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3. oldal A március idusán élet-
be lépett új Polgári törvénykönyv -
ről szóló pletykákat cáfolta sajtó-
tájékoztatóján a megyei iparka-
mara általános alelnöke és a me-
gyei ügyvédi kamara elnöke.

4. oldal Győr a magyar moder-
nizáció ikonja – mondja dr. Rech-
nitzer János professzor, aki a Szé-
chenyi István Egyetemen végzett
tevékenységéért Győr Díszpolgára
címben részesült.

35. oldal A Győri Audi ETO KC bejelentette, kik alkotják a csapat
keretét a következő szezonban. Öt játékos, Raphaelle Tervel, Katarina
Bulatovic, Soós Viktória, Hornyák Dóra és Sirián Szederke nyártól nem
zöld-fehérben kézilabdázik tovább, hárman azonban csatlakoztak a
győriekhez, köztük a legutóbbi világbajnokság gólkirálynője, Susann
Müller jobbátlövő.

Lendületben a gazdaság
Írásunk a 8. oldalon



KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

látogatónál is többet fogadott a „titkos gyűjtemény” a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban. Az
országos érdeklődés miatt egy hónappal tovább, má-
jus 4-ig tekinthető meg a kiállítás. A csaknem 130 ké-
pet többé nem mutatják be együtt.

5000 2 forinttal emelkedett pénteken a gázolaj és a 95-ös
benzin literenkénti nagykereskedelmi ára. Az árválto-
zást követően a gázolaj literenkénti ára 420-421 fo-
rintra, a benziné 409-410 forintra nőtt.

NAPRÓL NAPRA

Március 21.

Március 22.

Március 23.

Március 24.

Március 25.

Március 26.

Március 27.

Konferencia. Jól halad a közigaz-
gatás átalakítása dr. Répássy Ró-
bert, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium, igazságügyért
felelős államtitkára szerint.

Állatkert. Szezonnyitót tartottak
a hétvégén a Xantus János Állat-
kertben. A Makizó is megnyitotta
kapuit, ahol minden hétvégén lát-
ványos etetéseket láthatnak az ér-
deklődők.

Ütősök. Tizenötödik alkalommal
rendezték meg a Győri Nemzetközi
Ütős Fesztivált a hétvégén. A helyi
tehetségek mellett világsztárok is
felléptek, például Brian Tichy Los
Angelesből.

Együttműködés. Inter-Uni-Bor-
sodi címmel indított közös progra-
mot a Széchenyi István Egyetem,
az egri Eszterházy Károly Főiskola
és a Borsodi Műhely Kft., hogy a
hallgatók bepillantást nyerhessek a
sikeres vállalat életébe.

Gránát. Páncéltörő gránátot talál-
tak parkrendezés közben Gyirmóton.
A 75 milliméter átmérőjű, második vi-
lágháborús német robbanótestet a
központi gyűjtőbe szállították.

Egyetem. A felsőoktatás és gaz-
daság együttműködésének mas-
bachi és széchenyis folyamatait
mutatták be, s elemzték az egye-
temen dr. Dirk Saller professzor, a
baden-württembergi Mosbach
Duális Főiskola rektorának részvé-
telével.

Könyvbemutató. Folyótól folyó-
ig címmel mutatták be Villányi
László, a Műhely folyóirat főszer-
kesztőjének új kötetét. A szerzővel
Tarján Tamás irodalomtörténész
beszélgetett.

A WWF idén már 8. alka-
lommal szervezi meg a vi-
lág legnagyobb civil ön-
kéntes akcióját, a WWF
Föld Óráját, amelynek cél-
ja a globális felmelegedés
elleni összefogás hangsú-
lyozása. A csatlakozóktól
mindössze annyit kérnek,
hogy március 29-én 20
óra 30 perckor egy órára
kapcsolják le a világítást
otthonukban. A szervezők
a környezettudatos gon-
dolkodás fontosságára
szeretnék felhívni a figyel-
met. Az idei megmozdu-
lás nagykövete maga Pók-
ember, hiszen Szingapúr-
ban a csodálatos Pókem-
ber 2. sztárjai indítják el az
akciót. A WWF Föld Órája
2007-ben Sydney-ből in-
dult el, mellé azóta több
mint hatezer település
csatlakozott, és 2013-ban

Sport-
támogatások 
A pályázati úton támoga-
tott sportszervezetek és
utánpótlás-nevelés fej-
lesztését végző alapítvá-
nyok számára, az egyéni
eredményes versenyzők
támogatására és az
egészségkárosult sporto-
lókkal foglalkozó sport -
szervezetek és intézmé-
nyek számára kiírt pályá-
zatok elbírálásáról a csü-
törtöki városi közgyűlés
döntött. A keret felosztá-
sa a sport.gyor.hu honla-
pon megtalálható!

Civil és egyházi
támogatások 
A csütörtöki városi köz-
gyűlés döntött a városban
működő civil szervezetek
támogatására szolgáló 25
millió forintos, illetve az
egyházak támogatására
szolgáló 12 millió forin-
tos pályázati keret fel-
osztását célzó pályáza-
tok kiírásáról. Részle-
tek:  onkormanyzat.
gyor.hu.

Egészségpiac
Győrszentivánon folyta-
tódik április 5-én az
Egészség-piac. A Molnár
Vid Bertalan Közösségi
Házban 14–18 óráig test-
zsírszint-, vércukorszint-,
vérnyomásmérés, látás-,
csontsűrűség-, emlővizs-
gálat, fogászati-, táplál-
kozási tanácsadás, étel-
kóstoló, játszóház várja
az érdeklődőket. Lesz CO-
mérés, Gézengúz Alapít-
vány mászó-tipegő moz-
gásfejlesztő tanácsadása.
Részletek a gyor.hu olda-
lon olvashatók.

kétmilliárdnál is többen ol-
tották le a lámpákat ottho-
nukban. Az akcióban év-
ről évre városunk is részt
vesz, az idén a Városházá-
nál, a Jedlik Ányos hídon,
a Széchenyi téren, a Rába-
parton a Várfal sétányon,
valamint a Káptalandom-
bon a Bazilikánál kapcsol-
ják le a díszvilágítást. Per-
sze mindenki csatlakoz-
hat azzal is a kezdeménye-
zéshez, hogy egész évben
figyel az energiatakaré-
kosságra. Magyarország
idén 3. alkalommal hirdeti
meg a Föld Órája Főváro-
sa versenyt. A megméret-
tetést az a magyar telepü-
lés nyeri meg, amelynek
arányaiban a legtöbb lakó-
ja csatlakozik a WWF Föld
Órája akció hoz. (Regiszt-
ráció és további informáci-
ók: www.foldoraja.hu).
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A hét éve tolószékbe kényszerült, egykor kiváló tor-
nász, Virág Zsolt tesztelte hétfőn az ETO Parkban
két hete nyílt akadálymentesített kormányablakot,
ahol kiemelt cél a közszolgáltatásokhoz való egyen-
lő esélyű hozzáférés megteremtése.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Öregszik az egész világ, a
vén Európa is egyre jobban
vénül, s Magyarországon is
nő az idős emberek aránya.
A fiatalok által közkedvelt
Győr lakosságának is egy -
ötöde hatvanéves vagy an-
nál idősebb.
Köszönhető ez részben an-
nak, hogy szerencsére to-
vább élünk, mint régebben,
ám az is tény, a népesség
reprodukálásához nem ele-
gendő gyerek születik.
Az idős társadalom értelem-
szerűen többe kerül, mint a
fiatalabb. Nagy kihívás,
hogy miként lehet a nyugdí-
jasokat értelmesen bevonni
a társadalom mindennapi
életébe. Nemcsak azért,
hogy nyugdíjukat kiegészít-
sék, hanem a fontosságérze-
tük végett. 
Egy társadalom minőségének
fontos mércéje, miként gon-
doskodik azokról, akik gyerek-
ként még, öregként már nem
tudnak olyan mértékben hoz-
zájárulni a közös javakhoz,
mint az aktívan dolgozók.
Nem feledhető viszont, hogy
az öreg emberek hajdani
munkája benne van már
minden jelenkori értékünk-
ben, jövőt alapozó javainkban. 
Szociológiai tény az is: egy-
re kevesebb a többgeneráci-
ós család, általában külön
élnek a nagyszülők a gyere-
kektől, unokáktól. Ezt az el-
szigetelődést is oldja a vá-
ros által kínált számtalan
lehetőség.
Mert Győr magától értetődő
természetességgel segíti az
idős embereket. Nem szána-
kozva, hanem kötelességtu-
datból, ésszerűen, az általuk
megfogalmazott igények,
szándékok alapján. Így és
ezért maradtak részei a vá-
rosnak – közéletének, kul-
túrájának, gazdaságának,
társasági életének –, mely
méltósággal tekint rájuk és
számon tartja őket.

Győr Plusz

Méltósággal
korosodunk

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

A március idusán életbe lépett új Pol-
gári törvénykönyvről szóló pletykákat
cáfolta keddi, közös sajtótájékoztató-
ján a megyei iparkamara általános al-
elnöke és a megyei ügyvédi kamara el-
nöke. Mikóczi Tamás szerint az új jog-
szabályokat magyarázó első cikkek és
nyilatkozatok komoly pánikot keltettek
vállalkozói körökben. Havasi Dezső ezt
csak megerősíteni tudta, s egy komp-
lett előadással bizonyította be, hogy az
új törvénykönyv miatt egyetlen cégve-
zetőnek, felelős tisztségviselőnek sem

érdemes elmenekülnie székéből. Az
ügyvéd szerint az összes terjedő rossz
hírnek pont az ellenkezője az igaz.

Ma már a Polgári törvénykönyv sza-
bályozza a korábban külön törvény ha-
tálya alá tartozó gazdasági társaságo-
kat, s ez a fejezet, az úgynevezett 6.
könyv tartalmazza a legnagyobb vihart
kavart, szám szerint 541. paragrafust
is. Eszerint ha egy cég vezető tisztség-
viselője jogviszonyával összefüggés-

Új törvénykönyv, régi felelősség 
ben harmadik személynek kárt okoz, a
károsulttal szemben a társasággal
egyetemlegesen felel. A pánikot keltő
első vélemények szerint ez komoly fe-
nyegetettség, hiszen eddig a kifelé
okozott kárért csak a cég volt felelős-
ségre vonható. A főnök háza többnyire
megmaradt. 

Havasi Dezső szerint ez a paragrafus
pontosabb fogalmazást is megérde-
melt volna, de így is követhető a jogal-
kotói szándék. Ha a tisztségviselő saját
személyében okoz kárt, neki kell jótáll-
nia, s mellé lép be felelősként a cég, a
jogi személy. Mert mi van, ha a főnök
nem az általa képviselt cég nevében,

hanem személyesen hibázik? A példa
kedvéért egy tárgyalásra sietve össze-
tör egy másik autót, vagy leveri tárgya-
lópartnere kínai vázáját. Az újdonság
annyi, hogy ilyenkor belép a cég felelős-
sége. A jogi személy is egyetemlegesen
felel, a károsult nagyobb eséllyel jut hoz-
zá a pénzéhez. Az új Polgári törvény-
könyv az egyesületek, társaságok ve-
zető tisztségviselőjét nem hozza rosz-
szabb helyzetbe, mint amiben voltak,

leszámítva annak az elvtelen szabály-
nak az eltörlését, ami tulajdonképpen
kimondta, a vezető tisztségviselő sem-
miért sem felel, mert a jogi személy felel
helyette.

Az új törvénykönyv hitelezőket védő
rendelkezése is vita tárgya. Szövege
szerint, ha egy cég csőd közeli helyzet-
be kerül, a cégvezetőnek a cég iránti
felelősségén túl, a hitelezők érdekeire
is maximálisan figyelnie kell. A törvény
megnevez egy szituációt, azt a pillana-
tot, amikor a fizetésképtelenségi hely-
zet előáll, amikor a cégvezetőnek fele-
lős intézkedést kell tennie. Ha ezt el-
mulasztja, kártérítéssel tartozhat,
amennyiben a szerződéses kapcsolat
túlmutat a szavatosság, a jótállás köte-
lezettségén. Azt meghatározni, hogy a
cég mikor került vitathatatlanul csőd
közeli helyzetbe, szép bírói feladat lesz.
A cégvezető akkor mentesül, ha nem
volt elhárítható, elkerülhető a csőd, s a
szükséges gondossággal járt el, ellen-
őrzést sem mulasztott.

A változások jelentősek, de megma-
radtak az ismert gazdasági társasági
formák, s többnyire a régi részletsza-
bályok is. Az újdonságok az egyszerű-
sítést, a társaságok működésének
megkönnyítését, ésszerűsítését céloz-
za, így például a nem szabályosan ösz-
szehívott vagy megtartott taggyűlésen,
közgyűlésen elfogadott határozatot is
érvényesnek lehet utólag nyilvánítani,
ha ezzel valamennyi tag, részvényes
egyetért. Nem könnyíti meg viszont a
korlátolt felelősségű társaságok helyze-
tét az, hogy a jogalkotó ismét felemelte
a törzstőke minimális mértékét 500 ezer
forintról 3 millióra.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Modigliani szerencsés kutya, ritka az olyan sétálós kedvű
gazdi, mint Rechnitzer professzor. Ha a póráz másik végét
nézzük, a professzor is szerencsés, azt mondja, a kötelező
reggeli meg esti jövés-menés nem más, mint tanulmányút
az életben. Napra nap látja, mi történik Győrben, a város szá-
mára a magyar modernizáció ikonja. Értékhordozó közeg,
amelyben tanulmányozni lehet az elmúlt huszonöt, vagy ha
úgy tetszik, százhuszonöt év fejlődési folyamatát. Úgy véli,
sok magyar város dicsekedhet felívelő életszakaszokkal, de
csak Győrnek állandó, természetes állapota a siker. Könyvet
szeretne írni, összefoglalva szemlélődései meg kutatásai
eredményeit, bemutatva saját ikonját. Az üzenet az lenne, lé-
tezik fejlődési pálya a térség más városai számára is.     

A professzor világéletében innovációval foglalkozott,
most is éppen a jövőt kutatja, a győri ipari körzet kilátásait
a hazai és a közép-európai térben. Illő szerénységgel fogal-
maz, azt reméli, tudománya sok kis apró követ tesz hozzá
a nagy épülethez, információi a tervezést segítik. Ahogy ma
kinéz, a következő hét évre szóló koncepció új, ígéretes te-
rületeket hódít meg, a professzor szerint a város egyebek
mellett Közép-Európa sportgazdaságának centruma lehet.
Ez egy fejlesztési pénzekkel megalapozható, jól menedzsel-
hető terv. A sport életmódként, életvitelként új, felfedezet-
len piac, izgalmas innováció, amelynek velejárója a képzés,
az egészségügy, a szolgáltatás, a turizmus fejlesztése.

Felértékelődött Közép-Európa és benne Győr, amelyre
ma már muszáj odafigyelnie a világnak, ha másért nem, a
csúcsminőségű Audi termékek milliós darabszáma és a vi-
lágszínvonalon teljesítő többi helyi cég, a nagy köpönyeg
alól előbújt beszállítók miatt. Azt mondja Rechnitzer pro-
fesszor, nincs mese, ehhez a minőséghez rendezett viszonyok,

fegyelmezett emberek szükségesek. A gyárkapun belüli
történet a kinti világban folytatódik, az érték, az értékterem-
tés a városi lét hiteles mértéke. A kreatív gondolatokat nem
fújja el a szél, a férj nem veri az asszonyt, a professzor re-
mek polgárokkal találkozhat kutyasétáltatás közben. 

A titok talán csak annyi, mindig ez volt. Amikor befelleg-
zett a burcsellás dunai kereskedelemnek, akadt egy polgár-
mester, aki cseh tőkét csábított, ágyúgyárat telepített Győr-
be. A Vagongyárnak is volt egyszer egy vezérigazgatója, aki
elment Kádár
atyánkhoz beje-
lenteni, megve-
szi a MAN mo-
tort, mert korsze-
rűbb, mint a
szovjet. A pro-
fesszor szerint
ma már megte-
hetné, mégsem az iparűzési adóra építi jövőjét a város. A
soros, sportgazdasági innováció azt az egyszerű tényt
használja ki, hogy az éppen fungáló polgármester a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke. 

A modernizáció folytatódik, prof. dr. Rechnitzer János a
biztató jelek közé könyveli el, hogy személyében végre egy
tudós is megkapta a Győr Díszpolgára megtisztelő címet.
A tudományos eredmények elismerése a nagy múltú egye-
temi városokban gyakori eset, s bizonyára Győrben is az
lesz, ha a professzori kar java a városhoz köti magát, elér-
hető lesz a város fórumain, látható a színházban, a Műhely-
esteken. A fiatalok, a tudományos oktatói elit feltörekvő ge-
nerációja már itt él. Bicikliznek, viszik a gyereket az oviba,
talán még kutyát is sétáltatnak a Rechnitzer-módszer sze-
rint. Felfedezik maguknak Győrt. Ők fogják a vállalkozó vá-
rost átsegíteni egy újabb fejlettségi fázisba. 

Rechnitzer János:
Ha vizsgálod, kötődj hozzá 

Újsághír
„Prof. dr. Rechnitzer Já-
nos tanszékvezető
egyetemi tanár az első
győri akadémiai kuta-
tócsoport létrehozásá-
ban vállalt meghatáro-
zó szerepe, több évtize-
des magas színvonalú
oktató- és kutatómun-
kája, valamint a Szé-
chenyi István Egyetem
Jog- és Gazdaságtudo-
mányi Kar doktori is-
kolájának megszerve-
zésében és irányításá-
ban végzett kiemelke-
dő jelentőségű tevé-
kenysége elismerése-
ként Győr Díszpolgára
címben részesült.” 

Kötődés
„ Kényelmes helyzet-
ben vagyok, mert kötő-
döm ahhoz, amit vizs-
gálok. A családom száz
éve írja a maga győri
legendáriumát, az
apám és a lányom
érettségitablóját
ugyanaz a gimnázium
őrzi, mint az enyémet.
Győr jó kubatúrájú, jól
berendezett, értékeit
megőrző hely, könnyű
szeretni. Elfogult va-
gyok, ami persze nem
jelenti azt, hogy ne lát-
nám a hibákat. De eze-
ket most hagyjuk.
Ünnep van.”  

Győr a magyar
modernizáció
ikonja
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Folytatódik a Nádorváros és Marcalvá-
ros I. határán lévő Nagy Imre út szerviz -
úti szakaszának felújítása. Miután ki-
cserélte a vezetéket a vízműszolgáltató,
a jövő héten kezdődhet az érdemi útépí-

tés – mondta Máthé-Tóth Péter, a győri
Útkezelő Szervezet szóvivője. A felújítás
során négy méter széles, szegélyekkel
határolt utat építenek, ami mellett az
autóknak egy-egy méter széles várako-
zó felületet alakítanak ki.

Kovács Tamás önkormányzati kép-
viselő hozzátette, „a területen évekkel
ezelőtt egy szisztematikus munka kez-

Útfelújítások kezdődnek
dődött, amelynek révén az itt található
öt utcából hármat már korábban felújí-
tottak és most értek el a Nagy Imre út
szervizúti szakaszához. „Tervszerűen
haladunk, amelyre a győri önkormány-
zat lakóutca-programja ad lehetőséget.
Az elkezdett munkát a jövőben hasonló
tervszerűséggel szeretnénk folytatni.”

A nádorvárosi Honvéd utca felújítása
is elindul a tavasszal. A 152 méteres sza-
kaszon 4,5 méter széles útburkolatot
építenek, a társasházakkal szembeni ol-
dalon a szakasz elején párhuzamos, a
szakasz közepétől pedig merőleges be-
állású burkolt parkolókat alakítanak ki –
fejtette ki Máthé-Tóth Péter.

Dr. Dézsi Csaba András, a város-
rész önkormányzati képviselője hang-
súlyozta, ez a városi úthálózat egyik
legrosszabb állapotú utcája, amely rá-
adásul nagy forgalmat bonyolít le, és
parkolási nehézségek is jellemzik a te-
rületet, ezért is fontos a felújítása,
amelyhez képviselői forrást is biztosí-
tott. A beruházás kiegészítéseként
Dézsi Csaba András kérte Borkai
Zsolt polgármester segítségét, hogy
az útfelújítással együtt a parkolók ki-
alakítása is megtörténhessen.

A két út építésére ötvenhatmillió fo-
rintot fordított az önkormányzat.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri idősügy jó gyakorlatai kerültek fó-
kuszba a WHO Idősek Egészsége Munka-
csoportjának városunkban rendezett érte-
kezletén.

A WHO Európai Egészséges Városok Idősek Egész-
sége Munkacsoport Győrben tartotta szakmai ér-
tekezletét. A munkacsoportban tíz ország tizen-
nyolc városa vesz részt, képviselőiket Borkai Zsolt
köszöntötte, aki elmondta, a város célja, hogy olyan
idősbarát környezetet alakítson ki, amelyben min-
den szépkorú otthon és jól érzi magát. A polgármes-
ter előadásában a győri példákat mutatta be az
idősügy területéről. Mint mondta, Győr lakosságá-
nak egyötöde hatvanéves vagy annál idősebb, ezért
az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősek
életkörülményeinek folyamatos javítására. Gondo-
zásukat többféle ellátás biztosítja, a rászorulók az
otthonukban kapják meg a szükséges segítséget,
az étkeztetést vagy a házi segítségnyújtást. A tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intéz-
mények férőhelyei az évek folyamán bővültek, az
idősek bérháza pedig kifejezetten a szépkorúak szá-
mára nyújt fontos szolgáltatásokat. Az önkormány-
zat évente támogatást nyújt a hetven év feletti idő-
sek lakásainak átalakításához is. A polgármester ki-
emelte, az időskorú aktivitást ösztönzi többek között

A győri példákból merít a WHO
az idősek játszótere, a fürdőbérletek biztosítása,
számos olyan városi program, amely a szépkorúak
mozgáslehetőségeit szolgálja. Győrben az időseket
szólítja meg a beszélgetőhálózat, a nagyinet, az

idősvonal, a különböző kulturális rendezvények,
vagy éppen az idősklubok programjai. A városi idős-
ügyi tanács működése is azt a célt szolgálja, hogy
az érintett korosztály minél inkább be tudjon kap-

csolódni a város közösségi életébe. Borkai Zsolt
hangsúlyozta, a programok sikerének titka, hogy a
legtöbb kezdeményezés alapja épp az idősek felve-
téseiből, igényeiből táplálkozik. A polgármester az-
zal zárta, még a 2010-ben Győrnek ítélt Idősbarát
Önkormányzat címnél is nagyobb elismerés az,
amit a nyugdíjasok fogalmaztak meg, hogy Győr-
ben jó idősnek lenni.

Manfred Huber, a WHO Európai Regionális Iro-
da Idősek Egészsége program koordinátora ki -
emelte, a konferencia méltó helyszíne Győr, ahol
olyan gyakorlatokkal találkozhatnak a résztvevők,
amelyek példaértékűek lehetnek saját városaik
számára is. Hozzátette, Győr az egyik legrégebbi
és legaktívabb tagja a hálózatnak, ahol nem csak
a szakemberek, de az idősek aktivitása is dicsé-
rendő. A szakmai értekezlet témája egyrészt a há-
lózat hatodik ötéves periódusára való felkészülés,
másrészt pedig az Európai Bizottság által támo-
gatott „Idősbarát Környezet Európában” című pro-
jekt kereteinek kialakítása volt. 

Dr. Somogyi Tivadar, az ágazatért felelős alpol-
gármester a hétvégén kezdődő huszadik Egészség
Piac programsorozatot mutatta be, amely nem csu-
pán az időseket, de a családokat szólítja meg, és
hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalabbak egészségben
érhessék meg az időskort. A kilenc városrészben
sorra kerülő programokról és a március 28-i hétvé-
ge eseményeiről múlt heti számunkban részletesen
is beszámoltunk. 



ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014  HÍREK

6 / + / 2014. március 28.

Választási hírek     • Választási hírek    • Választási hírek

Az oldalt összeállította: Koloszár Tamás

A kapitalizmus áldozataira – ahogy
ő fogalmazott –, emlékezett Milkovics
Attila, a Munkáspárt 1-es győri válasz-
tókörzetének országgyűlési képviselő-
jelöltje győri sajtótájékoztatóján.

Felidézte, hogy a rendszerváltás
után pillanatok alatt megszűntek a ma-
gyar gazdaságot húzó, jelentős export-
termelő, több százezer embert foglal-

Örvendetes tény, hogy az elmúlt ti-
zenkét hónapban folyamatosan csök-
kent a regisztrált álláskeresők száma
mind Győr-Moson-Sopron megyé-
ben, mind pedig Győrben és környé-
kén – jelentette be sajtótájékoztatón
Simon Róbert Balázs győri alpolgár-
mester Széles Sándor kormánymeg-
bízottal és Major Ernővel, a munka-

Szégyen, hogy a választási kam-
pányban nem arról vitatkoznak a pár-
tok, hogyan lehetne jobbá tenni az
emberek életét, hanem a Fidesz és az
MSZP egymás lejáratásán dolgozik –
jelentette ki Ménfőcsanakon Z. Kárpát
Dániel országgyűlési képviselő, aki Ta-
kács Krisztián képviselőjelölttel együtt
lakossági fórumot tartott.

Kara Ákos vendége volt Cséfalvay
Zoltán államtitkár, aki lakossági fórumon
összegezte az ország elmúlt évekbeli tel-
jesítményét: ,,az önök megyéje kiváló pél-
dája annak, hogyan lehet ipari, tudomá-
nyos és állami szereplők együttműködé-
sével új lendületet adni egy térségnek.
Az államtitkár megköszönte Kara Ákos
segítségét  a Munkahelyvédelmi Akció-

A Jólét és Szabadság Demokrata
Közösség (JESZ) sajtótájékoztatóján
a megújuló energiákra alapozott prog-
ramjukat mutatta be Remetei Tamás,
a JESZ Győr-Moson-Sopron megye
1-es számú országgyűlési egyéni vá-
lasztókerület képviselőjelöltje.

Függőleges tengelyű szélkerekek-
kel, amelyet a panelházak tetejére sze-

Simon Róbert Balázs: 4 százalék alatt az álláskeresők száma
ügyi központ igazgatójával. Simon Ró-
bert Balázs kifejtette: a regisztrált ál-
láskeresők száma a győri kirendeltség
területén egy év alatt 47,5 százalékkal
csökkent. 2013 februárjában még
7632 ember keresett munkát, 2014.
februárban pedig már csak 4003 fő.

Külön kiemelném – fogalmazott a
győri alpolgármester –, hogy me-

gyénkben az álláskeresők aránya az
elmúlt öt hónapban, Győrben és kör-
nyékén pedig az elmúlt három hónap-
ban négy százalék alá süllyedt.

Simon Róbert Balázs úgy vélekedett,
mindez igen figyelemre méltó ered-
mény, mivel négy százalék alatti muta-
tókkal a nyugat-európai országok legfej-
lettebb régiói büszkélkedhetnek. 

Munkáspárt: biztos munkát, biztos jövedelmet
koztató nagyüzemek.  Közöttük emlí-
tette a győri Olajgyárat, a Tejgyárat, a
Keksz- és Ostyagyárat, amely 1880-
ban az ország első kekszgyára volt. 

1991-ben az elsők között privatizál-
ták, s ma már a cég legtöbb termékét
főként Szlovákiában és Lengyelor-
szágban gyártják, Győrben már csak
a Negro cukorka maradt – jelentette

ki a párt országgyűlési képviselőjelölt-
je, aki nehezményezte, hogy nincste-
lenné vált egy sor település, mert
megszűntek a helyi üzemek éppúgy,
mint a mezőgazdasági nagyüzemek. 

A Munkáspárt választási program-
járól Milkovics Attila kifejtette, hogy az
a biztos munka, biztos jövedelem, biz-
tos jövő hármas szlogenre épül.

Kara Ákos lakossági fórumot tartott
terv kidolgozásában, mely tavaly közel
32.000 állás megőrzését segítette a me-
gyében. A szigorú költségvetési politiká-
nak, a javuló befektetői szándéknak és a
vállalkozások munkavállalóinak köszön-
hetően, a magyar gazdaság egyre javuló
teljesítményre képes. Cséfalvay Zoltán a
megvalósult győri és vidéki fejlesztések
mellett a 2014-től induló uniós fejleszté-

sekről is beszélt: több forrás jut munka-
helyteremtésre, a vállalkozások támoga-
tására. A kormányzati, lakossági és ön-
kormányzati közös anyagi áldozatvállalás
mellett folytatódhat a sikeres győri panel-
program. ,,A korszerűsítések – a rezsi-
csökkentés mellett – újabb anyagi teher-
csökkenést jelenthetnek közel 1300 győ-
ri panellakás esetében."

JESZ: Szélkerekeket a magas házakra!
relnének, a lakóközösségek energiá-
hoz juthatnának, kihasználva ezzel a
Kisalföld szélenergiáját – jelentette ki
Remetei Tamás. 

A képviselőjelölt elmondta azt is,
kis vízi erőművekben is gondolkod-
nak, hogy szélcsend idején is legyen
energia. Célként azt nevezte meg,
hogy Magyarország önellátásra ren-

dezkedjen be az energiát illetően. Ez
Paks bővítésének elutasítását jelenti,
ne adósítsák el az országot – fogalma-
zott Remetei Tamás. További célként
jelölte meg a hazai kis- és középvállal-
kozások felkarolását, hogy a fiatalok
ne külföldi munkavállalásra kénysze-
rüljenek, hanem itthon találják meg a
boldogulás útját.

Jobbik: „Számon kérhető a programunk”
Z. Kárpát Dániel elmondta, a Jobbik

az egyetlen, akinek programja van, ezt le
is írták, így bármikor számon kérhető raj-
tuk. Szerinte az ország legnagyobb baja
a depresszió és a kilátástalanság.

Sokan külföldön kényszerülnek mun-
kát vállalni, hogy devizahiteleiket fizetni
tudják – fogalmazott a képviselő, aki sze-
rint, ha a Jobbik kormányra kerül, meg-

oldást találnak arra, hogy a vasárnapi
ebédről senki ne hiányozhasson azért,
mert külföldön kénytelen dolgozni. 

A lakossági fórum bevezetőjében
végül arról beszélt a képviselő, hogy a
kampányban 3-4 ezer találkozót tarta-
nak, a nagy pártok csak 200-300-at,
a Jobbiknak ugyanis fontos, hogy ott
legyenek az emberek között.
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A rendezvény házigazdái: SIMON RÓBERT BALÁZS és KARA ÁKOS a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselôjelöltjei

ORBÁN VIKTOR

GYÔRBEN!

2014. április 3.

Tisztelettel várjuk  a FIDESZ választási nagygyûlésére

április 3-án (csütörtökön) 16.30 órakor Gyôrben, a Széchenyi téren.
Beszédet mond: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Befagyott tavak, behavazott hegyek és völ-
gyek, hajnalban mínusz tíz fok alá süllyedő
hőmérséklet. Igazi tél fogadta Észak-Svédor-
szágban azt a háromszáz újságírót, akik a
győri Audiban készülő S3-as kabriót és a győri
motorral szerelt S1-es kisautót tesztelhették. 

Östersundban még az április is téli hónapnak számít,
a március vége pedig különösen. A reptér hólepellel
borított parkolójában mi sem természetesebb, hogy
elsőként egy Audi S3-as kabrióba ülünk bele, ez
ugyanis száz százalékig győri. Piros színűt választunk,
hogy a fehér havon még jobban mutasson. Óvato-
san vezessünk – kapjuk a német segítőktől a jó szán-
dékú figyelmeztetést. Nem csak a havas, helyenként
jégbordás utak miatt az instrukció, hanem a brutáli-
san erős motor miatt is. A S3 kabrióban 2.0 literes
TFSI motor van, amelynek végsebessége 250 kilo-
méter/óra. A százat 5,4 másodperc alatt éri el, s ke-
reken háromszáz lóerőt tud a motor.

