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3. oldal Újabb állomásához ér-
kezett a belvárosi rehabilitáció,
hiszen az egyik legfontosabb sé-
tálóutca felújítása kezdődött el a
napokban. A Király utca megújul
és új funkciót is kap.

6. oldal A Petz-kórház onkoló-
giai centruma uniós pályázat jóvol-
tából 1,2 milliárd forintot költhet
sugárterápiás eszközparkjának fej-
lesztésére. Az új szárny készen áll a
gépek fogadására.

12. oldal Nem tett le a Győri Balett arról, hogy az egész várost
megtáncoltassa, ezert az idei, jubileumi Magyar Táncfesztivál eddig is
színes palettáját még szélesebbre húztak: hogy a fiatalokat is bevon-
ják, többek között diszkót rendeznek a Széchenyi téren. az idei fesztivál
számos elemében megújul, minden eddiginél izgalmasabb lesz, és a
jegyek kedvezményes értékesítése is elkezdődött.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Az ETO-SZESE meghívására Győr-
ben járt Mocsai Lajos, a férfi kézilabda-válogatott
szövetségi kapitánya. Az edző a győri kézilabdá-
zásról is nyilatkozott lapunknak.

VVaassáárrnnaapp  vváállaasszzttuunnkk!!
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

forinttal csökken pénteken a gázolaj literenkénti nagy-
kereskedelmi ára. Az árváltozást követően a gázolaj
ára 421-422 forintra esik, a benziné 414-415 forint
marad. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is ta-
pasztalhatnak a kutaknál.

2 10 jó minőségű kutyaházat ajándékoz az Emberek az Ál-
latokért Alapítvány a rászorulóknak. A Győri Állatmen-
hely és a Győr Plaza tradicionálisnak nevezhető Csa-
ládi napján, április 26-án adják át a szerencséseknek
a meglepetés-kutyaházakat. 

NAPRÓL NAPRA

Március 28.

Március 29.

Március 30.

Március 31.

Április 1.

Április 2.

Április 3.

Bélyeg. Pápai Lajos győri megyés
püspök, Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom–budapesti érsek, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke és Szarka Zsolt, a Magyar Pos-
ta Zrt. vezérigazgatója bemutatta
húsvét alkalmából kibocsátott bé-
lyegképeket tartalmazó bélyegívet.

Nyílt nap. Az uniós fejlesztések nyílt
napján a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ is akciókkal várta látogatóit.
Az első kétszáz belépő teljesen in-
gyen tehetett tudományos sétát az in-
tézményben, míg a később érkezők
jelképes összegért próbálhatták ki a
különleges eszközöket.

Átállítás. Hajnalban két óráról há-
rom órára kellett előrehajtani óráink
mutatóit. Az Európai Unióban egysé-
gesen alkalmazott nyári időszámítás
lényege, hogy a szokásos ébrenléti
idő minél inkább egybeessen a ter-
mészetes világosság idejével.

Baleset. Baleset miatt lezárták az M1-
es autópálya Győr felé vezető oldalán a
89-90-es kilométerszelvényt. A forga-
lom csak a leállósávban tudott haladni.

Polgári Szalon. A bor szerelme, a
szerelem bora címmel tartott elő-
adást a Polgári Szalon keretében Lo-
vas Rozi színművész és Balikó Tamás
rendező színművész.

Év praxisa. Átadták az Év praxisa el-
ismeréseket. A győri háziorvos dr. Né-
meth Mária a nyolcadik, dr. Máté
Csongor pedig a kilencedik helyen
végzett a szavazatok alapján.

Kantharosz. Rászoruló gyerme -
keket, tehetségeket támogatott az
idei Kantharosz Gála. A támogató
résztvevők olyan különleges borokra
licitáltak, amik kereskedelmi forga-
lomban nem kaphatók.

Régóta korszerűsítésre
váró utca újult meg Sza-
badhegyen. A lakosokat
és az itt működő cégeket
is kiszolgáló Rozgonyi ut-
ca aszfaltcseréje a jelen-
tős munkaerőt foglalkoz-
tató és folyamatosan bő-
vülő Märklin Hungária
Kft. 23 millió forint értékű
közérdekű felajánlásából
történhetett meg – jelen-
tette be Simon Róbert
Balázs alpolgármester.
Hozzátette: a beruházás-
sal sokkal biztonságo-
sabbá vált a közlekedés
azoknak, akik a környé-
ken laknak, és azoknak is,
akik ide járnak munkába.

Egészségpiac 
Folytatódik az Egészség-
piac. Likócson, a közössé-
gi házban április 11-én 10
órától a gyerekeket, 16
órától a felnőtteket is
várják. Lesz csontsűrű-
ségmérés, PSA-vizsgálat,
bőrdiagnosztika, fogá-
szat, látás- és hallásvizs-
gálat. Ménfőcsanakon, a
Bezerédj-kastélyban is
11-én 14 órától ellenőrzik
az érdeklődők állapotát.
Lesz látás- és hajvizsgá-
lat, testösszetétel-mérés,
táplálkozási tanácsadás,
véradás, masszázs. Sza-
badhegyen, a művelődé-
si házban 12-én 15 órától
vizsgálják a lakosokat.
Mérik a csontsűrűséget,
a testzsírszintet, de lesz
szemvizsgálat, táplálko-
zási tanácsadás, masz-
százs is. Mindhárom
helyszínen ellenőrzik a
vérnyomást, vércukor-
szintet, a koleszterin-
szintet, lesz ételkóstoló
és játszóház.

Fogadóóra 
Bárány István önkor-
mányzati képviselő fo-
gadóórára várja a lako-
sokat április 7-én 17 órá-
tól az Audi Hungaria Is-
kolában, április 8-án 17
órától a Kisbácsai Tagis-
kolában és április 9-én
17 órától a Bácsai Műve-
lődési Házban.

Segélyvonal 
Változott a magyar
gyermek és ifjúsági te-
lefonos lelki elsősegély
hívószáma. A fiatalok a
137-00 számon szakem-
berekkel beszélgethetik
át problémáikat. A hí-
vás névtelen.

Kovács Gábor, a Märklin
üzemvezetője kifejtette,
fontos volt a korszerűsí-
tés a cégnek is, mivel a
mindennapi munkát
könnyíti meg, hogy
megújult az útburkolat
és egyes szakaszokon a
járda is.
Prédl Antal, az Útkezelő
Szervezet vezetője rész-
letezte: az út mintegy
400 méter hosszon újult
meg, egy-egy szaka-
szon kicserélték a sze-
gélyt, illetve járdaaszfal-
tozást végeztek, ahol
pedig szükséges volt,
megoldották a vízelveze-
tés problémáját is.
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„Tavaszi átállás 2014" címmel országos akciót szer-
vez a Nemzeti Közlekedési Hatóság a megyei Kor-
mányhivatalok Közlekedési Felügyelőségeivel közö-
sen április 9. és 11. között. Az akció célja a gépjár-
művezetők figyelemfelhívása az útviszonyok, ezáltal
a közlekedési feltételeknek az időjárás alakulásából
eredő megváltozására, valamint a járművek műsza-
ki állapotának ellenőrzésére. Az akció keretében
pénteken a hatósági műszaki vizsgálóállomásokon
– köztük Győrött is – ingyenesen felmérik a jármű-
vek műszaki állapotát. Nyílt napot tartanak április
11-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhi-
vatal Közlekedési Felügyelőség műszaki vizsgálóál-
lomásán is 8 és 13 óra között.

„Tavaszi átállás 2014”
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A minap a Belvárosban járva
egy beszélgetésre lettem fi-
gyelmes, amit az egyik párt
aktivistája kezdeményezett
egy fiatalemberrel. A beszél-
getés azonban nem volt túl
hosszú, a megszólított rövid-
re zárta, mondván, nem kö-
veti a politikát, ezért szavaz-
ni sem fog. Jobban örültem
volna, ha azért utasítja el az
aktivista közeledését, mert
nála más párt a befutó, hi-
szen a vélemények különböz-
hetnek, de ha valakinek véle-
ménye sincs, az már nagy
baj. Azért baj, mert ezúttal
nem a hétvégi meccsről vagy
az esti filmről van szó, ha-
nem az ország elkövetkező
négy esztendejéről. Ha nincs
véleményünk, nincs elképze-
lésünk hazánk sorsáról, ak-
kor a saját sorsunkról sem le-
het túl sok. Ha nem élünk vá-
lasztójogunkkal, akkor arra
sem lesz jogunk, hogy elvár-
junk bármit is a megválasz-
tott parlamenttől. Ha elme-
gyünk szavazni, azzal sokat
teszünk a demokráciáért. Ha
elmegyünk szavazni, akkor
joggal kritizálhatunk vagy
joggal örülhetünk egy-egy
döntésnek. Talán sokan gon-
dolják úgy, hogy egy szavazat
semmit nem befolyásol,
ezért inkább otthon marad.
Ez tévedés. A sok egy szava-
zatból alakul ki a végered-
mény, a sok egy szavazatból
formálódik Magyarország
következő négy esztendeje. A
motiváció minden embernél
lehet más és más, de az szo-
morú, ha valakinek semmi-
lyen motivációja sincs. Vasár-
nap választ az ország, és a
voksolás igazi vesztesei nem
pártok vagy be nem jutó kép-
viselőjelöltek lesznek, ha-
nem azok, akik otthon ma-
radtak. Tájékozódjunk, hoz-
zunk felelős döntést és men-
jünk el szavazni! A választás
csak néhány perc az életünk-
ből, de négy év múlik rajta.

Papp Zsolt

Mindnyájunknak 
el kell menni…

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter 

Újabb állomásához érkezett a
belvárosi rehabilitáció, hiszen az
egyik legfontosabb sétálóutca
felújítása kezdődött el a napok-
ban. A Király utca nem csak
megújul, de új funkciót is kap…

A Baross út után a város talán második
legfontosabb sétálóutcája a Király ut-
ca, hiszen két idegenforgalmi szem-
pontból is kiemelt területet, a Bécsi ka-
pu és a Széchenyi teret köti össze egy-
mással. Az utca a jelenlegi bazalt hasí-
tott kiskockaköves burkolatát 1982-
ben kapta, amelyet 2003-ban több he-
lyen kicseréltek. Az Európai Unió és a
magyar állam által támogatott Lüktető
Belváros projekt révén számos sétáló-
utca és épület újul meg, köztük a Király
utcát is teljes egészében felújítják. Fe-
kete Dávid alpolgármester hangsú-
lyozta, az önkormányzat évek óta ki -
emelten kezeli a Belváros rehabilitá -
cióját, ahol a Dunakapu tér átépítése
mellett jelenleg is több utca, köztük a
Kis Baross út, vagy éppen a Dr. Kovács
Pál utca megújítása is zajlik. A belváro-
si képviselő hangsúlyozta, a Király utca
Győr egyik legszebb utcája, de sajnos
korábban a kiskockaköves burkolás

Újabb mérföldkő
a Belváros felújításában

nehezítette a közlekedést. Az unió által
támogatott beruházás révén nem csak
ez a probléma oldódik meg, de új funk-
cióval is bővül a közterület. A jövőben
a Király utca igazi fesztiválutcává válik,
amelynek infrastrukturális hátterét is
biztosítják a fejlesztés során, a létrejö-
vő teresedés pedig kis koncertek meg-
tartására is alkalmas lesz.

Prédl Antal, a városi Útkezelő Szer-
vezet vezetője lapunk kérdésére el-
mondta, a napokban elkészülő Dr. Ko-
vács Pál utcában már látható az a bur-
kolat, amelyet a Király utca is kap. A
k i s k o c k a k ö v e k
helyére fűrészelt
nagykockakő kerül
amelyben díszítő
elemként jelennek
meg a vörös színű
porfír típusú kövek.
A hangsúly a fűré-
szelt nagykockakö-
veken lesz, amelyeket a burkolaton át-
haladó mészkő és porfír kövekből kép-
zett keresztirányú vonalak tesznek lát-
ványossá. A Király utca és a Dr. Kovács
Pál utca kereszteződésénél, a Tejfölös
asszony körüli teresedés is átalakul,
ahová félkörívesen kirakott burkolat ke-
rül, íves alapterületű zöldfelülettel és új
ivókúttal. A burkolatba süllyesztett
elektromos kapcsolat lehetővé teszi,

hogy mobil színpad segítségével kis
rendezvények helyszíne legyen a tér. 

A beruházás előkészülete során a
szakemberek arra törekedtek, hogy a
műemlék jellegű környezethez illeszkedő,
esztétikus utcakép alakuljon ki, amely jól
járható a gyalogosok számára, ezzel a Ba-
ross út mellett egy igazán frekventált sé-
tálóutcává alakuljon. A Lüktető Belváros
révén a közvilágítási falikarokat már ki-
cserélték, a több mint kétezer négyzet-
méteres útfelület felújításának véghatár-
ideje pedig 2014 októbere, de a szakem-
berek szerint már a nyár végén élvezhető

lehet az új
burkolat. A
felújítás után
az utca alkal-
mas lesz ar-
ra, hogy a
r e n d e z v é -
nyek idején
ö s s z e s e n

húsz pavilont helyezzenek el itt, amelyek-
hez burkolatba süllyesztett elektromos
kapcsolat áll majd rendelkezésre. 

A felújítást a Széchenyi tér irányából,
fokozatos korlátozások bevezetése mel-
lett végzik. Az aprólékos munka során a
kivitelezők több mint hatvanötezer követ
építenek be. A Király utca teljes felújítá-
sa a Lüktető Belváros projekt keretéből
190 millió forintba kerül. 

Felpezsdül
az élet a Király
utcában is
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014  HÍREK

Egyetértek Bokros Lajossal, az áp-
rilis hatodiki választás népszavazás
lesz Orbánról – jelentette ki Gyur-
csány Ferenc, a Demokratikus Koalí-
ció elnöke a párt győri választási nagy-

Fábián György, a kormányváltó erő
1-es győri országgyűlési képviselője-
löltje a Széchenyi térre hívta vitára je-
lölt társait szerdán délután három órá-
ra. A vasárnapi választáson egyéni
körzetben induló jelöltek közül né-
gyen fogadták el a meghívását. 

A vitával azt az üzenetet szeretnék
küldeni, hogy szóba tudunk állni egy-
mással – fogalmazott a kormányváltó
erő képviselőjelöltje bevezetőjében. 

A vitában Remetei Tamás, a JESZ-t,
a Jólét és Szabadság Demokrata Kö-
zösséget, Madarász Zsuzsanna a Le-
het Más a Politikát, Fodor Roland a
Jobbikot, Takács András pedig a Szo-

Választási melléklet     • Választási melléklet    • Választási melléklet

Gyurcsány szerint népszavazás lesz
gyűlésén, amelyet az adyvárosi Kuo-
pio parkban tartottak, s ahol felszólal-
tak a kormányváltó erő győri ország-
gyűlési képviselőjelöltjei, Glázer Tí-
mea és Fábián György. 

Gyurcsány azzal vádolta a minisz-
terelnököt, elveszi a mai gyerekek so-
kaságától a felemelkedés lehetősé-
gét, a kormány pedig megalázta a
rokkantakat, a rendszerből kikerülők-
nek egy másik kormány megnyitja
majd a méltányossági felülvizsgálat
lehetőségét.

El kell zavarni a kormányt és pere-
puttyát – jelentette ki a DK elnöke, aki
arra biztatta a nagygyűlés résztvevőit,
hallgassák meg Orbánt is, aki azért
jön Győrbe, mert nem érzi magát biz-
tosnak.

Az orosz kapcsolatról úgy fogal-
mazott, gazdasági és tudományos
együttműködésre szükség van, de
szövetségesei nem vagyunk Orosz-
országnak.

A kazánkirály Morvai Petőfi sírját ke-
reste keleten, vajon Orbán is azt keresi?
– tette fel a kérdést a DK elnöke. 

Fábián György vitára hívta a jelölteket

Orbán Viktor: „A győriek jó üzletet kötöttek a kormánnyal”

ciáldemokraták Magyar Polgári Párt-
ját képviselte. 

Az előzetesen megállapodott sza-
bályok szerint minden képviselőjelölt
öt-öt percben beszélhetett pártja
programjáról, majd kérdéseket tehet-
tek fel egymásnak, amelyre két perc-
ben válaszolhattak. 

A felmerülő kérdések szinte érintet-
ték a magyar közélet minden aktuális
kérdését. A paksi atomerő bővítését,
a női kvóta szükségességét vagy ép-
pen elutasítását, a devizahitelesek
megsegítésére felmerülő módozato-
kat és a hazai egészségügyet hála-
pénzestül, várólistástól. 

Átvállalta a magyar kormány Győr
nyolcmilliárdos adósságát, ezen kívül
2010 után 58 milliárd forint fejlesztési
pénzt juttattunk, önök ilyen jó üzletet
még az életben nem kötöttek, adja Isten,
hogy folytatni tudjuk – jelentette ki Or-
bán Viktor miniszterelnök, pártja elnöke
a Fidesz győri választási nagygyűlésén,
amelyen több ezer ember vett részt csü-
törtök délután a Széchenyi téren. 

Elsőként Borkai Zsolt győri polgár-
mester köszöntötte a résztvevőket, s
ajánlotta a vasárnapi választáson tá-
mogatásra érdemesnek a párt győri
országgyűlési képviselőjelöltjeit, Si-
mon Róbert Balázst és Kara Ákost. 

