.

Tel.: 96/520-225.

Áprilisi
Könyvelői Klub
lesz április 28-án 9 órától.
Téma: a társasági-
adó-bevallás.

GERINC-es
gondolatok

a Kamarai Szalon áprilisi
programjában,

csontkováccsal is.
Április 29. 17 órától.

Kismama
munka-
vállalókkal
kapcsolatos speciális
szabályok a Munka-
ügyi klubban. A
GYED is adóköteles!
Április 30. 9 órától.

Folytatódik a KKV klub
május 7.-én, 15 órától. Témák: • Hol húzódnak

az ésszerű kockázatvállalás határai? • Egy sikeres
projektfinanszírozás bemutatása • Brókercégek 

kontra bankok • Vállalkozások befektetési
lehetőségei • Bizalmi vagyonkezelés

• Céges és magánvagyon biztonságba helyezése.
A klub nyitott, már most lehet jelentkezni.

Zajlik az Apáca utca, Bástya utca, Vörösmarty utca
és a Teleki út felújítása, amelyeket várhatóan május
második hetében vehetnek újra teljes értékűen bir-
tokba a közlekedők…

A négy utca felújítása a közműszolgáltatókkal ösz-
szehangoltan történik. Jelenleg a szűk, egyirányú ut-
cákban sem parkolni, sem közlekedni nem könnyű,
számos forgalmirend-változtatást kellett bevezetni a
munka elvégzése érdekében – nyilatkozta lapunknak
Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő Szervezet szóvivő-
je. „Úgy számolunk, hogy két hét múlva a munka dan-
dárján túl leszünk, és azzal foglalkozhatunk, hogy visz-
szaállítsuk a korábbi forgalmi rendet.”

A felújítások után a rossz úttest- és járdaburkolatok
a múlté válnak, hiszen a házfalak közti közterület teljes

„A városrész szilárd burkolatú útjainak felújítása mellett
nagy hangsúlyt fektetünk a murvás utak folyamatos
karbantartására is – fogalmazott lapunknak dr. Dézsi
Csaba András, Nádorváros önkormányzati képviselője.
Hozzátette, a tél és főleg a csapadékos időjárás, a ma-
gas talajvízszint jelentősen rontotta a Góré-dűlő és Rab-
kert útjainak állapotát. Mivel egyre többen élnek életvi-
tel-szerűen a kiskerti házakban, és egyre többen hasz-
nálják autójukat is rendszeresen a területen, ezért folya-
matos lakossági igény a murvás utak rendben tartása.
Az önkormányzat mintegy 25 millió forintot biztosított
a javításokra, murvapótlásokra. „Főként a főhálózati sze-
repben lévő utcákat javítottuk mindkét részen. A Rab-
kertben eddig nyolc, a Góré-dűlő területén négy utca
újult meg. A Parti utca, a Hullám utca, a Rabkerti utca,
a Fasor utca, a Kiskert utca, a Diófa utca szakaszosan
gépi úton, a Nektár utca, a Zsilip utca, a Fagyöngy utca,
a Jázmin utca, a Lugas utca és az Ádám utca kézi ren-
dezéssel. Természetesen továbbra is folytatjuk a mun-
kálatokat a pénzügyi lehetőségeink keretein belül.”

Kérdésünkre Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő
Szervezet szóvivője kifejtette, Sáráson, a szentiváni
kertvárosban, Sashegyen, a Góré-dűlőben, Rabkert-
ben, vagy épp a Fazekas-vermekben egyre nagyobb

Elkészült a Szigethy Attila útnak a Tihanyi Árpád út és
Kodály Zoltán út közötti kerékpárút felújítása a páros
oldalon is. A munka a Barátság Park irányába folyta-
tódik. Radnóti Ákos alpolgármester, adyvárosi önkor-
mányzati képviselő kiemelte, a városrészben egyre

Útjavítások a Rabkertben és a Góré-dûlôben

az igény az utak állapotának javítására, aminek a szer-
vezet úgy igyekszik megfelelni, hogy 50–75 millió
éves keretet fordít ezen utak karbantartására. Ennek
keretében a nagyobb forgalmú murvás utak javítását
évente egyszer vagy kétszer el tudják végezni. Az út-
kezelő a javítás után arra kéri a kiskerttulajdonosokat,
hogy a korábban elhelyezett 20 km/h sebességkor-
látozás betartására azért is figyeljenek oda, mert – a
biztonság mellett – ezzel hozzájárulnak a murvás út
tartósabb élettartamához is. 

A belvárosi utcák felújításáról
felújítást kap. A Bástya utcának a Vörösmarty utca és
Teleki út közötti szakasza már elkészült, a burkolati jelek
festése van még hátra. Az Apáca utcának a Teleki út és
Vörösmarty utca közötti szakasza alsó rétegű aszfalttal
rendelkezik, a sétálóutcás szakaszán – a Stelczer Lajos
utca és a Teleki út között – még bontják az aszfaltbur-
kolatot, amely ugyanolyan mintázatú kőburkolatot kap,
mint az Apáca utca másik sétálóutcás szakasza. 

A Teleki út is új burkolatot kap, jelenleg az aszfalto-
zás előkészítése folyik. Ezen a héten alsó rétegű asz-
faltozás lesz, a következő másfél héten belül pedig
végső aszfaltozást kap a Teleki út és az Apáca utca. Az
útkezelő tervei szerint május második hetére a felújí-
tások nagy része elkészül, ezután újra teljes értékűen
használhatja a forgalom az érintett utcákat.

Megújult a Szigethy Attila úti kerékpárút
jobbak a kerékpározás feltételei, hiszen a területen
több szakasz is megújult már – köztük a most átadott
pályával szemközti oldalon –, de új szakaszok is épül-
tek az Ifjúság körúton. Hozzátette, a felújítás még az
idén folytatódik a Szigethy Attila út–Barátság Park és
a vele szemben lévő benzinkút szakaszon.

Gancz Tamás, a terület önkormányzati képviselője
elmondta, a kerékpárút felújítására azért volt szükség,
mert a burkolat az évek során tönkrement, az itt talál-
ható platánfák gyökerei felnyomták az aszfaltot, az eső-
víz nem folyt el a zöldterület felé. A pálya rendbetétele
lakossági igény volt, hiszen egyre többen választják a
kerékpárt mint közlekedési eszközt, ami nem csoda,
hiszen Adyvárosban évről évre fejlődik a kerékpáros inf-
rastruktúra. Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet ve-
zetője kifejtette, a burkolat korszerűsítése során az út-
széli platánfa sor mellől elbontották a régi kerékpárút-
szakaszt, az új pályaszerkezetet pedig egy méterrel a
fáktól távolabb építették meg. A felújítás 14 millió fo-
rintból, önkormányzati forrásból valósult meg.
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A világpolitika szereplői hosszú év-
tizedek óta taktikáznak, és mint -
egy 20 országnál több nem is neve-
zi az egykori Oszmán Birodalom –
ma Törökország – területén élő ör-
mények tömeges lemészárlását ge-
nocídiumnak, azaz népirtásnak.
Az 1915. április 24-én kezdődött
borzalomban örmény becslések
szerint másfél millióan haltak
meg, a bűn terhének súlyát pedig
az sem könnyíti, hogy a jereváni
Népirtás Múzeumának adatai sze-
rint az áldozatok bizonyítható szá-
ma jóval kevesebb, 673.199. A hiva-
talos és nem hivatalos áldozatokra
emlékeztek a napokban Győrben
is. A helyi örmény nemzetiségi ön-
kormányzat rendezvényén az ün-
nepi szentmise után egy-egy szál
virágot dobtak a Mosoni-Dunába. 
A HVG minapi cikke szerint nem-
csak az érintett két nemzet és az
egyes államok ítélik meg másként
a száz éve történteket, hanem a
történészek is vitatkoznak azon,
mi válthatta ki az örmények szisz-
tematikus kiirtásának igényét. 
Leegyszerűsítve, kimondható-e a
genocídium szó, azaz itt valamely
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási
csoport megsemmisítésének szán-
dékával történt-e, ami történt,
vagy nem? (Mintha nem lenne
mindegy, hogy ártatlan embereket
milyen szándékkal ölnek meg.)
Persze akad, aki világosan beszél, a
tabukat előszeretettel döntőgető
Ferenc pápa istentiszteletén a XX.
század első népirtásának nevezte,
és a nácizmus, illetve a sztáliniz-
mus rémtetteivel állította párhu-
zamba azt, amit egy másik huma-
nista, a majd tíz éve elhunyt ame-
rikai író, Kurt Vonnegut így ír le
Kékszakáll című regényében: „A
törökök egyszerűen összeszedték
az összes örményt, akit otthoná-
ban, munka-, vagy játszó-, … vagy
pihenőhelyén, vagy bárhol talál-
tak, kihajtották őket a szabadba, és
addig tartották távol ételtől és víz-
től és menedéktől, és addig lőtték
és ütötték őket, míg mind kellően
halottnak nem látszott.”
Nem értem a tétovázó államok ve-
zetőit, nekem úgy tűnik, ennek az
éremnek csak egy oldala van. 

Wurmbrandt András

Fogalomzavar

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A fejlesztések folytatása, a to-
vábbi gazdaságélénkítés,
Győr még élhetőbbé tétele
szerepel a 2015–2020-as idő-
szakra készülő gazdasági
program prioritásai között…

A város 2015–2020-as gazdasági
programját az április 30-i közgyűlés
tárgyalja. „A jelenlegi állapotát mun-
kaanyagnak tekintjük, mert még az el-
lenzéki frakcióvezetőkkel is átbeszél-
jük az elképzeléseket” – hangsúlyozta
Borkai Zsolt polgármester. Kiemelte,
a gazdasági program az elmúlt évek
dinamikus fejlődését kívánja tovább-
vinni, ezért a város továbbra is épít ar-
ra a széles körű összefogásra, amely
a gazdaság szereplőivel, a kamarák-
kal és az oktatási intézményekkel, kü-
lönösen a Széchenyi István Egyetem-
mel egyre szilárdabbá vált. „Az elmúlt
évek sikerei közé tartozik az iparűzési
adó mértékének csökkentése, amely
tovább élénkítette a gazdaságot. Be-
szédes adat, hogy a megszűnt és az
újonnan létesült üzletek száma 2007–
2014-es időszak között pozitív szal-
dót mutat, de a 2014-es év ebből a
szempontból is kiemelkedő, hiszen a
363 megszűnő mellett 692 új léte-
sült.” A polgármester kitért az Audi
bővítéseire is, mint mondta, szintén a
gyümölcsöző együttgondolkodás
eredménye, hogy bár sok város pályá-
zott az új gyárra, a fejlesztés mégis
Győrben maradt. „Nem csak az Audi,
de számos más cég is nálunk bővített,
több milliárdos beruházásokat hajtott
végre többek között a Rehau, a Ne-
mak vagy épp a QP Zrt., de jó ered-
ményeket értek el a város olyan tradi-
cionális vállalatai is, mint a Rába vagy
a Graboplast.”

A gazdasági program prioritásai
között szerepelnek az ifjúsági olim-

piához kapcsolódó fejlesztések. Az
állam elsősorban a létesítményépí-
tést finanszírozza, a város pedig az
infrastrukturális fejlesztéseket bizto-
sítja, amely az EYOF-tól függetlenül
is a győriek érdekeit szolgálja. Vala-
mennyi városrészben folytatódnak
az úthálózat-fejlesztések, a közössé-
gi terek létrehozása, a csapadékvíz-
elvezetési rendszerek kiépítése, va-
lamint a belvárosi és az újvárosi re-
habilitáció is. Az intézményhálóza-
tot és a város erős szociális hálóját
továbbra is magas szinten kívánja
működtetni az önkormányzat, mi-
közben kiemelten támogatja a kul-
túrát és a sportot, utóbbi esetében
még nagyobb lehetőséget kíván te-

remteni az utánpótlásbázis növelé-
sének. Az idegenforgalom terén is
szép eredmények születtek az el-
múlt időszakban, amelyet szintén
folytatni szeretne a város. „A város-
üzemeltetés magas minősége és a
közbiztonság további fokozása
ugyancsak prioritás, beruházásaink
során pedig a Smart City elveit kí-
vánjuk szem előtt tartani, környezet-
kímélő megoldásokat alkalmazunk
a még élhetőbb város kialakítása, a
fenntartható fejlődés érdekében” –
emelte ki Borkai Zsolt, aki elmondta,
tervezik az iparűzési adó mértéké-
nek további csökkentését is, ameny-

nyiben folytatódik a dinamikus gaz-
dasági növekedés, erre néhány
éven belül sor kerülhet.

Fekete Dávid alpolgármester hoz-
zátette, a gazdasági program alapját
a már elkészült, és a közgyűlés által
egyhangúlag támogatott, integrált
városfejlesztési stratégia és a telepü-
lésfejlesztési koncepció adja. „Az idei
költségvetésnek már mintegy egy-
harmadát fejlesztésekre tudjuk fordí-
tani, ami a város gazdasági erejének
köszönhető, ezért tovább kívánjuk
folytatni azokat a gazdaságélénkítő
intézkedéseket, amelyek még von-
zóbbá teszik a várost a befektetők
számára. Az iparűzési adó kérdésén
túl ide tartozik az ipari park további

bővítése, infrastruktúrájának fejlesz-
tése is. „A saját erő mellett természe-
tesen az uniós forrásokkal is számo-
lunk a beruházásaink megvalósításá-
hoz. „Győr 2015–2020 között 21,6
milliárd forintra számíthat a Terület-
és településfejlesztési operatív prog-
ram keretében, célunk, hogy a lehív-
ható forrásokat minél hatékonyab-
ban használjuk fel. Emellett Győr iga-
zi regionális technológiai innovációs
centrummá kíván válni, ki szeretné
teljesíteni az elkezdett járműipari élet-
pályamodellt, ehhez pedig a már em-
lített széles körű összefogás tovább-
erősítése is szükséges.” 

Az elmúlt évek sikereit vinné tovább
a gyôri gazdasági program



szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Ha valaki hamvasztás után ha-
zaviszi az urnát, akkor annak biz-
tosítania kell a lehetőséget a ro-
konoknak, ismerősöknek, hogy
látogathassák azt, ez azonban
nem teljesen életszerű – mondta
lapunknak adott interjújában dr.
Ladocsy Géza, az Országos Te-
metkezési Egyesület alelnöke, a
Jószív Temetkezési Kft. vezetője.  

Azokhoz az időkhöz képest, amikor a
Jószív még temetkezési egyesület-
ként működött, napjainkra sokat vál-
toztak a temetkezési szokások. Amel-
lett, hogy akkoriban sok mindent a
hozzátartozók csinál-
tak, és elképzelhetet-
len volt, hogy ne egy-
házi szertartás le-
gyen, a hamvasztást
sem ismerték. An-
nak, hogy később
mégis elterjedt ez a
temetkezési forma, elsősorban anya-
gi okai voltak?

Annak idején, amikor ez elindult, hi-
vatalosan úgy hívták, hogy helykímélő
hamvasztásos temetés. A rendszer-
váltás előtti években felméréseket csi-
náltak ugyanis a sírkertekben, ame-
lyekből kiderült, hogy már nincsen
hely, bővíteni kellene, és ekkor kezdő-
dött az urnafülkék építése. Az állam
pedig árkiegészítést adott a hamvasz-
tásos temetésekre. Az országban há-
rom hamvasztó volt, Budapesten,
Szegeden és Debrecenben, az
egyes települések ezekhez voltak
hozzárendelve. Ilyen körülmények
között nem csoda, hogy akkori-
ban egy hónapos várakozási
idő volt. Talán ez az oka an-
nak is, hogy az egész ham-
vasztással kapcsolatos te-
metési szertartás egy kicsit
félrecsúszott. De visszaka-
nyarodva a kérdéséhez,
Győrben is építettek urnafala-
kat, és aki hamvasztásos teme-
tést rendezett, az nagyon olcsón
kapott urnafülkét, amihez még jött az
előbb említett árkiegészítés is. 
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Nem minden esetben életszerû
a temetkezésrôl szóló törvény 

Interjú dr. Ladocsy Gézával, az Országos Temetkezési Egyesület alelnökével, a Jószív Temetkezési Kft. vezetôjével  

Említette az előbb, hogy a ham-
vasztással kapcsolatos szertartás egy
kicsit félrecsúszott. Mit ért ezalatt?

A rendszerváltásig mindössze há-
rom hamvasztó működött az ország-
ban, ezért nagy volt a várakozási idő. 90'
után aztán elkezdtek épülni a hamvasz-
tók, Győrben, mi is felépítettük Európa
egyik legmodernebb ilyen létesítmé-
nyét, aminek köszönhetően a várakozá-
si idő jelentősen lecsökkent, gyakorlati-
lag nincs is. Viszont az a szokás meg-
maradt, hogy a halottól a hamvasztás
után vesznek búcsút. Európában
ugyanakkor ez úgy működik, hogy elő-
ször elbúcsúznak a testtől, és utána vi-
szik el hamvasztani. Tavaly egyébként
egy szakmai konferencián Esztergom-
ban mind a katolikus, mind pedig a pro-

testáns egyház képviselői az Európá-
ban bevett gyakorlat mellett foglal-
tak állást. Ennek ellenére nálunk ez
a mai napig fordítva működik. Ha-
vonta csak 1-2 esetben búcsúz-
nak el előbb a testtől a hozzátar-
tozók, miközben igazából ez
lenne etikus. 