Fantasztikus – ezt a szót ismételgetem, amikor
a gázra lépek, s elkezdem teljesíteni az Are felé ve-
zető út száz kilométeres szakaszát. Az autó úgy húz,
mintha Svédország összes rénszarvasát elém kö-
tötték volna. Pazar vidéken autózgatunk. Nehéz el-
dönteni, mire koncentráljunk. Az ezernyi, jéggel bo-
rított tóra, a svéd vidék jellegzetes építészetére vagy
magára a győri autóra.

A svéd télben vizsgáztak az Audik
Nappal alig kúszik nulla fok fölé a hőmérséklet, a

kabrió vászonteteje azonban hermetikusan zár. Nem-
csak a külső zajokat szűri tökéletesen, hanem a me-
leget is tartja. Önmagában már az ötlet is dicséren-
dő, hogy egy nyitott sportkocsi dinamikus prezentá-
cióját télies körülmények között rendezik meg. S ha
az Audi mert nagyot gondolni, akkor mi sem marad-
hatunk le. Megnyomjuk a gombot, s pár másodperc
alatt a tető eltűnik fölöttünk, s miénk a kabrióérzés.
A mellettünk elhaladó svédek csodálkozásától kísér-
ve, hogy na ezek is megbolondultak, s nyitott sport-
kocsival autóznak a havas hegyek között. 

És lőn csoda. Az autó speciális fűtésének kö-
szönhetően – az ülés nyakvédőjébe is szereltek fú-
vókákat – kellemes meleg árad ránk. Megérkezve

Are nevezetű síparadicsomba, Joseph Schlossma-
cher termékkommunikációs vezető a nemzetközi új-
ságírók előtt többször is elmondja, ez az autó Ma-
gyarországon, Győrben készül. Schlossmacher sza-
vait nem csak e sorok írója, hanem a Svédország-
ban jelen levő Czechmeister Mónika, a győri Audi
kommunikációs vezetője is örömmel nyugtázza.

Szöges gumival szerelt Audi S1-sel igazi tükör-
jégen autózhattunk. Ebbe is győri a motor, ugyan-
úgy kétliteres, benzines TFSI, 231 lóerővel. Egy

vezetéstechnikai pályán próbálgathatjuk, milyen
elektronikusan szabályozott kipörgésgátló nélkül, il-
letve kipörgésgátlóval autózni. Az első esetben
csúszkálás, utóbbiban haladás az eredmény.

Tűzgolyók a jégen – találóan így foglalja össze
egy külföldi kolléga a győri motorokkal szerelt autók
lényegét, s annyit tesz még hozzá, a két, Svédor-
szágban eltöltött napban több télben volt részünk,
mint Közép-Európában az egész szezonban.

Mindkét kijelentésre egyetértően bólogatnak a
nemzetközi sajtó jelen levő képviselői.

Az autó úgy húz,
mintha Svédország
összes rénszarvasát
elé kötötték volna
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Országos ötletpályázatot indít a győri
székhelyű Leier Hungária Kft. a hazai
felsőoktatási intézményekben tanuló
építészhallgatók számára, amelynek
összdíjazása több mint egymillió fo-
rint – jelentette be a cég központjá-
ban tartott sajtótájékoztatón Komlós
Andor ügyvezető, aki elmondta azt is,
a nehéz körülmények ellenére pozitív
mérleggel zárták az elmúlt évet, és bi-
zakodóan tekintenek előre.

Mivel a Leier-cégcsoport évek óta el-
kötelezett a magas színvonalú szakem-
berképzés mellett, milliós ötletpályázat-
tal támogatja a felnövekvő építészgene-
rációt. Az október 15-i eredményhirdeté-
sen a győztes hatszázezer, a második he-
lyezett háromszázezer, a harmadik helye-
zett pedig 150 ezer forintos díjban része-
sül. A feladat pedig nem más, mint egy
családi ház megtervezése, amely ener-
gia- és költséghatékony, esztétikailag
szép és felhasználja a Leier termékeit. 

A pályázaton maximum háromfős
egyetemi csapatok indulhatnak, de
egyéni jelentkezők munkáit is elfogad-
ják. A kiírás hivatalosan április 2-án je-

Milliós ötletpályázatot hirdet
a Leier az építészhallgatóknak

lenik meg, s egy-, két- és háromgyer-
mekes család számára kell családi há-
zat tervezni. A pénzjutalom mellett a
Leier országos szaklapokban publikálja
a legjobb terveket. Az építészhallgatók
a pályázatról bővebb információkat a
www.leier.hu honlapon találnak.

Komlós Andor a sajtótájékoztatón
beszélt arról is, hogy az építőipar nincs
a legjobb bőrben. Tavaly mindössze
7300 lakás épült az országban, jóval ke-
vesebb, mint amennyi a lakásállomány
megújulásához szükséges lenne.

– Úgy tűnik, elmozdultunk és bizakod-
va tekintünk előre – fogalmazott az
ügyvezető, hozzátette, mérleggel április-
ban állnak elő, az biztos, hogy pozitívan
zárták a 2013-as esztendőt. 

szerző: ozsvárt tamás

A fröccsöntött műanyagokkal foglalko-
zó Weiss Hungaria Kft. alapítása óta,
hét éve bizonyítja, hogy tulajdonosá-
nak érdemes a magyarországi leány-
vállalatban gondolkodni, és hosszú tá-
vú beruházásokat, fejlesztéseket vég-
rehajtani az ipari parkban 2011-től mű-
ködő vállalkozásban. Ennek jegyében
a telephelyépítés második üteme ta-
valy a termelőcsarnok bővítésével foly-
tatódott, aminek költsége elérte a
880.000 eurót. A beruházással a lo-
gisztikai terület 400, a gyártóterület
1400 négyzetméterrel bővült.

S aki azt gondolná, ezzel legalább
néhány évre lezárultak a bővítési ter-
vek, az téved. 

– Az elmúlt év decemberében újabb
telekvásárlásról írtunk alá megállapo-
dást az ipari parkot működtető kft.-vel
– tájékoztatott a leg újabb fejlemények-
ről Derdák János. – A szomszédban vá-

Weiss Hungaria:
lépésről lépésre

sároltunk egy 15 ezer négyzetméteres
telket, s itt, az új területen, a cég fejlesz-
tésének harmadik ütemeként egy
5000 négyzetméteres csarnok felépíté-
sét tervezzük. Az építést 2016-ban sze-
retnénk elkezdeni, és 2017-ben indul-
na a tényleges gyártás. A változás nyo-
mán a jelenlegi üzemben kizárólag a
fröccsöntési folyamatok maradnának,
míg az új épületben a kézi és gépi ösz-
szeszerelési fázis zajlana.

A csarnoképítéssel párhuzamosan a
gépi és humánkapacitás bővítését is
tervezi a Weiss Hungaria. Várhatóan
mintegy másfél millió euró értékben vá-
sárolnak majd berendezéseket, a dolgo-
zói létszám pedig 15-20 fővel nő, a kézi
összeszerelési munkát végzők mellett
szakmunkásokra, szerszámkészítőkre,
sőt mérnökökre is szükség lesz.

Az ügyvezető igazgató azt is elárulta,
ha a bővítés beváltja a hozzá fűzött re-
ményeket, önálló szerszámüzem felépí-
tése is lehetséges a győri telephelyen.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Új gyártócsarnokot avatott a Győri Ipari
Parkban a CHH Gépkereskedő, Gyártó
és Műszaki Szolgáltató Kft. A 365 millió
forintos beruházást csütörtökön délelőtt
avatták fel Simon Róbert Balázs alpol-
gármester jelenlétében.

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari
berendezések forgalmazásával, komp-
lett technológiák telepítésével és most
már műszaki szolgáltatással is foglalko-
zó, a dán Cimbria vállalatcsoport ma-
gyarországi képviseletét ellátó vállalko-
zás a fejlesztéshez 100 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert –
idézte fel az avatóünnepségen Horváth
Zoltán ügyvezető.

Az ipari parkban bővített
a CHH Műszaki Szolgáltató Kft.

A fejlesztés eredményeként a meglé-
vő mellett egy 1500 négyzetméteres
üzemcsarnok és labor, 350 négyzetmé-
teres irodaépület, valamint egy 500
négyzetméteres raktárépület készült el.
A speciális gépkapcsolati elemek előál-
lítására alkalmas berendezések már az
új üzembe kerültek, megvásárlásukat
ugyancsak pályázat segítette: a korszerű
fémmegmunkáló gépek 36 millió forin-
tos vételárából közel 25 millió forintot fe-
dezett a támogatás.

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter a csarnokavató ünnepségen el-
mondta, a vállalkozás már tíz éve sze-
replője Győr gazdasági életének, s mi-
vel létszámbővítést is tervez, tovább
javíthatja a város kiváló foglalkoztatási
mutatóit. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A világnap arra emlékezteti
az emberiséget, hogy víz
nélkül nincsen élet, ezért
óvnunk kell vízbázisainkat,
végső soron a természetet.

Az önkormányzat a Pannon-Víz
Zrt., a Nemzeti Környezetügyi In-
tézet Észak-Dunántúli Kirendelt-

sége, a Magyar Hidrológiai Tár-
saság Győri Területi Szervezete
és az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság közösen ünnepelte
a Víz Világnapját. A résztvevők
megkoszorúzták a révfalui árvizes

A Víz Világnapja
emlékművet, ahol Simon Róbert
Balázs alpolgármester elmondta,
a következő generációk sorsa
többek között azon is múlik, hogy
miképp gazdálkodunk Földünk
vízkészleteivel. Hozzátette, Ma-
gyarország vízben gazdag or-
szág jelentős termál- és az ás-
ványvízvagyonnal. Győrre ez kü-
lönösen igaz. Emlékeztetett arra
is, hogy a víz képes arra is, hogy
mindent elvegyen. Az alpolgár-

mester visszaidézte az 1954-es
árvizet, amelynek vízszintjét a
révfalui emlékmű mutatja, és fel-
idézte a tavalyi rekordméretű ár-
hullámot is. „A példaértékű társa-
dalmi összefogás, a helyiek óriási

tenni akarása, munkába vetett hi-
te és az isteni akarat nélkül nem
járhattunk volna sikerrel” – zárta
az alpolgármester.

Németh József vízügyi igazga-
tó hozzátette, az igazgatóság ak-
tuális feladatai között – a tavalyi
árhullám tapasztalatai miatt is – a
legfontosabb az árvízvédelmi véd-
művek megerősítése, magasítá-
sa, az új műtárgyak, mint az ipar-
csatornai árvízkapu kiépítése. A
munka a végéhez közeledik, de
ezzel párhuzamosan zajlik a Mo-
soni-Duna rehabilitációja, aminek
jól látható jelei már Győrben is
megfigyelhetőek. A vizeinket érin-
tő beruházások célja nem csupán
a biztonság, de a vizes élőhelyek
hosszú távú megóvása is.

A koszorúzás után délelőtt nyílt
nap kezdődött az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi
központjában a „Víz és Energia”
szlogen jegyében. A fiatalok a nap
folyamán különböző bemutató-
kon vehettek részt. Megismerhet-
ték többek között a vízrajzi mérő-
eszközöket, terepasztalon bemu-
tatták, hogyan jut el az ivóvíz a la-
kásokba.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A Magyarországi Lovagi Konzulátus
Rendi Protektorává avatta vasárnap
Habsburg Györgyöt az Európai Borlo-
vagrend. Az esemény rendi misével
kezdődött, melyet Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát celebrált a ne-
mességi ceremónia szabályai szerint.
Az ünnepélyes beiktatást a pannon-
halmi bazilikában magyar és német
nyelven tartották. A misét követő szer-

Habsburg György
borlovagi protektor lett

tartáson Várszegi Asztrik lovagi ke-
resztet vehetett át, majd Habsburg
György megkapta a rendi protektor-
nak járó jelképeket. Az eseményt kö-
vetően a szenátus tagjai az altemp-
lomban megkoszorúzták Habsburg
Ottó emlékhelyét. Az esemény azt
mutatja, hogy mennyire különleges és
szoros a Habsburg-ház és a pannon-
halmi bencések kapcsolata. A bor pe-
dig egy olyan embereket és népeket
összekötő erő, amely képes békét te-
remteni. 

Nyerjen jegyet az Oldtimerek hétvégéjére! 

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu
címre várjuk április 2-ig.

Az április 11–13-i budapesti Oldtimerek Hétvégéjére nyerhet négy főre
szóló jegyet, aki velünk játszik. Nem kell mást tenni, csak helyesen válaszolni három
kérdésünkre, melyhez segítséget ad a vasuttortenetipark.hu oldal.

1. Hol lesz az Oldtimerek Hétvégéje április 11–13. között?
2. Mit jelent magyarul az oldtimer autó?
3. Lehet-e SZÉP kártyával fizetni a belépőért?
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HIRDETÉS ARRABONA ÉVSZÁZADAI

1. A Bencés Gimnáziumban több híres tudós
tanított. A rövid leírásból találd ki, kire gon-
doltunk: Jedlik Ányos unokatestvére, az MTA
rendes tagja, az 1848-as szabadságharc lel-
kes híve, nyelvész, költő. Kolerajárvány áldo-
zata lett.

1 Guzmics Izidor
2 Vaszary Kolos
X Czuczor Gergely

2. A magyarok egyik kedvelt itala a fröccs.
Győrött már fröccsfesztiválon is ünneplik e fi-
nom nedűt. A fröccs egyik fontos alkotóré-
szét, a szódavizet, egy híres győri tudósnak
köszönhetjük. Kinek a találmánya a szóda-
vízgyártó gép?

1 Rómer Flóris
2 Jedlik Ányos
X Holenda Barnabás

3. Jókai Mór ismert regényhősnője, a „lőcsei
fehér asszony”, 1713 áprilisától a mai Rákóczi
Ferenc utcai régi városháza börtönében ra-
boskodott. Hogy hívták eredetileg a „lőcsei
fehér asszonyt”?

1 Korponai Jánosné Géczy Julianna
2 Popper Vilma
X Liedenwall Edit

4. A Kisfaludy Károly Könyvtár ősnyomtat-
vány-gyűjteményének értékes darabja Aene-
as Sylvius Piccolomini Epistolae familiares
című munkája. Milyen néven vált ismertté
Piccolomini?

ARRABONA ÉVSZÁZADAI

A játékra 12-13 éves (6-7. osz-
tályos) diákok nevezhettek,
összesen 38 négyfős csapat je-
lentkezett. Ők játszanak „éles-
ben”, de érdemes követni a
játékot másoknak is, akik sze-
retnének többet megtudni a
városról. (Csak korábban re-
gisztrált csapatok megfejtése-
it tudják fogadni.)

A 13+1 kérdéses totók min-
dig más-más témakörhöz
kapcsolódnak, a megfejtést
pedig a Győr+ Televízióban
vetített kisfilmek segítik.
„Ám a narrációs szövegek
nem adnak egy értelmű meg-
oldást a feladatokhoz. Így ki
kell menni a helyszínekre,
utána kell nézni a részletek-
nek. Néhány feladathoz
könyvtári kutatómunka is
szükséges, így ismerik meg a
várost igazán” – hangsúlyoz-
za Varga Zoltán ötletgazda, a
Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központ igazgatója.

A csapatok +1 pontot sze-
rezhetnek, ha megnézik a
Győri Látogatóközpontban
az interaktív kiállítást a já-
ték ideje alatt bármikor.
Legkésőbb április 8-ig.

Hatodik forduló: 13+1 TOTÓ
1 II. Piusz pápa
2 Bölcs Leó császár
X VI. Bonifác pápa

5. Petz Aladár, aki évtizedekig a győri kór-
ház igazgatója volt, egy világszerte elter-
jedt sebészeti eszköz feltalálója is volt. A
Sebészeti Társaság 1921. évi nagygyűlésén
mutatta be azt a találmányát, amely jelen-
leg a Széchenyi téri Patikamúzeumban lát-
ható. Melyik ez a találmány?

1 Ultrahang
2 Gyomorvarró gép
X Fonendoszkóp

6. A darwinizmus magyarországi megis-
mertetője és első terjesztője. Kossuth Lajos
gyermekeinek, valamint Rudolf főherceg-
nek és Mária Valéria főhercegnőnek a ne-
velője, a Győri Líceum tanára, az MTA ren-
des tagja. Ki ő?

1 Kálóczy Lajos
2 Rónay Jácint
X Lukács Sándor

7. A Széchenyi téren, a múzeum épülete
előtt áll Borsos Miklós 1972-ben készült
szobra. A szobor az egykori bencés fő-
gimnázium híres magyar–latin szakos
tanárát, a régiségtár létrehozóját ábrá-
zolja. Ki ő?

1 Méry Etel
2 Xántus János
X Rómer Flóris

8. „Nem halok meg egészen” – ez a felirat
található a híres Győr egyházmegyei pap,
történetíró, a Győri Királyi Katolikus Taní-
tóképző volt igazgatójának, dr. Karácson
Imrének győri emléktábláján. Az emléktáb-
lán milyen nyelven olvasható ez a felirat?

1 Német
2 Latin
X Magyar

9. A Széchenyi István Egyetem mikor vette fel
a „legnagyobb magyar” nevét?

1 1968
2 1986
X 1979

10. Az első magyar nyelvű újság, a Magyar
Hirmondó 1780-ban indult Pozsonyban.
Szerkesztője 1749. április 13-án született
Győrött. Hogy hívták, és később mivel fog-
lalkozott?

1 Ráth Károly, történész, levéltáros
2 Rát Mátyás, evangélikus lelkész
X Dr. Kovács Pál, orvos, lapszerkesztő

11. Révai Miklós 1784-ben a Pozsonyban
megjelenő Magyar Hirmondót szerkesztet-
te, majd Győrbe érkezett, ahol Rájnis Jó-
zsef fogadta be otthonába és nevelői ál-
lást szerzett neki. A továbbiakban Révai
kisebb megszakításokkal majd tizenkét
évet töltött a városban. Mettől meddig ta-
nított a Győri Királyi Nemzeti Főbb Rajzo-
ló Iskolában?

Iskola és csapat neve:

A játékosok a megfejtéseket április 8-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.
Az 5. forduló javítókulcsa:
1. 2, 2. 1, 3. 1, 4. x, 5. 1, 6. 2, 7. 2,
8. 1, 9. x, 10. 1, 11. 1, 12. x, 13. 1,
13+1. 1.

Folytatódik az „Arrabona évszázadai” című műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a
Győr+ Média szervezésében. Figyeljék a Győr+ Televíziót, amelynek videói segítenek a totók megfejtésében!

Az oktatás, tudomány, kultúra fordulóhoz ajánlott irodalom: Győr: XXI. század küszöbén. Szerk: Bunovácz Dezső, Tuba László. Budapest: CEBA, 2002. • Győri életrajzi lexikon. Szerk. Grábics
Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr: Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, 2003. • Orbánné dr. Horváth Márta: Győri emlékhelyek és köztéri alkotások. Győr: Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár, 2006.

1 1787–1795
2 1788–1791
X 1789–1796

12. A pápai diák, Petőfi Sándor önképzőköri
pályázatra benyújtott, és első díjra érdemesnek
tartott balladájának egyik bírálója dr. Kovács
Pál volt. Petőfi később többször látogatott Győr-
be és a dr. Kovács Pál által szerkesztett Hazánk
című újságban is jelentek meg versei. Összesen
hány Petőfi-vers jelent meg a Hazánkban?

1 33.
2 31.
X 23.

13. Kinek az alkotása a Móra Ferenc Általá-
nos Iskola és Szakközépiskola aulájában ta-
lálható domborműsorozat? Az alkotó mű -
vei ből 1974 óta a Kreszta-házban látható
egy állandó kiállítás.

1 Rieger Tibor
2 Kovács Margit
X Lebó Ferenc

13+1. A budapesti állatkert megalapítója,
indiánregények ihletője, híres világutazó,
etnográfus, természetkutató. Győrben vé-
gezte tanulmányait. Részt vett az 1848/49-
es szabadságharcban. Családja 1856 elején
Győrbe költözött. Leveleit és úti beszámo-
lóit a Győri Közlöny közölte. Ki ő? 

1 Xántus János
2 Széchenyi Ödön
X Jelky András

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
bemutatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében az alábbi rende-
zésiterv-módosítási javaslatok elfogadás előtti tájékoztatóját:

SZTM 2012-028 számú • Szivárvány u. (Pinnyéd) – lakóterület kialakítása
SZTM 2012-029 számú • Új sor (Pinnyéd) – lakóterület kialakítása

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2014. március 24–április 24.
az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.
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Győrben rendezik meg a VII. Internet-
Vers Fesztivált április 3–5-ig. A zenés
irodalmi rendezvény lehetővé teszi a
verszenésítéssel foglalkozó szerzők-
előadók és költők találkozását, illetve az
irodalom kedvelőinek szórakozását. Az
idei fesztivál három magyar költő, Ladá-
nyi Mihály 80., Kiss Anna 75. és Zalán
Tibor 60. születési évfordulójának

Harmadik alkalommal rendezték meg a
Régen volt? Hol is volt? – Raoul Wallen-
berg országos vetélkedőt a holokauszt
történéseiről középiskolásoknak, mely-
nek győri középdöntőjét szerdán tartották
a zsinagógában. Mielőtt a nyolc csapat
összemérte tudását, Bana József levéltár-
igazgató, történész tartott rövid előadást
a diákoknak a győri zsidóság történetéről.
Kiderült többek mellett, hogy a zsidóság
először Győr-Szigetben élt, majd Újváros-
ba telepítettek mindenkit, aki nem római
katolikus volt. Győr kulturális és gazdasá-
gi életében is nagy befolyással bírt a zsi-
dóság, de az 1920–30-as években foko-
zatosan szorították ki őket a gazdasági
életből és a közigazgatásból. 1939-ben
600 vállalati szerveződésük működött,
ezeket törölték a nyilvántartásból, korlá-
tozták a vásáron való megjelenésüket is.
Győrben körülbelül hatezer embert érin-
tett a holokauszt, és mindössze nyolcszá-
zan maradtak életben.

Rózsavölgyi László, az Oktatási, Kul-
turális, Sport és Turisztikai Bizottság el-
nöke a megnyitón elmondta, Győr őrzi a
svéd diplomata emlékét, aki a második
világháború éveiben zsidók ezreit men-
tette meg a deportálástól Magyarorszá-
gon. Hozzátette: Raoul Wallenberg
2014-ben arra tanít többek között, hogy
figyeljünk a körülöttünk lévőkre.

Hatezer áldozat

InternetVers Fesztivál a tehetségeknek 
jegyé ben zajlik. Kiemelt programjai
Gryllus Vilmos és Szokolay Dongó Ba-
lázs Kiss Anna-estje, valamint Berze-
vici Zoltán Ladányi Mihály-estje.

Az irodalmi pályázatra előzetesen
1691 vers érkezett, a zenei pályázatot
beküldő alkotók száma 40, a fesztivál-
ra születő dalok száma pedig idén
172. A háromtagú zenei zsűri a beér-

kezett dalokból 32 produkciót hívott
meg a fesztivál színpadára.

A rendezvény első két napját a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér központi épületében
(9023 Győr, Herman O. u. 22.), a har-
madik nap programjait pedig a József
Attila Művelődési Házban (9028 Győr,
Móra park 1.) tartják.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Gyermekeket támogat a Kantharosz Gála. „Célunk a kezdetek-
től fogva a tehetséges, illetve a hátrányos helyzetű fiatalok se-
gítése” – mondta Tagai István, az Európai Borlovagrend kép-
viselője. Idén negyven, fiatalokkal foglalkozó intézmény pályá-
zott a támogatásra, közülük a szervezőbizottság javaslata alap-
ján civil szervezetek döntötték el, hogy ki kaphat segítséget. A
támogatottak közé került a Győr Egészségéért Alapítvány, a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény óvodája, az Attila
utcai óvoda, a Győri Segítőház Alapítvány, a Türr István úti böl-
csőde, egy dunaszegi, népi szövést tanító hölgy és két fiatal te-
hetség, Parag Márton és Sorok Klaudia. A pályázatok közül a
közönség szavazatával még egy szervezet nyerhet.

Az április 3-i estre a résztvevő borászok kereskedelmi for-
galomban nem kapható kincsekkel érkeznek a Richter Terem-
be. Így a DEÉ Családi Pincészet is, akinek tulajdonosa szűz
borából ajánlott fel 100 litert úgy, hogy a nedűt egyedi, az al-
kalomra készült tölgyfahordóban nyújtják majd át a legmaga-
sabb licitet ajánlónak. Ő a bor mellett Hefter László egy külön-
leges üvegalkotását is átveheti. Ami még különlegessége lesz
az estnek, az a Pannonhalmi Pálinkárium levendulaágyon ér-
lelt nedűje. Idén a Győri Filharmonikus Zenekar mellé a Vivat
Bacchus társul. Az est házigazdája Borbás Mária és az ismert
rádiós, Rákóczi Ferenc lesz.

Jótékony gála
a gyermekekért
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Szavazókörök és választókerületek
Országgyűlési képviselők választása, 2014

001. szavazókör
Cím: Újvárosi Művelődési Ház,
Győr, Liget u. 55.
Achim András utca, Bokréta utca,

Dankó Pista tér, Gyepszél utca 30-40-ig
páros házszámok, Hungária utca, Ká-
mán utca, Kis utca páros házszámok, Li-
get utca 12-től végig páros házszámok,
Liget utca 15-47-ig páratlan házszá-
mok, Nyár utca, Radnóti Miklós utca 39-
től végig páratlan házszámok, Somos
utca, Szalay Imre utca, Vak utca.

002. szavazókör
Cím: Újvárosi Művelődési Ház,
Győr, Liget u. 55.
Bécsi út, Béke utca, Brigád utca, Dél

utca 2-14-ig páros házszámok, Dél utca
1-13-ig páratlan házszámok, Esze Ta-
más utca, Gyepszél utca 7-től végig pá-
ratlan házszámok, Gyepszél utca 42-
104-ig páros házszámok, Haladás utca,
Kis utca páratlan házszámok, Kishosz-
szúvölgy, Liget utca 49-53-ig páratlan
házszámok, Liget utca 57-végig párat-
lan házszámok, Mákos dűlő, Muskátli
utca, Nép utca, Rábca utca, Somos ma-
jor, Szegfű utca, Taligás utca, Tavasz ut-
ca, Tulipán utca, Újító utca, Vasas utca,
Viola utca, Zsombék utca.

003. szavazókör
Cím: Kossuth L. Ált. Isk. Tagiskola,
Győr, Márvány u. 4.

Akác tér 9-19-ig páratlan házszá-
mok, Akác tér 10-20-ig páros házszá-
mok, Akác tér 51-es házszám, Bercsé-
nyi liget 89-végig páratlan házszámok,
Bercsényi liget 90-végig páros házszá-
mok, Bükk utca, Cser utca, Irányi Dániel
utca, Kereszt utca, Kispásztor utca, Ko-
rányi Frigyes tér, Lakatos utca 1-9-ig pá-
ratlan házszámok, Lakatos utca 2-végig
páros házszámok, Lazaret utca, Strom-
feld utca 1-9-ig páratlan házszámok,
Szarvas utca, Temető utca, Töltés utca,
Töltésszer 2-42-ig páros házszámok,
Töltésszer 11-43-ig páratlan házszá-
mok.

004. szavazókör
Cím: Kossuth L. Ált. Isk. Tagiskola,
Győr, Márvány u. 4.
Akác tér 1-7-ig páratlan házszámok,

Akác tér 2-8-ig páros házszámok, Akác
utca, Alpár utca, Bercsényi liget 40-82-
ig páros házszámok, Bercsényi liget 88-
as házszám, Hársfa utca 1-15-ig párat-
lan házszámok, Kígyó utca, Korbonits

utca, Köztelek utca 2-12-ig páros ház-
számok, Köztelek utca 1-25-ig páratlan
házszámok, Lakatos utca 11-végig pá-
ratlan házszámok, Radnóti Miklós utca
19-37-ig páratlan házszámok, Radnóti
Miklós utca páros házszámok, Vámbéry
Ármin utca 31-végig páratlan házszá-
mok, Vámbéry Ármin utca 34-végig pá-
ros házszámok.

005. szavazókör
Cím: Bartók B. Zenei Ált. Isk.,
Győr, Simor J. tér 16.
Bercsényi liget 1-13-ig páratlan

házszámok, Bercsényi liget 6-36-ig pá-
ros házszámok, Botond utca 1-33-ig
páratlan házszámok, Botond utca 2-
32-ig páros házszámok, Ecet utca, Er-
kel Ferenc utca, Gyógyszertár köz,
Hársfa utca 2-14-ig páros házszámok,
Híd utca, Imaház utca, Kiss Ernő utca,
Knézich utca, Köztelek utca 14-végig
páros házszámok, Márvány utca, Or-
szágút utca, Radnóti Miklós utca 1-17-
ig páratlan házszámok, Rát Mátyás tér
3-végig folyamatos házszámok, Sem-
melweis utca, Simor János püspök te-
re 1-21-ig páratlan házszámok, Simor
János püspök tere 2-végig páros ház-
számok, Stromfeld utca 2-8 páros ház-
számok, Sziget utca, Töltésszer 1-9-ig
páratlan házszámok, Vámbéry Ármin
utca 2-32-ig páros házszámok, Vám-
béry Ármin utca 3-29-ig páratlan ház-
számok.

006. szavazókör
Cím: Pinnyédi Művelődési Ház,
Győr, Napfény u. 1.
Diós utca, Erdész utca, Erdőtelep, Fő

utca, Harmat utca, Holt-Duna körút, Kun-
szigeti út, Napfény út, Őzike utca, Ponty ut-
ca, Szirom utca, Szivárvány utca, Tákó ut-
ca, Törpe utca, Új sor, Völgyszigeti út.

007. szavazókör
Cím: Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum,
Győr, Király u.
Apor Vilmos püspök tere, Aradi vér-

tanúk útja 2-10-ig páros házszámok,
Aradi vértanúk útja 7-15/B-ig páratlan
házszámok, Arany János utca 1-22-ig
folyamatos házszámok, Bajcsy-Zsi-
linszky út 1-29-ig páratlan házszámok,
Baross Gábor út 2-22-ig páros házszá-
mok, Baross Gábor út 3-13-ig páratlan
házszámok, Bécsi kapu tér, Csillag utca
5-7-ig páratlan házszámok, Dr. Kovács

Pál utca, Dunaparti csónakház, Guten-
berg tér, Jedlik Ányos utca páros ház-
számok, Jókai utca 1-4-ig folyamatos
házszámok, Káptalandomb, Kazinczy
utca, Király utca, Kisfaludy utca 1-18-ig
folyamatos házszámok, Lépcső köz,
Sarkantyú köz, Sarló köz, Szabadsajtó
utca, Virágpiac, Zechmeister utca.

008. szavazókör
Cím: Révai Miklós Gimnázium, 
Győr, Jókai út 21.
Aradi vértanúk útja 12-végig páros

házszámok, Aradi vértanúk útja 19-vé-
gig páratlan házszámok, Árpád út 16-
36-ig páros házszámok, Árpád út 23-
43-ig páratlan házszámok, Bajcsy-Zsi-
linszky út 6-38-ig páros házszámok, Jó-
kai utca 5-17-ig páratlan házszámok,
Lukács Sándor utca 26-os házszám,
Szent István út 19-33-ig páratlan ház-
számok, Teleki László utca 46-végig pá-
ros házszámok.

009. szavazókör
Cím: Révai Miklós Gimnázium, 
Győr, Jókai út 21.
Amadé László utca, Árpád út 1/A-21-

ig páratlan házszámok, Árpád út 2-14-ig
páros házszámok, Benczur utca, Bisin-
ger József sétány, Domb utca, Eötvös tér,
Honvéd liget, Jókai utca 6-8-ig páros
házszámok, Jókai utca 10-végig páros
házszámok, Jókai utca 19-21-ig páratlan
házszámok, Munkácsy Mihály utca 1-vé-
gig páratlan házszámok, Munkácsy Mi-
hály utca páros házszámok, Nagy Jenő
utca, Révai Miklós utca 2-6-ig páros ház-
számok, Révai Miklós utca 12-végig pá-
ros házszámok, Révai Miklós utca párat-
lan házszámok, Szent István út 1-17-ig
páratlan házszámok, Szent István út 4-
végig páros házszámok, Újlak utca 1-9-
ig páratlan házszámok, Újlak utca 2-12-
ig páros házszámok, Városház tér.