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
terként, önkormányzati képviselőként
régóta együtt dolgozik velem a város
fejlődéséért. Már most lobbizik a jövő-
beni fejlesztésekért azért, hogy Győr-
be minél több pénz kerülhessen. Kara
Ákos mind az Audi-gyár bővítésénél,
a Logisztikai Park Győrben tartásánál,
a kórház és az egyetem fejlesztésénél
kiváló partnerem volt. Nekik is köszön-
hető, hogy ma Győrben nem éri el a

4%-ot a munkanélküliség, nekik is kö-
szönhető, hogy nap, mint nap tudunk
tenni ezért a városért – fogalmazott
Borkai Zsolt polgármester.

Szijjártó Péter, a Miniszterelnök-
ség győri származású külügyi és kül-
gazdasági államtitkára ugyancsak
méltatta a két képviselőjelöltet, s arra

kérte a nagygyűlés résztvevőit, szava-
zataikkal adjanak esélyt arra, hogy
Győrért együtt dolgozhassanak a par-
lamentben. 

Megválasztásom esetén, ország-
gyűlési képviselőként azért fogok dol-
gozni, hogy a lehető legtöbb központi
forrás érkezzen gazdaságfejlesztésre

a győri és a környékbeli cégekhez,
folytatódjon az utak és kerékpárutak
építése, a panelépületek energiataka-
rékos felújítása és elkezdődjön a szín-
ház épületének rekonstrukciója – vá-
zolta elképzeléseit Simon Róbert Ba-
lázs. 

Kara Ákos arról beszélt, az elmúlt
parlamenti ciklusban a térségben 150
projektből 149-et megvalósítottak,
hatezer új munkahelyet hoztak létre
Győrben és környékén, 32 ezer állás-
helyet pedig megőriztek.

Szorgalom és kitartás a mi vilá-
gunk, ez jellemző a mi vidékünkre, s
nem akarjuk, hogy erőfeszítéseinket
és értékeinket elherdálják – fogalma-
zott Kara Ákos.

Orbán Viktor arról beszélt a válasz-
tás kapcsán, hogy ziccerig kijátszották
a helyzetet, a ziccer azonban még
nem gól. Az esélyt szavazattal lehet va-
lóra váltani, s a miniszterelnök biztos
abban, hogy Simon Róbert Balázs és
Kara Ákos személyében olyan képvise-
lői lehetnek Győrnek, akik ki fognak áll-
ni a győriek érdekei mellett.
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Az oldaltpárt összeállította: Koloszár Tamás

A Jólét és Szabadság Demokrata Kö-
zösség (JESZ) oktatáspolitikájáról tartott
sajtótájékoztatót Jámbor Zoltán, a párt
győri 2-es körzetének országgyűlési kép-
viselőjelöltje. Egyebek mellett azt emelte
ki, kormányra kerülésük esetén az első
diploma megszerzését tandíjmentessé
tennék. A JESZ úgy véli, aki a tandíj mel-
lett van, az a tudás ellen van. Ezért a párt

Fodor Roland és Takács Krisztián, a
Jobbik győri országgyűlési képviselőjelölt-
jei arra kérik a párt szimpatizánsait, hogy
a választások napján ne csupán szavazni
menjenek el, hanem a hátralévő napok-
ban kezdjenek „elsöprő erejű mozgósítás-
ba, mert ez a győzelemnek a kulcsa".

Akkor tudunk választást nyerni, ha
a szimpatizánsaink úgy tekintenek

Választási melléklet     • Választási melléklet    • Választási melléklet

Lakossági fórumot tartott csütör-
tökön délután Győrben a Szociálde-
mokraták Magyar Polgári Pártjának
elnöke. Az érdeklődők megtudhatták
Schmuck Andortól, hogy a szocde-
mek a vasárnapi voksolás eredményé-
től függetlenül győztesnek érzik ma-
gukat, mert a költségvetésből kapott
kampánypénzt a rászorulók megsegí-

Híveit biztatta szavazásra csütör-
tök délelőtt a Munkáspárt. A Győrbe
látogató pártelnök, Thürmer Gyula
szerint a vasárnap megválasztásra ke-
rülő képviselők döntik el azt, hogy a
következő négy évben kik élhetnek jól,
és kik rosszul az országban. Hangsú-
lyozta, pártjának egyetlen tagja sem
milliárdos, s ha bejutnak a parlament-

LMP: Megújuló Magyarországot!
Aki egy megújuló Magyarországot

szeretne, az az LMP-re adja a szavaza-
tát április hatodikán, az országgyűlési
választáson. Ezt mondta Széll Berna-
dett, a Lehet Más a Politika társelnöke
hétfőn Győrben. 

A politikus délelőtt a Baross úton
osztott zöld almát az arra járóknak,
majd a sajtó képviselőinek beszélt ar-

ról, mire számítanak a vasárnapi vok-
soláson. Széll Bernadett kérdésünkre
úgy fogalmazott, biztos benne, hogy
ezúttal felülmúlják majd a 2010-es vá-
lasztási eredményüket, mert az or-
szág megújulására csak és kizárólag
az LMP lehet a garancia.

Minden olyan szavazat, amely a ré-
gi politikai erők irányába megy, az egy

elveszett szavazat – nyilatkozta Széll
Bernadett, aki szerint eljött az ideje an-
nak, hogy új erőknek biztosítsunk le-
hetőséget, és a Lehet Más a Politika
ilyen erő, amely ezt meg tudja csinálni.
Az elmúlt négy évben bizonyítottunk,
van programunk, s élhető, erős Ma-
gyarországot teremtenénk választói
felhatalmazás esetén. 

JESZ: Legyen ingyenes az első diploma
forrásokat vonna be a felsőoktatásba, s
mindenképpen a minőségre helyezné a
súlyt. A JESZ véget vetne a sok esetben
gyenge minőségű diplomák, az úgyne-
vezett büfészakok korának – jelentette ki
a sajtótájékoztatón Jámbor Zoltán, aki el-
mondta azt is, átalakítanák az ösztöndíj-
rendszert és az egyéb támogatási formá-
kat is. Visszaállítanák a jegyzet- és lakha-

tási támogatást, bevezetnék a laptopvá-
sárlási támogatást és az amerikai típusú
sportösztöndíjat. Hiszünk abban, hogy
elég volt az elmúlt 24 év politikai elitjéből,
elég volt a kihagyott lehetőségekből, po-
litikai nemzedékváltásra van szükség,
sok munkával, közös célokkal lehet egy
új Magyarországot építeni – fogalmazott
Jámbor Zoltán. 

Jobbik: A választók a média
magukra, mint a Jobbik médiájára –
fogalmaztak. 

A kampányban kétféle stratégia
rajzolódott ki – mondták el. Az egyik
a Fidesz és az MSZP kampánystraté-
giája volt, amely a gyűlöletre épült,
„sárdobálásra, iszapbirkózásra”. Ők
egymással voltak elfoglalva, és nem
az országgal. 

A másik a Jobbik kampánystratégiája
volt, amely a programunkra épült. Nem a
Fidesszel, és nem az MSZP-vel akartunk
foglalkozni, hanem az ország helyzetével.

Továbbra is elszomorítónak tartjuk,
hogy néhány nappal a választások előtt,
sem a Fidesz, sem az MSZP nem állt
elő érdemi választási programmal –
jelentették ki.

Schmuck Andor: Mi már győztünk
tésére, többek között ételosztásra köl-
tötték. Az elnök szerint pártja azzal
foglalkozott, ami az embereket érdekli,
hogyan érezhetné magát mindenki
sokkal jobban. A szocdemek politikai
üzenete annyi, mindenki nyugodjon
meg, üljünk le és beszéljük meg, mit
kellene tenni. Schmuck Andor el-
mondta, a politikusok gazdagodásá-

nál fontosabb vitatéma négymillió ma-
gyar szegénysége.

Az elnök a magyar többség helyzeté-
nek illusztrálására összehasonlította a
hazai és az osztrák jövedelmeket, a mi-
nimálbért és a nyugdíjat, s szólt a meleg
ételért naponta sorban állókról. Vélemé-
nye szerint tökéletes ember nincs, de az
emberi szándék lehet tökéletes. 

Thürmer Gyula: Fizessenek a gazdagok!  
be, ott is az egyszerű dolgozó embe -
rek érdekeit képviselik majd. 

Az elnök úgy látja, az elmúlt 25 év-
ben mindig a gazdagok voltak jó idő-
ben jó helyen, s a gazdag döntésho-
zók nem törődtek mással, mint a saját
zsebükkel. A Munkáspárt a biztos
munkáért, a biztos jövedelemért és a
biztos jövőért küzd. Visszaadná a bol-

dogulás lehetőségét a magyar dolgo-
zóknak, ingyenessé tenné az oktatást
és az egészségügyi szolgáltatást.        

Thürmer Gyula a 100 millió forint-
nál nagyobb vagyonokat 40 százalé-
kos vagyonadóval sújtaná, s többkul-
csossá tenné a személyi jövedelem -
adót. A minimálbért nem adóztatná,
mert így sem lehet megélni belőle.
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FEJLESZTÉS  ÖNKORMÁNYZAT, EGÉSZSÉGÜGY

szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor 

Dr. Skaliczky Zoltán, a győri
Petz-kórház szervezési igazga-
tója sajtótájékoztatón jelentet-
te be, az intézmény onkológiai
centruma egy uniós pályázat jó-
voltából 1,2 milliárd forintot
költhet sugárterápiás eszköz-
parkjának fejlesztésére. Az új
kórházi szárny és a szakembe-
rek készen állnak a gépek foga-
dására. A centrum még az idén
alkalmas lesz a daganatos be-
tegek hatékony, színvonalas és
teljes körű sugárterápiás ellátá-
sára, a rászorulók egyenlő hoz-
záférésének biztosítására. 

A szervezési igazgató a hétfői projekt-
indítón elmondta, az új épületben az
onkológiai szakma és a hozzá kapcso-
lódó társszakmák együtt kapnak he-
lyet, így rövidülhetnek a betegutak,
csökkenhet az ellátáshoz jutási idő és
azonnali ellátásban részesülnek a te-

Projektrajt a Petz-kórházban 
rápia mellékhatásaitól szenvedők. Az
onkológiai szakma az elmúlt évtize-
dekben kinőtte régi helyét, az új épü-
let nagyobb komfortot nyújt a bete-
geknek, az új sugárterápiás eszköz-
park komplex kezelést tesz lehetővé.
A projekt jóvoltából kiépülő egységes

ellátó rendszernek a sugárforrás épp-
úgy része lesz, mint a kórházéhoz
megbízhatóan kapcsolódó onkológiai
információs rendszer.

Dr. Szócska Miklós egészségügyért
felelős államtitkár többek között arról
beszélt a projektnyitón, hogy a szív- és

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A városi közgyűlésen a képviselők pályázati
pénzek elosztásáról és fejlesztési kérdések-
ről is döntöttek. Borkai Zsolt polgármester
lapunkat tájékoztatta a döntésekről.

A győri önkormányzat az élősport támogatására
éves költségvetésének minimum egy százalékát for-
dítja. A közgyűlésen döntöttek a sportpályázatokról,
vagyis a sportszervezetek, valamint az utánpótlás-
nevelést végző alapítványok, az egyéni eredményes
versenyzők és az egészségkárosult sportolókkal
foglalkozó szervezetek támogatásáról. Borkai Zsolt
polgármester lapunknak elmondta, a csapatok és
az egyéni versenyzők egyre nagyobb sikereket ér-
nek el. 2017-ben városunk ifjúsági olimpiát rendez,
így fontos a példaképek segítése és az utánpótlás
széles körű nevelése. Hozzátette, az önkormányzat
nem csak az élsportot, de a tömegsportot is támo-
gatja, ezért folyamatosak a városban az infrastruk-
turális fejlesztések, a pályák, sportolási helyek kiala-
kítása. Az önkormányzati támogatásoknál maradva,
a közgyűlés a civil szervezetek munkájának segíté-
sére huszonötmilliós, az egyházak számára pedig
tizenkétmilliós pályázati keretet biztosított.

A közgyűlésen számolt be Horváth Csaba városi
rendőrkapitány a rendőrség 2013-as eredményei-
ről, amelyben a sporthoz kapcsolódva elmondta, a
Magyarországon rendezett sportesemények tizen-
öt százaléka Győrben zajlik, ennél csak a főváros-
ban van több rendezvény. A rendőrkapitány beszá-
molójából kiderült az is, hogy az egy évvel korábbi-

Támogatásokról és fejlesztésekről

hoz képest mintegy 33 százalékkal csökkent a bűn-
cselekmények száma a városban. Arra is kitért,
hogy az önkormányzat útfejlesztései kedvezően be-
folyásolják a közúti balesetek alakulását, de a rend-
őrségnek így is sok feladata van, és áprilistól még
nagyobb figyelmet szentelnek a gyorshajtók kiszű-
résére. Borkai Zsolt lapunknak hangsúlyozta, a vá-
ros többféleképpen támogatja a rendőrség munká-
ját, amelynek egyik eleme a térfigyelő kamerarend-
szer folyamatos bővítése. Hozzátette, az önkor-
mányzat, a rendőrség és a társszervek együttmű-
ködése révén a város közbiztonsága jónak mondha-
tó, de ez az a terület, amelyben mindig akad tenni-
való.

Borkai Zsolt kifejtette, a legutóbbi közgyűlésen
több fejlesztés is napirendre került. A Győr-Szol Zrt.
törzstőkeemelése egyrészt a Dunakapu tér felújítá-

sához kapcsolódik, másrészt pedig Újváros rehabi-
litációjának folytatásához, de lehetőséget biztosít a
Barátság Sportpark nagy kihasználtságú műfüves
pályáinak felújítására is. A belvárosi beléptető rend-
szer bővítése a sétálóövezet nyugalmát erősíti, míg
az önkormányzat európai uniós pályázati szándéka
a Győrszentiván és Gönyű közötti kerékpárút első
ütemének megvalósítását célozza.

A képviselők a WHO Egészséges Városok Pro-
jekt 2013. évi tevékenységéről is hallhattak beszá-
molót. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmond-
ta, nagy megtiszteltetés volt a közelmúltban Győr-
ben rendezett nemzetközi konferencián a WHO eu-
rópai koordinátorának szavait hallani, aki szerint a
győri idősügyi ellátás példaértékű a többi résztvevő
város számára (a témáról lapunk március 28-i szá-
mában részletesen is olvashattak).

érrendszeri betegségek mellett a daga-
natos betegségek vezetik hazánkban a
halálozási okok listáját. A magyar egész-
ségügy 36 milliárd forintból 16 onkoló-
giai centrumot fejleszt, a betegeket
ezekben a központokban 21. századi te-
rápia várja. Az államtitkár szerint a szer-
vezett ellátás, az elérhető szűrések és
védőoltások három éven belül számok-
ban, emberéletekben is kifejezhető
eredményeket hoznak.

Régiónkban három kórházban mű-
ködik onkológiai centrum, Szombat-
hely mellett Győr és Veszprém fogadja
a rászoruló betegeket. A győri, 1,2 mil-
liárd forintos, önrész nélküli fejlesztés a
három intézmény közös fellépésének
eredménye. Kara Ákos országgyűlési
képviselő, a megyei önkormányzat fej-
lesztéspolitikáért felelős alelnöke a pro-
jekt indulásának idejére visszaemlékez-
ve elmondta, az épületre és az eszköz-
parkra eredetileg egy ütemben pályá-
zott a Petz-kórház. A győri gépek köz-
beszerzési eljárását azért kellett 2014-
re halasztani, hogy a három centrum
együttműködése hatékony legyen.
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Újabb beruházás
az Intersnack győri üzemében
szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Egymilliárd forintos beru-
házással két újabb gyártó-
sor indul a Chio termékeket
is gyártó Intersnack győri
üzemében. A beruházás a
gyárat a vállalatcsoport ke-
let-közép-európai lisztes -
snack-gyártó központjává
emeli – jelentették be csü-
törtökön Győrben, az Inter-
snack Magyarország Kft.
győri gyárában rendezett
átadó ünnepségen. 

Az eseményen Szijjártó Péter, a
Miniszterelnökség külügyi és kül-
gazdasági államtitkára és Borkai
Zsolt, Győr polgármestere mond -
tak köszöntőt.

A német családi tulajdonban
levő vállalkozás magyarországi
történetét Merkler Róbert ügyve-
zető igazgató idézte fel. Egyebek
mellett elmondta, az egykori
kesztyűgyár helyén felépült
üzem az elmúlt tíz évben 3,5 mil-
liárd forintot fektetett be hazánk-

ban, s jelenleg 290 embert fog-
lalkoztat. Az új beruházással har-
minc munkahely jött létre, és to-
vábbi húszat terveznek. 

A legújabb beruházásunkkal
két új gépsort helyeztünk üzembe,
huszonöt százalékkal növeljük a
pálcikagyártást, termelésünk pe-
dig évente 19 ezer tonnára növek-
szik – mondta el az avatóünnepsé-
gen az ügyvezető igazgató. Meg-
tudtuk azt is, a vállalkozás a ma-
gyar paprika legnagyobb hazai fel-
vásárlója, a kapacitásbővítés után
pedig tíz százalékkal több magyar
paprikát vásárolnak fel. 

A győri üzemből a világ hat-
van országát látják el sós pálci-
kával, közkeletű nevén ropival.
Az elmúlt években hatvanezer
tonnát gyártottak ropiból, ami
kereken tízezer kamionba fért
bele. Ha a kamionokat egymás
mellé állítanák, a sor Győrtől
Kecskemétig érne – érzékeltet-
te  Merkler Róbert ügyvezető
igazgató a termelés volumenét.
Elmondta azt is, a beszállítók
kétharmada kis- és középvállal-

kozás, s a közhiedelemmel el-
lentétében, nem multinacioná-
lis vállalkozás, hanem német
családi tulajdonban áll. 