Korábban a három hamvasztó va-
lamelyikéhez voltak rendelve a váro-
sok, ez viszonylag tiszta feltételeket
jelent. Most, hogy sokkal több ilyen
üzem működik az országban, ki dön-
ti el, hogy hol végzik a hamvasztást?

A törvény már korábban is azt mondta
ki, hogy a legolcsóbb és a legközelebbi
hamvasztóba kell vinni a halottat. A mos-
tani jogszabály-módosítás ezt annyiban
egészítette ki, hogy a magyarországi ösz-
szes hamvasztóüzemnek az árait közzé
kell tenni az interneten, és minden temet-
kezési szolgáltató irodájában ki kell füg-
geszteni, hogy melyik mennyiért ham-
vaszt. Tulajdonképpen három árnak kell
ebben benne lennie: a hamvasztás, a
hamvasztó koporsó és a hamvasztóba
szállítás díjának. Amikor azonban valaki

igénybe veszi ezt a szolgáltatást, ki-
sebb gondja is nagyobb annál, mint
hogy erre figyeljen. Azaz a temetkezési
vállalkozó választja ki valójában, hogy

kivel végezteti a ham-
vasztást. A tör-

vényt tehát
vagy betartja,

vagy nem.
Győrben is
van olyan

vállalkozó, aki nem itt hamvasztat, és erről
a hozzátartozókat nem tájékoztatja. A
hamvasztásról egyébként emléklapot kell
kiállítani, és azt a hozzátartozóknak oda
kell adni – ez viszont csak ritka esetekben
történik meg, azaz a hozzátartozó nem is
tudja, hogy hol történt a hamvasztás. A
dolog másik része, hogy a jogszabály sze-
rint a hamvasztóüzem által számlázott dí-
jat, változatlanul kell a számlába beállítani.
Azonban ha valaki nem számláz, akkor
nincs is mit beállítani. 

Ha már a tavalyi törvénymódosí-
tást említette többször is, az urnák
hazaviteléről hogy rendelkezik a jog-
szabály?

A törvény szerint haza lehet vinni az
urnákat, és ezt elég hivatalos közokirat-
tal dokumentálni, azaz két ember aláírá-
sával hitelesíteni. Ennek tartalmaznia
kell, hogy hova teszem az urnát, mivel az
a hely a jövőben temetkezési helyként
funkcionál, azaz a rokonoknak, ismerő-
söknek lehetőséget kell biztosítanom ar-
ra, hogy látogassák. Azaz be kell őket en-
gedjem, amikor jönnek, hogy elhelyez-
zék például az emlékezés virágait. Ön
szerint ez mennyire életszerű? Betartha-
tatlan. Úgyhogy szerintem az urnák
nagy részét változatlanul visszaviszik a
temetőkbe a hozzátartozók, hiszen en-
nek valójában a legtöbb esetben az a lé-
nyege, hogy a család régebbről meglé-
vő sírjára rátemessék az urnát. 

A hamvasztás ma már igen gya-
kori, de az arányokat tekintve ez mit
jelent?

Győrben a temetések 76 szá-
zaléka hamvasztásos temetés,
de ahogy megyünk távolabb a
nagyvárostól, úgy csökken ez
a szám. Csornán például 35
százalék körül van, Kapuvá-
ron pedig még kevesebb.
Szóval a régi szokások-
nak, a hagyományoknak

a kisebb településeken
még mindig nagyobb
szerepük van.

Az urnák nagy részét 
változatlanul visszaviszik
a temetôkbe
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2015. május 1-jén,
pénteken 8 órától 

5.HALÁSZLÉFÔZÔ
verseny

Gyirmóti

Helyszín: Aranyhal
szabadidôközpont,
horgásztavak

A részvétel díjtalan, de jelentkezéshez kötött.
Fôzôhelyet csak a határidôig regisztrált
jelentkezôknek tudunk biztosítani.
Jelentkezési határidô: április 28., 16 óra.

További információ
kérhetô: a Gyirmóti
Mûvelôdési Házban
vagy a muvhaz@
gyor-gyirmot.koznet.hu
e-mail címen, illetve
a 96/449-137-es
telefonszámon,
valamint  Gyirmóton
a Polgármesteri Hivatal
Lakossági Információs
Iro  dájában vagy a ba-
logh.kati@gyor-ph.hu
e-mail címen, illetve az
519-920-as telefonon.

A kizárólag Győrben készülő Audi TT
sportautó csúcsváltozatával, egy
TTS-sel ajándékozta meg a győri
Audi Hungaria Motor Kft. a megyei
rendőr-főkapitányságot. A 310 ló -
erős járművet hétfőn Gerd Walker,
járműgyártásért felelős ügyvezető
igazgató adta át Csizmadia Gábor
megyei főkapitánynak.

2005 óta támogatja az Audi a rend-
őrséget autókkal – tudtuk
meg az ünnepélyes kulcs -
átadón. Sorrendben ez
már a negyedik ajándék
Audi, ami a rendőrökhöz
kerül, ebből három TT és
egy A3 limuzin.

Az Audi számára kiemel-
ten fontos a közlekedésbiz-
tonság – fogalmazott a ren-
dezvényen Walker, aki el-
mondta azt, a biztonságot
egyrészt az autóba beépí-
tett vezetéstámogató rend-
szerekkel, másrészt pedig a
rendőrségnek adott autók-
kal szolgálják. 

A megyei főkapitány kö-
szönő szavaiban úgy fogal-
mazott, az autó robosztus,
sportos megjelenésével
azt sugallja a szabálysze-
gőknek, a rendőrség elől
nincs menekvés. A sza-
bálykövető állampolgárok
pedig a Rendőrség feliratú

310 lóerôs autót kapott
a rendôrség az Auditól

A győri utaztatásban érdekelt irodák,
konferencia- és rendezvényszervezők,
valamint a szaksajtó magyar és oszt-
rák képviselői jártak tanulmányúton
városunkban.

A programot a győri konferenciatu-
risztikai együttműködésben részt ve-
vő öt hotel (ETO Park Hotel Business
& Stadium, Hotel Famulus, Hotel Ibis,
Hotel Kálvária és Rába Hotel City Cen-
ter), valamint az önkormányzat szer-
vezte. A meghívás fő apropója az Audi
Aréna Győr első színházi nagyelőadá-
sa, a Madách Színház Macskák musi-
calje volt, amit egy rövid háznézést kö-
vetően tekintettek meg a vendégek. A
kétnapos program során megismer-
kedtek a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központtal, élmény-idegenvezetésen
vettek részt a barokk belvárosban, a
Püspökvár tornyából élvezhették a

Mint rendezvényhelyszínnel
ismerkedtek Gyôrrel

csodás panorámát, és bepillantottak
az Aqua Sportközpontba, Győr új ver-
senyuszodájába is. Vasárnap a résztve-
vők élményfürdőzés vagy pannonhalmi
látogatás közül választhattak, melyek
kiváló kiegészítő elemei lehetnek egy
győri két vagy többnapos rendezvény-
nek, legyen az konferencia vagy sza-
badidős esemény.

A két nap hasznosan telt a 17 ven-
dégnek, akik Győr kibővült turisztikai
kínálatát megismerve, a szervezőkkel
együtt bíznak a további sikeres együtt-
működésben.

A programot támogatta a Győr Pro-
jekt Kft., a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ, a Pannonhalmi Főapátság –
TriCollis Foglalási Központ, a Rába
Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfür-
dő, valamint a Zichy Ferenc Látogató-
központ.

TTS-nek köszönhetően, nyugalmat
érezhetnek. 

Az új rendőrségi TTS ibiszfehér, 2
literes TFSI motorral szerelt, matrix
LED fényszórókkal, a legmodernebb
vezetéstámogató rendszerekkel. 

Az ünnepélyes kulcsátadáson ott
volt Thomas Faustmann, az Audi
ügyvezetésének elnöke és Horváth
Csaba, Győr rendőrkapitánya is. 
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HIRDETÉS  PR-CIKK

Nemcsak hazai, hanem külföldi nyelvtanfolyamon va-
ló részvételt is kínál a Hatos és Társa Nyelviskola a
partner-kapcsolatai révén. Angolul a Bristoli Interna-
tional House keretein belül anyanyelvi tanárokkal, jól
felszerelt tantermekben tanulhatnak a hallgatók. A ju-
nior kurzusokat Bristol legelegánsabb negyedében, a
Clifftonban a 12–17 éves korosztály számára ajánlja
a nyelviskola, ahol a hallgatók maximum 15 fős vegyes
nemzetiségű csoportokban tanulnak. A tanfolyam
hossza választható, 2-3 hetes kurzusokon való rész-
vételre van lehetőség, heti 20 tanórában. A délelőtti
nyelvórák színes nyelvi programot kínálnak korosztály-
hoz igazított témákkal. A nyelvórákat az iskola
által szervezett délutáni szabadidős
programok követik, ahol a diákok kü-
lönféle kulturális, kulináris és sport-
programokon tudnak részt venni ta-
nári felügyelet mellett, ellátogathat-
nak például Londonba, Cardiffba és
Cheddarba. A kurzusok a nyári szü-
netben június 29-től augusztus köze-
péig, minden hétfőn folyamatosan indul-
nak. A Hatos Nyelviskola helyi magyar kollé-
gája is a diákok rendelkezésére áll.

18 év felettiek számára 20 vagy 30
órás heti óraszámban indulnak tanfo-
lyamok a nyár folyamán, nyolc nyelvi
szinten, kis létszámú csoportokban.
Az elhelyezés családoknál, félpanziós el-
látással, illetve ifjúsági szállón, önellátással
oldható meg.

Tanuljon nyelvet külföldön, hatékonyan!
A német nyelv iránt érdeklődő fiatalok számára a

bécsi Alpha nyelviskola kínál délelőtti nyelvtanulási le-
hetőséget, heti 20 tanórában, délutáni szabadidős
programokkal kiegészítve. A hallgatók elhelyezésére
ifjúsági szállón van lehetőség, amely az oktatási hely-

színtől mindössze 10-15 percnyire van metróval. A
nyelvtanulásra július és augusztus első két hetében
van lehetőség. A 17 évnél idősebbek számára a 2-3
hetes Klagenfurt Alpok-Adria Egyetem Nyelvi Centru-
mának tanfolyamait ajánlja a Hatos és Társa Nyelvis-

kola. A fenti lehetőségekhez hasonlóan a délelőtti
nyelvoktatást itt is változatos délutáni szabad-

idős programok követik. Az elhelyezés fél-
panziós ellátással ifjúsági szállón, illetve
apartmanházban lehetséges. A 8–12, va-
lamint a 13–16 éves korosztály számára
Salzburg mellett szervezett nyári táboro-
zásra van lehetőség, teljes ellátással, 24
órás felügyelet mellett, ahol a nyelvtanu-
lást rengeteg szórakoztató szabadidős
program egészíti ki; köztük egy kalandpark
várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

A Hatos és Társa Nyelviskola azokra is
gondolt, akik spanyolt tanulnának anyanyelvi

környezetben: a 13–17 éves diákok számára
a malagai nyári tábor kínál remek lehetőséget

a kezdőtől középfokú szintig. A tábor időtartama
a hallgató igényeihez szabott, 1, 2 vagy akár 3 hét

is lehet. A heti 20 nyelvóra mellett, koordinátorok által
felügyelt délutáni és esti szabadidős programokon
vehetnek részt a hallgatók, akiket helyi családoknál
helyeznek el félpanziós vagy teljes ellátást biztosítva.
A közösségi, kulturális, sport- és tematikus progra-
mok elősegítik, hogy a gyakorlatban is hasznát ve-
gyék az elsajátított nyelvtudásnak. 

(X)
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FIATALOK HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Első ízben rendeztek városunkban
Nemzetközi Gyermek- és Tinédzser -
addiktológiai Konferenciát, amelynek
célja a szakma jó gyakorlatainak ösz-
szegzése. „A megelőzés egy komplex
egészségfejlesztésben valósulhat
meg, amit már óvodáskorban el kell
kezdeni. Minden iskola pedagógiai
programjában szerepelnie kell az
egészségfejlesztési tervnek, és a győ-
ri konferencia tapasztalataiból akár
módszertani ajánlás is születhet eh-
hez” – fogalmazott Pölöskei Gáborné,
az EMMI köznevelésért felelős helyet-
tes államtitkára.

Shanda Tamás ifjúságpolitikáért
felelős helyettes államtitkár kiemelte,
a család és a baráti kör a két legfonto-
sabb közeg, ami hatással van a fiata-
lokra, ezért fontos ezen közösségek
megerősítése. Hozzátette, a kormány-
zat kiemelten támogatja a családokat,
és az idén több forrásból is segíti az if-
júsági közösségek megerősítését.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, a győri Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum elnöke hangsúlyozta, elisme-
rés a városnak, hogy otthont adhat a
rangos konferenciának. „Talán nem
véletlen, hiszen a győri szakemberek

A család, a baráti közösség és az iskola
terelheti a hasznos célok irányába a fiatalokat

Alternatívát a drogok helyett!
példamutatóan tevékenykednek a
prevenció terén, és az önkormányzat
kiemelten támogatja a droghasználat
csökkentését célzó programokat.”
Emlékezetes, hogy a városban a közel-
múltban indult el kísérleti jelleggel a
szórakozóhelyeken az ártalomcsök-
kentő és megelőző partisegély-szol-
gáltatás is.

Farkas Péter, a Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet főigazgatója rá-
mutatott, a konferencia mozgatója az
Európai Unió által finanszírozott pro-
jekt jelmondata: „Legyen más a szen-
vedélyed!” Ehhez csatlakozott Foga-
rasy Gabriella projektmenedzser, aki
hangsúlyozta, a cél, hogy megfelelő
alternatívákat tudjunk kínálni a fiata-

loknak. A program keretében 54 hely-
színre látogat el az a roadshow, ame-
lyen sportolók, zenészek, művészek
mutatnak életükkel személyes példát
a fiataloknak, és amely már a győri ti-
nédzsereket is megszólította. Burszki
Mónika, a Nemzeti Drogmegelőzési
Iroda főosztályvezetője azzal zárta,
csak együtt lehetünk eredményesek.
„A drogfogyasztás terjedésének visz-
szaszorításához a szakterületek
együttműködésére van szükség,
emellett pedig széles körű társadalmi
összefogásra. Ezt szolgálja a – Legyen
más a szenvedélyed – program.” 

A győri Családsegítő Szolgálat Marcalvárosi Családsegítő – Adomány Köz-
pont (9024 Győr, Mónus I. út 41.) felújítási munkálatok miatt, várhatóan április
27. és június 30. között zárva tart. A munkálatok ideje alatt az adományok fo-
gadása és kiosztása is szünetel. A családgondozók ez idő alatt is elérhetőek a
Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ 1. sz. Területi Irodájában (9024
Győr, Lajta u. 18.) hétfőn 13 és 15.15 óra között, kedden 8 és 12, 13 és 17.30,
valamint szerdán 10 és 12, valamint 13 és 15.15 óra között. Pénteken 10 és
12 óra között lehet keresni az irodát, csütörtökön viszont nincs ügyfélfogadás.
Információ kérhető: a 96/427-166-os telefonszámon.

Felújítási munkák a családsegítônél
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Idén hozzánk jön a Flúgos Futam
Április utolsó szombatján egy
napra bárki újra gyermek és egy-
ben hős lehet. A Flúgos Futam
résztvevői Budapesttől Győrig
autóznak, az út alatt pedig szá-
mos váratlan és kreatív feladatot
kell megoldaniuk.

Az idén már kilencedik alka-
lommal megrendezésre kerülő
Flúgos Futam célja, hogy jóté-
kony formában összekösse a kel-
lemest a hasznossal.  Vagyis
hogy cégek kreatív együttműkö-

dés keretében jótékonykodjanak
úgy, hogy eközben a versenyzők,
civilek vagy akár cégek dolgozói
még szórakozhassanak is, ezzel
örök élményeket szerezve.

A feladat röviden: eljutni A-ból
B-be, a lehető legtöbb pontot

megszerezve. A jelmezekbe öltö-
zött versenyzők előtt a start, vagyis
az A pont ismeretes csupán. A töb-
bi állomásponthoz vezető itinere-
ket rejtélyes, vicces találós kérdé-
sek formájában kapja meg min-
den versenyző. A feladat, megtalál-
ni minden állomást, ott teljesíteni
hol az erőt, hol a gyorsaságot, hol
a kreativitást és találékonyságot
próbára tevő feladványokat.