010. szavazókör
Cím: Kisfaludy K. Könyvtár
Győr, Baross G. út 4.
Árpád út 38-42-ig páros házszámok,

Árpád út 48-50-ig páros házszámok, Ár-
pád út 56-végig páros házszámok, Ár-
pád út 57-es házszám, Árpád út 63-vé-
gig páratlan házszámok, Gárdonyi Géza
utca 4-es házszám, Gárdonyi Géza utca
8-as házszám, Lukács Sándor utca 19-
25-ig páratlan házszámok, Lukács Sán-
dor utca 22-es házszám, Szent István út
35-végig páratlan házszámok.

011. szavazókör
Cím: Újvárosi Részönkormányzat,
Győr, Kossuth L. u. 45.
Bálint Mihály utca 1-végig páratlan

házszámok, Bálint Mihály utca 2-46-ig
páros házszámok, Beér köz, Bercsényi li-
get 31-71-ig páratlan házszámok, Bur-
csellás köz, Dr. Róth Emil utca, Jakobi-
nus utca, Kazamata utca, Kossuth Lajos
utca 1-51-ig páratlan házszámok, Kos-
suth Lajos utca 2-68/B-ig páros házszá-
mok, Péterffy Sándor utca, Petőfi tér, Rá-
ba utca, Radó sétány, Rát Mátyás tér 1-
2-ig folyamatos házszámok, Velence köz.

012. szavazókör
Cím: Újvárosi Idősek Klubja,
Győr, Kossuth Lajos u. 58.
Árvaház utca, Báint Mihály utca 48-

146-ig páros házszámok, Bercsényi liget
73-81-ig páratlan házszámok, Bercsényi
liget 85-87-ig páratlan házszámok, Bu-
dai Nagy Antal utca 1-végig folyamataos
házszámok, Cinka Panna utca, Csipke-
gyári út, Cukrász köz, Dózsa sor, Eper ut-
ca, Fazekas-vermek, Festő utca, Gátőr-
ház 5/6-os házszám, Gátőrház páros
házszámok, Gerbera utca, Gyepszél utca
2-28-ig páros házszámok, Gyepszél utca
3-5-ig páratlan házszámok, Gyűrű utca,
Halász utca, Iszkápa köz, Kálvinista utca,
Kertbarát utca, Kossuth Lajos utca 53-
végig páratlan házszámok, Kossuth La-
jos utca 70-végig páros házszámok, Kút
utca, Lencse köz, Liget utca 1-13-ig pá-
ratlan házszámok, Liget utca 2-10-ig pá-
ros házszámok, Magasles utca, Őrház,
Pinkóca utca 2-14-ig páros házszámok,
Pinkóca utca 1-13-ig páratlan házszá-
mok, Pósdomb, Rába dűlő, Rábamenti
dűlő, Rábamenti gátőrház, Ribizli utca,
Rózsa köz, Rózsakert utca, Selyem utca,
Soproni 4-es vasúti őrház, Sütő utca, Tar-
karét utca, Tél utca 2-14-ig páros házszá-
mok, Tél utca 1-15-ig páratlan házszá-
mok, Tűz utca, Úsztató utca, Zúgó utca.

013. szavazókör
Cím: Révfalui Idősek Klubja,
Győr, Kálóczy tér 9.
Áldozat utca, Duna utca, Egyetem

tér, Gyöngy utca, Hédervári út 1-57/A-
ig páratlan házszámok, Hédervári út 2-
30/B-ig páros házszámok, Kálóczy tér,
Kálóczy téri csónakházak, Leibstück
Mária utca, Mező utca, Rónay Jácint ut-
ca páratlan házszámok, Vásárhelyi Pál
utca 58-88/B folyamatos házszámok,
Víztorony utca.

Az országgyűlési képviselők választását Áder János köztársasági elnök április 6-ra tűzte ki. Újdonság, hogy az idén csak egyfordulós lesz a
voksolás, és a korábbi 386 képviselő helyett csak 199 kerül be a Parlamentbe. Közülük 106 egyéniben, 93 pedig országos listáról. A létszám-
csökkentés miatt a választókörzetek is változtak, így nem mindenki ott szavaz, ahol a korábbi években. Ne megszokásból induljunk szavazni,
összeállításunkból megtudhatja, hol adhatja le voksát, és fontos információkat is talál a szavazás menetére vonatkozólag.
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014. szavazókör
Cím: Liszt Ferenc Zeneiskola,
Győr, Liszt F. u. 6.
Álom köz, Apáca utca 1-48-ig fo-

lyamatos házszámok, Bástya utca 22-
46-ig páros házszámok, Bástya utca
páratlan házszámok, Belváros köz,
Dunakapu tér, Fürdő köz, Gyógyszer-
tár utca 1-3-ig páratlan házszámok,
Hal köz, Hó köz, Jedlik Ányos utca pá-
ratlan házszámok, Káposztás köz, Ke-
nyér köz, Móricz Zsigmond rakpart,
Rákóczi Ferenc utca 1-37-ig páratlan
házszámok, Rákóczi Ferenc utca 2-
30-ig páros házszámok, Stelczer La-
jos utca, Szappanos köz, Széchenyi
tér 1-5-ig páratlan házszámok, Teleki
László utca 1-19-ig páratlan házszá-
mok, Teleki László utca 8-10-ig páros
házszámok, Új kapu utca, Vörösmarty
utca, Zsák utca.

015. szavazókör
Cím: Richter J. Zeneműv. SZKI,
Győr, Rákóczi F. u. 57.
Apáca utca 49-végig folyamatos

házszámok, Bástya utca 50-végig pá-
ros házszámok, Batthyány tér 11-20-ig
folyamatos házszámok, Gyóni Géza sé-
tány, Kiss János utca 4-21-ig folyama-
tos házszámok, Liszt Ferenc utca 25-
végig páratlan házszámok, Liszt Fe-
renc utca 30-végig páros házszámok,
Rákóczi Ferenc utca 32-végig páros
házszámok, Rákóczi Ferenc utca 39-
végig páratlan házszámok, Schwarzen-
berg utca páratlan házszámok, Szed-
res köz, Tarcsay Vilmos utca 1-16-ig fo-
lyamatos házszámok, Tátika utca, Türr
István utca, Újvilág utca páratlan ház-
számok, Vas Gereben utca.

016. szavazókör
Cím: Öveges K. Gyakorló Ált. I.,
Győr, Gárdonyi G. u. 2.
Árpád út 52-54-ig páros házszámok,

Árpád út 53-55-ig páratlan házszámok,
Árpád út 55-57-es házszám, Bajcsy-Zsi-
linszky út 45-végig páratlan házszámok,
Bajcsy-Zsilinszky út 50-végig páros ház-
számok, Batthyány tér 1-10-ig folyama-
tos házszámok, Batthyány tér 23-végig
folyamatos házszámok, Gárdonyi Géza
utca 2-es házszám, Gárdonyi Géza utca
páratlan házszámok, Kiss János utca
23-végig folyamatos házszámok, Lu-
kács Sándor utca 7-17-ig páratlan ház-
számok, Lukács Sándor utca 16-20-ig
páros házszámok, Schwarzenberg utca
páros házszámok, Tarcsay Vilmos utca
17-45-ig folyamatos házszámok, Teleki
László utca 53-végig páratlan házszá-
mok, Varga utca.

017. szavazókör
Cím: Öveges K. Gyakorló Ált. I.,
Győr, Gárdonyi G. u. 2.
Arany János utca 23-végig folya-

matos házszámok, Árpád út 47-51/B-
ig páratlan házszámok, Bajcsy-Zsi-

linszky út 33-35-ig páratlan házszá-
mok, Baj csy-Zsilinszky út 41-43-ig
páratlan házszámok, Bajcsy-Zsi-
linszky út 42-46-ig páros házszámok,
Baross Gábor út 19-33-ig páratlan
házszámok, Baross Gábor út 24-32-
ig páros házszámok, Csillag utca 6-8-
ig páros házszámok, Czuczor Gergely
utca 2-36-ig páros házszámok, Czu -
czor Gergely utca 1-35-ig páratlan
házszámok, Gyógyszertár utca 2-4-ig
páros házszámok, Iskola utca, Kisfa-
ludy utca 20-végig folyamatos ház-
számok, Liszt Ferenc utca 1-21-ig pá-
ratlan házszámok, Liszt Ferenc utca 2-
28-ig páros házszámok, Lukács Sán-
dor utca 2-4-ig folyamatos házszá-
mok, Lukács Sándor utca 14-14/B-ig
folyamatos házszámok, Pálffy utca
teljes közterület, Saru köz, Schweidel
utca, Széchenyi tér 2-14-ig páros ház-
számok, Széchenyi tér 7-15 páratlan
házszámok, Széchenyi tér 8-9-es ház-
szám, Teleki László utca 16-38-ig pá-

ros házszámok, Teleki László utca 31-
51-ig páratlan házszámok, Újvilág ut-
ca páros házszámok.

018. szavazókör
Cím: Tulipános Ált. Isk.,
Győr, Rónay J. u. 4.
Ady Endre utca 1-85-ig páratlan ház-

számok, Ady Endre utca 2-52-ig páros
házszámok, Árvíz utca, Báthori köz, Bá -
thori út 1-6-ig folyamatos házszámok,
Damjanich utca páros házszámok, Dó-
zsa György rakpart 1-73-ig folyamatos
házszámok, Községház utca teljes köz-
terület, Rónay Jácint utca 2-4-ig páros
házszámok.

019. szavazókör
Cím: Tulipános Ált. Isk.,
Győr, Rónay J. u. 4.
Ady Endre utca 54-végig páros ház-

számok, Ady Endre utca 87-végig pá-
ratlan házszámok, Bácsai út 2-16/B-ig
páros házszámok, Bácsai út 5-15/B-ig
páratlan házszámok, Báthori út 7-vé-
gig folyamatos házszámok, Damjanich
utca 1-végig páratlan házszámok, Dó-
zsa György rakpart 75-87-ig folyama-
tos házszámok, Gömör utca, Hídalja,
Honfi utca, Kárász utca, Malomsok sé-
tány, Pataházi utca, Rónay Jácint utca
6-végig páros házszámok, Szabadrév
utca páratlan házszámok, Szövetség
utca, Tábor utca.

020. szavazókör
Cím: Tulipános Ált. Isk.,
Győr, Rónay J. u. 4.
Bácsai út 17-19-ig páratlan házszá-

mok, Hédervári út 32-90 páros házszá-
mok, Hédervári út 59-végig páratlan
házszámok, Horgony utca, Kertész utca,
Németh László János utca teljes közte-
rület, Pöltenberg utca, Rozmaring utca,
Selmeci utca, Vásárhelyi Pál utca 90-vé-
gig folyamatos házszámok, Zólyom ut-
ca 2-42-ig páros házszámok, Zólyom
utca 1-végig páratlan házszámok

021. szavazókör
Cím: AUDI Ált. Isk. Gimn.,
Győr, Bácsai út 55.
Árnika utca, Bácsai út 21-177-ig párat-

lan házszámok, Bársonyka, Bíbor utca, Bo-
rostyán sétány, Ciklámen utca, Csillagfürt
utca, Csipkerózsa utca, Evezős utca, Frézia
utca, Galántai utca, Gyékényes köz, Héder-
vári út 92-végig páros házszámok, Horten-
zia utca, Ibolya utca páratlan házszámok,

Írisz utca, Kamilla utca, Körtöltés utca, Kö-
virózsa utca, Mályva utca, Mayer Lajos ut-
ca, Medvei utca, Nőszirom utca, Orchidea
utca, Palástfű utca, Ságvári úti kültelek, Sá-
rás puszta, Sárási gyümölcsös, Sövényes
utca, Szarkaláb utca, Szent-Györgyi Albert
utca, Tőzike utca, Tündérfátyol utca, Újfalu-
si útőrház, Újfalusi országút, Vanília utca,
Vízmű utca, Zemplén utca.

022. szavazókör
Cím: AUDI Ált. Isk. Gimn.,
Győr, Bácsai út 55.
Bácsai út 18-végig páros házszá-

mok, Benedek Elek utca 2-20-ig páros
házszámok, Dózsa György rakpart 115-
végig folyamatos házszámok, Gébics
utca, Gyümölcs utca, Hattyú utca, Irinyi
János utca, Jégmadár utca, Kagyló ut-
ca, Kenus utca, Kócsag utca, Kormorán
utca, Körte utca, Ladik utca 17-végig fo-
lyamatos házszámok, Patak utca, Sza-
badrév utca páros házszámok, Szárcsa
utca, Szürkegém utca, Tutajos utca, Vid-
ra utca, Viza utca, Vizimolnár utca, Víz-
tükör utca teljes közterület, Votinszky ut-
ca 1-19-ig páratlan házszámok, Vo-
tinszky utca 2-20-ig páros házszámok.

023. szavazókör
Cím: Tulipános Ált. Isk. Tagiskola,
Győr, Sövény u. 15.
Bácsai út 179-végig páratlan házszá-

mok, Bálvány utca, Barka sor páros ház-

számok, Barka sor páratlan házszámok,
Benedek Elek utca 22-végig páros ház-
számok, Benedek Elek utca páratlan ház-
számok, Boglárka utca 1-41-ig páratlan
házszámok, Boglárka utca 2-22-ig páros
házszámok, Csalogány utca 1-71-ig pá-
ratlan házszámok, Csalogány utca 2-
38/B-ig páros házszámok, Csemete ut-
ca 1-23/A-ig páratlan házszámok, Cse-
mete utca 2-26-ig páros házszámok,
Csónakos utca, Dombhát utca 1-5-ig pá-
ratlan házszámok, Ibolya utca páros ház-
számok, Kalapács utca 1-19-ig páratlan
házszámok, Kalapács utca 2-14-ig pá-
ros házszámok, Kultúrház utca 1-67-ig
páratlan házszámok, Kultúrház utca 2-
54-ig páros házszámok, Külső Bácsai út
1-75-ig páratlan házszámok, Külső Bá-
csai út 2-42-ig páros házszámok, Külső
Bácsai út 68-as házszám, Ladik utca 1-
16-ig folyamatos házszámok, Nád utca,
Sárási út 21-végig páratlan házszámok,
Sövény utca 1-végig páratlan házszá-
mok, Szabadság utca 1-23-ig páratlan
házszámok, Szabadság utca 2-30-ig pá-
ros házszámok, Votinszky utca 21-végig
páratlan házszámok, Votinszky utca 22-
végig páros házszámok.

024. szavazókör
Cím: Tulipános Ált. Isk. Tagiskola,
Győr, Sövény u. 15.
Aranyhomok utca, Bodzás utca,

Boglárka utca 26-végig páros házszá-
mok, Boglárka utca 43-77-ig páratlan
házszámok, Csalogány utca 40-végig
páros házszámok, Csalogány utca 73-
végig páratlan házszámok, Csemete ut-
ca 25-végig páratlan házszámok, Cse-
mete utca 28-végig páros házszámok,
Csutora utca, Dombhát utca 7-végig
páratlan házszámok, Dombhát utca pá-
ros házszámok, Gát utca, Kalapács utca
16-végig páros házszámok, Kalapács
utca 21-végig páratlan házszámok, Ka-
rikás Frigyes utca, Kócsa Ferenc utca,
Kosztolányi Dezső utca teljes közterület,
Közép dűlő, Kultúrház utca 56-végig pá-
ros házszámok, Kultúrház utca 69-vé-
gig páratlan házszámok, Pásztor tér, Po-
zsonyi út, Retek utca, Sárási út 1-19-ig
páratlan házszámok, Sárási út páros
házszámok, Sövény utca 2-végig páros
házszámok, Szabadság utca 25-végig
páratlan házszámok, Szabadság utca
32-végig páros házszámok, Szitás-
domb utca 1-végig páratlan házszámok,
Szitásdomb utca 2-62/B-ig páros ház-
számok.

025. szavazókör
Cím: Bácsai Művelődési Ház,
Győr, Heltai J. u. 8.
Árkoskert utca, Bokros sétány, Csí-

kostó út, Csonkaér út, Dinnyés utca, Fe-
nyőszer utca, Gyöngyszem utca, Kender -
áztató utca, Kereknád utca, Pénzverem
utca, Szakajtós utca, Szőlőskert utca,
Telek utca, Vámosi utca 11-végig párat-
lan házszámok.

INFORMÁCIÓK VÁLASZTÁS 2014

Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik moz-
gásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, vagy fog-
vatartásuk miatt akadályozottak mozgóurnát is igényelhetnek. Mozgó-
urnát a szavazást megelőző második napon 2014. április 4-én (pénte-
ken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2014.
április 6-án (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizott-
ságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos mó-
don” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
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026. szavazókör
Cím: Bácsai Művelődési Ház,
Győr, Heltai J. u. 8.
Apály utca, Asbóth Sándor utca, Dr.

Éllő Lajos utca, Egres köz, Ergényi utca,
Füzes utca, Hargita utca, Heltai Jenő ut-
ca, István király út, Jászai Mari utca, Je-
genyefa sor, Karinthy Frigyes utca, Kini-
zsi Pál utca, Kismező utca, Meder utca,
Nemesszék utca, Örvény utca, Száva ut-
ca, Szigligeti Ede utca, Tamási Áron ut-
ca, Temető köz, Úttörő utca, Vámosi ut-
ca 1-9-ig páratlan házszámok, Vámosi
utca páros házszámok.

027. szavazókör
Cím: Nádorvárosi Ének-Z. Ált. Isk.,
Győr, Kálvária u. 20.
Ádám utca, Alma utca, Aranyeső ut-

ca, Aranyhal utca, Articsóka utca, Ár-
vácska utca, Berkenye utca, Cseresz-
nye utca, Dessewffy utca, Diófa utca,
Éva utca, Fagyöngy utca, Fehérakác ut-
ca, Fűzfa utca, Gyöngyvessző utca, Hat-
kert utca, Honleány utca, Hullám utca,
Jácint utca, Jázmin utca, Kálvária utca
41-végig páratlan házszámok, Kálvária
utca páros házszámok, Kéményseprő
utca, Kert utca, Kiskert út, Kökény utca,
Közép utca, Lomb utca, Lugas utca,
Majorok utca, Marcal utca, Margaréta
utca, MÁV 98-as őrház, Nagyréti dűlő,
Nektár utca, Nyárfa utca, Őszirózsa ut-
ca, Palánta utca, Pápai út, Pápai úti Tég-

lagyár, Pápai vámház, Parti utca, Pász-
tor utca teljes, Rabkerti utca, Rét utca,
Sajó utca, Sió utca, Síp utca, Szérűs-
kert utca, Szilva utca, Téglagyári út, Tes-
sedik Sámuel utca, Tölgyfa utca, Újlak
utca 11-21-ig páratlan házszámok, Új-
lak utca 14-22-ig páros házszámok, Vá-
sártér utca, Zsilip utca.

028. szavazókör
Cím: Nádorvárosi Ének-Z. Ált. Isk.,
Győr, Kálvária u. 20.
Babits Mihály utca 1-25/B-ig párat-

lan házszámok, Babits Mihály utca 4-
26/30 páros házszámok, Bem tér 11-
végig páratlan házszámok, Bem tér 12-
végig páros házszámok, Dugonics utca,
Eszperantó út 2-8/B-ig páros házszá-
mok, Galamb utca páros házszámok,
Honvéd utca, Hunyadi utca 1-3/B-ig pá-
ratlan házszámok, Hunyadi utca 4-10-ig
folyamatos házszámok, Kálvária utca 3-
21/B-ig páratlan házszámok, Láhner
György, Vasút utca, Zrínyi utca 2-24-ig
páros házszámok.

029. szavazókör
Cím: Nádorvárosi Ének-Z. Ált. Isk.,
Győr, Kálvária u. 20.
Babits Mihály utca 28-végig páros

házszámok, Babits Mihály utca 29-vé-
gig páratlan házszámok, Bem tér 9-
10/B-ig folyamatos házszámok, Csoko-
nai utca 4-14-ig páros házszámok,
Dembinszky utca, Eőrsy Péter utca 11-
végig páratlan házszámok, Eőrsy Péter
utca páros házszámok, Fészek utca, Ga-
lamb utca 1-végig páratlan házszámok,
Hold utca, Kálvária utca 23-39-ig párat-
lan házszámok, Vécsey utca.

030. szavazókör
Cím: Gárdonyi G. Ált. Isk.,
Győr, Baross G. út 49.
Baross Gábor út 44-végig páros ház-

számok, Baross Gábor út 53-végig pá-
ratlan házszámok, Bartók Béla út 22-
26/B-ig páros házszámok, Bartók Béla
út 28/C-30/A-ig páros házszámok, Bem
tér 1-7 páratlan házszámok, Bem tér 2-
8-ig páros házszámok, Csokonai utca 5-
15-ig páratlan házszámok, Dr. Petz Lajos
utca teljes közterület, Eőrsy Péter utca 1-
9-ig páratlan házszámok, Herman Ottó
utca 2-11-ig folyamatos házszámok, Jó-
sika utca, Liezen-Mayer utca 2-38-ig pá-
ros házszámok, Liezen-Mayer utca 3-45-
ig páratlan házszámok, Roosevelt utca 2-
végig páros házszámok, Szigethy Attila
út 3-49-ig páratlan házszámok, Táncsics

Mihály utca 2-25-ig folyamatos házszá-
mok, Wesselényi utca 3-végig páratlan
házszámok, Zrínyi utca 28-52/B-ig pá-
ros házszámok.

031. szavazókör
Cím: Gárdonyi G. Ált. Isk.,
Győr, Baross G. út 49.
Attila utca páratlan házszámok, Ba-

ross Gábor út 41-45-ig páratlan ház-
számok, Baross Gábor út 49-51-ig pá-
ratlan házszámok, Bartók Béla út 1/B-
19/C-ig páratlan házszámok, Bartók
Béla út 2/B-20/A-ig páros házszámok,
Buda utca, Corvin utca 2-22-ig folya-
matos házszámok, Csaba utca, Eszpe-
rantó út 10-végig páros házszámok,
Eszperantó út páratlan házszámok,
Hunyadi utca 13-14-ig folyamatos ház-
számok, Hunyadi utca 16-végig folya-
matos házszámok, Roosevelt utca pá-
ratlan házszámok, Tihanyi Árpád út 1-
17-ig páratlan házszámok, Tihanyi Ár-
pád út 2-24-ig páros házszámok, Wes-
selényi utca 1-1/C páratlan házszá-

mok, Wesselényi utca páros házszá-
mok, Zrínyi utca 3-7/11-ig páratlan
házszámok, Zrínyi utca 7/A-15-ig pá-
ratlan házszámok.

032. szavazókör
Cím: Gárdonyi G. Ált. Isk.,
Győr, Baross G. út 49.
Álmos utca, Attila utca páros házszá-

mok, Bartók Béla út 21-43/B páratlan ház-
számok, Corvin utca 25-végig folyamatos
házszámok, Nemzetőr utca, Tihanyi Árpád
út 26-28/C-ig páros házszámok.

033. szavazókör
Cím: Jancsifalui Idősek Klubja, 
Győr, Otthon u. 2.
Bárczi Gusztáv utca, Cirkeli út 1-19-ig

páratlan házszámok, Cirkeli út páros ház-
számok, Fehérvári dűlő, Fehérvári út 1-19-
ig páratlan házszámok, Fehérvári út 4-42-
ig páros házszámok, Fehérvári út 25-ös
házszám , Íjász utca, Ipar utca 63-végig
páratlan házszámok, Ipar utca 68-82-ig
páros házszámok, Kacagány utca, Kar-
tács utca, Katona József utca, Mester ut-
ca 27-végig páratlan házszámok, Mester
utca 28-végig páros házszámok, Mészá-
ros Lőrinc utca 1-végig páratlan házszá-
mok, Mészáros Lőrinc utca 2-28-ig páros
házszámok, Otthon utca, Pusztaszeri ut-
ca, Richter János utca, Schima Bandi,
Sorház utca, Szabolcska Mihály utca 1-3-
ig páratlan házszámok, Szövő utca, Ur-
bantsok utca, Zombor utca.

034. szavazókör
Cím: Gyárvárosi Idősek Klubja,
Győr, Bólyai F. u. 9.
Bajza utca, Berzsenyi Dániel, Bólyai

Farkas utca, Bútorgyári utca, Debrecen
utca, Egyenlőség utca, Ipar utca 42-50-
ig páros házszámok, Kandó utca 1-7-ig
páratlan házszámok, Kandó utca 2-10-
ig páros házszámok, Kiskúti út 1-33/A-
ig folyamatos házszámok, Klapka utca,
Kölcsey utca 12-végig folyamatos ház-
számok, Madách utca 5-végig páratlan
házszámok, Madách utca páros házszá-
mok, Mátyás király tér, Nagysándor Jó-
zsef utca 6-28-ig páros házszámok,
Puskás Tivadar utca 1-13-ig páratlan
házszámok, Puskás Tivadar utca páros
házszámok, Tinódi utca, Tompa utca,
Vágóhíd utca páros házszámok.

035. szavazókör
Cím: Gyárvárosi Fiókkönyvtár
Győr, Külső Árpád u. 6-8.
Budai út, Duna melletti gátőrház,

Ipar utca 2-12-ig páros házszámok, Ipar
utca 12/C-es házszám, Kölcsey utca 2-
10-ig folyamatos házszámok, Külső Ár-
pád út, Madách utca 1-3-ig páratlan
házszámok, Mártírok útja páros házszá-
mok, Mártírok útja páratlan házszámok,
Munkás utca, Nagysándor József utca
páratlan házszámok, Szeszgyár utca,
Szigetvári út, Szondi utca, Vágóhíd utca
páratlan házszámok.

036. szavazókör
Cím: Gyárvárosi Fiókkönyvtár
Győr, Külső Árpád u. 6-8.
Balassi Bálint utca, Csavargyár ut-

ca, Gömb utca 2-6-ig páros házszá-
mok, Gömb utca 10-végig páros ház-
számok, Gömb utca páratlan házszá-
mok, Ipar utca 3-39/B páratlan ház-
számok, Ipar utca 14-40-ig páros ház-
számok, Kiskúti út 35/A-végig párat-
lan házszámok, Nagysándor József ut-
ca 34-végig páros házszámok, Tárna
utca.

037. szavazókör
Cím: Gyárvárosi Idősek Klubja,
Győr, Bolyai F. u. 9.
Audi Hungária út, Budai vámház,

Család utca, Hecsepuszta, Hűtőház ut-
ca, Hűtőház, Ipar utca 41-51/C-ig pá-
ratlan házszámok, Íves utca, Kandó ut-
ca 11-végig páratlan házszámok, Kan-
dó utca 12-végig páros házszámok,
Kardán utca, Kenyérgyár teljes, Kiskúti
liget, Kiskúti vízmű, Kiskúti út 36-végig
páros házszámok, MÁV 95-ös őrház,
Puskás Tivadar utca 15-17/A-ig párat-
lan házszámok, Puskás Tivadar utca
25-végig páratlan házszámok, Reptéri
út, Siki dűlő, Stadion utca, Szövetkezet
utca, Toldi utca.

038. szavazókör
Cím: Likócsi Közösségi Ház,
Győr, Esztergető u. 12.
Avar utca, Esztergető utca, Hajlékta-

lanszállás, Kelta utca, Kövecses utca,
Laktanya utca, Pesti út, Római út, Szél-
ső utca, Szentvid utca, Szittya utca, Ta-
tár utca, Török utca.

039. szavazókör
Cím: Tánc-és Képzőműv. Isk.,
Győr, Szabolcska M. u. 5.
Körkemence utca páros házszámok,

Szabolcska Mihály utca 5-végig páratlan
házszámok, Szabolcska Mihály utca 8-
24 ig páros házszámok, Szigethy Attila út
97-végig páratlan házszámok, Téglavető
utca, Vezér utca.

040. szavazókör
Cím: Tánc-és Képzőmüv. Iskola,
Győr, Szabolcska M. u. 5.
Földes Gábor utca 2-8/B-ig páros

házszámok, Ipar utca 84-végig páros
házszámok, Kodály Zoltán utca 32/A-
végig páros házszámok, Körkemence
utca páratlan házszámok, Szigethy Atti-
la út 118-as házszám.

041. szavazókör
Cím: Móra F. Ált. Középisk.,
Győr, Kodály Z. u. 20.
Cirkeli út 21-végig páratlan házszá-

mok, Földes Gábor utca 1-25/B-ig pá-
ratlan házszámok, Ifjúság körút 1-17-ig
páratlan házszámok, Ifjúság körút 2-36-
ig páros házszámok, Kodály Zoltán utca
18-20-ig páros házszámok.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevél-
lel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosí-
tóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazó-
lapo(ka)t, az átvételt aláírással igazolja. Szavazni reggel hat és este hét
óra között lehet, a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavaz-
hatnak, de 19 óra után már nem lehet beállni a sorba.
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042. szavazókör
Cím: Móra F. Ált. Középisk.,
Győr, Kodály Z. u. 20.
Ifjúság körút 38-78-ig páros házszá-

mok, Kodály Zoltán utca 2/A-2/E páros
házszámok (A Kodály Zoltán u. 2-es ház-
szám az 51-es szavazókörbe tartozik!)

043. szavazókör
Cím: Móra F. Ált. Középisk.,
Győr, Kodály Z. u. 20.
Bán Aladár utca, Ifjúság körút 19-

45/B-ig páratlan házszámok.

044. szavazókör
Cím: Móra F. Ált. Középiskola
Győr, Kodály Z. u. 20.
Ifjúság körút 47-végig páratlan ház-

számok, Tihanyi Árpád út 85-végig pá-
ratlan házszámok.

045. szavazókör
Cím: Tánc-és Képzőmüv. I. Kollégium 
Győr, Mester u. 24.
Blaha Lujza utca, Bulcsu utca, Mes-

ter utca 4-24-ig folyamatos házszámok,
Pacsirta utca, Sport utca, Szabolcska
Mihály utca 4-6-ig páros házszámok, Ti-
hanyi Árpád út 21-29-ig páratlan ház-
számok, Török István utca 2-30-ig pá-
ros házszámok, Török István utca párat-
lan házszámok.

046. szavazókör
Cím: Gyermekpsz. Tanácsadó
Győr, Török István u. 36.
Szabolcska Mihály utca 26-os ház-

szám, Szigethy Attila út 80-104-ig pá-
ros házszámok, Szigethy Attila út 89-95-
ig páratlan házszámok, Török István ut-
ca 32-34-ig páros házszámok.

047. szavazókör
Cím: Pálffy M. Keresk. SZKI
Győr, Földes G. u. 34-36.
Földes Gábor utca 14-végig páros

házszámok, Kodály Zoltán utca 41-vé-
gig páratlan házszámok, Szigethy At-
tila út 106-110/A-ig páros házszá-
mok, Tihanyi Árpád út 53-57/B-ig pá-
ratlan házszámok.

048. szavazókör
Cím: Fekete I. Ált. Isk.,
Győr, Kodály Z. u. 31.
Földes Gábor utca 29-végig párat-

lan házszámok, Kassák Lajos utca 16-
végig páros házszámok, Kassák Lajos
utca 17-végig páratlan házszámok,
Tihanyi Árpád út 61-65-ig páratlan
házszámok.

049. szavazókör
Cím: Fekete I. Ált. Isk.,
Győr, Kodály Z. u. 31.
Ifjúság körút 100-végig páros ház-

számok, Kassák Lajos utca 1-15-ig pá-
ratlan házszámok, Kassák Lajos utca 2-
14-ig páros házszámok, Tihanyi Árpád
út 67-83-ig páratlan házszámok.

