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5. oldal Parkolóházat építe-
nének az Ifjúsági Ház helyén a
Győri Bevásárló Utcák Alapít-
vány képviselői. Az ezt alátá-
masztó kérdőívüket 231 keres-
kedő hitelesítette aláírásával.

9. oldal Idén 25 éves a győri
IGM Robotrendszerek Kft. A cég ál-
tal gyártott hegesztőrobotokkal ké-
szültek többek között a négyszáz
kilométeres sebességgel száguldó
kínai gyorsvasút kocsijai is. 

Részletes
tévéműsor

20–21. oldal  A szívinfarktus utáni életről
és az allergiás nátháról is bővebben olvashat-
nak e heti Vény nélkül című egészségügyi ro-
vatunkban. 16–17. oldal
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MOZAIK  KISHÍREK

Dr. Pápai Lajos megyés püspök áldot-
ta meg a Győri Egyházmegyei Kari-
tász nemrég vásárolt, felújításra váró
központját Gyárvárosban, a Kandó
Kálmán utcában. Az egykori gyárépü-
letet, a hozzá tartozó eladó- és raktár-
épülettel együtt, hosszas előkészüle-
teket követően, tavaly vásárolták meg.
A több mint 850 négyzetméteres in-
gatlannak első ütemben 150 négyzet-
méterét újítják fel, 20 millió forintos
egyházmegyei támogatással. A felújí-
tási munkák hétfőn kezdődtek.

Szabó György egyházmegyei kari-
tász-igazgató szerint az elkövetkezendő
hónapokban valódi csoda fog történni
az épületben és környékén. Olyan raktár-
és foglalkoztató központ jöhet létre,

A Győri Filharmonikus Zenekar –
együttműködve a Pannonhalmi Fő -
apátsággal – új, három előadásból ál-
ló hangversenysorozatot indít „Pan-
nonhalmi klasszikus esték” címmel. A
koncertsorozat keretében  a zenekar
kamaravonós együttese ad koncertet
a Pannonhalmi Apátsági Múzeum bel-
ső kertjében, amely különleges at-
moszférát kölcsönöz az előadáshoz.

Az első koncert időpontja: május
29. (péntek), 20.00 óra. A hangver-
seny műsora: W. A. Mozart: F-dúr di-
vertimento KV 138, A. Vivaldi: Nyár, L.
Boccherini: Minuetto, P. I. Csajkovsz-
kij: Serenade for strings op. 48 Walzer,
B. Britten: Simple symphony op. 4
Playful pizzicato, E. Grieg: Holberg su-
ite op. 40, Bartók Béla: Román népi
táncok vonós zenekarra, Weiner Leó:
Divertimento no 1.

A hangversenyre jegyek váltha-
tók a Richter Terem jegypénztárá-
ban, a Jegymesteren és a helyszí-
nen. Gondolva azon nézőkre, akik a
hangverseny közben szeretnék
megkóstolni az apátság borait, bu-
szos utazást is szervez a zenekar az
előadás napján. A busz a Richter Te-
remtől indul az előadás előtt egy
órával. Esőhelyszín: a Bencés Gim-
názium régi tornaterme!

A közelmúltban hatvan Erdélyből
érkezett diák és kísérőik élvezhet-
ték a Rába Quelle Kft. vendégsze-
retetét, ingyen juthattak be az él-
ményfürdőbe. Vajon a győrieknek
is kínálnak-e kedvezményeket? –
kérdeztük Horváth Cs. Attila általá-
nos igazgatót. A munkával töltött
hétköznapok mellett mindenkinek
szüksége van arra, hogy megálljon
egy pillanatra, és tegyen valamit az
egészségéért, annak megőrzésé-
ért, visszaszerzéséért – fogalma-
zott az általános igazgató. Ehhez
nyújt most segítséget minden aktív
korúnak, vagyis a 18. életévüket
betöltött vendégeinknek a Rába
Quelle fürdő. A balneoterápiás ke-
zelések május 15. és augusztus 31.
között 15 ezer forintos akciós áron
vehetőek igénybe, melyért cserébe
egy háromhetes – összesen 60 ke-
zelés – kúra után (15 alkalom, für-
dőzéssel és plusz 3 kezeléssel)
újult erővel vetheti bele magát a
hétköznapok kihívásaiba. A fürdő-
orvos a díjmentes vizsgálat után ír-
ja ki a fürdőzés mellett azt a 3x15
kezelést, amely a legnagyobb haté-
konyságú. Horváth Cs. Attila el-
mondta azt is, a nagy érdeklődésre
való tekintettel, meghosszabbítot-
ták a nyugdíjasoknak szóló gyógyá-
szati akcióikat. Januártól 1-jétől 12
ezer forintos akciós áron vehető
igénybe 15 alkalommal 4 fajta bal-
neoterápiás kezelés. Vagyis egy ke-
zelés mindössze 200 Ft-ba kerül.
Ehhez nem kell mást tenni, mint
időpontot kérni a gyógyászati re-
cepción. A fürdőorvos ingyenes
vizsgálat után kiírja a 4x15 kezelést.

Múlt heti lapszámunkban a városi
gyermektenisz-bajnokságról szó-
ló cikkünkben pontatlanul fogal-
maztunk. A városi Tuli-tenisz ver-
senyt a győri Tulipános Általános
Iskola és a Győri Atlétikai Club kö-
zösen szervezi. A 23 éve megren-
dezett verseny egyik főszervezője
Gulyás Györgyné.

Életének 75. évében elhunyt dr.
Winkler Gábor építész, a Széchenyi
István Egyetem professor emeritusa,
volt tanszékvezető egyetemi tanára,
a Magyar Tudományos Akadémia
doktora – tájékoztatta lapunkat az
egyetem. Az intézmény nekrológjá-
ban kiemeli, hogy 1964-től hozzáve-
tőleg kétszázötven épületének terve-
it kivitelezték. A legjellegzetesebb,
Győr városképéhez sokat adó terve
a Bécsi udvar. Számos műemlék –
így az Eszterházy-palota és a Magyar
Ispita – helyreállításában is szerepet
vállalt, a Liszt Ferenc utcában szinte
mindent az ő tervei alapján renovál-
tak. Megszervezte Győr-Gyárváros
helyi műemléki védelmét is. 

Pontosítás

Kedvezmények
az élményfürdôben

Elhunyt dr. Winkler Gábor
A szakma minden részét végigjár-

ta: volt kivitelező, tervező, műszaki el-
lenőr, a hatósági munkában is részt
vett, s a műemlékvédelemben is ala-
pos gyakorlatot szerzett. Kitanulta a
kivitelezés fortélyait, s magát a mű-
vezetést. Ezek az ismeretek rendkívül
sokat segítettek a későbbiekben.
Győr dr. Winkler Gábor számára az
első pillanattól nagyon kedves és
szerethető város volt, amely rendkí-
vül sok lehetőséget, kihívást tartogat
az építészek számára. Mióta Győrbe
került, lényegében kicserélődött a vá-
ros, s ő a nagy átalakulás részese le-
hetett, mint tervező építész, város-
rendező és műemlékvédő – emléke-
zett rá az egyetem.

Dr. Winkler Gábor hazai és nem-
zetközi szakmai szervezetek tagja,
tisztségviselője, számos szakmai
elismerés és díj kitüntetettje volt.
Búcsúztatása május 29-én 15 óra-
kor a nádorvárosi köztemető új ra-
vatalozójában lesz.

Készül a Gyôri Egyházmegyei
Karitász új központja

melyre országos szinten is alig van példa.
Kifejtette, egy társadalmat, de egy
egyént is minősít, miként viszonyul azok-
hoz az emberekhez, akik valamilyen fo-
gyatékossággal élik le az életüket. A maj-
dan itt tevékenykedő hátrányos helyzetű
emberek be fogják bizonyítani, hogy
szakemberek segítségével visszanyerhe-
tő az önbecsülésük, helyreállítható a csa-
ládjukban és a környezetükben a nyuga-
lom és a békesség. Az igazgató felidézte
Győr három vértanú püspökének emlé-
két, akikről a felújításra váró épületrésze-
ket fogják elnevezni. György püspök a ta-
tárjáráskor, Paksy Balázs püspök a mo-
hácsi csatában, Boldog Apor Vilmos pe-
dig a II. világháború szörnyűségei köze-
pette áldozta életét a rábízottakért. 

A filharmonikusok 
az apátság kertjében
játszanak
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Rómer Flóris szobrának megkoszorú-
zásával kezdődött a pénteki, Múzeu-
mok Világnapja rendezvény városunk-
ban. A Széchenyi téri koszorúzást kö-
vetően, az Apátúr-házban a Rómer
Flóris Alapítvány nevében Grászli Ber-
nadett múzeumigazgató és Németh
Vilmos alapítványi elnök a „Pro Mu-
seo – A Múzeumért” díjakat adta át.
Az intézményi díj kategóriában a
Czuczor Gergely Bencés Gimná-
ziumot tüntették ki, a Káldi Ká-
roly rábapatonai fazekas által
készített alkotást Tóth Kons-
tantin igazgató vette át.

A magánszemélyeknek ad-
ható díjat Kottmayer Tibor
szakkollégiumi program-
igazgató, egyetemi tanár-
segéd kapta.

Rómer Flóris születé-
sének kétszázadik évfor-
dulója alkalmából különdí-
jat is kiadott az alapítvány,
melyet a múzeum alapító-
névadója és a bencés rend
iránti tiszteletből a bencés
Pannonhalmi Főapátság
kapott. Az ezüst Rómer
emlékérmet, melyet Csó-
ka Zsuzsa éremművész
tervezett, dr. Dejcsics
Konrád atya vette át.

Csécs Teréz, a Rómer-
emlékév programjairól,

Május 12-én a parlament módosította a
polgárőrségről szóló törvényt, amelynek
legfontosabb pontjait Kara Ákos győri
országgyűlési képviselő sajtótájékozta-
tón ismertette. Megtudhattuk azt is,
hogy Győrben 107 polgárőr dolgozik a
közösség védelme érdekében.

Kara Ákos – aki megköszönte a
polgárőrök munkáját – elmondta, a
törvénymódosítás a köztársasági el-
nök aláírására vár, s leglényegesebb
pontja, hogy megyénként kizárólag
csak egy polgárőr szövetség működ-
het, s ezekben kötelező a tagság. A fi-
atalokat is várják a szövetségek, 14 és
18 év között személyek is lehetnek ta-
gok. Változás az is, hogy a közgyűlés

A Győri Nemzeti Színházban tartotta kedden
kihelyezett ülését a Magyar Országgyűlés
Kulturális Bizottsága, amelyen többek között
a tagok bepillantást kaphatnak a város kul-
turális életébe, s az azt megelőző sajtótájé-
koztatón a teátrum felújításáról is szó esett.

„A Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának
ülésein olyan döntések születnek, amelyek az okta-
tás, a kultúra, a sport és a média területét érintik” –
árulta el Simon Róbert Balázs országgyűlési képvi-
selő, aki a bizottság tagjaként kezdeményezte, hogy
idén az egyik ülést Győrben tartsák, s felkérte négy
intézmény képviselőjét, hogy tartsanak előadást a
kulturális és oktatási életről.

Simon Róbert Balázs a helyszínválasztásról is
beszélt az ülést megelőző sajtótájékoztatón: el-
mondta, figyelemfelkeltés célzattal is választotta a

Gyôrben tanácskozott a kulturális bizottság

Győri Nemzeti Színházat, hiszen a közel 40 éves
épület komplex felújítása időszerűvé vált. A több
milliárd forintos forrás csak a központi költségve-
tésből biztosítható, s az országgyűlési képviselő
azon dolgozik, hogy még ebben a parlamenti cik-
lusban kormánydöntés szülessen a felújításról.

Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazga-
tója úgy fogalmazott, a közelmúltban a pincétől a
padlásig körbevezette a teátrumban az országgyű-
lési képviselőt, hogy ő is láthassa, az évről évre el-
végzett állagmegóvás már valóban kevés. Az igaz-
gató hozzátette, a társulat munkájával azonban di-
csekedhet a bizottsági ülésen.

Elhangzott: nagyságrendileg ötmilliárd forintból
lehetne biztosítani az épület korszerűsítését.

Kiss János, a Győri Balett igazgatója jelezte, fon-
tos, hogy sikerült városunkba csábítani a bizottság
tagjait, hiszen az ország még mindig erősen fővá-
roscentrikus, Győrnek azonban van mire büszkének
lenni, s ezt meg kell mutatnia széles körben.

A tájékoztatón részt vett a Széchenyi István Egye-
tem rektora, dr. Földesi Péter is, aki arról beszélt, a vá-
ros sikerének titka az összefogásban kereshető: „Győrt
az itt élők, dolgozók közös jövőképe teszi sikeressé.”

Megyénként csak egy
polgárôr szövetség mûködhet

helyett a küldöttgyűlés lesz az egyesü-
letek legfőbb szerve. 

A területi polgárőr szövetségek az
országos szövetségtől átvesznek bizo-
nyos koordinatív és adminisztratív fel-
adatokat, ezzel tehermentesítik az Or-
szágos Polgárőr Szövetséget – hang-
súlyozta Kara Ákos, aki a további válto-
zások sorában megemlítette azt is,
hogy etikai szabályszegés esetében az
eltiltás 6 hónapról egy évre emelkedik. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, or-
szágosan több mint 50 ezer polgárőr
tevékenykedik, a megyében 89 egye-
sületben 2300 aktív tag van, Győrben
pedig 107 polgárőr szolgálja a közös-
ség védelmét. 

Múzeumi világnap
eseményeiről számolt be. Elmondta,
a polihisztorról készül egy komplex
közgyűjteményi adatbázis, valamint a
teljes életművének a bibliográfiája.
Csécs Teréz elmondta, az elsőként
Győrben bemutatott Rómer Flóris
életét és munkásságát bemutató ván-
dorkiállítás Pozsonyba került, majd
Veszprém után Nagyváradra megy,
nagy az érdeklődés a tárlat iránt. Az

UNESCO egyik idei témájának vá-
lasztotta Rómer Flórist, így a pári-
zsi székházukban is bemutatko-
zik a Győrben készült tárlat. A
Magyar tudomány napja alkal-

mából októberben a Nemzeti
Múzeumban, majd Nagyvára-
don rendeznek konferenciát
Rómer munkásságáról, a záró
konferencia november 27-én,
Győrben lesz. Számos kiad-
vány, újabb életrajzi kötet és
több más emlékdokumentum
is készül idén a tudósról. A
Magyar Posta emlékbélyeget
bocsát ki Rómer Flórisról júli-
us 3-án, Tanai Csaba ötlete
nyomán.

A Múzeumi világnap foly-
tatásaként Nemesné Matus
Zsanett, az Arrabona múzeu-
mi évkönyv idei második szá-
mát mutatta be, majd Szalai
Zsolt, a helytörténeti fotótár
digitalizálásáról beszélt.
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Június végén átadják a forgalomnak a Győr és Ene-
se közötti kétszer két sávos gyorsforgalmi utat,
szeptembertől pedig az Enese–Csorna szakaszt is
birtokukba vehetik az autósok – jelentették be hét-
főn tartott sajtótájékoztatójukon Kara Ákos és Si-
mon Róbert Balázs országgyűlési képviselők.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Kara Ákos győri országgyűlési kép-
viselő olyan törvényjavaslatot ter-
jeszt a parlament elé, amelyet ha el-
fogadnak, jelentősen felgyorsulnak
az út- és vasútépítések Magyaror-
szágon. A keleti elkerülő és az M85-
ös gyorsforgalmú út esetében
Győr is haszonélvező lesz.

A képviselő Győrben tartott saj-
tótájékoztatóján kifejtette, 13 tör-
vényt kell módosítani ahhoz, hogy

Szeptemberre elkészül a Gyôr és Csorna
közötti gyorsforgalmi út

Elmondták: a közlekedés nem csak gyorsabb,
sokkal biztonságosabb lesz az új gyorsforgalmi
úton. A Győr és Enese közötti szakasz 6,8 kilométer
hosszú, az építési költség pedig 11,5 milliárd forint.
Az Enese–Csorna közötti út 7 kilométer hosszú, a
beruházás értéke pedig 15,6 milliárd forint. 

Az országgyűlési képviselők hangsúlyozták, az
M85-ös út építése Északnyugat-Magyarországon
a legmagasabb összegű közlekedési beruházás. 

Felgyorsítani az útépítéseket,
csökkenteni a bürokráciát

a tervezési és engedélyeztetési el-
járások gyorsabbak legyenek, a ha-
talmas bürokrácia és adminisztrá-
ció pedig csökkenjen. A törvényja-
vaslat elfogadására várhatóan júni-
us 9-én kerül sor, s ha a képviselők
megszavazzák, 4 évet lefaraghat-
nak az eljárások hosszából.

Mindez azért is fontos – hang-
súlyozta Kara Ákos –, mert a
2014 és 2020 közötti időszak ki-
emelt jelentőségű fejlesztései kö-
zé tartozik a közúti és vasúti úthá-
lózat fejlesztése. 

Amennyiben a parlament
megszavazza a törvényt, Győr-
ben a keleti elkerülő út építése is
felgyorsul, s ugyanez elmondha-
tó a Győrt és Sopront összekötő
M85-ös kétszer két sávos gyors-
forgalmi útra is.

Kara Ákos elmondta azt is, az
országban 12 körforgalmat újíta-
nak fel soron kívül, ezek között
szerepel a nádorvárosi temető
előtti körforgalom, amelyre a
nagy forgalom miatt igencsak rá-
fér a bővítés és felújítás. 

Minden rendezvényre regisztrálni szükséges.

Információk
külpiacra jutáshoz
A megyei kereskedelmi
és iparkamarában műkö-
dő Enterprise Europe Net-
work Győr, a világ legna-
gyobb üzleti hálózatának
helyi támaszpontja. Üzleti információt adnak, kap-
csolatépítést is elősegítenek. A partnerkereső
adatbázisba akár Önök is bekerülhetnek. Ennek
részleteiről az een@gymskik.hu e-mail címen vagy
a 96/520-290-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Vállalkozásoknak ajánljuk

Kamarai Szalon
május 27-én 17 órától a
gyermeknap jegyében
zajlik majd. A kamara
konferenciaterme egy
nagy játszószőnyeg lesz.
Minden anyukát, apu-
kát, csemetét szeretet-
tel várnak.

Munkaügyi Klub
Május 28. csütörtök 9 órától. Fókuszban a felmon-
dás lesz! „Hozza el saját felmondási esetét! Ha meg-
osztja velünk, feldolgozzuk, ráadásul jutalmazzuk”
állítják a szerve-
zők. Előadó: Tor-
ma Bea
 mun    kajogi szak-
okleveles tanács -
adó, társadalom-
biztosítási szak-
előadó lesz.

Turizmus Győrben és környékén
címmel tájékoztató
rendezvényt tarta-
nak Győr város
szakembereivel kö-
zösen, a 2015. évi
fejlesztésekről lesz
szó. Minden érdek-
lődőt várnak! 
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Negyven ország előadója mutatja
be látványtervezett, csillogó dalát
az Európai Műsorszolgáltatók Szö-
vetsége (EBU) által 1956 óta min-
den évben megszervezett dalver-
senyben. Nőttek már ki ebből a va-
lami miatt minden divatot túlélő
műsorfolyamból sztárok, kedven-
cek, de valljuk be: a rendezvény
nemcsak a dalokat, hanem az indu-
ló országok népszerűségét is méri.
A valamelyik országnak ellenszen-
ves nemzetre nem szavaz a közön-
sége, de viszont is így van ez. A je-
lenkori értékeket még mindig fe-
lülírják a történelmi sérelmek.
Elgondolkodtunk azon, hogyha
Magyarországon városok indíthat-
nának jelölteket, dalokat egy helyi,
hazai versenyen, akkor Győr mi-
lyen eredményt érhetne el? Meny-
nyire vagyunk szimpatikusak, ro-
konszenvesek a többi magyar tele-
pülésnek? Irigyelnek bennünket,
vagy elismernek inkább? A mi „da-
lunkra” szavaznának-e a székesfe-
hérváriak, a kecskemétiek, a szom-
bathelyiek, a budapestiek, netalán-
tán a soproniak is? Mármint akkor,
ha valóban jó az a „dal.” Megtud-
hatnánk belőle, hogy a jórészt sa-
ját érdemünkből elért, kitüntetett
szerepünket a gazdaságban, a kul-
túrában, az oktatásban hogyan fo-
gadják az ország régiói? 
Nincs ugyan próbája és ellenpróbá-
ja a felvetésnek, de azt gondoljuk,
hogy egy jó dal esetén nem kap-
nánk túl sok ellenszavazatot. Tud-
ják az emberek az ország távolabbi
vidékén is, hogy Győr élni tudott a
maga kétségtelen földrajzi és
egyéb előnyeivel, nem kótyavetyél-
te el értékeit, hanem gyarapította
azokat. Van elképzelése, víziója, jól
körülírható, reális jövőképe. Nem
üres szlogen az, hogy a jövő Győr-
ben épül. A hagyomány és a moder-
nitás lép szövetségre egymással eb-
ben a szerethető városban. 
Az idei  nyárnyitón a fesztiválra írt
dalokból énekelnek, játszanak
majd a művészek. A bécsi dalverse-
nyen pedig szurkolunk a magyar
jelöltnek, mert ezzel az egész or-
szágnak, önmagunknak drukko-
lunk, legyen akármilyen is a nyer-
tes dal. S bízzunk benne, hogy egy-
szer majd, nem egymás ellen vok-
solnak a sokszor még mindig sér-
tett nemzetek. 
Győrplusz.hu

A mi dalunkParkolóházat építenének az Ifiház
helyén a belvárosi kereskedôk
szerző: w. a.
fotó: marcali gábor

A Győri Bevásárló Utcák Alapít-
vány arra kéri a polgármestert,
hogy amikor az Ifjúsági Ház épü-
letének hasznosításáról dönt,
vegye figyelembe, hogy ők egy
több szintes parkolóház építését
javasolják, illetve támogatják. A
megyei kereskedelmi és iparka-
mara alapítványának tagjai saj-
tótájékoztatón jelentették be,
hogy ezt alátámasztandó, a kö-
zelmúltban 231 aláírást gyűjtöt-
tek a belvárosi üzletek tulajdo-
nosaitól. Az aláírók szerint a fej-
lesztés megvalósulásával növe-
kedne a forgalmuk, és így to-
vábbra is biztosított lenne a vá-
rosrészben dolgozó mintegy
ezer fő munkahelye. 