A Flúgos Futam támogatottjai
korábban is a gyermekek voltak,

így idén is az volt a  tervünk, hogy
egy gyermekekkel foglalkozó
szervezetet támogassunk. A vá-
lasztás Közép-Európa legna-
gyobb gyermekkórházára, a He-
im Pál Gyermekkórházra esett.
Nekik gyűjtünk tárgyi és anyagi

felajánlásokat, adományokat, va-
lamint segítünk az adó 1%-os
kampány hirdetésében is. A Fu-
tam előtt közzétettük a kórház kí-
vánságlistáját is, melyen megta-
lálható, hogy milyen tárgyi ado-
mányoknak örülnének legjob-
ban. Mindezeken kívül célul tűz-
tük ki magunknak, hogy létreho-
zunk egy adományvonalat a kór-
ház számára, ahol lehetőség
lesz telefonhívással vagy sms-
sel adakozni – mondta a Flúgos

Futam főszervezője, Németh Tí-
mea, aki hozzátette: az idén
Győrben végződő futamra már
a hivatalos nevezés megkezdé-
se előtt több tucat „flúgos" je-
lentkezett.

www.flugos.hu

Gyakorlatot tartottak a napokban a multifunk-
cionális csarnokban, ötezer embernek kellett
nyolc perc alatt elhagynia a létesítményt.

A város új csarnoka gyakran ad helyet ötezer
főnél is nagyobb látogatottságú rendezvények-
nek, ezért fontos a biztonság, egy esetleges vész-
helyzet esetén a terület gyors elhagyása. A héten
a megyei katasztrófavédelem, a polgári védelem,
a rendőrség, a mentők és az önkormányzat közös
programján a gyakorlatban is kielemezhették a
szakemberek egy kiürítés tapasztalatait. 

A város középiskoláiból ötezer fiatal imitálta a
sportesemény közönségét, a bombariadó bekö-
vetkeztekor a szakemberek feladata volt, hogy a
bent lévőket minél gyorsabban kimenekítsék.
Számukra egyébként a bemutató előtt elméleti
és gyakorlati kiképzést is szerveztek. Csepi László
tűzoltó alezredes, a megyei Polgári Védelmi Szö-
vetség titkára a gyakorlatról elmondta, bár a ter-
vek szerint nyolc perc alatt kell teljesen kiüríteni a
létesítményt, a fiatalok ennél hamarabb, nem
egészen hat perc alatt elhagyták az Aréna épüle-
tét. A gyakorlat tehát sikeresen zárult, amelynek
tapasztalatai a szakemberek munkáját segíti a
vészhelyzetekre való felkészülésben.

Kiürítették
az Audi Arénát

MEGNYITOTTUNK!
Minőségi termelői borok kimérése kedvező áron!

TERMELŐI BOR ÉRTÉKESÍTÉS GYŐRBEN, A VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN
Nyitva tartás: kedd-szombat reggel 7 órától délután 2 óráig

Fajtáink: Olaszrizling, Chardonnay, Szürkebarát, Muskotály, Kékfrankos, Merlot

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Amennyiben megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát
2015. április 30-ig az allas@somogyi.hu e-mail címre.

A gyôri székhelyû Somogyi Elektronic® Kft.
folyamatos fejlôdésének biztosítása céljából,
marketing csapata bôvítéséhez keres

Kereskedelmi és marketing asszisztens 
munkatársat központi irodájába

FŐBB FELADATOK:
• A kereskedelmi és marketing osztály napi
munkájának támogatása
• A honlap, kiadványok, termékcsomagolások,
webáruház és fotóstúdióhoz kapcsolódó
operatív és adminisztratív feladatok ellátása
• Nyilvántartások, adattáblázatok,
dokumentációk elkészítése

ELVÁRÁSOK:
• Legalább középszintű angol vagy
német nyelvtudás szóban és írásban
• Felhasználói szintű MS Office
számítógépes ismeretek
• Aktív rendszerszemlélet; önálló
munkavégzés
• Kiváló kommunikációs készség

ELŐNYT JELENT:
• Fotóstúdió, honlap vagy
webáruház üzemeltetésében
szerzett tapasztalat
• Photoshop ismerete
• Szlo vák vagy román nyelv
ismerete
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KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: orosz sándor

A forró Nápolyba invitálja a közönséget
a Győri Nemzeti Színház, szombaton
ugyanis a Kaviár és lencse című vígjá-
tékot mutatja be a társulat. A szórakoz-
tató történetet az olaszok tempera-
mentumosságával írta meg Giulio
Scarnacci és Renzo Tarabusi, a színpa-
don kalamajkák sora bontakozik ki sze-
relemmel és humorral átszőve.

A darabot Balikó Tamás rendezte
volna Győrben, a színművész-rendező
tavaly novemberi halála miatt azon-
ban Szurdi Miklós állítja színpadra a
komédiát. „Az olvasópróba megemlé-
kezéssel indult, s mindenki lelkében
ott van, hogy szeretne megfelelni Ta-
másnak is” – mondta el a rendező és
hozzátette, nagyon jól dolgozik a tár-
sulat, kiváló csapattal ismerkedhetett
meg.

A címben szereplő kaviár a tékozló
gazdagság, a lencse pedig a szegény-
ség jelképe: a II. világháborúban meg-
tépázott Olaszországban járunk, s a
két társadalmi osztály szereplői eleve-
nednek meg előttünk. Szurdi Miklós
rámutatott, a gazdagok rácsodálkoz-

Vérbô komédiát mutatnak be
a gyôri színházban

va, úgy figyelik a szegénységet, mint
múzeumban a kiállított tárgyakat.
Meglátása szerint ez ma is így van, oly-
kor minden empátia nélkül nézünk a
szegénységre.

A sztori főszereplője Leonida Papa-
getto, egy szélhámos, foglalkozását
tekintve főállású vendég, akinek tá-
mad egy jó ötlete, melyet aztán szá-
mos bonyodalom követ. „A szerzők
örök érvényű vígjátékot írtak, szinte
minden évben bemutatják valahol a
Kaviár és lencsét, kevés az ilyen vérbő,
jó komédia a világirodalomban” –
hangsúlyozta a rendező. A darab
azonban nem csupán vígjáték, inkább
nevezhető tragikomédiának, melyben
a humor mellett a létfenntartás ke-
gyetlensége is megjelenik. Ahogy pe-
dig a darab ismertetőjében is olvas-
hatjuk: mélyenszántó társadalmi drá-
máról nincs szó, a komédia „csak" el-
gondolkodtató és tanulságos.

Az olasz szerzőpáros valószínűleg
magának írta a Kaviár és lencsét, s el
is játszották azt. A műből magyar té-
véjáték is született, amelynek egyik
szereplője Szilágyi István, Pityi bácsi
volt, a Győri Nemzeti Színház művé-
sze, aki most is színpadra lép.
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Szerzetes, főpap, hazafi: Széchényi
Pál. A nagycenki múmia kutatása –
méltóságteljes, izgalmas és tanulsá-
gos interaktív kiállítás látható a Ma-
gyar Ispita épületében.

A tárlaton az antropológia, a történe-
lem, az orvostudomány és a művészet
segítségével ismerkedhetnek meg a lá-
togatók a méltatlanul elfeledett Széché-
nyi Pál érsek életével, munkásságával,
szellemiségével és korával.

A pénteki megnyitón dr. Lukácsi Zol-
tán atya, a Győri Hittudományi Főiskola
rektora felidézte Széchényi Pál életútját,
elmondta, pécsi püspökként győri
nagyprépostként, veszprémi püspök-
ként, majd kalocsai érsekként szolgálta
az egyházat. 1704-ben fontos megbíza-
tást kapott: a bécsi udvar arra kérte fel,
hogy tárgyaljon II. Rákóczi Ferenc feje-
delemmel. Küldetése azonban életében
nem járt sikerrel, a békekötés csak
1711-ben valósult meg.

Fekte Dávid alpolgármester kö-
szöntőjében hangsúlyozta, a város, a
győri önkormányzat büszke arra, hogy
egy ilyen nagy jelentőségű kiállítást tá-
mogathat, és örül annak, hogy az in-

Interaktív kiállítás Széchényi Pálról
teraktív tárlattal a fiatalabb generá -
ciókat is képesek lesznek megszólítani.

A megnyitó végén Guido Caccini
Ave Maria zeneművére gróf  Széché-
nyi Krisztián táncművész saját koreog-
ráfiával tisztelgett őse, Pál érsek em-
léke előtt.

A kiállítást végigjárva, dr. Lukácsi
Zoltán lapunknak arról mesélt, hogy
tízéves kutatómunka előzte meg a tár-
lat megnyitását. Aki ellátogat a Ma-
gyar Ispitába, azt máris megérinti a

széchényiek „szelleme”, hiszen Szé-
chényi György győri püspök alapította
az ispitát 1666-ban, és ezeken a lép-
csőkön és e falak között járt gyakorta
Széchényi Pál is.

Nincsenek vitrinek, kordonok, van-
nak viszont fényképek, filmek, videók,

animációk, installációk. Megfoghat-
juk, megvizsgálhatjuk a Széchényi Pál
múmiájára megtévesztésig hasonlító
hamis múmiát, kézbe vehetjük az ér-
sek koponyájának 3D-ben nyomtatott

pontos mását, és megtapogathatjuk
a róla készült mellszobrokat is.

Lukácsi atya azt meséli, hogy
2007-ben volt a múmia vizsgálata, a
Széchényi család egyetlen napot en-
gedélyezett rá, és azt kérték, hogy egy
katolikus pap legyen végig mellette a
vizsgálatok folyamán. Az atya latinul
végezte a beszentelési szertartást, és
mint mondja, felemelő, megható volt
számára, hogy egy napra, egy három-
száz éves főpap titkára lehetett.

Az egész kutatássorozatot Kristóf
Lilla Alida szervezte az előkészítéstől
kezdve, a különféle tudományágak
képviselőinek bevonásán, a vizsgála-
tok lebonyolításán át, a kiértékelése-
kig. Fény derült arra, hogy az érsek a
szóbeszéddel ellentétben nem arzén-
mérgezésben, hanem természetes
halállal halt meg.

Széchényi Pál érsek emlékezete
címmel igényes megjelenésű, gazdag
képanyaggal illusztrált könyvet is kiad-
tak, amely a laikusok számára is élve-
zetes olvasmányt ígér. A második, át-
dolgozott kiadás bemutatója a napok-
ban, Bécsben lesz.

A győri tárlat szeptember 30-ig lá-
togatható a Nefelejcs köz 3. szám
alatt.

szerző: bajzát zsuzsanna
fotó: herczeg istván

A május elsejét a legtöbben pihenéssel,
programokkal, barátokkal töltik, nem rit-
kák ilyentájt a falunapok, a szabadtéri
vurstlik. A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum és a RómerKvelle-
produkció is gondolt egy nagyot, és
rendhagyó módon ingyenes belvárosi
koncertekkel várják a majálist.

Grászli Bernadett igazgató lapunk-
nak elmondta, az elmúlt hónapok ta-
pasztalatai alapján a RómerKvelle név
garanciát jelent a győrieknek és a Győr-
be látogatóknak a minőségre, a színvo-
nalas szórakozásra.

Két helyszínen, a Nefelejcs közben,
és a Rómer Házban a legjobb hazai

RómerKvelle fesztivál
együttesek koncertjeire várják az érdek-
lődőket, olyan kuriózumokkal, amelye-
ket a győri közönség megérdemel – ezt
már Horváth Gábortól, a szervező pro-
dukció egyik vezetőjétől tudtuk meg.

Április 30-án ingyenes nagykoncer-
tet ad a Nefelejcs közi színpadon a The
Carbonfools zenekar. Fehér Balázs, a
csapat frontembere úgy nyilatkozott, a
tavaszi és a nyári koncertek után pihen
majd egyet a csapat, így nem kizárt,
hogy idén, a RómerKvelle-fesztiválon
láthatják őket utoljára a győriek.

Ezen a napon fellép még a Gypo
Circus, és a Muriel, az after partyról
pedig a Belga gondoskodik majd a
Rómer Házban. Akik még bírják
szusszal, azok a legjobb Petőfi
DJ-kkel szórakozhatnak, zenél
Sikztah és SpaceMonkei.

Május 1-jén már délután indul a
program a Rómer Házban, a slam po-
etry szerelmeseit várják 16 órától. Este
pedig vidéki premier, hiszen a pesti le-
mezbemutató után Győrben mutatja be
először vadi új, 10.  korongját az Irie Maf-
fia, és ezen a napon ad koncertet az in-
gyenes, szabadtéri színpadon az
A.K.E.Z.D.E.T.P.H.I.A.I, és Odett is. Az es-
te ez alkalommal is a Rómer Házban zá-
rul, a Petőfi DJ-ket május elsején a Dub-
lic és a Raise Spirit képviseli majd.
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KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Sorra érkeznek a festmények
Győrbe, az Esterházy-palotába,
ahol minden idők legnagyobb
Batthyány Gyula életmű-kiállí-
tását rendezik meg. 

Kedden kezdte bontogatni a gondo-
san csomagolt képeket a sajtó képvi-
selői előtt Grászli Bernadett múzeum-
igazgató és Fekete Dávid alpolgár-
mester. A 150 festményt több mint
hárommilliárd forintra biztosították.

A műalkotásokat a Szépművészeti
Múzeumból és több tucatnyi magán-
gyűjteményből kölcsönözték, vannak

köztük olyanok, amelyeket még soha
nem láthatott a nagyközönség. A tár-
lat a videó installációk, valamint a fes-
tő hagyatékából származó tárgyaktól
is különleges lesz.

Az alpolgármester felelevenítette
Batthyány Gyula gróf életútját, aki
Batthyány Lajos, az első magyar mi-
niszterelnök dédunokája volt, 1887 és
1959 között élt. A 20. század magyar
festészetének egyik legkülönlege-
sebb, legizgalma-
sabb alakjaként
tartják számon. A
történelmi arisztok-
rata családban fel-
nőve, az 1910-es
évektől, az 1950-
es évekig alkotott
maradandót.  A
festészet mellett könyveket illusztrált,
díszlet- és jelmezterveket készített,
festőiskolát vezetett, önálló grafikai al-
bumokat jelentetett meg. Egy kon-
cepciós perben 1952-ben bebörtö-
nözték, vagyonát elkobozták. Halálát
követően műveiről még beszélni sem

Képek egy eltûnt világból
volt szabad, munkásságát elhallgat-
ták, csak a 90-es években kezdtek fel-
tűnni festményei a műtárgypiacon. 

Műveinek többsége magánkézben
van, a ma ismert festmények csak
munkásságának 20 százalékát adják.
A szakértők azt mondják, minden
egyes Batthyány-kép mögött még
négy-öt lehet, amelyet nem ismerünk. 

A festőművész bejárta a világot,
tájképei utazásairól mesélnek, portréi
az arisztokrácia fényűző életébe en-
gednek bepillantást.  A laikusok szá-
mára is élvezhető, gazdag színvilágú
festményei történelmi eseményeket
mesélnek el. 

Grászli Bernadett kiemelte, a győri
önkormányzat jóvoltából három jelen-

tős festményt Amerikából sikerült el-
hozni a győri kiállításra. A tárlatot a
Kieselbach Galériával közösen rende-
zi a Rómer Múzeum, és szintén közös
kiadásban jelent meg  Molnos Péter
Gróf Batthyány Gyula – Képek egy el-
tűnt világból című új kötete. A 240 ol-
dalas könyvben több mint 180 műal-
kotás reprodukciója, valamint közel
240 korabeli fénykép és dokumentum
kapott helyet.

Az is kiderült, hogy a tárlat méltó
bemutatásához, az installációhoz új
színt kaptak az Esterházy-palota
emeleti termei. Az igazgatónő azt
ígéri, európai színvonalú tárlattal vár-
ják az érdeklődőket május 9-től au-
gusztus végéig. 

Batthyány Gyula életmû-kiállítása

A 20. század magyar
festészetének egyik 
legkülönlegesebb alakja volt
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Das 39. INTERNATIONA-
LEN NUMISMATIKERT-
REFFEN heisst am 26. Ap-
ril alle Smmler und Interes-
sierten in der Veres Péter
Mezőgazdasági Fachmittel-
und Berufsschule willkom-
men. Am Vormittag be steht
von 08-13 Uhr die Möglich-
keit zum Tauschen und
Kauf von Metall- und Pa -
piergeld, Auszeichnungen,
Medallien und Plaketten,
Ansteckern, alten Postkar-
ten, Briefmarken, Gravie-
rungen, Anleihen, Telefon-
karten und sonstiger Anti-
quitäten.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

HUGLASS 2015 – Gruppenauststellung der
Gesellschaft Ungarischer Glaskünstler in der
Hefter Glasgalerie und Studio. Die Vernissage
am 25. April um 16 Uhr  wird moderiert von
Barabás Lajos, dies unter Mitwirkung von
Steve Kindler an der Geige. Die Ausstellung
ist bis 21. Juni zu sehen.