050. szavazókör
Cím: Fekete I. Ált. Isk.,
Győr, Kodály Z. u. 31.
Ifjúság körút 84-98/D-ig páros ház-

számok, Kodály Zoltán utca 1-31-ig pá-
ratlan házszámok.

051. szavazókör
Cím: Fekete I. Ált. Isk.,
Győr, Kodály Z. u. 31.
Kodály Zoltán utca 2-es házszám,

Kodály Zoltán utca 4-16-ig páros ház-
számok, Kodály Zoltán utca 22-32-ig
páros házszámok, Kodály Zoltán utca
33-39-ig páratlan házszámok.

052. szavazókör
Cím: Kölcsey F. Ált. Isk.,
Győr, Szent Imre út 33.
Lázár Vilmos utca 20-24-ig páros ház-

számok, Lázár Vilmos utca 21-23-ig pá-
ratlan házszámok, Lázár Vilmos utca 27-
végig folyamatos házszámok, Liezen-
Mayer utca 60-74-ig páros házszámok,
Liezen-Mayer utca 63-75-ig páratlan ház-
számok, Magyar utca páratlan házszá-
mok, Március 15. utca 1-13-ig páratlan
házszámok, Március 15. utca 15-végig
folyamatos házszámok, Mónus Illés utca
2-34-ig páros házszámok, Nagy Imre ut-
ca 15-33-ig páratlan házszámok, Nagy
Imre utca 20-36/C-ig páros házszámok,
Somogyi Béla utca 29-53-ig páratlan
házszámok, Somogyi Béla utca páros
házszámok, Szent Imre út 8-24-ig páros
házszámok, Szent Imre út 11/B-33-ig pá-
ratlan házszámok, Tihanyi Árpád út 56-
66-ig páros házszámok, Verseny utca 17-
végig folyamatos házszámok, Zrínyi utca
39-49/B-ig páratlan házszámok.

053. szavazókör
Cím: Révai M. Gimn. Kollégium
Győr, Szent Imre u. 26-28.
Cuha utca 2-14-ig páros házszámok,

Lomnic utca páros házszámok, Mónus Il-
lés utca 35-végig páratlan házszámok,
Répce utca 1-23-ig páratlan házszámok,
Zrínyi utca 70-végig páros házszámok.

054. szavazókör
Cím: Révai M. Gimn. Koll.
Győr, Szent Imre u. 26-28.
Bocskai utca, Cuha utca 1-7-ig pá-

ratlan házszámok, Gomba utca, Hajdú
utca, Leiningen utca, Liezen-Mayer ut-
ca 76-végig páros házszámok, Liezen-
Mayer utca 77-végig páratlan házszá-
mok, Lomnic utca páratlan házszámok,
Magyar utca páros házszámok, Mónus
Illés utca 1/A-33-ig páratlan házszá-

mok, Nádas Ernő utca, Nagy Imre utca
35-végig páratlan házszámok, Nagy Im-
re utca 38-végig páros házszámok, Ró-
mer Flóris út, Szauter Ferenc utca 3-as
házszám, Szauter Ferenc utca páros
házszámok, Szent Imre út 26-114-ig pá-
ros házszámok, Szent Imre út 35-55/A-
ig páratlan házszámok, Tihanyi Árpád út
68-végig páros házszámok, Vasvári Pál
utca, Zrínyi utca 53-végig páratlan ház-
számok.

055. szavazókör
Cím: Marcalv. Családsegítő Közp.
Győr, Mónus I. u. 41.
Ikva utca 39-55-ig páratlan házszá-

mok, Lajta út 2-18-ig páros házszámok,
Lajta út 13-25-ig páratlan házszámok.

056. szavazókör
Cím: Szentgyörgyi A. Eü. Szoc. SZKI.
Győr, Cuha u. 2.
Cuha utca 9-végig páratlan házszá-

mok, Cuha utca 18-36-ig páros házszá-
mok, Lajta út 1-11-ig páratlan házszámok.

057. szavazókör
Cím: Szentgyörgyi A. Eü. Szoc. SZKI
Győr, Cuha u. 2.
Cuha utca 38-végig páros házszámok,

Répce utca 20-végig páros házszámok, Rép-
ce utca 25-végig páratlan házszámok.

058. szavazókör
Cím: Dr. Kovács Pál Könyvtár
Győr, Herman O. u. 22.
Lázár Vilmos utca 8-18-ig páros ház-

számok, Lázár Vilmos utca 9-19-ig párat-
lan házszámok, Szigethy Attila út 57-87-ig
páratlan házszámok, Szigethy Attila út 78-
78/B-ig páros házszámok, Tihanyi Árpád
út 30-44-ig páros házszámok, Tihanyi Ár-
pád út 31-49/A-ig páratlan házszámok.

059. szavazókör
Cím: Dr. Kovács Pál Könyvtár
Győr, Herman O. u. 22. 
Bartók Béla út 32-végig páros ház-

számok, Bartók Béla út 45-végig párat-
lan házszámok, Herman Ottó utca 14
végig páros házszámok, Herman Ottó
utca 15-végig páratlan házszámok, Le-
hel utca, Szigethy Attila út 51-53-ig pá-
ratlan házszámok, Verseny utca 3-15-ig
folyamatos házszámok.

060. szavazókör
Cím: Kossuth Zs. Leánykoll.
Győr, Szigethy A. u. 65-67.
Liezen-Mayer utca 42-58-ig páros

házszámok, Március 15. utca 2-12-ig
páros házszámok, Mónus Illés utca 38-

44-ig páros házszámok, Nagy Imre utca
1-13-ig páratlan házszámok, Nagy Imre
utca 2-18-ig páros házszámok, Somo-
gyi Béla utca 1-27-ig páratlan házszá-
mok, Szent Imre út 2-6-ig páros házszá-
mok, Szent Imre út 1-9-ig páratlan ház-
számok, Szigethy Attila út 26-38-ig pá-
ros házszámok, Szigethy Attila út 60-76-
ig páros házszámok, Táncsics Mihály ut-
ca 33-végig páratlan házszámok, Zrínyi
utca 19-37-ig páratlan házszámok, Zrí-
nyi utca 54-68-ig páros házszámok.

061. szavazókör
Cím: Esély Rehab. Foglalk. Kft.
Győr, Lajta u. 38.
Csokonai utca 17/B-végig folyama-

tos házszámok, Mónus Illés utca 46-vé-
gig páros házszámok, Nádor tér, Nádor
utca, Orgona utca, Szigethy Attila út 2-
18-ig páros házszámok, Táncsics Mihály
utca 32-végig páros házszámok.

062. szavazókör
Cím: Győr-Szol Zrt. Ügyfélszolgálat
Győr, Orgona u. 2.
Gerence út 1-11-ig folyamatos ház-

számok, Ikva utca 2-48-ig páros ház-
számok, Lajta út 28-végig páros ház-
számok.

063. szavazókör
Cím: Kovács Margit Szakképző Isk.,
Győr, Répce u. 2.
Ikva utca 1-35-ig páratlan házszá-

mok, Lajta út 20-26-ig páros házszá-
mok, Répce utca 2-18-ig páros ház-
számok.

064. szavazókör
Cím: PÁGISZ Szakközépisk.,
Győr, Ikva u. 70.
Gerence út 35-végig folyamatos ház-

számok, Ikva utca 52-végig páros ház-
számok, Ikva utca 57-végig páratlan
házszámok, Ivánháza puszta, Lajta út
29-végig páratlan házszámok, Malom-
széki út teljes, Szauter Ferenc utca 5-vé-
gig páratlan házszámok, Szentlélek tér
teljes közterület.

065. szavazókör
Cím: Arany J. Általános Isk.
Győr, Örkény I. u. 4-6.
Déry Tibor utca 13-végig páratlan

házszámok, Déry Tibor utca páros ház-
számok Illyés Gyula utca, Örkény István
utca 1-3-ig páratlan házszámok, Ör-
kény István utca páros házszámok.

066. szavazókör
Cím: Arany J. Általános Iskola
Győr, Örkény I. u. 4-6.
Borsos Miklós utca páros házszá-

mok, Kormos István utca, Kovács Mar-
git utca 1-3-ig páratlan házszámok, Ko-
vács Margit utca páros házszámok,
Mécs László utca 2-18-ig páros házszá-
mok, Örkény István utca 5-17-ig párat-
lan házszámok.
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067. szavazókör
Cím: Arany J. Általános Iskola
Győr, Örkény I. u. 4-6.
Borsos Miklós utca páratlan házszá-

mok, Déry Tibor utca 1-11-ig páratlan
házszámok.

068. szavazókör
Cím: Arany J. Általános Iskola
Győr, Örkény I. u. 4-6.
Kovács Margit utca 5-végig páratlan

házszámok, Örkény István utca 19-vé-
gig páratlan házszámok, Pátzay Pál utca
páros házszámok.

069. szavazókör
Cím: Szent Anna Szeretetotthon
Győr, Öveges J. u. 7.
Függvény utca, Horváth Árpád utca,

Katód utca, Mécs László utca 1/A. ház-
szám, Mécs László utca 5-végig páratlan
házszámok, Mécs László utca 20-végig
páros házszámok, Öveges József utca,
Pátzay Pál utca páratlan házszámok, Ri-
esz Frigyes utca, Winter Ernő utca.

070. szavazókör
Cím: Kodály Z. Ált. Isk.
Győr, Tárogató u. 18.
Jáki utca, Páva utca, Szőnyi Márton

utca 1-végig páratlan házszámok, Táro-
gató utca 35-végig páratlan házszámok,
Török Ignác utca, Venyige utca 12-vé-
gig páros házszámok, Zöld utca 13-vé-
gig páratlan házszámok.

071. szavazókör
Cím: Kodály Z. Ált. Isk.
Győr, Tárogató u. 18.
Alkonyat utca, Alsókert utca, Banai

út, Banai úti őrház, Berkenyefa sor, Be-
térő utca, Bianka utca, Boldizsár utca,
Bornemissza utca, Búzamező utca,
Bükkfa utca, Csendes utca, Csengő ut-
ca, Dalos utca, Dobó utca, Dombalja
utca, Égerfa utca, Erdőszél utca, Estike
utca, Fagyal utca, Fehérlaposi dűlő, Fe-
hérvári út 52-92/B-ig páros házszá-
mok, Fehérvári út 53/A-95-ig páratlan
házszámok, Fehérvári út 96-112/B pá-
ros házszámok, Fehérvári úti őrház, Fel-
sőkert utca, Fényes utca, Holdfény ut-
ca, Holló utca, Hordós utca, József At-
tila utca 171-végig páratlan házszá-
mok, Kékmadár utca, Keskeny utca, Ki-
kelet utca, Kőrisfa utca, Körtefa utca,
Külső Fehérvári út páratlan számok,
Lejtős utca, Mézes utca, Napraforgó ut-
ca, Napsugaras utca, Nárcisz utca,
Nyírfa sor, Orgonás dűlő, Örökzöld ut-
ca, Pipitér utca, Pitypang utca, Rozgo-
nyi utca, Rövid utca, Sashegy puszta,
Sátor utca, Somfa utca, Szalma utca,
Szántó utca, Széna utca, Szentiváni út,
Szerencse utca, Szilváskerti utca, Sző-
lődomb utca, Takaros utca, Tatai út, Ta-
vi utca, Telihold utca, Tibormajori út,
Tömő utca, Tuja utca, Tűzmadár utca,
Vadgesztenye utca, Vándor utca páros
házszámok, Virágos utca, Volán utca.

072. szavazókör
Cím: Szabadhegyi
Magyar-Német Isk.,
Győr, Konini u. 2-4.
Erfurti út 48-végig páros házszá-

mok, Erfurti út páratlan házszámok,
Jereváni út 21-végig páratlan házszá-
mok, Jereváni út 36-végig páros ház-
számok, Konini út 2-4-ig páros házszá-
mok, Szőnyi Márton utca 20-38-ig pá-
ros házszámok.

073. szavazókör
Cím: Szabadhegyi
Magyar-Német Isk.
Győr, Konini u. 2-4.
Erfurti út 2-46-ig páros házszámok,

Jereváni út 2-24-ig páros házszámok,
Jereváni út 32-34-ig páros házszámok,

József Attila utca 67-69/B-ig páratlan
házszámok, Somogyi Imre utca 1-végig
páratlan házszámok, Soproni út 1-39-ig
páratlan házszámok.

074. szavazókör
Cím: Szabadhegyi
Magyar-Német Isk.,
Győr, Konini u. 2-4.
Soproni út 2-34-ig páros házszá-

mok, Soproni út 41-végig páratlan ház-
számok, Soproni út 56-os házszám,
Sop roni út 72-es házszám, Szőnyi Már-
ton utca 2-18-ig páros házszámok, Zöld
utca 1-11-ig páratlan házszámok.

075. szavazókör
Cím: Kodály Z. Ált. Isk.,
Győr, Tárogató u. 18.
Fuvaros utca, Gyopár utca, József

Attila utca 71-169/B-ig páratlan házszá-
mok, Kisdiófa utca teljes közterület, Lo-
vas utca teljes közterület, Móra Ferenc
tér teljes közterület, Nyerges utca teljes
közterület, Salétrom utca, Somogyi Im-
re utca páros házszámok, Tárogató utca
1/A-33-ig páratlan házszámok, Tároga-
tó utca 18-46-ig páros házszámok, Tá-
rogató utca 50-végig páros házszámok,
Üteg utca, Vándor utca páratlan házszá-
mok, Venyige utca 2-10-ig páros ház-
számok, Venyige utca páratlan házszá-
mok, Zöld utca páros házszámok.

076. szavazókör
Cím: Radó T. Ált. Isk.,
Győr, József A. u. 4.
Auróra utca, Bajnok utca, Balogh

Ádám utca, Borsóhelyi dűlő, Iker utca,
József Attila utca 2-26-ig páros házszá-
mok, József Attila utca 3-11/B-ig párat-
lan házszámok, Levendula utca páros
házszámok, Lovarda utca, Máté Mária
utca, Mazsola utca, Pándzsa utca, Régi

Veszprémi út, Rezeda utca, Serfőző ut-
ca, Serfőződombi dűlő, Szabadhegyi
vasútáll. utcája, Szent Imre út 57-137-
ig páratlan házszámok, Szent Imre út
116-végig páros házszámok, Zichy Ottó
utca 1-47/C-ig páratlan házszámok,
Zichy Ottó utca páros házszámok.

077. szavazókör
Cím: Radó T. Ált. Isk.,
Győr, József A. u. 56.
Farkas Márton utca 12-végig páros

házszámok, Farkas Márton utca 13-vé-
gig páratlan házszámok, Fehérvári út
97-végig páratlan házszámok, Fehér-
vári út 116-végig páros házszámok,
Gurdony utca, Hegytető utca páratlan
házszámok, Isaszeg utca, József Attila
utca 54-végig páros házszámok, Ka-

kashegy utca, Kakashegyi dűlő, Kárpát
utca páratlan házszámok, Külső Fehér-
vári út páros házszámok, Patkó utca,
Pattantyús utca 1-15-ig páratlan ház-
számok, Pattantyús utca 2-24/B-ig pá-
ros házszámok, Templom utca 1-19-ig
páratlan házszámok, Templom utca 2-
40-ig páros házszámok, Tusnádi utca,
Új utca 1-25-ig páratlan házszámok, Új
utca 2-18-ig páros házszámok, Varga
Katalin utca.

078. szavazókör
Cím: Radó T. Ált. Isk.
Győr, József A. u. 4.
Gábor Áron utca 30-végig páros ház-

számok, Gábor Áron utca 39-végig pá-
ratlan házszámok, Gyöngyvirág utca 22-
végig páros házszámok, Gyöngyvirág
utca 23-végig páratlan házszámok, Ko-
nini út 6-végig páros házszámok, Konini
út páratlan házszámok, Kopja utca, Lep-
ke utca 1-3-ig páratlan házszámok, Lep-
ke utca 9-21-ig páratlan házszámok, Le-
vendula utca 1-33-ig páratlan házszá-
mok, Mozsár utca, Pannónia utca teljes
közterület, Székely utca, Traktoros utca,
Vak Bottyán utca 27-végig páratlan ház-
számok, Vak Bottyán utca 34-végig pá-
ros házszámok, Virág utca 23-végig pá-
ratlan házszámok, Virág utca 24-végig
páros házszámok, Vörössipkás utca tel-
jes közterület.

079. szavazókör
Cím: Radó T. Ált. Isk.
Győr, József A. u. 56.
Aulich utca, Gábor Áron utca 1-37-

ig páratlan házszámok, Gábor Áron ut-
ca 2-28-ig páros házszámok, Gyöngy-
virág utca 1-21-ig páratlan házszámok,
Gyöngyvirág utca 2-20-ig páros ház-
számok, Jereváni út 1-19/B-ig párat-
lan házszámok, József Attila utca 13-

65-ig páratlan házszámok, József Atti-
la utca 28-52-ig páros házszámok,
Koppány utca, Lepke utca 23-végig pá-
ratlan házszámok, Lepke utca páros
házszámok, Levendula utca 35-végig
páratlan házszámok, Petárda utca, Ró-
zsák tere teljes közterület, Röppentyű
utca, Szabadi utca 1-5/B-ig páratlan
házszámok, Vak Bottyán utca 2-32-ig
páros házszámok, Vak Bottyán utca 3-
25-ig páratlan házszámok, Virág utca
1-21-ig páratlan házszámok, Virág ut-
ca 2-22-ig páros házszámok.

080. szavazókör
Cím: Kölcsey F. Isk.
Kismegyeri Tagisk.
Győr, Arató u. 5.
Arató utca, Búzakalász utca, Kalász

utca 2-32 páros házszámok, Kalász ut-
ca páratlan házszámok, Kismegyeri vas-
útállomás, Kismegyeri őrház, Kismegye-
ri út 5-végig páratlan házszámok, Kis-
megyeri út páros házszámok, Külső Sá-
gi út, Külső Veszprémi út, Lesvár utca,
Magtár utca, Major utca, Mohács utca,
Mohi utca, Napóleon utca, Őrhely utca,
Palotai utca, Sáfrány utca, Sági út 2-34-
ig páros házszámok, Sági út páratlan
házszámok, Sólyom utca, Summás ut-
ca, Szőlős utca, Veszprémi út.

081. szavazókör
Cím: Radó T. Ált. Iskola,
Győr, József A. u. 4.
Borostyánkő utca, Brassói utca, Do-

hánypajta utca, Erdélyi utca, Farkas
Márton utca 1-11/B-ig páratlan házszá-
mok, Farkas Márton utca 2-10/B-ig pá-
ros házszámok, Hegytető utca páros
házszámok, Kárpát utca páros házszá-
mok, Kismegyeri út 1-3/B-ig páratlan
házszámok, Köves utca, Ötház dűlő, Öt-
ház utca, Pattantyús utca 17-végig pá-
ratlan házszámok, Pattantyús utca 26-
végig páros házszámok, Rózsahegy ut-
ca, Szabadi utca 7-végig páratlan ház-
számok, Szabadi utca páros házszá-
mok, Szent Imre út 139-végig páratlan
házszámok, Templom utca 21-29/B-ig
páratlan házszámok, Templom utca 42-
48-ig páros házszámok, Új utca 20-64-
ig páros házszámok, Új utca 27-83-ig
páratlan házszámok, Zichy Ottó utca 49-
végig páratlan házszámok.

082. szavazókör
Cím: Móricz Zs. Ált. Isk.,
Győr, Vajda J. u. 25.
Áfonya utca, Alpesi utca, Barackos

út, Bogáncs utca, Boróka utca, Dénes
tag, Diák út 60-végig páros házszámok,
Dózsa tag, Dunasor, Egysori út 102-vé-
gig folyamatos házszámok, Erdész ház,
Erdő telep, Erdősor, Fecske út, Fenyő ut-
ca, Fenyvessor, Galagonya utca, Gerda
út, Győri tanya, Határőr utca, Huszka Je-
nő út, Károlyháza, Kishegy, Kishegyi út,
Kisvasúti út, Lehár Ferenc út 93-93/B-
ig páratlan házszámok, Lehár Ferenc út
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95-től végig folyamatos, Lovagvár utca,
Lőtér út 1-17-ig páratlan házszámok,
Lőtér út 2-28-ig páros házszámok, Mo-
ha utca, Napsugár utca, Nyirfa utca, Pá-
zsit utca, Rigó út, Sikolya utca, Sugár út
124-végig páros házszámok, Sugár út
129-végig páratlan házszámok, Szed-
res út, Tövis utca, Útőrház, Vajda utca 3-
21-ig páratlan házszámok, Zsálya utca.

083. szavazókör
Cím: Móricz Zs. Ált. Isk.,
Győr, Vajda J. u. 25.
Andrásvári út, Aranyos út, Árvalány-

haj út, Bárányréti út, Búzavirág utca,
Ezerjó út 1-3/A-ig páratlan házszámok,
Gólyarét, Kicsi út, Lehár Ferenc út 2-48-
ig páros házszámok, Pengős út, Sugár
út 1-53-ig páratlan házszámok, Sugár
út 2-122-ig páros házszámok, Sugár út
103-127/A-ig páratlan házszámok, Vad-
rózsa út, Vajda utca 1-es házszám, Vo-
nal út teljes közterület.

084. szavazókör
Cím: Móricz Zs. Ált. Isk.,
Győr, Vajda J. u. 25.
Diák út 2-58-ig páros házszámok, Di-

ák út páratlan házszámok, Egysori út 54-
100-ig páros házszámok, Egysori út 55-
101-ig páratlan házszámok, Ezerjó út
páros házszámok, Felüljáró út, Kálmán
Imre út, Lehár Ferenc út 50-92-ig folya-
matos házszámok, Lehár Ferenc út 94-
es házszám, Lőtér út 19-végig páratlan
házszámok, Lőtér út 30-végig páros
házszámok, Sugár út 55-101-ig párat-
lan házszámok, Új major, Vajda utca 23-
végig páratlan házszámok, Vajda utca
páros házszámok.

085. szavazókör
Cím: Váci M. Ált. Iskola
Győr, Váci M. u. 3.
Akácos út, Déryné út 37-végig párat-

lan házszámok, Déryné út 40-végig pá-
ros házszámok, Egysori út 1-53-ig folya-
matos házszámok, Egysori út 57/A. ház-
szám, Ezerjó út 3/B-végig páratlan ház-
számok, Kertalja utca 1-5-ig páratlan
házszámok, Kör tér, Lehár Ferenc út 1-
49-ig páratlan házszámok, Leszlényi
tag, Molnár út, Ősi út, Szikes út, Tölgyes
utca, Tölös utca, Űrhajós utca 41-végig
páratlan házszámok, Váci Mihály utca 1-
7-ig páratlan házszámok, Zsellér dűlő.

086. szavazókör
Cím: Váci M. Ált. Iskola
Győr, Váci M. u. 3.
Déryné út 2-38-ig páros házszámok,

Egressy Béni út, Hérics utca, Kenderes
út, Külső Vasút sor 1-31-ig páratlan ház-

számok, Külső Vasút sor 2-32-ig páros
házszámok, Mogyorós út páros házszá-
mok, Pince út, Tibor major, Törökverő út
páratlan házszámok, Váci Mihály utca 2-
végig páros házszámok, Váci Mihály ut-
ca 9-végig páratlan házszámok, Vasút
sor 1-32/C-ig folyamatos házszámok,
Vonat út, Zrínyi köz.

087. szavazókör
Cím: Szentiváni Részönkormányzat
Győr, Déryné u. 50.
Árnyas út, Déryné út 1-35-ig párat-

lan házszámok, Homoksori út páros
házszámok, Jogar utca 1-29-ig párat-
lan házszámok, Jogar utca 2-4/E-ig pá-
ros házszámok, Kard utca, Kertalja utca
7-végig páratlan házszámok, Kertalja
utca páros házszámok, Páskom utca,
Pósa Lajos út, Regős utca, Törökverő út
2-végig páros házszámok, Űrhajós utca
1-39-ig páratlan házszámok, Űrhajós
utca páros házszámok.

088. szavazókör
Cím: Győrszentiváni Sportpálya
Győr, Árnyas u. 2.
Homoksori út páratlan házszámok,

Honfoglalás utca, Jogar utca 6-végig
páros házszámok, Jogar utca 31-végig
páratlan házszámok, Korona utca, Kül-
ső Vasút sor 33-végig páratlan házszá-
mok, Külső Vasút sor 34-végig páros
házszámok, Mogyorós út 1-végig párat-
lan házszámok, Nagy hegy, Napos út,
Palást utca, Szarka vár, Vasút sor 33-vé-
gig folyamatos házszámok, Vasútállo-
más, Vasúti őrházak, Wittman tag.

089. szavazókör
Cím: Ménfőcsanaki Petőfi Isk.,
Győr, Győzelem u. 12.
Császár magánút, Cseresznyés utca,

Epres utca, Királyszék út, Málna utca,
Malom út páros házszámok, Szeder ut-
ca, Szél út, Vadvirág utca, Zsigmond ki-
rály utca.

090. szavazókör
Cím: Ménfőcsanaki Petőfi Isk.,
Győr, Győzelem u. 12.
Aba Sámuel út, Dr. Szirányi Miklós

utca, Forráskút utca 1-25-ig páratlan
házszámok, Forráskút utca 2-50-ig pá-
ros házszámok, Galgóczi Erzsébet utca
2-34-ig páros házszámok, Galgóczi Er-
zsébet utca 3-31-ig páratlan házszá-
mok, Győri út 1-43-ig páratlan házszá-
mok, Győri út 2-20-ig páros házszámok,
Hegyalja utca 1-15-ig páratlan házszá-
mok, Hegymester utca 2-44-ig páros
házszámok, Hegymester utca 47-es
házszámok, Hóvirág utca, Kővirág utca,

Malom út páratlan házszámok, Rózsa
út, Szép Ernő utca, Veres Péter utca 1-
35-ig páratlan házszámok, Veres Péter
utca 2-26-ig páros házszámok.

091. szavazókör
Cím: Ménfőcsanaki Idősek Klubja
Győr, Horgas u. 6.
Búza utca, Csanaki utca, Dr. Torda

István utca, Győri út 22-48-ig páros ház-
számok, Győri út 45-61-ig páratlan ház-
számok, Hegyalja utca 2-végig páros
házszámok, Hegyalja utca 17-végig pá-
ratlan házszámok, Hegymester utca 1-
45-ig páratlan házszámok, Horgas utca
1-7-ig páratlan házszámok, Keréktó ut-
ca, Kisrét utca, Nagyrét utca teljes köz-
terület, Krúdy Gyula utca, Lapály utca,
Népfőiskola út páratlan házszámok,
Paptagi utca, Szabó Pál utca, Szalvai
Mihály utca 1-23-ig páratlan házszá-
mok, Szalvai Mihály utca 2-38-ig páros
házszámok, Tűzkő-kert utca, Veres Pé-
ter utca 28-végig páros házszámok, Ve-
res Péter utca 37-végig páratlan házszá-
mok.

092. szavazókör
Cím: Ménfőcsanaki Petőfi Isk.,
Győr, Győzelem u. 12.
Csanakhegyi út, Győri út 50-84-ig

páros házszámok, Győri út 63-79-ig pá-
ratlan házszámok, Győzelem utca 1-vé-
gig páratlan házszámok, Győzelem utca
2-22-ig páros házszámok, Horgas utca
2-36-ig páros házszámok, Horgas utca
9-35-ig páratlan házszámok, Horgas ut-
ca 48-végig páros házszámok, Kuruc ut-
ca, Lankás utca, Mandula utca, Népfő-
iskola út páros házszámok, Újkút utca,
Ybl sétány, Ybl Miklós utca.

093. szavazókör
Cím: Ménfőcsanaki Petőfi Isk.,
Győr, Kisdobos u. 1-5.
Ecker János utca, Forráskút utca 27-

végig páratlan házszámok, Forráskút ut-
ca 52-től végig páros házszámok, Gal-
góczi Erzsébet utca 33-végig páratlan
házszámok, Galgóczi Erzsébet utca 36-
végig páros házszámok, Garan János
utca, Gergely Béla utca, Győri út 86-94-
ig páros házszámok, Halász Ödön utca,
Hármashatár út, Hegymester utca 46-
os házszám, Hegymester utca 48-végig
folyamatos házszámok, Kisdobos utca
2-18/A-ig páros házszámok, Poór Ber-
talan út, Szalvai Mihály utca 25-végig
páratlan házszámok, Szalvai Mihály ut-
ca 40-től végig páros házszámok, Szellő
utca, Tass vezér utca 1-33-ig páratlan
házszámok, Tass vezér utca páros ház-
számok.

094. szavazókör
Cím: Ménfőcsanaki Petőfi Isk.,
Győr, Kisdobos u. 1-5.
Állomás út 1-67-ig páratlan házszá-

mok, Állomás út páros házszámok, Be-
zerédi út, Cédrus utca, Csontváry utca,
Dr. Schweitzer utca, Fekete István utca
páros házszámok, Győri út 83-as ház-
szám, Győri út 87-97-ig páratlan ház-
számok, Győri út 96-126-ig páros ház-
számok, Hajnal utca 1-33-ig páratlan
házszámok, Hajnal utca 2-36 páros ház-
számok, Hajnalcsillag utca, Kisdobos
utca 20-végig páros házszámok, Kisdo-
bos utca páratlan házszámok, Koltói An-
na utca, Koroncói út, Nádasdy Ferenc
utca, Ormos utca, Őrház vasúti őrház,
Régiposta út 1-17-ig páratlan házszá-
mok, Régiposta út 2-28-ig páros ház-
számok, Szabó János út, Szertári utca
páros házszámok, Tass vezér utca 35-
végig páratlan házszámok, Új Élet út,
Vasutállomás.

095. szavazókör
Cím: Háziorvosi Rendelő
Győr, Szertári u. 4.
Derűsdomb utca, Fekete István utca

páratlan házszámok, Győri út 99-végig
páratlan házszámok, Győri út 128-végig
páros házszámok, Győzelem utca 24-
végig páros házszámok, Hajnal utca 35-
végig páratlan házszámok, Hajnal utca
38-végig páros házszámok, Horgas ut-
ca 37-végig páratlan házszámok, Hor-
gas utca 42-46-ig páros házszámok, Ist-
ván major, Komlóvölgyi út, Öreg út, Ré-
giposta út 19-végig páratlan házszá-
mok, Régiposta út 30-végig páros ház-
számok, Sokorópátkai út teljes közterü-
let, Szertári utca páratlan házszámok,
Szikvíz utca, Tenkes utca, Világosvár ut-
ca, Zsellér utca.

096. szavazókör
Cím: Gyirmóti Müv. Ház,
Győr, Szent László út 35-37.
Erdei út, Gátőrház 11/2-es ház-

szám, Gátőrház 11/3-végig páratlan
házszámok, Gerle utca, Gyirmóti út,
Győri Szabó József utca, Határ köz,
Határ út, Horgásztanya, Kenderföldi
út, Laposi út, Ménfői út, Papréti út,
Sárkereki út, Szent László út, Szertár
köz, Tárnics utca, Tavirózsa utca, Ti-
borc utca, Vaskapu út.

097. szavazókör
Cím: Révai Miklós Gimnázium 
Győr, Jókai u. 21.
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A világ végén
Hogy a jó testvéreket a hatal-

mas távolság sem választhatja el
egymástól, arra kitűnő példa Győr
és Hubei tartomány székhelye, Vu-
han szoros kapcsolata is. A mérsé-
kelt égövi magyar, és a szubtrópusi
kínai város között még légvonal-
ban is több mint 8000 km a távol-
ság. És bár a kínai kultúra sokkal
mélyebb gyökerekre vezethető
vissza, mint a miénk, Vuhanban
mégis csak a napokban tiltották be
a dohányzást – de csak a taxikban. 