Nem új keletű probléma, hogy a forga-
lomhoz képest kevés a parkolóhely a
Belvárosban, ennek megoldására pe-
dig többek között újabb parkolóház
építésére lenne szükség – erre hívta
fel a figyelmet minapi sajtótájékoztató-
ján a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány
kuratóriumának két tagja, a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara titkárának
társaságában. Az alapítvány – amelyet
2006-ban azzal a céllal hívtak életre,
hogy kiálljon a belvárosi kereskedők,
szolgáltatók érdekeiért – képviselői
szerint nemcsak a történelmi város-
részben üzlettel rendelkező vállalkozó-
kat, hanem a lakosságot is bosszantja,
hogy nehezen találnak helyet autójuk-
nak Győr szívében. Farkas Szilárd ez-
zel kapcsolatban kiemelte, a Jókai és
a Révai úti parkolóházak mintegy 260-

260 férőhelyét is beleszámítva, össze-
sen 3537 parkoló van a Belvárosban,
ennél viszont jóval többre lenne szük-
ség. Hozzátette, ha például egyszerre
van valamilyen program a színházban
és a Richter Teremben is, az máris
1700 főt jelent, akiknek többsége biz-
tosan gépjárművel érkezik majd a hely-

színre. Rámutatott arra is, hogy véle-
ménye szerint lényegében mindegy,
hogy mennyibe kerül a parkolás, mivel
fizikailag nincs más lehetőség, igény-
be veszik azt az autósok.

Az alapítvány két javaslattal is élt a
probléma kezelésére. Az egyik a Pető-
fi híd lábánál lévő, maximálisan ki-
használt P+R parkoló bővítése lenne:
a volt korcsolyapálya helyét szeretnék,
ha bevonnák a megállóhelyek sorába.
A másik pedig az Ifjúsági Ház helyén
létrehozott parkolóház lenne. Ezzel
kapcsolatban Obertolné Horváth Tí-

mea megjegyezte, a belvárosi üzlettu-
lajdonosokkal beszélgetve arra jutot-
tak, hogy csak úgy tudják felvenni a
versenyt a közelben lévő nagy bevá-
sárlóközponttal, ha hasonlóan jó lehe-
tőséget biztosítanak a vásárlóknak a
parkolásra. Ezért lenne szükség a Bel-

város szélén egy par-
kolóházra, erre pedig
a környék adottságait
ismerve, sok más le-
hetőség nincs, csak
az amúgy is kihaszná-
latlan Ifiház helyén.
Farkas Szilárd ehhez
még hozzátette, az
Árpád úti épülethez
közel vannak a kultu-
rális és turisztikai köz-

pontok, az üzletek és az 1-es számú
főút is, így a Budapestről érkezők, illet-
ve az átmenő forgalom is könnyen
meg tudná közelíteni a parkolóházat. 

Az alapítvány képviselői egy kérdő-
íven is felmérték, hogy mi a vélemé-
nye a kereskedőknek a javaslatukról.
Dinnyés Előd, a kereskedelmi és ipar-

kamara titkára elmondta, a dokumen-
tumot 231-en írták alá, a listát pedig
egy levél kíséretében eljuttatták a pol-
gármesterhez is. Az alapítvány azt kéri
Borkai Zsolttól, hogy amikor dönte-
nek az Ifjúsági Ház hasznosításáról,
vegyék figyelembe a helyi vállalkozók
érdekeit, véleményét is. A sajtótájé-
koztató után a kamarai titkár lapunk
érdeklődésére megmutatta a városve-
zetőnek címzett levelet is, amelyben
az alapítvány képviselői többek között
így fogalmaznak: „Meggyőződésünk,
hogy a fejlesztés hatására üzleteink

forgalma jelentősen növekedne, s ez-
által a Belvárosban jelenleg dolgozó
közel ezer fő munkahelye továbbra is
biztosítottá válna, sőt további bővíté-
sekre, újabb munkahelyek létrehozá-
sára is lehetőségünk lenne. A parkoló-
ház kialakítása a belvárosi kereskedő-
kön kívül a város gazdasági helyzetére
is pozitív hatást gyakorolna, mivel az
így megnövekvő vállalkozói bevétele-
ken keresztül a tőlük befolyó helyi adó
mértéke is növekedne.” 

Farkas Szilárd végezetül elmondta
azt is, ő 1983 és 1987 között dolgo-
zott az Ifiházban, ahogy emlékszik, ál-
landó gond volt, hogy a környéken la-
kókat zavarta a kiszűrődő zene vagy a
fiatalok hangoskodása. Obertolné
Horváth Tímea ehhez hozzátette, so-
kakat, így őt is fűzi nosztalgia az épü-
lethez, de „kinőttünk már az első disz-
kóból, a mai korral kell lépést tarta-
nunk ” – fogalmazott. Megjegyezte
azt is, ők azt szeretnék, hogy ne politi-
kai alapon szülessen döntés, hanem
úgy, hogy az a Belváros hosszú távú
érdekeit szolgálja.

Ne politikai alapon
szülessen döntés, hanem
úgy, hogy az a Belváros
érdekeit szolgálja
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csípő egyensúlyát
meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre
INGYENES ismertető előadást tart

Győrben 2015. május 29-én (pénteken)
18 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat! 
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. • Ny.: h-.—p.: 8—12 és 12.20—16.20
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211• E-mail: info@galbusz.hu 
GYÔR, Kazinczy u. 10. Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

NYARALÁS HORVÁTORSZÁGBAN — Selcén
07. 04—09. 101.000 Ft/fô félpanzióval
Fakultatív programok: Rijeka l Omisalj l Krk l Rovinj l Pula

Nyaralás Szlovéniában — Portorozban
08. 23—29. 127.000 Ft/fô félpanzióval
Fakultatív programok: Ljubljana l Bledi-tó l Bohinji-tó l
Rovinj l Trieszt

KÖRUTAZÁSAINK — GARANTÁLT INDULÁS!
SVÁJC — az Alpok országa és a nyugalom szigete
08. 14—19. 155.000 Ft/fô félpanzióval
PÁRIZS — a divat és a fények fôvárosa
08. 06—12. 148.000 Ft/fô félpanzióval
LONDON—PÁRIZS—BRÜSSZEL 
07. 12—18. 179.000 Ft/fô félpanzióval
ERDÉLYI KÖRUTAZÁS 
07. 02—07. 90.000 Ft/fô félpanzióval
ÔSZI ELÔZETES: Korzika—Szardínia • Róma

• Nápoly • Isztambul • Dalmát körút

NYÁRKÖSZÖNTÔ AZ ISZTRIÁN 
06. 25—28.  60.000 Ft/fô félpanzióval

Fakultatív programok: 
Rovinj l Lim-fjord l Porec l 

Brijuni-szigetek l Pula

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

1980. május 26-án, magyar idő
szerint 20 óra 20 perckor Farkas
Bertalannal a fedélzetén Bajko-
nurból elindult a Szojuz–36 űrha-
jó. Az évforduló alkalmából az
Apáczai-főiskolán számolt be él-
ményeiről a máig egyetlen ma-
gyar űrhajós.

Farkas Bertalan fantasztikus
élettörténetét másfél órába sűrít-
ve mesélte el az érdeklődőknek.
Kezdve a gyulaházi gyermekkor-
tól, amikor iskolásként még focis-
ta szeretett volna lenni, majd foly-
tatva a kisvárdai gimnáziumi
évekkel, amikor padtársa unszo-
lására vadászpilótának jelentke-
zett. 16 évesen már önállóan re-
pült, 20 évesen sugárhajtású gé-
peket vezetett úgy, hogy autóve-
zetésből nem volt jogosítványa.
A főiskolás éveit befejezve, mely-
nek egy részét a Szovjetunióban
töltötte, a Pápai Vadászrepülő Ez-
redhez került, mint mondta, Győr
felett rengeteget repkedett.

Az Interkozmosz program ke-
retében vált űrhajóssá és űrkuta-
tóvá, ahogy fogalmaz, szinte
meglepetésszerűen: a 60-as
évek közepétől kezdődött prog-
ramban a szovjet kormány fel-
ajánlotta, hogy a (volt) szocialista
országok kutatói, mérnökei részt
vegyenek benne. 1977 nyarán
közölték vele, kiképzik űrhajós-
nak, egy évvel később a 77 jelölt-

ből ő és Magyari Béla mehetett
Csillagvárosba kiképzésre.

35 évvel ezelőtt Valerij Kuba-
szovval indult a világűr meghódí-
tására. Űrhajójuk május 28-án
kapcsolódott össze a Szaljut–6
űrállomással, ahol Leonyid Po-
pov és Valerij Rjumin szovjet űr-
hajósok fogadták őket. Június 3-
án tértek vissza a Földre a Szo-
juz–35 űrhajó fedél-
zetén.

Farkas Berta-
lan azt mesélte,
óriási élmény
volt látni az űr-
ből a Földet, fel-
f e d e z n i

rajta Magyarországot. Egy nap
alatt tizenhat csodálatos napfelkel-
tét és naplementét látott, 90 per-
cenként kerülték meg a Földet.  A
nyolc nap alatt számos kísérletet
végzett, többek között orvosi és
anyagtechnológiai felfedezéseket
tett. Orvosbiológiai, fémtechnoló-
giai, fizikai, távérzékelési kísérleteket
és megfigyeléseket hajtott végre.

Miután visszatért az űrből, tel-
jesen más lett az élete. Mint
mondta, szívesen visszament
volna még egyszer, de erre nem
adódott lehetősége. Megalakí-
totta a Nemzetközi Űrhajós Szö-
vetséget, segítette többek között

a magyar származású Simo-
nyi Károly űrturista felké-

szülését. Az űrhajós
hangsúlyozta, szerin-

te 4-5 éven belül vál-
lalkozó magyarok

eljutnak a világűr-
be. Legközelebb
május 27-én in-
dul űrhajó
orosz, amerikai
és japán űrhajó-
sokkal. A jövő-

ről szólva kie-
melte, 2020-ra
kiöregszik a je-
lenlegi űrállo-
más, másikat kell
építeni, de most
az űrkutatók szá-
mára ennél is
fontosabb a
Mars-program. 

Farkas Bertalan kalandjai

szerző: koloszár tamás

2015-ben is 14 millió forinttal tá-
mogatja Győr önkormányzata a
Győri Rendőrkapitányság köz-
rendvédelmi feladatainak ellátá-
sát. Mire költik el a pénzt? – kér-
deztük Horváth Csaba ezredes-
től, győri rendőrkapitánytól.

A rendőrség és az önkor-
mányzat között létrejött együtt-
működési megállapodás szabá-
lyozza azt, mire fordíthatjuk a
14 millió forintot – kezdte vála-
szát Horváth Csaba. – Az ösz-
szeg tíz százalékát eszközök be-
szerzésére fordíthatjuk, mint
számítógép, kamera, fényképe-

Mire költi a rendôrség
az önkormányzat 14 millió forintját?

zőgép. A maradék 90 százalé-
kot az úgynevezett reagáló szol-
gálatra költjük.

A kapitány kifejtette, a rea-
gáló szolgálat azt jelenti, hogy
gyalogos rendőrök a szabad-
napjukon közrendvédelmi fel-
adatokat látnak el. Főleg az ide-
genforgalmi szezonban a Bel-
városban erősítik a rendőri je-
lenlétet, míg novemberben és
decemberben a Belváros mel-
lett a nagy bevásárlóközpon-
tokra koncentrálnak a szabad-
napos rendőrök. Az ok egysze-
rű, ilyenkor sok ember fordul
meg az üzletekben, vannak,
akik nagy értékű eszközöket

hagynak az autóban, a rendőri
jelenlét azonban visszatartó
erő a tolvajokkal és autófeltö-
rőkkel szemben.

Kérdésünkre, hogy a 14 millió
forint kilencven százalékából
hány szabadnapos rendőr tudja
erősíteni a közrendet, a kapitány
azt mondta, ez közel nyolcszáz
nyolcórás szolgálatot jelent.

Ez is hozzájárul ahhoz, hogy
Győr biztonságos város – fogal-
mazott Horváth Csaba, akitől
megtudtuk azt is, a központi költ-
ségvetés által biztosított összeg
mellett az egyetlen külső támo-
gatási forma a győri önkormány-
zat 14 millió forintja. 
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szerző: győrplusz
fotó: illusztráció

Nem jó jel: az osztrák Nezsi-
derben  (Neusiedl am See)
magyarellenes plakátokat
rakott ki a szélsőjobboldali
Szabadságpárt. Elsősorban
az ingázó munkaerőt akar-
ják korlátozni, s visszaállí-
tanák a határellenőrzést. 

Ez furcsa módon a szociálde-
mokrata tartományfőnöknek,
Hans Niesslnek sem volna elle-
nére. Megnyugtatná vele az em-
bercsempészektől közbiztonsá-
gukat és a külföldiektől a munka-
helyeiket féltő burgenlandiakat.

Ez a tartomány sokszor adott
már menedéket a magyaroknak:
1956-ban sok száz honfitársun-
kat fogadtak be, sok ezret láttak
el, s bocsátottak útnak. Az 1980-
as évek legvégén a Magyarorszá-
gon át az NSZK-ba tartó keletné-
meteknek adtak otthont, fogad-
ták, ellátták őket. Történelmi ba-
rátság és egymásrautaltság van
hát Magyarország és Burgen-
land között. Nem volna jó, ha ép-
pen a nyitott határok miatt, a
szélsőséges politikai erők szava-
zatszerző ámokfutása következ-
tében romlana meg a kapcsolat.

Győrből és a környékről több
ezer ember dolgozik Burgenland-
ban, a többségük naponta ingázik.
Hajnalban indulnak, későn érnek
haza. Megdolgoznak a pénzükért,

ráadásul főleg olyan munkát vé-
geznek, amelyekhez a sógorok-
nak nem igazán fűlik a foguk. Bur-
genlandnak szüksége van a külföl-
di munkaerőre, mint ahogy a töb-
bet keresni akaró magyaroknak is
jó lehetőség az osztrák munka.

Ezért is fájó, hogy mindenek-
előtt a Szabadságpárt most ben-
nünk, illetve nacionalista mivoltá-
ból fakadóan minden idegenben
látja az ellenséget. Ezt utcai óri-
ásplakátokon is hirdeti: „Hazai pá-
lyaelőnyt a burgenlandiaknak”, il-

letve a „Munkát a mi embereink-
nek” szlogenekkel kampányolnak. 

S ami különösen megalázó,
hogy a plakátok kiragasztását egy
osztrák cég vállalta el, majd azon-
nal továbbadta egy magyar alvál-
lalkozónak. Így aztán a magyarel-
lenes hirdetéseket magyar mun-
kavállalók rakták ki az utcai hirde-
tőtáblákra, oszlopokra. A Krone
Zeitung szégyenszemre le is fo-
tózta egyik buzgólkodó honfitár-
sunkat plakátragasztás közben.

Ausztriában egyébként való-
ban lépni fognak az illegális beván-
dorlók ellen. A belügyminiszter
már be is jelentette, hogy három
sátortábort építenek nekik. A hely-
színeket nem árulta el, annyit lehet
tudni, hogy nem a fővárost, Bécset
szemelték ki helyszínként. A régi
befogadó központok közül is meg-
nyitnak néhányat. 

A menekültek ügye megkerül-
hetetlen az unió terültén belül.
Beszélnek kötelező befogadási
kvótáról, ami egyébként Magyar-

országot nem állítaná
teljesíthetetlen fel-
adat elé, hiszen négy -
ezernél jóval  keve-
sebb ember befoga-
dásáról volna szó. A
magyar kormány – a
lengyellel és a szlo-
vákkal, meg a csehek-
kel együtt  –  viszont
az önkéntességre he-
lyezi a hangsúlyt. 

Hogy mi lesz a vég-
ső döntés, nem lehet még meg-
mondani. Bennünket, győrieket
mindenképpen érint mindegyik
változás. Ha például a Burgenland-
ba dolgozni járók létszámát csök-
kentik, korlátozzák, az nem kevés
győrit hoz nehéz helyzetbe. Bíz-
zunk a józan észben, s abban,
hogy a történelmi múltnak, együtt-
működésnek van annyi ereje, hogy
a szélsőséges eszméknek közö-
sen ellenálljon, Burgenlandban és
Magyarországon egyaránt. 

Korlátoznák
a magyar 
munkavállalók
számát is 
Burgenlandban? 

Ha a Burgenlandban
dolgozók létszámát
korlátoznák, az nem
kevés gyôrit hozna 
nehéz helyzetbe
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www.hatos.hu 

Német: +36-30/986-2800
Angol: +36-30/254-8521
Újlatin és orosz szekció:
+36-30/520-1895

AKKREDITÁLT
NYELVVIZSGAHELY
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS:
+36-30/

628-3070

• Külföldi nyelvtanfolyamok, nyári táborok anyanyelvi
környezetben (Anglia, Ausztria, Spanyolország)

• Junior (12–17 éves korosztály) 
felnôtt nyelvtanfolyamok (18 év felett)

• Délelôtti nyelvtanfolyamok anyanyelvû tanárokkal
• Délutáni szabadidôs programok, kirándulások
• Elhelyezés családoknál félpanzióval 

vagy apartmanokban önellátással

stresszkezelés és elmefejlesztés
Pedagógusok és egészségügyi

szakdolgozók számára akkreditált

Győr, június 6–7., 13–14
Ára: 39.000 Ft

(diák, nyugdíjas: 26.000 Ft)

Oktató: Domján Andrea (tanár)

Helyszín:
Kereskedelmi és Iparkamara

(Ibis Hotel), Szt. István út 10/A

Jegyárusítás:
Gyermekek Háza

(Aradi vértanúk útja 23.)
hétfôn 10–11 óra közt,
kedden 17–18 óra közt

(20/211-3527)

AGY
-

KONTROLL

www.agykontroll.hu

kl
ím

at
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zt
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s

Autó higiéniai

szagmentesítése:

Vegyszermentes

ózonos

Kellemetlen szagok

dohányfüst
megszüntetése

2.500 Ft-tól

fertôtlenítés

www.anemooptima.
webnode.hu

70/521-9212 
Anemo Optima Kft.

kezelése,

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Tízéves az Art 9000, az Alkotó Rajzta-
nárok Társasága. Az évforduló alkal-
mából kiállítással ünnepelnek, leg -
újabb munkáikat a Múzeumházban
mutatják be.

Gasparek Ildikó, az ART 9000 elnö-
ke a múlt csütörtöki megnyitón fel-
idézte, amikor egy évtizeddel ezelőtt
egy kirándulásból hazatérve határoz-
ták el a rajztanár kollégák, hogy meg-
mutatják az alkotás, az együtt dolgo-
zás eredményeként létrejött műveiket
a nagyközönségnek.

Az elhatározást tett követte, egye-
sületet alapítottak és megrendezték
az első közös kiállítást a megyeháza
aulájában. Az eltelt években számos
kiállításon mutatták be műveiket, itt-
hon és a határon túl is. Állandó kiállí-
tóhelyük a Hotel Konferencia, ahol fo-
lyamatosan láthatók a társaság tagja-
inak művei. Idén ötödik alkalommal
rendezték meg a hatalmas érdeklő-
désre számot tartó Téli Tárlatot. A ren-
dezvény célja, hogy a Győrben élő, a
városhoz kötődő művészeknek bemu-
tatkozási lehetőséget teremtsenek.

A kiállításokon túl a civil szervezet
nyári táborokat, workshopokat, múze-
umpedagógia-programokat szervez
diákok számára.

Borbély Károly, főiskolai docens
köszöntőjében kiemelte, a kiállítást vé-
gignézve, azt tapasztalta, hogy az al-
kotó rajztanárok a tíz év alatt, folyama-
tos fejlődésen estek át, mindegyikük-
ben ott van a művészi alázat, a mes-
terség tisztelete, a munka mívessége.