Im RÉV THEATER wird am 25. April ab 19 Uhr
das Theaterstück „LILIOM” von Molnár Ferenc im
Rómer Haus aufgeführt.

Konzert des Organisten ELISCHER BALÁZS
am 25. April um 17 Uhr im Hotel Konferenciá.
Dies wird ein solchen Konzert sein, welches all
Ihre Sinne beanspruchen wird: Bei dem Konzert
werden drei besondere Kaffees und eine heisse
Schokolade serviert werden, dies in Begleitung
von Werken die zu der jeweiligen Geschmacks-
welt passen, ebenso wird Interessantes zur Ge -
schichte, Kultur des Kaffees und zum servierten
Kaffee verlauten.

Am 25. April um 19 Uhr geben GÁJER BÁLINT
und Band ein besonderes Konzert in unserer
Stadt, im Richter-Saal. Neben den Stücken der
Schallplatte „Egyszerű az élet"("Das Leben ist
leicht”), gibt es auf dem Konzert beliebte
Swing- und Latino-Schlager zu hören. 
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A MI SZÓLISTÁINK címmel a
Győri Filharmonikus Zenekar tag-
jai adnak koncertet április 24-én
19 órai kezdettel a Richter Terem-
ben. Vezényel Gerard Korsten. Köz-
reműködik: Fűke Géza (klarinét),
Borbély Balázs (kürt), Karvaly Szi-
lárd (oboa), Szalai Edina (fagott).

HUGLASS 2015 – a Magyar Üvegművészeti Tár-
saság csoportos kiállítására várják az érdeklődőket
a Hefter Üveggaléria és Stúdióban. A kiállítást Ba-
rabás Lajos műgyűjtő nyitja meg április 25-én 16
órakor. Közreműködik: Steve Kindler hegedűmű-
vész. A kiállítás június 21-ig látogatható.

A FELNŐTTEKET VÁRJA kézműves fog-
lalkozásra Pozsgai Krisztina április 27-én 17
órakor a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér Központi Könyvtára Klubjá-
ban. A foglalkozáson festett fa nyakláncot és
kitűzőt készíthetnek az érdeklődők. A ren-
dezvényre a belépés díjtalan.

ELISCHER BALÁZS orgo-
naművész koncertjén vehet-
nek részt azok, akik ellátogat-
nak április 25-én 17 órakor a
Hotel Konferenciába. Ez
olyan koncert lesz, ami min-
den érzékszervüket igénybe
veszi majd. A hangversenyen
három különleges kávét és
egy forró csokit fognak szer-
vírozni, az ízvilágukhoz pasz-
szoló művek kíséretében, va-
lamint érdekességeket hall-
hatnak a kávé történetéről,
kultúrájáról és a felszolgált
kávékról.

39. NEMZETKÖZI ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓRA
VÁRJÁK a gyűjtőket és érdeklődőket április 26-án a Veres
Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskolában.
Délelőtt 8–13 óráig lehetőség lesz: fém- és papírpénzek, ki-
tüntetések, érmék és plakettek, jelvények, régi képeslapok,
bélyegek, metszetek, részvények, telefonkártyák, egyéb ré-
giségek cseréjére és adásvételére.

GÁJER BÁLINT és
zenekara különle-
ges koncertet ad
városunkban április

25-én 19 órakor, a
Richter Teremben.

„Egyszerű az élet" című
nagylemezének dalai mellett, közkedvelt swing
és latin slágerek hangzanak el a koncerten.  

A PESTI MAGYAR OPERETT SZÍNPAD fer-
geteges Anyák napi Operettgálával várja a kö-
zönséget május 2-án 19 órától a Bartók Béla
Megyei Művelődési Központban. A műsor
sztárvendége: Oszvald Marika. 

A KERTÉSZEK ÉS KERTBA-
RÁTOK GYŐR VÁROSI EGYE-
SÜLETE megalakulásának 45. év-
fordulója alkalmából április 24-én
10 órától egész napos konferenciát
rendeznek a Városháza dísztermé-
ben. Az ünnepi alkalomból a Város-
házán pénteken és szombaton 9–
17 óráig kétnapos bonsaikiállítást
is rendeznek, amelyhez kapcsolód-
va szombaton 11 és 14 órakor a
bonsai gondozásáról tartanak elő-
adást.

A GYŐRI EGYETEMI ZENEKAR
hangversenyére várják a komolyze-
ne rajongóit április 29-én 19 órai
kezdettel az Egyetemi Hangver-
senyteremben. Szólista: dr. Choi In-
su, vezényel: Ménesi Gergely. A be-
lépés díjtalan!

SISKA ÁDÁM JÓTÉKONYSÁ-
GI ZONGORAHANGVERSE-
NYÉN vehetnek részt azok, akik
ellátogatnak április 30-án 19 óra-
kor az Egyetemi Hangversenyte-
rembe. A művész az est bevételét
a „Legyen a zene mindenkié" Ala-
pítvány javára, a Liszt Ferenc Ze-
neiskola tehetséges növendékei-
nek támogatására ajánlja fel.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

A GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS
ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ad gá-
laműsort a Tánc Világnapja alkalmából, április 29-én 17
órakor a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban.

„JAZZ, ROCK, FUNKY, BLUES ELŐADÓI EST BIG
BAND STÍLUSBAN" címmel a Friends Big Band koncert-
jére várják az érdeklődőket április 27-én 19 órától a József
Attila Művelődési Házban. A rendezvény látogatásához elő-
zetesen regisztrációs jegy váltása szükséges.

GYŐRI SYMPHONIC BAND hangversenyét hallhatják
mindazok, akik ellátogatnak április 28-án 19 órakor az
Egyetemi Hangversenyterembe. Vezényel: Szabó Ferenc.

A JANCSI ÉS JULISKA című előadást láthatja a közönség áp-
rilis 26-án 11 órai kezdettel a Vaskakas Bábszínházban. A családi
matiné 10 órakor előadásra hangoló játékokkal várja a gyerekeket.

CINEGE, CINEGE
KISMADÁR című
bábjátékot láthatja
a közönség április
25-én 11 órakor a
Vaskakas Bábszín-
házban.

SÉTAHAJÓZÁS LESZ május elsején  az állatkertnél a fel-
újított, megszépült Iparcsatornán. Keresse a hajókat az állat-
kert mögött, a bejárattól 200 méterre. Info: www.zatony.hu
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 25., SZOMBAT
DUNA TV
05:15 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 P'amende 06:25
Hazajáró 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 15 perces
kajái 08:40 Don Matteo  09:40 A
szenvedélyek lángjai  10:25 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie 15 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 14:00 Nagy Futam – Légi be-
mutató és versenyautó parádé 16:10
Térkép 18:00 Híradó 18:25 Időjárás-
jelentés 18:35 Labdarúgó-mérkőzés
– OTP Bank Liga 26. forduló 21:00
King  21:50 Szeretettel Hollywood-
ból  22:20 A rejtélyes XX. század 
22:55 Kamion EB összefoglalók
23:25 Éjfélkor indul útjára a gyönyör
 01:05 Himnusz 01:15 Láncra vert
igazság 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Tuti gimi  05:20 Gossip girl –
A pletykafészek  06:00 Top Shop
06:30 Kölyökklub 09:40 Ízes élet 
10:05 Teleshop 10:55 Kalandor
11:20 a'la CAR  11:45 Trendmánia
 12:15 Brandmánia  12:45 Street
Kitchen 13:15 Nevelésből elégséges
 13:45 Nevelésből elégséges 
14:10 A nagy svindli  15:05 Glades
– Tengerparti gyilkosságok  16:05
Dr. Dolittle: Apja lánya  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
19:10 Az őserdő hőse  21:00 Csap-
da  22:55 Teljes gázzal  01:00 Ma-
nolete  02:40 Odaát  03:20 Gál-
völgyi-show 

04:20 Balfékek  04:45 Balfékek 
05:10 Babavilág  05:35 Super Car
 06:00 Az idő örvényében 06:25
Tv2 matiné 08:10 Kezedben az éle ted
 08:35 Otthon a kertben  09:05
Astro-Világ 10:15 Babavilág  10:45
Balfékek  11:10 Tűsarok  11:40
Monk – Flúgos nyomozó  12:40
Knight Rider  13:45 Walker, a Texas-
i kopó  14:45 Walker, a Texas-i kopó
 15:50 Marhakonzerv-akció 
18:00 Tények 19:00 Hamis a baba 
20:40 A felejtés bére  23:10 Fort-
ress 2.: Pokoli űr  01:05 Sportos
01:15 90210  01:55 13-as raktár 
02:40 A férjem védelmében  03:25
A férjem védelmében 

04:20 Műsorszünet 05:15 Igaz-
gyöngy  06:10 TV-Shop 06:40
Trendközelben 07:10 Vérmes négyes
 07:35 Vérmes négyes  08:00 Fér-
jek gyöngye  08:30 Férjek gyöngye
 09:00 Férjek gyöngye  09:30 Fér-
jek gyöngye  10:00 Csenő manók
11:55 Monk – Flúgos nyomozó 
12:45 Csengetett, Mylord?  13:55
Csengetett, Mylord?  15:00 Csen-
getett, Mylord?  16:10 CSI: A hely-
színelők  17:10 Csenő manók
18:50 Táncoló talpak 21:00 Gorilla
bácsi  23:55 Spartacus: Bosszú 
00:15 Spartacus: Elátkozottak hábo-
rúja  01:20 Zűrös szerelmek 
02:10 Zűrös szerelmek  03:00 Fér-
jek gyöngye  03:25 Férjek gyöngye
 03:50 Férjek gyöngye 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello, Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello, Győr! (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello, Győr! (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:00 Civil kurázsi 18:30 Hello,
Győr! (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 20:45 Arrabona évszáza-
dai (ism.) 21:00 Konkrét (ism.) 21:15
Győri7 (ism.) 22:00 Civil kurázsi (ism.)
22:35 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 26., VASÁRNAP
DUNA TV
06:40 Biblia és irodalom 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:30
Család-barát 09:00 Isten kezében
09:25 Engedjétek hozzám... 09:35
Katolikus krónika 10:00 Református
ifjúsági műsor 10:10 Evangélikus ifjú-
sági műsor 10:15 Metodista ifjúsági
műsor 10:25 Református magazin
11:00 Református istentisztelet, Kö-
röstárkány 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:50 Hagyaték 13:20 Sport7 13:55
Randiztam egy sztárral  15:15 Pilla-
natnyi pénzzavar  16:35 Gyula vitéz
télen-nyáron  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Hogy volt!?
19:30 Magyarország, szeretlek! 
20:40 Egynyári kaland  21:40 Az ör-
dög és a tízparancsolat  23:40 Ca-
sino Royale  02:00 Himnusz 02:05
Szabadúszók

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:20 Mia-
mi végveszélyben  05:40 Fókusz
Plusz  06:00 Top Shop 06:30 Kö-
lyökklub 09:50 EgészségKalauz 
10:15 Teleshop 11:10 A Muzsika TV
bemutatja  11:40 4ütem  12:10
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:40 Házon kívül  13:10 Egy
rém modern család  13:45 Az őser-
dő hőse  15:35 Isten megbocsát,
én nem!  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11  19:50 Bosszúállók
 22:25 Gran Torino  00:50 Portré
 01:20 Bosszúállók 

04:10 Mrs. Klinika  04:55 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Az
idő örvényében 06:25 Tv2 matiné
08:30 ÁllatoZOO  09:00 Több mint
TestŐr  09:30 Astro-Világ 10:40 Stí-
lusvadász  11:10 Stahl konyhája 
11:40 Falforgatók  12:45 Knight Ri-
der  13:50 Walker, a Texas-i kopó 
14:50 Walker, a Texas-i kopó  15:55
Beethoven 6.  18:00 Tények 18:55
Az ének iskolája  21:10 Összezárva
Friderikusszal  22:10 Valami Ameri-
ka 2.  00:30 Propaganda  01:30
Sportos 01:40 Kettős ügynök 
02:20 Sue Thomas – FBI  03:05
Zsaruvér  03:45 Zsaruvér 

04:20 Férjek gyöngye  04:45 Mű-
sorszünet 05:10 Igazgyöngy  05:55
TV-Shop 06:30 Vérmes négyes 
06:55 Vérmes négyes  07:20 Férjek
gyöngye  07:45 Férjek gyöngye 
08:15 Férjek gyöngye  08:45 Férjek
gyöngye  09:15 Férjek gyöngye 
09:45 Férjek gyöngye  10:15 Trend-
közelben 10:50 Csengetett, Mylord?
11:55 Csengetett, Mylord? 13:00 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:55 Gyilkos számok  14:55 CSI:
A helyszínelők  15:55 Táncoló tal-
pak 18:05 Gorilla bácsi  20:00 CSI:
New York-i helyszínelők  21:00 CSI:
New York-i helyszínelők  22:00
Amerikai pite 2.  00:15 Végső állo-
más  02:10 Trendközelben 02:40
Amerikai pite 2. 

08:00 Hello, Győr! (ism.) 08:35 Civil
kurázsi (ism.) 09:10 Konkrét (ism.)
09:30 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:15 Konkrét (ism.) 10:30 Képújság
18:00 Üzleti negyed (ism.) 18:30 Hel-
lo, Győr! (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:50 Konkrét (ism.) 20:05 Vény nél-
kül  (ism.) 20:30 Konkrét (ism.)
20:45 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Győ-
ri7 (ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 27., HÉTFŐ
DUNA TV
06:25 Domovina 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Charly, ma-
jom a családban  08:10 Jamie 15
perces kajái 08:40 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:30 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:25 Lola 
16:10 Charly, majom a családban 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:30 Brown atya  20:25 Kékfény
 21:20 Az On The Spot bemutatja:
Egy gádzsó utazása Romanisztánban
 22:20 Hitler gyermekei  23:25 A
háború mindennapjai  00:20 Hiva-
tal  01:15 Himnusz 01:25 Az ördög
és a tízparancsolat  03:20 Magyar
elsők 03:50 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Családom
és egyéb emberfajták  04:40 Bará-
tok közt  05:05 Fókusz  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:20 A vihar  16:15 A szere-
lem foglyai  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:05 Dr.
Csont  23:05 RTL Klub Híradó
23:35 Magyarul Balóval 00:10 Dög-
lött akták  01:10 Reflektor  01:30
Chuck  02:20 Furcsa páros 
03:00 Teresa 

04:25 Mrs. Klinika  05:05 Csapdá-
ba csalva  05:35 Családi Titkok 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív v 12:50 Csa-
ládi titkok  13:50 Magánnyomozók
 14:55 Valentina titka  15:55 Em-
lékezz, Reina  16:55 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:10 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Holtak
földje  00:30 Tények Este 01:15 Ak-
tív  01:35 Sportos 01:50 Ezo.TV
03:00 Elit egység  03:45 Balfékek


05:15 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 A célszemély  07:20 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord? 10:05 Csengetett, Mylord?
11:10 A célszemély  12:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:05
Gyilkos számok  14:05 CSI: A hely-
színelők  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, Mylord? 19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Jim szerint a világ  20:10
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi  21:00 Sivatagi
cápák  23:20 CSI: New York-i hely-
színelők  00:25 CSI: New York-i
helyszínelők  01:20 Gyilkos számok
 02:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

08:00 Üzleti negyed (ism.) 08:30 Hel-
lo, Győr! (ism.) 09:00 Szabadhegyi ta-
lálkozások (ism.) 09:45 Hello, Győr!
(ism.) 10:15 Arrabona évszázadai
(ism.) 10:30 Képújság 17:15 Győri
ETO FC–Puskás Akadémia – NBI-es
bajnoki labdarúgó-mérkőzés 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Kamarai Magazin 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kamarai Magazin (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai Magazin (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kamarai Magazin (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 28., KEDD
DUNA TV
04:50 Zegzugos történetek 05:15
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Srpski Ekran 06:30 Un-
ser Bildschirm 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Charly, ma-
jom a családban  08:10 Jamie 15
perces kajái 08:40 Don Matteo
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:30 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:25 Lola 
16:10 Charly, majom a családban 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:40 Rex felügyelő  20:35 Önök
kérték! 21:30 Sabrina  23:40 Mahó
Andrea és José Cura koncert 
00:55 Himnusz 01:05 Az öldöklés is-
tene  02:20 Magyar elsők 02:40
Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Családom és egyéb emberfaj-
ták  04:40 Barátok közt  05:05 Fó-
kusz  05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet  09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Éjjel-nappal Budapest 
13:55 A Konyhafőnök  15:20 A vi-
har  16:15 A szerelem foglyai 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök  20:15
Éjjel-nappal Budapest  21:30 Bará-
tok közt  22:05 Castle  23:00 RTL
Klub Híradó 23:35 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  00:05 Magya-
rul Balóval 00:40 A főnök  01:40
Reflektor  02:00 EgészségKalauz 
02:25 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 

04:05 Balfékek  04:25 Balfékek 
04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Családi titkok  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:50 Családi Tit-
kok  13:50 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:10 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Kasza! 
23:50 Hawaii Five-0  00:50 Tények
Este 01:35 Sportos 01:45 Ezo.TV
02:45 Aktív  03:10 Bibliothéque
Pascal 

05:15 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 A célszemély  07:20 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord? 10:05 Csengetett, Mylord?
11:10 A célszemély  12:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:05
Gyilkos számok  14:05 CSI: A hely-
színelők  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, Mylord? 19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Jim szerint a világ  20:10
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 Kísérleti
gyilkosság  23:30 Sivatagi cápák 
01:50 Gyilkos számok  02:40 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:25 Igazgyöngy 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kamarai Magazin (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kamarai Magazin (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello, Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello, Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello, Győr! (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Hello, Győr! (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Nyári intenzív tanfolyamok:

június 16–26., június 29–július 10., augusztus 10–25.