A szilvafavirág városa, amely a
Jangce és a Han folyók találkozásá-
nál fekszik három ősi település, Wu-
chang, Hankou és Hanyang össze-
olvadásából született meg 1927-
ben. A Kr. e . III. században itt vívták
meg a kínai történelem egyik leg-
fontosabb ütközetét, a Három király-
ság korát megelőző Vörös szikla
csatát, amely elsöpörte a Han-di-
nasztiát. Ám ez sem akadályozta
meg a kereskedelem fejlődését,
amely kiemelkedő gazdagságot, és
ugyanakkor irigy szomszédokat ho-
zott a nyakukra. Mégis sikerült épen
eljutniuk a kínai császárság 1911-
es megdöntéséig, amely éppen in-
nen kapott lendületet. Vuhan a Ku-
omintang idején Csang Kaj-sek fő-
hadiszállása volt, aki innen irányítot-
ta elkeseredett, de reménytelen
küzdelmét a kommunisták ellen. 

A második világháború alatt
rövid ideig japán megszállás alá
került, ám Mao dicsőséges had-
járata Vuhant is meghódította.
1967-ben a kulturális forradalom
idején került sor a vuhani inci-
densre, amelyben helyi munká -
sok és pártkatonák csaptak össze

a Kínai Népi Felszabadító Hadse-
reg alakulataival. A nagy vezér
halála után a térség megállítha-
tatlan fejlődésnek indult. 

Hasznos citromhéj
A szentként tisztelt Mao Ce-

tung elnökkel ugyan nem, de Al-
bert Einstein, Jackie Chan,
Johnny Depp, Michael Jackson
vagy éppen Rihanna viaszszobrá-
val kezet foghatunk a híres londo-
ni Madame Tussaud Panoptikum
mintájára alig fél éve megnyitott
múzeumban, ahol a szereplők
olyan élethűek, hogy állítólag
még a bőr pórusai is látszanak. 

Minden látványosságnál híre-
sebb azonban a Vuhan jelképé-
nek számító, 52 méter magas
Sárga Daru tornya, amelyet Kr. e.
223-ban katonai erődítményként
kezdtek építeni a Jangce partján.
Évszázadokig ez is maradt a leg-
magasabb épület, melynek szép-
ségét sok költő megénekelte. A
legenda szerint a helyén eredeti-
leg egy kocsma állt, ahol egy na-
pon egy taoista pap szállt meg.
Végül fizetség helyett citromhéj-
jal egy sárga darut rajzolt az épü-
let falára, amely egyetlen tapsára
életre kelt. A madár ugyan el-
szállt, ám a kocsmáros ennek
emlékére több szintet húzott föl
az épületére, amely kitárt szár-
nyú darut formáz. 

A századok során a tornyot
összesen hétszer rombolta le tűz-
vész vagy háborús pusztítás, de
mindig újjáépítették, mégpedig
az adott kor stílusához alkalmaz-
kodva. A legutóbbi alkalommal
már liftet is szereltek bele, hogy
bárki feljuthasson a tetejére,
ahon nan elképesztően szép lát-
vány tárul a városra. 

Bonszai múzeum
A várost hosszú történelme

során, Győrhöz hasonlóan több-
ször sújtotta pusztító árvíz. Rész-
ben a folyók megzabolázására,
részben Kína növekvő energia-
igényének kielégítésére kezdték
felépíteni a Jangce folyón a Há-
rom-szurdok-gátat, amely a világ
legnagyobb vízerőműve lesz. Az
óriási fesztávolságú Jangce első
hídja is itt épült 1957-ben. 

A számtalan múzeum közül ki-
emelkedik a Hubei Tartományi
Múzeum a maga 200.000-es ré-
gészeti tárlatával. Ezek közül is
egyedülálló a 65 darabos, gyö-
nyörűen csilingelő harangkészlet
az ókorból. A törpe bonszai fák
múzeuma mellett érdemes meg-
említeni még az ásványtárat is,
ahol olyan őskövületek is látható-
ak, mint a Platybelodonnak (az
elefánt egyik őse) a csontváza is. 

A XVII. században épült, csak-
nem 50 km-en elterülő élénk sár-
ga buddhista templomegyüttes
az állandó változást, az örökkéva-
lóságot és az egyensúly taoista fi-
lozófiáját hirdeti. Négy udvara a vi-
lág négy égtája felé való nyitást,
ötödik pedig a végső hazaérést
jelképezi. Az ún. Lohan teremben
500 teljesen eltérő arckifejezésű
(vidám, szomorú, mérges… stb.)
ember nagyságú szobor található. 

A templomegyüttes mellett
ma már jól megfér Mao elnök hí-
res villája a Keleti-tó partján. Egy-
kor itt pihent meg a vezér a „nagy
menetelés” után. Itt fogadta kül-
földi vendégeit is, köztük az
Egyesült Államok elnökét, Ri-
chard Nixont. Az egyik szobában
ma is ott áll a kopott szürke szék,
amelyben annyira szeretett üldö-
gélni és elmélkedni. 
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HIRDETÉS TESTVÉRVÁROS

Győr testvérvárosai: VUHAN

Három sárkány tojása

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 11/2013. (II. 22.) önkormányzati
rendelete alapján

„Kitaibel Pál Környezetvédelmi
Emlékérem” díj adományozható

– évente legfeljebb egy elismerésre javasolt részé-
re –, annak a természetes, jogi személynek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságnak, aki vagy amely Győr város környe-
zetvédelméért kimagasló munkát végez. 

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr MJV pol-
gármestere, Győr MJV önkormányzati képviselői, győri
székhelyű civil szervezet a legfőbb szerve döntése alap-
ján, valamint párt győri szervezete.

Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket legkésőbb
2014. április 16-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Te-
lepülésfejlesztési Főosztályához Fűke Péter főosztályvezető
részére (9021 Győr, Városház tér 1.), a megadott határidőig.
A benyújtott javaslatoknak tartalmaznia kell az elismerésre
javasolt személy nevét vagy megnevezését, születési vagy
alapítási helyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét. Az
elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítmé-
nyének, tevékenységének ismertetését, valamint az elisme-
rés megjelölését és részletes indokolását. A díjat Győr Me-
gyei Jogú Város polgármestere adományozza a Városstra-
tégiai Bizottság javaslata alapján 2014. június 5-i Környezet-
védelmi Világnap alkalmából rendezett ünnepségen.

ÚJDONSÁGKÉNT BEVEZETTÜK 
A DÉLI „C” MENÜT, 

a speciális — paleo, laktózmentes, gluténmentes,
vegetáriánus — étrendet követô vendégek részére!

JÖVÔ HETI AJÁNLATUNK:

2014.03.31. hétfô
Petrezselymes csirkefalatok, 

hagymás, tört zeller
paleo, laktózmentes, gluténmentes

2014.04.01. kedd
Csevapcsicsa vagy tofu sopszka salátával

gluténmentes (vegetáriánus)

2014.04.02. szerda
Sóska tükörtojással

laktózmentes, vegetáriánus

2014.04.03. csütörtök
Natúr csirkemell forró gyümölcsökkel (friss) 

paleo, laktózmentes, gluténmentes

2014.04.04. péntek
Penne tészta olasz paradicsom szósszal, 

cápa szelettel
laktózmentes

A „C” menü ára: 650 Ft
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 29., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Vad Európa 
08:00 Híradó
08:05 Időjárás-jelentés
08:15 Boxutca
08:45 Forma-1HD
10:30 Vágtass velem!
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Szabadság tér '89
12:55 KorTárs 
13:30 A világörökség kincsei
13:55 Telesport
16:00 Szeretettel Hollywoodból 
16:30 Ég, föld, férfi, nő 
17:30 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Örömapa 2. 
22:15 MR2 Akusztik+ a Müpából 
23:35 A 109. utas 
01:05 A fiatalkorú 
02:54 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Mint a mesében 
04:45 Chuck 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:20 Max Steel 
09:45 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:10 Teleshop
11:05 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:40 Házon kívül
12:10 a'la CAR 
12:40 4ütem 
13:20 Jóbarátok 

13:50 Jóbarátok 
14:20 Észak és Dél 
16:20 A kék lagúna 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Nem kellesz eléggé 
22:00 Gyilkos játszma 
00:05 Mindenkiből megárt a sok 
03:10 A szív útjai 

04:35 Aktív 
04:55 Babavilág 
05:20 Super Car 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:55 Astro – Világ
11:00 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:30 Állatőrség 

12:00 Babavilág 
12:30 Tűsarok 
13:00 Kalandjárat – az Útitárs 
13:30 Falforgatók 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Indiana Jones: Az elveszett 

frigyláda fosztogatói 
21:20 Men in Black - 

Sötét zsaruk 2. 
23:05 Van Helsing 
01:30 Az ének iskolája 
03:35 Luxusdoki 

05:25 Élő népzene
05:50 És még egymillió lépés
06:40 Öt kontinens
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:30 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu 
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Zöld Jelzés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Ízőrzők: Őrség
12:35 Robbie, a fóka 
13:25 Anna
15:20 Önök kérték!
16:20 Mese a 12 találatról 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
21:00 Hogy volt!?
22:00 Csillag születik
23:30 Dunasport
23:45 MüpArt – Harcsa Veronika – 

Gyémánt Bálint: Lifelover
01:15 Világ-nézet 
02:10 Vers Balassi Bálint: 

Adj már csendességet

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 VoltTimer (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Beszélgetés 

Bodrogi Gyulával (ism.)
11:00 TV shop
17:30 Konkrét (ism.)
17:40 Kitekintő (ism.)
18:10 Kamarai Magazin (ism.)
18:40 VoltTimer (ism.)
18:55 Konkrét (ism.) 
19:10 Vény nélkül  (ism.)
19:35 Győr+ Sport (ism.)
20:30 Konkrét (ism.)
20:40 Kitekintő (ism.)
21:10 Kamarai Magazin (ism.)
21:35 VoltTimer (ism.)
21:50 Konkrét (ism.) 
22:05 Vény nélkül  (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.)
23:25 Műsorzárás

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 30., VASÁRNAP
M1
05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Esély
06:20 Magyar gazda
06:50 Útmutató
07:15 Református magazin
07:40 Evangélikus ifjúsági műsor
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:30 A sokszínű vallás
08:40 Katolikus krónika
09:30 Forma-1 – Maláj Nagydíj
12:15 Hírek
12:25 Hétköznapi kifutó 
12:55 "Kellene kiskert, bőtermő!"
13:15 Telesport – Sport 7
13:45 Út Rióba
14:25 Noé barátai
14:55 Zöld Tea
15:25 Épül a park
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 A szakasz 
23:40 Hét perc a mennyországban 
01:20 MüpArt 
02:50 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Mint a mesében 
04:45 Chuck 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:30 Max Steel 
09:55 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop
11:30 Kalandor
12:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:35 Glee – Sztárok leszünk! 
13:35 Glee – Sztárok leszünk! 
14:35 XIII – Az összeesküvés 
16:35 XIII – Az összeesküvés 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Kéjjel-nappal 
22:00 Terminátor 3.: 

A gépek lázadása 
00:10 Portré 
00:50 Szerelmes szerzetes 
02:35 Tengerparti fenegyerek 
03:00 Cobra 11 
03:30 Nincs információ

04:25 Luxusdoki 
05:10 Xena 
06:00 Időnyomozó
06:25 Zöld világ
06:50 Tv2 matiné
09:40 Astro – Világ
10:45 Stílusvadász 
11:15 Stahl konyhája 
11:45 Több mint TestŐr 
12:15 Édes élet 
13:30 Édes élet 
14:45 Édes élet 
16:00 Megasztár 10! 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 A Nagy Duett 
22:55 Utódomra ütök 

00:55 Amerikai dzsigoló 
03:00 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:25 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:50 A férjem védelmében 

08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Napok, évek, századok 
10:00 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:30 Pannon expressz
11:00 Evangélikus istentisztelet

közvetítése Hodosról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Múzeumtúra - Francia módra 
12:40 Ízőrzők: Szentendre
13:15 Szerelmi álmok 
14:50 Hazajáró
15:20 Csellengők 
15:45 Hogy volt!?
16:45 Estélyi ruha kötelező 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Felvidék szépe
19:30 Önök kérték!
20:30 Rózsa Sándor 
21:20 Az én XX. századom 
23:05 Dunasport
23:20 Heti Hírmondó
23:45 Klubszoba
00:40 Napok, évek, századok 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Kitekintő (ism.)
09:40 Kamarai Magazin (ism.)
10:10 VoltTimer (ism.)
10:25 Konkrét (ism.) 
10:40 Vény nélkül  (ism.)
11:05 Győr+ Sport (ism.)
12:00 TV shop
17:30 Széchenyi Híradó (ism.)
18:00 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Épí-Tech (ism.)
19:45 Beszélgetés 

Bodrogi Gyulával (ism.) 
20:50 KultÓra (ism.)
21:45 Konkrét (ism.) 
21:55 Épí-Tech (ism.)
22:25 Beszélgetés 

Bodrogi Gyulával (ism.) 
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Győri ETO FC - MTK NB I-es 

labdarúgó mérkőzés  (ism.)
11:05 TV shop
17:25 ETO-SZESE - Orosháza NB I-es

férfi kézilabda rájátszás mérkőzés
18:10 ETO-SZESE - Orosháza NB I-es 

férfi kézilabda rájátszás mérkőzés
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Kamarai Magazin (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Kamarai Magazin (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 2., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 

– Ádám Miklós káplán
05:21 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:05 Ecranul nostru
13:35 Gasztroangyal 
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:25 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 Bábel 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
23:00 Sporthírek
23:03 Verssor az utcazajban
23:10 Summa
23:40 KorTárs 
00:10 Rex felügyelő 
00:55 Különleges mentőalakulat 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:25 Házon kívül 
00:00 Reflektor 
00:15 Égető bizonyíték 
02:15 A szív útjai 
03:10 A szív útjai 

04:20 Aktív 
04:40 Családi titkok 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro – Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Végre karácsony! 
03:45 Eva Luna 

ÁPRILIS 1., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:35 Hacktion Újratöltve 
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:25 A múlt fogságában 
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:20 Bosszú 
22:10 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:04 Verssor az utcazajban
23:10 A látogató 
23:40 Szimpla történet 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 Különleges mentőalakulat 
01:35 Everwood 
02:20 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 A mentalista 
23:10 Életre-halálra 
00:10 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:40 Reflektor 
01:00 A főnök 
02:00 EgészségKalauz 
02:25 A Grace klinika 
03:10 A szív útjai 

04:30 Családi titkok 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro – Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 NCIS: Los Angeles 
23:55 Zsaruvér 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Kelj fel komám, ne aludjál! 
03:35 Eva Luna 

07:35 Domovina
08:05 Könyvajánló – Benkő Mihály: 

A magyar kipcsakok
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:05 Közbeszéd
09:30 Zebra
10:00 A hegyi doktor 
10:50 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:30 Gyalogbéka
15:10 Hungarikum
15:40 Darabokra szaggattatol
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Mire megvénülünk 
20:50 A hegyi doktor 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:55 Az álomnő 
23:25 Kultikon 
23:40 Könyvajánló – Benkő Mihály: 

A magyar kipcsakok

MÁRCIUS 31., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin
13:05 Domovina
13:35 Magyarlakta – 

vidékek krónikája
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Hacktion Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:20 Az Este
23:00 Híradó
23:10 Sporthírek
23:14 Verssor az utcazajban
23:20 Aranymetszés
00:15 Rex felügyelő 
01:05 Különleges mentőalakulat 
01:50 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Castle 
23:05 CSI: A helyszínelők 
00:10 Reflektor 
00:25 Minden lében négy kanál 
01:30 Kémpárbaj 
02:15 A szív útjai 
03:10 A szív útjai 

04:35 A férjem védelmében 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro – Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 NCIS 
23:55 Elit egység 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 NCIS 
03:00 Maricruz 
03:45 Eva Luna 

07:30 Híradó
07:35 P'amende
08:05 Könyvajánló – Móra Ferenc: 

Csilicsali Csalavári Csalavér
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd
09:40 Élő egyház
10:10 Isten kezében
10:35 Rome Reports
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Utánam, srácok!
14:55 Hungarikum
15:25 A zenén túl
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Linda 
20:55 A hegyi doktor 
21:40 Hírek
21:50 Dunasport
21:55 Dokureflex 
21:56 Magyarok a Barcáért 
23:45 Kultikon 

07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül 
10:00 Kamarai Magazin (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 ETO-SZESE - Orosháza 

NB I-es férfi kézilabda
rájátszás mérkőzés (ism.)

12:20 TV shop
17:55 Műsorkezdés híradó ajánló
17:57 Kamarai Magazin (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 Arrabona évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Arrabona évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.) 
08:15 Széchenyi Híradó (ism.)
08:45 Beszélgetés 

Bodrogi Gyulával (ism.) 
09:50 TV shop (ism.)
17:25 Győri ETO FC - MTK NB I-es 

bajnoki labdarúgó mérkőzés 
18:10 Győri ETO FC - MTK NB I-es 

bajnoki labdarúgó mérkőzés 
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Arrabona évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Arrabona évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:35 Unser Bildschirm
08:00 Könyvajánló – Gera Katalin: 

Tündéri realizmus
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 Sportaréna
10:05 A hegyi doktor 
10:55 Mire megvénülünk 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:30 Gyalogbéka
15:00 Közlekedés XXI.
15:30 Régészeti szenzáció 

az Urálon túli sztyeppén
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Én, Strasznov Ignác, 

a szélhámos 
20:40 A hegyi doktor 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 A félszemű Jack 
00:00 Kultikon 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

• Májusi EURO középfokú nyelvvizsga-felkészítô tanfolyamok
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok több szinten is
• Középfok szinten tartó tanfolyam németbôl
• Érettségire felkészítô tanfolyamok angolból, németbôl
• Spanyol, francia, orosz kurzusok több szinten
• Olasz nyelvvizsga-felkészítés minden szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

ÁPRILIS 3., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:30 Rondó
13:05 Alpok-Duna-Adria
13:35 Átjáró
14:05 Útravaló
14:25 Különleges mentőalakulat 
15:10 A múlt fogságában 
16:05 Híradó+
16:20 Rex felügyelő 
17:10 Szerencse Híradó 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa

megakad a torkán 
21:20 Munkaügyek 
21:55 Az Este
22:35 Híradó
22:45 Sporthírek
22:49 Verssor az utcazajban
22:55 Barangolások öt kontinensen 
23:25 Történetek a nagyvilágból 
23:55 Rex felügyelő 
00:45 Különleges mentőalakulat 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen - 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen - 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Szexterápia 
00:00 Brandmánia 
00:40 Reflektor 
01:00 Dollhouse - A felejtés ára 
01:55 a'la CAR 
02:25 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

04:30 Családi titkok 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Sherlock és Watson 
23:55 Kettős ügynök 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Sherlock és Watson 
03:00 Kettős ügynök 
03:45 Eva Luna 

08:00 Könyvajánló – A jegyesek: 
újrameséli Umberto Eco

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:00 A papiros története
10:15 A hegyi doktor 
11:05 Én, Strasznov Ignác, 

a szélhámos 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Gyalogbéka
15:00 Voyager – 

A múlt titkai és legendái 
15:35 Táncvarázs
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Sándor Mátyás 
20:50 A hegyi doktor 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:55 Egy bolond százat csinál 
23:30 Kultikon 

07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 TV shop
17:55 Műsorkezdés híradó ajánló
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Városvezető beszélgetés 

Borkai Zsolt polgármesterrel
20:30 Városunk
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Városvezető beszélgetés 

Borkai Zsolt polgármesterrel 
(ism.)

22:30 Városunk (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 4., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:05 Esély
13:35 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban
13:55 Történetek a nagyvilágból 
14:25 Különleges mentőalakulat 
15:15 A múlt fogságában 
16:05 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Párizsi mentősök 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:10 Sporthírek
23:14 Verssor az utcazajban
23:20 Örvény 
01:00 Rex felügyelő 
01:50 Különleges mentőalakulat 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen - 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:35 Csók és csata 
16:10 Az örökség 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen - 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 A zöld íjász 
23:05 Gyilkos elmék 
00:10 Reflektor 
00:25 Odaát 
01:30 Kalandor
01:55 Az egység 
02:40 4ütem 
03:05 A szív útjai 

04:30 Célkeresztben 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Knight Rider 
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Férj és férj 
01:05 Tények Este
01:50 Aktív 
02:15 Szellemdoktor 
03:05 Eva Luna 
03:45 Célkeresztben 

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 
10:00 Városvezető beszélgetés 

Borkai Zsolt polgármesterrel 
(ism.)

10:30 Városunk (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Műsorkezdés híradó ajánló
17:57 Városvezető beszélgetés 

Borkai Zsolt polgármesterrel 
(ism.)

18:25 Városunk (ism.)
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Beszélgetés Risztov Évával
20:30 Arrabona évszázadai
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Beszélgetés Risztov Évával (ism.)
20:30 Arrabona évszázadai
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV
07:35 Alpok-Duna-Adria
08:05 Könyvajánló - Zelk Zoltán: 

Egy kutya emlékei
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Mesélő cégtáblák
09:05 Közbeszéd 
09:30 Csellengők 
10:05 A hegyi doktor 
10:55 Sándor Mátyás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Gyalogbéka
15:00 Kövek és emberek
15:30 Párbeszéd a világgal: A maorik 
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
21:05 Rocca parancsnok 
21:50 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 Mesés férfiak kurblival 
23:35 Kultikon 
23:50 Könyvajánló - Zelk Zoltán: 

Egy kutya emlékei

HIRDETMÉNY

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport Győr Város 1/2006. (01.25.) ök. rende-
lettel elfogadott településrendezési tervének a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet.) 37. § (2) bekezdése alapján partnerségi egyeztetés
keretében az alábbi tervmódosítással érintett területet mutatja be:

A Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján 2013. március 28-tól számított 21 napig tekinthetŐk meg az önkormányzat elŐcsarnoká-
ban. Az elŐzetes tájékoztatási szakaszban a kormányrendelet és a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggŐ partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet szerint az értesített partnerek 21 napon belül postai vagy elekt-
ronikus úton és a hirdetmény mellett kifüggesztett formanyomtatványon tehetnek írásban javaslatokat, észrevételeket a tervmódosítási
javaslatokkal kapcsolatban, 9021 GyŐr, Városház tér 1. vagy a juhaszbalazs@gyor-ph.hu címen. 

Győr-Abda közigazgatási határ módosításával kapcsolatos tervmódosítási eljárás
A közelmúltban megépült Győrt Abdával összekötő kerékpárút. A két település az együttműködés során te-
rületcserében és a közös közigazgatási határ rendezésében is megállapodott. Tárgyi eljárásban mindkét te-
lepülés pontosítja közigazgatási határát és a területcserében érintett ingatlanok szabályozási tervét változatlan
formában beemelik saját szabályozási tervébe.
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

FUSSBALL. Der
Győrer ETO FC emp-
fängt in der 22. Run-
de der OTB Bank Li-
ga am Samstag um
20 Uhr den MTK Ve-
rein. Es ist die zweite
Begegnung der bei-
den Mannschaften
innerhalb von vier Ta-
gen im ETO Park, be-
im ersten Mal trafen
die Gegner im Unga-
rischen Cup auf -
einander. 

M Ä N N E R H A N D -
BALL. Der ETO-SZE-
SE Verein spielt am
Sonntag um 18 Uhr in
der Universitätshalle ge-
gen Orosháza. Am zwei -
ten Spieltag der Verlän-
gerung im Männer-
handball wollen sich die
Grün-Weißen ihren ers-
ten Sieg sichern.

FRAUENBASKETBALL. Der Hat-Agro UNI Győr Verein empfängt in der
Mittelphase der Frauenbasketball-Meisterschaft am Mittwoch um 18 Uhr
in der Magvassy Mihály Sporthalle die Mannschaft des  DVTK. Die Győrer
möchten den Tabellenführer aus Miskolc besiegen.DIE WANDERAUSSTELLUNG IKO-

NEN UND RELIQUIEN Bildervereh-
rung im Osten und im Westen  kann von
21. März bis 11. November in der Pannon-
halmaer Hauptabtei besichtigt werden.
Die diesjährige Wanderausstellung der
Abtei präsentiert mittels Ikone, Reliquie
und Tafelbild die für das große Publikum
weniger bekannten Elemente der kompli-
zierten Verhältnisse, die sich mit den Rep-
räsentalien und Bildern des griechischen
und römischen Christentums verknüpfen.

Unter Leitung von KOBAYA -
SHI KEN-ICHIRO spielt das
Győrer Philharmonische Or-
chester am 31. März um 19
Uhr im Richter Saal. Auf dem
Konzert gibt es zu hören: L.
van Beethoven: Egmont-Ou-
vertüre, Kodály Z.: Galántaer
Tänze und auch van L. van Be-
ethovens III. Symphonie in Es-
Dur: „Eroica”.

Unter dem Motto ”TAG DER BEMALTEN EIER” erwartet am 30. März
zwischen 10 und 16 Uhr eine Ausstellung und ein Spielhaus, welches den
ganzen Tag geöffnet ist, Kinder und Erwachsene  im „Haus der Kinder” (Gyer-
mekek Ház). Die aus den verschiedenen Regionen des Landes eintreffenden
„Eierschreiber” zeigen uns ihre mit verschiedenen Techniken gefertigten Wer-
ke. An diesem Tag kann man kaufen, ausprobieren, sich Geheimnisse ab-
gucken, ins Gespräch kommen, Nudeln kochen und Feiertags-Geschenkar-
tikel herstellen. Auf der Veranstaltung kann man ab 15 Uhr die Vorstellung
„Engelslämmlein” von Écsi Gyöngyi sehen. Die Teilnahme ist kostenlos!
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

ARANYLÓK KLUBJA a Bezerédj-
kastélyban március 28-án 18 órakor.
Minden hónapban várják a táncolni sze-
rető felnőtteket párjukkal, barátaikkal
együtt a batyus klubba. A zenéről Szilasi
Lajos gondoskodik. Belépő: 400 Ft.

M I N D E N N A P I
F Ü G G Ő S ÉG E -
INK címmel, dr. Za-
cher Gábor előadá-
sát hallgathatják
meg az érdeklődők
április 4-én 19 órá-
tól a Kovács Margit-
iskolában. A belé-
pés ingyenes.

A HÍMES TOJÁS NAPJA címmel, kiállítás, s egész napos játszóház várja a gyerekeket
és a felnőtteket március 30-án, 10 és16 óra között a Gyermekek Házában. Az ország kü-
lönböző vidékeiről érkező tojásírók bemutatják nekünk a különféle technikákkal készített
alkotásaikat. Lehet ezen a napon vásárolni, kipróbálni, titkokat ellesni, beszédbe elegyed-
ni, tésztát sütni, ünnepi ajándéktárgyakat készíteni. A rendezvényen 15 órától megtekint-
hető Écsi Gyöngyi Angyalbárányok című előadása. A részvétel ingyenes!

A BOLDOGSÁG ÉKKÖVEI – könyvbe-
mutatóra hívják az érdeklődőket a boldog-
ság szakértői. A könyvet Horváth Ferenc bol-
dogságkutató, Lampert Bálint természetba-
rát, Kustán Melinda iparművész mutatja be
március 29-én 17 órakor a BBMMK-ban.

A MAGYAR TÖRTÉNETFILOZÓ-
FIA ÉS KÖLTÉSZET A KÉT VILÁG-
HÁBORÚ KÖZÖTT címmel dr. Boros
István filozófiatörténész előadását hallhat-
ják az érdeklődők április 3-án 17 órakor, a
TIT Pannon Egyesülete Székházában. 

KOBAJASI KENICSIRO vezényletével zenél a
Győri Filharmonikus Zenekar március 31-én 19
órai kezdettel a Richter Teremben. A koncerten hall-
ható: L. van Beethoven: Egmont-nyitány, Kodály Z.:
Galántai táncok, L. van Beethoven: III. (Esz-dúr)
„Eroica” szimfóniája is.

IKON ÉS EREKLYE Képtisztelet keleten és nyu-
gaton – időszaki kiállítás látogatható március 21.
és november 11. között a pannonhalmi főapátság-
ban. Az apátság idei időszaki kiállítása a görög és
a latin kereszténység képmásokhoz és képekhez
fűződő összetett viszonyának fontos, a nagyközön-
ség számára kevéssé ismert elemeit mutatja be az
ikon, az ereklye és a táblakép médiumán keresztül.

„ÉLETUTAK” c. fotókiállításának megnyitására tisz-
telettel meghívja Önt, A Hét Szabad Művészet Szen-
télye Galéria (Zrínyi u. 13.). Mészáros László dr. és Dá-
niel István fotóművészek kiállítását, március 26-án
15.30 órától tekinthetik meg a látogatók.. A kiállítást
megnyitja dr. univ. Németh Mária, a Szentély Galéria
művészeti vezetője. A kiállítás ingyenesen megtekint-
hető április 27-ig, naponta 10–17 óra között.

ŐRIZZÜK A LÁNGOT...– beszélgetős estére
várják az érdeklődőket április 1-jén 18 órakor a
Gyermekek Házában. Medgyesi Évi beszélget
Szikra Margó énekes, mesélővel. Hallhatunk a haj-
dan volt falusi életről, a hagyományok őrzéséről,
az ünnepek szentségéről, a család és a falu össze-
tartó erejéről. Mindezekről hitelesen mesél a 80
éves, tiszta lelkületű öregszüle, Szikra Margó.

A BOR SZERELME, A SZERE-
LEM BORA című előadáson vehet-
nek részt az érdeklődők április 1-jén,
18 órakor a Zichy-palotában a Polgá-
ri Szalon szervezésében. A házigaz-
da, Szigethy Gábor író látja vendégül
Lovas Rozi színművésznőt és Balin-
kó Tamás rendezőt, színművészt. Be-
lépőjegy ára: 1000Ft.

„HEGYALJÁN INNEN – SOKO-
RÓN TÚL” népmesemondó-ver-
senyt tartanak a Bezerédj-kastély-
ban április 1-jén 9 órakor. A verse-
nyen, a Győr környéki iskolák leg-
tehetségesebb mesemondói mé-
rik össze tudásukat.

BATI-MATI - a Csörgősipka Szín-
ház előadását tekinthetik meg az ér-
deklődők március 29-én 10 órától a
József Attila Művelődési Házban.

Ön-arckép. Kétnapos, hétvégét átívelő önbecsülés-tréninget tart
Mayer Ildikó életstratéga, a Családi Kör projektvezetője március 29-
én, szombaton és 30-án, vasárnap, mindkét napon 10 órától 17 óráig.
A tréning címe: Ön-arckép. A két nap egymásra épül, elméleti tan-
anyagot és gyakorlatokat is tartalmaz. A tréning ideje alatt gyermek-
felügyeletet tudnak biztosítani. A program ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Jelentkezni e-mailben a csaladi.kor@maltai.hu e-mail cí-
men, vagy telefonon a +36-30/833 9184-es mobilszámon lehet.
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Újra a Borháló Győr csapatával
beszélgetek, immár az elkészült
üzletben. Nagyon szép lett, sike-
rült nagyon autentikus, pincés,
boros hangulatot teremtenetek. 

Örülünk, hogy tetszik, nagyon jók
a visszajelzések. Mindenki, akivel be-
szélgetünk izgalmas, régi emlékeket
oszt meg velünk. Reméljük mindenkit
megérint majd az atmoszféra.

Sokat hallunk a közösségépí-
tésről. Nagyon aktívak vagytok
az interneten.

A Borháló az értékesítést és a közös-
ségépítést egy szerves és elválaszthatat-
lan egységként kezeli. Azt is mondhat-
nám, hogy az eddig megnyílt Borháló üz-
letek nagyon hamar összetartó, egymás-
ra figyelő közösségi szigetként nőttek ki
a rohanó mindennapokból. Manapság
ilyen dolgokért nagyon könnyű rajongani! 

Hogyan kerülhet egy bizo-
nyos bor, illetve borász az üzlet-
be, a választékba? Milyen borok
lesznek a polcokon? 

A Borháló a borok kínálatának ala-
kításába aktívan szeretné bevonni –
és be is vonja – az üzletbe betérő vá-
sárlót. Hiszen ki tudná a legjobban
megmondani, hogy mire van szüksé-
ge, mint maga a vevő. Az egyedi kéré-
sek, észrevételek és javaslatok na-
gyon fontosak a számunkra, és a fel-
merülő ötletek, igények mentén alakul
folyamatosan a Borháló szortimentje.
Ez számunkra is remek érzés, de ezt
igazán a fogyasztók értékelik!