A kiállítók: Dubi Árpád, Joó István,
Kostelec Éva, Kutasi Károly, Lappints
Csaba, Milu Milanovich Ildikó, Peresz-
tegi Erika, Priskinné Tuller Marianna,
Szilágyi Jéger Teréz, Tanai Guzorán
Anna és Vitáris József.

Kiállítással 
ünnepelnek

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri Audi ETO kézilabdás lányai ül-
tették el az első palántákat abból a ki-
lencvenezerből, amellyel a Győr-Szol
Zrt. a város közterületeit díszíti.

A győri virágosítási program máso-
dik ütemeként mintegy kilencvenezer
egynyári palántát ültet el a szolgáltató,
naponta körülbelül 8500 virág kerül ki
a közterületekre – mondta el a munka
kezdetén Radnóti Ákos alpolgármes-
ter. Hozzátette, az első ütem is látvá-
nyos eredményt hozott, sokan csodál-
ják meg például azokat a virágoszlo-
pokat, amelyek a Belvárost ékesítik,
de újdonság, hogy az idén a lakótele-
peken is látványos virágtartó állványo-
kat helyeznek el, a piramis alakú díszí-
tésből hat darab készül.

Virágosítás ziccerekkel
A program hétfőn a Radó-szigeten

indult, ahol a női kézilabdásaink is mun-
kába álltak, a csapat szakmai stábja és
játékosai serényen ültették a palántá-
kat, Ambros Martín edző a locsolócsö-
vet ragadta meg, míg Kelecsényi Ernő
klubelnök a füvet nyírta szakszerűen.

Az elnök elmondta, a klub a társadalmi
szerepvállalással is igyekszik meghálál-
ni azt a sok támogatást, amit a várostól
kapnak. Ezúttal a környezet szépítésé-
ből veszik ki a részüket.

A növények előnevelése a Rozgonyi
úti üvegházban történt. A virágok kivá-
lasztásánál előnyt élveztek a magyar ne-
mesítésű fajták, amelyek jobban alkal-
mazkodnak időjárási körülményeink-
hez, így főként kúpvirág, legényvirág, ka-
kastaréj, büdöske, petúnia, begónia,
porcsínrózsa a meghatározó fajta.

A növények a Győr-Szol által előállított,
trágyázott földbe kerülnek. Újdonság,
hogy a virágágyásokba egy olyan gom-
bát is ültetnek, amely a kártékony gom-
bákat kiszorítja, a virágok immunrendsze-
rét aktivitásra ösztönzi, és feltárja a talaj-
ban lévő, hasznosítható tápanyagokat.

A növények gondozására a szolgál-
tató nagy figyelmet fordít, kezdetben
meleg időben naponta, hűvösebb idő-
ben kétnaponta öntöznek.
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A közel négyszáz kilométeres sebes-
séggel száguldó kínai gyorsvasút ko-
csijai Győrben gyártott hegesztőrobo-
tokkal készültek, ezt a feladatot nem le-
het emberre bízni, mert ha silány mun-
kát végez, tömegkatasztrófa történik, a
robotok azonban sosem tévednek –
mondja Fenyősi Béla, az igm Robot-
rendszerek Kft. ügyvezető igazgatója.

Hosszasan sorolja a példákat, me-
lyek azok a területek, ahol a Győrben
tervezett és gyártott hegesztőrobotok
dolgoznak. Repülőgépek, tengeralatt-
járók, hajók, daruk, tehergépjárművek,
mezőgazdasági gépek, útépítő gépek
készültek és készülnek folyamatosan a
győri robotok segítségével. Olyan föld-
rész pedig nincs, ahová nem jutottak
volna el a kisalföldi robotok.

Az igm Robotrendszerek Kft. siker-
története negyedszázada indult el
Győrben, amikor az osztrák anyaválla-
lat vegyesvállalatot alapított az egyko-
ri Rekarddal, a Mezőgép utódjával.
2002 után a Kandó utca mellett az

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Tanulmánykötet készült az európai jó pél-
dákból, amelynek célja, hogy a járműipari
szereplők között kialakított győri együtt-
működést tovább erősítsék.

A héten tartották az Universitas-Győr Alapítvány ki-
adásában megjelent, Nyugat- és kelet-közép-euró-
pai járműipari térségek működési modelljei című
tanulmánykötet bemutatóját, amely után az együtt-
működés győri szereplői rögtön meg is vitatták a ku-
tatás tapasztalatait, amely a győri modell felépíté-
sét, továbbfejlesztését is szolgálja.

Fekete Dávid alpolgármester a kutatás vezetőjeként
lapunknak elmondta, a vizsgálatban főként a Széchenyi
István Egyetem doktorandusz hallgatói és szakértői vet-
tek részt, akik összesen kilenc ország 19 járműipari köz-
pontját elemezték, köztük olyan vállalatok európai szék-
helyeit, mint az Audi, a Mercedes, a FIAT, a Renault, a
Ford vagy épp a Skoda. A kutatást végző fiatalok a leg-
több helyszínt személyesen keresték fel és készítettek
interjúkat a városok vezetőivel, a vállalatok szakembe-
reivel. Azt vizsgálták, hogy a tradicionális járműipari köz-

Gyôri hegesztôrobotok minden földrészen
Bruttó 380 ezer forintos havi átlag-

fizetést kapnak a dolgozóink, a szak-
munkások annyit keresnek, mint az
Audiban, s általános iskolai végzett-
séggel mindössze páran dolgoznak
nálunk – mondja el Fenyősi Béla, aki
hozzáfűzi azt is, munkatársaik egy-
harmada felsőfokú, egyharmada kö-
zépfokú végzettséggel rendelkezik, s
egyharmadot tesznek ki a szakmun-
kások. Fluktuáció gyakorlatilag nincs,
az itt dolgozók értékelik a hazai vi-
szonylatban nagyon jó fizetést, ami-
hez még 13. havi bér és egyéb jutta-
tások is járulnak.

A konszern eddigi története során
3500 robotrendszert telepített a világ-
ban. S miközben Magyarország, s
ezen belül Győr a fő gyártóbázis – ipa-
ri hegesztőrobotokat csak itt gyárta-
nak – hazai eladásaik eddig nem na-
gyon voltak. 

A Rába vásárolt tőlünk hegesztőro-
botot, bízunk benne, hogy mások is kö-
vetik a példát – jelzi az ügyvezető igaz-
gató azt, hogy a tervezés és a gyártás
mellett a kereskedelemre is egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek. 

ipari parkban is felhúztak egy négy -
ezer négyzetméter területű üzemcsar-
nokot és irodaépületet, mely jelenleg
a cég központjaként működik.

Az elmúlt tizenegy évben 4 milliárd fo-
rintot ruháztunk be Győrbe, az idén is, jö-
vőre is további 300 milliót költünk bőví-
tésre, mert minden négyzetméter foglalt
– jelzi Fenyősi Béla a töretlen fejlődést.

A hatmilliárd forintos árbevételű cég öt
éven belül tízmilliárd forintra akarja növelni
éves forgalmát, s ehhez a jelenlegi 160 fős
törzsgárdáját is növelni akarja. Mindez
persze nem lesz egyszerű, a vállalkozás
legnagyobb gondja ugyanis az, hogy a
szakember-utánpótlást biztosítsa. Ennek
érdekében a Széchenyi István Egyetem-
mel intenzív kapcsolatba kezdtek.

Együttmûködések az európai jármûipari térségekben
pontoknál milyen együttműködések alakultak ki, ame-
lyek a járműipari életpályamodell létét, megvalósulását
segítik elő. „A tanulmányok elkészülte után világossá
vált, hogy intézményesült térségi együttműködési rend-
szerek nem igazán léteznek, azonban számos olyan jó
példával találkoztunk, ami a győri viszonyokra lefordítva,
kellő muníciót adhat járműipari életpályamodellünk to-
vábberősítéséhez, mely együttműködés fontos támo-
gatója lehet egy majdani győri regionális innovációs
technológiai központnak is.”

Az alpolgármester kifejtette, Győr Közép-Európa leg-
fontosabb járműipari központja, ezért az önkormányzat
fontosnak tartja, hogy a város kisgyermekkortól egé-
szen a nyugdíjaskorig kiszámítható, biztonságos, tervez-
hető életpályát biztosítson a járműipar égisze alatt. En-
nek érdekében szövődött a széles körű együttműködés
az önkormányzat, a Széchenyi István Egyetem, az AUDI,
az állami szervek, a vállalkozások, az oktatási intézmé-
nyek, valamint a kutatásfejlesztéssel foglalkozó szerve-
zetek között. Célja, hogy a résztvevők első kézből kap-
hassanak információkat, és erős lobbierővel bíró koope-
ráció formálódjon. Az együttműködés kereteinek kiala-
kításához nyújt segítséget a tanulmánykötet.

A kutatásból készült kiadvány a TÁMOP-4.1.1.F-
13/1-20013-0001 azonosító számú, a „Járműipari

Regionális Innovációs és Technológiai Tudáscent-
rum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejleszté-
se a Széchenyi István Egyetem bázisán” című projekt
keretében a magyar állam és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az idei nyárnyitón „A Dal” című műsor elő-
adói lépnek színpadra, de a nyár folyamán
lesz többek között Quimby- és Korál-koncert
is. Jönnek a népszerű fesztiválok, és a Duna-
kapu tér is visszatér a helyszínek sorába.

„Ha lehet, az idei nyár még több programot tarto-
gat a győriek és a hozzánk látogató turisták szá-
mára, mint a korábbi években” – fogalmazott Fe-
kete Dávid alpolgármester az esemény sajtótájé-
koztatóján. Elmondta, június 13-án 21.00 órától
(esőnap: június 14. 20.00 óra) a nyárnyitó nagy-
koncerten olyan előadók lépnek színpadra, mint
az Eurovíziót megjáró Boggie, Wolf Kati, Kállay-
Saunders András, Dér Heni vagy a Fool Moon. Az
alpolgármester hangsúlyozta, a nyár újdonsága,
hogy visszatér a rendezvényhelyszínek sorába a
megszépült Dunakapu tér, amely több megszo-
kott győri fesztivál új otthona is lesz. A nyitókon-
cert egyben a tér átadásának az ünnepsége is,
amelyen már a mélygarázs is használható lesz a
felszíni parkolóhálózat belvárosi egyes zónájával
megegyező díjszabás ellenében. A koncertre au-
tóval érkezők igénybe vehetik továbbá az utcai
parkolókat, a belvárosi parkolóházakat, vagy épp
a Tarcsay úti piac-parkolót a szokásos díjak elle-
nében. Akik nem autóval érkeznek, azoknak jó hír,
hogy a győriek hazajutását az önkormányzat in-

„Dallal” indul a nyári fesztivál
gyenes éjszakai buszjáratokkal segíti, amelyek a
tűzijátékot követően indulnak majd az egyes vá-
rosrészekbe.

Harsányi Levente, a program műsorvezetője ki-
fejtette, a győriek egy igazán színvonalas válogatást
hallhatnak az MTV legnézettebb műsora előadói-

nak legjobb dalaiból. „Itt lesz köztük Boggie is, aki
épp a napokban képviseli hazánkat az Eurovíziós
Dalfesztiválon, remélhetőleg minél nagyobb siker-
rel. Mint mondta, a nézők a tévében egy szerkesz-
tett műsort látnak, Győrben viszont az élő „adás” és
az élő zene varázsát élvezhetik.

Domanyik Eszter, az önkormányzat városmarke-
ting és programszervezési főosztályának vezetője
kifejtette, alig ér véget a nyárnyitó hétvége, június
15-től már a Magyar Táncfesztivál kezdődik, Győr
11. alkalommal válik a tánc hazai fővárosává. Június
20-án a Múzeumok Éjszakáját rendezik, a június 27-i
hétvégén a lovagkort is megidézik városunkban,
ahol igazi középkori hangulat várja majd az érdek-
lődőket. Július első hétvégéjén a határainkon túl is
népszerű Győrkőcfesztivál változtatja meseország-
gá a várost, július 17–19-ig pedig a Győri legendák
napja és a Fröccsnapok szórakoztatja a közönséget.
Augusztus 7–9-ig a Barokk Esküvő hív minket idő-
utazásra, a 20-i hétvégén ismét élvezhetik a győriek
a Voices csodálatos dallamait, míg a Bornapokat az
idén augusztus 27–30. között rendezik. Augusztus
29-én a nyárzáró koncert zárja a sorozatot. A hétvé-
géket a nyáresti koncertek teszik színesebbé a Szé-
chenyi téren és a Dunakapu téren, ahol olyan fellé-
pőkkel találkozhatunk, mint Nagy Balázs és mű-
vészbarátai, a Korál együttes, a Quimby, vagy Rá-
kász Gergely orgonaművész. Megjelent a város nyá-
ri programkínálója, amely részletesen tartalmaz va-
lamennyi rendezvényt. A kiadvány már elérhető a
győri Látogatóközpontban.
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Sorozatunkban a csodálatos
Székelyföld egy-egy gyöngy-
szemét mutatjuk be olvasóink-
nak. Tesszük ezt nem titkoltan
a kedvcsinálás szándékával,
hogy aki teheti, látogasson el
erre a gyönyörű, ezer kincset
rejtő magyar vidékre. Nem fog-
ja megbánni…

Körutazásunkat megszakítva, Csík-
szereda felé vesszük az irányt, hiszen
pünkösdkor a magyarok a világ min-
den tájáról a Csíki-medence közepe
felé igyekeznek. A csíksomlyói búcsú
katolikus-keresztény ünnep, egyben a

magyarság összetartozásának egyik
legszebb megnyilatkozása, amikor
több százezren gyűlnek össze, hogy
közösen vallják meg az Istenbe és a
hazába vetett hitüket. 

A székelyek körében régtől fogva
nagyon erős Szűz Mária tisztelete,
akik már a XV. században Somlyón
gyűltek össze a kiemelkedő Mária-ün-
nepeken. 1444-ben IV. Jenő pápa ar-
ra buzdította a híveket, hogy segéd-
kezzenek a templom építésében, amit
éppen az indokolt, hogy e helyen idő-
ről időre tömegek gyűltek össze meg-
vallani a hitüket. Cserébe a pápa bú-
csút engedélyezett. A következő dá-

Székely Kincsestár 3. rész

A csíksomlyói búcsú
tum 1567, amikor János Zsigmond
erdélyi fejedelem hadi eszközökkel kí-
vánta a katolikus csíkiakat az unitárius
hitre téríteni, ám a katolikusok ellenáll-
tak, amelyet siker koronázott. Ekkor
fogadták meg, hogy minden évben új-
ra és újra elzarándokolnak Csíksom-
lyóra, hálát adni a Szűzanyának a se-
gítségért. Az 1990-es évek elejétől a
zarándokok száma több százezresre
duzzadt, ami évről évre csak nő. A ma-
gyarok az Istenbe vetett hitük mellett
az összetartozásuk tényét is megvall-
ják, Csíksomlyó a magyarság ökume-
nikus kegyhelyévé vált. 

A 90-es évek elején még sikerült
tartani a hagyományos szokásrendet
a körmeneten, vagyis hogy a különbö-
ző vidékekről érkező keresztaljak meg-

határozott sorrendben vonulnak. A ha-
gyomány szerint a gyergyóalfalvi ke-
resztalj halad az élen. Később a zarán-
dokok hatalmas száma miatt ez tart-
hatatlanná vált, de a tömegben ma is
láthatjuk a táblákat, és rajta a felirato-
kat, hogy a zarándokok honnan érkez-
tek. Az alfalviak persze továbbra is
tartják a hagyományt, és a búcsú előt-
ti napokban gyalogosan indulnak
zászlajukkal, hogy elsőként érjenek a
„Szűzanya lábához”. (Az egyik legked-
vesebb emlékem is hozzájuk kötődik.
Ahogy haladtak a gyergyóiak az úton,
lelassítottunk autónkkal, hogy kö-
szöntsük őket. Ekkor pillantottunk

meg egy idős házaspárt, akik az egyik
porta előtti székely kapuban álltak. A
népviseletbe öltözött néni könnyes
szemmel csak annyit mondott: „Jöt-
tek, hála Istennek.”) Ahogy nőtt a bú-
csú ismertsége, a Mária-kegytemp-
lom és környezete már kicsinek bizo-
nyult a szombati szentmise megtartá-
sához, ezért épült a Kissomlyó és a
Nagysomlyó hegy közti nyeregben a
Hármashalom oltár, amelyet Mako-
vecz Imre útmutatásai alapján Bogos
Ernő csíkszeredai építész tervezett.

A búcsúi program már pénteken el-
kezdődik a virrasztással, majd szomba-
ton reggel szentmisét mutatnak be a
kegytemplomban. A tömeg ekkor már
minden irányból hömpölyög a nyereg
felé, és az utcákon igazi búcsúi hangu-
lat uralkodik. A kiállítók míves faragá-
sokat, népviseletet, kézműves termé-
keket árusítanak, önkéntesek vizet osz-
tanak, és közben jóízű beszélgetések
kerekednek, barátságok szövődnek a
gyalogút során. A nyerget több ösvé-
nyen keresztül is megközelíthetjük, ki-
ki ereje, kitartása, kondíciója szerint vá-
laszthat a meredek, de rövidebb, vagy
a lankás, de hosszabb útvonalak közül.
Akármelyiket választjuk, ha felérünk,
fantasztikus látványban lesz részünk.
„Hazaértem!” – ez az első gondolat,
ami az embernek az eszébe jut, ahogy
a gyönyörű, zöldellő tájat, a hegyeket,
a völgyeket és a több százezer magyart
megpillantja. Aztán a szertartás végez-
tével ugyancsak több százezer torok-
ból felcsendül a magyar és a székely
himnusz. Hátborzongató érzés! Aki
egyszer átéli, rögtön azt tervezgeti,
hogy a következő évben miként tudna
újra eljutni ide, Csíksomlyóra, az embe-
ri lelkek összefonódásával létrehozott
másik dimenzióba. A napot ismét vir-
rasztás zárja, míg a vasárnapi szentmi-
séket újra a kegytemplomban tartják.

Ha már Csíksomlyón járunk, min-
denképp érdemes ellátogatni a Csík-
kozmás felől megközelíthető Nyer-
gestetőre. A nyílegyenes fenyők kö-
zött száz meg száz kopjafa emlékezik
az 1848–49-es szabadságharc szé-
kely áldozataira. Megtaláljuk itt töb-
bek között Áder János, Sólyom Lász-
ló, de Győr városának kopjafáját is.
„Fönn a tetőn a nyeregben ott zöldell-
nek a fenyőfák egész Csíkban a leg-
szebben, ott eresztik legmélyebbre
gyökerüket a vén törzsek, nem moz-
dulnak a viharban, inkább szálig ket-
tétörnek” – írja Kányádi Sándor
„Nyergestető” című versében. Még
egy kis autózással a Szent Anna ta-
vat érhetjük el, amely nyáron a kelle-
mes fürdőzések, a kempingezés
helyszíne és a leérettségizett fiatalok
táborhelye. Télen szánkókat bérelhe-
tünk, amikkel a szerpentinen egész
a tóig csúszhatunk, majd egy terep-
járó mögé sorba kötve húzzák vissza
a bátrakat. A tó melletti Mohos tő-
zegláp is gyönyörű, amelyet a túraút-
vonalat jelentő pallókon keresztül le-
het megtekinteni. Figyelem, a med-
veveszélyre felhívó táblák nem vicc-
ből vannak kitéve! A környéken per-
sze számtalan túraútvonal, szomjat
oltó forrás, gyógyító mofetta vár min-
ket. Tusnádfürdő például kitűnő úti
cél lehet, ha mindezt egy helyen sze-
retnénk átélni. A táj ámulatba ejtő, a
30-40 méteres, nyílegyenes fenyők
látványa beleivódik a szívünkbe, és
erősítik bennünk az érzést: otthon
vagyunk. Hargita és Kovászna me-
gye persze még rengeteg kincset
rejt, pünkösdi kitérőnk után azonban
visszatérünk megkezdett utunkhoz,
amelyet Torockón hagytunk el. Innen
indulunk majd Torda és Kolozsvár fe-
lé, hogy aztán elérjük Székelyföld
egyik legszebb részét, a sóvidéket.



2015. május 22.   / + / 13

KULTÚRA HIRDETÉS

A Boldog Apor Vilmos vér-
tanúságának eredeti hely-
színén berendezett kiállí-
tás a püspök halálának 70.
évfordulójára újul meg. A
részletes program cikkünk
mellett olvasható.

A Püspökvár tornya alatti
labirintus szerű pincehelyiségek-
be több száz menekültet foga-
dott be a 2. világháború legnehe-
zebb időszakában Apor Vilmos
püspök, akit orosz katonák lőt-
tek le 1945-ben, húsvét nagy-
péntekén. A püspök pincékben
elrejtőzött fiatal lányokat, asszo-
nyokat védett az erőszakoskodó,
fegyveres betolakodók elől. 