• Zöld út, GazdálKODÓ, ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ,

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok több szinten is

• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan

• Fordítások szakképzett fordítók által

ÁPRILIS 29., SZERDA
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Horvát kró-
nika 06:30 Ecranul nostru 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 15 perces kajái 08:40 Don
Matteo  09:50 A szenvedélyek láng-
jai  10:35 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20 Lo-
la  16:05 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:40 Párizsi helyszínelők 
20:35 Szabadság tér '89 21:20 Fapad
 21:55 Grand Hotel  22:45 Arany-
metszés 23:45 A kaland  01:50 Him-
nusz 01:55 Sabrina  03:55 Magyar
elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Családom
és egyéb emberfajták  04:40 Bará-
tok közt  05:05 Fókusz  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:20 A vihar  16:15 A szere-
lem foglyai 17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:05 Szulej-
mán  23:10 RTL Klub Híradó 23:40
Házon kívül  00:10 Magyarul Baló-
val 00:45 Reflektor  01:00 A Grace
klinika  02:00 Piszkos csapat 
02:45 Teresa  03:25 Gálvölgyi-
show 

05:05 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi titkok  06:20 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Családi Titkok  13:50 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina titka
 15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:10 Kuzey Güney –
Tűz és víz  21:15 Éden Hotel 
22:35 A konyha ördöge  23:50 Így
készült: Argo 2.  00:20 Tények Este
01:05 Aktív  01:25 Sportos 01:40
Ezo.TV Jósok, Látók, Médiumok
02:40 Hazugságok gyűrűjében 
03:30 Hazugságok gyűrűjében 

05:10 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 A célszemély  07:20 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord? 10:05 Csengetett, Mylord?
11:10 A célszemély  12:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:05
Gyilkos számok  14:05 CSI: A hely-
színelők  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, Mylord? 19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Constantine – A démonva-
dász  23:25 Kísérleti gyilkosság 
01:55 Gyilkos számok  02:45 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:30 Igazgyöngy 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Hello,
Győr! (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Hello,
Győr! (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Hello,
Győr! (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Széchenyi Híradó 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Széchenyi Híradó (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Széchenyi Híradó (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Széchenyi Híradó (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁJUS 1., PÉNTEK
DUNA TV
06:25 Hazajáró 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Charly, ma-
jom a családban  08:10 Jamie 15
perces kajái 08:40 Don Matteo 
09:40 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-
jelentés 12:45 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 14:00 Nagy Fu-
tam – Légi bemutató és versenyautó
parádé 16:10 Térkép 18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Labda-
rúgó-mérkőzés – OTP Bank Liga 26.
forduló 21:00 King  21:50 Szeretet-
tel Hollywoodból  22:20 A rejtélyes
XX. század  22:55 Kamion EB ösz-
szefoglalók 23:25 Éjfélkor indul útjára
a gyönyör  01:05 Himnusz 01:15
Láncra vert igazság  03:00 Magyar
elsők 03:15 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Glee – Sztárok leszünk! 
05:20 Gossip girl – A pletykafészek 
06:00 Top Shop 06:35 Csiribiri 
07:45 Kölyökklub 08:40 Tom és Jerry
és Sherlock Holmes 09:35 Csodaka-
vics  11:10 Elfújta a szél  15:45
Szabadítsátok ki Willyt! – A Kalóz-
öböl akció  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Lecsó  21:00 Szupercella 
23:10 RTL Klub Híradó 23:45 Speci-
ális alakulat  01:35 Don Juan De-
Marco  03:10 Teresa 

04:20 Balfékek  04:45 Balfékek 
05:10 Családi titkok  06:00 Tv2 ma-
tiné 07:05 A Jetson család  08:30
Coraline és a titkos ajtó  10:20 Sze-
gény embert az Amish húzza  12:30
Lúdas Matyi  14:00 Hamis a baba
 15:45 Csinibaba  18:00 Tények
19:00 Csizmás, a kandúr  20:50
Éden Hotel  22:00 Prometheus 
00:35 Távol Afrikától  03:15 Lökött
örökösök 

04:25 Műsorszünet 05:05 Igaz-
gyöngy  05:50 TV-Shop 06:25 Fér-
jek gyöngye  06:50 Monk – Flúgos
nyomozó  07:35 Monk – Flúgos
nyomozó  08:30 Csengetett,
Mylord? 09:30 Csengetett, Mylord?
10:35 Csengetett, Mylord? 11:40
Szerelem a Fehér Házban  14:00
The Assistants 16:10 A fáraó kincse
 18:15 Hulk  21:00 A szikla 
23:50 Constantine – A démonvadász
 02:10 Feketelista  03:00 Sparta-
cus: Elátkozottak háborúja  03:55
Spartacus: Elátkozottak háborúja 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Arrabona évszázadai (ism.) 19:00 Zo-
oo+ (ism.) 19:20 Arrabona évszáza-
dai (ism.) 19:30 Hello, Győr! 20:00
Zooo+ (ism.) 20:20 Arrabona évszá-
zadai (ism.) 20:30 Hello, Győr! (ism.)
21:00 Zooo+ (ism.) 21:20 Arrabona
évszázadai (ism.) 21:30 Hello, Győr!
(ism.) 22:00 Zooo+ (ism.) 22:20 Arra-
bona évszázadai (ism.) 22:30 Hello,
Győr! (ism.) 23:00 Zooo+ (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:55 Rondó 06:25 Kvartett 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 15 perces kajái 08:40 Don
Matteo  09:45 A szenvedélyek láng-
jai  10:35 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:10 Lo-
la  15:55 Charly, majom a család-
ban  16:45 Szerencse Híradó 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:30 Szívek doktora  20:20
Fábry  21:40 Munkaügyek  22:10
Római helyszínelők – Árulkodó nyo-
mok  23:05 kult.hu  23:40 Gerol -
steini kaland  01:15 Himnusz 01:25
101 éjszaka  03:05 Magyar elsők
03:20 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Családom
és egyéb emberfajták  04:40 Bará-
tok közt  05:05 Fókusz  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:20 A vihar  16:15 A szere-
lem foglyai  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:05 CSI: Mi-
ami helyszínelők  23:00 RTL Klub
Híradó 23:35 Magyarul Balóval
00:05 Brandmánia 00:40 V, mint ve-
szélyes  01:40 Reflektor  01:55
a'la CAR  02:20 Trendmánia 
02:45 Teresa 

04:20 Balfékek  04:45 Balfékek 
05:05 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:45 Tele Shop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Családi titkok  13:50 Magán-
nyomozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:10 Kuzey Güney –
Tűz és víz  21:15 Éden Hotel 
22:35 NCIS  23:35 Belső ellenfél 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
Életfogytig zsaru  03:40 Életfogytig
zsaru 

04:20 Műsorszünet 05:10 Igaz-
gyöngy  06:00 TV-Shop 06:35 A
célszemély  07:20 Monk – Flúgos
nyomozó  08:10 Monk – Flúgos
nyomozó  09:05 Csengetett,
Mylord? 10:05 Csengetett, Mylord?
11:10 A célszemély  12:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:05
Gyilkos számok  14:05 CSI: A hely-
színelők  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 A SHIELD ügynökei  17:05
A SHIELD ügynökei  18:00 Csenge-
tett, Mylord? 19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Jim szerint a világ  20:10
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi  21:00 Fekete-
lista  22:00 Feketelista  22:55 Az
ördög ügyvédje  01:55 Feketelista
 02:40 Gyilkos körzet 03:35 Gyil-
kos körzet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Széchenyi Híradó (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Széchenyi Híradó (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Széchenyi Híradó (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Vény nélkül  (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

Webáruházunkból is rendelhet házhoz szál l í tással!

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

www.ora-oras.hu
CSAPÓ BALÁZS órás
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szerző: dr.horváth zsuzsanna
belgyógyász, háziorvos,
diabetológus 
fotó: illusztráció

A fekélybetegség a gyomor vagy a nyom-
bél nyálkahártyájának sérülése, amely ak-
kor jön létre, ha a nyálkahártya nem képes
ellenállni a savnak és az emésztőenzimek-
nek, ennek következtében az kisebesedik.
Ez a betegség bármely életkorban előfor-
dulhat, kissé gyakrabban érinti a férfiakat. 

Kialakulásának okai
A betegség legfőbb oka a Helicobakter pylori ne-

vű baktérium okozta fertőzés, valamint a fájdalom-
csillapítók, illetve az aspirin tartalmú gyógyszerek
tartós szedése. Előfordulását az alkohol fogyasztá-
sa, a dohányzás és a stressz is fokozza. 

Tünetei
Legfontosabb tünete a gyomortáji fájdalom, mely

a betegek 80-90%-ában jelentkezik. A fájdalom jel-
lege alapján nem különíthető el egyértelműen, hogy
az gyomor- vagy nyombélfekélyre utal-e, de általá-

A hét orvosi témája:

A fekély-
betegségrôl

nosságban elmondható az, hogy a gyomorfekélyes
eredetű fájdalmat az étkezés fokozza, míg nyombél-
fekély esetén a fájdalom az evés után 1-1,5 órával,
valamint az éjszakai órákban jelentkezik.  A fájdalom
általában körülhatárolt, a gyomortájra lokalizálódik,
maró, tompa jellegű, melyet hányinger, étvágytalan-
ság, puffadás, fogyás, savas hányás is kísérhet.

Szövôdmények
A fekélyből fokozatosan vérzés szivároghat, me-

lyet a beteg fekete széklet ürítése formájában észlel.
Felhívnám a figyelmet arra, hogy friss piros vért tar-
talmazó széklet esetén a vér nem a gyomorból és a
nyombélből, hanem az alsó bélszakaszból ered. A
vérzés mellett szövődményként ritkán előfordulhat
a gyomor- vagy nyombélfal kilyukadása, melyre hir-
telen, késszúrásszerű fájdalom, deszka kemény has
utal. Ennél sokkal gyakoribb a fent említett vérzés,
melyre a fekete széklet mellett véres hányás, szédü-
lés, gyengeség, elesettség, sápadtság jellemző.

Kezelés, megelôzés
A betegséget pontosan diagnosztizálni gyomor-

tükrözéses vizsgálattal lehet. Ilyenkor van lehetőség
szövettani mintát venni a fekély alapjából és környe-
zetéből. Amennyiben a baktérium kimutatható, 1
hétig kombinált gyógyszeres kezelést adunk, mely
2 fajta antibiotikum és egy savcsökkentő gyógyszer
együttes adását jelenti. Ezt követően a savcsökken-
tő gyógyszert kezdetben emelt, majd a tünetek
csökkenése után normál adagban adjuk. Ugyan-
ilyen fontos a nem gyógyszeres terápia is, melynek
lényege az alkohol, dohányzás, kávé valamint a for-
ró, fűszeres, nehezen emészthető ételek kerülése.
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A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Manapság már a fogágy betegsége miatt
veszítik el a legtöbben a fogaikat, míg ko-
rábban a fogak szuvasodása volt a fő ok. Ez
azért van, mert a lakosság nagy része nem
tud helyesen fogat mosni.

Több betegség oka lehet
Az egészséges fogak elvesztésén kívül súlyosabb

problémákat is okozhat az évtizedek alatt rosszul
végzett fogmosás. Bizonyos fogágybetegséget oko-
zó baktériumok bekerülnek a vérkeringésbe, így
megjelenhetnek az érfalakon és szerepet játszanak
az érelmeszesedés kialakulásában, a koraszülésben,
illetve a cukorbetegek állapotának romlásában.

Idôben forduljunk orvoshoz!
Súlyos és költséges beavatkozásokat kerülhetnek

el azok, akik megfelelő figyelmet fordítanak a szájápo-

Fogágybetegség helytelen fogmosás miatt
lásra. A felnőttek többsége csak akkor megy el fogor-
voshoz, amikor már fájdalma van. Ilyenkor már csak
radikális beavatkozásokra számíthatnak. A fogágybe-
tegség fájdalommentes tüneteivel (vérző, duzzadt íny,
fogkő) kevesen keresnek fel szakembert, annak elle-
nére, hogy a betegségben később egészséges fogai-
kat veszítik el. A nem megfelelően tisztított szájban el-
szaporodnak a káros baktériumok, a lepedék lerakó-
dik, megvastagodik (fogkő alakul ki), idővel az íny alá
jutva pedig állandó gyulladást okoz. Ha pedig az íny
nem véd, nem zár, a lepedékréteg egyre beljebb jut,
évek alatt megtámadja a fogat tartó szöveteket, majd
lebontja a csontállományt, végül pedig kiesik a fog. 

Gyermekkorban megtanulni a technikát
A káros folyamat jó technikával végzett fogmosás-

sal és rendszeres fogászati ellenőrzéssel megelőzhető
lenne. A gyerekeknek szakemberektől, a gyakorlatban

kellene megtanulniuk a fogmosást, szervezett keretek
között az óvodában és az iskolában. 

Tanácsok
A lényeg, hogy minden fogfelszínt érintő legyen a

fogmosás. A fogkefét 45 fokban tartva körkörös, söprő
mozdulattal kell végezni a tisztítást, minimum 2 percig.
A fogkefe vízszintes húzogatása káros lehet. Kis fejű és
puha fogkefe használata javasolt, hogy jobban odafér-
jen a fogakhoz. Háromhavonta érdemes fogkefét cse-
rélni. A személyre szabott optimális fogmosási techni-
kát fogorvos, szájhigiénikus tudja megmutatni, érde-
mes kérdezni tőlük. A szájvíz használata nem helyette-
síti a fogmosást. A fogkrém, mely gyártója szerint csök-
kenti az ínyvérzést, nem gyógyítja meg a fogágybeteg-
séget. Hagyjunk fel az állandó nassolással, mert hatá-
sára a szájban folyamatosan savas közeg alakul ki, így
nincs elegendő idő a zománc regenerálódására. 

A hét kérdése: a reumatológiai betegségekrôl

Válaszol: Dr. Szanyó Ferenc
osztályvezető főorvos rheumatológiai
és rehabilitációs osztály

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Vannak-e tavasszal gyakrabban jelentkező vagy
kiújuló reumatológiai betegségek? 

Olyan reumatológiai betegség, mely kifejezetten
tavasszal indul vagy újul ki, nincs.  Inkább az a jellem-
ző, hogy a télen kevesebbet mozgók, a jó idő jöttével
nem a fokozatosság elvét betartva kezdenek hozzá a
sporthoz, mozgáshoz – engedve a szép idő csábítá-
sának. – Ez az ízületek túlterhelését, húzódásokat,
izomlázat s az ebből eredő fájdalmakat eredményezhet.

Tehet-e valamit az
ember azért, hogy eze-
ket a kellemetlen, gyak-
ran fájdalmas elválto-
zásokat megelőzze? 

Minden mozgást, edzést, jól adagolva, fokozato-
san kezdjünk meg, s növeljünk.  Használhatunk re-
cept nélkül kapható bedörzsölőket, bemelegítő ke-
nőcsöket is.

Melyek azok a testmozgások, amik karban tar-
tanak ugyan, de megóvják az ízületeinket?

Az ízületek, inak, izmok szempontjából a jól ada-
golt, egyenletes mozgás a leghasznosabb – séta, fu-
tás, kerékpározás, úszás.  Az edzettségi szint növe-
kedésével  természetesen a sportok  formája is bő-
víthető és a terhelés is növelhető, növelendő.

A szieszta javítja a memóriát
Már egy rövid, egyórás alvás is egyértel-
műen javítja az emlékezőképességet, a
Saar-vidéki egyetem kutatói szerint. A
német kutatók 41 önkéntest vizsgáltak
meg, akiknek szavakat és szópárokat kel-
lett megta-
nulniuk. Ez-
után megvizs-
gálták, mire
emlékeznek,
majd a részt-
vevők egyik fele aludt, a másik filmet né-
zett. Az alvás után a sziesztázók jóval
több szópárra emlékeztek, mint a filmné-
ző kontrollcsoportban lévők.