Nincs olyan hét, amikor ne
avatnánk egy új üzemet, ne jönné-
nek létre új munkahelyek, s eb-
ben Győr élen jár – kezdte köszön-
tőjét Borkai Zsolt polgármester,
aki elmondta azt is, a győri önkor-
mányzat az év elejétől tíz százalék-
kal csökkentette a vállalkozások
iparűzési adóját, s ez további len-
dületet adhat a cégeknek a mun-
kahelyteremtésre.

A gazdaság az alapja minden-
nek, ha a gazdaság úgy megy,
mint egy Audi motor, akkor sike-
resek leszünk – fogalmazott az
ünnepségen Borkai Zsolt polgár-
mester.

Szijjártó Péter, a Miniszterel-
nökség külügyi és külgazdasági
államtitkára azt emelte ki, a ma-
gyar mezőgazdaság és a ma-
gyar élelmiszeripar dicséretét
jelenti, hogy az Intersnack győri
üzemét jelölte ki a vállalatcso-
port kelet-közép-európai sütő-
központjának. 

A biztonságos magyar élelmi-
szerek és alapanyagok garanciát
jelentenek a győri Intersnack-
gyár exportteljesítményének nö-
velésére – fogalmazott a rendez-
vényen Szijjártó Péter, aki el-
mondta azt is, az idén a vállalko-
zás 210 tonna magyar fűszer-
paprikát vásárol. 

A vendégek jelenlétében a ke-
mencékben sütni kezdték a ruda-
kat, s az első adag jótékony célo-
kat szolgál. A Református Szere-
tetszolgálaton keresztül rászoru-
ló emberekhez jut el a közkedvelt
rágcsálnivaló. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri Tourinform iroda 2013-as teljesítmé-
nyére csillagos ötöst kapott. A Látogató-
központ az idén is számos újdonsággal vár-
ja a győrieket és városunk turistáit…

A 2012. évihez hasonlóan a Magyar Turizmus Zrt. a
győri Tourinform iroda 2013-as működését is száz-
százalékosra értékelte. A szakmai elismerés azért
is nagy szó, mert az országos átlag a győrinél mint -
egy húsz százalékkal alacsonyabb. Tóthné Kardos
Krisztina a központot üzemeltető önkormányzati tu-
lajdonú Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit
Kft. vezetője kérdésünkre elmondta, a siker igazi
csapatmunka eredménye, ezért köszöni minden
kollégájának az elmúlt évi áldozatos munkáját. Ki-
fejtette, természetesen ezután sem ülnek a babér-
jaikon, a minősítést inkább ösztönzésnek tekintik,
hogy a 2014-es évben is hasonló módon szolgálják
ki a látogatókat, és még színvonalasabb szolgálta-
tást nyújtsanak. Az elmúlt évben egyébként min-
tegy ötvenezren fordultak információért hozzájuk,
ami tíz százalékkal magasabb szám a 2012-esnél.
Az érdeklődők 15 százaléka volt külföldi személy. A
Látogatóközpontba érkezők körében egyre népsze-
rűbb a Győr-shop, de természetesen sokan jönnek

információért, a különböző kiadványokért, szállás-
lehetőségekért, és persze jegyvásárlási célból is. A
Baross úti központban nem csak a győri fesztiválok-
ra, előadásokra, de országos rendezvényekre is vált-
hatók belépők.

„Az idei év újdonsága, hogy a fiatalok kiválthat-
ják nálunk nemzetközi diákigazolványukat. A bejá-

Felkészült a szezonra a Látogatóközpont
rathoz telepített érmekészítő automata segítségé-
vel a turisták szép emléket, a vaskakast, a város-
házát, Szent László hermáját ábrázoló és I love
Győr feliratú érmét készíthetnek maguknak. A lá-
togatók kiszolgálása mellett célunk a lokálpatrio-
tizmus erősítése is, ezért a győriek előtt is szélesre
nyitjuk a házat, akik már eddig is több ingyenes
idegenvezetésen vehettek részt. Szervezünk prog-
ramokat általános iskolásoknak, és egyetemisták-

nak is, az idén pedig több alkalom-
mal egy-egy témára felfűzött ide-
genvezetéssel is találkozhatnak a

győriek. A következő családi programunk április
22-én lesz a Föld Napja alkalmából, amit a Győr-
Szol Zrt.-vel közösen szervezünk a Látogatóköz-
pont mögötti parkban. Tavaly nagy sikerű kezde-
ményezés volt a Szeretem Győrt fa feldíszítése,
amire nem csak a városunkban élők, de a turisták
is szívesen felkötötték szalagjukat. A fát az idén új-

ra feldíszítjük a rövid üzenetekkel, a gyermeknap
alkalmából pedig a kicsiknek tartogatunk megle-
petéseket.”

A Látogatóközpont tehát felkészült az idei turisz-
tikai szezonra, a ház nyitva áll a turisták és a győriek
előtt, akik nem csak a Négy Évszak Fesztivál rendez-
vényeivel kapcsolatban, de minden városunkat érin-
tő lehetőségről szívesen adnak tájékoztatást. Tóth-
né Kardos Krisztina az ajándéktárgyak kedvelőinek

is szolgál egy jó tippel: Az I love Győr feliratú termé-
kek a központ saját rendezésű programjainak ideje
alatt tízszázalékos kedvezménnyel vásárolhatók
meg a Baross út 21. szám alatt.

A Tourinform minősítéséhez Borkai Zsolt polgár-
mester is gratulált. Mint mondta, a Látogatóközpont
szorosan együttműködve az önkormányzat Város-
marketing, Kulturális és Sport Főosztályával a város
sokszínűségét mutatja be a látogatóknak, vagy is va-
lóban Győr fogadószobájaként működik. 

A győriek
az idén tematikus
idegenvezetések során
ismerkedhetnek
városukkal
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szerző: z. a. – p. zs.
fotó: o. jakócs péter

Az Autizmus Világnapján harmadik al-
kalommal szervezett Győrben Kék sé-
tát a Márton Lakóotthon – Híd a Jövő-
be Alapítvány, hogy egyre kisebb le-
gyen a szakadék az egészséges és a
sérült emberek között, valamint felhív-
ják a figyelmet arra, hogy az autizmus-
sal élő gyermekek száma világszerte
növekedést mutat. Árnics Katalin
gyógypedagógiai tanár, pszichopeda-
gógus elmondta, napjainkban min-
den századik gyermek a gyógyíthatat-
lan autizmussal születik. Fontos tehát,
hogy eloszlassák a tévhiteket, és nyi-
tottá tegyék az embereket annak ér-
dekében, hogy az autizmussal élőket
is befogadja a társadalom. A szerve-
zők célja az is, hogy erősítsék az autis-
ta gyermekeket nevelő szülők tudatos-
ságát, mert ez az állapot nem múlik el,
de tünetei a fejlesztéssel enyhíthetők.
Még felnőttkorban is rengeteget ta-
nulhatnak az autisták, hangsúlyozta
dr. Fekete Gáborné, az alapítvány ko-
ordinátora. Az autizmus létrejöttében
sokféle okot feltételeznek, de a döntő
ok még mindig ismeretlen. Tünetei
többek között az önállóság, a szociális

Kék séta az „esőemberekkel”
kapcsolat kialakításának nehézsége,
a szemkontaktus kerülése, beszéd-
és olvasásértés zavara, a probléma-
megoldás és az időérzékelés hiánya.

Rendkívül fontos a korai felismerés, hi-
szen annál előbb el lehet kezdeni a te-
rápiát. A sérült gyerekek családjában
az a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz,
ha a szülők már nem tudnak gondos-
kodni gyermekükről? Ezért is nagyon

fontos, hogy a lehető legnagyobb ön-
állóságra neveljék a gyermeküket. A
Márton Lakóotthonban például szoci-
ális foglalkoztatás is folyik, az ott élő

fiatalok papírvirágokat készítenek,
gyertyát öntenek, dobozokat dekorál-
nak, szőnyeget szőnek. 

A program a győri önkormányzat
támogatásával, Bolla Péter kabinetfő-
nök fővédnökségével valósult meg. A

rendezvényen Simon Róbert Balázs
alpolgármester úgy fogalmazott,
„Győrben nagy hangsúlyt fektetünk a
társadalmi felelősségvállalás erősíté-
sére. A város szociális ellátó rendszere
erős, és kiemelt figyelmet fordítunk
azokra, akiknek valamiért nehezeb-
bek a mindennapjaik. Az autizmus vi-
lágnapi kezdeményezés mellé is min-
den évben odaáll az önkormányzat,
a Látogatóközpontban pedig folya-
matos lehetőséget biztosít arra,
hogy a fiatalok által készített tárgyak
gazdára leljenek.

A programon utaltak az Esőember
című filmre, hiszen ez az alkotás be-
mutatta az autisták problémáját, azt,
hogy segítség nélkül nehezen igazod-
nak el a világban, de az élet egy-egy
részterületére különleges fogékonysá-
got mutatnak. Győrben szintén soka-
kat érintett meg a Gézagyerek című
színházi előadás, ami szintén az autiz-
musra irányította a figyelmet.

A rendezvény idejére kékbe borult a
Jedlik-híd, városunk ezzel egy 22 orszá-
got összefogó kezdeményezéshez csat-
lakozott. A rendezvényen többször fel-
merül a kérdés, hol végződik az egyén
felelőssége, és hol kezdődik a társadal-
mi szerepvállalás fontossága?
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Ötödik alkalommal rendezik meg a
Nyugat-dunántúli Regionális Innová-
ciós Kiállítást és Találmányi Vásárt a
győri Széchenyi István Egyetemen áp-
rilis 9-én 8 és 16 óra között. A rendez-
vényen, amely a TÁMOP-4.2.3-
12/1/KONV-2012-0056 azonosító
számú projekt keretében valósul meg,
ingyenes a részvétel a kiállítóknak és
a látogatóknak is.

A kiállítást színes szakmai program
kíséri, amely részletesen megtekint-
hető az www.univgyor.hu weboldalon.

A szakmai programon előadást
tart dr. Földesi Péter, a Széchenyi-
egyetem rektora, Spaller Endre, a
Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke és
dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium főosztályvezetője is.

A kiállítók közel harminc standon
mutatják be innovációikat, találmá-
nyaikat, újdonságaikat.

Innovációs kiállítás
a Széchenyi-egyetemen

A kiállításon részt vevő kisvállalko-
zók, cégek, magánszemélyek számá-
ra kitűnő lehetőség a bemutatkozásra,
kapcsolatépítésre, befektető keresé-
sére – tudtuk meg Tahin Jánostól, a ki-
állítást szervező Universitas-Győr
Nonprofit Kft. munkatársától.

A kiállítást kísérő programok része-
ként a Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pont érdekes bemutatókkal várja a lá-
togatókat, valamint a Pannon Novum
Nonprofit Kft. által életre hívott Zéró
Emissziós Platform is bemutatja a ká-
rosanyag-kibocsátásmentes közleke-
dés modelljét. A mobil napelemes töl-
tőállomás és két elektromos kerékpár
segítségével élőben modellezik, mi-
ként lehet a városi járműveket megúju-
ló energiaforrásokkal táplálni és ez által
környezetbarát módon közlekedni. Az
elektromos kerékpárok jó idő esetén a
parkoló területén kipróbálhatók.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Folyótól folyóig címmel mutatta be
leg újabb kötetét a József Attila- és
Príma-díjas Villányi László költő, a Mű-
hely folyóirat főszerkesztője a napok-
ban. A szerzővel Tarján Tamás iroda-
lomtörténész beszélgetett, aki eső-
csepp-verseknek titulálta az átlago-
san 7-10 soros, egymondatnyi szöve-
get felölelő költeményeket. „Ezek az
esőcseppek kopognak a folyókon, a
háztetőkön, az aszfaltokon, az emléke-
zetben. A szépségük, a hullásuk, az át-
tetszőségük megragadja az olvasót” –
szemléltette az irodalomtörténész és
hozzátette, Villányi László legutóbbi
könyveinek tartása, értékrendje és az
egyre inkább kiküzdött nyelvi valósá-
ga átköszön, megérkezik, itt is jelen
van. „Uralkodó érzületét is az egyik
előző könyvének címével, az Ámulat-
tal tudom szemléltetni. A Folyótól fo-
lyóig kötetet is áthatja az ámulat, a ne-
mes és igazán tartalmas emberi ér-
zés, nem mindenki képes rá. Hozzá-
tette, keményen meg kell dolgozni
ezekért az esőcseppekért, hogy a te-
nyerünkön megüljenek.

Valamennyi költemény egy sze-
mélyhez kötődő ajánlást visel, szá-

Villányi esőcsepp-versei
kopognak az emlékezetben

mos győri barát, munkatárs, ismerős
neve is megjelenik a kötetben. „4-5
évvel ezelőtt írtam ezeket a verseket,
az ajánlások nem tisztelgést jelente-
nek, hanem azt jelzik, milyen szellemi
találkozásaim voltak azokban az

években, milyen közös élmények:
mondjuk egy beszélgetés, egy szó,
mondat vagy az adott ember élet-
helyzete, ami az akkori enyémmel kö-
zös volt, melyek elindították a verse-
ket, tehát egyfajta közös szellemi sé-
ta vagy biciklizés, és – elfogadom –
esőben, folyótól folyóig.
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szerző: koloszár tamás
fotó: whb

Hétfőn Orbán Viktor miniszterel-
nök jelenlétében átadták a meg-
újult Ludovikát. A budapesti épü-
letegyüttes újjávarázsolása a
Győrben alapított West Hungária
Bau Építő Kft. nevéhez fűződik. A
Paár Attila alapította cég pár fős
vállalkozásból az ország egyik
legnagyobb generálkivitelezőjé-
vé nőtte ki magát. 

A Ludovika a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem főhadiszállása, amelyet Pol-
lack Mihály tervezett. A Ludovika egyet
jelent a nemzeti tisztképzéssel, össze-
kapcsolódott a nemzeti törekvésekkel, a
magyar haderő felállításának és korsze-

Átadták a megújult Ludovikát 
rűsítésének igényével. Bár a Ludovika
Akadémia története az 1790-es évekig
nyúlik vissza, magának az intézménynek
a megalapítása 1808-ban történt. 

Történelmi kötelezettségnek nevezte
a Ludovika felújítását Orbán Viktor kor-
mányfő, aki szerint a megújult épület
méltó „főhadiszállása" lesz a budapesti
Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek.

Az épület múltjáról szólva úgy fogal-
mazott: egészen a kommunizmusig a
Ludovika Akadémia, a magyar katonai
felsőoktatás kiemelkedő intézménye

„úgy forrt egybe a hazafias neveléssel
és a magyar virtussal, mint a Nemzeti
Színház a magyar kultúrával". Az intéz-
mény feltámadását azonban a rend-
szerváltás sem hozta meg – folytatta –,
mert az akkori városvezetés úgy kezelt

mindent, ami egy mondatban szerepelt
a nemzeti szóval, mint egy letűnt kor
maradványát. „Így lett kis híján az enyé-
szeté – a Várbazárhoz hasonlóan – a
Ludovika campus", amely leginkább
egy világháborús film díszletére emlé-
keztette az embert – mondta.

– Büszkék vagyunk rá, hogy a mű-
emlékegyüttes megújítását a West
Hungária Bau Kft. nyerte el – mondta
el hetilapunknak Lukács Zsanett, a vál-
lalkozás kommunikációs vezetője, aki
elmondta azt is, a kétszáz éves műem-

lék teljes felújításának költsége ötmilli-
árd forintot tett ki. A felújítás egy év
alatt, határidőre elkészült.

Dénes Balázs műszaki igazgatótól
megtudtuk, az épületegyüttes felújítása
óriási kihívást jelentett számunkra a mű-

emléki védettség miatt. A feladatot ne-
hezítette, hogy a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem felújításához a Nemzeti Alkot-
mányvédelmi Hivatal minősítése kellett,
vagyis nemzetbiztonsági átvilágítás
után pályázhattak a feladatra. 

A munka nagyságát jellemzi, hogy
a felújítás során több mint háromezer
köbméter betont és húszezer folyómé-
ter vezetéket használtak fel. A vállalko-
zás a kivitelezés alatt nagy súlyt fekte-
tett az épületben megtalálható korabe-
li értékek megóvására, helyreállítására.
Olyanokra, mint az egyedülálló ólom-
üveg, az asztalos szerkezetű nyílászá-
rók, a fémszerkezetű korlátok vagy a
korabeli csillárok, amelyeket a Magyar
Természettudományi Múzeum raktárá-
ban találtak meg. 
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr.
Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta mód-
szerét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint

300 Atlasprof specialista alkalmaz. Az egysze-
rű és biztonságos vibrációs gépi masszázs-
technikát és eszközt kidolgozta  és személye-
sen oktatja. Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csí-
pő egyensúlyát meghatározó első nyaki csi-
golya. Az eredmény tartós, mert az Atlas az
anatómiailag korrekt helyére kerül. A techni-

ka egyedülálló, természetes, nem orvostudományi módszer, nem
gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem
csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs
masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szala-
gokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának
köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 11 Atlasprof
specialista van, aki alkalmazza a metódust. A nagykanizsai  dr.
Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint három éve az Atlas-
Profilax® vibrációs masszázs után az addig évek óta fennálló pa-
naszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom, szédülés és  fej-
fájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre  Győrben 2014. április 8-án
(kedden) 17.30 órakor INGYENES ismertető

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

Minden érdeklődőt szeretettel vár.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Nem tett le a Győri Balett arról, hogy az
egész várost megtáncoltassa, ezért az idei,
jubileumi Magyar Táncfesztivál eddig is szí-
nes palettáját még szélesebbre húzták:
hogy a fiatalokat is bevonják, diszkót ren-
deznek a Széchenyi téren. Többek között.