A kiállítás nemcsak Apor Vil-
mos korát, gazdag életművét, a
személyiségéhez kapcsolódó
legendás történeteket idézi fel,
nemcsak vértanúságának rész-
leteit ismerhetjük meg, de a
pince boltíves tereit bejárva, át-
élhetjük ezeknek a sötét idők-
nek a nyomasztó légkörét is.  

A történelmi kor és Apor püs-
pök munkásságának bemutatá-
sát szolgáló tablókhoz az Egyház-

Megújul az Apor-kiállítás
megyei Levéltár és a Kincstár
gazdag irat- és fotógyűjteménye
szolgálta az alapot, míg a szemta-
núk vallomásai egy húsz évvel ez-
előtt készített értékes interjúsoro-
zat segítségével elevenednek
meg. A szerkesztett tablókat
egyéb források, korabeli filmhír-
adók, archív és amatőr felvételek
teszik igazán életszerűvé. 

A kiállítás újdonsága, hogy
az óvóhely felé vezető pince elő-
terébe is lemehetnek majd a lá-
togatók, ahol a végzetes ese-
mények valójában lezajlottak,
és ahonnan a pince további
mélységeibe is be lehet látni.  A
Püspökvár pincerendszerének
titokzatosságát egy építészeti
makett segít megérteni. 

A vértanúhalál helyszíne –
ahol továbbra is láthatók a végze-
tes lövések nyomai és a püspök
ereklyéje – többek között egy kép-
zőművészeti installáció és a nagy-
pénteki-nagyszombati liturgia
gregorián énekei teremtenek al-
kalmat arra, hogy a látogató érzel-
mileg is azonosulni tudjon a szen-
téletű püspök önfeláldozó élet-
művével és vértanúhalálával.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Magyar Rádió és az MTVA a Győri
Egyházmegyei Levéltár két kottáját fo-
gadta örökbe, azaz restauráltatta.
Kedden mutatták be a sajtó képvise-
lőinek a felújított kottákat: Istvánffy
Benedek Jam virga Jesse című kará-
csonyi tételét, valamint Joseph Haydn
1771-ben komponált Salve Regina cí-
mű művét. 

Dr. Pápai Lajos megyés püspök a
Fogadja örökbe a múltját programról
elmondta, közel két éve döntöttek úgy
a levéltárosok, hogy segítséget kér-
nek magánszemélyektől, közösségek-
től, intézményektől, cégektől, a rossz

Fogadja örökbe a múltját!
állapotú kották megmentéséhez. A le-
véltárban őrzött 1600 kéziratos kottá-
nak több mint tíz százaléka szorul sür-
gős restaurálásra. 

Farkas Zoltán, a Bartók Rádió in-
tendánsa, zenetörténészként méltatta
a győri székesegyházi kottatárat, el-
mondta, az első kotta 1661-ből való,
a kottaanyag mintegy 300 évet ölel át
a győri székesegyház zenei történeté-
ből. A kottatár szerencsés volt, mert a
török megszállás a városban csak rö-
vid ideig tartott, és a háborúk sem
okoztak nagyobb kárt az iratokban. A
gyűjtemény fennmaradásában szere-
pet játszott az is, hogy kultúrapártoló
püspökök tevékenykedtek a városban,
többek mellett Széchényi György és
Zichy Ferenc.

Jónás István, a Magyar Rádió Non-
profit Zrt. vezérigazgatója elmondta,
nemcsak a két kotta felújítását támo-
gatták, hanem a Bartók Rádióban
meg is szólalnak a művek a Magyar
Rádió művészeti együtteseinek tolmá-
csolásában.  

Nemes Gábor, a Fogadja örökbe a
múltját! program felelőse kiemelte,
céljuk, hogy a kottákat megmentsék,
kutathatóvá tegyék, megőrizzék a kö-
vetkező nemzedékek számára. 

11:00 Ünnepi Szentmise
a Nagyboldogasszony-székesegyházban

12:15 Boldog Apor Vilmos mártírhalálának 70.,
pappá szentelésének 100. évfordulóján
ünnepélyesen megnyitják
és megáldják a Győri Püspökvár
megújult Apor-kiállítását.

A megáldást végzi:
Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök

Köszöntőt mond:
Balog Zoltán Emberi Erőforrások minisztere,
Dr. Somogyi Tivadar
Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere,
Simon Róbert Balázs,
Győr Megyei Jogú Város országgyűlési 
képviselője

Közreműködnek:
Bede-Fazekas Csaba
valamint:
A győri Nagyboldogasszony-székesegyház
(karigazgató: Milbik László)
és a győri Prohászka Ottokár
Orsolyita Közoktatási Központ
egyesített gyermekkórusa (karvezető: Csorba János)
A győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont diákjai
Vezényel: Csorba János

Május 23., szombat
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

LOVE STORIES IN GYŐR – the-
matischer Stadtspaziergang am 23.
Mai um 10 Uhr für alle, die sich für die
Geschichte der Stadt interessieren.
Beim Flanieren zwischen den Se-
henswürdigkeiten und Werten Győrs
bekommen Sie etwas über die Affai-
ren und Liebesgeschichten der da-
maligen Stadtbewohner und –besu-
cher zu hören! 

LETZTES KONZERT DER JAZZ TERASZ am 24. Mai
um 19 Uhr im Hotel Konferencia, Borsos Saal (Apor Vilmos
püspök tere 3.). Es treten die Dozenten und Schüler des
Wiener Konservatoriums auf, sowie das Szakcsi Jr. Trió.

Fussball: ETO – PMFC
Begegnung in der 1. Li-
ga am 23. Mai um 18:30
Uhr im ETO Parkba.

SZTAHURA ÁGNES ORGEL-
KONZERT am 25. Mai um 15.30
Uhr in der Pannonhalmer Abtei in
der Boldogasszony-Kapelle.

Die SPENCER HILL
MAGIC BAND tritt
am 24. Mai um 21 Uhr
im Rómer Ház auf. (Te-
leki L. u. 21.) Davor fin-
det ab 16 Uhr der I.
Zwie bel und Chilliboh-
nen Kochwettbewerb
statt. Wo: Nefelejcs köz.
Tickets im Vorverkauf
und an der Abendkas-
se: 1200 Ft.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

CSUKÁS ISTVÁNS
BELIEBTE MÄR-
CHEN. Süsü, der Dra-
che, aufgeführt vom
Komáromer Jókai The -
a terensemble am 23.
Mai um 11 Uhr und um
15 Uhr im Kisfaludy Sa-
al des Győrer National -
theaters (Czuczor Ger-
gely utca 7.).

VII. INTERNATIONALES VOLKSTANZ-
FESTIVAL ZU PFINGSTEN beginnt am 24.
Mai um 15.00 Uhr, organisiert von Kulturhaus
Molnár Vid Bertalan (Győrszentiván, Váci M.
u. 3.). Eintritt ist kostenlos.

Vernisage der vom in der Schweiz lebenden un-
garischen MALER BÁCSAY PÉTER angefer-
tigten Portraits von Jazz-Musikern zusammen-
gestellten Ausstellung am 23. Mai um 16 Uhr
im Konferenzsaal des Museums der Pannonhal-
mer Abtei (Pannonhalma, Mátyás király u. 1-3.)

Zur Ungarischen Meis-
terschaft im GRA-
BOPLAST MARA-
TON werden von 22.-
24. Mai alle Fans in
Győr erwartet.

Die PANNON-
HALMER WEIN-
REGION erwar-
tet vom 23.-25.
Mai in mehreren
Ortschaften mit 9
geöffneten Wein-
kellern weinlie-
bende Besucher.
Die geöffneten
Weinkeller.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

BOLDOG APOR VILMOS vértanú
püspök ünnepét tartják május 23-án
11 órakor a győri bazilikában. 2015-
ben, Boldog Apor Vilmos püspök vérta-
núságának 70., pappá szentelésének
100. évfordulóján a Győri Egyházme-
gye Apor Vilmos-imaévet hirdetett.

BÁCSAY PÉTER, Svájcban
élő magyar festőművész jazz-
zenészekről készített portréi-
ból összeállított kiállítása nyí-
lik május 23-án 16 órakor a
Pannonhalmi Apátsági Múze-
um konferenciatermében.

ANNA, A KIS HERCEGNŐ című darabot láthatja a kö-
zönség május 22-én 19 órakor, a József Attila Művelő-
dési Házban. A Hamupipőke, avagy magas, szőke her-
ceg fél pár cipővel című paródiát és a Kakukkfészek cí-
mű előadást május 23-án 18 órakor mutatja be a József
Attila Művelődési Ház Kaméleon Színjátszó Egyesülete.

SZÖVEGELÉSI ZAVAR támad a Ró-
mer Házban május 23-án 19 órakor.

Impoetry címmel, a GyőrSlam
csapatából Bárány Bence és

Galló Bence ragad mikro-
font és kiált bele verset, hogy

mindez végül képpé sűrűsödve
az Import Impró Társulat testén ke-

resztül improvizációban oldódjon fel.

CSERKÚTI BALÁZS Gyógyító kód című
könyvbemutató előadására várják az érdeklődő-
ket május 28-án 18 órakor a Bezerédj-kastély-
ban. Ben Johnson és Alexander Loyd nagysike-
rű könyve 2013-ban jelent meg a Leviter Kiadó-
nál. Cserkúti Balázs a módszerről, annak alkal-
mazásáról és lehetőségeiről mesél.

PANNONHALMI KLASSZIKUS ESTÉK
keretében a Győri Filharmonikus Zenekar
koncertjét hallhatják, akik ellátogatnak május
29-én 19.30 órakor a Pannonhalmi Apátsági
Múzeum belső kertjébe.

A REPÜLŐ KASTÉLY cím-
mel Pap Gábor tart előadást
május 28-án 17.30 órai kez-
dettel a Zichy-palotában. A
Magyar Évezredek előadás-
sorozat témája: Evilág és túlvi-
lág a magyar népmesében.

„MESTER ÉS TANÍT-
VÁNYA” címmel kiállítás
nyílik május 27-én 17 óra-
kor a Marcal étteremben.
A bor és a természet titka
jegyében Simon M. Vero-
nika és Kéri Maja székes-
fehérvári alkotók a közös
kiállításon mesélnek alko-
tásaikról. A kiállítás au-
gusztus 2-ig látogatható.

BEJCZI ANDREA tréner előadására várják az érdek-
lődőket, május 28-án 17 órakor a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtára
klubjában. Mi a siker forrása? Mit várunk el és mit te-
szünk saját életünkért? Mik az értékeink? Többek kö-
zött ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, akik el-
látogatnak a  rendezvényre.

SPENCER HILL MAGIC
BAND lép fel május 24-én
21 órakor a Rómer Házban
(Teleki L. u. 21.) Előtte 16
órától rendezik meg az I.
Hagymás és chilis bab főző-
versenyt a Nefelejcs közben.

SZTAHURA ÁGNES ORGONAHANGVERSENYÉT
HALLGATHATJÁK meg az érdeklődők május 25-én
15.30 órakor a Pannonhalmi Apátság Boldogasszony-ká-
polnájában.

Mire neveljük a gyermekeket? címmel Korzenszky
Richárd tihanyi bencés perjel vetítéses előadására vár-
nak minden érdeklődőt május 26-án 18 órai kezdettel a
Klastrom Klubban.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

A PANNONHALMI
BORVIDÉK több te-
lepülésén 9 nyitott
pince várja a borked-
velő látogatókat má-
jus 23. és 25. között. 

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!
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁJUS 23., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok  05:55 Mesélő
cégtáblák 06:25 Vágtass velem!
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:30 Család-barát 09:05 Belle és
Sébastien 09:35 Hazajáró 10:05
Csodabogár 10:30 Térkép 11:00
Csíksomlyói pünkösdi búcsú 13:30
Boxutca 13:45 Forma–1 Monacói
Nagydíj 15:15 Szerelmes földrajz
15:45 Labdarúgás 18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:30 Sze-
rencseSzombat  19:30 Gasztroan-
gyal  20:30 Elővízió 2015  21:00
Eurovíziós Dalfesztivál 2015  Döntő
0:20 Szent Borbála  02:10 Himnusz
02:15 MüpArt 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:45 Glee – Sztárok leszünk! 
05:25 Gossip girl – A pletykafészek
06:05 Top Shop 06:35 Kölyökklub
09:40 Ízes élet  10:00 Teleshop
10:50 Kalandor  11:15 a'la CAR 
11:40 Trendmánia  12:15 Brand-
mánia  12:40 Street Kitchen 13:15
Nevelésből elégséges  13:40 A
nagy svindli  14:40 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok  15:40 Min-
denütt jó  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  19:10 Alkonyat
– Hajnalhasadás 1. rész  21:15 A fel-
áldozhatók 2.  23:10 A zöldfülű 
01:40 Speciális alakulat  03:05 Tit-
kok otthona 

04:30 Pan Am  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Látlelet a
Földről 06:25 Tv2 matiné 08:35 Ke-
zedben az életed  09:00 Otthon a
kertben  09:30 Astro-Világ 10:40
Babavilág  11:10 Kandász Travel 
11:40 Tűsarok  12:10 Propaganda
 13:10 Knight Rider  14:15 Walker,
a Texas-i kopó  15:15 Walker, a Te-
xas-i kopó  16:15 Jégkorszak 
18:00 Tények 19:00 A szupercsapat
 21:30 Hogyan veszítsünk el egy pa-
sit 10 nap alatt  00:00 Kegyetlen já-
tékok 2.  01:40 Sportos 01:50 A fér-
jem védelmében  02:35 90210 
03:15 13-as raktár 

04:15 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  05:20 Igazgyöngy 
06:10 TV-Shop 06:40 Trendközelben
07:10 Vérmes négyes  07:35 Vér-
mes négyes  08:00 Férjek gyöngye
 08:30 Férjek gyöngye  09:00 Fér-
jek gyöngye  09:30 Férjek gyöngye
 10:00 Kutyám, Jerry Lee  12:05
Monk – Flúgos nyomozó  13:05
Csengetett, Mylord? 14:10 Csenge-
tett, Mylord? 15:15 Írisz 17:05 Ku-
tyám, Jerry Lee  19:15 Állj, vagy lő
a mamám!  21:00 Nagy durranás 
22:50 Monty Python: Az élet értelme
 01:10 Spartacus: Elátkozottak há-
borúja  02:10 Spartacus: Elátkozot-
tak háborúja  03:10 Férjek gyöngye
 03:35 Férjek gyöngye 

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 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Épí-tech (ism.) 18:30 Hello
Győr! (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:10 Zooo+ (ism.)
21:30 Konkrét (ism.) 21:45 Made in
Hungary (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Épí-tech (ism.) 23:15 Képúj-
ság  

GYŐR+ TV

MÁJUS 24., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome Reports 06:20 „Így szól
az Úr!" 06:25 A sokszínű vallás 06:40
Biblia és irodalom 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:30 Csa-
lád-barát 09:00 Isten kezében 09:25
Engedjétek hozzám... 09:35 Katoli-
kus krónika 10:00 Református ifjúsá-
gi műsor 10:10 Baptista ifjúsági mű-
sor. 10:20 Unitárius ifjúsági műsor
11:00 Pünkösdvasárnapi evangéli-
kus istentisztelet Szarvasról 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:55 Sport7 13:30
Forma-1 – Monacói Nagydíj 16:30
Hagyaték 17:00 Isten kezében 17:25
Hazajáró 18:00 Híradó 18:25 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Hogy volt!? 19:35
Magyarország, szeretlek!  20:45
Egynyári kaland  21:40 Rómeó és
Júlia  00:00 Holdfény királyság 
01:35 Himnusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:20 Szakítópróba  05:45 Fókusz
Plusz  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub 10:05 Szentivánéji álom 
11:35 Hazárd megye lordjai: A vissza-
térés  13:30 Alkonyat – Hajnalhasa-
dás 1. rész  15:30 Piedone Hong-
kongban  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11  19:50 Esti mesék
 21:40 Másnaposok  23:45 Őrült
szív  01:55 Titkok otthona  02:40
Titkok otthona  03:25 Gálvölgyi-
show 

04:00 Mrs. Klinika  04:45 Mrs. Kli-
nika  05:30 Babavilág  06:00 Lát-
lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
07:35 Szabadnak született 2. – Az új
kaland  09:30 ÁllatoZOO  10:00
Több mint TestŐr  10:30 Otthontér-
kép  11:00 Stahl konyhája  11:30
Falforgatók  12:35 A kis gézengú-
zok  14:10 Cincin lovag  16:05
Jégkorszak 2. – Az olvadás  18:00
Tények 18:55 Az ének iskolája 
21:20 Összezárva Friderikusszal 
22:35 Swing  01:05 Tűnt idők mozi-
ja  01:35 Tűnt idők mozija  02:05
Tűnt idők mozija  02:30 Kísértés két
szólamban 

04:00 Férjek gyöngye  04:25 Mű-
sorszünet 05:35 Igazgyöngy  06:20
TV-Shop 06:55 Peren kívül  07:40
Férjek gyöngye  08:05 Férjek gyön-
gye  08:35 Férjek gyöngye  09:05
Férjek gyöngye  09:35 Férjek gyön-
gye  10:10 Férjek gyöngye  10:40
Trendközelben 11:10 Csengetett,
Mylord? 12:15 Csengetett, Mylord?
13:25 Nászút anyámmal 15:20 Állj,
vagy lő a mamám!  17:10 Nagy dur-
ranás  18:55 Egy fiúról  21:00
Nagy durranás 2. – A második pukk
 22:55 Bean – az igazi katasztrófa-
film  00:45 Trendközelben 01:15
Férjek gyöngye  01:40 Férjek gyön-
gye  02:05 Férjek gyöngye  02:30
Férjek gyöngye  02:55 Férjek gyön-
gye  03:20 Férjek gyöngye 

08:00 Épí-tech (ism.) 08:35 Hello
Győr! (ism.) 09:10 Konkrét (ism.)
09:30 Jövőkép (ism.) 09:50 Konkrét
(ism.) 10:05 Hello Győr! (ism.) 10:40
Képújság 17:45 Erzsébet út (ism.)
18:30 Hello Győr! (ism.) 19:00 Győri7
(ism.) 19:50 Konkrét (ism.) 20:10 Épí-
tech (ism.) 20:40 Konkrét (ism.)
21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30 Zooo+
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 23:00 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 25., HÉTFŐ
DUNA TV
04:00 Aranymetszés 04:55 Táncva-
rázs 05:50 Hajnali gondolatok 06:00
Roma Magazin 06:25 Domovina
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Charly, majom a családban 
08:10 Jamie 30 perces kajái 08:35
Don Matteo  09:45 A szenvedélyek
lángjai  10:30 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:15
Az Út, amelynek lelke van. 16:10 A
három testőr  18:00 Híradó 18:25
Időjárás-jelentés 18:35 Don Matteo
 19:45 Brown atya  20:40 Lúdas
Matyi  22:25 Magyarok nyugati ha-
difogságban  23:20 Himnusz 23:25
Rómeó és Júlia  01:40 A három
test őr  03:25 Pannon expressz
03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 A nagy svindli  04:50 A nagy
svindli  05:35 Gossip girl – A plety-
kafészek  06:15 Top Shop 06:50
Kölyökklub 08:35 Superman és Bat-
man  10:00 A skacok meg a kuka-
cok  11:35 Sky kapitány és a holnap
világa  13:35 Esti mesék  15:30
Piedone Afrikában  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Az utolsó templomos
lovag  22:25 Csajozós film  00:00
Üzenet a palackban  02:25 Teresa
 03:15 Teresa 

04:25 Mrs. Klinika  06:00 Bajkeverő
majom 07:15 Jégkorszak  08:40
Jégkorszak 2. – Az olvadás  10:15
Két testvér  12:15 Szaffi  13:50 Z,
a hangya  15:30 Hogyan veszítsünk
el egy pasit 10 nap alatt  18:00 Té-
nyek 19:00 Dr. Dolittle 2.  21:00
Éden Hotel  22:15 Egy nap  00:25
A szupercsapat  02:20 Airport '79 –
Concorde 

05:00 Igazgyöngy  05:50 TV-Shop
06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:35 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:25 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:20 Született detektívek 
10:05 Született detektívek  11:00
Nászút anyámmal 12:55 Egy fiúról 
15:00 Szakíts, ha bírsz  17:15 Nagy
durranás 2. – A második pukk 
19:15 Bean – az igazi katasztrófafilm
 21:00 Szakíts, ha bírsz  23:15
Írisz 00:55 A vér válaszol  02:45
Igazgyöngy  03:35 Műsorszünet