Kávéfogyasztás és agyvérzés
A kávéfogyasztás nem fokozza sem az
agyvérzés, sem a szívbetegségek kocká-
zatát – derült ki egy nagy léptékű nem-
zetközi kutatás eredményeiből. Éppen az
ellenkezője igaz: aki átlagosan napi 2-3

csészével iszik,
annál húsz szá-
zalékkal ki-
sebb a szívbe-
tegségek esé-
lye, mint an-
nál, aki egyál-
talán nem ká-
vézik. A mér-

tékkel fogyasztott kávé nem kockázati
tényezője az agyvérzésnek. Inkább azt ta-
nácsoljuk az embereknek, figyeljenek a
vérnyomásukra, mozogjanak sokat és ne
dohányozzanak. 



20 / + / 2015. április 24.

HIRDETÉS BELVÁROSI HÍREK

Kétnapos programjaink:
Barangolás a Felvidéken máj. 16/17. 18.900 Ft/fô
autóbusszal, **szállodában reggelivel

Cesky Krumlov — Prága aug.1/2. 28.500 Ft/fô
autóbusszal, ***szállodában reggelivel

Krk-sziget — Plitvicei-tavak szept. 6/7. 29.900 Ft/fô
autóbusszal, **depandance-ban félpanzióval

Csodálatos Szlovénia okt. 10/11. 33.000 Ft/fô
autóbusszal, ***szállodában reggelivel

Ízelítô egynapos kirándulásainkból:
Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz máj. 2., júl. 25., szept. 12. 11.500 Ft/fô
Pozsony—Dévény—Schlosshof máj. 10., aug. 2., okt. 24. 5.000 Ft/fô
Salzkammerguti-tóvidék máj. 23., júl. 18., okt. 10. 11.000 Ft/fô
Villamossal a 150 éves Ringen máj. 24., aug. 1. 6.000 Ft/fô
Kecskemét — Ópusztaszer máj. 25., szept. 27. 9.000 Ft/fô
Hungaroring és a Liszt Ferenc Repülôtér

máj. 30., aug. 23. 6.600 Ft/fô
Rododendron virágzás a Jeli arborétumban máj. 31. 5.900 Ft/fô
Nárciszünnep Bad Aussee-ben máj. 31. 10.500 Ft/fô
„Zöld folyósó” a Duna partján jún. 13., szept. 12. 5.300 Ft/fô
Budapest: Parlament és Operaház jún. 14. 6.600 Ft/fô
Aggteleki cseppkôbarlang — Hollókô jún. 21., okt. 3. 10.100 Ft/fô

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • Gyôr, Árpád út 51/b.
Telefonszám: 317-133, 317-313

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol
várjuk még kulturális körutazások széles választékával, tengerparti
nyaralóprogramokkal, belföldi ajánlatokkal és partnerirodáink kedvezô
elôfoglalási kedvezményeivel.

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Többmûszakos munkarend vállalása

(három és folyamatos mûszak)

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása,

betárolása, kitárolása
• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer havonta
• Munkába járási támogatás vidékieknek 100%-ban
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Munkavégzés helye: Gyôr

Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu

Nemrég ünnepelte egyéves szü-
letésnapját a győri Borháló az Es-
terházy-palotában. Az esemé-
nyen 12 borász hatvanféle borát
ismerhette meg a több mint 300
érdeklődő vendég. Borárverést is
rendeztek, amelyen 60 ezer forint
gyűlt össze, az összeget a kórház
koraszülött osztályának ajánlották
fel. A visszajelzések alapján érde-
mes hagyományteremtőként te-
kinteni erre az estére – mondta el
érdeklődésünkre Horváth Bence
üzletvezető, aki válaszolt lapunk
további kérdéseire is. 

Mennyire váltotta be az indulás-
kor táplált reményeket az üzlet?

Messze túlszárnyalta azokat.
A legnagyobb öröm számunkra,
hogy rájöttünk, a vállalkozásunk
nem a számok világában, nem
az eredményesség hajszolásá-
ban kell, hogy működjön. A siker
igazi fokmérője a rengeteg elé-
gedett vásárló, megannyi új ba-
rát és kapcsolat, a sok-sok sike-
res rendezvény.

A belvárosi utcák és épületek megújításának része-
ként a közelmúltban hat darab hagyományos cé-
gért helyeztek ki a Király utcában és a Dr. Kovács
Pál utcában.

A cégéreket az előzetes pályázatot követően Le-
bó Ferenc szobrászművész készítette el. A cukrász-,
a bacchus- és a divatcégéreket a Király utca 17.

számú házon (a két utóbbit az Esterházy-palota Dr.
Kovács Pál utcai oldalán) helyezték el. A Dr. Kovács
Pál utcába került a kékfestő- (9-es számú épület),
a fazekas- (5-ös szám), valamint a zöldségescégér
(1-es szám) is.

Lüktetô belváros: „Cégérek utcája”
A város életének mindig fontos kellékei voltak a

kereskedelmi jelek, cégérek, amelyek nem csak rek-
lámot jelentettek az adott üzletnek, de segítették a
tájékozódást, találkozási pontokat nyújtottak és esz-
tétikai élményt is adtak, ezért a győriek érzelmileg
is kötődtek, kötődnek hozzájuk. A műalkotások tu-
risztikai szempontból is fontosak, hiszen a belvárosi

utcák és épületek megújítása
mellett tovább javítják a sétáló-
övezet látványát, hozzájárulnak
a történelmi városmag még
vonzóbbá tételéhez, és a „Lükte-
tő belváros” kialakításához.
Győrben hagyományai vannak
a míves cégéreknek, és ezt ele-
veníti fel, éleszti újra a most lét-
rejövő „cégérek utcája” is.

Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Nyugat-dunán-
túli Operatív Program kereté-
ben a „Lüktető belváros” – Győr
történelmi belvárosának funk -
ció bővítő fejlesztése, II. ütem cí-
mű projekt részeként valósította
meg a fejlesztést, melyet az Euró-
pai Unió és a magyar állam 725

millió forinttal támogat. A program keretében az ön-
kormányzat a konzorciumi partnerek együttműkö-
désével folytatja a Belváros integrált funkcióbővítő
rehabilitációját, amelynek keretében több belvárosi
utca és belvárosi épület újul meg. 

Egyéves a gyôri Borháló:
a magyar bor a küldetésük

Mit gondol, mi a sikerük titka?
Nyilván nincsen titkos recept,

de a legfontosabb, hogy nagyon
jó a termékünk. Kiváló minőségű
magyar borokat árulunk a meg-
szokottnál olcsóbban. Hiszünk
abban, hogy a magyar boroknak
minél szélesebb rétegeket meg-
nyerni egy egészen különleges
misszió. Szerintünk ez mindenki-
nek jár, a magyar bor nem egy lu-
xustermék, amit csak kevesen
engedhetnek meg maguknak. 

Melyek voltak az elmúlt év
legkedveltebb borai? Azaz, az el-
ső év alapján, mi szűrhető le, mi-
lyen bort szeretnek a győriek?

Fehérborok tekintetében
egyértelmű a Pannonhalmi Borvi-
dék kiemelkedő szerepe, de na-
gyon szeretjük a csopaki és bada-
csonyi rizlingeket is. Valószínűleg
rengeteg korábbi boros élmény,
túra, vagy pincelátogatás tartozik
ezekhez az elköteleződésekhez.
Ha vörösbor, akkor a megszokott
Villány és Szekszárd mellett min-
denképpen meglepetésként kell

megemlíteni a mátrai vörösboro-
kat, hiszen kimagasló az érdeklő-
dés irántuk. Gyakran legyintünk az
egri vörösökre, pedig egyre növek-
szik az igény a kiváló minőségre és
a széles választékra. A rosé borok-
nál nem ilyen egyértelműek a pre-
ferenciák, az ország minden terü-
lete kedvelt. A rosékat minden kor-
osztály szereti, minden alkalomra,
mindenféle társaságnak, sőt aján-
déknak is jó választás, és az évszak
sem befolyásol bennünket. Ez
egyértelműen egy ilyen típusként
él a mindennapjainkban.
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Németh Miklós.
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdet-
mény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar megnevezésű ingatlanát 

A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.
További információ a GYŐR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságá-
nál (9024 Győr, Orgona u. 10. , tel: 06-96/511-423) szerezhető be munka-
időben 8–16 óra között.

Cím Helyrajzi szám Terület telek Terület felépítmény

Győr, 
Babits Mihály utca

25/A-B 
3775/1 1750 m2

lakás garázs iroda

1360 m2 90 m2 43 m2

Az ingatlan-egység jelenleg bérházként üzemel. 30 lakás, 6 garázs, illetve
1 iroda célú ingatlan található benne.

Értékesítési hirdetmény

Álláshirdetés

társasházkezelo

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő Üzletága felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői feladatok
ellátása. Feltétel: minimum középfokú végzettség. Előnyt jelent: • szakmai ta-
pasztalat (építőipari) • társasházkezelői végzettség
Jelentkezési határidő: 2015. május 4. 

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály
9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.  A borítékra, kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a „társasházkezelŐ” jeligét. 

´́

kép és szöveg: pannon-víz

Itt az ideje, hogy levegyük a téli szigete-
lést a vízmérőaknáról és jól kiszellőztes-
sük azt. 

Nézzük meg a vízmérőt. Ha az üveg
alatt buborékot látunk, nincs ok aggoda-
lomra, ha pedig bepárásodik, az akna
szellőzetése után elmúlik. 

Ha télen nem használtuk az ingatlant
és most szilánkos, repedt üvegű vízmérőt
találunk az akna alján, akkor ez a vízmérő
elfagyásának biztos jele. A fagyveszély-
nek leginkább a fűtetlen, télen nem hasz-
nált ingatlanok voltak kitéve. Mivel a víz-
mérő fagyvédelme a tulajdonos feladata,
így az elfagyott vízmérő pótlásának költ-
sége is a tulajdonost terheli. A leggyako-
ribb vízmérőtípusnál ez bruttó 20.000 Ft-
os költséget jelent. Az idei nagyon enyhe
télen alig néhány vízmérő fagyott el. Ha
mégis megtörtént a baj, akkor a vízmű
diszpécserszolgálatán, a 96/311-753-as
telefonszámon jelenthető be a vízmérő el-
fagyása, és a további teendőkről is itt kap-
hatunk felvilágosítást.

Ha a vízaknában minden rendben van,

A GYHG Nonprofit Kft.
tájékoztatja az érdeklő-
dőket, hogy a cég üze-
meltetésében lévő ál-
landó hulladékudvarok
nyitva tartását a nyári
időszámításhoz igazítja.
A győri hulladékudva-
rok – Homoksori út,
Nép utca, Reptéri út,
Ötház út, Pápai út, Szi-
tásdomb utca, Sas-
hegy – április 27-től,
hétfőtől a megszokott
napokon 9 órakor nyit-
nak és 17 órakor zár-
nak. A nem győri hulla-
dékudvarok nyitva tar-
tása a www.gyhg.hu
weboldalon olvasható.

Tavaszi teendôk a vízmérôvel kapcsolatban
érdemes az ingatlan belső csőrendszerét
is ellenőrizni. Odabent a házban zárjuk el
a vízvételi helyeket (vízcsapokat, WC-tar-
tályt), majd ellenőrizzük a vízmérőt. Ha a
vízmérő kis kereke így is pörög, akkor az
csőtörésre utal, vagyis valahol szökik a víz

a hálózatból. Ha így van, hívjunk mielőbb
vízvezeték-szerelőt, hogy ingatlanunkat
megvédjük a súlyosabb felázástól, és az
elfolyó víz ne okozzon további többletkölt-
séget. A csőtörés megjavításáig pedig
mindenképpen tartsuk zárva az aknában
lévő főcsapot. 

És még egy fontos dolog: mielőtt a hét-
végi házban ivásra vagy főzésre használ-
nánk a vizet, jó alaposan folyassuk ki a csa-
pokat, távolítsuk el a házi bekötő vezeték-
ben lévő állott, pangó vizet, csak így élvez-
hetjük a vezetékes víz friss és üdítő ízét.

Mélyebb fekvésű ingatla-
nokon előfordulhat, hogy a
pincében megjelenik a talaj-
víz. Kockázatos dolog kiszi-
vattyúzni a pincében feljött
talajvizet, mert a visszapótló-
dó víz kimoshatja az alapzat-
ban található homokot és
megcsúszhat az egész ház
vagy egyik fala megrepedhet
utána. Szakemberek szerint
a talajvízzel elöntött pincék-
ben, amíg van utánpótlása a
víznek, szinte lehetetlen azt

eltávolítani. Amikor a talajvíz szintje csökken,
magától visszahúzódik majd a víz a pincék-
ből. Ami esetleg magától nem tud visszaszi-
várogni, azt a környező árkokba ki lehet szi-
vattyúzni, de csak akkor, ha azokból már le-
vonult a talajvíz és üresek. Köszönjük, hogy
megfogadják tanácsainkat!

Hulladék-
udvarok
nyári nyitva
tartása
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Legújabb képzésünkre szeret-
nénk felhívni a figyelmet, mely-
lyel azokra gondoltunk, akik a
nyelvtudás mellé szakmai kép-
zettséget, ezáltal biztos hátte-
ret nyújtó munkát szeretnének
szerezni.

A 2 in 1 masszázs- és nyelv-
tanfolyam egy 110 órás kép-
zés, mely 50 órás svédmasz-
százs-tanfolyamot és 60 órás
szakmai anyaggal bővített an-
gol, illetve német Brainturbo
nyelvi kurzust tartalmaz. 

A masszázstanfolyam okle-
veles oktatók által tartott órái-
ra hétvégenként kerül sor,
melynek végén a hallgatók el-
méleti írásbeli és gyakorlati
vizsgát tesznek. A sikeres vizs-

Újdonság
a Brainturbo
Gyôr
Oktatási
Központban!

gát követően a résztvevők hiva-
talos munkavállalásra, önálló
vállalkozásra alkalmas okleve-
let kapnak. 

A képzés része egy 60
órás Brainturbo angol/né-
met kiscsoportos nyelvtan-
folyam. Célja, hogy hallgató-
ink elsajátítsák a  szükséges
szókincset és beszédfordula-
tokat, a masszőri tevékeny-
séghez és az esetleges kül-
földi munkavállaláshoz kap-
csolódó kommunikációt. A
nyelvi kurzusok óráit hétköz-
nap tartjuk. Továbbra is vár-
juk a jelentkezőket 40 órás
egyéni, angol, német vagy
spanyol Brainturbo nyelvtan-
folyamokra.

HIRDETÉS  KÖZSZOLGÁK

Bővebb információ: www.brainturbogyor.hu/aktuális

Érdeklôdés és idôpont-egyeztetés:
06-70/426-5447, nyelvoktatas@brainturbogyor.hu

BRAINTURBO GYÔR OKTATÁSI KÖZPONT
9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 18.

www.brainturbogyor.hu

ÚJDONSÁG
A BRAINTURBÓNÁL!
2 IN 1 MASSZÁZS-
ÉS NYELVTANFOLYAM
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110 órás svédmasszázs-tanfolyam
Angol/német szakmai anyaggal bôvített

Brainturbo kurzussal

BEVEZETÔ ÁRON
45% kedvezménnyel!

Angol, német, spanyol egyéni Brainturbo kurzusok
Nyelvvizsga-felkészítés

Ingyenes szintfelmérés és próbaóra

A Győr-Szol Zrt. piac működésére alkalmas terüle-
tet alakított ki Győrben, a Tarcsay Vilmos út, Móricz
Zsigmond rakpart és Türr István út közötti szaka-
szán található telken. A korábban a Városréti piacon
árusító kereskedők itt találtak új otthonra a megszo-
kott szerdai és szombati piacnapokon. 

Április 22-től, szer-
dától a terület azokon a
napokon, amikor nincs
piac, fizetős felszíni par-
kolóként működik, to-
vább bővítve a Belvá-
roshoz közel eső, a frek-
ventált részektől pár
percnyi sétára találha-
tó, elérhető autóbeál-
lók számát. Az autósok
minden héten vasár-
nap 20 órától kedd 20

óráig és szerda 14 órától péntek 20 óráig használhatják
a 120 férőhelyes, sorompós ki- és beléptetővel felsze-
relt parkolót, óránként 50 forintért, egyéb időpontok-
ban kötelesek a területet szabadon hagyni. A Győr-Szol
Zrt. speciális, a Tarcsay úti parkolóba érvényes bérlete-
ket is kibocsát havi bruttó 3.800 forintos áron, melyek
piacnapokon az ebben a parkolási zónában található
felszíni parkolók igénybevételére is jogosítanak. 