Rozét vagy inkább fehérbort
igyunk tavaszi hangulatunkban?

A rozé mindenképpen a tavasz bo-
ra, a tavasz hírnöke. Ha igazán jót ta-
lálunk, akkor friss, mint a tavaszi zá-
por, üde, illatos, könnyed, és ráadásul
olyan, mint egy emlékezetes flört,
nem tud elkötelezni. Tehát szerintem
érdemes váltogatni, hiszen más és
más szépségei lehetnek a különböző
fajtájú, áztatási idejű rozéknak. 

A rozékészítésben is többféle stílus
előfordul Magyarországon, szerencsé-

re egyre jobban hódít a gyümölcsbom-
ba típusú ízes, zamatos, reduktív mó-
don készült, az elsődleges aromáktól
kicsattanó bor. Számomra a favorit a
Frittmann málnás-epres valóban na-
gyon könnyű, de valamiért titokzatos
rozéja, valamint Takler Ferenc inkább

fűszeresebb, kadarkásabb jellegű bora.
Font Gáborék Franciaországban a leg-
nagyobb nemzetközi rozéversenyről
bronz éremmel tértek haza, az ő néhány
órán keresztül héjon áztatott Kékfran-
kos rozéja pedig számomra a mélysé-
get képviseli zamatokban, ízekben.

Nem szeretném magamnál tartani
a szót, de a rozé kapcsán meg kell em-

Győr, Pálffy utca 3.
www.borhalo.com/gyor
Facebook: borhalogyor
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Ma megnyitja kapuit a Borháló Győr
lékeznem a sillerről vagy ahogy néhá-
nyan hívják, fuxliról, amely a róka vö-
röses színárnyalatáról kapta a nevét,
régen kastélyos bornak hívták. Hűvö-
sebb tavaszi délutánokon, estéken ki-
váló választás, amely bortípus valahol
a rozé és a vörösbor között helyezke-

dik el. Az idei legjobb szerintem Tóth
Ferenc 2012 év egri borásza hagyo-
mányőrző Kadarka sillerje lett, amely
frissessége mellett képviseli a Kadar-
ka fűszeres, kicsit paprikás ízvilágát,
de a lényeg, hogy egy komplex, de
könnyen iható, jól fogyasztható „csú-
szós” sillert készített. 

(X)

szerző: w. a.
fotó: marcali gábor

Győr folyamatosan fejlődik, szépül, így
a minőségi vendéglátásra is egyre na-
gyobb az igény – erről beszélt Borkai
Zsolt polgármester a Kristály étterem

új épületszárnyának ünnepélyes átadá-
sán. A belvároshoz közeli vendéglátó-
hely most megnyílt elegáns, exkluzív ré-
szének megépítését az Új Széchenyi
Terv Operatív Programja több mint 30
millió forinttal támogatta. 

Megnyílt a Crystal étterem
Berkes Gyula címzetes kanonok ál-

dotta meg a Kristály étterem nevében
is exkluzívabb épületszárnyát, a
Crystalt, majd Borkai Zsolt polgár-
mester is méltatta a mintegy százöt-
venmillió forintos beruházást. A város-
vezető hangsúlyozta, a győri gazda-
ság sok területen fejlődik, és ehhez
kapcsolódik az egyre bővülő vendég-
látó-ipari kínálat is.

Az étterem tulajdonosa lapunk-
nak elmondta, a rendezvények iránti
nagy érdeklődés ösztönözte őket ar-
ra, hogy bővítsenek. Huszár Kriszti-
án hozzátette, régóta érezték annak
szükségességét is, hogy egy minő-
ségibb étteremrészt alakítsanak ki,
illetve nyissanak meg. Ahhoz, hogy a
vendégek érezzék, hogy foglalko-
zunk velük, mindig valami újat kell ki-
találni, és nekünk is meg kell újulni –
hangsúlyozta.

Az új, mintegy kilencven fő befo-
gadására alkalmas részben elegán-
sabb környezetben, megreformált ét-
lappal várják a vendégeket: korszerű-
södött a konyha, színesedett és jelen-
tős minőségi fejlesztésen ment át az
étel- és italkínálat. Közel tíz fővel, köz-
tük egy protokoll-főszakáccsal bő-
vült a személyzet is. 

Mészáros Rosé 2013 – 2 L 840 Ft/L
Takler Rosé –3 L 1.140 Ft/L
Cezar Rosé – 1,5 L 860 Ft/L
Tóth Ferenc Pentaton Cuvée – 2 L 1.090 Ft/L 

Lisica Cirfandli –1,5 L 1.080 Ft/L
Szőke Mátyás Hajnal Blanc –1,5L 997 Ft/L
Radics Barna Tokaji Sárgamuskotály – 2 L 890 Ft/L
Frittmann Cserszegi Fűszeres –3 L 790 Ft/L

Nyitás március 28-án délelőtt 10 órakor
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Az embereket mindig is foglalkoz-
tatta a halhatatlanság gondolata, ha
nem is az örök élet kialakításának
mikéntje, de a minél hosszabb élet-
kor elérése annál inkább. Az örege-
dés késleltethető – állítja dr. Miriam
Stoppard, aki ebben a könyvben
először osztja meg titkait a magyar
olvasókkal, miként szállhatunk
szembe a korunkkal, hogyan lehe-

szerző: dr. radics judit pszichiáter,
pszichoterapeuta, alvásszakértő főorvos 

fotó: illusztráció

Bár a rossz hangulat nem tévesztendő össze a valódi
depresszióval, a tünetek mindkét esetben hasonlóak.
Így nem kevés emberre jellemző, hogy a télen olyan
mértékben csökken le aktivitása és kezdeményező-
készsége, hogy az már a mindennapi munkavégzés,
a napi teendők rovására történik. A tünetek még már-
ciusban is jelentkezhetnek.

Évszakhoz kötött depresszió
Ez a hangulatromlás bár típusosan november, de -

cember táján szokott bekövetkezni, mégis vannak,
akiknél februárban, márciusban jelentkeznek a tüne-
tek. Régebben a befelé fordulást, passzivitást írták a
tavaszi fáradtság rovására, azonban az utóbbi években
kiderült, hogy az ilyen problémával küzdő emberek egy
része az évszakhoz kötött depresszió tüneteivel küzd. 

Tünetei
A megnövekedett alvásigény, a fokozott étvágy, a ke-

vésbé aktív életforma egy pontig  télen szinte természe-

tünk egészségesek és hosszú éle -
tűek. Megszámlálhatatlan csoda-
szernek kikiáltott termék áll rendel-
kezésükre azoknak, akik az örege-
dés elleni küzdelemben nem akar-
nak alulmaradni. Világszerte nagy
horderejű kísérletek folynak az öre-
gedés folyamatának késleltetése
érekében. Megtudhatjuk, hogyan
tartsuk távol időskorban az oly gya-

tesnek mondható, azonban ha ez egy bizonyos mérté-
ket meghalad, és kifejezett passzivitásba, kedvetlen-
ségbe, örömtelenségbe, tétlenségbe csap át, nehezen
megy a napi munka ellátása, vagy
akár a munkahelyi teljesítmény is
romlik, akkor már gondok lehetnek
belőle. Időzavar állhat elő, ez pedig
komoly stresszhez, és ennek nyo-
mán valódi depresszió kialakulásá-
hoz vezethet. Ezt a tünet-együttest
Szezonális Affektív Betegségnek
(SAD) – közismertebb nevén – téli
depressziónak nevezzük.

Előfordulásának gyakorisága 
A panaszok súlyos formában az átlagemberek 2–5

százalékát érintik, de már kisebb-nagyobb stresszt és
mindennapi lelki szenvedést 11 százalékuknak okoz.
Az évszakhoz kötött jelleg abban is megnyilvánul, hogy
minden évben, adott hónapban rendszeresen vissza-
térnek a tünetek. Igen gyakori és előtérben álló tünet
lehet az alvás mennyiségének megnövekedése: a dél-
utáni, a sötétedés beálltával párhuzamosan jelentkező
álmosság, és korai lepihenés, vagy az akár napközben
is jelentkező kifejezett alvásigény. Sokan akármilyen ko-
rán fekszenek is le, reggel nehezen tudnak kibújni az

ágyból. Az állandó eszegetés – főleg cukros, zsíros,
nagy kalóriatartalmú ételek megkívánásának kellemet-
len következménye lehet a testsúly gyarapodása. Van-

nak, akiknek határozot-
tan nehezére esik a
mozgás, állandóan fá-
radtnak érzik magukat,
nehezükre esik a kon-
centrálás, kezdeménye-
zőkészségüket, kreativi-
tásukat elvesztik, sem-
mi nem érdekli őket,
rossz a hangulatuk. 

A kivizsgálás nem nélkülözhető!
Fontos azonban tudni, hogy fáradékonyságot –

mely a hangulatzavarnak is az egyik tünete – számta-
lan belgyógyászati probléma (például vérszegénység,
szívbetegség, pajzsmirigy-alulműködés) is okozhat,
ezért helyes, ha egy általános belgyógyászati vizsgálat
a terápia része. Ha ennek eredménye negatív, és a fen-
ti panaszok fennállnak, úgy nagy valószínűséggel év-
szakhoz kötött depressziós epizód áll fenn. Célszerű
a megfelelő terápiát igénybe venni, mely 1-2 héten be-
lül a fáradtság, kedvetlenség, lehangoltság, passzív vi-
selkedés megszűnéséhez vezet.

kori betegségeket, mint a cukorbe-
tegség, a szívpanaszok, hogyan ke-
rüljük el az elhízást, hiszen ezek va-
lóban az öregedés okozói lehetnek.
A színes képekkel illusztrált könyv
rendkívül hasznos tanácsokat nyújt
ahhoz is, hogyan fejlesszük fizikai
és szellemi egészségünket egysze-
rű életmódbeli változtatások segít-
ségével. 

A hét orvosi témája:

A tél végi
rossz 

hangulat

A probléma
depresszióhoz

vezethet

Olvasni jó!

Dacolj az éveiddel!
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Válaszol: Dr. Süle János osztályvezető
főorvos

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Mennyi idő alatt adja át a fertőzést a kullancs
az embernek?

Legalább egy napra van rá szüksége ahhoz, hogy
fertőző gyomortartalmát több alkalommal az emberi
szervezetbe pumpálja.  Ezért aztán, ha a kullancsot idő-
ben eltávolítjuk, megelőzzük a betegség kialakulását. 

Kinek ajánlja az aktív védőoltást?
A kullancs két betegséget terjeszt: a vírusos agyhár-

tyagyulladást és a Lyme-kórt. Védőoltás csak az előbbi
kialakulásának megelőzésére létezik. Aki sokat jár erdő-
ben, a természetben, annak érdemes beoltatni magát.

Értelmezzük vérnyomásértékeinket!
A digitális vérnyomásmérők megjelenése
óta senkinek nem jelent gondot otthon,
hogy önállóan megmérje a vérnyomását.

Mit jelentenek a számok?
Az első szám a szisztolés vérnyomás,

a második szám a diasztolés vérnyomás
(„per” érték), a harmadik szám pedig a
pulzus. A szisztolés vérnyomásérték a
szív összehúzódásakor mérhető nyo-
mást mutatja. A diasztolés vérnyomás-
érték az egyes szívösszehúzódások kö-
zötti nyomást mutatja. Fontos, hogy nyu-
galomban, pár perces pihenés után
kezdjünk neki a mérésnek. 

Kórosan magas vérnyomás
Amennyiben a felső érték eléri a 180,

Az oltás három alka-
lomból áll, a harma-
dik már csak egy biztonsági beavatkozás. Az oltás nem
véd egy éle ten át, 3–5 évenként egy emlékeztető oltásra
van szükség. Ha valaki egyszer megkapta a vírusos agy-
hártyagyulladást, akkor örökre védettséget szerez.

Milyen tünetek esetén kell orvoshoz fordulni?
A betegség lappangási ideje általában három hét.

Gyakori, hogy mintegy tíz napot követően influenzasze-
rű tüneteket, lázat, fejfájást, hányingert, végtagfájdal-
mat vált ki. Ilyenkor még vérből sem állapítható meg,
hogy kullancs terjesztette agyhártyagyulladást kapott-e
a beteg. A fertőzöttek többségénél csak ennyi a tünet,
másoknál azonban kialakulhatnak az idegrendszeri pa-
naszok, melyek mindenképpen kórházi ellátást igényel-
nek. Ilyenkor az agynyomást csökkentjük, pótoljuk a fo-
lyadékot, fájdalomcsillapítót adunk. 

vagy az alsó érték a 110 Hgmm-t, magas
a szívinfarktus, a stroke vagy más kataszt-
rófaállapot kockázata az adott pillanatban.
Ilyenkor segítséget kell kérni. Fejfájás,
hány inger, hányás, zavartság, látászavar,
mellkasi fájdalom, fulladás társulhat a na-
gyon magas vérnyomáshoz. Ha ezeket
észleli, kérjen azonnal orvosi segítséget! 

Kezdődő magas vérnyomás
A 140/90 és 160/100 Hgmm közötti

magas vérnyomás fokozza a szívinfark-
tus és a stroke kockázatát, hosszú távon
károsítja a szív és a vese működését. Ez
különösen azoknál a betegeknél fontos,
akiknél egyes szervek már egyéb beteg-
ség miatt károsodtak. Ha három napon
keresztül mér ilyen értékeket, és koráb-

ban normális volt a vérnyomása, jelent-
kezzen a háziorvosánál kivizsgálásra.

Magas normál értékek 
A 120/80 és 140/90 Hgmm közöt-

ti értékeket nem nevezzük magas vér-
nyomásnak, de már meghaladja az
optimálisnak vélt értéket. A szakem-
berek ilyenkor még nem tartják indo-
koltnak a gyógyszeres kezelést, de az
esetek egy részében idővel valódi ma-
gas vérnyomás betegség szokott ki-
alakulni. Ha egyidejűleg szív- vagy ve-
sebetegség is fennáll, akkor érdemes
már ilyenkor is kezelést indítani. Ha
már magas vérnyomása ismert, és ke-
zelik, akkor ezek az értékek jól beállí-
tott vérnyomásnak felelnek meg.

A normális vérnyomás
A 90/60 és 120/80 Hgmm közötti

érték felnőtteknél normálisnak számít.
Vannak, akik szédülésre panaszkod-
nak, ha 110 Hgmm alá csökken a vér-
nyomásuk. Erre a nyári hónapokban
különösen érdemes odafigyelni. 

A kórosan alacsony vérnyomás
A 80/60 Hgmm alatt érték újonnan ki-

alakult szívbetegség, fertőzés, esetleg
hormonális problémák vagy idegrendsze-
ri betegségek velejárója lehet. A kellő mér-
tékű folyadékfogyasztás a vérnyomás nö-
vekedését eredményezheti. Legalább na-
pi 2–2,5 liter folyadék fogyasztása javasolt.
Az alkohol direkt értágító hatása miatt sze-
szes italok fogyasztása ellenjavallt.

A hidegftront hatása
Az erős hidegfront hatásaira különösen a
magas vérnyomásban szenvedőknek és a
szívbetegeknek kell odafigyelniük. Akik
frontérzékenyek és ráadásul magas vér-
nyomásban (hipertó-
niában) szenvednek,
fontos, hogy odafigyel-
jenek gyógyszereik
helyes szedésére. Az
esetleges vérnyomás-
kiugrás tünete lehet
az erős fejfájás, tarkó-
táji nyomás, ha ez
nem szűnik, érdemes orvosi szakvéle-
ményt kérni. Ismert jelenség az úgyne-
vezett görcskészség fokozódása is, ami
szívbetegeknél okozhat szorító mellkasi
érzést, de például vesebetegek hasi gör-
csét is kiválthatja. A vitaminokban gaz-
dag táplálkozás sokat segíthet csakúgy,
mint a megfelelő, napi folyadékbevitel.

Éljünk kevesebb stresszel!
A dühkitörések ötszörösére növelik a szív -
infarktus és háromszorosára az agyvérzés

kockázatát – derült ki
amerikai kutatók által
megjelentetett elemzé-
séből. A kutatók szerint
ugyanis a pszicholó-
giai stressz felgyorsítja
a szívverést és növeli a
vérnyomást. Az agyvér-

zés esélye ugyanilyen esetben több mint
háromszorosára nő. A dührohamok szív rit -
mus zavart is okozhatnak.

A hét kérdése: a kullancsfertőzésről
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Hol lakik a boldogság?

Tudta?

• 1800 családi ház, és közel ennyi hétvégi ház
található. 

• A falu minden része elérhetô menetrend szerinti
autóbuszjárattal. 

• Az óvodába 220, az általános iskolába közel
400 gyermek jár.

• 2011. óta 2 csoportos bölcsôde fogadja
a legkisebbeket. 

Openhouse kislexikon

• kertváros:
drágább, jellemzôen nagy alapterületû lakások, jellemzôen külvárosban.

• lakóparkok (magyar):
kertvároshoz képest olcsóbbak, jelentôs méretbeli különbségek
vannak, tehát igazodik az igényekhez és pénztárcákhoz, általában
jóval központibb elhelyezkedésûek

• bérház (régi):
javarészt leromlott állapotú, általában nincs megoldva a parkolás

• panel: teljes panelprogramon átesett épületek esetében nem is olyan
rossz, de nem az az ár- és presztízsszint, mint egy lakóparknál.

Tiszta a környezet, kulturált közin-
tézmények, parkosított terek, közös-
ségi helyek ahol bizalmatlanság nél-
kül együtt lehetünk — ilyen elvárások
fogalmazódnak meg többségünk-
ben. A nyugodt, bájos vidéki elemek-
kel rendelkezô település elégedett-
séget kelt. Juhászné Árpási Irma,
Gyôrújbarát polgármestere azt
mondja, a 6100 fôs településük lakó-
inak közel fele önként választotta lak-
helyéül ezt a települést. „Talán azért,
mert meglátta benne a szépséget,
felfedezte benne a vonzerôt, amely
feledteti azt, hogy naponta öt-hat
vagy több kilométert kell autózni, bu-
szozni a munkahelyig. Gyôrújbarát a
Kisalföld gyöngyszeme, a Sokorói-
dombság és a Kisalföld találkozásá-
nál fekvô csodálatos természeti, jó

gazdasági adottságokkal rendelke-
zô település.”

Gyôrújbaráton kristálytiszta levegô,
gyönyörû környezet, madarak, csönd,
kedves emberek várnak. Viszonylag
olcsók az ingatlanok, a legújabb lakó-
kertben is ott már a betonút. A Száz-
szorszép lakókertben családi házak,
ikerházak épülhetnek — a telkek itt is
megfizethetô áron találnak gazdára. A
nagyobb bevásárlásokat pedig Gyôr-
be menet el lehet intézni, mert a nagy-
városra azért mégiscsak szüksége
van néha az embernek.

Más községekkel ellentétben a fa-
lu fiatalodik. Az idetelepülôk jelentôs
hányada fiatal, többgyermekes csa-
lád, fôleg értelmiségi. Igen, az is von-
zó lehet, hogy az ember hozzá ha-
sonló szomszédokkal veszi körbe

magát: akik ugyanolyan élethelyzet-
ben vannak, akikkel össze lehet járni,
akik megértik a korosztályos gondja-
it. A fiatalabb generáció pont azt dí-
jazza a nagyvárosok körüli falvak-
ban, hogy 2in1 megkapnak mindent,
amire szükségük van: Gyôr nyüzsgé-
sét, kulturális életét, infrastruktúráját
— és Gyôrújbarát életminôségét,
megfizethetô telekárait, barátságos
viszonylatait, stresszmentes környe-
zetét, közbiztonságát.

„Ahhoz, hogy egy nagyváros tö-
vében lévô település ne egy alvó fa-
lu legyen, nem elég csak az infra -
struktúra megléte, ettôl sokkal több-
re van szükség. Fontos, hogy min-
den korosztály megtalálja a hozzá
közel álló szabadidôs tevékenysé-
get, elfoglaltságot.

Erre alkalmas a sportcsarnok —
mely nemzetközi rendezvények hely-
színe is lehet” — folytatja Irma. „Több
mint 120 gyermeknek és fiatalnak ad
egészséges mozgást és kikapcsoló-
dási lehetôséget a Csobolyó Nép-
táncegyüttes. 2005-ben készült el az
új Mûvelôdési Otthon és Faluház,
melynek színháztermében közel 400
fô tud helyet foglalni. Uniós forrásból
megújult az iskolánk, az óvodánk
egyik épülete. Egy turisztikai pályázat
keretében megújultak a fontosabb ki-
rándulóhelyeink.”

Mert Gyôrújbarát gyönyörû: a Kiál-
tó-hegy 234 m magas csúcsáról tiszta
idôben láthatók az Alpok havas ormai,
csodálatos panoráma nyílik Gyôrre,
és a világörökség részét képezô pan-
nonhalmi fôapátságra.

Amikor az ember új otthont keres, nehezen mozdul ki a „komfortzónájából”. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy „pár utcánál nem lát tovább”.
Nehezen képzeljük el magunkat ugyanis más településen, más városrészben — még ha az csak pár percnyire is van a megszokottól.
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Apróhirdetés

A Belvárostól 5 percre eladó egy fi-
atalos, új építésû társasházi lakás.
Érd.: 06-70/459-2458.
Gyôr-Belvárosban, csendes utcá-
ban eladó, egy felújított 3 szobás la-
kás. Ár: 15.500.000 Ft. Tel.: 06-
70/459-2458.
Marcalváros kedvelt részén sürgô-
sen eladó egy 2 szobás panellakás.
Tel.: 06-70/459-2458.
Gyôr-Révfalu klasszikus részén, az
egyetem közelében eladó egy 68
m2-es, nappali + 2 szobás lakás!
Ár: 20,5 M Ft.
Gyôrzámoly új építésû részén el-
adó egy 90 m2-es nappali + 3 szo-
bás ikerház, 734 m2-es telken, szer-
kezetkészen. Ár: 21,9 M Ft. Tel.: 06-
70/977-7832.
Gyôr-Nádorvárosban eladó egy
mûanyag ablakos, szigetelt házban
levô, egyedi mérôs, kétszobás la-
kás. Ár: 11.950.000. Érd.: 06-
70/601-0228.
Gyôrben 2 vagy 3 szobás lakást ke-
resek készpénzért 13 M Ft-ig, erké-
lyes elônyben. Tel.: 06-70/338-6708.
Gyôr-Marcalváros I-en, a Cuha utcá-
ban 49 m2-es, kétszobás lakás, ked-
vezô áron eladó. Irányár.: 8,9 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôrtôl 30 km-re, Romándon, a Ba-
kony lábánál 2002-ben épült, egy-
szintes 164 m2-es, 3 szobás csalá-
di ház, 2187 m2-es parkosított telek-
kel, nagyon kedvezô áron eladó.
Irányár: 16,5 M Ft. Érd.: 06-70/977-
7837.
Gyôr-Szabadhegyen eladó csen-
des utcában levô családi ház, mely
kiválóan alkalmas akár két generá-
ció összeköltözésére is. Ár: 25 M Ft.
Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôrújbaráton, a hegyben, 3700
m2-es telken levô nyaraló, pincével,
szôlôvel, gyümölcsfákkal eladó. Ár:
5,6 M Ft. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Révfaluban 1+2 fél szobás új, 1.
emeleti, 2 erkélyes társasházi lakás,
kulcsrakészen eladó! Ár: 20,7 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôr-Nádorvárosban igényesen fel-
újított, több funkciós, 200 m2-es
családi ház sürgôsen eladó. Ár:
34,8 M Ft. Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôrzámoly központi részén épült,
3 szobás családi ház, melléképület-
tel, nagy telekkel eladó. Ára: 9,9 M
Ft. Tel.: 06-70/372-0110.
Sürgôsen keresek Gyôrben három-
szoba-hallos panellakást, 11 M Ft-
ig! Telefon: 06-70/977-7841.

Apróhirdetés

Akció egy hónapig! Gyôrtôl 25
percre található, lovak tartására,
gazdálkodásra, kisebb csarnok fel-
építésére alkalmas, 17.000 m2-es
belterületi tanya, kis házzal, körbe-
kerítve, áron alul sürgôsen eladó!
Ár: 15,5 M Ft. Elérhetôség: 06-
70/977-7841.
Eladó Gyôr belvárosában 60 m2-es,
1+2-es, erkélyes, elsô emeleti, jó
állapotú lakás! I.ár: 16,99 M Ft. Tel.:
06-70/372-0114.
Gyôr családi házas övezetében el-
adó 86 m2-es, 2+2 szobás, nívósan
kialakított otthon, 2004-es építésû, 5
lakásos házban, 23 m2 saját terasz-
szal, két gépkocsibeállóval! I.ár:
31,9 M Ft. Tel.: 06-70/372-0114.
Gyôr-Nádorváros csendes, forga-
lommentes utcájában 91 m2-es,
újszerû állapotú társasházi lakás,
zárt udvari gépkocsibeállóval eladó.
Ár: 25 M Ft. Tel.: 06-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 73 m2-es, ameri-
kai konyhás, nappalis, két hálószo-
bás, erkélyes, felújított társasházi la-
kás eladó. Ár.: 15,9 M Ft. Tel.: 06-
70/977-7830.
Péren 3 szobás családi ház kerttel,
garázzsal, melléképülettel eladó. Ár:
10.000.000 Ft. Érd.: 06-70/703-0865.
Gyôr-Likócson eladó egy nappali +
4 szobás, kétszintes, új építésû
családi ház. Ár: 29.990.000 Ft. Tele-
fon: 06-70/977-7836.
Gyôrújbaráton hétvégi ház nagy te-
lekkel, szôlôvel, csodálatos panorá-
mával eladó. Ár. 5,6 Millió Ft. Érd.:
06-70/372-0105.
Écsen felújított, mûanyag ablakos,
cirkós családi ház eladó. Irányár:
10,9 M Ft. Tel.: 06-70/333-3839.
Adyvárosban, a Szigethy A. úton 7.
emeleti, 63 m2-es, háromszoba-
hallos, loggiás lakás jó áron eladó.
Irányár: 9,3 M Ft. Érd.: 06-70/977-
7837.
Écsen hihetetlen áron eladó egy há-
romszoba-nappalis, igényesen fel-
újított családi ház, 1500 m2-es telek-
kel. Irányár: 13,9 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7837.
Gyôrújbarát legszebb részén
2321 m2-es, 20 méter széles, dé-
li fekvésû, összközmûves, szé-
pen parkosított építési telek el-
adó. Irányár: 9,9 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7837.
Gyirmót-Horgászfaluban 30 m2-
es, kétszintes hétvégi ház, saját
stéggel, horgászengedéllyel sür-
gôsen eladó. Ár: 5 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7844.

Tudta?

Díjmentes elôszûrés!
Díjmnetes ügyintézéssel telefonos idôpontegyzetetés!
Telefon: +36-70/977-7834, +36-70/621-0777

A lehetőségek száma végtelen, de
ki látja át ezt egyszerre? Ki és milyen
feltételekkel juthat ma hitelhez? Az öt-
letek és tervek születésével együtt kér-
dések sokasága is megfogalmazódik.
Ki válaszolja meg ezeket? Az Openho-
use Hitelcentrum munkatársai segíte-
nek, hiszen jó rálátásuk van az egész
hitelpiacra. 

2011 eleje és 2013 tavasza között
10% feletti THM-mel tudott csak hitelt
felvenni. Akkor ez logikus lépésnek
tűnhetett, hiszen korábban alig volt a
piacon forinthitel. 

De nézzünk most egy példát: 2011-
ben felvett lakáscélú forinthitel kivál-
tásával egy 6 M Ft hitelösszegnél (15

Hitelkiváltás?
Hogyan? Kivel?

év futamidő) akár 14.000 Ft-tól is ke-
vesebbet törleszthet az adós. 

Végiggondolta már, hogy ez éves
szinten Önnek mit jelenthet?

Aki eddig még nem vett igénybe hi-
telt, azért retteg, mert nem ismeri az
ügymenetet, aki már igényelt kölcsönt,
azért fél a folyamattól, mert már ismeri!

Itt és most az Openhouse Hi-
telcentrum leveszi az Ön válláról
a terheket! Egyszerű, gyors,
megbízható, díjmentes!

Bízza profikra ingatlanügyei mellett
pénzügyeit is!

Jelentkezzen pénzügyi tanács -
adónknál díjmentes telefonos előszű-
résre!

Tóth Adrienn
Telefon: +36-70/977-7834
E-mail: adri.toth@oh.hu

Orosz Ildikó
Telefon: +36-70/621-0777
E-mail: ildiko.orosz@oh.hu
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

Rangos elismerésben részesült a
Győr-Szol Zrt. Távhő-szolgáltatási
Igazgatóságának erőmű üzletága.
A gázmotoros erőmű az elmúlt évi
szakmai teljesítménye alapján el-
nyerte a Magyar Kapcsolt Energia
Társaság (MKET) által alapított „Az
év Kapcsolt Energiatermelő Erő-
műve” díjat.

Az MKET még 2007-ben ho-
zott döntést arról, hogy a tagságá-
ba tartozó erőművek részére éven-
te pályázatot ír ki „Az év Kapcsolt
Energiatermelő Erőműve" címmel
– tudtuk meg Fejes Istvántól, a
Győr-Szol Zrt. erőmű üzletágának
vezetőjétől. A szakember elmond-
ta: a kiírás célja az, hogy bemutat-
ható legyen, hogy mely erőművek
képesek a vizsgált év során a leg-
magasabb arányú primer energia -

kép és szöveg: tóth lászló 

Kitűnően sikerült a győri Víz Világnap,
közel háromszázötven kisdiák látogat-
ta meg a Kálóczy téri gátőrházat.
Megnézték Harcsás László vízvezeték-
szerelő mester gyűjteményének leg-
szebb darabjait, a víziközmű-terepasz-
talon még az ovisok is megtudhatták,
hogyan jut el az ivóvíz a lakásokba. A
kicsik maguk is megépíthették saját
kis vízvezetéküket a mágneses táblán.
A programot játszóház, vízkémiai be-

szerző: pannon-víz  

Vízvezeték-rekonstrukció kezdődik a kis-
bácsai Benedek Elek utcában. A szak-
emberek kicserélik az utcai vízvezetéke-
ket és a vízbekötéseket, a munkálatok
várhatóan három hétig tartanak. A bekö-
tések cseréje miatt rövid idejű vezetékzá-
rásokra is sor kerül, az időpontokról a
helyszínen tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasz-
tóinkat. A vezetékzárások miatt a környé-
ken nyomásingadozásra és az ivóvíz át-
meneti elszíneződésére lehet számítani.
Az esetleges kellemetlenségekért és a
közlekedés akadályoztatásáért szíves tü-
relmüket és megértésüket kérjük! 

szerző: győr-szol

Április elsejétől ismét megkezdődik
az ideiglenesen használt győri üdü-
lők és zártkertek hulladékának elszál-
lítása. A Győr-Szol Zrt. ezzel eleget
tesz annak a kötelezettségének, me-
lyet a tavaly elfogadott önkormányza-
ti rendeletmódosítás ír elő a szolgál-
tató számára.  

A rendelet Győrben két fő kate-
góriába sorolja a város területén lé-
vő lakatlan, időlegesen használt
vagy üdülőingatlanokat. Az egyik,
ahol a hulladékszállítási közszolgál-
tatás egész évben, tehát január 1-
jétől december 31-ig folyamatos. Itt
a tulajdonosoknak a rendelkezésre

Sikeres világnap
a gátőrházban

mutató és a Fizibusz fizikai kísérletei
színesítették, a Rómer-múzeum csa-
pata egy hajómalom makettjét hozta
el a gátőrházba. A Pannon-Víz nyere-
ményjátékán az alábbi szelvények tu-
lajdonosai nyertek fémkulacsot: 27,
89, 130, 74, 362. 