08:00 Erzsébet út (ism.) 08:45 Hello
Győr! (ism.) 09:15 Konkrét (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 Made in Hungary (ism.)
19:00 Zooo+ (ism.) 19:35 Arrabona
évszázadai (ism.) 19:50 Kamarai Ma-
gazin 20:15 Rejtett tájakon (ism.)
21:00 Zooo+ (ism.) 21:35 Arrabona
évszázadai (ism.) 21:50 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 22:00 Zooo+ (ism.) 22:40
Kamarai Magazin (ism.) 23:10 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 26., KEDD
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Srpski Ek-
ran 06:25 Unser Bildschirm 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Mesélő cégtáblák 07:45 A világörök-
ség kincsei 08:05 Jamie 30 perces
kajái 08:35 Don Matteo  09:40 A
szenvedélyek lángjai  10:30 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie 30 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 15:20 Lola  16:05 Charly, ma-
jom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:45 Rex fel-
ügyelő  20:35 Önök kérték! 21:35
Óvakodj a törpétől  23:35 Hattyúk
tava  02:25 Himnusz 02:30 Egy lyu-
kas dollár 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Nevelésből elégséges  04:40
Barátok 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 12:50 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:00 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 Castle 
23:05 RTL Klub Híradó 23:35 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
00:05 Magyarul Balóval 00:40 Töké-
letes célpont  01:40 Reflektor 
02:00 EgészségKalauz  02:25 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 

04:05 Pan Am  04:45 Aktív A TV2
magazinja 05:05 Csapdába csalva 
05:35 Rúzs és New York  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  12:55 Családi Tit-
kok  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Valentina titka  15:55 Emlé-
kezz, Reina  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Kuzey Güney – Tűz és víz 
21:15 Éden Hotel  22:35 Hawaii Fi-
ve-0  23:40 Last Resort – A belső
ellenség  00:40 Tények Este 01:25
Aktív  A TV2 magazinja 01:45
Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00 Príma
primavéra 

06:20 TV-Shop 06:55 Will és Grace
 07:20 Will és Grace  07:45 Monk
– Flúgos nyomozó  08:35 Monk –
Flúgos nyomozó  09:30 Született
detektívek  10:25 Született detektí-
vek  11:15 A célszemély  12:10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
13:10 Gyilkos számok  14:10 CSI:
A helyszínelők  15:10 CSI: A helyszí-
nelők  16:05 Nyomtalanul  17:05
Nyomtalanul  18:00 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  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 Támad a Mars!  23:10 A vér
válaszol  01:15 Gyilkos számok 
02:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:35 Igazgyöngy 

06:45 Made in Hungary (ism.) 07:00
Zooo+ (ism.) 07:35 Arrabona évszá-
zadai (ism.) 07:50 Kamarai Magazin
(ism.) 08:15 Zooo+ (ism.) 08:20 Arra-
bona évszázadai (ism.) 08:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 09:00 Zooo+ (ism.)
09:20 Arrabona évszázadai (ism.)
09:30 Kamarai Magazin (ism.) 10:00
Képújság 18:45 TV torna 19:00 Hír-
adó 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 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 23:00 Híradó (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
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04) ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Nyári intenzív tanfolyamok: jún. 16–26., jún. 29–júl. 10., aug. 10–25.
• Gyerektábor (német: jún. 29–júl. 3, angol: júl. 06–10.)
• 20 órás angol gyerektanfolyam aug. 10–14, 11–12 éves gyerekeknek
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német 

és angol kurzusok több szinten is  
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁJUS 27., SZERDA
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul  05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Horvát krónika
06:25 Ecranul nostru 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Charly,
majom a családban  08:10 Jamie
30 perces kajái  08:35 Don Matteo 
09:45 A szenvedélyek lángjai 
10:35 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 HíradóNagyothalló
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
30 perces kajái  13:15 Kívánságkosár
15:20 Lola  16:10 Charly, majom a
családban  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35
Don Matteo  19:45 Párizsi helyszí-
nelők  20:40 Szabadság tér '89
21:25 Fapad  22:00 Szerelem és
vérbosszú  22:55 Aranymetszés
23:55 Angyalok a porban  01:25
Himnusz 01:35 Óvakodj a törpétől 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Nevelésből
elégséges  04:40 Barátok közt 
05:05 Fókusz  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:50 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:00 A Konyhafőnök 
15:20 A vihar  16:15 A szerelem
foglyai  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 A Konyhafőnök
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 
02:40 Teresa  03:25 Gálvölgyi-
show 

04:25 Pan Am  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Rúzs és New York 
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  12:55
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Kuzey Güney –
Tűz és víz  21:15 Éden Hotel 
22:35 Sherlock és Watson  23:35
Lángoló Chicago  00:40 Tények Es-
te 01:25 Aktív  A TV2 magazinja
01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Hazugságok gyűrűjében  03:50 Ha-
zugságok gyűrűjében 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbarátok
 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 Penge: Szent-
háromság  23:15 Gyilkos számok 
00:15 Gyilkos számok  01:15 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
02:05 A célszemély  02:55 Igaz-
gyöngy 

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 Sport-
hírek  19:30 Széchenyi Híradó  20:00
Híradó (ism.) 20:20 Széchenyi Híradó
(ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Széchenyi Híradó
(ism.) 21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Széchenyi Híradó
(ism.) 22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Széchenyi Híradó
(ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁJUS 29., PÉNTEK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok. 05:55 P'amende 06:25
Hazajáró 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 30 perces
kajái 08:35 Don Matteo  09:45 A
szenvedélyek lángjai  10:35 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Ja-
mie 30 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 15:20 Lola  16:05 Charly, ma-
jom a családban  17:00 Ridikül
18:00 Híradó 18:25 Időjárás-jelen-
tés 18:35 Don Matteo  19:40 Roc-
ca parancsnok  20:35 Columbo
21:55 King  22:45 A rejtélyes XX.
század  23:15 Mint a bagoly nappal
 01:05 Kamion EB 01:30 Himnusz
01:40 A cinkos  03:35 Magyar el-
sők 03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Nevelésből
elégséges  04:40 Barátok közt 
05:05 Fókusz  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:50 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:00 A Konyhafőnök 
15:20 A vihar  16:15 A szerelem
foglyai  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 A Konyhafőnök 
20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:05 Showder
Klub  23:10 RTL Klub Híradó 23:40
Magyarul Balóval 00:15 Minden lé-
ben négy kanál  01:15 Reflektor 
01:30 Street Kitchen  02:00 Kalan-
dor 02:25 4ütem  02:50 Teresa 

04:25 Pan Am  05:05 Csapdába
csalva  05:35 Rúzs és New York 
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  12:55
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Kuzey Güney –
Tűz és víz  21:15 Éden Hotel – Finá-
lé  23:10 Propaganda  00:15 Té-
nyek Este 01:00 Aktív  01:20 Sport-
os 01:35 Ezo.TVJósok, Látók, Médiu-
mok 02:35 Ringer – A vér kötelez 
03:20 A törvény embere 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbarátok
 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 A nyolcadik
utas: a Halál – Rendezői változat 
23:25 Penge: Szentháromság 
01:40 Feketelista  02:30 Spartacus:
Elátkozottak háborúja  03:30 Park
sugárút 666 

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
Konkrét (ism.) 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 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
04:55 Szellem a palackból 05:20
Akadálytalanul 05:50 Hajnali gondo-
latok. 05:55 Rondó  06:25 Kvartett
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Charly, majom a családban 
08:10 Jamie 30 perces kajái 08:35
Don Matteo  09:45 A szenvedélyek
lángjai  10:35 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 30 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:10
Lola  15:55 Charly, majom a család-
ban  16:45 Szerencse Híradó
17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:45 Szívek doktora 
20:35 Fábry  21:55 Munkaügyek 
22:30 Római helyszínelők 23:25
kult.hu  00:00 Ágrólszakadt úrilány
 01:30 Himnusz 01:35 Az ezüst
Brumby 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Nevelésből
elégséges  04:40 Barátok közt 
05:05 Fókusz  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:50 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:00 A Konyhafőnök 
15:20 A vihar  16:15 A szerelem
foglyai  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 A Konyhafőnök 
20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:05 CSI: Mi-
ami helyszínelők  23:05 RTL Klub
Híradó 23:35 Magyarul Balóval
00:10 Brandmánia 00:40 V, mint ve-
szélyes  01:45 Reflektor  01:55
a'la CAR  02:25 Trendmánia 
02:50 Teresa 

04:40 Aktív  A TV2 magazinja
05:05 Csapdába csalva  05:35
Rúzs és New York  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:35 Baba-
percek 09:45 TeleShop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben Hírmű-
sor 12:25 Aktív  12:55 Családi Tit-
kok  13:55 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 NCIS 
23:35 Belső ellenfél  00:40 Tények
Este 01:25 Aktív  A TV2 magazinja
01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Kőkemény igazság 

06:55 Will és Grace  07:20 Will és
Grace  07:40 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:35 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:30 Született detektívek 
10:25 Született detektívek  11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Nyomtalanul  17:05 Nyomtalanul 
18:00 Jóbarátok  18:35 Jóbarátok
 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 Feketelista 
22:00 Feketelista  22:55 Támad a
Mars!  01:10 Feketelista  02:00
Gyilkos körzet  02:55 Gyilkos körzet
 03:45 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

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

TARGONCA– és VONTATÓVEZETŐ 
A GYŐRI AUTÓIPARI GYÁRUNKBA

FELADATOK:
• Targoncával teherszállítási

és anyagmozgatási felada-
tokat ellátása 

• Áruk, anyagok eme lé se,
polcra helyezése és egyéb
mozgatása 

• Kamionok fel és lepakolása 
• Területek közötti anyagmoz-

gatás

ELVÁRÁSOK: 
• Targoncavezetői engedély (3324, 3313-as gépcsoport 

típusmegjelöléssel) és OKJ-s bizonyítvány 
• Hasonló területen szerzett munkatapasztalat 
• Több műszakos munkarendben való munkavégzés vállalása 
• Számítógép felhasználó szintű ismerete (Office programok) 
• Terhelhetőség 
• Önállóság, megbízhatóság 
• Precíz munkavégzés 
• Számítógépes munkakörnyezethez való alkalmazkodás

Felkeltettük az érdeklődését? Örömmel várjuk fényképes, magyar nyelvű pályázati anyagát.
REHAU Automotive Kft. •  Kovács Anita: anita.kovacs@rehau.com • +36-96/996-221
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Az Openhouse folyamatosan fejlô-
dik, egyre jobban gazdagítja kínálatát
az egész országban. A felmérések
szerint a közvetítôk sokkal hatéko-
nyabban és gyorsabban tudnak dol-

gozni, mint a tulajdonosok, vagyis az
úgynevezett magáneladók. 

Az ingatlanpiaci fellendülés a mos-
tani helyzetben leginkább kettôs
sebességûnek mondható. Az árak fô-

Szárnyal a hazai ingatlanpiac

Szárnyal a hazai ingatlanpiac, leginkább a fôvárosban, de már vidéken is egyértelmûek a jelek, szinte mindegyik mutató javul. Az eladók mos-
tanában egyre inkább rövidebb értékesítési idôvel, jobb alkupozíciókkal és növekvô árakkal számolnak — ezt mutatják a legfrissebb szakmai
felmérések. Az Openhouse szakértôi is azt tapasztalták, hogy fellendülôben a piac, ugyanakkor az ingatlanok eladása és megvétele többnyire
még mindig közvetítôkön keresztül történik.

leg Budapest belsô kerületeiben, va-
lamint Gyôr-Moson-Sopron megyé-
ben emelkedtek meg, ugyanakkor a
külsô kerületek panelpiacán is emel-
kedés tapasztalható. Vidéken már
egy kicsit lassabb ütemû a növeke-
dés, ez egyaránt megmutatkozik a ke-
reslet és az árak tekintetében is. 

A Központi Statisztikai Hivatal leg-
frissebb adatai szerint az építôipari
termelés további lassulására számí-
tanak a megkérdezett szakértôk,
amely befolyásolhatja a lakossági in-
gatlanberuházásokat is. A statisztika
szerint a jelek kedvezôek, hiszen a
háztartások bizalma magas, és el-
kezdett nôni azoknak az aránya is,
akik ház- vagy lakásfelújítást, illetve
vásárlást terveznek. 

Az elemzôk szerint a lakossági be-
ruházások, illetve az ingatlanpiac húz-
za majd az ágazatot az idei év máso-
dik felében és 2016-ban is. Olyan
erôs növekedésre nem lehet számíta-
ni, mint tavaly, de hosszabb távon a
növekedés szerkezete kiegyensúlyo-
zottabb lesz.

A közép-kelet-európai régióba —
Oroszországot nem számítva — az elô -
zô évinél 28 százalékkal több, csak-
nem 7,7 milliárd euró érkezett a befek-
tetési ingatlanpiacra tavaly. A CBRE
nemzetközi ingatlanbefektetô számí-
tásai szerint Magyarország 466 millió
eurós teljesítményt ért el tavaly, amely
72 százalékos növekedést jelent egy
év alatt. 

Tavaly 460 millió euróra nôtt a befek-
tetési ingatlanpiac forgalma Magyaror-
szágon a 2013-as 270 millióról. A be-
fektetési ingatlanpiac további növeke-
dését azzal magyarázzák, hogy az ala-
csony kamatok és a reálgazdaságban
tapasztalható bizonytalanság az ingat-
lanpiac felé tereli a befektetôket. 

A magyar irodapiacon tavaly 68
ezer négyzetméter új terület épült, a
bérbeadás viszont 125 ezer négyzet-
métert tett ki. A két legnagyobb bér-
be vevô az állam, valamint az infor-
mációtechnológiai ágazatba sorolt
cégek voltak, amelyek egyaránt 22
százalékkal részesedtek a bérelt iro-
daterületbôl.

Gyôr város központi parkjában jelenleg is jól mûködô sportlétesítmény, és a hozzá kapcsolódó, közel
6.000 nm kiemelt zöldövezet eladó. A komplexum jelenleg 300 fô befogadására és 50 gépkocsi parko-
lására alkalmas, mely számos sport- és szabadidôs tevékenység helyszíne. Új tulajdonosa, mint további
fejlesztési lehetôséget veheti birtokba.

Irányár: 65 millió forint. Érd.: 06-70/459-3010.
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Apróhirdetés

Gyôrszentivánon, 685 nm-es tele-
ken, felújított családi ház, három
szoba, nagy étkezô konyhával,
kedvezô áron eladó. Irányár: 18,5
millió forint. Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôrújbaráton, 1824 nm-es par-
kosított teleken, téglaépítésû,  té-
liesített 80 nm-es hétvégi ház,  na-
gyon jó áron eladó. Irányár: 12
millió forint. Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôr-Nádorváros Belvároshoz kö-
zeli részén, 48 nm-es, másfél szo-
bás lakás eladó. Ár: 13,8 millió fo-
rint. Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôrújbaráton, 6 szobás családi
ház, szép kerttel, garázzsal, reális
áron eladó. Ár: 32,9 millió forint.
Érd: 06-70/372-0105.
Pázmándfalun, 6000 nm-es tel-
ken álló, 100 nm-es, egyszintes,
stílusos ház, pincével, csodálatos
növényekkel, fákkal eladó. Ár:
11,5 millió forint. Érd.: 06-70/372-
0105.
Gyôr belvárosában eladó egy 80
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,
egyedi fûtésû téglalakás! Ára:
23.990.000 forint. Érd.: 06-70/456-
0466.
Gyirmóton eladó ingatlant kere-
sek 20 millió forintért! Érd.: 06-
70/456-0466.
Eladó Gyôr-Ménfôcsanak csen-
des, zöldövezeti utcájában egy
2554 nm-es építési telek. Az utcá-
ban víz, villany, gáz, csatorna, ká-
bel-tv megtalálható. Irányár:
7.000.000 forint. Érd.: 06-70/489-
2011.
Eladó Gyôr-Ménfôcsanak csen-
des, zöldövezeti utcájában egy
4212 nm-es építési telek. Az utcá-
ban víz, villany, gáz, csatorna, ká-
bel-tv megtalálható. Irányár:
15.690.000 forint. Érd.: 06-70/489-
2011.
Gyôr-Nádorváros központi ré-
szén, egyedi módon átalakított,
nappali + kétszobás, erkélyes pa-
nellakás eladó! Ár: 13.990.000 fo-
rint. Tel.: 06-70/459-3010.
Révfalu kedvelt részén épülô, 18
lakásos társasházban lakások
még leköthetôk. Ár: 315.000 fo-
rint/nm. Tel.: 06-70/601-0228.
Gyôr-Nádorvárosban, liftes tár-
sasházban eladó egy szépen fel-
újított, erkélyes panellakás. Irány -
ár: 13.990.000 forint. Érd.: 06-
70/601-0228.
Gyôr-Nádorváros klasszikus ré-
szén épülô, hatlakásos társasház-
ban eladó lakások 11,95 millió fo-
rinttól még leköthetôk. Tel.: 06-
70/977-7830.
Gyôr-Belvárosban 114 nm-es, 3
és fél szobás, részben felújított
polgári lakás eladó. Irányár: 26,5
millió forint. Érd.: 06-70/977-7830

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Gyôrújbarát csendes részén épülô, nappali + 3 szobás ikerház, saját kerttel, gépkocsibeállóval eladó.
Nagyszerû lehetôség! Fûtéskész ára: 18,9 millió forint. Tel.: 06-70/372-0110.

A 19 és 29 év közötti, városi fiata-
lok 61 százaléka még a szülôkkel
együtt él, és kevesebb, mint negye-
düknek fontos csak, hogy önálló ház-
tartásba költözzön. A megkérdezettek
közül fôleg a nôk, az idôsebbek és a
Budapesten lakók szeretnének önál-
lósodni. A korábbi negyedévekben az
elköltözni vágyók számára az albérlet
volt a legvalószínûbb megoldás a kü-
lönköltözésre. Most a válaszadók 40
százaléka említette azt, hogy gondol-
kodik lakásvásárlásban, illetve lakás-
bérlésben.

Bár félretett pénze továbbra is
csak a fiatalok alig több mint harma-
dának van, mégis fontos változás fi-
gyelhetô meg a megtakarítások célja-
ival kapcsolatosan. Míg korábban a
takarékoskodók közül legtöbben azt

válaszolták, hogy „általános tartalé-
kot” szeretnének félretenni, most a
megtakarítási célok között a lakás ke-
rült az elsô helyre a megtakarítási cé-
lok között. A mérések óta most a leg-
magasabb azok aránya, akik az önál-
lósodás útját saját lakásban képzelik
el, amiben bizonyára nagy szerepe
van a kedvezô lakáshitelkamatoknak
és hitelkonstrukcióknak.

A lakásvásárlás felé terelheti a fia-
talokat az is, hogy az utóbbi hónapok-
ban jelentôsen megemelkedett a la-
kások bérleti díja. Már nem ritka, hogy
egy 40 négyzetméteres lakásért ha-
vonta akár 100 ezer forintot kell fizetni,
de a bérleti díj a Belvárostól távolabbi
kerületekben is közelíti a 60 ezer forin-
tot. Ezzel szemben egy 5 millió forin-
tos, 20 éves futamidôre igényelt lakás-

hitel akár a  havi törlesztôrészlete (4,4
százalék teljes hiteldíjmutatóval) 31
ezer forint körüli összeg. 

A szülôkkel lakó fiatalok 26 száza-
léka egyáltalán nem akar még elköl-
tözni a szülôi házból, ami az eddigi
legmagasabb érték. A megkérdezett
fiatalok 12 százaléka tervezi, hogy a
következô 3 évben vesz lakást, közü-
lük 22 százalék saját erôbôl szándé-
kozik ezt megoldani, a többiek kisebb-
nagyobb hitelt vennének fel. 

A megkérdezettek kisebb körének
van csak megtakarítása, de ahol lehe-
tôség van félretenni, ott magasabb
összeget tudnak megtakarítani. Az át-
lagos félretett összeg 698 ezer forint,
a budapestiek 1,4 millió forint körüli
összeget említettek, a kisvárosokban
ennek negyedét, 375 ezer forintot.

A fiatalok önállósodási kedve nem változott jelentôsen, ám akik elköltöznének a szülôktôl, az elsô lépést saját
lakás megszerzésével képzelik el, és a megtakarítási célok között is elsô helyre lépett a lakásra gyûjtés — derül
ki az elsô negyedéves, pályakezdôk elégedettségét mérô jóléti index felmérésébôl. 

Lakásra vágyó fiatalok
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szerző: dr. fi zsolt
belgyógyász,
kardiológus főorvos
fotó: illusztráció

A magyar lakosság középkorú és idősebb
korosztályának halálozásában a szív- és ér-
rendszeri betegségek vezető szerepet ját-
szanak. Ezek közül kiemelkedő az akut szív-
izominfarktus okozta halálozás.

Másodlagos megelőzés
A szívizominfarktus és az ischaemiás szívbeteg-

ség megfelelő kezelése nemcsak a halálozást, de
az erősen veszélyeztetett 40–60 év közötti férfiak
életminőségét és munkaképességét is nagymér-
tékben befolyásolja. A szívizominfarktus bekövet-
kezte után folytatott, úgynevezett másodlagos meg-
előzés (prevenció) célja az újabb szív- és érrendszeri
esemény rizikójának csökkentése, a beteg megfe-
lelő életminőségének és erőnlétének biztosítása, a
hosszú távú túlélés javítása.