Parkolni is lehet
a Tarcsay úti piac
területén

Tarcsay Vilmos út 3. parkoló-
udvar díjai: 50 Ft/óra (minden
megkezdett 60 perces egy-
ség díjköteles), 200 Ft/nap,
3.800 Ft/hó/gépjármű

Nyitva tartás: hétfő 0–24 óra,
kedd 0–20 óra, szerda:  14–
24 óra, csütörtök 0–24 óra,
péntek 0–20 óra, szombat:
zárva, vasárnap: 20–24 óra.

A Győr-Szol Zrt. az elmúlt év-
hez hasonlóan, idén is korán,
már a napokban elvégeztette
az első légi kémiai szúnyog -
gyérítést a város területén. A
kisebb árhullám levonulását
követően érkezett enyhe idő
miatt, a város környéki állóvi-
zekben, tocsogókban, holt -
ágakban megindult a szúnyo-
gok szaporodása, ez indokol-
ta a beavatkozást. A bőnyi re-

Elkezdôdött
a szúnyoggyérítés

pülőtéren a Győr-Szol Zrt.
Városüzemeltetési Igazgató-
ságának munkatársai a légi
beavatkozást végző vállalko-
zás vezetőivel közösen be -
azonosították a kritikus he-
lyeket, meghatározták a re-
pülési útvonalat, így elsősor-
ban az árterekben, mintegy
1200 hektáron végezték el az
idei szezon első kémiai szú-
nyoggyérítését.

Üzleteink:
CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
CBA Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

04. 24.—05. 01.
DELIKÁT

Helyben készített,
juhbélbe töltött

grillkolbász

139,-db
Kígyóuborka

159,- db

Viola grillkolbász 300 g

chilis, sajtos
fokhagymás,
2163,33 Ft/kg

Magyar tejföl 
330 g, 572,73 Ft/kg

189,-db

649,-cs

799,-cs

HB Lager
dobozos sör
0,5 l, 318 Ft/l

1249,- kg

Borjú- és birkahús kapható!

Szigeti sonka
700 g, 1141,43 Ft/kg 
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ÁLLÁS
Angol
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Mindenféle házimunkát, idősgondo-
zást vállalok ott lakással. Tel.: 06-70/516-0079.

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolat reményében
keresem páromat, 40 év körüli hölgy személyé-
ben. 06-20/500-4091

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

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kőművesmunkák
végzése. Tel.: 06-30/355-6991.

Vizes falak, épületek utólagos szigetelése,
rövid határidővel, 20 év garanciával. Telefonszám:
06-30/683-4055.

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát. Felesleges
holmit elszálltok. Akár egész lakás ürítését
is vállalom. Tel.: 06-70/500-1291.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT! Izomsorva-
dás, bénulás, merev nyak, izomfájdalmak gyógy-
kezelése. Samodai +36-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

FRISSÍTŐ-RELAXÁLÓ és tantrikus
masszázsok, Pápán masszőz hölgytől. Tel.: 06-
30/258-2703. Hívható hétvégén is: 12–20-ig.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, faki-
vágás, gyökérkivétel, metszés, kerti munkák! Tel.:
06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást, laposte-
tő-szigetelést, falak javítását-festését garanciával,
engedménnyel vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok készí-
tése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351. www.iro-
nart. hu. E-mail.: ironart@ ironart.hu

Kutyakozmetika! Tanuló keres
kozmetikázandó kutyákat, amiken gyakorol-
ni tudna. 06-30/393-5687

Mindennemű kárpitozást vál-
lalok ingyenes felméréssel, vidéken is. Tel.:
06-20/239-9198.

Győrben élő idősek otthoni ápolá-
sát, gondozását vállalja nagy gyakorlattal ren-
delkező, középkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367

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

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

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

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásáról, lakásából,
ill. udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtala-
nítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/ 217-0848.

EGYÉB
3 millió forintot felvennék kiemelt kamat-
tal, jelzálogfedezet, jövedelemigazolás, leinformál-
ható. Tel: 06-70/312-3261.

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

Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, herendi és Zsolnay-porcelánt,
ezüsttárgyakat, könyveket, antik órákat,
szőnyeget, teljes hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést (ná-
ci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb régi-
séget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat, fest-
ményeket, pénzérméket, képeslapot és tel-
jes hagyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

INGATLAN
Győr-Révfalu, Báthory utcai ingat-
lan, régi házzal, öt percre a Belvárostól, tu-
lajdonostól eladó. Tel.: 06-20/950-9571.

ETO Parknál 2 szobás, erkélyes lakás, fel-
újítva, sürgősen eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.:
06-30/681-6717.

Készpénzes ügyfeleim részére
keresek 2-3 szobás eladó panellakást Marcalvá-
rosban és Adyvárosban. Tel.: 06-20/437- 8485.

Mammut I.földszintjén sürgősen eladó 24
nm üzlethelyiség, régen bejáratott üzletek mellett.
Irányár 12 millió Ft. +36-30/322-8853. www.in-
gatlan.com/21395642

Győr, Gólyarét, 1.087 nm-es telken,
140.00 nm-es, családi ház eladó. A tetőtér beé-
pített. Ár: 22,6 millió Ft. +36-30/378-7907.
www.ingatlan.com/21400931

LAKÁSCSERE
Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50–70 nm-es, első-második
emeleten lévő, határozatlan- határozott idejű
bérleményre.  (Hirdetésszám: 462.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 41 nm-es, komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 41–60 nm-es, 1+fél– 1+ 2 fél szobás,
határozatlan-határozott idejű, belvárosi bérle-
ményre.  (Hirdetésszám: 463.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 38 nm-es, gázkonvekto-
ros, műanyag ablakos, zeneiskolához közeli,
határozott idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 vagy 1+2 fél szobás, 55-60 nm-es, ha-
tározott, határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra. Sziget, Belváros előnyben. Tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 332.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Győr-marcalvárosi, 53 nm-es, 1+2 fél
szobás, összkomfortos, távfűtéses, felújított fürdő-
szobás, szőnyegpadlós szobás, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne marcalvárosi, 4 szobás,
60-80 nm-es, határozatlan bérleti szerződéses bér-
lakásra. Marcalváros II. előnyben. (Hirdetésszám:
333.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm-es, egyedi gáz-
fűtéses, felújított, határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 40-50 nm-es, 1-2 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre. Csak belvárosi, táv-
fűtéses bérlemény jöhet szóba. (Hirdetésszám:
337.)Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

1.4-es, 74 ezer km-rel, friss
műszakival, első tulajdonostól,
megkímélt állapotban, 10 éve-
sen eladó.  Ötajtós, szürke szí-
nű, klíma, ABS, központi zár,
riasztó, kétoldali légzsák, ere-
deti CD-rádió, vezetett szerviz-
könyv és gyári kulcsok. 

OPEL ASTRA
Classsic II.

Ára: 990.000 Ft
Tel.: 06-30/541-0501 (Győr)

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Napi menü
az Amstel Hattyú Fogadóban!
Bôséges választék, remek ízek.
Napi menüajánlatainkat
keresse a Facebook-on
vagy honlapunkon.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Magyarnóta Est
2015. május 15-én pénteken 19 órai kezdettel

Magyarnóta-előadók:
Hajnal Nikolett, Sülyi Károly
Kísér: Csirke Rudolf
és zenekara

Vacsora: • Kacsamájraguval töltött karaj • Mandulás csirkemellfilé
rántva • Burgonyapüré • Vegyes saláta • Desszert

A belépő ára: 3900 Ft/fő helyett 2800 Ft/fő

Asztalfoglalás személyesen vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
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lenül kezdtem edzősködni, azt próbál-
tam csináltatni a gyerekekkel, amit anno
még velem csináltatott a Samu bácsi,
de ez kevés volt. Tovább kellett képez-
nem magam, mert tudtam, hogy ez így
nem megy tovább.”

2005-től Felső-Ausztriában, a linzi
olimpiai központban kapott edzői állást,
ahol olyan nagy nevektől tanulhatott,
mint Köműves György vagy Sivadó Já-

nos. Az itt szerzett tapasztalatokat pe-
dig idehaza próbálja kamatoztatni. 

„Az én célom mindig is az volt, hogy
hazajöjjek. Igaz, én mindig fiúkkal dol-
goztam, de azt kell mondanom, hogy
óriási különbség nincs a kettő között. Az
akrobatikus dolgok vagy az ugrás
ugyanazok. A csajos dolgokra pedig
megvannak a szakemberek. Persze kol-
légáim inkább arra készítettek fel, hogy
más lesz, mert a női lélek az már ebben
a korban is teljesen más. Az biztos,
hogy évek kellenek ahhoz, hogy felnőtt
szinten ott legyünk, viszont a kilátások
nem rosszak. Már több mint 110 tor-
nász van, csak lányok, ám ebből a 8
éves és ennél fiatalabbak csak negyve-
nen. Jobb lenne, ha az „alsó ház” na-
gyobb lenne, mert ebből lehet építkezni.
Az biztos, hogy újat kell alkotni, amihez
már vannak terveim.”
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Tízéves ausztriai edzősködés
után hazatért Fajkusz Csaba,
korábbi olimpikon tornászunk,
aki a jövőben a Győri Atlétikai
Club női torna szakosztályának
lesz a vezetőedzője. Bár még
csak néhány hete van itthon,
már most élvezi, hogy újra
Győrben dolgozhat.  

Minden a Móra-iskolában, Samu bácsi-
nál kezdődött – meséli ragyogó szemek-
kel Fajkusz Csaba, akit első tornaélmé-
nyéről kérdeztünk. „Röck Samu váloga-
tást szervezett, és az édesanyám mond-
ta, hogy menjünk el. Igaz, nem oda tar-
toztunk körzetileg, de megpróbáltuk a fel-
vételit. Ez szerencsére jól sikerült. Bár be
kell valljam, abban az időben, mint min-
den kisgyerek, egyfolytában bukfencez-
tem, fejen álltam, kézen álltam, úgyhogy
rákényszerültek otthon a szüleim arra,
hogy elvigyenek erre a válogatásra.”

A győri tornabázis akkoriban a győ-
ri Móra-iskola lett. Aki tornára adta a
fejét, az oda járt. Nagyon sok fiatalt tu-
dott akkoriban megmozgatni és ké-
sőbb versenyeztetni az iskola. A célt,
ami az volt, hogy beinduljon Győrben
a versenytorna, könnyedén elérték. 

„Nagy bázisból lehet kihozni igazán
nagy dolgokat. Amikor én elkezdtem, a
Móra-iskola tornaterme tele volt gye-
rekkel. Nem túlzok, nem volt egy négy-
zetméter szabad hely, annyi kisgyerek
volt. Az idő múltával persze volt, aki ab-
bahagyta, a mag pedig megmaradt.
Ebből a kemény magból jött ki ez a sze-
rintem szenzációs eredmény. Két olim-
piai bajnok plusz két olimpikon. Nem hi-
szem, hogy sok egyesület ilyen ered-
ményekkel dicsekedhet.”

Az akkori tornászok életét nagyban
befolyásolta, amikor az akkori Rába
ETO-ban megszűnt a torna szakosz-
tály, és az edzések a Bercsényi-iskola
tornatermébe kerültek át. 

„Az egy nagyon pici helyiség volt, ahol
edzve igazából nemzetközi eredménye-
ket nem lehet elérni, illetve világverseny-
re felkészülni lehetetlenség. Talán egy
20x15 méteres terem, ahol még csak az
ugrást sem lehet gyakorolni. Hiszen az
ugráshoz szükséges nekifutó csík 25
méter és még mögötte van az ugróló és
a leérkezés. Aztán a talajterületről nem is
beszélve. 1986-ban, érettségi után aztán
felkerültem Budapestre, az Újpesti Dó-
zsába. Nekik akkor világszintű tornater-
mük volt, ezért döntöttek úgy az edzőink,
hogy páran odamegyünk.”

Gyerekként bukfenceztem, fejen álltam, így a szüleim rákényszerültek és elvittek a válogatásra

Az igazi kihívás a nôi lélek megfejtése lesz
Életét és sportkarrierjét is nagyban

befolyásolta Röck Samu, akitől na-
gyon sokat tanult, és a mai napig szá-
mít a véleménye. 

„Samu bácsi mindig meghatározó
személyiség az életemben, a véleménye
mindig is számított nekem, most is fo-
gok hallgatni rá. Ő még mindig aktív,
mondhatni szuperaktív. Most lehetőség
van arra, hogy a győri torna még jobban
felfejlődjön, köszönhetően az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválnak. Van pénz,
hogy például új tornaterem épüljön. Már
nálam is megjelent, pedig még csak
nemrég vagyok itthon, és adta a taná-
csokat, mit hogyan kellene csinálni, és
szerintem fogok is rá hallgatni.”

Fajkusz Csaba társaival együtt az
1988-as szöuli olimpián hatodik lett
csapatban. 

„Fantasztikus dolog az olimpia, de azt
sokan nem tudják, mennyi munkával jár.
Akkoriban az egy nem mindennapi fel-
készülés volt. Kezdve nemcsak a min-
dennapi edzéssel, hanem például a sú-
lyunkat is meghatározták, és ezt be is
kellett tartani. Például, ha 10 dkg-mal
nehezebb voltam, akkor a kinti költőpén-
zemből vonták le. Szerencsére ilyen
csak egyszer fordult elő, amikor hétvé-
gére hazajöttem és kicsit nehezebben
tértem vissza. Ám az olimpián min-
dent elfelejtettünk. Ráadásul a
legjobb formánkat tudtuk adni,
bár két sérülés is történt, de a
kitűzött cél, a hatodik hely
meglett, és az, hogy érmet
tudjunk hazahozni, ezt pe-
dig Borkai Zsolt lólen-
gésben megsze-
rezte.”

Az olimpikon 1997-ben fejezte be ak-
tív pályafutását, miután ’95-ben lesérült
és nem került ki a ’96-os olimpiára. Ez
utóbbit nagy kudarcként élte meg, így az
edzősködésbe vetette bele magát. 

„Elkezdtem tanítani a Balassi Bálint-
iskolában és mellette edzősködtem. To-
vábbra is a Bercsényi-iskolában voltunk,
tehát a lehetőségeink korlátozottak vol-
tak. Be kell valljam, teljesen felkészület-
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Annak a Vácnak az otthonában
kellett vizitelnie az elmúlt hétvé-
gén az ETO-SZESE együttesé-
nek, amely ebben a szezonban
eddig mindössze egyszer kapott
csak ki. A NB I/B-s férfi kézilabda-
bajnokság 23. fordulójában sem-
miképp sem a zöld-fehérek szá-
mítottak esélyesebbnek, és ez be
is bizonyosodott a találkozón. Na-
gyon rosszul, mondhatni borzasz-
tóan indult a találkozó a Rosta-le-
gények számára. A váci csapat
nagyon hamar magabiztos előny-
re tett szert. A 8. percben már 8–1-re
is ment az éllovas. Egyetlen pozi-
tívum talán, hogy ennél jobban
nem engedték ki a kezükből a
győriek a meccset, sőt a félidő
hajrájában keményen küzdve,
négyre faragták le a hátrányt. 

Az elmúlt hétvégén a Széchenyi Egyetem Győri KC meg-
kezdte a rájátszást a férfi kosárlabda NB I/B-s bajnokságban.
Molnár István csapata annak a Budafoknak volt a vendége,
ahol több olyan játékos is játszik, akik korábban még a győ-
rieket erősítették. A rájátszás első körében egy keserű ta-
pasztalattal lettek gazdagabbak a győri fiúk. A hazai csapat
lelkesedésben, akaratban, összeszedettségben egyaránt fe-
lülmúlta a mieinket az első fordulóban. Budafoki KK–Széche-
nyi Egyetem Győr 71–58. 

Molnár István: „Gyengén és fegyelmezetlenül játszottunk.
Az ilyen  játéknak csak ez lehet a vége. Sajnos nagyon keve-
sen vagyunk, ezért változtatásra sok lehetőségünk nincs. A
meglévő játékosok fejében kell rendet tenni." 

Folyamatosan jól szerepelnek a Győri Atlétikai
Club egyes szakosztályainak versenyzői a kor-
osztályos viadalokon, így nem meglepő, hogy
a klub múlt heti sajtótájékoztatóján is volt mi-
ről beszámolni. Az elmúlt időszakban a kerék-
párosok, a birkózók remekeltek. A leány torná-
szok munkáját pedig a jövőben nem kisebb
név, mint Fajkusz Csaba segíti majd. 

Győrbe tette át székhelyét Fajkusz Csaba,
korábbi olimpikon tornászunk, hogy a Győri
Atlétikai Club leány tornászaival foglalkoz-
zon. A korábban Linzben dolgozó tréner
örömmel vetette bele magát a kemény mun-
kába, és mint mondta, mindig arra vágyott,
hogy hazatérhessen, így most nagyon bol-
dog. Bár korábban nem igazán foglalkozott
női tornászokkal, ez nem fog gondot okozni,
állítja. A tornaelemek nagyon hasonlóak,
mint a férfiaknál. A kihívás inkább a női lélek
megfejtése lesz. Fajkusz Csaba, aki így már
a Magyar Torna Szövetség alkalmazásában
áll, már most több mint száz fiatallal készül. 