Tizedszerre válik a tánc fővárosává Győr, június 16–
22-ig izgalmas és változatos programokkal várják a
tánckedvelőket. A korai programismertetés oka,
hogy az idei fesztivál számos elemében megújul,
minden eddiginél izgalmasabb
lesz, és a jegyek kedvezményes
értékesítése is elkezdődött.

A kortárs élvonal olyan neves
társulatai érkeznek hozzánk, mint
például a Magyar Nemzeti Balett,
a Szegedi és a Pécsi Balett, a Magyar Állami Népi
Együttes, az Experidance és Bozsik Yvette társulata. A
fesztivál híre külföldre is elért, így határon túli együtte-
sek, mint például a Szlovák Nemzeti Balett, a Nagyvá-
rad Táncegyüttes és a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes is fellépnek, és az olasz Compagnia EgriBi-
anco Danza is, de szakemberek, kulturális menedzse-
rek is érkeznek, például a Columbia Arts-tól (USA), akik

hozzásegíthetik a hazai
társulatokat a nemzet-
közi megjelenéshez. 

A főszervező Győri
Balett igazgatója, Kiss
János elmondta, új,
lendületes arculatot
kapott a programsoro-
zat. Idén a játszóhelyek száma is bővül, az események
két központi helyen zajlanak: a Győri Nemzeti Színház
nagyszínpadán, a Kisfaludy Teremben és a Széchenyi
téren, ahol ingyenes programokkal várják az érdeklő-
dőket, a Pécsi Balett, Boban & Marko Markovics Or-
kestar, a Győri Filharmonikus Zenekar és a Honvéd

Együttes produkciói te-
kinthetők majd meg. A
színház előtti szabadtéri
színpad eddig is fontos
kiegészítője volt a nagy-
színpadi események-

nek, idén pódiumszínpadként különböző műfajú mu-
zsikáknak ad helyet. Kiss János hozzáfűzte, nem tettek
le arról, hogy táncoljon az egész város, ezért a nyitógá-
lát követően a Széchenyi térre várnak mindenkit, hogy
együtt ünnepeljük a mozgás művészetét: egy sztár dj
táncoltatja meg az egész várost. Kiemelte az egyik leg-
markánsabb női alkotó és koreográfus, Bozsik Yvett
rendezői bemutatkozását, aki a Centrál Színházzal

közösen hozta létre a Chicago című musicalt. A tavalyi
nagy siker után idén is megtartják a színházi tánckarok
találkozóját. A társszervező Győri Nemzeti Színház
igazgatója, Forgács Péter hangsúlyozta, a zenés dara-
bokat kiszolgáló tánckarok fantasztikus munkát végez-
nek, magas színvonalon, örül, hogy megmutathatják
magukat „hivatalosan is”.

A táncfesztiválhoz a Győri Filharmonikus Zene-
kar is kapcsolódik, az együttes igazgatója rámuta-
tott, a városban működő kulturális intézmények erő-
síthetik egymást.

Simon Róbert Balázs alpolgármester a sajtótá-
jékoztatón elmondta, Győr kulturális élete sokszínű
és minőségi, jól prezentálja ezt a táncfesztivál. A
rendezvényt természetesen az önkormányzat is tá-
mogatja, hiszen a Győri Balett nagyban hozzájárul
a város hírnevének öregbítéséhez.

A sajtótájékoztatón Kiss János a Győri Balett új
bemutatójáról is beszélt: májusban A vaskakas cí-
mű mesebalettet mutatja be az együttes.

Táncolj, Győr!
Hamarosan újra Magyar Táncfesztivál

Közönségfelmérés alapján idén bérlet
is kapható a fesztiválra, áprilisban a
jegyek tízszázalékos kedvezménnyel
vásárolhatók meg.

Nyerjen jegyet az Oldtimerek hétvégéjére! 

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu
címre várjuk április 9-ig.

Az áprilisi budapesti Oldtimerek Hétvégéjére nyerhet négy főre
szóló jegyet, aki velünk játszik. Nem kell mást tenni, csak helyesen vá-
laszolni három kérdésünkre, melyhez segítséget ad az oldtimershow.hu oldal.
Előző heti nyeretsünk Bartha Péter. Jegyét a Győr+ pavilonban veheti át.

1. Milyen betűjellel kezdődik egy veterán autó rendszáma Magyarországon?
2. Mikor rendezik meg a tavaszi Oldtimerek Hétvégéjét?
3. Mikor lesz az őszi Oldtimerek Hétvégéje??
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BABAKIÁLLÍTÁS HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Mintegy háromszáz baba és mac-
kó érkezik Győrbe, s várják a kíván-
csi gyerekeket és felnőtteket a
Zichy-palotában: április 6–18-ig
rendezi meg városunkban a 18.
Nemzetközi Baba- és Mackókiállí-
tást a Győri Művészeti és Fesztivál-
központ. A különleges tárlat évről

évre tele van meglepetésekkel, az
idei kuriózumok a japán babák
lesznek. Keglovich Ferencné pro-
jektvezető elmondta, meghívásuk-
ra a Japán Alapítvány hozza el a ki-
állításokra szánt babáit, melyek

Japán babák érkeznek
hozzátartoznak az országimázsuk-
hoz. „A babák Japánban nagyon
népszerűek: a lányok már kicsi ko-
rukban kapnak egy alapkészletet a
császári udvart mintázó babákból,
s ezt minden évben márciusban, a
lányok ünnepén előveszik, házi tár-
latot tartanak a barátnőknek. Ekkor
felöltik nemzeti ruhájukat, a kimo-
nót és tradicionális süteményeket
sütnek, a babákon keresztül meg-

tanulják a társadalmi felépítést és
a japán hagyományokat” – mond-
ta el Keglovich Ferencné.

A győri babakiállításon a japán
babákon kívül az országos babaké-
szítésre beküldött babák és mac-
kók láthatóak. A megmérettetésre

tizenegy kategóriában lehetett pá-
lyázni, idén hetvennyolc babakészí-
tő küldte el az alkotásait. Több ka-
tegóriában versenyeznek a saját
készítésű porcelán-, textil- és
egyéb anyagokból készült babák,
mackók, illetve a babaházak és kel-
lékek. A szervezők minden évben
más témát kínálnak a készítőknek,
2014-ben a gyermekjátékok, ját-
szás a XIX. század végétől a XX.
század közepéig, és a magyar pa-
raszti-polgári viseletet választották.

A kiállításhoz babakonferencia
is kapcsolódik, április 5-én a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeumban 13 órától Hársfalvi Vi-
rág a japán babaünnepről, majd Té-
szabó Júlia Kassák Lajos nevelt lá-
nyának babáiról tart ingyenes elő-
adást. Április 12-én 14–17 óráig
mackókészítésre várják a felnőtte-
ket, 18-án zárásként pedig egy kü-
lönlegességet tartogatnak, a láto-
gatók a miniatűr babaházak világá-
ba pillanthatnak be. Skultéti Orso-
lya, nemzetközi szinten is elismert
ezen a területen, tart vetített képes
előadást 16.30-tól, és a közönség-
díjas baba alkotóját is ezen a na-
pon hirdetik ki a szervezők.

A Nemzetközi Baba- és
Mackókiállításon a Győri
Babaklub tagjai is rendsze-
resen kiállítanak. Foglalko-
zásaikat minden hónap
utolsó csütörtökén 16 órá-
tól a Zichy-palotában tart-
ják, amire várják azokat,
akik szeretnék elsajátítani
a babakészítés fortélyait. 

ÚJRA a történelmi
belvárosban!
Komjáthy Ékszer
Gyôr, Jedlik Ányos u. 13.
(A Széchenyi térnél az Aranyhajó
patikával szemben)

Szeretettel várjuk minden
kedves ügyfelünket,
minôségi kiszolgálással,
diszkrét környezetben!

Nyitva tartás: 
hétfô—pentek 9—18 óráig,
szombat 9—14 óráig

Elérhetôségeink:
telefon: 96/310-354
mobil: +36-20/808-4147
e-mail: komjathy@komjathy.hu

Elköltöztünk!
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A Családsegítő Szolgálat tavaszi
adománygyűjtő akciót indít annak
érdekében, hogy a nélkülözésben
élőknek is szép lehessen az ünnep.

Az intézménynél már hagyo-
mány, hogy karácsony és húsvét
közeledtével adománygyűjtő ak-
ciót hirdet a Győrben élő rászoru-
ló családok javára. A szervezők
ezúttal elsősorban csokoládét,
édességet, tisztító- és tisztálko-
dószereket várnak a Családsegí-
tő Szolgálat Adományközpontjá-
ba (Mónus Illés u. 41.) és a Szi-

www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D •  +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu

Ajánlataink hétvégékre:
Változatos déli menü vagy 30% kedvezmény
a la carte ételkínálatunkból! Ön melyiket választja?

A Carmen Étteremben minden szombaton és vasárnap,
11 és 15 óra között ízlés szerint összeállítható déli menüvel

várjuk Önt és családját.
Déli menüajánlataink 

Levesek
Marhahúsleves daragaluskával és sárgarépával

Sajtkrémleves sajt chips-szel
Tárkonyos szárnyas raguleves

Főételek
Szatmári csirkemellfilé szezámbundában párolt rizzsel és vegyes salátával

Fűszeres tarja lyoni hagymával, sült burgonyával, savanyúsággal
Rántott sajt párolt rizzsel és tartármártással

Bakonyi tokány galuskával

Desszertek
Epres mascarpone sajtos pohárkrém

Csúsztatott diós palacsinta meggyraguval
Csokoládé mousse sárgabarack raguval

A menü ára: 1750 Ft/fő (három fogás)
Gyermekeknek: 950 Ft/fő (két fogás, kisadag)

Kérjük, hétvégi asztalfoglaláshoz hívja a 96/510-800 telefonszámot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet
„Egyházak támogatására szolgáló pályázati” keretre

A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000 Ft

A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr közigazgatási területén működő egyházi szervezetek, belső
egyházi jogi személyek és egyházi intézmények – kivéve alapítványok, egyesületek – a közösség érdekében
végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető: (2014. évben megvalósított/megvalósítandó)
A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására, honlapszerkesztésre és karbantartásra vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeire.

Benyújtási határidő: személyesen: 2014. április 30. (szerda) 15 óráig, vagy
postai úton 2014. május 2-i feladással

Pályázati adatlap és pályázati útmutató átvehetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján, GyŐr,
Városház tér 1., illetŐleg letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról. Információ: Jogi és Önkormányzati Osztály
telefonon: 96/500-103; e-mailen: nemeth.angela@gyor-ph.hu

Tegyük szebbé mások húsvétját is!
get-Kék Közösségi Térbe (Szi-
gethy A. u. 109.) Az adományo-
kat 2014. április 1. és 16. között,
hétköznap 8:00-tól 15:30-ig le-
het eljuttatni a gyűjtőhelyekre.

A kezdeményezés életre hívói
arra kérik a győrieket, hogy segít-
sék megtölteni a nyuszi kosarát. A
legtöbb embernek csak apró
gesztus néhány csokinyuszi, cso-
kitojás, vagy más édesség felaján-
lása, sok gyereknek azonban igazi
boldogság, amely széppé vará-
zsolja számukra a húsvétot. A rá-

szoruló családoknak a különböző
tisztítóeszközökre, mosogató- és
fertőtlenítőszerekre, valamint a
tisztálkodáshoz szükséges cikkek-
re, fogkrémre, fogkefére, sampon-
ra, tusfürdőre, vagy éppen szap-
panra is nagy szükségük van,
ezért ezeket a termékeket is várják
az adománygyűjtő akció során. Te-
gyünk jót, hogy ne csak nekünk,
másoknak is igazán szép lehes-
sen a húsvét! További információ
a 20/254-5031, 96/427-166-os
telefonszámon kérhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
Győr városban működő civil szervezetek támogatására 

A támogatásra fordítható pénzkeret: 25.000.000 Ft

A pályázat célja: A Győr város területén működő civil szervezetek és közhasznú nonprofit gazdasági társaságok
a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatás igényelhető: (2014. évben megvalósított/megvalósítandó)

A) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeire, ideértve az internet-előfizetést is,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) beruházásokra, felújításra, vagy
D) a szervezet által szerkesztett kiadvány, hírlevél, folyóirat költségeire, ideértve a honlapkészítést és karbantartást is.

Benyújtási határidő: 2014. május 2. (péntek) – a postára adás utolsó napja

Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthetŐ: a www.gyor.hu, www.civilhazgyor.hu című honlapról. 
Információ kérhetŐ: Jogi és Önkormányzati Osztálytól (telefon: 96/500-103, illetve a nemeth.angela@gyor-ph.hu e-mail
címen, valamint a Civil Információs Centrumtól (telefon: 96/550-313, mobiltelefon: 06-70/948-5730, illetve civilhaz@
unitedway.t-online.hu e-mail címen)
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

• ÖSD, ECL, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés
csoportban és magánbérletes rendszerben is

•Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok
több szinten is

•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 5., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:05 Pecatúra
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Szabadság tér '89
12:55 KorTárs 
13:30 A világörökség kincsei
13:50 Így újult meg a Várkert bazár
14:50 Ég, föld, férfi, nő 
15:45 Gasztroangyal 
16:45 Forma-1 (élő) – 

Bahreini Nagydíj
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Összekutyulva 
22:05 Első Emelet 
23:25 A bőség földje 
01:25 Woodstock a kertemben 
03:26 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
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 Tökéletes célpont 
14:20 A nagy svindli
15:25 A nagy svindli 
16:25 Visszatérés a kék lagúnába 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 Szombat Esti Láz – 

A Nagy Félrelépés 
22:20 A halálraítélt 

00:30 Kickboxer 
02:30 Gálvölgyi-show 
03:00 A szív útjai 

04:10 Babavilág 
04:25 Családi titkok 
05:30 Super Car 
06:00 Időnyomozó
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 A szerelmes levél 
00:40 Az ének iskolája 
02:30 Luxusdoki 
03:15 Men in Black – 

Sötét zsaruk 2. 

06:45 Öt kontinens
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Kapásjelző
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Robbie, a fóka 
12:55 Önök kérték!
14:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga Honvéd–DVTK
16:15 Nótacsokor
16:35 Dzsentrifészek 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
21:00 Hogy volt!?
22:00 Mégis szép a világ 
23:20 Dunasport
23:40 Müpa – Sam Lee and Friends
00:45 Világ-nézet 

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 Arrabona évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Beszélgetés Risztov Évával (ism.)
10:35 Képújság
17:30 Credo
18:00 Konkrét (ism.)
18:10 Kitekintő (ism.)
18:40 Kamarai Magazin (ism.)
19:10 VoltTimer (ism.)
19:25 Konkrét (ism.)
19:40 Vény nélkül (ism.)
20:05 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Konkrét (ism.)
21:10 Kitekintő (ism.)
21:40 Kamarai Magazin (ism.)
22:10 VoltTimer (ism.)
22:20 Konkrét (ism.)
22:35 Vény nélkül  (ism.)

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 6., VASÁRNAP
M1
09:55 Híradó
10:00 Evangélikus magazin
10:25 Metodista ifjúsági műsor
10:30 Mai hitvallások
11:00 Híradó
11:05 Kérdések a Bibliában
11:20 Kel József portré
11:45 Református ifjúsági műsor
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:15 Sporthírek
12:20 Időjárás-jelentés
12:25 Hétköznapi kifutó 
13:00 Híradó
13:10 Telesport - Sport 7
13:40 "Kellene kiskert, bőtermő!"
14:00 Híradó
14:10 Budapesti Tavaszi Fesztivál 
14:30 Út Rióba
15:00 Híradó
15:10 Választás 2014
16:00 Híradó
16:05 Választás 2014
16:30 Forma-1
19:00 Választás 2014
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Választás 2014

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:20 Max Steel 
09:45 EgészségKalauz 
10:20 Teleshop
11:15 Kalandor
11:45 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:20 Jóbarátok 
12:55 Glee - Sztárok leszünk! 
13:55 A döntő szavazat 
16:35 Jackie, a jó fiú 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Cobra 11 
20:15 Őrült, dilis, szerelem. 

22:50 Választás 2014
23:50 Portré 
00:35 Tengerparti fenegyerek 
01:05 Rémület 
03:00 Cobra 11 

04:35 A szerelmes levél 
06:00 Időnyomozó
06:25 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 Választás 2014
23:05 Indiana Jones: Az elveszett 

frigyláda fosztogatói 

01:15 Simlis Jack, a karibi szuperkém 
01:35 Simlis Jack, a karibi szuperkém 

10:05 Nyelvőrző
10:35 Lyukasóra
11:05 Híradó
11:10 A világörökség kincsei
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Mérföldkövek a magyar 

technika történetéből
13:00 Híradó
13:05 Ízőrzők: Szólád
13:40 Magyar elsők
14:00 Híradó
14:05 A világörökség kincsei
14:25 Hazajáró
15:00 Híradó
15:10 Választás 2014.
16:25 Szerelmes földrajz
17:00 Híradó
17:05 Hogy volt!?
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Virágzó Magyarország
19:00 Választás 2014.
19:25 Önök kérték!
20:25 Választás 2014.