A hét orvosi témája:

Élet 
a szívinfarktus
után

Gyógyszeres kezelés
A szívinfarktus után a betegnek egyrészt töre-

kednie kell a következő szívinfarktus elkerülésére,
másrészt a lehetőségekhez képest közelednie kell
a korábbi életvitel intenzitásához. E lényeges egyen-
súly megvalósításának egyik eleme a gyógyszeres
kezelés. Ezek a gyógyszerek szív- és érrendszeri, va-
lamint anyagcserehatásaik mellett – azoktól függet-
lenül is – növelik a hosszú távú túlélés esélyét.

Rehabilitáció
A kezelés másik eleme az életviteli tényezők módo-

sítása. A szívizominfarktus utáni rehabilitáció célja a be-
teg lehető legjobb fizikai, egészségi és mentális álla-
potának elérése, melynek révén elérhetik ismét az őket
megillető társadalmi helyzetet. A rehabilitáció fontos
feladata a gyógyszeres kezelés módosítása mellett az
életmódbeli tényezők befolyásolása. Ezek közé tartozik
a megfelelő mozgásprogram elsajátítása, mely javítja
a testedzési szokásokat és csökkenti a beteg panasza-
it. A rehabilitációs kezelés során megállapított terhel-
hetőség alapján szabjuk meg a beteg otthoni terhel-
hetőségét. 

Dohányzás, stressz és étkezés
Szívinfarktus után alapvető a dohányzás teljes elha-

gyása, mely a beteg akaraterején kívül gyakran pszi-
choterápiás segítséget, illetve a családtagok segítsé-
gét igényli. Ehhez ma már többféle gyógyszeres segít-
ség is elérhető. A beteg pszichoterápiás vezetése se-
gíti az önbizalom fenntartását, a stressz kezelését és
a megfelelő szexuális aktivitás fennmaradását is. A
megfelelő étrend kialakítása során a mediterrán típusú
étrend követése a cél.
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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

Az allergiás nátha pontosabb elnevezés,
mint a szénanátha, mert az utóbbi csak egy
bizonyos szezonra utal, ráadásul tudjuk,
hogy a panaszokat nem a széna, hanem a
pollenszemcsék okozzák.

Az orr szerepe a védekezésben
Az orrnyálkahártya biztosítja az utat a légzéshez

szükséges levegőnek, és szűrőként is működik:
meggátolja, hogy a nagyobb méretű idegen anya-
gok lejussanak a hörgőrendszerbe. Az orrnyálkahár-
tya felépítése hasonló a hörgők felszínéhez. A felü-
letén lévő csillószőrök állandóan mozgásban van-
nak, így könnyen eltávolítják az oda nem illő anya-
gokat, megakadályozzák a baktériumok, vírusok be-
jutását. A nyálkahártya meglehetősen sérülékeny,
és az arra hajlamosaknál bármilyen allergénnel
szemben érzékennyé válhat. 

Allergiás nátha, szénanátha
Kezelése
Különféle gyógyszerekkel rövid idő alatt orvosol-

hatók a panaszok, de ezek csak átmenetileg szüntetik
meg a tüneteket, amelyek a gyógyszer elhagyása
után ismét jelentkeznek. Az első és legfontosabb te-
endő – a kivizsgálás eredményétől függően – az aller-
génmentesítés. A szájon át adható gyógyszerek mel-
lett próbálkozhatunk helyileg ható spray-vel is. A tü-
neti gyógyszerek mellett a másik lehetséges gyógy-
mód az immunterápia, mellyel tartósan tünetmentes-
sé válhat a beteg úgy, hogy gyógyszert sem kell hasz-
nálnia. A betegek egy részénél végleges gyógyulást
is el lehet vele érni. A módszer lényege az, hogy két-
három éven keresztül, fokozatosan emelkedő ada-
gokban allergéneket visznek be injekció, csepp, vagy
por formájában a szervezetbe. A szervezetben így vé-
dő antitestek fejlődnek ki, melyek meggátolják, hogy
a bekerülő antigén allergiás reakciót hozzon létre.

A hét kérdése: az allergiaszezonról

Válaszol: dr. Wentzely Edit bőrgyógyász főorvos 

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Milyen, a bőrön is jelentkező allergiák szezonja
kezdődik?

Az első tavaszi napsütés hatására már kialakulhat
a bőrön napallergia, mely különböző viszkető göb-
csék, foltok, csalánkiütés-szerű tünetek formájában
mutatkozik. Bizonyos belsőleg szedett gyógyszerek,
kozmetikumok, vegyi anyagok, növények és a nap-
fény együttes hatására a szervezet  fokozott immun-
válasza, fotoallergia jöhet létre. A tünetek kezdetben
csak a fénynek kitett helyeken, később testszerte je-
lentkeznek: égő, gyulladt foltok, hólyagok, nedvedző,
ekcémaszerű elváltozások.

Jelentkezhet-e előz-
mények, korábbi tüne-
tek nélkül a betegség?

A betegség minden korábbi előzmény, megelőző
bőrpanasz nélkül, hirtelen alakul ki. Akkor kell gyanakod-
nunk rá, ha a panaszok a napfény által ért  bőrterülete-
ken (arc, dekoltázs, karok) kezdődnek és onnan terjed-
nek tovább. A napon töltött hosszabb idő után, fényér-
zékenyítő gyógyszer szedésekor gondolhatunk rá.

Mikor gyanakodjunk allergiára?
A napallergia és a fotoallergia kezelésében visz-

ketéscsillapító, allergiaellenes gyógyszereket, úgy-
nevezett antihisztaminokat, külsőleg bőrnyugtató ké-
szítményeket alkalmazunk. Megelőzni fényvédő ké-
szítményekkel, megfelelő ruházattal, az allergizáló
növényekkel történő érintkezés, fényérzékenyítő koz-
metikumok kerülésével lehet.

A haspuffadás okai
A haspuffadásnak több oka is lehet, minden -
esetre nagyon kellemetlen érzés, az ember
úgy érzi, mintha egy labdát nyelt volna le.
Bár csak ritkán jelez valamilyen komolyabb
betegséget, nehéznek, fáradtnak érezhetjük
magunkat tőle.
Igaz, hogy manap-
ság mindenki ro-
han, de szánjunk az
étkezésre legalább
20 percet, és ülve fo-
gyasszuk el az ennivalót. Ha sietünk, nem-
csak levegőt nyelünk, de a nagyobb falatok
is puffadást okoznak. Egyetlen kész szend-
vics az ajánlott napi sófogyasztás akár 20
százalékát is tartalmazhatja. Mivel ez is puf-
fadást okoz, lehetőleg kerüljük. A mestersé-
ges édesítők (aszpartám, szaharin) ártalmat-
lanok ugyan, de erősen puffasztanak.

Gyermekkori asztma
Magyarországon a 18 év alatti gyermekek 4-
8%-a asztmás, és 90%-uknak allergiához köt-
hető a betegsége. Az asztma tünetei serdülő-
korban enyhülhetnek, azonban ezt nem a

légutak gyulla-
dásának meg-
szűnése, hanem
a gyermek növe-
kedése eredmé-
nyezi: a növeke-

déssel együtt ugyanis tágulnak a légutak is.
Tehát az asztma nem nőhető ki, ugyanak-
kor a serdülőkorban elért tünetmentesség
igen jelentős és pozitív fejlemény, melyet a
megfelelő terápiával fenn lehet tartani. A jól
kontrollált asztmás beteg korlátozásoktól
mentes életet élhet, intenzíven sportolhat. 

Általában szezonálisan jelentkezik
Néhány betegséget könnyű összetéveszteni az

allergiával. Ilyen a baktériumok vagy vírusok okozta
fertőzés, az orrpolip, a terhesség alatti állandó nát-
ha. Az allergiás nátha általában szezonális, de rit-
kábban egész évben panaszt okoz. Ilyenkor valószí-
nűleg a házipor atka vagy valamilyen háziállat a bű-
nös. A szezonális allergiás nátha leggyakrabban a
fű- és gyompollenek miatt alakul ki, a parlagfű az
esetek több mint feléért felelős. Nem ritka, hogy a
beteg többféle pollenre érzékeny. 

Tünetei
Az allergiás nátha leggyakoribb tünete a vízszerű

és gyakran csillapíthatatlan orrfolyás és az orrdugu-
lás. A beteg nem kap elég levegőt, különösen lefek-
vés után, hamar és indokolatlanul elfárad. Vezető tü-
net lehet az állandó tüsszögés is. Az esetek nagy ré-
szében a náthával kötőhártya-gyulladás is együtt jár. 
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Két hét múlva, június 5–7-ig
rendezik a gyirmóti Rodeo
Ranchen a Nemzeti Vágta
hivatalos előfutamát, a Kis -
alföld Vágtát, melyen idén a
versenyek mellett előtérbe
kerül a jótékonyság és a
szórakozás.

A hatodik Kisalföld Vágta előké-
születei már javában folynak, s
érkeznek a nevezések, például a
tavalyi győztes, vagyis Győrújfalu
ismét részt vesz a versenyen. A
szervező, Tóth Szilárd elmondta,
június 5-én, pénteken négy órá-
tól várják a versenyzőket, akik
szabadon edzhetnek a pályán,
20 órától pedig a lovasoknak és
az érdeklődőknek nyitóbulit tart
a Jolly Joker együttes. 

A hagyományoknak megfele-
lően, szombaton western ver-
senyszámokkal várják az érdeklő-
dőket, lesz gyorsasági és aka-
dályverseny, lovas-show kaszka-
dőr elemekkel, majd zenés buli

Megvannak a Kisalföld Vágta elsô nevezôi
szintén a Jolly Joker együttessel.
A westernversenyek nevezési dí-
jának felét pedig felajánlják a 13
éves Molnár Leventének, aki sú-
lyos szívbetegséggel született,
ennek következtében oxigénhiá-
nyos állapotba került, valamint a
lovas bálon is gyűjtenek a fiú
gyógykezelésére.

Vasárnap a hagyományőrző
versenyszámok kerülnek előtér-
be, 14 órától pedig kezdődnek a
hivatalos versenyfutamok. A dön-
tő este 19 órakor rajtol, amikor el-
dől, kik képviselik a régiót a Nem-
zeti Vágtán. Ezután kezdődik a
csikósvágta, melynek egyetlen
szabálya, hogy nincs szabály, a
lovasok szőrén ülve vágtatnak
majd a cél felé. 

Vasárnap este aztán újra a ze-
néé lesz a főszerep, idén is meg-
rendezik a Kisalföld Sztárja ze-
nés tehetségkutató versenyt,
melyre énekesek, együttesek és
zenészek jelentkezését várják
életkortól függetlenül. 

A futamokra folyamatosan várják a nevezéseket, a tehetségkutatóra
pedig június 2-ig lehet jelentkezni az info@rodeoranch.hu e-mail
címen.

A Kisalföld Vágta eddigi nevezői: 1. Győr-Gyirmót / Horváth András – Mafla
Manci májsárga,  8 éves, appaloosa félvér kanca. 2. Nyúl / Bán Dóra – Kalevala
Szemtelen  fekete, 10 éves, magyar félvér kanca. 3. Győrújbarát / Domonkos Vi-
rág – Móni Honey pej, 10 éves, quarter félvér kanca. 4. Győrújfalu / Kropf Laura
– Jazíra 7 éves, párducpettyes, appaloosa félvér kanca. 5. Ravazd / Halász Petra
– Infernó 8 éves pej, quarter félvér, herélt. 6. Mosonmagyaróvár / Nagy Nicole –
Avatar 11 éves, sárga, magyar félvér, herélt. 7. Kóny / Koczor József – Szonjador
5 éves pej, magyar félvér kanca.
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KENYÉRFESZTIVÁL HIRDETÉS

Június 14., 9–18 óra,
Győr,

Régi Veszprémi út 1–3.

XIII. Euroregionális

Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó

Sztárvendég:

Bogi
és Zenekara

Védnökök: Dr. Nagy István, parlamenti államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium • Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere • Dr. Parragh László, az MKIK elnöke • Németh Gergely, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke • Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke •Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő • Széles Sándor kormánymegbízott
• Mihalicz Antal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke • Dr. Lakatos István, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának elnöke.

Könnyed vasárnapi
program az egész

családnak

Kiállítás

Kulturális
műsorok

Kézművesek

Pékverseny

Játszóház
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
PANELBÖRZE
Bomba ár! HÍVJON, MERT ILYET NEM TA-
LÁL! Győr-Marcalváros I-en, a Répce utcá-
ban eladó ez a 67 nm-es, francia erkélyes pa-
nellakás. Csendes környéken, kulturált lakó-
közösségben élheti a mindennapjait, ha ezt
az ingatlant választja. Ritkán talál ilyen
gyöngyszemet, kiváló választás nagyobb csa-
ládok részére. A lakás 4 emeletes tömb 3.
emeletén található. Elosztását tekintve 4 szo-
bás. Az ingatlan részben felújított,  műanyag
ablakos. Azonnal költözhető! A lakás közelé-
ben boltok, posta, gyógyszertár, iskola és óvo-
da is van.
Ár: 14,2 M Ft. Érd.: 06/30-640/8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Marcalváros II-n eladó ez az 55 nm-es, erké-
lyes panellakás. 10 emeletes ház 7. emeletén ta-
lálható. A lakás elosztása 1+2 fél szoba. Az in-
gatlan részben felújított, a szobák laminált par-
kettásak, az előszoba és a fürdő is új burkolato-
kat kapott. Az erkélyről csodálatos panoráma
tárul elénk, egészen a Marcal-tóig el lehet látni.
Ár: 14,2 M Ft. Érd.: 06-20/579-1037.
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorváros csendes utcájában eladó ez
a szépen felújított, erkélyes panellakás. Az 50
nm-es lakás a 4. emeleten található. Elosztá-
sát tekintve 2 szobás. A felújítás során mű-
anyag ablakok, valamint új biztonsági bejárati
ajtó került beépítésre. A szobák laminált pad-
lóval az előszoba, konyha pedig járólappal
burkolt. A felújítás során a vízvezetékeket is
lecserélték, valamint a fürdőszobába zuhany-
kabin került beépítésre. A lakás, fekvésének
köszönhetően, világos! Rezsije a téli hóna-
pokban sem magas. Hívjon MOST! Az árban
biztosan megegyezünk!
Ár: 13 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Adyvárosban, a Kodály Zoltán utcában
eladó ez a 62 nm alapterületű, lodzsás panella-
kás. A 3. emeleten található lakás elosztása
2+fél szoba+hall. A szobák laminált padlóval
burkoltak. A konyha, a nappali, valamint a szo-
ba csendes parkra néz. Az ingatlan azonnal köl-
tözhető! Kiváló lehetőség befektetőknek, vala-
mint nagyobb családok számára is! Hívjon
most! Az árban biztosan megegyezünk!
Ár: 12,99 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrben, a Répce utcában eladó ez a 68 nm-
es, felújított erkélyes panellakás. A lakás 10
emeletes tömb 6. emeletén található. Elosztá-
sa 3 szo ba+hall. A lakás 2 éve felújításra ke-
rült, műanyag ablakok kerültek beépítésre. A
szobák laminált padlóval, az előszoba járólap-
pal burkolt. Fekvésének köszönhetően vilá-
gos! A fűtésköltség a hideg hónapokban sem
magas. Egészségügyi festést követően azon-
nal költözhető! A környék infrastruktúrája ki-
váló! A közelben buszmegálló, iskola, óvoda
és élelmiszerbolt is van! A lakás kiválóan al-
kalmas családoknak, fiatal pároknak, vala-
mint befektetőknek. Hívjon MOST!!! Az ár-
ban biztosan megegyezünk!
Ár: 14,1 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Marcalváros II-n eladó ez a 8. emele-
ten lévő, gyönyörűen felújított, 68 nm-es, er-
kélyes panellakás. Elosztását tekintve 3 szo -
ba+hall. A lakás minden szegletére az igé-
nyesség jellemző, fiatalos színek, kellemes

hangulat árad az ingatlanból. Extraként emlí-
tenénk a klímát, a konyhában a mosogatógé-
pet és a kerámialapos tűzhelyet. Az egyik há-
lószobában tolóajtós gardróbszekrény került
beépítésre, amely rendkívül nagy pakolási le-
hetőséget biztosít a család részére. Nézze
meg! Ebbe biztosan rögtön beleszeret!
Amennyiben szeretné, ebben az árban a teljes
bútorzat és az összes berendezés is marad.
Ár: 15,8 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

ALBÉRLET-ÍZELÍTŐ
Győr-Ménfőcsanak csendes utcájában kiadó
ez a gyönyörűen berendezett, 64 nm-es, 2 er-
kéllyel rendelkező lakás. A lakás 2012-ben
épült társasház első emeletén található. Elosz-
tása nappali+ 2 szoba. A lakás egyik nagy elő-
nye, hogy az erkélyek minden szobából meg-
közelíthetők. Fekvésének köszönhetően rend-
kívül világos! Fűtése padlófűtéssel, gázkazán-
nal történik. A hálószobák redőnyösek, a nap-
paliban kihúzható napellenző került felszere-
lésre. A nappali klimatizált. Az ingatlan má-
sik nagy előnye az M1-es autópálya közelsé-
ge. Gépkocsibeálló is tartozik az ingatlanhoz.
Igény esetén a lakás megvásárolható. Az
irány ár 21,5 M Ft. 
Bérleti díj: 150 E Ft/hó+rezsi.
Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Nádorváros szívében ez a csodaszép 55 nm-
es, III. emeleti, erkélyes lakás várja különle-
ges bérlőjét. A lakás minőségi anyagokból ké-
szült, nagyon egyedi berendezéssel. Elosztása
konyha-étkező és a nappali egyben, illetve
egy hálószoba. A fürdőben külön kis háztar-
tási helyiség lett kialakítva. A lakáshoz saját
tároló van a földszinten. Rezsiköltsége ala-
csony. Közös ktg 5500 Ft. A lakáshoz tarto-
zik egy kocsibeálló a zárt udvarban. 2 havi
kaucióval, minimum 1 éves szerződéssel le-
köthető. 
Bérleti díja 150.000 Ft  + rezsi/ hó. 
Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Garzonlakás kiadó! Győr-Révfalu klasszikus
részén, csendes utcában kiadó egy családi
ház alsó szintje, melyben egy 20 nm körüli
szoba, étkezős konyha, fürdőszoba található.
Az étkezős konyhából kijuthatunk a kertbe.
A lakás bútorozatlan, kivéve az étkezőt és a
konyhát. A tulajdonos kéthavi kauciót és az
egyhavi bérleti díjat, valamint az egyhavi re-
zsit kéri a beköltözéshez. 
A bérleti díj 80.000 Ft + 35.000 Ft rezsi/hó.
Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail. com

Győr-Nádorváros szélén kiadó ez a gyönyörű-
en berendezett, bruttó 90 nm-es, 2. emeleti tégl-
alakás. Jó elhelyezkedésű, mindenhez közel,
egy nyugodt zsákutcában, 6 lakásos társasház-
ban van. A lakásban található 2 hálószoba, egy
tágas amerikai konyha háztartási helyiséggel. A
nappalihoz étkező is tartozik. Modern berende-
zéssel, beépített bútorokkal, jó minőségű gépek-
kel felszerelt. Meleg napokon klíma gondosko-
dik a hűtésről. Az udvarban 1 gépkocsibeálló
és egy tároló is tartozik hozzá. 3-4 fős családok
számára ideális választás. Nagyon kedvező a re-
zsiköltsége! 
130.000 Ft+ rezsi/hó és 2 havi kaucióval, 
minimum 1 évre bérelhető.
Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

9023 Győr, Mónus Illés u. 38.

06-70/866-7424
06-30/640-8794
06-70/866-7426

Hamarosan új helyen, a Kálvária utca 27/A szám alatt
várjuk kedves ügyfeleinket!