Több száz nagycsoportos óvodás versenyzett a 21. Győri Ovio-
limpia döntőjében, a Magvassy-sportcsarnokban. Ezúttal is hét
bajnoki címet osztottak a kicsiknek. Keresték a legjobb csapatot,
valamint a lányok és fiúk között is azt, aki a leggyorsabb, a leg-
messzebbre ugrik és a legtávolabbra dob.

Látványos megnyitóval, zenés, táncos produkciókkal, az ilyenkor
elmaradhatatlan vidám bemelegítéssel és lufiesővel kezdődött a 21.
Győri Oviolimpia. A nagy hagyományokkal rendelkező vetélkedőre
26 óvoda gyerekei érkeztek, hogy azon a játéktéren mérjék össze
ügyességüket, ahol korábban több igazi olimpikon is szerepelt. Na-
gyon fontos, hogy minél több sportrendezvény legyen a városunkban
– fogalmazott Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere a megnyitó után.
„Az Oviolimpiának nagy hagyománya van, régóta rendszeresen meg-
szervezzük ezt a népszerű versenyt, és remélem, ez a jövőben is így
lesz. Nagyon fontos, hogy már fiatalon megszeressék az ovisok a
mozgást, és megtanuljanak egészségesen élni.”

A csapatversenyben a 26 óvodát öt futamba sorsolták, itt játékos
sorversenyeken dőlt el, hogy kik kerülnek az ötcsapatos szuperdön-
tőbe. A csapatversenyben a Brunszvik Óvoda végzett az élen. Egyé-
niben hat aranyérmet osztottak. Futásban Tardi Roland, a Sün Balázs,
és Polgár Zsófia, az Apor Oviból volt a legjobb. A távolugrást Darva-
lics Balázs és Kolozsváry Lili, a dobást pedig Bisinger-ovis Münnich
Gergő, és a Brunszvik-ovis Lindner Anna nyerte.

Ovis bajnokok

Jól teljesítô GYAC-osok
A hosszú téli alapozás után a kerékpárosok

versenyszezonja is elkezdődött. A felkészülés
alatt több új bringás is csatlakozott Magyar
László lelkes csapatához, akik már most hoz-
zák az eredményeket. Több dobogós helyezés
és érmek gazdagítják a szakosztály éremgyűj-
teményét. Magyar Gergő és Németh Csanád,
csak két példa az aranyérmesek közül. 

A bringások mellett a birkózók sem pihen-
tek a „hideg” hónapok alatt. Az idei évben már
hét megmérettetésen indultak a GYAC birkó-
zói. Reznyák Máté és Gyurasits Máté eddig
100%-os teljesítményt nyújtottak. A februári te-
rületi bajnokságon mindketten fölényesen
nyertek, illetve a Csehországban rendezett
utánpótlás Grand Prix-n is. Rigó Balázs két ver-
senyen is első lett, míg Csonka Csaba meg-
nyerte a Jurisics-kupát. A junioroknál Maruzs
Roland kiválóan kezdte az évet, ugyanis a ka-
posvári válogató versenyt megnyerte, illetve a
Fekete Gyémánt Grand Prix-n, Dorogon har-
madik lett, így bekerült a válogatott keretbe.

Vereség a rájátszásban 

Nem történt meglepetés 
A második etap hasonlóan az

elsőhöz, katasztrofálisan indult a
mieink szempontjából. Petren-
kóék első góljára majd negyed
órát kellett várni. Eddigre ismét
jócskán megléptek a hazaiak, és
volt, hogy már 15 góllal is men-
tek. Az utolsó percekben aztán
még sikerült kozmetikázni a ven-
dégeknek, így „csak” 37–26-ra
maradtak alul idegenben. 

Rosta Miklós a klub hivata-
los honlapján úgy fogalmazott,
hogy a vereség benne volt a
mérkőzésben, a különbséget
pedig ő vállalja, mert későn
hozta be a fiatalokat. Az ETO-
SZESE továbbra is a tabella 13.
helyén áll, innen várhatja a ha-
zai folytatást az Alba Regia el-
len, április 26-án. 
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2017. július 23. Ezt a dátumot várják
már nagyon a sportot szeretők Győr-
ben. Ekkor kezdődik meg ugyanis a
győri Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál a hivatalos megnyitó ünnepséggel.
Addig persze még sok idő van, leg-
alábbis a 819 hátralévő nap még sok-
nak tűnik. Ám a szervezők előtt van
még elvégzendő feladat. 

Az összefogásban az erő – fogal-
mazott Bolla Péter, az EYOF szerve-
zéséért felelős polgármesteri biztos.
A jó győri rendezés ugyanis csak így
valósulhat meg. A 8 napos olimpiai
kavalkád alatt ugyanis 4000 sportoló
érkezik Győrbe, illetve nagyságrendi-
leg még egyszer ennyi edző, szülő,
kísérő és segítő. 

Az állam a győri létesítményfejlesz-
téseket közel 15 milliárd forinttal tá-
mogatja, a maradék részt pedig Győr
városa állja. Az infrastrukturális fej-
lesztések már megkezdődnek. Az új
multifunkcionális csarnokot, az Audi
Aréna Győrt, illetve az új uszodát, az
Aqua Sportközpontot már átadták.
Nyáron pedig az atlétikai sportköz-
ponttal, illetve a kajak-kenu pálya épí-
tésével folytatódik a kivitelezés. A
sportlétesítmények mellett azonban
ugyanolyan fontosak az ehhez tartozó
utak, parkolók, a szállodák, kollégiu-
mok fejlesztése. A 4000 sportoló, illet-
ve kísérőik elhelyezése nagy feladat
lesz – mondta Bolla Péter. Az egye-

Rangadót nyertek
Remek hangulatú, színvonalas rangadón fogadta a Rába ETO FC az
Aramis csapatát hazai pályán, a futsal NB I rájátszásában. Az ETO a
bajnoki címre hajt, és ezt gyorsan ellenfele tudtára is akarta adni. A
hazaiak már a 4. percben vezettek 1–0-ra, Juanra találatával. Egy
perc telt el és máris a második győri találatot ünnepelhette a csapat.
Lódi gyönyörű emelésével eldőlni látszott a meccs. Némi meglepe-
tésre azonban az Aramis megtalálta az ETO játékának ellenszerét, és
viszonylag könnyedén egyenlített. Előbb, a 9. percben Hosszú talált
a kapuba. Majd Horváth is kihasználta a győri védelem bizonytalan-
ságát a 11. percben. 2–2. Szinte azonnal ismét megszerezte a veze-
tést a Győr. A 12. percben Dróth bombája a forduló góljára is pályáz-
hat. 3–2. A szünet után ugyanazzal a lendülettel folytatódott a meccs,
mint ahogy az első 20 perc befejeződött. Az ETO egyre hevesebb tá-
madásait végül siker koronázta. Dróth Z. duplázott a 29. percben,
4–2. A Rába ETO magabiztosan győzött a nagyon jól felkészült Ara-
mis ellen, így továbbra is nagy fölénnyel vezet a bajnokságban, 5 pont
az előnye a 2. helyen álló 14 pontos Berettyóújfalu előtt.

Az összefogásban az erô

A múlt héten eléggé elkeseredet-
ten nyilatkozott a csapat körül ki-
alakult helyzetről Vasile Miriuta. A
vezetőedző legfőbb problémája
az volt, hogy továbbra is bizonyta-
lan minden, és senki nem mond
semmit a jövővel kapcsolatban.
Miriuta több játékosával is elége-
detlen volt, Rudolf Gergelyt a ke-
retbe sem nevezte a szakember,
aki ezt a döntését úgy kommen-
tálta, hogy nála csak az játszik,
aki küzd a pályán. Az ETO-nál így
két újonc is bekerült a kezdőbe:
az U20-as válogatott védő Nagy
Ádám, és a középpályás Kerék-
gyártó Dávid is először szerepelt
a magyar élvonalban. A Bozsik
Stadionban rendezett meccset
az MTK kezdte aktívabban, a ki-
lencedik percben Baki Ákos járt
közel a gólhoz, ám a hálót nem a
labda, hanem Kamenar tette pró-
bára. Két perccel később Hor-
váth Zsolt szerzett gólt fejjel, de
előtte Torghelle az alapvonalon
túlról kanyarította be a labdát, így
nem adta meg a találatot a játék-
vezető. A félidő második részé-
ben is a hazaiak voltak veszélye-
sebbek a kapura. A 29. percben
Pölöskei Zsolt szabadrúgásból
szerzett szép gólt 1–0. Öt perccel
később kissé váratlanul jött a vá-
lasz, Priskin kapott labdát a jobb
oldalon, majd egy szóló után kö-
zelről lőtte ki a hosszú felső sar-
kot, 1–1. A 60. percben újra
előnybe került az MTK. Torghelle
fordult le a védőjéről, beadása
után előbb Horváth Zsolt, majd
Thian lőtt kapura. Az elsőt Kame-
nár védte, a második kísérletnél a
labda az egyik védőről Csiki Nor-
bert elé pattant, aki nem hibázott,
2–1. Újabb gól már nem született,
az MTK 2006 novembere óta elő-
ször tudta pályaválasztóként le-
győzni a győrieket a magyar élvo-
nalban. Az ETO a tavaszi idény-
ben eddig egy meccset nyert, és
maradt a 10. helyen a tabellán.

tem kampusza és kollégiuma lesz az
egyik központ. A kollégium most
nagyjából 800 fő befogadására alkal-
mas, ám az itt tervezett fejlesztések
után már 2000 főt is el lehet majd he-
lyezni. A másik központ a volt Győri
Növényolajgyár területén épülő 200
lakás, amelyet külső beruházó épít, és
az EYOF idejére bérbe veszi a város.
Ez mellett persze szállodai fejleszté-
sek is lesznek, és be szeretnék vonni

a győri lakosokat is, szükség van
ugyanis rájuk is. 

Bolla Péter úgy fogalmazott, hogy
szeretnék, ha ez a nyolc nap nemcsak
a sportról szólna, hanem egy kulturá-
lis esemény is lenne. A város éljen,
kapcsoljuk bele a helyi kulturális egye-
sületeket, a filharmonikusokat, a szín-
házat, a Vaskakas Bábszínházat, min-
denkit, aki Győrért tenni akar, össze-
fogni egy jó ügyért.

Újabb gyôri
vereség

Fotó: etofutsal.hu
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A Kisbácsai Horgász Egyesület április 19-én rendezte
meg hagyományos horgászversenyét. A Kisbácsai ta-
von megtartott jó hangulatú bajnokságon 35 horgász
vett részt. A mezőny összesen mintegy 130 kilogramm
halat fogott, a szákokba nagyrészt pontyok kerültek. El-
ső helyen Doros János végzett 8,9 kilós eredménnyel.
Ezüstérmes Győri Márton lett 7,9 kilóval, míg a dobogó
alsó fokára 5,3 kilós fogásának köszönhetően, Barta
László állhatott fel. Az eredményhirdetést követően a
szervezők finom ebéddel kedveskedtek a horgászok-
nak és családtagjaiknak. A díjazásban a Magyar-hor-
gászbolt és a Pontyzóna segíti az egyesületet, az önkor-
mányzat támogatása pedig a működést teszi könnyeb-
bé – tájékoztatott Pethő Gábor elnök. A sportvezető ki-
emelte: május 10-én a gyermekeknek rendeznek hor-
gászversenyt. A családtagokat akkor is nagy szeretettel
várják a vízpartra. A verseny után a gyerekekkel hagyo-
mányosan közös szalonnasütéssel zárják a versenyt.

A Győr-Szol TC-nek a férfi
Szuperliga rájátszásának V.
fordulójában, hazai pályán kel-
lett bizonyítania a BKV Előre
ellen. A hazaiak viszonylag si-
mán, 6–2-re győztek. Psz.:
Batki Tamás 574, Gosztola Gá-
bor 599, Koller Dániel 604, Né-
meth Gábor 615, Rédling
Zsolt 566, Szőke Gábor 563.
Folytatás újra hazai pályán áp-
rilis 25-én, amikor a Közuta-
sok KTK érkezik Győrbe.   

Gőzerővel zajlik a 2017-es győri Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál szerve-
zése. A napokban Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke és Bolla Péter polgármesteri
biztos az érintett sportágak szakszö-
vetségeivel egyeztet a legfontosabb
szervezési kérdésekről.

„Győr lesz a helyszíne az első hazai
rendezésű olimpiai eseménynek, és a
célunk az, hogy minden tekintetben
sikeres, emlékezetes játékokat ren-
dezzünk. Magyarország és városunk
is hagyományosan nívós világesemé-
nyeknek ad otthont, és szeretnénk, ha
ez az olimpiai programok sorában a
harmadik legnagyobb rendezvény
esetében is így lenne. Ennek érdeké-
ben hívjuk egyeztetésre az EYOF

A Vaskakas Sárkányhajó Klub egy győri székhelyű
egyesület, aminek 30 fő felnőtt és két általános is-
kolai tanuló a tagja, akik heti rendszerességgel űzik
a sárkányhajózást.

Az edzéseiket a város történelmi belvárosának leg-
szebb helyein tartják, így a Rábán vagy a Mosoni-Dunán
már biztosan találkozhattak velük a kedves járókelők. A
csapat már sok szép eredményt tudhat magáénak, ver-
senyzőként van olyan világbajnok, akit a klub indított el,
és van, aki náluk teljesedett ki. A vaskakasosok a hétköz-
napok sikereiben hisznek, büszkék arra, hogy – egy ed-
zésen elfáradnak, kiviteleznek egy jól sikerült húzást
vagy, hogy tökéletesen kerülnek egy-egy fordulóbóját.
Azt mondják, ők nem különlegesek, hanem hétköznapi
emberek, akik önmagukat adva, hisznek a mindennapi
küzdelmek eredményeiben, mellyel gazdagítják a csa-
pat értékét. A klub szeretne minél több embert megszó-
lítani és lehívni a csapatába, így 2015. május 1-jén az ér-
deklődők kipróbálhatják ezt a csodálatos sportágat.

A Vaskakas Sárkányhajó Klub csapata ebben az
évben Auronzóban (Olaszország) megrendezésre
kerülő Klub Európa Bajnokságon is megméretteti
magát, melyre az első igazán tavaszi hétvégén már
elkezdte a felkészülését.

Közösen az EYOF sikeréért
sportágainak szakszövetségeit, hogy
közösen tekintsük át az aktuális fel-
adatokat” – fogalmazott Borkai Zsolt.
Hozzátette, az EYOF egy olyan közös
ügy, amelyet csak összefogással lehet
sikerre vinni. „A színvonalas lebonyo-
lítás akár a nagy olimpia megrendezé-
séhez is közelebb vihet bennünket.”

„A szövetségek vezetői számára be-
mutatjuk a létesítményfejlesztés jelenle-
gi állását, beszélünk az egyes sportágak
lebonyolításához szükséges humánerő-
forrás- és eszközigényekről, a sportági
versenyprogramok kialakításáról. Fon-
tos, hogy szorosan együttműködjünk az
egyes szövetségekkel, mert a megfelelő
információáramlás elengedhetetlen a vi-
lágesemény zökkenőmentes előkészíté-
séhez” – emelte ki Bolla Péter.

A szövetségek közül elsőként –
2015. április 20-án, hétfőn a Magyar
Atlétikai Szövetség előjáróival, Gyulai
Márton főtitkárral, Gál László szakmai
tanácsadóval és Rutkovszky Ede
ügyvezető igazgatóval zajlott az
egyeztetés a Városházán, majd a de-
legáció a Radnóti úti sporttelepen tar-
tott bejárás alkalmával a helyszínen is

megismerkedhetett a jövőbeni létesít-
mény terveivel. A következő hetekben
a többi EYOF-sportág – így a judo, a
tenisz, a röplabda, a kosárlabda, a ké-
zilabda, a kerékpár, a kajak-kenu, tor-
na és az úszás – szervezeteire is sor
kerül. A magyar sportélet összefog a
sikeres rendezésért, a 2017-es EYOF
magas színvonalú lebonyolításáért.

Elindult a sárkányhajószezon

Hazai
gyôzelem

Népszerû a kisbácsai vízpart
A rendezvény ismét bizonyította, hogy az emberek szívesen vesz-

nek részt a horgászathoz és a természeti értékek megőrzéséhez kap-
csolódó közösségi rendezvényeken. Így gondolja ezt Morvay László
helyi lakos, az önkormányzat gazdasági bizottságának tagja is.
Amint kifejtette: a sikeres programokhoz kulturált környezetre van
szükség, ezért Bácsán folyamatosan fejlesztik a vízpartokat. A lakók
és a horgászok örömére a horgászverseny helyszíne a közelmúltban
padokkal bővült, ugyanakkor a Kisbácsai tó partja a szigetközi reha-
bilitáció részeként újulhatott meg. 

Fotó: Vasics János
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