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Credo (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Kamarai Magazin (ism.)
10:40 VoltTimer (ism.)
10:50 Konkrét (ism.)
11:05 Vény nélkül  (ism.)
11:30 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
17:30 Városunk (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Városvezető (ism.)
19:45 Beszélgetés 

Risztov Évával (ism.)
20:30 KultÓra (ism.)
21:25 Konkrét (ism.)
21:40 Városvezető (ism.)
22:10 Beszélgetés 

Risztov Évával (ism.)
23:00 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 VoltTimer (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 Győr+ Sport (ism.)
10:45 DVSC – Győri ETO FC NB I-es 

labdarúgó mérkőzés (ism.)
12:05 Képújság
17:25 Rába ETO – Aramis NB I-es futsal

bajnoki elődöntő 1. mérkőzés 
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Ráta (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Ráta (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 9., SZERDA
M1
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:35 Gasztroangyal v
14:30 Különleges mentőalakulat 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 On The Spot: 

Diktátorok gyermekei 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 MobilVers
23:05 Summa
23:35 KorTárs 
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Különleges mentőalakulat 
01:40 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 8:08 – 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 
22:10 Szulejmán 
23:20 Házon kívül 
23:50 Reflektor 
00:10 Leszámolás 

az 51-es körzetben 
02:05 A szív útjai 
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 v
13:00 Knight Rider v
14:00 Knight Rider 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Magánnyomozók 
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 A Nap könnyei 

ÁPRILIS 8., 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
13:40 Hacktion Újratöltve 
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:25 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 Rex felügyelő 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Grand Hotel 
21:15 Bosszú 
22:00 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:54 MobilVers
23:00 Vadászmese 
00:15 Rex felügyelő 
01:00 Különleges mentőalakulat 
01:45 Everwood 
02:34 Műsorszünet

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 8:08 – 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 – 

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 
22:10 A mentalista 
23:10 Életre - halálra 
00:10 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:45 Reflektor 
01:00 A főnök 
02:00 EgészségKalauz 
02:40 Tengerparti fenegyerek 

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 Magánnyomozók 
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 Történetek az elveszett 

birodalomból 
03:10 Maricruz 
03:50 Eva Luna 

07:35 Fejezetek Magyarország 
közlekedéstörténetéből

08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:05 Közbeszéd
09:30 Mesélő cégtáblák
09:55 A hegyi doktor 
10:45 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Gyalogbéka
15:00 A világörökség kincsei
15:15 Múzeumtúra – Francia módra 
15:40 Darabokra szaggattatol
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 És mégis mozog a föld 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:50 120-as tempó 
23:00 Kultikon 
23:20 Könyvajánló

MÁRCIUS 7., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Summa
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
13:00 Domovina
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:30 Különleges mentőalakulat 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:40 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
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 MobilVers
23:20 Aranymetszés
00:15 Rex felügyelő 
01:00 Különleges mentőalakulat 
01:45 Everwood 
02:34 Műsorszünet

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 8:08 – 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 
22:10 Showder Klub 
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:20 Reflektor 
00:35 Minden lében négy kanál 
01:30 Minden lében négy kanál 
02:20 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

04:30 Monk–Flúgos nyomozó 
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 Magánnyomozók 
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 

08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hagyaték
09:05 Nóvum 
09:40 Isten kezében
10:10 Élő egyház
10:40 Rome Reports
11:05 Mit kívánt a magyar nemzet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Gyalogbéka
14:55 Öt kontinens
15:25 A zenén túl
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Linda 
21:00 A hegyi doktor 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Dokureflex 
22:06 Ösvény a Viharsarokban 
23:25 Kultikon 
23:40 Könyvajánló

07:00 Híradó (ism.)
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  (ism.)
10:00 Kamarai Magazin (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Rába ETO – Aramis NB I-es futsal

bajnoki elődöntő 
1. mérkőzés  (ism.)

12:20 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Ráta (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 VoltTimer (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

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

Risztov Évával (ism.)
09:30 Képújság (ism.)
17:25 DVSC – Győri ETO FC 

NB I-es labdarúgó mérkőzés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 VoltTimer (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:30 Híradó
07:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 Sportaréna
10:10 A hegyi doktor 
10:55 És mégis mozog a föld 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Gyalogbéka
15:00 Mesélő cégtáblák
15:30 Pásztorok ösvényein 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 T.I.R. 
20:45 A hegyi doktor 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Megetetett társadalom 
23:35 Kultikon 
23:50 Könyvajánló
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

ÁPRILIS 10., 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 délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Kvartett
13:35 Kincseskert
14:05 Útravaló
14:25 Különleges mentőalakulat 
15:15 A múlt fogságában 
16:10 Híradó+
16:25 Rex felügyelő 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek 
22:15 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:09 MobilVers
23:15 A rejtélyes XX. század 
23:45 Történetek a nagyvilágból 
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 8:08 - 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 
22:10 Tükrök 
00:20 Brandmánia 
01:00 Reflektor 
01:15 a'la CAR 
01:55 A szív útjai 
03:00 A szív útjai 

04:00 Eva Luna 
04:40 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 Magánnyomozók 
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 

07:35 Fejezetek Magyarország 
közlekedéstörténetéből

08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Nyelvőrző
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:10 A hegyi doktor 
10:55 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Gyalogbéka
15:00 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:35 Táncvarázs
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Sándor Mátyás 
20:50 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:45 Dunasport
21:50 Isztambul 
23:30 Kultikon 
23:45 Könyvajánló

06:50 TV torna (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 VoltTimer (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 VoltTimer
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 Képújság
17:25 Győri Audi ETO KC – Érd NB I-es

női kézilabda bajnoki elődöntő 
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Credo (ism.)
20:30 Jövőkép (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Credo (ism.)
22:30 Jövőkép (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 11., PÉNTEK
M1
09:00 A Nagy Versmondás
09:05 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:30 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban
13:50 Történetek a nagyvilágból 
14:20 A Nagy Versmondás
14:25 Különleges mentőalakulat 
15:15 A múlt fogságában 
16:05 A Nagy Versmondás
16:10 Jövő-időben
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 A Nagy Versmondás
17:25 Híradó
17:40 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
23:05 Sporthírek
23:10 MobilVers
23:15 Kis hal 
01:05 Rex felügyelő 

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 8:08 - 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 
22:10 A zöld íjász 
23:10 Gyilkos elmék 
00:10 Reflektor 
00:25 Odaát 
01:25 Kalandor (2014)
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 Magánnyomozók v
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Pitch Black – 22 évente 

sötétség 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Briliáns elmék 
03:05 Eva Luna 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül 
10:00 Credo (ism.)
10:30 Jövőkép (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Credo (ism.)
18:25 Jövőkép (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Nyugdíjas Egyetem
20:45 VoltTimer
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV
07:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:35 Szerelmes földrajz
10:05 A hegyi doktor 
10:55 Sándor Mátyás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Gyalogbéka
15:00 Kövek és emberek
15:30 NB 2 (Ness Hungary) 

labdarúgó-mérkőzés közvetítése
Dunaújváros PASE - 
Szolnoki MÁV FC

17:30 Térkép
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Rocca parancsnok 
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 A papa szolgálati útra ment 
23:45 Kultikon 
00:00 Könyvajánló
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

DIE CSEREFA BAND
veranstaltet am 11. Ap-
ril ab 20 Uhr im Arany
János Bildungshaus
(Révai u. 5.) einen mit
Tanzunterricht verbun-
denen Moldwischen
Tanzabend. 

„FLECKENGENÄHNTE DECKEN” – Horváth Ká-
rolyné’s Patchwork Ausstellung wird unter Organisa-
tion des József Attila Bildungshauses am 10. April um
17 Uhr eröffnet. Es eröffnet: Bildungsveranstalter Hor-
váth Ferenc. Unter Mitwirkung des Rozmaring Chores.
Die Ausstellung kann bis 30. April an Wochentagen
von 10-16 Uhr besichtigt werden.

WAS TUN GEGEN BUR -
NOUT, WAS WENN DIE
BESCHÄFTIGUNG SCHA-
DET? Alle Interessierten kon-
nen am praxisorientierten Vor -
trag von Fachpsychologin und
Psychotherapeutin Frau Licskai-
né Stipkovits Erika am 8. April
um 16 Uhr im Bezerédj-Schloss
teilnhmen. Nach dem Vortrag
besteht die Möglichkeit zum un-
gebundenen Gespräch mit der
Referentin. Der Eintritt ist frei.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

FRAUENHANDBALL. Der
Győrer Audi ETO KC spielt
am Mittwoch, den 9. April um
18 Uhr in der Halle der Uni-
versität das Meisterschafts-
halbfinale gegen Érd. Im Du-
ell, das zwei Siege lang dau-
ert, besitzten die Győrer klar
die besseren Chancen, ge-
gen sie findet eine Woche da-
rauf das Rückspiel als Aus-
wärtsspiel statt.

Zum Volkstanztreffen
werden am 15. April
am MUSIKLEHRS-
TUHL der NYME AK
alle Studenten und Er-
wachsenen erwartet,
die die Volksmusik mö-
gen (Győr, Liszt Ferenc
u. 17). Das Treffen be-
ginnt um 14 Uhr und
wird von der Dozentin
des Lehrstuhls Frau Dr.
Lanczendorfer Zsu-
zsanna eröffnet.

KLEINFELDFUSSBALL. Im Halbfinale der Meisterschaft empfängt
die Mannschaft der Rába ETO am Montag, den 7. April um 18:15 Uhr
in der Magvassy Mihály Sporthalle den Colorspectrum Aramis Verein.
Das Rückspiel findet eine Woche später auswärts statt, das Duell geht
solange, bis zwei Spiele gewonnen werden. 
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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!

A CSEREFA zenekar
tánctanítással egybe-
kötött moldvai tánchá-
zat tart április 11-én
20 órától az Arany Já-
nos Művelődési Ház-
ban (Révai u. 5.).

DÖDÖLLE című
előadásra várja a ki-
csiket a Vaskakas
Bábszínház április 5-
én 11 órakor.

A MINDENTLÁTÓ
KIRÁLYLÁNY című
családi matinéra hívja
a kicsiket és nagyokat
a Vaskakas Bábszín-
ház április 6-án 11 óra-
kor. Az előadás előtt,
10 órától előadásra
hangoló játékok szóra-
koztatják a gyerekeket.

„FOLTVARROTT TAKARÓK” – Horváth Károlyné patchwork-
kiállítása nyílik április 10-én 17 órai kezdettel a József Attila Mű-
velődési Ház szervezésében. Megnyitja: Horváth Ferenc műve-
lődésszervező. Közreműködik: a Rozmaring kórus. A kiállítás áp-
rilis 30-ig, hétköznap 10–16 óráig látogatható.

A KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából megemlékezést tarta-
nak április 11-én 11 órakor a szabadhegyi József Attila-em-
lékműnél. Az ünnepség koszorúzással zárul. Beszédet
mond: Simon Róbert Balázs alpolgármester. Közreműköd-
nek a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola színjátszói.

MIT TEGYÜNK A KIÉGÉS,
MINT FOGLALKOZÁSI ÁR -
TALOM ELLEN? Licskainé
Stipkovits Erika szakpszicho-
lógus-pszichoterapeuta gya-
korlatorientált előadásán ve-
hetnek részt az érdeklődők
április 8-án 16 órakor a Be-
zerédj-kastélyban. Az elő-
adás után kötetlen beszélge-
tésre van lehetőség az elő-
adóval. A belépés díjtalan.

„IDENTITÁS” címmel felolvasó estet tartanak a Kozi Drink Bárban április 7-én 19 órától.
Ezzel az időponttal veszi kezdetét egy város- és országhatárokat átívelő kortárs drámasorozat.
A szervezők minden estére három-három drámaírót kérnek fel arra, hogy azok egy adott té-
mával kapcsolatban írjanak egy-egy maximum 15 perces felvonást. A szövegeket helyi szín-
házi csoportok segítségével ugyanabban az időpontban egyszerre több településen mutat-
ják be. A rendezvénysorozat célja egy közösség teremtése, amely földrajzi határokat legyőzve,
politikai és faji előítéletektől mentesen képes közösen elgondolkozni a művészet kapcsán
egy adott, jelenkorban aktuális témáról.

INTERNETVERS-FESZTIVÁL keretében szólis-
ták és zenekarok lépnek fel április 5-én 9 órakor a
József Attila Művelődési Házban. A délutáni rendez-
vény Huzelle Péter és Zalán Tibor József Attila-díjas
költő estje 19 órakor kezdődik „A konszolidáció
nemzedéke” címmel.

VERSENYKÉPESSÉG-Kreativitás-Innováció címmel tartja kö-
vetkező szabadegyetemi előadását a Bencés Diákok Győri Egye-
sülete április 9-én 18 órakor. Előadó: dr. Pakucs János, a Magyar
Innovációs Szövetség alapító elnöke, Jedlik Ányos-díjas villamos-
mérnök, közgazdász. Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák
Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, (Győr, Áldozat u. 12. föld-
szint, J-1 terem). 

NÉPZENEI TALÁLKOZÓRA VÁRNAK minden nép-
zenét kedvelő diákot és felnőttet április 15-én NYME AK
Ének-Zene Tanszéken.( Győr, Liszt Ferenc u. 17.) A talál-
kozó kezdete: 14 óra, megnyitja: dr. Lanczendorfer Zsu-
zsanna, a kar oktatója.

B-DÚR SZERENÁD tizenhárom
hangszerre, avagy a Gran Partita
Mozart egyik legfontosabb, fú-
vós hangszerekre írt műve. Ezt
ajánlja a Győri Filharmonikus Zenekar a
Flesch Károly-bérletsorozat negyedik előadásán
április 6-án 16 órától az Egyetemi hangversenyteremben. A mű
érdekessége, hogy a zömében fúvós hangszerekből álló előadói
apparátusa közt találunk két basszetkürtöt is, amelyek ebben a
műben szerepelnek első alkalommal a zeneszerző partitúráiban.
A vasárnap délutáni kamarazenei előadáson, folytatva a kortárs
magyar zeneszerzők bemutatását, a Bartók-Pásztory-díjas, Hol-
lós Máté Ciklus kürtkvartettre című darabját mutatják be a Győri
Filharmonikus Zenekar kürtszólamának művészei.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
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Egy hete nyílt meg a Borháló
franchise legnyugatibb bástyá-
ja. Milyenek a tapasztalatok? 

Egyértelműen látszik, hogy a borsze-
rető emberek nagyon nyitottak minden
újdonságra. Nagyon sokan voltak kíván-
csiak Tóth Katalin egri borásznő előadá-
sára a nyitás napján, pénteken. Sokan
és sokat tanultunk tőle alázatról, a szőlő
iránti lelkesedésről és az egri borkészí-
tés rejtelmeiről. Elmondhatom, hogy bo-
rait villámgyorsan elkapkodták polcaink-
ról. Szerencsére az utánpótlás-szállít-
mány hamar megérkezett Egerből.

Hogyan fogadták az üzletet a
vásárlók?

Nagyon tetszik a betérőknek az üz-
let kialakítása, de talán még nagyobb
sikert arat az, ahogyan az egész érté-
kesítésünk ki van alakítva. Ön már ta-
pasztalta, de elmondom, hogy na-
gyon személyes, kedves és professzio -
nális a borajánlás, tőlünk mindenki
mosolyogva távozik. Talán ez teszi a
meghökkentő árak mellett a legna-
gyobb hatást az emberekre. 

Milyen a tavaszi borkínálat?
Tavasszal a levegő könnyűvé, fű-

szeressé, illatossá válik, ilyenkor a bor-
kedvelők kicsit megborzonganak és
elkezdik érezni, élvezni a tavaszt. 

Borháló Győr – Tavaszi borzsongás
Íme néhány a Borháló Győr kínála-

tából a teljesség igénye nélkül, ame-
lyek kifejezetten tavaszi borcsemegék:

Tavaszi, húsos salátákhoz, grille-
zett húsokhoz a rozék üdesége lehet
az élmény kulcsa.

Mészáros rozénk könnyed, friss,
az eper és málna ízeivel bódító bor, míg
a szekszárdi. Rékavár rozé az üdesé-
get, frissességet hirdeti enyhe szénsa-
vasságával, gyümölcsös, pikánsan fű-
szeres illatával, ízével. Az élmény tíz fok
körül lesz teljes.  Badacsonyi Olasz-
rizlingünk alacsony ára ellenére az
egyik legjobb fehérborunk, az idei év
egyik legnagyobb meglepetése. Nem ki-
folyik a bor az üvegből, hanem kihömpö-
lyög. Kifejezetten testes, ásványos íz -

világgal rendelkező nedű. Nem csak
fröccsnek! Szőke Mátyás Hajnal
Blanc névre hallgató Sauvignon Blanc-

ja üde reduktív fehérbor, mely kerek,
lágy savaival, zöldalmás ízvilágával nyújt
élményt a fogyasztónak. Illatos bor (bod-
za), virág helyett is ajánlom nők részére.

Könnyebb, gyümölcsös desszert-
hez, krémes, világos süteményekhez
Tokaji édes Furmintot ajánlok, savai
jól bírják a magas cukortartalmat, anda-
lító, kellemes karakterű bor. Fogyasztása-
kor megtapasztalhatjuk a természet mo-
solyát, érezzük a palackba zárt napfényt. 