Szombaton délelőtt tucatnyi boldog
kisgyerek távozott a Pannon-Víz köz-
pontjából, világnapi pályázatunk nyerte-
sei megkapták díjaikat. Idén is taroltak
a csornai versenyzők, a II. Rákóczi Fe-
renc-iskola diákjai szerepeltek a legjob-

ban. Rajtuk kívül a győri Zsámár Ale-
xandra, az abdai Orbán Lili és a Kovács
Margit-iskola csoportja, Moldován Fru-
zsina, Kőházi Noémi, György Bernadett,
Szalontai Alexa, Zsámár Alexandra, Ba-

lázs Melissza, Fitz Sándor és Papp Ber-
nadett nyert. A közönségszavazás még
nem zárult le, világnapi jutalomkönyv-
höz juthatnak a gyerekek a Pannon-Víz
Facebook oldalán.

Vezetékcsere
Kisbácsán

Tavaszi hulladékszállítási rend 
állási díjat száz százalékban meg
kell fizetniük.

A másik kategóriába tartoznak
azok a lakatlan, időlegesen használt
vagy üdülőingatlanok, amelyek olyan
területen vannak, ahol a hulladék-
szállítási közszolgáltatást a Győr-
Szol Zrt. április 1-jétől szeptember
30-ig végzi. Ezen ingatlanok eseté-
ben a tulajdonosok az éves rendelke-
zésre állási díj felét kötelesek fizetni.
(A területi besorolást utcákra lebont-
va megtalálják a www.gyorszol.hu in-
ternetes oldalon.) 

Ez utóbbi területeken az előírt díj
megfizetésének fejében a hulladék el-
szállításához a szolgáltató évente 13
darab, 60 literes, saját emblémájával

ellátott zsákot biztosít. A zsákok ápri-
lis 1-jétől a Győr-Szol Zrt. Orgona ut-
cai és Jókai utcai ügyfélszolgálati iro-
dáiban vehetők át az ingatlan helyraj-
zi számának közlésével, és a hulladék-
szállítási díj befizetésének igazolásá-
val illetve helyben történő kifizetésé-
vel. További zsákok ugyanitt vásárol-
hatóak 237 forintos áron. A szolgálta-
tásról először áprilisban kapnak egy
összegű számlát a tulajdonosok. Aki
ennek kézhezvételét követően igé-
nyel zsákot, az a díjbefizetés igazolá-
sával veheti át azokat az említett
ügyfélszolgálati irodákban, ahol arról
is tájékozódhatnak, az egyes ingatla-
nokról mely napokon történik a hulla-
dék elszállítása.

Első díjat nyert a Győr-Szol
gázmotoros erőműveTavaszi nagytakarítás Gyirmóton és Ménfocsanakon!

MOST DÍJMENTESEN
megszabadulhat feleslegessé vált holmijától

kihelyezett szelektív hulladékudvarunkban!

• korábban kiadott Győr Kártyáját,
• vagy lakcímkártyáját,
• vagy hulladékdíjszámláját.

A hulladék elhelyezéséhez

HOZZA MAGÁVAL: 

A GYŐR-SZOL Zrt. az önkormányzati képviselő kérésére a háztartásokban felhalmo-
zódott lom jellegű hulladékok el he lye zé se érdekében gyűjtőpontot üzemeltet egy-
szeri alkalommal. A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtôhelyen van lehetôség.

Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, műanyag hulladékot, nyesedéket,
építési törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb.
(Kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat!)

A lomtalanítás a rendôrség és a közterület-felügyelet kiemelt biztosítása mellett zajlik.

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitva tartása:
2014. március 29., szombat 8–12 óra között

Helyszín: Gyirmót-Zúgó park melletti murvás parkoló

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitva tartása:
2014. március 29., szombat 13–18 óra között

Helyszín: Ménfőcsanak, Tas Vezér út 
Vasútállomás melletti rakodó tér,

Lavill telephellyel szemben
Megközelítés: Koroncói út felől

´́

megtakarítást elérni, hozzájárulva
ezzel a környezetterhelés csök-
kentéséhez is. A Győr-Szol Zrt.
erőművéhez hasonló, kapcsolt
erőművek a villamosenergia-ter-
melés során keletkező hőt a távhő-
rendszerben hasznosítják, így mű-
ködésük takarékos és környezet-
barát. Ezek jellemzik ugyanis a
kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelés társadalmi és gazdasági
hasznosságát.

Az erőműnek nem ez az első
szakmai sikere: 2008-ban máso-
dik díjat, 2010-ben első díjat
nyert. A gyökeresen megválto-
zott jogszabályi környezet miatt
2011-től nehéz helyzetbe kerül-
tek az erőművek, ezért a pályáza-
tok kiírása 2012-ben és 2013-
ban szünetelt.

Az MKET 2014-ben újra meg-
hirdette a pályázatot, melyben a
pályázóknak a 2013. évi erőművi
működésüket kellett bemutatni-
uk. A bírálat szempontjait új ele-
mekkel bővítette a szakmai szer-
vezet: vizsgálták az erőmű kihasz-
náltságát, s ezáltal az összes ener-
giamegtakarítást, valamint, hogy
milyen határok között és milyen
sebességgel változtatható a villa-
mos teljesítmény. Ez utóbbi szem-
pontok az országos rendszer szin-
tű teljesítményszabályozásra való
alkalmasságot minősítik.

A 2014. évi pályázaton a Győr-
Szol Zrt. gázmotoros erőműve is-
mét sikeresen szerepelt, a gázmo-
toros erőmű kategóriában első dí-
jat nyert, melyet az MKET éves
konferenciáján nyújtottak át.
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FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi
felhívást tesz közzé

Városrész Szolgálatáért díjak 2014. évi adományozására

Adyváros, Bácsa, Belváros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer,
Likócs, Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Szabad-
hegy, Szentiván, Sziget és Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet: Győr város közgyűlésében mandátummal rendelkező ön-
kormányzati képviselő, párt győri szervezete, településrészi önkormányzattal rendelkező városrész
esetében az adott településrész településrészi képviselője, azon civil szervezet, melynek székhelye
vagy telephelye az adott városrész területén található, valamint azon önkormányzati intézmény,
melynek székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található.

„Városrész Szolgálatáért” díj adományozható: azon személynek, vagy szervezetnek, aki vagy amely
az adott városrész fejlődéséért, a városrész közösségéért önkéntesen, anyagi ellentételezés nélkül
végzett munkájával, fáradozásával az Önkormányzat elismerését és megbecsülését vívja ki.

A „Városrész Szolgálatáért” díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elis-
merésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy
székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, az elismerésre javasolt életútjának, munkássá-
gának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és
részletes indokolását. A döntés során csak a fentieket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkor-
mányzati Osztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.) 

Beérkezési határidő: 2014. április 22-én 16 óra.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán: 9021 GyŐr, Városház tér 1. I. emelet 43.,
a vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel be-
nyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról.

Ügyfeleink részére kedvezô 
kamatozású támogatott
lakáscélú hitelt biztosítunk, 
már évi 6%-os kamatra

• új lakás építésére, vásárlására 
(THM: 6,63-6,65%), 

• korszerûsítésére (THM: 6,67%)
Épületek utólagos hôszigetelése, ablak -
csere, tetô cseréje, felújítása, szigetelése,
központi fûtés kiala kítása vagy cseréje,
fürdôszoba létesítése. 

Fogyasztási személyi hitel 
ingatlanfedezet nélkül 
1.000.000 Ft-ig 18%-os kamatra
(THM : 25,53%)
(500.000 Ft hitelösszegre, 
3 év futamidô) 2 KHR-díjjal és Signal
biztosítási díjjal számolva

Téti Takarékszövetkezet, 9100 Tét, Fô u. 86.

Telefon: (96) 561-240 • Fax: (96) 561-243
kozpont@tet.tksz.hu • www.tetitakarek.hu

További információ 
a Takarékszövetkezet
szolgáltatásaival és elérhetőségével
kapcsolatban a www.tetitakarek.hu
weboldalon található.

Gyôrszentiván, Kör tér 65. • 96/524-077     |     Gyôr, Buda u. 16. • 96/528-688
Gyôr, Lajta u. 33. • 96/518-460      |      Gyôr, Kodály Z. u. 22. • 96/424-357

Tét, Fô u. 86. • 96/561-245

• Számlavezetés 
• Internetbank 
• Bankkártya 
• Fundamenta lakáskassza- 

szerzôdéskötés 
• Biztosítási termékek 

értékesítése 
• Értékpapír-számlavezetés



dés. Egyre több csárdát zártak be, el-
maradtak a külföldi vendégek is. El-
mondta, a magyar lovasélet messze el-

maradt a környező országokétól.
2010-től szerencsére pozitív változás
indult el, aminek fő mozgatórugója a
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Vágtass velünk!

Újjáéled a lovasélet
Egyre többet hallunk arról, hogy a
több évezredes magyar lovaskultúrát
szeretnék újjáéleszteni. De mennyire
is vagyunk lovas nemzet valójában?
Tóth Szilárd, a győr-gyirmóti Rodeo
Ranch Szabadidőpark tulajdonosa
szerint jó irányba haladunk, hogy újjá-
éledjenek a hagyományaink, ám még
rengeteget kell tenni ezért. „A kor-
mány kezdeményezése, hogy a lovag-
lás tömegsport legyen, üdvözlendő, a
Kincsem – Nemzeti Lovas Program-
mal többek között szeretnék bevinni a
lovaglást valamilyen formában a köz-
oktatásba” – hangsúlyozta, és felidéz-
te, az ezredforduló táján egyre többe-
ket mozgatott meg a lovaglás, ám a
2000-es évek második felében – a
gazdasági válsággal összefüggésben
– hanyatlani kezdett a kedv, és a lópia-
con is nagyon visszaesett az érdeklő-

Nemzeti Vágta volt. „Sokat köszönhe-
tünk a rendezvénynek, ami végre nem
szakági verseny, hanem a sportág
imidzsének újjáélesztéséről is szól” –
hangsúlyozta. 2010 óta a lovasiskolák-
ban is megnőtt az érdeklődés, egyre
népszerűbbek a lovasrendezvények és
a hagyományőrzés is, mint például a
lovasíjászat. „Világbajnok fogathajtó-
ink vannak, nagyon jó westernlovasa-
ink, díjlovasok, díjugratók, tehát szak -
ágakban már többen bebizonyították,
hogy Európa, illetve a világ élvonalába
tartozunk, erről az oldalról valóban lovas
nemzet a magyar, ám még a tömegek
hiányoznak, akik élvezik a lovaglás adta
örömöket” – vélekedett Tóth Szilárd.

Az olvasók véleményét is várjuk az
online@gyorplusz.hu e-mail címre,
szerintük mit kellene tenni, hogy a lo-
vasélet fellendüljön Magyarországon.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az adyvárosi Tópart Pizzéria a közel-
múltban kereste meg az állatkertet,
hogy örökbe fogadná Csövit, az aligá-

torteknőst, s emellett további támoga-
tással is segítené az állatot. 

Vereckei László, az étterem tulajdo-
nosa elmondta, szeretik az állatokat,
és csodálják, milyen fejlődésen ment
(és még ma is megy) keresztül az ál-
latkert. Az örökbefogadást, mint tá-

A Tópart Pizzéria Csövi újabb
örökbefogadója

mogatási formát választották, s úgy
döntöttek, hogy Csövit, a hányatott
sorsú aligátorteknőst segítenék, hi-
szen a pizzériától nem messze került
elő tavaly nyár elején. A mintegy 10

kg-os, közel félméteres állat már régó-
ta élhetett a csatornában, innen került
a Füles Bástyába, ahol gondját visel-
ték, míg a Xantus János Állatkertben
előkészítették számára az új terráriu-
mát. Az aligátorteknősök alapvetően
magányosan töltik idejüket. Amellett,

hogy rendkívül nagy tűrőképességű-
ek, agresszívak is. Az állat szájában fo-
gakat nem találunk, mégis csőrszerű
horgas szarulemezei hatásos fegyve-
rek, mellső lábain pedig karmok van-
nak, amikkel széttépi zsákmányát.

A pizzéria első körben harmincezer
forinttal támogatja az állatot, ám azt is
felajánlották, hogy minden eladott Ali-
gátorteknős pizzájuk után plusz 50 Ft-
ot adnak a teknősnek. Ezenkívül elhe-
lyeznek az üzletben egy gyűjtőládát,
amibe bárki bedobhatja azt az össze-
get, amivel támogatná Csövit.

A teknős természetesen az állat-
kertben marad, és továbbra is látható
a csimpánzházban.

A nevelőszülők adományaiból az ál-
latok takarmányozását, egészség -
megőrzését támogatja az állatkert! 

Palmolive
tusfürdô 250 ml.
1196 Ft/l

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

Füstölt hátsó csülök

Vénusz
sütô margarin 250 gr
796 Ft/kg 

Kozel dobozos sör
0,5 l 169 Ft/db, 338 Ft/l

Kartonosan
0,5 l 159 Ft/db

999,- 

159,- 

199,- 

299,- 

db

kg

db

Faros csirkecomb

450,- kg

Premiko Uborka
8—10 cm 720 ml.
276,39 Ft/l

199,- db
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ÁLLÁS
Vas és Győr-Moson-Sopron megyékből érvényes
okmányokkal rendelkező GRÉDEREST keresünk.
Jelentkezni az allashirdetes201403@gmail.com
e-mail címen és a 06-70/453-5265-ös telefonszá-
mon (Csitos György) lehet. 

Vas és Győr-Moson-Sopron megyei munkákra ke-
resünk mezőgazdasági vagy földmunkagépek javí-
tásában járatos KÜLSŐ SZERELŐT. Jelentkezni az
allashirdetes201403@gmail.com e-mail címen és
a 06-70/453-5265-ös telefonszámon (Csitos
György) lehet.

Trenkwalder Kft. autóipari part-
nere számára munkavállalókat
keres szakmunkás végzettség-
gel, ki-emelt bérezéssel, hosszú
távra. Jelentkezni lehet telefo-
non 06-96/468-035 és 06-96/516-
080, vagy személyesen Győr, Ti-
hanyi Árpád út 17. és Tényő, Ár-
pád u. 9. szám alatti irodánkban.
Munkaügyi iktatószám: 37961
/2001–0100.

SZOLGÁLTATÁS 

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

Ablaktisztítást, takarítást,
szőnyeg- és kárpittisztítást
vállalok intézmények és la-
kosság részére. Ugyanitt
ipari takarítógépek, kárpit-
és szőnyegtisztító gépek
kölcsönözhetők. Érd.: Faze-
kas Mihály, +36-20/983-3577.

Lomtalanítás! Hívjon bizalommal!
Ingyen kitakarítom pincéjét, padlását, feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom! 06-96/950-491;
06-30/212-4830.

Szobafestést-mázolást, laminált par-
kettázást vállalok nagyon kedvező áron! Nyugdíja-
soknak kedvezménnyel! 06-30/984-3518.

Beton- és téglafalra tárgyak felfúrása,
rögzítése és mindennemű villanyszerelés, bojler-
tisztítás. Érdeklődni: 06-30/314-3370.

Egyéni és párkapcsolati
problémádban, ha a megoldás érdekel,
a kiút és a lehetőségek 
megtalálása,
akkor tudok segíteni.
www.jobblesz.hu
06-70/391-8836

Környezetvédelmi szolgáltatás,
tanácsadás, ügyintézés teljes
körűen! Sokéves tapasztalattal, széles körű re-
ferenciákkal vállaljuk kis és nagy cégek környezet-
védelmi feladatainak ellátását, nyilvántartásának
vezetését, hatósági ügyintézését, képviseletét.
Közeledik a kötelező éves beval-
lások benyújtásának határideje!
Lépjen időben, forduljon hoz-
zánk bizalommal! Érd./ Tel.: +36-
30/897-0405.

Kőműves-, festő- és burkolómun-
kát, bontást, tetőfedést, tető, oldalfal szigetelését
vállalnám megfizethető áron! Tel.: 06-70/428-1785.

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtala-
nítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Fe-
leslegessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 06-30/217-0848.

Kertásás, fakivágás, gyökérkivétel,
metszés, sövényvágás, fűnyírás, kaszálás, kert-
fenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-
6810.

Költöztetés, fuvarozás, lomtalanítás,
bútor, műszaki termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 06-30/542-0720 

Tetőfedést, javítást, bádogozást lapos-
tető-szigetelést garanciával, engedménnyel válla-
lok: 06-30/376-2712.

EGYÉB 
Töltse a húsvétot Hévízen! A Hotel
Abbáziában 2 fős apartman április 19–26-ig (7 éj-
szaka) ingyenes szauna- és jakuzzihasználattal, 45
ezer forintért átadó! Tel.: 06-70/283-2906.

Bükfürdői apartmanhotelben üdülési
jog április 2-től 15-ig átadó, eladó. Tel.:
30/302-6149.

Régi típusú füles rekamiét vennék. Tel.: 06-
30/959-2159.

Magas áron vásárolok zongorákat, ré-
gi hangszereket, antik varrógépet, bútorokat, vit-
rintárgyakat, porcelánokat, festményeket, pénzér-
méket, teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fo-
gókat, satukat, esztergakéseket, menetvágókat,
menetfúrókat, kisgépeket, komplett műhelyeket
vásárolok! Tel.: 06-20/415-3873.

Vásárolok régi bútorokat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, ezüsttár-
gyakat! Németh Csaba, 06-20/937-9671.

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), képes-
lapot, egyéb papírrégiséget vásárol magángyűjtő.
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 E Ft). Új SZOCPOL, támo-
gatott lakáshitel, árfolyamrögzítés. 06-
20/951-0235

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

GARÁZS
Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban 16 m2-es ga-
rázs. Irányár: 1,6 M Ft. 06-30/856-9664

Garázs eladó 21 m2 Győr (Baross híd mellett). Ár:
2.000.000 Ft. Érdeklődés: 06-70/321-3763,
96/525-060. gyor@titpannon.t-online.hu Ny. sz.:
08-0218-05.

KIADÓ ÜZLET
Győr, Kálvária utcában 120 m2,  70 m2-es iro-
dák  hosszú távra kiadók.  Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 70 m2-es iroda hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorváros forgalmas helyén újonnan kialakított
iroda, üzlethelyiség kiadó! Tel.: 06-
30/302-6149.

Győr belvárosában, Széchenyi
tér–Szabadsajtó utca sarkán 75 m2-es, föld-
szinti üzlethelyiség, egyedi gáz-köz-
ponti fűtéssel, 30 m2 zárt udvarral + tároló-
val, 2 bejárattal KIADÓ! Érdeklődni: 06-
30/937-0230.

INGATLAN
Keresünk ügyfeleink részére Győr és 20 km-es
vonzáskörzetében eladó vagy kiadó, belterületi la-
kó-és üdülő ingatlanokat. Tel.: 06-70/517-7733.

Győrött, Halász utcában,800 m2-es te-
rület eladó! Ár: 550.000 Ft. Tel.: 06-96/319-468.

Nyúl-hegyen panorámás domboldalon
4.200 m2-es építési telek picével és kemencé-
vel eladó. Irányár: 6.4 M Ft. Tel.: 30/375-1356

Keszthelyen, strandhoz közel, kétszobás
nyaraló, teljes felszereléssel 6,2 M Ft-ért eladó!
Tel.: 06-96/319-468.

Győrszemerén 2 szobás, össz-
komfortos családi ház, 1040
m2-es telken eladó! Irányár: 6 M Ft. Tel.:
06-30/270-7908.

ALBÉRLET
Igényes, megbízható bérlője lennék
hosszú távon, berendezés nélküli, akár né-
mileg felújítandó,  1,5-2 szobás, max. 50 m2-es, ala-
csony fenntartású, világos, csöndes győri vagy környé-
ki téglalakásnak! Tel.: 06-20/494-0427.

LAKÁSCSERE 
Belvárosi 50 m2-es, 2 szobás, komfortos, felújított,
jól hőszigetelt,  álmennyezetes, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne erkélyes,  2 vagy 1+2 fél
szobás,  50-65 m2-es, belvárosi, nádorvárosi, sza-
badhegyi, marcalváros I-II.-ön lévő határozatlan-ha-
tározott bérleti szerződéses bérleményre. (Hirdetész-
szám: 377.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 111 m2-es, 4 szobás, összkomfortos, jó ál-
lapotú, udvarban parkolási lehetőséggel, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne, erkélyes, 2-3 szo-
bás, 50–70 m2-es, belvárosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses bérleményre. Tartozás kizárva. (Hirdetész-
szám: 378.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 62 m2-es, 1+fél szobás, komfortos, fel-
újított,  határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, erkélyes,  2-4 szobás,  62–70 m2-es, felújí-
tott, határozatlan-határozott bérleti szerződéses
bérleményre. Bán Aladár utca, valamint szigeti, új-
városi, adyvárosi, sárási, gyárvárosi, marcalváros
I., szentiváni, városrészek kizárva. (Hirdetésszám:
379.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 39 m2-es, összkomfortos, felújított,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 45-60
m2-es,  2 szobás, határozatlan bérleti szerződéses bér-
leményre. Tartozás, és Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 380.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, összkomfortos, távfű-
téses, határozatlan idejű bérleti szerződéses, teljesen
felújított, fűtés-korszerűsített lakást cserélne 40-45
m2-es, 2 szobás, határozatlan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár, Stadion, Ipar utca kizárva.
(Hirdetésszám: 381.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 4 szobás, 116 m2-es, összkomfortos, telje-
sen felújított, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 2-3 szobás, 55–70 m2-es, határozatlan-hatá-
rozott bérleti szerződéses bérleményre.  (Hirdetész-
szám: 386.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I. 3 szobás, 53 m2-es, összkomfortos,
távfűtéses, új bejárati ajtós és ablakos, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne, 53-60 mv-
es, határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár, utca kizárva.  (Hirdetésszám:
382.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Révfalui 1 szobás, 37 m2-es, komfortos, felújított,
csendes környéken, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 45-50 m2-es, 2 szobás, határozott-ha-
tározatlan bérleti szerződéses bérleményre. Tartozás,
Bán Aladár utca, valamint Révfalu, Nádorváros, Sza-
badhegy kizárva. (Hirdetésszám: 383.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 1 szobás, 37 m2-es, komfortos, szé-
pen felújított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 45–100 m2-es, 2-4 szobás, határozat-
lan-határozott idejű bérleti szerződéses bérlemény-
re. Egyedi fűtés előnyben. (Hirdetésszám: 384.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 47 m2-es, összkomfortos, táv-
fűtéses, határozott idejű bérleti szerződéses, telje-
sen felújított, igényes lakás, csendes környék, par-
kolási lehetőséggel lakást cserélne 50–65 m2-es,
1+2+fél, 2+fél vagy 3 szobás, határozott-határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses bérleményre. Szi-
get, Újváros, Sárás kizárva. (Hirdetésszám: 385.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS
Akció!
(3 nyelvű) oklevelet adó
MASSZŐRKÉPZÉS 
Indul Győrben április 05-én.
Ára: 45.000 Ft helyett, 40.000 Ft. 
(részletfizetés)

Fnysz: 00777/2012
Érdeklődni: 06-70/369-8655

Külföldön munkát vállalóknak intenzív német
nyelvtanfolyamot indítunk a TIT-TELC nyelviskolá-
ban, Győr, Szent István u. 5.  (kedd-csütörtök)
8.00–12.00 óráig. 06-70/321-3763. gyor@tit-
pannon.t-online.hu Ny. sz.: 08-0218-05.

Pályázatíró (48 órás) képzés indul szombatonként.
(Jó kereseti esély!) 06-70/321-3763. gyor@tit-
pannon.t-online.hu  Ny. sz.: 08-0218-05.

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

ÉPÍTŐANYAG
Eladó tulajdonostól Győr belvárosában
második emeleti, 3 szobás, konyha-étkezős,
98 nm-es, fiatalos, felújított téglalakás.
Irányár: 25 M Ft.

Otthon a belvárosban

Női tavaszi, nyári 

CIPŐVÁSÁR!
Időpont:

2014. 03. 31.
hétfő 9–12-ig

Cím: Győr MSZP Székház
Herman Ottó u. (Vásárcsarnoknál)

Egyes termékek 2900 Ft-tól
Széles, problémás, fájós lábakra

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály.

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

Kedves Hölgyem!
Ugye Ön sem szeret vasárnaponként

órákig állni a tűzhely előtt?
Mi megfőzünk Ön helyett!

Jöjjön el hozzánk családjával, 
barátaival ebédelni, vacsorázni!

Ízletes ételekkel várjuk Önt!
Erzsébet utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és Zsolnay
porcelánt, ezüsttárgyakat, köny-
veket, órákat, csillárt, szőnyeget,
teljes hagyatékot, régiségeket
vásárolunk! 
70/640-5101.  

Alsó mosás: mosassa le a tél
sarát és sóját autója aljáról.  Legyen
az személyautó, TGK, kamion vagy
munkagép. Nálunk a sár, az olaj nem
akadály! Várjuk Győr egyetlen aknás
kézi alsó mosójában, hétvégén is! Ép-
fu autómosó Győr, Fehérvári út 80. a
Zöld út felől. Bejelentkezés: 06-
20/952-2938.

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
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UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

www.robinsontours.hu

BULGÁRIA busszal Győrből!
FIRST MINUTE ÁRAK!

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print,

Kisalföld Volán, Medici Travel,  Quaestor,
OTP Travel,  Summer Time Travel, Vista Ut. I., 

Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

BULGÁRIA és TÖRÖKORSZÁG
REPÜLŐVEL POZSONYBÓL 

E
n
g
.s

z
.:
 R

O
11

5
2
/1

9
9
5
/1

9
9
9

BULGÁRIA
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL
2014. 06. 13. Napospart, Central Plaza Ap. 4*
ÖE (2+2 ap. 4 fő estén) 49.800 Ft/fő/7 éj
2014. 06. 10. Albena,
H. Oasis 3*, AI 136.200 Ft/fő/10 éj
2014. 06. 13. Aranyhomok,
H. Blue Sky 3*, AI 111.400 Ft/fő/11 éj

TÖRÖKORSZÁG
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL
2014. 06. 14. 8 nap/7 éj*  Alanya
Kleopatra Melissa Hotel 3*, AI 122.835 Ft/fő
Monte Carlo Hotel 4*, AI 124.450 Ft/fő
Club Insula 5*, UAI 172.710 Ft/fő

Az árak tartalmazzák a szállást a megadott ellátással
és közlekedéssel. Reptéri parkolás foglalható!

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

POZSONYI REPTÉRI TRANSZFER
(pénteki bolgár és szombati török járatoknál)

MÁRCIUS 31-IG lefoglalt utaknál
INGYENESEN!

Immár tizenötödik alkalommal
várja az érdeklődőket, utazni
vágyókat a győri utazás kiállí-
tás. Április 4-én és 5-én közel
húsz dunántúli kiállító mutatko-
zik be a Győr Plazában, hogy
vonzóvá tegye térségét a kirán-
dulások, kulináris élmények,
kalandok, kulturális örökségek
kedvelői között.

Laposa Tibor szervező la-
punk érdeklődésére elmondta,
nemcsak Dunántúlról, hanem
messzebbről is érkeznek érdek-
lődők a kiállításra. Hangsúlyoz-

Vár a nagyvilág – utazás kiállítás
ta, érdemes körülnéznie a stan-
dokon, a települések, utazási
irodák, kiállítók rendkívüli ked-
vezményekkel, lehetőségekkel,
meglepetésekkel, nyereményjá-
tékkal várják a látogatókat.

Laposa Tibor kiemelte, a Nyu-
gat-Balaton standnál például
borkóstoló lesz, Bálint Irma pe-
dig két napig süti az eredeti szé-
kelyföldi, igazi kürtőskalácsot.

Az idei kiállításon bemutatko-
zik Rábapatona község, felvonul-
tatják a község és környékének
turisztikai lehetőségeit.

A kiállítás mindkét napon  9
és 20 óra között tart nyitva, ahol
az Álomsziget Utazási Iroda, a
Pápa Várkertfürdő, a Bakonyért
Szent László Turisztikai Egyesü-
let, a Falusi Turizmus Egyesület,
a Summer Time Travel, a Gál-
Busz Kft., a Partlap  –  A Balaton
Lapja, a Hunguest Hotels Zrt., a
MÁV-START Zrt., a Szigetköz
Turizmusáért Egyesület, a Tu-
risztikai Hotel Klaszter, Balaton-
györök és Nagyrécse önkor-
mányzata és a Car Tour Utazási
Iroda. (X)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr MJV Önkormányzata, a tulajdonában lévő
nem lakás célú helyiségeit, bérleti díjra történő
nyílt pályáztatással hirdetmények útján

BÉRBE ADJA.
Részletes hirdetmények  a  Polgármesteri Hivatal  9021 Győr,  Hon-
véd liget 1. sz.  alatti épület  hirdetőtábláján  (üvegfalon),  a GYŐR-
SZOL  Zrt.  Központjában  (9024 Győr, Orgona u. 10.),  valamint
a  www.gyor.hu  honlapon Vagyonhasznosítási felhívás menü-
pontban tekinthetők  meg 2014. március 20-tól  2014. április 10-
ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021
Győr, Városház tér Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodá-
si Osztályán, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon: (96) 500-
236-os és (96) 500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2014. április 10. (csütörtök) 12 óra

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

KIEMELT AJÁNLATUNK!

Hívja irodáinkat!
Kapuvár, Fô tér 18—21. 
Ny.: H—P. 8—16.
Tel.: 96/595-080, 

70/453-5576
E-mail: info@galbusz.hu 

Gyôr, Kazinczy u. 10.
Tel.: 96/388-055;

20/311-0586

www.galbusz.hu

Várjuk Önöket 2014. április 4-5-én a 
„Vár a nagyvilág Utazás kiállításon”
a  Győr Plaza-ban! 

RÓMA — 1 nap részvétel II. János Pál Pápa
Szentté Avatási Ünnepségén!
04.25-29. 116.000,- Ft félpanzióval

PÁRIZS  — a divat és a fények városa 
08.15-21. 142.000,- Ft félpanzióval

Kiterjesztett       elôfoglalási kedvezmény a kiállítás
idôtartama alatt a június 1. után induló utakra teljes ösz-
szeg befizetése esetén!

Elôleg befizetésekor az Utazás Kiállításon
április 4-5-én     kedvezményt biztosítunk 
a részvételi díjból!

Standunkat meglátogató vendégeink között, akik
nyereményjátékunkban részt vesznek 20.000.- Ft
értékû utazási utalvány kerül kisorsolásra!

5% 

SZENTPÉTERVÁR — Baltikum 
06.24-07.03. 219.000,- Ft félpanzióval

Új! 

8% 
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KÉZILABDA SPORT

szerző: lakner gábor
fotó: sascha klahn

A Győri Audi ETO KC bejelentet-
te, kik alkotják a csapat keretét
a következő szezonban. Öt játé-
kos nyártól nem zöld-fehérben
kézilabdázik tovább, hárman
azonban csatlakoztak a győri-
ekhez, köztük a legutóbbi világ-
bajnokság gólkirálynője, Su-
sann Müller. 

A Győri Audi ETO csapatából kilenc
játékosnak szólt a szerződése a sze-
zon végéig, közülük négyen egy évvel
meghosszabbították lejáró kontraktu-
sukat. Herr Orsolya, Bognár-Bódi Ber-
nadett, Hornyák Ágnes és Szepesi
Ivett továbbra is marad a klub kötelé-

keiben. Ugyan Heidi Löke szerződése
2015-ig tartott, a norvég klasszis is
újabb egy évvel toldotta meg annak
időtartamát, így 2016-ig biztosan
Győrött kézilabdázik. 

Raphaelle Tervel már tavaly is fog-
lalkozott a visszavonulás gondolatá-
val, de a Bajnokok Ligája megnyerése
után mégis folytatta a játékot. Idén vi-
szont úgy döntött, nincs tovább, és a
szezon végén befejezi pályafutását.
Távozik Katarina Bulatovic is, aki ta-
valy 1+1 éves szerződést írt alá,
magánéleti okokra hivatkozva
azonban úgy döntött, nem él a
plusz egy éves lehetőséggel,
hanem visszatér korábbi csa-
patához, a Buducnosthoz. 