Győr-Sziget rendezett, csendes utcájá-
ban eladó ez a kb. 70 nm-es családi
ház. Elosztása: étkezős konyha, 2 és
fél szoba, fürdő, spejz. Jelenleg egybe-
nyílók a helyiségek, de könnyedén kü-
lön bejáratúvá tehetők a hálószobák.
A fűtést cirkó gázkazán biztosítja. Az
egyik szobában működő cserépkályha
található. A ház téglából épült, a fa fö-
démes, tetőcseréppel burkolt. A betonkoszorú lehetőséget jelent a
tetőtér kialakítására is. A pici udvaron műhely és garázs található. 
Ár: 14,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Győrújbaráton eladó ez a jelenleg
hétvégi nyaralóként működő házikó,
amihez egy garázs is tartozik. A kis
ház 937 nm-es telken helyezkedik el,
melynek utcafrontja 15 m széles. A
házban víz, villany és csatorna is van,
a gáz a telekhatáron. A telket gyü-
mölcsfák is díszítik. A kis ház alatt
pince és nagyon jó hangulatú boros-
pince található. A házban jelenleg

egy tetőtéri szoba, egy konyha, étkező résszel, és egy kis fürdőszoba
található, de ez bármikor bővíthető, mert a telek beépíthetősége 30%.
Ár: 12 M Ft. Érd.: 06-20/579-1037.
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Gyirmót központjában eladó egy 1700 nm-es összközműves
építési telek. Beépíthetősége 30%-os. Az utcafrontja 25 m. A
hatályos rendezési terv alapján egyenként 2 lakás + 2 egyéb ren-
deltetési egység, iroda, üzlethelyiség építhető rá! Építsen rá tár-
sasházat vagy családi házat!
Ár: 12,5 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Ne gondolkozzon sokat, ha sürgeti az idő. A munka nagy részét
már elvégezték Ön helyett ezen a ménfőcsanaki családi házon. Az
ingatlan egy 490 nm-es tel-
ken került felépítésre pár
éve. Elosztása 3 szoba nap-
palis. Alapterülete 114 nm.
A szélfogóból belépve egy
tágas konyha-étkezőbe ér-
kezünk. Praktikusan a ter-
veken szerepel külön vendég WC, kamra, gardrób és háztartási he-
lyiség is. Hátul egy 9 nm-es terasz is kialakításra került. Fekvése ki-
tűnő, mert Dny-i tájolású, nagyon világos. Fűtése vegyes tüzelésű
kazánra lett tervezve, de megoldható gázzal is. A befejezéshez 5-6
millió forint szükséges. Az ingatlan Csanak központi részén, csendes,
családi házas övezetben van, pár lépésre a buszmegálló és a bolt.
Ár: 18,75 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr – Pinnyéden, új kialakítású utcában épül ez a 6 lakásos impo-
záns társasház. L2 lakás: földszinti,  56,29 nm, nappali + 2 szoba.
Ajándék:  kert és 7 nm terasz. A lakás rendkívül jó elosztású és vilá-
gos. Augusztus 31-ig a földszinti lakásokhoz a kertet és a teraszt Ön
ajándékba kapja! A társasház főfalai 30-as téglából épülnek 10 cm-
es hőszigeteléssel. A födém 20 cm-es kőzetgyapot-szigeteléssel lesz
ellátva.  Korszerű, 7 légkamrás ablakok kerülnek beépítésre.  A fűtést
kondenzációs kazán biztosítja. Gépkocsibeálló: 250.000 Ft. Tároló
100.000 Ft/nm. Várható átadás: 2016. nyár, emelt szintű fűtéskészen,

de vállaljuk a kulcsrakész befejezést is. Hitelre is szüksége van? In-
gyenesen biztosítjuk Önnek a hitelszűrést és az ügyintézést is! A kör-
nyék dinamikusan
fejlődik,  pár percre
van az új uszodától,
a termáltól, az egye-
temtől illetve a Bel-
várostól. Kerékpár-
ral is könnyedén be
lehet jutni a Belvárosba, de a buszközlekedés is jó. Most kiváló áron
foglalhatja le otthonát! Részletekért hívjon!
Ár: 16,3 Ft. Érd.: 06-70/866-7424.  
edesotthongyor@gmail.com

Győr – Pinnyéden, új kialakítású utcában épül ez a 6 lakásos impo-
záns társasház. A lakás földszinti,  68,9 nm, nappali + 3 szoba. A
lakás rendkívül jó elosztású és világos. Augusztus 31-ig a földszinti
lakásokhoz a kertet és a teraszt Ön ajándékba kapja! A társasház fő-
falai 30-as téglából épülnek, 10 cm-es hőszigeteléssel. A födém 20
cm-es kőzetgyapot-szigeteléssel lesz ellátva. Korszerű, 7 légkamrás
ablakok kerülnek beépítésre. A fűtést kondenzációs kazán biztosítja,

a hőleadás radiáto-
rokkal történik, de
lehetőség van pad-
lófűtéssel kombi-
nálni, felár ellené-
ben. Gépkocsibe-
álló: 250.000 Ft.

Tároló: 100.000 Ft/nm. Várható átadás:  2016. nyár, emelt szintű
fűtéskészen, de vállaljuk a kulcsrakész befejezést is.
Ár: 19, 9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
edesotthongyor@gmail.com

Alkuképes! Győr-Szabadhegyen nyugodt és egyben központi részen,
ritka nagy méretű telekkel, eladó ez a családi ház. A ház elrendezése
rendkívül jó Dny-i fekvésű, teljesen körbejárja a nap. Az épület alatt
található 50 nm-es pince és garázs. A földszinten 3 nagy méretű szoba,
konyha és spejz található. Lehetőség van a padlás beépítésére is. Fű-
tése gáz és vegyes tüzelésű kazánnal megoldott. A kertben borospince
is van. Az ingatlan felújításra szorul, de a telekméretet kihasználva,
akár ikerház vagy 2 lakás és 2 egyéb rendeltetési egység építhető. 30%-
a beépíthető. A telken rengeteg gyümölcsfa, veteményes, és a végében
pedig 720 nm-es fenyves található.
Ár: 31,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Ez a 21 lakásos társasház  a Marcal-tó partján épül, ahol páratlan
panoráma tárulhat Ön elé. A lakás az I. emeleten van, alapterülete
76 nm, melyhez még tartozik 9 nm terasz. Elosztását tekintve nap-
pali + 2 szoba, de a belső elrendezésen még változtathat. A társasház
magas minőségű kivitelezésben valósul meg. A homlokzat 15 cm-
es Austrotherm grafit-
szigetelésű, a nyílászá-
rók 3 rétegű üvegezésű-
ek, a fűtése pedig kon-
denzációs gázkazánnal
történik. Kialakításra kerül a zárt udvarban 5 db parkoló, a mélyga-
rázsban 18 db gépkocsibeálló. Mélygarázs parkoló ára: 3.000.000 Ft.
Gépkocsibeálló ára: 635.000 Ft. A tópart hangulata, a zöldövezet tel-
jesen egyedivé varázsolja ezt az ingatlant. A társasház megjelenése
is tükrözi a magas minőséget és az eleganciát. A lakás emelt szintű
fűtéskészen kerül átadásra, várhatóan 2016. májusban.
Ár: 29,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu
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GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

A GYHG Nonprofit Kft. dr. Sík Sán-
dor önkormányzati képviselő kéré-
sére és támogatásával a háztartá-
sokban felhalmozódott lom jellegű
hulladékok elhelyezésére gyűjtő-
pontot üzemeltet egyszeri alkalom-
mal. Az esemény május 30-án,
szombaton 8 és 17 óra között lesz
Győrszentivánon, a Molnár Vid Ber-
talan Közösségi Ház parkolójában. 

A hulladékok átvételére kizá-
rólag a gyűjtőhelyen van lehető-

ség. Elhelyezhető itt: elektronikai,
fém, műanyag, nyesedék, építési
törmelék, csomagolóanyagok,
bútorok, berendezési tárgyak stb.
Veszélyes hulladékot a kihelye-
zett gyűjtőponton nem lehet le-
adni, a veszélyes anyagokat az ál-
landó helyszíneken működő hul-
ladékudvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri
lakosok, a Győrben szemétszállí-
tási díjat fizetők jogosultak. Jogo-

sultságukat igazolhatják a hulla-
dékszállítási díj befizetéséről szó-
ló számlával, akiknek pedig ilyen
nincs – mert a társasház közö-
sen fizet –, a korábban kiadott
Győr Kártyával vagy lakcímkár-
tyával illetve személyi igazolvány-
nyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtés a rendőrség és a köz-
terület-felügyelet kiemelt biztosí-
tása mellett zajlik.

A Vásárcsarnok emeleti galériáján találjuk a
Húsom Húsboltot, ahol a jó idő miatt a kínálat
egy részét már a grillszezonhoz igazították. Az
üzletben a sertés- és marhahúsok széles vá-
lasztéka mellett bőséggel válogathatunk a
nyári estéken parázson sütni való kolbászok-
ból és húsokból – avat be a részletekbe Lő-
rincz László tulajdonos. Kérhetünk itt többek
között grillkolbászt, amit a vásárlók igényeinek
megfelelően, négyféle ízben készítenek. A ha-
gyományos ízek kedvelőinek a magyaros fű-
szerezésű, a nemzetközi konyhát előnyben ré-
szesítőknek a bajor, a karakteresebb ízvilágot
szeretőknek a fokhagymás, míg a csípős éte-

Indul a grillszezon!

leket előszeretettel fogyasztóknak a magya-
ros-csípős grillkolbászt ajánljuk. A vállalkozás
konyhakész, szeletelt, előre pácolt grilltarját
és -karajt is forgalomba hozott. A pácolt új-
donságok zöldfűszeres, magyaros és mézes-
mustáros ízekben kaphatóak. Érdemes kipró-
bálni a szintén pácolt bőrös baconszalonnát
és bőrös karajt. Szalonnasütéshez a mangali-
ca kenyérszalonna és a füstölt Kolozsvári hú-
sos szalonna ajánlható. Nagyon jó ízélményt
ad, ha a szintén kapható csont nélküli füstölt
csülköt először bográcsban megfőzzük, majd
grillen megpirítjuk. 

Nagy Csaba

Piaci kosár

Grillkolbász: 1790 Ft/kg
Pácolt grilltarja
és -karaj: 1790 Ft/kg

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a lakosságot,
hogy a cég hiba- és kárbejelentő vonala a
96/50-50-55-ös telefonszámon 0–24 órá-
ban hívható. Az ünnepnapokon a Győr-Szol
Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. személyes
ügyfélszolgálatai és a telefonos ügyfélszol-
gálat egységesen zárva tartanak. A Jókai
és a Révai parkolóházakban a díjszabás vál-
tozatlan. Május 24-én vasárnap és május
25-én, pünkösdhétfőn Győrben az utcai fi-
zető parkolóhálózat beállói díjfizetés nélkül
vehetőek igénybe, a Vásárcsarnok zárva
lesz, a Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő
sportlétesítmények (Magyar Vilmos Uszo-
da, Rozgonyi úti teniszpálya, Örkény utcai
műfüves pálya, Bercsényi Liget műfüves
pálya, Bercsényi Liget KRESZ-park) mind-
két nap zárva lesznek. A Barátság Sport-
parkban az épület zárva lesz, a futópálya,
az erősítőgépek és a játszótér használható.
További információ a www.gyorszol.hu ol-
dalon olvasható. 

A GYHG Nonprofit Kft. működési területén
a lakossági hulladékszállítás május 24-én és
május 25-én változatlanul, a Hulladéknaptár-
ban meghirdetett módon működik. A hulla-
dékudvarok az ünnepnapokon egységesen
zárva lesznek. További információ a www.
gyhg.hu oldalon található.

Ünnepi tudnivalók
Kihelyezett hulladékudvar
Gyôrszentivánon
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
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.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

05. 22.—05. 29.
DELIKÁT

Faros csirkecomb

Silan Sensitive
Rose 1 liter

300,- kg

Kristálycukor

999,-kg

Magyar
újburgonya

Marhalábszár

1599,- kg

Füstölt paraszt-
kolbász

399,-kg

169,-kg

399,-db

kép és szöveg: tóth lászló, pannon-víz

Páratlan szerencse ért minket a napok-
ban, ritka és értékes kordokumentu-
mokhoz jutottunk. Sikerült megszerez-
nünk egy régóta elfeledett fényképal-
bumot az ötvenes évek vízműves mun-
káiról. A precízen összeválogatott ké-

Ritka és értékes kordokumentum
került a Pannon-Víz Zrt.-hez

peken a háború utáni közmű-helyreál-
lítások, kútfúrások, árokásások, cső-
fektetések, építkezések – köztük a győ-
ri gőzfürdő építése látható. Kisméretű
fekete-fehér papírképekről van szó, de
jó néhány képnél pontosan kivehető a
helyszín, az alkalmazott technológia,
sőt még az építők arckifejezése is.

Az egyik legjobb képsorozaton a
Bacsó Béla (mai Tihanyi Árpád) út
alatti főnyomócsövet építik 1958-ban.
A gondosan – valószínű nagyrészt ké-
zi munkával – kiásott árokban, Nádor-
város irányába már ott húzódik a fris-
sen fektetett vezeték. Oldalt kivehető
az egykori Richards-gyár víztornya. Az

előtérben éppen a soron
következő csődarabot, egy
500 mm átmérőjű azbeszt-
cement vezeték darabját
emelik be a helyére. A gö-
dör szélén tányérsapkás,
egyenruhás katonák, a hon-
védség műszaki alakulatá-
tól. Annak idején, ha daru
kellett, gyakran a honvéd-
ség segített. A háttérben
egy kalapos, hosszú kabá-
tos alak – valamilyen felső
vezető lehet –, mögötte biz-
tos távolságból még figyel
valaki – talán egyenruhás.
Munkavédelmi sisak sen-
kin sincs és a munkaárok
dúcolása is elég hiányos.

A vezeték építése jól si-
került, máig a képen látha-
tó főnyomócsövön jut el a
révfalui parti szűrésű kutak
vize az Erzsébet ligeti (akko-
ri nevén Lenin ligeti) vízto-
ronyba. Egyedül az útke-
reszteződéseknél lévő elzá-
ró, szakaszoló szerelvénye-
ket (tolózárakat) cseréltük
ki a Tihanyi Árpád út tíz év-
vel ezelőtti felújítása előtt.

A helytörténet és a tech-
nika iránt érdeklődők az al-
bum legjobb képeiből a
pannon-víz web- és face-
book oldalán láthatnak vá-
logatást. 

Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat,
hogy 2015. május 21-én, csütörtö-
kön reggel 8 órától május 22-én,
pénteken 18 óráig átmenetileg elszí-
neződhet az ivóvíz Győr-Gyirmót és
Győr-Ménfőcsanak területén. A
Pannon-Víz Zrt. szakemberei a szo-
kásos éves karbantartási munka ke-
retében, a nyári csúcsfogyasztásra
készítik fel a vízellátó rendszert, öblí-
tik a vízvezetékeket. Az ivóvíz elszíne-
ződését a vízben lévő vasvegyületek
okozzák, melyek nem károsak az
egészségre, ülepítés után a víz fo-
gyasztható. Amennyiben Tisztelt Fo-
gyasztóink a jelzett időponton túl ivó-
víz-elszíneződést tapasztalnak, kér-
jük, szíveskedjenek jelezni a 96/364
100 telefonszámon, munkatársaink
további öblítésekkel állítják helyre a
megszokott vízminőséget.
Az okozott kellemetlenségekért
Fogyasztóink szíves türelmét és
megértését kérjük!

Vízhálózat-öblítés
Gyirmóton és
Ménfôcsanakon

Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Telefon: +36 70 398 7756

Orvosesztétikai lézeres bôrfeszesítés
és végleges ultrahangos zsírbontás
Gyôrben az ETO Park Élményszigetben!
Egyedi-, világszabadalommal védett technológián
alapuló-, orvosesztétikai lézeres bôrfeszesítés.
Rendkívül hatékony kezelés a stria- és cellulitis ellen.

KEZELÉSEK MÁR 3 700 FT/ALKALOM ÁRTÓL
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ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Audi-gyárba keresünk
állandó szombat éjszakára takarító-
kat. Bejelentett munka. Érdeklődni
munkanapokon: 9–17-ig. Tel.: 06-
20/993-5575.

CNC-gépkezelőket
keresünk győri munkahely-
re (egyedi gyártásra). 1500 Ft-
os órabér! Szállás biztosított.
Telefon: 06-70/311-2259,
06-70/366-5722. E-mail: mun-
ka15@index.hu

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/225-3812.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kő-
művesmunkák végzése.
Tel.: 06-30/355-6991.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,
kerítések, korlátok készítése, felújítá-
sa. Tel.: +36-30/313-2351. www.iro-
nart.hu  e-mail: ironart@ironart.hu

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK
GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

Kaszálás, fűnyírás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyökérkivétel,
metszés, kerti munkák! Tel.: 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítá-
sát-festését garanciával, engedmény-
nyel vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Győrben élő idősek ottho-
ni ápolását, gondozását vállalja nagy
gyakorlattal rendelkező, középkorú nő.
Hívjon bizalommal! 06-30/451-5367

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásá ból, ill.
udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, ga-
rázsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/ 217-0848.

EGYÉB

Átadó 30 éve működő díszállat-
kereskedés árukészlettel. Győrben,
forgalmas helyen. Vagy az üzlet-
helyiség kiürített állapotban.  Nyug-
díjba vonulás miatt.  Érdeklődés:
06-20/526-8004

Magyar vizsla kisku-
tyák, kiváló adottságú szülőktől el-
adók. Irányár: 25.000 Ft. Érd.: 06-
30/854-5959.

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

Akác konyhakész tűzi-
fa házhozszállítással rendelhető 2,5,
illetve 5 m3. 35.000 Ft-tól. Ellenőriz-
hető mennyiség, kiváló minőség. Tel.:
06-70/219-7947.

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

INGATLAN

Felmondott hitellel ter-
helt ingatlanokat vásárolunk Győr-
ben és környékén négyzetmétertől,
állapottól függetlenül. Végrehajtás
alatt lévő nem akadály. Hívjon most!
06-30/612-6301

VILLACH-Wörthersee-
től pár percre kétszobás, gázfűté-

ses lakás KIADÓ. (esetleg eladó)! Tel.:
06-30/646-75-74

MAMMUT (Fény piac) mellett
négyszoba-hallos – REN DE LŐNEK, IRO -
DÁNAK is megfelelő – magasföldszinti
lakás eladó! Tel.: 06-70/210-05-53

LAKÁSCSERE

37 nm-es, teljesen felújított
önkormányzati lakásomat na-
gyobbra cserélném. Minden meg-
oldás érdekel. 06-20/434-4526

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
egyedi szilárd fűtéses, újonnan felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 45–50 nm-es,
határozott- határozatlan idejű, lehetőleg
egyedi gázfűtéses bérleményre. Sziget,
Adyváros, Gyárváros, Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 341.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 55 nm–es,
egyedi gázfűtéses, határozatlan idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
55–100 nm-es, határozott-határozatlan
idejű, földszinti, maximum első emeletig
lévő bérleményre. (Hirdetésszám: 342.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 61 nm-es,
etázs-gázfűtéses, felújításra szoruló, ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne nyugodt környéken elhelyezke-
dő, 1 szobás, 40 nm-es, határozatlan ide-
jű, földszinti, maximum első emeletig lévő
bérleményre. (Hirdetésszám: 343.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

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

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

www.y-ytong.hu

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

A hét minden napján 
ízletes ételekkel, frissítô italokkal
várjuk Kedves Vendégeinket 
Duna-parti teraszunkon!

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 

Májusi kalandozások a zene világában
Június 12., péntek, 18 órától
Szórádi Trió
konga, gitár, tangóharmonika
A belépés díjtalan!

Május 29., péntek, 18 órától
Cseh György gitár, ének
Kontor József tangóharmonika
Németh Ottó mandolin

Az esteken kedvezményes vacsorával várjuk Kedves Vendégeinket!
Halászlé: 900 Ft • Mandulás csirkemellfilé rántva,vegyes köret: 990 Ft
• Halfilé Párizsi módra, párolt rizs: 990 Ft • Fűszeres sült csirkemellfilé
friss kevert salátával, balzsamecetes olívaolajos öntettel: 1090 Ft • Pácolt
sertéskaraj rántva, párolt rizs: 990 Ft • 2 személyes Marcal-tál 4400 Ft
helyett 2800 Ft!

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+ fél-2
szobás, 40–50 nm-es,  határozatlan ide-
jű, tárolóval rendelkező, földszinti, maxi-
mum első emeletig lévő bérleményre
(Hirdetésszám: 344. ) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 3 szobás, 59 nm-
es, távfűtéses, felújított, csendes környe-
zetben lévő, határozott idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, két kisebb bér-
leményre, Bán Aladár út kizárva. (Hirde-
tésszám: 345.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 69 nm-es,
komfortos (gáz, illetve cserépkályhás),
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 3 vagy 2 szoba + hallos, 65–80
nm-es, határozott-határozatlan idejű,
adyvárosi,  marcalvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 346.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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marcali gábor képriportja

Szombaton rendezték meg Győrben a
VI. tavaszi családi sport- és egészség-
napot a Barátság Sportparkban. Az
idő is kedvezett a sportolni vágyóknak
ezen a hétvégén, szinte végig napsüté-
ses időben próbálhatták ki a bátrak a
győri sportegyesületek által hozott esz-
közöket és az adott sportágat. A színes
programok között volt bőven választék.
Volt, aki a csoportos edzéseket, a kü-
lönböző fitneszórákat próbálta ki, de ki-
sebb tömeg gyűlt össze a súlylökőknél
vagy az atlétáknál is. Különféle bemu-
tatókkal is kedveskedtek a szakosz-
tályok, a szervezők pedig a családi 9
próbával szerették volna izgal-
masabbá tenni a napot. Egy
biztos, aki kipróbálta bárme-
lyik sportot, az kellemes él-
ményekkel lett gazdagabb.

Megmozdult a város! — képriport a sportnapról
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A labdarúgó NB I 28. fordulójában, a Diós-
győr otthonában lépett pályára a Győri ETO
FC. Az új edzővel, Vitelki Zoltánnal magára
találó Diósgyőr kezdett jobban. Egy ügyes tá-
madás végén Bognár István éles szögből
már a 4. percben nagy gólt lőtt, 1–0. A Győr
alaposan rákapcsolt, több helyzetet is sike-
rült kialakítani Antal kapuja előtt, az egyenlí-
tés azonban nem jött össze. 