Egy kis extra ajánlattal is kedvesked-
nénk a Győr+ olvasóinak: ha  kivágják a
„Borháló kártyát” és befáradnak üzletünk-
be, akkor máris elkészítjük nekik személy-

Győr, Pálffy utca 3.
www.borhalo.com/gyor
Facebook: borhalogyor

re szóló Borháló tagsági kártyájukat,
melyre azonnal 10 pontot írunk jóvá.
Hogy mire elég 10 pont? Az üzletben
vagy a honlapunkon megtudhatja! 10
Borháló pont 10.000 Ft vásárlás után
jár a Borháló-tagoknak, tehát érde-
mes előkapni az ollókat! (x)

Mindenkinek kellemes
borzsongást kívánunk!
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Forduljon meg Önnel a világ! 
Ez NEMáprilisi tréfa!

De lehet, hogy mi bolondultunk meg?!

* Amennyiben ingatlanjára 2014. április 4-től május 31-ig eladás céljából megbízási szerződést köt velünk
(nem szükséges kizárólagosat) és mi értékesítjük wellness hétvégét adunk ajándékba.

ÉDES OTTHON INGATLAN IRODA • GYŐR, MÓNUS ILLÉS U. 38.

Miért válasszon minket:
• kedvező jutalékkal dolgozunk
• folyamatos megjelenést biztosítunk

a legjobb hirdetési portálokon
• kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezünk

Eladó
ingatlanjáhozmost

WELLNESS HÉTVÉGE
jár!*

Kelemen Ildikó
06-70/866-7426
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Búza Tímea
06-70/425-5590

info@edesotthongyor.hu
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ban nagyszerű teljesítményű díjugra-
tó, díjlovagló, de a mezőgazdaságban
is alkalmazzák. Valójában katonai cél-

Vágtass velünk!

Magyar lófajták
E heti cikkünkben világszerte elis-

mert lófajtáinkat mutatjuk be. A bábol-
nai Shagya-arab rendkívül kedvelt faj-
ta, szeretik kecsessége, munkabírása,
gyorsasága, sokoldalúsága miatt. Szí-
vesen használják táv- és díjlovaglás-
ban, valamint világhírű fogatfajta. Az
elegáns és gyors kisbéri félvér ősho-
nos lófajtánk, a lovassport valamennyi
ágában bizonyítanak, hasonlóak az
angol telivérhez. A kisbéri Közép-Eu-
rópa legnagyobb fedett lovardája. A
nóniusz a mezőhegyesi ménesben ki-
tenyésztett, páratlan munkabírású ló-
fajta. A második világháborúig kato-
naló volt, utána igáslóként vált ked-
veltté. Nagyszerű fogatló, s bevált az
ugrósportban is. A furioso-north star
vagy ismertebb nevén mezőhegyesi
félvér nemzeti kinccsé nyilvánított sok-
oldalú fajta. Kiváló hátasló, elsősor-

ra tenyésztették ki. A kizárólag sárga
színű gidrán alkalmas hátas- és fogat-
lónak, ám sportlóként is kedvelt. A li-
picai szintén nemzeti kinccsé nyilvání-
tott lófajta, kiváló munkakészségű, ta-
nulékony, engedelmes, nagyszerű hin-
tós és kocsiló. A mezőhegyesi sportló
a legfiatalabb fajta hazánkban. Az
1980-as Moszkvai Olimpián a magyar
csapat IV. helyezést ért el a mezőhe-
gyesi tenyésztésű lovakkal. A murakö-
zi vagy magyar hidegvérű ló nagymér-
tékben eltér a melegvérű fajtáktól:
csontozata erősebb, izomtömege na-
gyobb, mozgása lassabb, vérmérsék-
lete hűvösebb. A kistestű erdélyi hu-
cult a Kárpátok pónijának is tekintik.
Nagyon szívós és ellenálló, nyugodt
természetű, lovaglásra és kocsihúzás-
ra is megfelelő, a legalkalmasabb fajta
a lovasíjászat gyakorlására.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az év elején új tigris költözött a győri
állatkertbe. Raul, a fehér tigris párjá-
ul egy fiatal nőstény érkezett. A hím
már nagyon várta érkezését, hiszen
előző párja Káma, már egy külföldi
állatkertben él. 

Jázmin 2012 májusában látta
meg a napvilágot, egy görögorszá-

Jázmin, az új fehér tigris
gi állatkertben. Egy rövidebb ösz-
szeszoktatási folyamat után, már ő
is látható Raul mellett a kifutóban.
A tigrisek először még csak a belső
éjszakai pihenőhelyükön ismerked-
tek egymással, rácson keresztül;
szaglásztak, és az elején az acsar-
kodás sem maradhatott el, hiszen
el kellett dönteniük, ki a nagyobb
nagymacska. 

Jázmin nevéhez illően igazi herceg-
nő. Először még egyedül vette birtok-
ba a kifutót, hogy szokhassa az új te-
rületet, majd Raul is csatlakozott hoz-
zá. Újra el kellett osztaniuk a területet.
Mindkettőjük kedvenc helye a magas
sziklás rész, amit Raul néha megoszt
vele, néha pedig elzavarja onnan a
nőstényt, ha egyedüllétre vágyik. 

A fehér tigrisek nem albínó tigrisek.
Kék szemük és rózsaszín orruk van,
bundájuk krémesen fehér, amit csoko-
ládé vagy fekete csíkok tarkítanak. A
színüket egy velük született szokatlan
génnek köszönhetik. Megfigyeltek
már olyan bengáli tigrist, melynek
bundája csak részben volt fehér. A faj-
ta jó úszó, de nagyon gyengén mászik,
és a futása is lassú. A normál színeze-
tű tigrisekhez képest a fehér tigrisek
nagyobbak már születésükkor és fel-
nőttkorban is. Ez előnyt ugyan jelent-
het a vadonban, az viszont, hogy feltű-
nőbb a bundájuk már inkább hátrányt
jelent. A tigrisek egész élete azon mú-
lik, mennyire jól tudnak elrejtőzni,
mert ha a préda észreveszi a tigrist, el-
marad a vacsora.

Raul, Jázmin és a többi új és régi
lakó is szeretettel várja látogatóit, és
örökbefogadóit Kiskúton, az állat-
kertben!

www.zoogyor.com

Fonott kalács 300 gr.
663,33 Ft/kg.

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, Ifjúság 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!

Helyben készített
juhbélben töltött
grillkolbász

Paraj 450 gr.,
331,11 Ft/kg 

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

1249,- 

169,- 

149,- 

199,- 

kg

db

db

Faros csirkecomb

450,- kg

CBA panírozott halrúd
250 gr., 1.036 Ft/kg.

259,- db

Kartonos ár 159 Ft/db

db
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AZONNALI
ZÁLOGHITEL
KEDVEZÔ

FELTÉTELEKKEL!

Vásárláskor
a hirdetés

felmutatásával

5%
kedvezményre

jogosult!

TOPÁZ
Zálogház és Ékszerüzlet

Gyôr, Czuczor G. u. 15.
Tel.: 96/314-068
Nyitva: h—p 8—16 óráig

Ékszerek DISZKONT áron! 

Eladó tulajdonostól Győr belvárosában
második emeleti, 3 szobás, konyha-étkezős,
98 m2-es, fiatalos, felújított téglalakás.
Irányár: 23,9 M Ft.

OTTHON
a belvárosban

További info: eladogyorilakas.wordpress.com; +36 30 2133633

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!

fuggony-galeria.hu • 20/91-39-752

• Kültéri textiliák
• Karnisok
• Függönyök

ÚJDONSÁG!
920 mintából

választhat.

ÁLLÁS
Trenkwalder Kft. autóipari
partnere számára munkaválla-
lókat keres szakmunkás vég-
zettséggel, kiemelt bérezés-
sel, hosszú távra. Jelentkezni
lehet telefonon: 06-96/468-035
és 06-96/516-080, vagy szemé-
lyesen Győr, Tihanyi Árpád út
17. és Tényő, Árpád u. 9. szám
alatti irodánkban. Munkaügyi
iktatószám: 37961 /2001–0100.

TÁRSKERESÉS
INTELLIGENS TÁRSKERESŐ
várja hölgyek, urak és diplomások jelentkezé-
sét! Kinyílt az ibolya. Tel.:06-30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS 
Győr és környékén betegápo-
lást vállalok ápolónői végzettséggel,
akár ott lakással! Tel.: 06/20-239-3789

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

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

Hagyatékot, festményeket,
faliórákat, porcelánokat, varrógépeket, búto-
rokat, szőnyegeket vásárolok! 06-20/941-
1593, 06-20/336-1605.

ÉPÜLETÜVEG-FÓLIÁZÁS!
Hő- és fényvédő, belátásvédő és biztonsági
fóliával. 10 év garancia! 06-20/925-8384

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

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden típu-
sú lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, tel-
jes körű elszállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. 06-20/944-6667 

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen
elszállítom. Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, metszés, kertszellőz-
tetés, kertfenntartás! 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 

EGYÉB 
Magas áron vásárolok zongorá-
kat, régi hangszereket, antik varrógépet, bú-
torokat, vitrintárgyakat, porcelánokat, festmé-
nyeket, pénzérméket, teljes hagyatékot! Díj-
mentesen házhoz megyek! 06-30/458-7765

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, satukat, esztergakéseket, menetvágó-
kat, menetfúrókat, kisgépeket, komplett műhe-
lyeket vásárolok! Tel.: 06-20/415-3873.

Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat,
ezüsttárgyakat! Németh Csaba, 06-
20/937-9671.

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), ké-
peslapot, egyéb papírrégiséget vásárol ma-
gángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

COFIDIS gyorshitel 48 órán
belül (max. 800 E Ft). Új SZOC-
POL, támogatott lakáshitel, árfolyam-
rögzítés. 06-20/951-0235

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

KIADÓ 
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
távra kiadó. Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorváros forgalmas helyén újonnan kiala-
kított iroda, üzlethelyiség ki -
adó! Tel.: 06-30/302-6149.

INGATLAN
Marcalváros I-en,  4 emeletes házban, első
emeleti, 58 m2-es lakás eladó! Tel.: 06-
20/4344-526.

Hobbi horgászok figyelmébe!
Győr-Gyirmót horgászfaluban a IV-es bokorban
200 m2-es telek, rajta 31 m2-es kőházzal eladó!
Ár: 4,2 M Ft. Tel.: 06-30/290-5056.

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301
m2-es telek (tereprendezés, füvesítés alatt)
28 m2-es, 4 helyiségből álló faházzal eladó.
Víz, villany bevezetve, gáz az utcában. Könnyű
megközelíthetőség, helyi járatú buszmegálló
gyalog 5 perc. Ár: 4,19 M Ft.

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

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

Győrszemerén2 szobás, össz-
komfortos családi ház,1040
m2-es telken eladó! Irányár: 6 M Ft. Tel.:
06-30/270-7908.

LAKÁSCSERE 
Belvárosi 62 m2-es, 1+fél szobás, komfortos,
felújított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, erkélyes, 2-4 szobás, 62–70 m2-es,
felújított, határozatlan-határozott bérleti szer-
ződéses bérleményre. Bán Aladár utca, vala-
mint szigeti, újvárosi, adyvárosi, sárási, gyár-
városi, marcalváros I., szentiváni városrészek
kizárva. (Hirdetésszám: 379.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 50 m2-es, 2 szobás, komfortos,
felújított, jól hőszigetelt, álmennyezetes,
határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne erkélyes, 2 vagy 1+2 fél szobás, 50-
65 m2-es, belvárosi, nádorvárosi, szabad-
hegyi, marcalváros I-II-n lévő határozatlan-
határozott bérleti szerződéses bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 377.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 111 m2-es, 4 szobás, összkomfor-
tos, jó állapotú, udvarban parkolási lehetőség-
gel, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne, erkélyes, 2-3 szobás, 50–70 m2-es,
belvárosi, határozatlan bérleti szerződéses
bérleményre. Tartozás kizárva. (Hirdetész-
szám: 378.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 39 m2-es, összkomfortos,
felújított, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 45-60 m2-es, 2 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses bérleményre. Tar-
tozás és Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetész-
szám: 380.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

Belvárosi 4 szobás, 116 m2-es, összkomfor-
tos, teljesen felújított, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 2-3 szobás, 55–70
m2-es, határozatlan-határozott bérleti szerző-
déses bérleményre.  (Hirdetésszám: 386.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

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

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

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

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

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Mit csinált vajon egy asztalnál Tóth Ga-
bi énekesnő, Mahó Andrea színésznő,
Rákász Gergely orgonaművész és Vin -
cze Ottó, a Győri ETO FC utánpótlás-
menedzsere, ráadásul a Mobilisban? A

Győrben is jól ismert közéleti személyi-
ségek tudásukat tesztelték, mégpedig
KRESZ-ismereteiket, ezzel reklámozva
egy ingyenes közlekedésbiztonsági
programot, melyet a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság indított. A meghívottak
meséltek közlekedési élményeikről is,
mielőtt kitöltötték az online tesztet, illet-
ve a gyakorlatban is megmutatták ve-

Tudásfelfrissítés a sztárokkal
zetési technikájukat. Mahó Andreának
tizenhat éve van jogosítványa, felidézte,
az elején még félt a volán mögött, az
édesapja biztatására nem hagyott fel
az autóvezetéssel. Tóth Gabi, amikor a
fővárosba költözött, édesapja óva intet-
te, inkább csak esténként vezessen, de
Gabi belevetette magát a csúcsforga-

lomba. Mint mondja, imád vezetni, ta-
valy, amikor a Győri Nemzeti Színház Fi-
nito című darabjában szerepelt, sok
időt töltött városunkban, így rengete-
get „bóklászott” Győrben autóval is, s
megszerette az utcákat. Rákász Ger-
gely orgonaművész csaknem húsz éve
vezet autót, nyugodt vezetőnek tartja
magát, még az sem hozza ki a sodrá-

ból, amikor éjszakánként várnia kell az
alvó városban a pirosnál, de azért hoz-
zátette, néha ő is  bosszankodik. Vincze
Ottó elárulta, mikor fiatalabb volt, szen-
vedélyesebben vezetett, mára kiegyen-
súlyozottan kormányoz az utakon.

A KRESZ-tudást felfrissítő képzés
célja, hogy felhívja a figyelmet a 2008
óta életbe lépett szabályváltozásokra, a
közlekedési balesetek felismerése tuda-
tosuljon, javuljon a közlekedési morál. A
kreszfelfrissito.hu honlapon regisztrálók
internetes képzésben vehetnek részt:
tananyagot  a motorosok, a B kategóri-
ás, a C és D kategóriás, és a kerékpáro-
sok is találnak. A teszteket teljesítők kö-
zül ötvenezren  valamely KRESZ-kép-
zést ingyen végezhetik el, vagy felfrissít-
hetik a már megszerzett ismereteiket. A
program a diákokra is gondolt, számuk-
ra is kínálnak képzéseket, a pedagógu-
soknak pedig módszertani ismereteket
a tanuloknak.hu weboldalon.

A program házigazdája, a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központ igazgatója
utalt rá, gyakran hallani, hogy hazánk
közlekedési kultúráján még sokat kell
javítani. Rámutatott, a felfedezések
háza az egész családhoz közelebb
hozza a közlekedést, és természete-
sen a tudományt is.

www.robinsontours.hu

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 
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BULGÁRIA POZSONYBÓL
REPÜLŐVEL 8 nap/7 éj*

2014. 06. 13. Napospart
Hotel Yunona 3*, AI 92.700 Ft/fő
2014. 06. 27. Napospart
Central Plaza Ap. 4*
ÖE (2+2 ap. 4 fő estén) 57.300 Ft/fő

TÖRÖKORSZÁG POZSONYBÓL
REPÜLŐVEL 8 nap/7 éj*
2014. 06. 14. 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.

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

POZSONYI REPTÉRI TRANSZFER
(pénteki bolgár és szombati török járatoknál)

ÁPRILIS 7-IG lefoglalt utaknál
INGYENESEN!
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szer-
dájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló
megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Címünk: Győr Plusz, 9023
Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Leg-
utóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Könyörgöm, Amundsen úr, vigyen el innen!
Nyertes: Bujtás Imréné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

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

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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SUDOKU++
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: győr-szol
fotó: o. jakócs péter

A tavaly elindított kezdeményezés
folytatásaként ismét kihelyezett
hulladékudvart működtetett a hét
végén a Győr-Szol Zrt. Ezúttal a vá-
rosrészek önkormányzati képvise-

lőivel, Takács Tímeával és Szabó
Jenővel együttműködve, Ménfő-
csanakon és Gyirmóton állított fel
gyűjtőpontot a szolgáltató. Az ak-
ció még a korábbiaknál is sikere-
sebbnek bizonyult, hiszen – való-
színűleg a kedvező időjárásnak és
a tavaszi lomtalanítási hangulat-

Egyszerű, kedves és játékos vonalakkal
örökítette meg a marcalvárosi víztornyot
Zsámár Alexandra, a győri Kovács Mar-
git-iskola tanulója. Az alkotás a Pannon-
Víz Zrt. víz világnapi rajzpályázatán kate-
góriájának első díját érdemelte. 