„Kétévnyi távollét után
örülök, hogy visszatérek a
Podgoricába, és újra együtt
játszhatok azokkal, akikkel kö-
zösen értünk el nagy sikereket
klub- és válogatott szinten egy -
aránt. Elégedett vagyok a győri sze-
zonommal, olyan kiváló játékosokkal
szerepelhettem együtt, mint Görbicz
Anita, Heidi Löke, Katrine Lunde és
Eduarda Amorim. Jó tapasztalat volt,
ezért sajnálom is, hogy távozom” –

Vérfrissítés a Győri Audi ETO-nál
idézi Bulatovicsot a montenegrói klub
hivatalos honlapja.

A Győri Audi ETO KC és a játéko-
sok egyeztetését követően más csa-
pathoz távozik a szezon végén Soós
Viktória, Hornyák Dóra és Sirián Sze-
derke, akik ebben az idényben csu-
pán kiegészítő embernek számítottak.
Utóbbi játékos kétéves szerződést írt
alá a DVSC együttesével, a többiek új
célállomása még nem ismert. 

Az érkezési oldalon egyelőre három
nevet találunk, eddig két jobbátlövő és
egy beállós szerződtetését jelentette
be a klub. Győrben folytatja pályafutá-
sát a német válogatott Susann Müller,
aki a legutóbbi világbajnokság gólki-
rálynője volt. A Lipcsétől érkező hu-
szonöt éves jobbátlövő hároméves
szerződést kötött a zöld-fehérekkel. Az
ő posztján szerepel a húszéves Planéta
Szimonetta is, aki veszprémi kölcsön-
játékát követően jövőre az első csapat
keretének tagja lesz. A horvát Vesna
Mihalovic-Vitrével 1+1 éves szerződést
kötött a klub, a huszonhét éves beállós
jelenleg a Podravka Vegeta csapatát
erősíti. A győriek még
egy játékos szerződ-
tetését tervezik, a hí-
rek szerint a hu-
szonnégy éves
orosz balátlövő,
Anna Szen (jelen-
leg Rosztov-
Don) is csatla-
kozhat az Audi
ETO keretéhez.

„Az elmúlt éveim rengeteg munká-
val, sok sikerrel és néha csalódással
teltek. Nagyon örülök, hogy lehetősé-
get kapok a játékra egy olyan top-
klubban, mint a Győr, amelynek az
ambíciói és a céljai ugyanolyan ko-
molyak, mint az enyém” – üzente a

győri szurkolóknak Susann Müller.
„Bízom benne, hogy nyártól sokat fej-
lődhetek, és hozzájárulhatok majd a

csapat sikeréhez. Már nagyon vá-
rom a közös munkát a játékosok-

kal, és a világ egyik legjobb ed-
zőjével. Az új győri arénában
biztosan kiváló lesz a hangu-
lat, korábban sokszor álmod-
tam arról, hogy egyszer a fan-
tasztikus győri közönség előtt
játszhatok. Az új életemben

egy új országot, várost, em-
bereket és kultúrát fogok

megismerni, nagy vá-
rakozással

tekintek az új életem elé. Hamarosan
találkozunk Győrben!”

„Két fontos célunk volt a jövő évi
csapat kialakításánál” – emelte ki Ke-
lecsényi Ernő, az Audi ETO elnöke.
„Egyrészt szerettük volna megtartani
a csapat gerincét, másrészt erőteljes

vérfrissítést is szükségesnek gondol-
tunk. Látható, hogy az európai klub-
verseny tovább erősödik, ennek a kihí-
vásnak mindenképpen szeretnénk
megfelelni, bízunk abban, hogy a ke-
retben történő változások tovább se-
gítik a Győri Audi ETO-t a hosszú távú
stratégiai céljai elérésében” – tette
hozzá a klubelnök.  

Ambros Martin számára egyelőre
nehéz a jövő szezonról nyilatkozni, hi-
szen a csapat számára a legfonto-
sabb idei célok elérése még előttük
áll. „Egy új keret összeállítása mindig
nagyon nehéz feladat. Örömmel lát-

juk a feltörekvő utánpótlás
képviseletében Planéta
Szimonettát, akin min-
dig látható volt a ki -
emelkedő ambíció, a
küzdőképesség, ezért
mindenképpen helye

van csapatunkban. Raph
Tervel távozását igyek-

szünk pótolni a horvát
Vesna Milanovic-Lit-
rével, benne látjuk

azt a lehetőséget,
amelyet Raph a védelem-

ben betöltött, továbbá méltó
partnere lesz Heidinek a beálló

poszton. A jobbátlövő pozíció pedig
a kiemelkedő képességű Susann
Müllerrel lesz teljes, akit fiatal korá-
ból is jól ismerek, és akiben hatalmas
ambíciót látunk arra, hogy a világ
egyik legjobb játékosává váljon. Bí-
zunk benne, hogy a teljesítménye ki-
teljesedik az ETO-ban töltött évek so-
rán” – nyilatkozta a vezetőedző.

Kész a kupasorsolás
A Győri Audi ETO KC a Siófokkal,
a Ferencváros pedig a Veszprém-
mel találkozik a női kézilabda Ma-
gyar Kupa elődöntőjében. A né-
gyes döntőt Dabason rendezik
meg április 25-én és 26-án, egy
héttel a Bajnokok Ligája final four
előtt. Az elődöntőket április 25-
én, pénteken, míg a döntőt és a
bronzmérkőzést április 26-án,
szombaton játsszák. 

Indoklást kérnek
A Győri Audi ETO KC levélben fordult Michael Wiedererhez, az EHF fő-
titkárához Milena Knezevic fejeléses ügyében. „Az ítélet megszületését
követően sokat gondolkodtunk, mit lépjünk, ugyanis fellebbezésre nem
volt lehetőségünk. Végül úgy döntöttünk, levelet írunk az EHF főtitkárá-
nak, amellyel az volt a cél, hogy felhívjuk a figyelmet a döntés esetleges
negatív következményeire” – mondta Kelecsényi Ernő, aki még reméli,
megváltozhat a két meccsre szóló eltiltás. Mint ismert, Knezevic a Bu-
ducsnoszt Podgorica–Győri Audi ETO KC Bajnokok Ligája középdöntős
meccs hajrájában lefejelte a magyar csapat kapitányát, Görbicz Anitát.
Az eset nagy visszhangot váltott ki hazai és nemzetközi szinten, az Audi
ETO az EHF-hez fordult, amely fegyelmi eljárást indított az ügyben. En-
nek végén mindössze két mérkőzésre tiltották el a montenegrói játékost,
aki így pályára léphet a budapesti final four záró napján.

Susann Müller
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AJÁNLJUK
MÁRCIUS 29.,
SZOMBAT
Női futsal
18.30: Rába ETO–
DVTK-Vénusz (NB I-es
mérkőzés, Magvassy-
csarnok)

Labdarúgás
20.00: Győri ETO FC–
MTK Budapest (bajno-
ki mérkőzés, ETO Park)

MÁRCIUS 30.,
VASÁRNAP
Férfi kézilabda
18.00: ETO-SZESE–
Orosháza (NB I-es
mérkőzés, egyetemi
csarnok)

ÁPRILIS 2., SZERDA
Női kosárlabda
18.00: Hat-Agro UNI
Győr–DVTK Miskolc
(NB I-es mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

Az ETO-SZESE vereséggel kezdte a fér-
fi kézilabda-bajnokság alsóházi rájátszá-
sát, a zöld-fehérek hazai pályán 29–25-
re maradtak alul a váciakkal szemben.
Az első félidőben a három elhibázott
győri hétméteres ellenére csupán egyet-
len góllal vezettek a vendégek, a máso-
dik félidő elején azonban ismét elaludtak
a hazaiak, az első győri gólra öt percet
kellett várni. A folytatás sem sikerült job-
ban, egy kettős emberelőnyt sem sike-
rült kihasználni, a váciak pedig tovább
növelték előnyüket. A várt fordulat elma-
radt, a végén a zöld-fehérek már csak
közelebb tudtak zárkózni a Váchoz, de a
két pontot elvitték a vendégek, egyre ne-
hezebb helyzetbe sodorva ezzel az
újonccsapatot. A győriek ezzel hatpon-

Az Ukrajnában kialakult politikai hely-
zet miatt, az Európai Kézilabda Szövet-
ség (EHF) új helyszínt keresett a Motor
Zaporizzsja–Kiel férfi kézilabda Bajno-
kok Ligája-nyolcaddöntő mérkőzés-
nek. Tekintettel Győr jelentős sport-
és kézilabda-eredményeire, valamint
nagyszámú kézilabdát szerető közön-
ségére, a rangos mérkőzést az Audi
ETO szervezésében az egyetemi csar-
nokban rendezték meg múlt csütörtö-
kön. Közel kétezer néző volt kíváncsi a

Szerdán kezdődött és egészen vasárna-
pig tart Pécsen az országos lány junior
kosárlabda-bajnokság nyolcas döntője.
A fináléban – története során először –
ott van az UNI Győr Széchenyi Akadé-
mia csapata is. A nyolc csapat két né-
gyes csoportban küzd egymással, a
győriek a házigazda PVSK-val, a Szek-
szárddal és a Nyíregyházával kerültek
egy csoportba.

A Gálos László, Fűzy-Antolovics Adél
és Sándor Zsuzsanna edzette együttes
négy korosztályos válogatottra – Hor-
váth Krisztinára, Török Ágnesre, László
Borókára és Nagy Rebekára – épül. 

„Erre még nem volt példa, hogy ott
legyünk a legjobb nyolc között. A siker
értékét növeli, hogy az egyik legfiata-
labb csapat vagyunk, javarészt kadet-
tekből áll a keretünk. Nem elégszünk
meg azzal, hogy idáig eljutottunk, sze-
retnénk meccset, meccseket nyerni, s
az ötödik-hatodik helyre odaérni. Per-
sze nem okoz lelki traumát egyikünknek
sem, ha esetleg négybe jutunk. A kiug-
rást ettől függetlenül jövőre lehet várni
a lányoktól” – fogalmazott Gálos László
utánpótlás-igazgató.

Visszavágtak. A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem csapata visszavágott a
Veszprémi Egyetem gárdájának az őszi vereségért, a győriek hazai pályán ki -
élezett mérkőzésen 77–76-ra győztek az NB I/B-s férfi kosárlabda-bajnokság-
ban. Az első negyedben a vendégek tízpontos előnyre tettek szert, amit foko-
zatosan növeltek. A harmadik negyedben váltani tudott Rátvay Tamás együt-
tese, és nagy küzdelemben megfordította a mérkőzést. Az egyetemiek így győ-
zelemmel zárták az alapszakaszt, amelyben a csapat 8 győzelemmel és 14 ve-
reséggel a 9. helyezést érte el.

A Kiel nyerte a BL-meccset
helyszínen a nem mindennapi összec-
sapásra, melyen világsztároktól láthat-
tunk szebbnél szebb megoldásokat.
Az ukránok a meccs elején 4–1-re el
tudtak húzni, a háromszoros BL-győz-
tes Kiel gyorsan felzárkózott, de csu-
pán a szünetben vezetett először két
góllal. A második félidő sokáig ki-
egyenlített játékot hozott, csak az utol-
só percekben tudott elhúzni a Kiel,
amely végül 31–28-ra nyert, nagy lé-
pést téve a továbbjutás felé. 

Először
a döntőben

Vereséggel
kezdtek

tos hátrányba kerültek a még bennma-
radást érő helyen álló váciakhoz képest.
Az ETO-SZESE vasárnap 18 órakor az
Orosházát fogadja az egyetemi csarnok-
ban, és bár a zöld-fehéreknek nem lesz
könnyű dolguk, de meg kellene kezde-
niük a felzárkózást. 

www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás:
szombatonként
8., 8.45, 9.30, 10.15
Sátoros uszoda
Indul: április 5., 12.

06-70/947-9409
Kovács Alíz
szervező menedzser

Beíratkozás:
április 4. 15–17 óráig
a sátoros uszodában

Jelentkezés a későbbiekben is folyamatosan!

Úszásoktatás, kondicionáló úszás,
gyógyúszás, edzés óvodások, gyermekek,
diákok, felnőttek számára.

Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–18 óráig
Indul: április 7., 9.

Magyar Vilmos Uszoda:
kedd, csütörtök:
16–17 óráig
Indul: április 8., 10.

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök:
17.30–18.30 óráig
Indul: április 8., 10.

Felnőtt úszásoktatás, edzés:
hétfő, szerda, péntek 19–20 óráig
Sátoros uszoda
Indul: április 7., 9.

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc
ügyvezető

Jelentkezés,
érdeklődés:

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Nedves hajjal, olimpiai formaru-
hában érkezett a Szabadhegyi
Találkozásokra Risztov Éva,
ahol Simon Róbert Balázs alpol-
gármester vendégeként mesélt
többek között a küzdelemről,
melyet a Hyde Park tavában ví-
vott 2012-ben Londonban, ahol
közel két órán keresztül úszott
az aranyéremért.

„Körülbelül fél órája szálltam ki a víz-
ből, Jakabos Zsúval és Petrov Ivánnal
edzettem, először Győrben. Találkoz-
tam fiatal tehetségekkel is” – kezdte
Risztov Éva olimpiai bajnok a beszél-
getést. Sokan fel tudjuk idézni azt a
bizonyos két órát, mikor a 2012-es
londoni olimpián óriási hajrával, négy
tizedmásodperces előnnyel elsőként
ért a célba amerikai versenytársa
előtt a 29 éves hosszútávúszó. „Utá-
na akivel találkoztam elmesélte, hogy
mit csinált a két óra alatt: megfőzte
az ebédet, fodrásznál volt, leugrott
kávézni... Az embereknek csak az
tűnt fel, hogy elmentek valahová, ott
hagytak, és mikor visszajöttek, még
mindig úsztam. Az utolsó tíz méterről
már sokan könnybe lábadt szemmel
mesélnek” – tette hozzá, és azt is el-
mesélte, édesanyjától kapta a legna-
gyobb erőt, hogy kibírja a tíz kilomé-
teres távot. „Zseniális ember, min-
dent neki köszönhetek. A nagy ese-
mény előtt fél évvel elkezdte monda-
ni, hogy ő ki fog jutni az olimpiára. A

PORTRÉ SPORT

Risztov Éva: Kitartás, monotóniatűrés és megszállottság kell a hosszútávúszáshoz

„A nők sokkal durvábbak, mint a férfiak”
verseny előtti napon tudtam, hogy
jönnek Debrecenből meglátogatni,
de azt nem, hogy ő is. Mikor kinyílt a
falu ajtaja, megláttam édesanyámat:
szaladt felém és azt kiabálta: kijutot-
tam az olimpiára! Hatalmas erőt
adott, érdemes volt érte úszni és
azért, amit a 28 év alatt feláldozott ér-
tem. Annak a tudatában mentem a

versenyre, hogy ő ott figyel a lelátón”
– emlékezett vissza Risztov Éva, aki
nagyon ideges volt a nagy táv előtt, a
fejében az zakatolt, vajon le tudja-e
úszni a távot, hibázik-e, miként kelle-

ne végigcsinálni. „Gyurta Dani is oda-
jött hozzám előtte, azt mondta, nem
érdekel hányadik leszel, de ússzál
gyorsan, utána mennem kell, próbál-
ta elterelni a figyelmem. Otthonról
pedig kaptam egy sms-t: nem érde-
kel hányadik vagy, csak gyere haza!
Ezek a megjegyzések voltak, amikre
azt mondtam, teljesen mindegy, há-

nyadik leszek, hiszen várnak otthon”.
Az édesanyja a lelátón annyira izgult,
hogy utána azt mondta a lányának,
ezt még egyszer nem tudja végigcsi-
nálni. A verseny közben elejtette a te-

lefonját, összeveszett a férjével, hogy
versenyen ne hívogassa és a székről
is leesett. „Utána azt mondta, nem
zavarja, ha abbahagyom. Illetve még
annyit hozzátett, a következő olimpi-
án 50 méter gyorson induljak, 30 má-
sodpercet még kibír. Megnyugtat-
tam, többet nem jut ki az olimpiára.”
Risztov Éva már a verseny elején a
mezőny élére állt, sokáig több test-
hosszal vezetett. Elárulta, nagyon há-
lás egy ismerősének, aki azt taná-
csolta, úgy szálljon ki a vízből, hogy
„haljon meg”, vagyis tegyen meg
mindent a győzelemért. Közben ki-
zárta versenytényezőket, nyugtatta
magát, hogy kibírja a távot, jól be kel-
lett osztania az erejét. Kiderült, a sza-
bálytalankodás sem ritka víz alatt,
például visszahúzás, fürdőruhatépés
a fordulóknál. „Mint a vízilabdások-
nál, csak nálunk a bójánál eshet meg
bármi, és a nők sokkal durvábbak,
mint a férfiak” – fűzte hozzá.

Risztov Éva ötévesen tanult meg
úszni a Hódmezővásárhelyi strandon.
Ebben az évben, 1990-ben hívták
meg az akkor már olimpikon Egersze-
gi Krisztinát a városba, s az esemény-
re Évát is elvitték a szülei. „Odamen-
tem hozzá, megfogtam a kezét, min-
denhová elkísértem. Olyan hatással
volt rám, hogy mikor már nem mehet-
tem vele, elsírtam magam. Kriszta
megígérte, hogy küld nekem egy cso-
magot, ami nemsokára meg is érke-
zett”.  Az ajándék egy levél, fürdőruha
és plüssállat volt, s mikor Éva felvette
a dresszt, kijelentette a szüleinek: egy-
szer olimpiai bajnok lesz ő is. 



Megkezdődött a versenyszezon az
Unicentrál Bulls sportolói számára. A
győri kick-boxosok Besztercebányán
vettek részt egy nemzetközi tornán,
melyre tizennégy országból érkeztek
versenyzők. A klub sportolói közül ket-
ten is aranyérmesek lettek, full con-
tact kategóriában Nardelotti Zoltán
(junior 75 kg), K-1 kategóriában Gró-
nai Sándor (63,5 kg) bizonyult a leg-
jobbnak. K-1-ben Mednyánszky
Ádám (75 kg) bronzérmet szerzett. A
felkészítő edzők Csányi János és Vla-
sich Róbert voltak. 
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Gyôr, Marcalváros a PÁGISZ ÁMK melletti területen

ÁPRILIS 2—6-IG    
Látványos, lélegzetelállító produkciók. 

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Szerdán minden belépô: 1.500 Ft/fô 

A többi napokra, a 2-t fizet 3-t kap kupon érvényes!

Önöknél, csak néhány napig. Ne hagyja ki!
Legyenek vendégei és részesei az: 

EXIT CIRKUSZ  2014. évi új mûsorának! 

Elôadások idôpontjai: 
szerda, csütörtök, péntek 18 órakor

szombat 15 és 18 órakor, vasárnap 11 és 15 órakor

FÜTÖTT NÉZÔTÉR! FÜTÖTT SÁTOR!

Úszás. Remekül szerepeltek a Győr Úszó SE versenyzői a Nyu-
gat-Dunántúli Régióbajnokságon, ahol az egyesület a 4. helyen
végzett a pontversenyben. A megmérettetésen 20 klub 350 ver-
senyzője állt rajthoz, a maratoni hosszúságú esemény reggel 9-
kor kezdődött, az utolsó versenyszámot pedig este 7-kor úszták
le. Összesen 42 győri úszó állt rajthoz, akik 9 arany-, 9 ezüst- és
2 bronzérmet szereztek. A versenyzők túlnyomó része 2002-es
vagy annál korábbi születésű volt, így a pontversenyben elért 4.
helyezés még értékesebb, hiszen az idősebb korosztályokban
egyáltalán nem tudtak pontokat szerezni.
Evezés. A Győri Vízügy Spartacus Evezős klub 65 versenyzője
vett részt Budapesten a 14 éven aluliak ergométeres országos
bajnokságán. A klub fiatal edzői és tanítványaik jól vizsgáztak, a
6 arany-, 3 ezüst-, és az 1 bronzérem mindenképpen felülmúlta
a várakozásokat. Aranyérmes: Sönfeld Júlia, Takács Orsolya, Sön-
feld Zsuzsanna, Varga Boglárka, Azúr Barnabás és Nagy Bende-
gúz. Ezüstérmesek: Kósa Ramóna, Sbai Laura és Dávidházy
Zsolt. Bronzérmes: Nagyszokolyai Áron. 
Judo. A SZESE judo szakosztályának utánpótlás-versenyzői
több versenyen is eredményesen szerepeltek a közelmúltban. A
tatai Magyar Kupa elnevezésű országos versenyen Horváth Ákos
az 5. helyen végzett. A veszprémi regionális versenyen Marhold
Viktória, Erdélyi Réka, Búzás Gergő és Szarka Zsombor első,
Hengszter Ferenc második, Horváth Ákos, Losonczi Árpád és La-
pos Ádám harmadik helyezést ért el. Baján serdülő válogatóver-
senyt rendeztek, az EYOF-ra készülő versenyzők közül Szilli Nóra
és Sipőcz Richárd az első helyen végzett. 

A Széchenyi István Egyetem „Tudás és sport" cím-
mel négyéves fejlesztési programot indít. A KPMG
Hungária Kft. könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanács -
adó céggel, valamint annak kooperációs partneré-
vel, a Molnár és Bányai Kft.-vel a sport, a közgazdász-
képzés és a tudomány területén fogalmaznak meg kö-
zös célokat, feladatokat. Az együttműködés kereté-
ben a KPMG Hungária Kft. 160 millió forinttal támo-
gatja egy új egyetemi sportcsarnok építését, a Szé-
chenyi István Egyetem Sportegyesületét (SZESE) és
a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kart.

Gyömörei Tamás, a SZESE elnöke szerint fontos
mérföldkő ez a szerződés az egyetem és a sport
életében egyaránt. „Egy ilyen jellegű csarnok, mely-
ben lesz kézi-, kosár- és röplabdapálya is, csak elő-
segítheti ezen sportágak fejlődését, és az egyetem,
valamint a sport kapcsolatát is tovább erősítheti. Az
biztos, hogy a három év múlva esedékes ifjúsági
olimpia egyik központja lenne a csarnok, de hogy
pontosan mikor vehetik ezt birtokba a csapatok, az
még kérdéses, mindenesetre ez az összeg rendel-
kezésre áll, ami jó alapot jelent.”

Fűzy András, a Hat-Agro UNI Győr társadalmi el-
nöke is elégedettségének adott hangot. „Nagy öröm
ez számunkra, hiszen a város és a győri kosárlabdá-
zás olyan létesítménnyel gazdagodhat, mely amellett,
hogy még közelebb hozza az egyetemhez a sport-
ágat, sokat lendíthet a győri kosárlabda-akadémia
képzésén is. Úgy vélem, jó úton halad az utánpótlá-
sunk, amennyiben egy ilyen munkacsarnok a rendel-
kezésre áll, még jobbá válhat a háttérbázis.”

Éremesővel nyitottak

Bajnoki siker és kupabúcsú

Csarnok épülhet

Horváth Ferenc győzelemre ve-
zette új csapatát a korábbi együt-
tese ellen, a Győri ETO FC szom-
baton 2–1-re győzött a Paks ven-
dégeként az OTP Bank Liga 21.
fordulójában. A győriek Rudolf ré-
vén szereztek vezetést a 12. perc-
ben, majd a hazaiak Bartha feje-
sével a 20. percben egyenlíteni
tudtak. Hat perccel később is-
mét jött Rudolf, aki szép cselek
után újra vezetéshez juttatta a
címvédőt. A folytatás javarészt
mezőnyjátékkal telt, nagyobb
helyzetei így is az ETO-nak vol-
tak, de az állás már nem válto-
zott, a győriek megérdemelt há-
rom ponttal gazdagodtak.  

Szerdán az MTK látogatott
Győrbe a Magyar Kupa negyed-
döntőjének visszavágóján. A
zöld-fehérek kétgólos hátrány-
ból kezdték a mérkőzést, amit
Pátkai és Varga góljaival gyor-
san le is dolgoztak. A győriek az-
tán nem kaptak meg egy keze-
zés miatti büntetőt, az MTK pe-
dig az első félidő végén szépí-
tett. A vendégek szünet után
gyorsan ki is egyenlítettek, ezzel
pedig eldőlt a továbbjutás kér-
dése. A hajrában Andric még új-
ra vezetést szerzett, de a kék-fe-
héreknek erre is volt válaszuk,
így 3–3-as döntetlennel zárult a
mérkőzés. AZ MTK 5–3-as ösz-

szesítéssel jutott be a legjobb
négy közé, a győrieknek mostan-
tól csak a bajnokságra kell kon-
centrálniuk. A két csapat hétvé-
gén az OTP Bank Ligában is ösz-
szecsap egymással, a találkozó
szombaton 20 órakor kezdődik
az ETO Parkban. 

Az NB II-ben a Gyirmót be-
gyűjtötte első tavaszi győzelmét,
miután hazai pályán 3–1-re nyert
a sereghajtó Kozármisleny ellen.
Szünetben még a vendégeknél
volt az előny, térfélcsere után az-
tán Beliczky, Illés és Oross góljai -
val fordítottak a kék-sárgák. Sisa
Tibor együttese szombaton 15
órakor Ajkán lép pályára. 

Sporthírek röviden



masztják ezt. A tv, illetve a számítógép
bámulására naponta több időt fordí-
tunk (3-5 óra), mint amennyit hetente
sportolnunk kellene. Feladatunk kettős.
Egyrészt magunkért, felnőtt tudatos
emberként, egészségünkért megtenni
a tőlünk elvárhatót. Másrészt példát

mutatni gyermekeink számára. Nem
csak szóval (a tv előtt, fotelből, sörös do-
bozt szorongatva biztatjuk sportolásra),
tettekkel is.

Kránitz Bernadett és Érsek Ervin 
személyi edzők, Speedfit
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Szövetsége hétfőn
elvégezte a tavaszi pontytelepítést a ke-
zelt vizein. A Mosoni-Duna holtágba hu-
szonhét mázsa, a zátonyi Holt-Dunába
ötvennégy mázsa háromnyaras ponty
került. Horgászni kedd reggel óta lehet.
A májusi pontytilalom után a Mosoni-
Duna holtágba újabb tíz mázsa pontyot
telepítenek. Az elmúlt év őszén ugyan-
ezekbe a vizekbe több mázsa dévér és
csuka került. A szövetség összesen több
mint száz mázsa halat telepített a vizek-
be az elmúlt időszakban. 

Egy újdonságot is bevezetett a
szervezet idén, a horgászat még iz-

Telepítés megyeszerte
galmasabbá tétele érdekében öt-öt
jelölt pontyot tett az említett vizekbe.
Akinek ezekből a halakból a horgára
akad, és a jelölést a szövetséghez el-
juttatja, egy, a következő évre érvé-
nyes területi jegyet kap az adott víz-
területre.

A telepítés után sajnos az orvhalá-
szok is azonnal megjelentek a vizeken,
a rendőrséggel közösen szervezett ak-
ció eredményeként tükörháló került
elő, amelyben negyven darab ponty
volt. Az ügyben megindult az eljárás
is. Az új törvényi előírások szerint az
orvhalászat két évig terjedő letöltendő
szabadságvesztéssel is büntethető.

Aki esetleg valamilyen forradalmi újdon-
ságot vár, lehet, hogy csalódni fog, mert
egy Hippokratész nevű illető több mint
2000 éve beszélt valami olyasmiről,
hogy az egészség nem lehetséges fizi-
kai aktivitás és helyes táplálkozás nélkül.
Ennél sokkal előbbre ma sem tartunk,
tehát elfogadhatjuk ezt a régi, de azóta
is helytálló tézist. Az egészségnek
ugyanakkor vannak szinte kézzel fogha-
tó mérőszámai is. Ilyenek a testzsír ab-
szolút mennyisége, illetve aránya a töb-
bi testszövethez képest, a csontsűrű-
ség, az izomerő, az állóképesség (álta-
lában a szív, tüdő, keringés terhelhető-
ségét értjük ezalatt), az anyagcsere
megfelelő sebessége, illetve minősége
(pl. szénhidrát-, illetve zsíranyagcsere).
A rendszeresen végzett, megfelelő ideig
tartó testmozgás egyértelműen képes
megelőzni a szív- és érrendszeri beteg-
ségek előfordulását, elhízást, cukorbe-
tegséget, magas vérnyomást, dagana-
tos betegségeket, késlelteti a csontrit-
kulást. A mozgás sok gyógyszert pótol-
hat, de egyetlen gyógyszerrel sem lehet
kiváltani a mozgást. A felnőtt lakosság-
nak elkeserítően kis hányada végez
rendszeres, megfelelő intenzitású test-
mozgást. A statisztikai adatok alá is tá-

A fitt élet alapjai

Jól halad a győri versenyuszoda építése.
Erről a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ)
vezetősége személyesen is meggyőző-
dött, akiket Borkai Zsolt polgármester
kalauzolt az építkezés helyszínén.

A szakszövetségi delegáció a napok-
ban Gyárfás Tamás elnök vezetésével ér-
kezett városunkba, akit  Szabó Tünde fő-
titkár és Kiss László szövetségi kapitány
is elkísért. Borkai Zsolt polgármester a
megbeszélésen hangsúlyozta, az uszo-
daépítéssel új lendületet kaphat a győri
úszósport. Mint mondta, nem csupán
létesítményfejlesztésről van szó, Petrov
Iván vezetésével egy szisztematikus
szakmai munka is elkezdődött, amely a
fiatal tehetségek kinevelésében ölt tes-
tet. Számukra igazi példakép lehet Jaka-
bos Zsuzsanna. Borkai Zsolt úgy fogal-
mazott, olyan bázis épül Győrben, amely
a sport újabb fellegvára lehet a jövőben.

Gyárfás Tamás elmondta, kész min-
den segítséget megadni, hogy Győr a le-
hető legjobb kondíciókkal szerezhesse
be a nemzetközi szövetség főtámogatói -
tól a különféle berendezéseket. A MÚSZ
vezetői Borkai Zsolttal MOB-elnöki mi-
nőségében is tárgyaltak, amelynek so-

rán érintették a szövetség új székházá-
nak kérdését, illetve szó volt arról is,
hogy a MÚSZ TV élő internetes közvetí-
tése akár az olimpiai bizottság égisze
alatt is működhetne, így az egész honi
sport profitálhatna működéséből.

A résztvevők a helyszínen tekintették
meg az építkezést, ahol Simon Csaba, a
Győr Projekt Kft. vezetője válaszolt a be-
ruházással kapcsolatos kérdésekre, Pet-
rov Iván pedig sportszakmai szemmel
értékelte az elkezdett folyamatokat. A
szövetség tagjai testközelből láthatták,
milyen gyors ütemben halad az építke-
zés. Az őszre elkészülő új városi uszoda
sok győri régi vágya, hiszen az ötvenmé-
teres medence révén jelentősen nő az
úszási lehetőség a városban. A küldött-
ség az uszodával egy időben épülő mul-
tifunkcionális csarnokot is megtekintet-
te. Borkai Zsolt hangsúlyozta, a Győrben
állami segítséggel megvalósuló létesít-
ményfejlesztések nemcsak a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, ha-
nem számos más világverseny megren-
dezésére is alkalmassá teszi a várost.
Ezek közül az első az új csarnokban ren-
dezendő női kézilabda EB lesz.

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

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

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat a 96/50-50-50-es szá -
mon. Hívható munkanapokon 7
és 16 óra között. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8–16,
csütörtökön 7–19 óráig, pénte-
ken 8–14 óráig. A pénztár 30
perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–17, p.:
8–14 óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. Fax: 96/511-659. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17
órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753.
Közterületi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügy fél szolgálat: 96/
522-630. Hétfőtől csütörtökig
7.30–15.30, pénteken 7.30–
13.30 óráig.

Kalauz