A második félidő legelején eldőltek a lényegi
kérdések: a 48. percben Brdarovszkit állították
ki, mert gólhelyzetben felrúgta Gosztonyit, ám
a DVTK nem tudott élni a lehetőséggel, a bün-
tetőt ugyanis Horváth Dániel kivédte. Nem so-
káig maradt azonban érintetlen a győri kapu
ebben a játékrészben, mert az 56. percben
Okuka beadása Nagy Ádámról a kapuba pat-
tant, 2–0. Nem sokkal később ismét balszeren-
csés gólt kapott az ETO. Tóth Dávid egy ártal-
matlan helyzetből a saját kapujába passzolta a
labdát a 75. percben, 3–0. A Győrnek is össze-
jött a szépítés.  A csapatkapitány Priskin lövé-
sével szemben Antal tehetetlen volt, 3–1. Ezzel
sem volt még vége, mert a 87. percben még
Takács is betalált a teljesen megzavarodott
győri vendégvédelem asszisztálása mellett, 4–1.
Tíz emberrel, háromgólos hátrányban biztossá
vált, hogy sorozatban a harmadik idegenbeli
meccsét is elveszíti az ETO, az MTK és az Új-
pest után a DVTK is nyert a győriek ellen. A
zöld-fehéreknek hátravan még két meccs az él-
vonalban, aztán jöhet az NB III.

Sikerült kivívnia az NB I/B-s bennmaradást az ETO-SZESE férfi kézilabda-csapatának, miután a sorsdöntő Bu-
daörs elleni találkozón nyerni tudott idegenben. A zöld-fehérek végig a kezükben tartották a mérkőzést. A fél-
időben hattal vezettek, míg a végén nyolccal nyertek Rosta Miklós tanítványai. Budaörs–ETO-SZESE 25–33.

Bajnoki döntő második felvonás: Győri Audi
ETO KC–Ferencváros. Hosszú idő után vajon si-
kerül-e valakinek elhódítania a magyar bajnoki cí-
met a Győrtől, vagy az ETO a fővárosi
vereség után egyenlít és a harmadik
meccsen dől el minden?!

Rövid fej fej melletti párharc
után, sikerül meglépnie a Fradi-
nak. A 10. perc környékén kettővel,
míg a félidő derekán már öttel is mentek Vér-
tenék. Próbáltak küzdeni Ambros Martín lányai,
ám valahogy nem igazán működött az a bizonyos
ETO-henger. Kettőre már sikerült zárkózniuk Ko-
vacsicséknak, aztán megint meglépett a ven-
dég csapat. A szünetre 11–15-ös fővárosi
előnnyel vonultak.

A folytatás sem alakult rózsásan győri
szempontból. A következő tíz percben ma-
ximum kettőre sikerült zárkózniuk a hazai-
aknak, ám a Fradi nem adta ki egy percre
sem az irányítást a keze közül. Aztán a fél-
idő derekára fogcsikorgatva sikerült egyre
faragni a győri hátrányt. Ezt úgy-ahogy
tartották a mieink, ám pár perccel a vé-
ge előtt még nem egyenlítettek. Sőt
ez egyáltalán nem sikerült, 27–25-
re nyert az FTC.

A győri labdarúgás jövőjéről be-
szélt, beszélhetett Borkai Zsolt, a
Rába ETO FC–Berettyóújfalu szu-
perrangadót megelőzően, ugyanis
az ETO megmenekült. A megszű-
néstől épp a futsalcsapat mentet-
te meg azzal, hogy befogadta csa-
ládjába a labdarúgókat. A megme-
nekülésnek köszönhetően, az
utánpótlás csapatok maradhatnak
a bajnokságaikban, míg a felnőtt
csapat az NB III-ban szerepelhet.
A kialakult helyzetről és a jövő győ-

Újra a trónon, bajnok a Rába ETO!
ri terveiről pénteken először az ETO já-
tékosai, edzői, alkalmazottai, a gyere-
kek és szüleik kaptak tájékoztatást.
Ezt követőn pedig a polgármester
nyilvánosan is megköszönte a futsalo-
soknak a segítséget.

Dr. Drucskó Zoltán, a klub ügyvezető
elnöke elmondta, szerettek volna visz-
szaadni valamit abból, amit korábban
ők kaptak a várostól. A klubvezető jel-
képesen egy labdával adta vissza Bor-
kai Zsoltnak és Győrnek az ETO-t.

Ezt követően kezdődhetett a pa-
rázs csata, és szerencsére egyik csa-
pat sem hazudtolta meg magát.
Örülhettek is a kilátogató szurkolók,
akció itt, akció ott, volt mit védenie
a kapusoknak. Igaz jóval többet a
berettyói Tihanyinak. Lódiék tá-
madtak folyamatosan, az ETO-
drukkerek, talán úgy, mint még
soha korábban, buzdították őket.
A nyomás végül nagyjából öt perc-

cel a vége előtt érett góllá. Vevé vet-
te be elsőként Tihanyi kapuját, majd

másodpercekkel később Dróth dupláz-
ta meg a hazai előnyt. Az utolsó perc az-
tán igencsak izgalmas volt. Előbb Juan-
ra szerezte meg a Győr harmadik gólját,
az üres kapuba találva. Aztán Rábl ré-
vén szépítettek a berettyóiak, majd Mi-
mi vette be Tihanyi kapuját, így 4–1-es
zöld-fehér vezetésről jöhetett a szünet.

Feltüzelve tért vissza a tavalyi baj-
nok a pályára, párszor védenie is kel-
lett Matkovicsnak, ám az újabb szépí-
tő találatra majd 8 percet kellett várni.
Ezt azonban nem hagyták szó nélkül
Lódiék, nagyjából két perccel később
Dróth visszaállította a korábbi különb-
séget, 5–2. Helyzetek még akadtak a
hátralévő időben, ám az eredmény
már nem változott. 

A zöld-fehérek a hátralévő két bajno-
kitól függetlenül már bajnokok, hiszen
behozhatatlan előnyre tettek szert. A ta-
valyi trónfosztás után a lehető legrövi-
debb idő alatt visszahódította a bajnoki
címet az ETO, ezzel pedig már ötödik
győzelmét zsebelte be a klub. 

Egy félidô
emberhátrányban

Kivívta a bennmaradást az ETO-SZESE

Kikapott a Gyôri Audi ETO KC —
bajnok a Fradi!
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Az ETO Park harmadik alkalommal
adott otthont a Győri Darts Club ren-
dezésében a Hungarian Open Nem-
zetközi versenynek, amelyen 250-en
indultak. A szövetség választása nem
véletlenül esett az ETO Parkra. A ren-
dező sokszor bizonyította már, hogy
színvonalas nemzetközi versenyeket
is kiválóan szervez. Ezúttal is rangos
mezőny jött össze. A magyar bajnoki
címvédők közül Takács Gábor a leg-
jobb nyolc közé jutott, míg a győri
Ihász Veronika a világranglista vezető
Deta Hedmant megelőzve, nyerte a
versenyt. A sportág vezetői azt mond-
ják, a magyar mezőny van annyira
erős, hogy rövid időn belül olyan ver-
senyzőnk lehet, aki rendszeres részt-
vevője lesz az egyéni vb-nek. 

Idén is megrendezte hagyományos családi napját
a Győri Kosárlabda Club. A szombati eseményen
minden korosztályos csapat megmutathatta tudá -
sát, a legfiatalabbak ügyességi sorversenyen, a ki-
csit nagyobbak pedig játékosok–szülők mérkőzé-
sen léptek pályára. A családi nap keretében értékel-
ték a korosztályos csapatok legjobbjait, és átadták
az „év edzője, valamint az „év játékosa” és az „év
utánpótlás játékosa” díjakat is.  A felnőttek mérkő-
zése előtt a Győri Kosárlabda Club együttműködési
dokumentumot írt alá partnereivel, ezzel erősítve
meg, hogy a támogatók a jövőben is kitartanak a
sport mellett. Az együttműködést kötő partnerek
nagyon bíznak abban, hogy a győri kosaras után-
pótlás felnő, és felkerül a sportág térképére, és egy-
két éven belül meghatározó egyesületté válik. 

A nap záróakkordjaként a felnőtt csapat lépett pá-
lyára a Budafok ellen. Gombásék végül magabiztosan,
86–65-re nyertek a hazai szurkolók nagy örömére.   

A WKF szervezet idei nyílt nemzetközi kick-box
tornáján is nagyszerűen szerepelt az Unicentral
Bulls SE csapata, ahol ismét K-1 szabályok sze-
rint léptek a kötelek közé.  A senior -63,5 kg-sok
mezőnyében Grónai Sándor magabiztos verseny-
zéssel szerzett bajnoki címet. A senior -75 kg-sok
között Nardelotti Zoltán szintén bajnok lett. A még
junior korosztályú sportoló az első ellenfelét testre
mért ütés-rúgás sorozattal, KO-val búcsúztatta.
A döntőbeli ellenfele a mérkőzést feladta, így Zol-
tán állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Fel-
készítő edzők: Csányi János, Vlasich Róbert.

A Magyar Egyetemi, Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) kézilab-
da döntőjét idén is Győrben rendezték meg. Azaz Magyarország leg-
jobb 4 női és férfi kézis csapata két napra birtokába vette a Széchenyi
István Egyetem csarnokát és összemérte erejét. A férfiaknál a Pan-
nonwork Kupáért folyt a verseny, amelyet végül az Eszterházy Károly
Főiskola csapata vihetett haza. A második a Pannon Egyetem lett. A
dobogó 3. fokára a Szegedi Tudományegyetem csapata állhatott fel,
míg a negyedik a BME együttese lett. A lányoknál a Bridge Kupáért
folytak a küzdelmek, ahol szintén az Eszterházy Károly Főiskola
győzött. Az ezüstérmet a Szegedi Tudományegyetem kézisei
szerezték meg. A házigazda Széchenyi István Egyetem csapa-
ta a bronzéremnek örülhet. 

Kosaras családi nap

A labdarúgó NB II 28. fordulójá-
ban a Gyirmót a megyei rivális
Soproni VSE-t fogadta idehaza,
ahol 1–0-s vereséget szenvedett.
Szeptember közepe óta először
kaptak ki a kék-sárgák a bajnok-
ságban, ám továbbra is feljutó he-
lyen áll a tabellán. Helyreigazítás:
a múlt heti számunkban a gyir-
móti stadionról szóló cikkünkben
pontatlanul fogalmaztunk, a fej-
lesztések költsége ugyanis 900
millió forintba fog kerülni. 

Rangos mezôny

A nemzetközi és hazai tekesport legendás
alakjára, az ötszörös világbajnok Kristyán Zsu-

zsára emlékeznek a sportbarátok a VIII. Kris-
tyán Zsuzsa-emlékversenyen. A viadalra mintegy

230 induló nevezett, amelyet május 16–25. között
rendeznek a Győr-Szol tekecsarnokában. A nyitó
napon nemcsak a sport került előtérbe, hanem az
első gurítások előtt aláírásra kerültek a következő

bajnoki szezon szereplését megalapozó támogatói
szerződések. Miklósy Lajos, az Ipartechnika Me-

nedzser Kft. és Kovács Tiborné, a ZANZA
Kereskedőház Kft. nevében, míg az Ipar-
technika SE részéről Anduskáné Cseh
Anikó elnök látták el kézjegyükkel a do-
kumentumokat.

Emlékverseny     nyolcadszor
Feljutó helyen

Mûfüves pályán focizhatnak
Műfüves futballpályát avattak a
Szabadhegyi Közoktatási Köz-
pontban. A Magyar Labdarúgó
Szövetség pályázati forrásainak
és az önkormányzati támogatás-
nak köszönhetően, mostantól a
legmodernebb körülmények kö-
zött focizhatnak az iskola diákjai. 

A létesítmény 27,5 millió forint-
ból készült el. Ennek nagy részét
az MLSZ biztosította, míg 8,5 mil-
lió forinttal a város önkormányzata
járult hozzá az építéshez. A pályát
nem csak a korábban több kiváló
sportolót nevelő intézmény 720
diákja használhatja majd. 

Simon Róbert Balázs ország-
gyűlési képviselő úgy fogalmazott,
az itt élő gyerekek örömmel spor-

tolnak, és sokan választják a labda-
rúgást is. A képviselő hozzátette,
reméli, hogy sokan használják
majd a most átadott pályát. 

A szabadhegyi iskolának már két
pályája van, hiszen felújítása után
megmaradt a régi aszfaltos kézilab-
dapálya is. Hajszán Gyula önkor-

mányzati képviselő bízik benne,
hogy olyan kisgyerekek fognak fel-
nőni ezen a pályán, akik méltók lesz-
nek az iskola hírnevéhez és később
majd az egész ország büszke lehet
rájuk.  A megnyitón ott volt a koráb-
bi Európai Ezüstcipős, sokszoros
válogatott futballista, Nyilasi Tibor
is, aki bízik abban, hogy egyre több
helyen adhatnak át hasonlóan jó
minőségű műfüves pályákat. A
szabadhegyi iskolában komoly
múltja van az utánpótlás-nevelés-
nek, nem csak a fociban. A kiváló
edzők most a legjobb körülmé-
nyek között készíthetik fel és vá-
laszthatják ki a tehetségeket. Ez
egy iskolák közötti torna döntőjé-
vel máris elkezdődött.
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kép és szöveg: xantus-álatkert

Egy májusi reggelen új lakó költözött
a győri állatkertbe. Brigi, a fiatal Alföldi
anoatehenünk kapott párt Pipik, a bi-
valyfiú érkezésével.

A Csehországban született, majd
Amszterdamban élő 13 éves anoabi-
ka az ismerkedés idejére még el van

zárva párjától, ezért most még csak
üvegen keresztül láthatják látogató-
ink. Remélhetőleg rövid időn belül
együtt tölthetik majd napjaikat.

Különlegességüket az adja, hogy
ők a  legkisebb  termetű  bivalyfélék,
melyek Indonézia egy szigetén ősho-
nosak, és mivel itt nem élnek nagyobb
ragadozók, a kisebb testméretű álla -
tok sincsenek veszélyben. De ez ne té-

vesszen meg senkit, mivel „kicsi
a bors, de erős”, apró ter-

mete ellenére veszé-
lyes állatnak szá-

mít, akár az
embert is

súlyosan
megse-
b e s í t -
heti he-

g y e s
szarvacs-

káival.
Az anoák az állatkertekben is rit-

kaságnak számítanak, az alföldi
fajból Európában körülbelül 70

egyed él. Fajuk veszélyeztetett,
számuk rohamosan csökken. 
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KOS 
Legyenek nagyon vidámak, felszabadul-
tak a héten, olajozottan történnek az események
Önökkel, sokat nem is kell gondolkozniuk, hogyan
szervezzék meg a feladataikat..

BIKA 
Családjuk foglalkoztatja most Önöket legin-
kább, nem kerülhetik el a megoldásokat. Párjukkal is
üljenek le, beszéljék meg mindazt, amit eddig halogat-
tak. Így meg tudják előzni az esetleges szakítást. 

IKREK 
A héten mindent meg tudnak oldani,
amit eddig nem, használják ki az alkalmakat, ne
várjanak. Párjukkal nagy harmóniát, békét tudnak
megélni. Ha szeretnének változtatni szokásaikon,
életmódjukon, most sikerül.

RÁK 
A hét kezdete nem lesz konfliktusmen-
tes az Önök számára, próbáljanak megnyugodni.
Így megtalálják a megoldást mindenre, kérjenek
segítséget, ha ez egyedül nem megy. 

OROSZLÁN 
Erejük teljében vannak a héten, helyre-
állt életükben az egyensúly. Párkapcsolatuk is
rendben van, ha még nincs, akkor könnyen Önökre
talál most a szerelem. Legyenek nyitottak az újra.
Törődjenek egészségükkel!

SZŰZ 
Nagyon figyeljenek a héten lelki egyen-
súlyukra, munkahelyükön nem várt akadályokba
ütközhetnek. Figyeljenek minden részletre, így a
megfelelő megoldásokra találnak.

MÉRLEG 
Fordítsanak több figyelmet családjukra,
beszéljék meg többször is az eseményeket, talán
így elkerülhetik a vitákat. Párjuk most a saját gond-
jaival van elfoglalva. 

SKORPIÓ 
A hét nem lesz konfliktusmentes az
Önök számára, családjukban több a vita, mint vár-
ták. Ezek váratlanul is érhetik Önöket. Hallgassa-
nak megérzéseikre, eszerint cselekedjenek.

NYILAS 
Fontos, hogy a héten minél nyugodtab-
bak tudjanak maradni. Hátráljanak ki egy lépéssel
a munkahelyi konfliktusokból, így jobban átlátják
majd azokat. Nézzék meg, ki milyen szándékkal
van Önök felé.

BAK 
Térképezzék fel, mitől félnek, gondolják át,
miért történhet mindez. Ne éljék bele nagyon magu-
kat, tereljék el figyelmüket. Így megnyugodhatnak, s
más szemszögből is megvizsgálhatják a problémáikat. 

VÍZÖNTŐ 
Nagyon jó hét elé néznek, szellemileg na-
gyon frissek. A többiek nem is tudják követni Önö-
ket sokszor, annyival előbbre járnak a megoldások-
ban. Használják ki jókedvüket. Párjukkal harmó -
niában vannak most. 

HALAK 
Kicsit távolodjanak el a problémáktól a
héten, ne döntsenek nagy ügyekben, még nem lát-
ják tisztán a helyzetet. Párjukkal harmóniában
vannak, töltődjenek ebből az érzésből.

Mit ígérnek a csillagok?
FIATALOK ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

Különleges bivalybika
érkezett az állatkertbe

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

„Tíz éve tart a show”, ennyi ideje, hogy elin-
dult Győrben az „Aludj máskor!” 24 órás ve-
télkedő, melyen a térség középiskolás csa-
patai mérik össze erejüket, kreativitásukat,
kitartásukat. Május 30–31-én a Magvassy
Mihály Sportcsarnokot TV-stábok lepik el,
de ne lepődjenek meg, ha bárhol máshol a
városban forgatócsoportokba botlanak!

Egy ilyen izgalmas vetélkedő nem csak a fiatalok-
nak jelent életre szóló élményt, de a szervezők is
maradandó történetekkel gazdagodnak. Fehér
Gábor játékmester felidézett néhányat az egy év-
tized emlékezetes és persze teljesített feladatai-
ból, ami jól szemlélteti a diákok leleményességét.
Például volt, hogy a játékosoknak az országos saj-
tóba kellett bekerülniük, vagy országosan ismert
filmszínészeket Győrbe csábítaniuk röpke 10 óra
alatt. Kértek a szervezők fotókat testvérvárosaink-
ból, amelyen az adott település egy jellegzetes
helyén jól láthatóan szerepel a 24 órás vetélkedő
felirat, illetve egyik évben, amelyik csapat a leg-
több palacsintát vitte, az kapta a legtöbb pontot.
Délutánra több mint 70 kilogrammot sikerült
megsütni, persze nem helyben, a csapatok kül-

Aludj máskor!
Jubileumi vetélkedôn játszanak együtt a fiatalok

sős segítséget is kérhetnek, tehát a barátok, a
család is beszállhat a vetélkedőbe, s a nézőtérről
is szoríthatnak.

Idén kilenc iskola maximum ötvenfős csapata
nevezett, 450 diák játszik tehát egymással a jövő
hétvégén. A szervezők minden évben meghatároz-
nak egy adott témakört, amire felépül a verseny,
idén tévécsatornákat kell a csapatoknak alakítaniuk.
A nézettségért küzdenek a fiatalok, ami biztos, a té-
ma látványos előadásokra ad lehetőséget.

A vetélkedő szombat reggel 9 órakor a Városhá-
za elől induló látványos felvonulással kezdődik, és
körülbelül 10 órára érkeznek meg a csapatok a
sportcsarnokba. Fehér Gábor elmondta, bulihely-
színné változtatják át a Magvassyt, két Dj-vel, hang-
és fénytechnikával várják a fiatalokat, akik játszva-

szórakozva együtt oldják meg az animátorok által
kiadott feladatokat. Amit már biztosan tudni lehet:
kétperces nyitó-show-t kell összehozniuk, be kell
bizonyítaniuk, hogy az ő adójuk a világ legjobbja, a
helyszínen pedig leleményesen be kell rendezniük
egy stúdiót. A versenyt támogató önkormányzat pe-
dig gőzerővel készül az EYOF-ra, úgyhogy biztosan
számíthatnak a csapatok a témában feladatokra. 

A versenynek évről évre óriási tétje van, elsősor-
ban presztízsértéke miatt, az Aludj máskor 24 órás
vetélkedőt tavaly a PÁGISZ csapata nyerte, máso-
dikak lettek a Krúdy, harmadikak pedig a Révai Mik-
lós Gimnázium tanulói. Idén is óriási izgalom előzi
meg, vajon melyik középiskola bizonyít a legjobban,
de ami talán a leginkább számít, az a játék izgalma,
mely évről évre összehozza a győri fiatalokat.

Az egyik előzetesen teljesítendő feladatot a
Győr+ Televízió adja, a részleteket a www.
gyorplusz.hu  weboldalon találhatjátok!