A Magyar Víziközmű Szövetség Víz Világnapi Emlékéremmel tüntette ki
Pelczéder Rudolfnét, a Pannon-Víz Zrt. humánpolitikai csoportvezetőjét,
aki négy évtizede végzi elkötelezett munkáját a közműves víz- és csator-
naszolgáltatásban. A díjat idén az ország húsz kiváló szakemberének adta
át Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és Winkler Tamás, a szö-
vetség elnöke.

szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

A Győr-Szol Zrt. már végzi a város közterületein a ta-
vaszi munkákat. A múlt héten pénteken befejeződött
a falevél gyűjtése. Egyes parkokban, körforgalmakban
már március 15. előtt lenyírták a füvet, hétfőtől a lakó-
telepek zöldterületein is teljes kapacitással dolgoznak
a gépek. A Széchenyi tér burkolatának takarítása éven-
te kétszer aktuális, a tavaszi kőmosás és rágógumi-el-
távolítás a napokban megtörtént, a fa burkolatok állag-
megóvó festése rövid időn belül elkészül. Folyamatban
van a városi szökőkutak műszaki felkészítése. A Me-
gyeháza előtti téren lévő csobogóról lekerül a borítás.
Itt és a többi vizes alkotásnál is a szakemberek ellenőr-
zik a vízi gépészeti berendezések állapotát és elvégzik
a szükséges karbantartásokat. A szökőkutakban a
húsvét előtti napokban csobog majd a víz. A városi köz-
temetőkben kinyitották a kutakat. 

Mivel nagyon kevés csapadék esett télen és tavasz -
s zal, ezért a kertészek a megeredés elősegítésére ezek-
ben a hetekben öntözik az ősszel közterületre telepített
több mint négyszáz fát. Kiemelt munkaként kell említeni
az utcán, a parkokban és a városba bevezető utak men-
tén eldobált darabos hulladékok összeszedését. A dol-
gozók naponta 80-100 zsák szemetet gyűjtenek össze. 

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja
ügyfeleit, hogy a társaság Orgo-
na utcai ügyfélszolgálati irodája
április 6-án, vasárnap szavazó-
helyiségként működik. Ezért az
Orgonai utcai ügyfélszolgálat
április 4-én, pénteken a szoká-
sosnál előbb, déli 12 órakor be-
zár (a pénztár 11.30 órakor zár),
április 7-én, hétfőn pedig egy
órával később, reggel 9 órakor
nyit. A szolgáltató az ügyfelek
megértését és türelmét kéri. 

Győztes rajz
a víztoronyról

Világnapi díj a szövetségtől 

Módosított 
ügyfél-
fogadási idő

Sokan keresték fel a kihelyezett
hulladékudvarokat

Tavaszi munkák

nak köszönhetően – rekordszám-
ban jelentek meg a településré-
szek lakói, akik rekordmennyiségű
hulladéktól szabadulhattak meg
térítésmentesen.

A nap összegzéséből kiderül,
hogy egy nap alatt a két gyűjtő-
pontot összesen 310-en keres-

ték fel, és több mint 55 tonna
hulladékot helyeztek el. A legna-
gyobb mennyiségben építési-
bontási törmelék került a konté-
nerekbe (kb. 20 tonna), sok lo-
mot hoztak a lakók (közel 18 ton-
na), de nagy mennyiségben szál-
lított el az udvarokból a Győr-

Szol elektronikai hulladékot, va-
lamint fás szárú zöldhulladékot
és műanyagot is.

Sikeres volt az akció, a résztve-
vők száma és az elhelyezett hulla-
dék mennyisége igazolta, hogy va-
lós lakossági elvárásnak tudtunk
eleget tenni a kihelyezett hulladék-
udvarok megszervezésével –
mondta el összegzésképpen Sza-
bó Jenő önkormányzati képviselő.
– Éppen ezért folytatni is kívánjuk,
akár egy évben többször is szeret-
nénk biztosítani ilyen gyűjtőponto-
kat a ménfőcsanakiaknak és a
gyirmótiaknak. A hétvége tanulsá-
ga, hogy nem elég egy nap a két
városrészben, a jövőben mindkét
helyszínen legalább egy-egy
egész napos gyűjtésben kell gon-
dolkodnunk, így még többen ve-
hetik majd igénybe ezt a szolgálta-
tást, és elkerülhetőek lesznek a
torlódások, sorban állások.

A város területén a következő
időszakban több helyen nyit ide-
iglenes hulladékudvart a szolgál-
tató, az időpontokról és a pontos
helyszínekről időben kapnak tájé-
koztatást az érintettek. De annak
sincs oka aggodalomra, aki le-
marad egy-egy gyűjtésről, hi-
szen a szolgáltató állandó hulla-
dékudvarai egész évben a győri-
ek rendelkezésére állnak.       
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Lapunk hasábjain rendszeresen beszá-
molunk a győri sportélet történéseiről, ki-
emelve azoknak a nagyszerű sportembe-
reknek a sikereit és mindennapi küzdel-
meit, akiknek példája inspirációt jelenthet
számunkra. Egészségünk megőrzése ér-
dekében ugyanis mindnyájunknak aján-
lott sportolni, még akkor is, ha nincsenek
nagyra törő álmaink, vagy esetleg nem bi-
zonyulunk különösebben tehetségesnek.
Ehhez kitűnő feltételeket kínál Győr élet-
kortól és nemtől függetlenül. 

A fiatalok számos egyéni és csa-
patsportág közül választhatnak, a város
sportpalettája egyedülállóan színes, ren-
geteg egyesület verseng a gyerme -
kekért. Közülük talán a labdajátékok a
legnépszerűbbek, ahol az első csapato-
kat övezi a legnagyobb figyelem, de az
utánpótlásban elsősorban még nem a
versenyzésre ösztönzik a sportolókat. 

„Százhúsz gyermekkel foglalkozunk,
és természetesen működik a felfelé
áramlás, a legtehetségesebb fiatalokat
segítjük, hogy magasabb szinten folytat-
hassák” – mondta Turbék István, az ESK
Ménfőcsanak labdarúgóklub elnöke.
„Azokra is ugyanúgy odafigyelünk, akik
nem az élsportot választják, hiszen tö-
megsportjelleggel működünk és csalá-

Tömegsport az egészségért
dias hangulatra törekszünk Ménfőcsa-
nakon, ahová a gyerekek és a szülők is
örömmel járnak.” 

Hasonló hozzáállást tapasztalha-
tunk kézi-, kosár- és röplabdában
vagy éppen futsalban is, ahol az elsőd-
leges cél, hogy a gyerekek megismer-
hessék a mozgás örömét. Küzdőspor-
tok terén sem más a helyzet, például
a Csányi János vezette Unicentrál
Bulls Thai Box és Kick-box Klubban
sem kötelező versenyezni, de aki sze-
retné megmérettetni magát, azt maxi-
málisan támogatják a felkészülésben. 

A Győri Atlétikai Clubban számos
sportággal megismerkedhetnek a fia-
talok, Petráhn Barbara ügyvezető el-
mondta, ők is örömmel várnak min-
den sportolni vágyó győri gyermeket
az egyesületbe. „Szeretnénk minél na-
gyobb bázist kialakítani, és nem első-
sorban az élsport miatt. Persze aki jó
eredményeket ér el, azt terelgetjük eb-
be az irányba, de a legfontosabb,
hogy minél többen kedvet kapjanak a
sportoláshoz. A szabadidősport is
hangsúlyos nálunk, sokan vannak,
akik a társaság miatt atletizálnak. Az
utánpótlásban azt az elvet valljuk,
hogy a tanulás legalább olyan fontos,

mint a sport, a kettőt csak együtt ér-
demes űzni.”

A Petrov Iván vezette Győri Úszó
SE életében a versenysport szintén
csak egy szegmens a sok közül. A leg-
fiatalabbak úszásoktatásától egészen

a szeniorsportig terjed a tevékenysé-
gük, a versenyzés mellett az eddiginél
jóval nagyobb hangsúlyt kap a tö-
megsport és a diáksport. 

A város azokra is gondol, akik nem
egy egyesület keretein belül szeretné-
nek sportolni, csupán a maguk szóra-
koztatására mozognának. Műanyag

futópálya található a Barátság Sport-
parkban és a József Attila-lakótelepen.
Nemzetközi méretű atlétikai futópálya
található a szigeti városrészben, kiváló
természetes talajú, faforgácsos bio-fu-
tókör várja a sportolni vágyókat a mar-
calvárosi Kiserdőben. A város tüdejé-
nek nevezett Püspökerdőben több ki-
alakított út közül válogathatunk. Ezekről
a lehetőségekről bővebben jövő heti
számunkban is olvashatnak. 

A Barátság Sportparkban továbbá
három korszerű műfüves pálya, utcai ko-
sárlabdapálya, szabadtéri erőpark, az
uniós szabványoknak megfelelő gyer-
mekjátszótér, az életkori sajátosságok fi-
gyelembevételével kialakított nyugdíjas-
park is várja a sportolni vágyókat. Műfü-
ves pálya emellett a Bercsényi ligetben
is a sportolni vágyók rendelkezésére áll.
Az idősebb korosztály a szépkorúak tor-
nája elnevezésű városi programsorozat-
nak köszönhetően is aktív életet élhet,
nem is beszélve a nyugdíjasjátszótérről.

Bár a felsorolás nem teljes, látható,
hogy bőségesen van miből válogatni,
Győr számára ugyanis fontos, hogy az
itt élők számára anyagi korlátok nélkül
biztosítsa az egészséges életmód felté-
teleit. Csak rajtunk múlik, élünk-e vele.

A horvátországi Varasd adott otthont az évad első kick-box világkupa-versenyének. Az
Unicentrál Bulls csapatát négyen képviselték a megmérettetésen, és mind a négy ver-
senyző a döntőig menetelt. K-1-ben Grónai Sándor (63,5 kg) és Nardelotti Zoltán (71
kg) aranyérmet szerzett, Szabó Bernadett (65 kg) pedig a második helyen zárt. Low-
kick kategóriában Horváth Gyula (75 kg) szintén ezüstérmes lett. Grónai végig maga-
biztosan versenyzett, Nardelotti junior kora ellenére a felnőtt mezőnyben is bizonyított,
Horváth a rendezvény legkeményebb csatáit vívta és talán a legszorosabb mérkőzésen
szerzett „csak” ezüstérmet. A felkészítő edzők Csányi János és Vlasich Róbert voltak. 

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Szövetsége rend-
hagyó módon öt darab jelölt halat tele-
pített a Mosoni-Duna holtágba. A kez-
deményezés célja a sporthorgászat
népszerűsítése, izgalmasabbá tétele –
tájékoztatott Takács Péter ügyvezető el-
nök. Akinek ezekből a közel háromkilós
pontyokból a horgára akad egy vagy
több példány, és a jelölést a szövetség-
hez eljuttatja, egy, a következő évre ér-

Négy érem Varasdról

Jelölt halak a holtágban
vényes területi jegyet kap az adott vízte-
rületre. A halak jelölésére szolgáló, spe-
ciális anyagból készített madzagot név-
vel, elérhetőséggel, a fogás pontos ide-
jével és helyével kiegészítve a 9021
Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 13. címre vár-
ják. A beküldött jelölést minden eset-
ben összevetik az eredeti anyaggal. A
haljelölés a játékon túl értékes adatot
szolgáltat a szakembereknek a halak
vándorlásáról és növekedéséről.

KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ

SALAKOS
TENISZPÁLYÁK

BÉRELHETÔK!

Gyôr, Rozgonyi utca 44.

Foglalás: +36-20/515-1228
E-mail: baratsagsport@gyorszol.hu

Óránként akár

900 Ft-tól
Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

Mindig találunk Önnek szabad pályát!



28 / + / 2014. április 4.

SPORT PORTRÉ

A szegedi születésű Mocsai
Lajos a magyar kézilabdázás
történetének legeredménye-
sebb edzője, játékosként hat
alkalommal szerepelt a ma-
gyar válogatottban. 1982-
ben, 28 évesen edzőként
BEK-et nyert a Vasas női
csapatával, majd a Budapes-
ti Honvéd edzőjeként és
1985–89 között a férfiválo-
gatott szövetségi kapitánya-
ként dolgozott. Vezetésével
a férfi nemzeti együttes
megszerezte eddigi egyetlen
VB-érmét, a csapat 1986-
ban világbajnoki ezüstérmes,
két évvel később olimpiai 4.
helyezett lett. 
1989 és 1998 között tíz ered-
ményes esztendőt töltött a vi-
lág legerősebb férfibajnoksá-
gában, a német Bundesligá-
ban, a Lemgo csapatával KEK-
et, a Nettelstedttel két alka-
lommal City Kupát nyert.
1998 és 2004 között vezetésé-
vel a magyar női válogatott a
világ egyik legeredményesebb
csapata volt, 1998-ban Eb-
bronzérmet, 2000-ben olim-
piai ezüstérmet és Európa-baj-
nokságot nyert, az együttes
2003-ban világbajnoki döntőt
játszott. Mocsai Lajos 2005-
ben Gummersbachban, majd
2007-ig két szezonon keresz-
tül újra a Vasas női csapatánál
edzősködött. 2007 és 2012
között az MKB Veszprém tré-
nereként dolgozva, 2008-ban
KEK-et nyert. 
2010-ben a magyar férfiválo-
gatott szakvezetője lett, legna-
gyobb eredménye a londoni
olimpián elért negyedik helye-
zés – negyedik alkalommal ve-
zette szövetségi kapitányként
a magyar válogatottat ötkari-
kás játékokon. 
Csapataival a magyar bajnok-
ságot hétszer, a Magyar Kupát
hat alkalommal nyerte meg.
Európai mesteredző, magyar
mesteredző, 2002-ben edzői
életműdíjat kapott az Európai
Kézilabda Szövetségtől. 2012
óta a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia főigazgatója.

Mocsai Lajos tovább álmodik
szerző: lakner gábor
fotó: europress/afp

Az ETO-SZESE meghívására
Győrben járt Mocsai Lajos, a
férfi kézilabda-válogatott szö-
vetségi kapitánya. A sportág
legeredményesebb magyar ed-
zője sok egyéb mellett a győri
kézilabdázásról is nyilatkozott
lapunknak.

Mocsai Lajos a közelmúltban ünnepel-
te hatvanadik születésnapját, ebből az
alkalomból a Magyar Kézilabda Szö-
vetség (MKSZ) a kapitány otthonában,
Felsőmocsoládon, kihelyezett elnöksé-
gi ülésén köszöntötte az ünnepeltet. A
2002-ben az európai szövetség (EHF)
által életműdíjjal kitüntetett szakem-
bert egy 60-as számú válogatott mez-
zel, valamint Mocsai Lajos 1985 óta le-
játszott valamennyi, szövetségi kapi-
tányként megvívott mérkőzésének
jegyzékével lepték meg. A kapitány
emellett március 15-én is komoly elis-
merésben részesült, Áder János köz-
társasági elnök a „Magyar Érdemrend
középkereszt a csillaggal” kitüntetést
adományozta a szakembernek. 

„Amikor felhívtak a hírrel, nem is
tudtam hová elhelyezni ezt az elisme-
rést, de aztán mondták, hogy efölött
a nagykereszt van, amit az államfők
szoktak egymásnak adományozni.
Bevallom, először megrettentem, de
aztán nagy örömmel fogadtam, hogy
a harminckét éves életművem ilyen
magas rangú kitüntetéssel jutalmaz-
ták” – mondta Mocsai Lajos, aki a hi-
vatalos indoklás szerint a Semmel -
weis Egyetem Testnevelési és Sport-
tudományi Kar egyetemi docense-
ként páratlan eredményeket elérő ké-
zilabda-edzői pályája és a fiatal spor-
tológenerációk felkészítése terén vég-
zett kimagasló oktatómunkája elisme-
réseként kapta a kitüntetést. 

A tanár úr egy dédelgetett álmá-
ról is mesélt, hiszen a két éve életre
hívott Nemzeti Kézilabda Akadé-
miával még nem fejezte be sze-
retett sportága fejlesztéséért
és felzárkóztatásáért indított
tevékenységét. 

„Nagyon tehetséges fiatal-
jaink vannak az akadémián,
emellett sok olyan klub találha-
tó országszerte, amelyben ko-
moly utánpótlás-nevelő munka
kezdődött el. Ezeknek a gyerekek-
nek kimeneteli lehetőséget kell adni,
hogy lehetőleg magyar klubban és ki-
emelkedő szinten tudjanak kézilab-
dázni. Mivel a Szeged és a Veszprém

várhatóan a Közép-Európai Kupába
távozik, a magyar bajnokságban min-
denképpen szükség lenne egy olyan
sztárcsapatra, amely erősítené a me-
zőnyt és segítene abban, hogy a ma-
gyar bajnokság eladhatóvá váljon. En-
nek a csapatnak Budapest lenne az
otthona, amely egy világváros, egyre
gyarapodó kulturális lehetőségekkel,
ebbe pedig a mozgáskultúra is bele-
tartozik, ami ugyanolyan értéket kép-
visel, mint bármi más. Budapesten je-
lenleg hatezer ember tud egy időben
világszínvonalú koncertre látogatni,
de a fővárosnak egyetlenegy olyan
csapata sincs, amelyért hatezer em-
ber örömmel kimenne a csarnokba.
Budapesten meglenne erre az igény,
óriási kézilabda-kultúra és tradíció
van, viszont a középszerűséget nem
lehet eladni. Úgy gondolom, egy nagy
csarnokot folyamatosan meg tud-
nánk tölteni, ez pedig turisztikailag és
sportgazdaságilag is hasznot hozna
Budapestnek. Ilyen gondolataim tá-
madtak a magyar kézilabda érdeké-
ben, hiszen ezeknek a fiataloknak a
magyar bajnokság és a magyar nem-
zeti válogatott lehet a végcélja.”

Mocsai Lajos jelenleg a
válogatottal dolgozik, hi-
szen a csapat hétvé-
gén Németország-
ban játszik két mér-
kőzést. A találko-
zók célja, hogy az
együttes minél job-
ban felkészüljön a
júniusi, Szlovénia
elleni világbajnoki
selejtezőkre. 

„A világbajnoki negyedik helyezett
szlovén válogatott ellen erőn felüli kihí-
vást jelent. Ezért is vállaltam el, hogy
idegenben, telt ház előtt, nagy nyomás
alatt játsszunk két felkészülési mérkő-
zést, hiszen a szlovénok hasonló vagy
még nagyobb játékerőt képviselnek,
mint a németek. Szeretek erősebb el-
lenfelekkel játszani, hiszen ha esetleg
el is vernek minket, a tartás, a küzdőké-
pesség, a nehéz helyzetekben történő
teljesítőképesség javul ez által.”

Mocsai Lajost végül a győri kézilab-
dázásról kérdeztük, a szövetségi kapi-
tány elmondta, szívből drukkol váro-
sunk csapatainak. Visszaemlékezett
arra is, hogy az Audi ETO legnagyobb
csillagának, Görbicz Anitának tizen-
hét évesen ő adott először lehetősé-
get a bizonyításra a válogatottban. 

„A női csapat jó úton halad a cím-
védés felé, tiszta szívből kívánom,
hogy nagy ünneplésben legyen ré-
szük a budapesti négyes döntő után.
Hazai pályán nyerhetik meg a Bajno-
kok Ligáját, ami a legnagyobb öröm
lehet egy ember életében. A fiúknál
még keresik az utat, ilyen gyorsan fel-
jutni az élvonalba és ott meg is ragad-

ni nagyon nehéz feladat. A remény
megvan, bízom benne, hogy ez

a csapat hosszú távon is tagja
lesz az elitnek. Láttam őket
játszani, akkor jó benyo-
mást tettek rám, nem gon-
doltam volna, hogy nehéz-
ségeik lesznek. Úgy gondo-
lom, a játékosok fejben
még birkóznak a professzi-
onalizmussal, a látottak

alapján többre predeszti-
nálja őket a sorsuk.”

Névjegy
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AJÁNLJUK
ÁPRILIS 5., SZOMBAT
Labdarúgás
18.00: Gyirmót–Dunaújváros  (NB
II-es bajnoki mérkőzés, Gyirmót)

ÁPRILIS 6., VASÁRNAP
Férfi kosárlabda
17.00: Győr-Szol-Széchenyi
Egyetem–Óbudai Kaszások
(NB I/B-s bajnoki rájátszás,
Magvassy-csarnok)

ÁPRILIS 7., HÉTFŐ
Futsal
18.15: Rába ETO–Colorspect-
rum Aramis (bajnoki elődöntő,
Magvassy-csarnok)

ÁPRILIS 9., SZERDA
Női kézilabda
18.00: Győri Audi ETO KC–Érd
(bajnoki elődöntő, egyetemi
csarnok) 

ÚSZÁS. A Győri Úszó SE április 12-én,
szombaton 8 órától hagyományterem-
tő szándékkal megrendezi az I. Vidra
Kupa elnevezésű úszóversenyt a 2002-
ben és annál korábban született fiata-
lok számára. Az eseménynek a Magyar
Vilmos Uszoda ad otthont, a részvétel
feltétele a nevezési díj befizetése mel-
lett az érvényes sportorvosi engedély.
Az eredmények értékelése korcsopor-
tonként és nemenként történik, az 1–3.
helyezett érem díjazásban részesül. A
nevezési díj 800 Ft/rajt, nevezni a gyori-
uszosportegyesulet@gmail.com e-
mail címen lehet, a jelentkezési lap le-
tölthető a gyorplusz.hu honlapról is. 

Az ETO-SZESE hazai pályán
háromgólos vereséget szenve-
dett az Orosháza ellen a férfi ké-
zilabda-bajnokság alsóházi rá-
játszásának második fordulójá-
ban. A vendégek kezdtek job-
ban, a 11. percben már 6–2-re
vezetett az Orosháza. A zöld-fe-
hérek ugyan a folytatásban fel-
zárkóztak egy gólra, a sok hazai
hibát kihasználva, a szünetben
már öt góllal vezettek a vendé-
gek (11–16). A második félidő-
ben kilenc percig kellett várni
az első hazai találatra, de addig-
ra az Orosháza már négyet
szerzett (12–20). Úgy tűnt, ko-
rán eldől a mérkőzés, a győriek

A magyar női kézilabda-válogatott a
horvátországi Umagban lejátszotta első
mérkőzéseit az új szövetségi kapitány,
Németh András irányításával. A csapat
pénteken 28–25-re győzött a horvát B-
válogatott ellen, majd két vereséget
szenvedett a horvátok első csapatától.
Szombaton 30–28-ra, vasárnap pedig
36–29-re nyertek a vendéglátók. A Győ-
ri Audi ETO KC-ból Bognár-Bódi Berna-
dett, Orbán Adrienn, Soós Viktória, Gör-
bicz Anita és Kovacsics Anikó lépett pá-
lyára, míg a Veszprémben pallérozódó
győri fiatalok közül Planéta Szimonettá-
ra és Tóth Gabriellára volt kíváncsi Né-
meth András. 

„Elmondhatjuk, hogy ez a kísérlet
most mellément, de legalább már lát-
juk, min kell javítanunk, miben kell fej-
lődnünk. A szélsők hozták azt a szin-

A bajnoki elődöntővel folytatják
tet, amit vártam tőlük, és ami még
fontos számomra, hogy Görbicz Anita
igazi vezére volt a csapatnak” – érté-
kelt a szövetségi kapitány. 

A Győri Audi ETO KC a válogatott
szünet után a bajnoki elődöntőben

folytatja szereplését, ahol az Érd
lesz a zöld-fehérek ellenfele. A két
győztes mérkőzésig tartó párharc
első összecsapását szerdán 18 óra-
kor játsszák az egyetemi csarnok-
ban, míg a visszavágót egy hét múl-
va, április 16-án 17.45 órakor ren-
dezik Érden. 

Időközben eldőlt, hogy a címvédő
győri csapat vívja majd az első elődön-
tőt május 3-án, szombaton a női kézi-
labda Bajnokok Ligája budapesti né-
gyes döntőjében. A Győri Audi ETO
KC a dán Midtjyllanddal 15 órától
csap össze, ezt a meccset követi majd
17.30-tól a Vardar Szkopje és a Bu-
ducnost Podgorica találkozója. Más-
nap a bronzcsatát 14.30-tól, míg a fi-
nálét 17 órától játsszák a Papp László
Sportarénában.

Nem sikerült a meglepetés
azonban felzárkóztak, és izgal-
massá tették a hajrát (20–23).
A végjátékban a nagyobb rutin
a vendégek mellett szólt, akik
nem engedték ki kezükből a
győzelmet, a végig vezető Oros-
háza 26–23-ra nyert. A zöld-fe-
hérek küzdőszellemére ezúttal
nem lehetett panasz, de a má-
sodik félidő eleji rövidzárlat na-
gyon sokba került. Mivel a ma-
gyar válogatott Németország-
ban játszik két felkészülési mér-
kőzést, ezért hétvégén nem
rendeznek bajnoki fordulót. Az
ETO-SZESE legközelebb szer-
dán 18 órakor a PLER vendége-
ként lép pályára. 
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KARDIREX EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
(Táncsics M. u. 43.)

Kardirex Egészségügyi Központ
és a SPEEDFIT Fitnesz Stúdió szervezésében

A Súly(fel)ejtôk Klubjának célja, hogy az ideális testsúly
eléréséhez és megtartásához hozzásegítse a hozzá for-
dulókat. A komplex program keretében állapotfelmérô
orvosi vizsgálat, szakasszisztens segítségével egyéni íz-
lésnek megfelelô étrend összeállítása, gyógytornász, il-
letve személyi edzô segítségével személyre szabott ed-
zésterv és folyamatos támogatás biztosítja a sikert.

Következô ingyenes tájékoztató elôadásunk:

2014. április 7.
18 óra

Az elôadás helyszíne:

Sok túlsúlyos ember folytat re-
ménytelen küzdelmet a többlet
kilókkal. Ők azok, akik általában
minden útjukba kerülő cikket el-
olvasnak a zsírleadás menet-
rendjéről, újabb és újabb fogyó-
kúrás tippekkel próbálkoznak, fe-
leslegesen. Lendületük néhány
hét alatt elfogy, az időszakos éhe-
zéseket kiadós lakomákkal, „zug -
evéssel” kompenzálják, s azt a
néhány kilót, amelytől megsza-
badultak, rövid időn belül újra fel-
szedik.

Létezik ebből az ördögi kör-
ből kiút? Igen. A legfontosabb,
hogy el kell felejteni a koplalást,
a napi egy-kétszeri étkezést, a
klasszikus értelemben vett fo-
gyókúrákat. Tartós és biztos
eredményeket fokozatos élet-
módváltással, a kalóriabevitel és
-leadás megfelelő határok közé
szorításával, a rossz táplálkozási
szokások kiiktatásával, valamint
anyagcserét serkentő és étvágy-
csökkentő hatással bíró étrend-
kiegészítők használatával lehet
elérni. Következzen néhány ta-
nács, melyek segítenek a tájéko-
zódásban. 

A futsalbajnokság sajátos lebonyolítá-
si rendszerének köszönhetően, egy
teljes hónapig nem lépett pályára a
Rába ETO az NB I-ben. A zöld-fehérek
alapszakasz-győztesként csak az elő-
döntőben kapcsolódnak be a ráját-
szásba, a címvédő pedig egészen ed-
dig várt az ellenfelére. Végül eldőlt,
hogy a győriek a Colorspectrum Ara-
mis együttesével csapnak össze.
A bajnoki elődöntő két győztes mérkő-
zésig tart, a Rába ETO pedig bízik
benne, hogy nem lesz szükség harma-
dik mérkőzésre, és már két találkozót

A Magyar Kupa után az OTP Bank Ligában is talál-
kozott egymással a Győri ETO FC és az MTK, a zöld-
fehérek pedig a bajnokságban visszavágtak a hét-
közi kupabúcsúért. A győriek az agilisan játszó Ru-
dolf szép egyéni megmozdulásából már a 12. perc-
ben vezetést szereztek, és a folytatásban is táma-
dásban maradtak. A szünetig nem változott az állás,
a térfélcserét követően pedig kiegyenlítettebbé vált
a játék. Az MTK ugyan próbálkozott, de igazi hely-
zetig nem jutott, a hazaiak pedig vezetésük tudatá-
ban sem álltak vissza. A győri rohamoknak meg is
lett az eredménye, a 67. percben Dinjar szöglete
után Lipták csúsztatott fejjel a kapuba, majd a 71.

Folytatódik a futsalbajnokság

Csökkentse testsúlyát hatékonyan!
Naponta többször, akár öt-

ször-hatszor egyen kisebb ada-
gokat! Az egyes étkezéseket fel-
keléstől számított három-négy
órás időtartamban ajánlott beik-
tatni. Sok fogyni vágyó arra hivat-
kozik, hogy nincs ideje ennyiszer
enni. Amennyiben többfogásos

ételcsodákban gondolkodik, ez
így is van, itt ugyanakkor egysze-
rű, minél kevésbé feldogozott
ételekről beszélünk, mint például
zöldségekről, gyümölcsökről, tel-
jes kiőrlésű gabonafélékről.  

A korábban fogyasztott, nem
feltétlenül egészséges ételeket –
ilyenek például az édességek, kek-
szek, zsíros felvágottak, zsíros tej-

termékek, cukrozott üdítők – foko-
zatosan iktassa ki étrendjéből! Ki-
vételesen és mértékkel ezekből is
fogyaszthat, de az alapot minden-
képpen a kalóriaszegényebb, fe-
hérjéket, szénhidrátokat és zsíro-
kat megfelelő arányban tartalma-
zó élelmiszerek jelentsék! 

Igyon jelentős mennyiségű
tiszta vizet, melynek segítségé-
vel kordában tarthatja az étvá-
gyát, valamint a szervezetében
felgyülemlett káros salakanyago-
kat is eltávolítja!

Alkalmazzon zsírégető hatású
táplálék-kiegészítőket! Haszno-
sak lehetnek többek között az L-
karnitin, a koffein, a zöld tea és a
tirozin tartalmú készítmények.

Táplálkozási szokásai megre-
formálása mellett ne feledkezzen
meg a rendszeres testedzésről,
amely testének-lelkének egyik
legjobb alakítója, formázója. 

Kezdje el velünk! Várjuk szere-
tettel a Kardirexel közösen rende-
zett Súlyfelejtők Klubjában ápri-
lis 7-én 18 órakor!

Bögi Viktor
személyi edző, Speedfit

Sikeres visszavágás
percben Rudolf passzából a csereként beállt Andric
lőtt szép gólt. Újabb találat már nem született, a
Győri ETO FC 3–0-ra győzött, és ezzel a második
helyre jött fel a táblázaton. Horváth Ferenc csapata
szombaton 18.30 órakor a listavezető Debrecen ott-
honában játszik a forduló rangadóján. A zöld-fehé-
rek egy újabb győzelemmel öt pontra csökkenthetik
hátrányukat az éllovashoz képest. 

A Gyirmót is begyűjtötte a három pontot az NB
II-ben, Sisa Tibor együttese Belizcky találatával és
Oross büntetőből szerzett góljával Ajkán győzött
2–1-re. A kék-sárgák szombaton 18 órakor a máso-
dik helyezett Dunaújvárost fogadják. 

követően a javukra dől el a párharc. Az
első összecsapást hétfőn 18.15 óra-
kor játsszák a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban, a visszavágót pedig egy
héttel később, április 14-én 18.30 óra-
kor rendezik Budaörsön. A másik
ágon a Berettyóújfalu és a Veszprém
csatázik a döntőbe jutásért. 

A zöld-fehérek két edzőmérkőzés-
sel igyekeztek formába lendülni az
elődöntőre. David Madrid együttese
a szlovák Slov-Matic Bratislava ellen
3–2-re, míg az osztrák Stella Rosa el-
len 7–3-ra nyertek a győriek. 
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A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem csapata a kilencedik helyen végzett az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokság Nyugati csoportjának alapszakaszában. Az együttes így
a 17–24. helyért küzdhet meg a rájátszásban, ahol a Keleti csoport utolsó négy he-
lyezettjével találkozik. A rájátszás hétvégén el is kezdődik, az együttes vasárnap dél-
után a Magvassyban lép pályára. A program: április 6., vasárnap 17 óra: Győr-Szol-
SZESE–Óbudai Kaszások, április 11., péntek 18.30 óra: Nagykőrös–Győr-Szol-SZE-
SE, április 18., péntek 19 óra: Győr-Szol-SZESE–Tiszaújváros, április 23., szerda 19
óra: Szolnoki Olaj U23–Győr-Szol-SZESE, április 30., szerda 20 óra: Óbudai Kaszá-
sok–Győr-Szol-SZESE, május 11., vasárnap 17 óra: Győr-Szol-SZESE–Nagykőrös,
május 14., szerda 18.30 óra: Győr-Szol-SZESE–Szolnoki Olaj U23, május 17., szom-
bat 18 óra: Tiszaújváros–Győr-Szol-SZESE.

Az UNI Győr Széchenyi Akadémia
együttese a negyedik helyet szerezte
meg az országos lány junior kosárlabda-
bajnokság nyolcas döntőjében. A zöld-
fehérek a négycsapatos csoportot két
győzelemmel és egy vereséggel a má-
sodik helyen zárták. A házigazda PVSK
84–60-ra nyert a győri lányok ellen, a
folytatásban azonban a Szekszárdot
58–56-ra, a Nyíregyházát pedig 81–68-
ra győzték le a zöld-fehérek, így bejutot-
tak a legjobb négy közé. Az elődöntő-
ben a későbbi győztes Vasas túl nagy fa-

Bravúros negyedik hely

lat volt, a fővárosiak 89–66-ra nyertek a
győriek ellen. A bronzmérkőzésen ismét
a házigazda PVSK következett, amely
ezúttal 82–61-re nyert, a Gálos László,
Fűzy-Antolovics Adél és Sándor Zsu-
zsanna edzette együttes így a negyedik
helyen zárt története első nyolcas dön-
tőjében. 

„Elégedett vagyok a látottakkal. En-
nek a fiatal alakulatnak jövőre kellene
érmet szereznie, ezen dolgozunk
majd az elkövetkezőkben is” – értékelt
Gálos László. 

Tartalékosan
is helytálltak

Kezdődik a rájátszás

A Hat-Agro UNI Győr a női kosárlab-
da-bajnokság két éllovasával találko-
zott az elmúlt napokban. A sérülések
miatt meglehetősen tartalékos zöld-
fehérek Sopronban jól oldották meg a
kulcsjátékosok semlegesítését, a cse-
rékkel azonban nem bírtak, így a házi -
gazda viszonylag simán, 99–66-ra
győzött. A győriek hazai pályán a
DVTK ellen rendkívül harcosan és tak-
tikusan kosárlabdázva szinte végig ve-
zettek, a hajrában azonban becsú-
szott pár pontatlanság, így a miskolci-
ak nyertek 75–60-ra. A táblázat ötö-

dik helyén álló győri csapat szomba-
ton 18 órakor a PEAC-Pécs otthoná-
ban zárja a középszakaszt, majd szer-
dán már kezdődik is a rájátszás, jelen
állás szerint a Pinkk Pécsi 424 ellen.   



HIRDETÉS ÁRKÁD
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