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6. oldal A kék szín a gazdag-
ság jelképe. A magyar kékfestés
hamarosan a világörökség része
lesz – mondta lapunk Miért szere-
tem Győrt? rovatának Tóth Ildikó,
a kékfestő mesterség gyakorlója.

7. oldal A reformáció 500. évfor-
dulójára, 2017-re teljesen megújul
az evangélikus épülettömb, amely-
nek kapuit a tervek szerint nem
csak a győriek, de a turisták előtt is
kitárják.

11. oldal A Hevesi Sándor-díjat azok kaphatják, akik sokat tettek a
magyar színház nemzetközi elismertetéséért. Silló István, a Győri
Nemzeti Színház karmestere Malajziától az Egyesült Államokon át
Oránig vitte hazánk hírét, például az utóbbi helyszínen csadoros nők tap-
soltak sikítva a Jaj, mamámra a Csárdáskirálynőből. „Engem csak a kö-
zönség érdekel, nekik csinálom” – mondta interjúnkban a karmester.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Két egyéni elismerést is kapott La-
katos Zsanett, a Graboplast Győri VSE világbajnoki
bronzérmes kenusa, akinek teljesítményét a szö-
vetség és a város is díjazta.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

fokot mértek tavaly augusztus 8-án Győr-Likócs állo-
máson. Ez volt a 2013-as év legmagasabb hőmérsék-
lete – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat
összegzéséből, amiben azt is közlik, az átlagosnál me-
legebb, naposabb volt az idő 2013-ban.

40,6 4 forinttal csökkentette a gázolaj és a 95-ös benzin lite-
renkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt.
Az árváltozás után a gázolaj literenkénti ára 417-418
forintra, a benziné 410-411 forintra csökkent. A ku -
taknál 15-25 forintos árkülönbség tapasztalható.

NAPRÓL NAPRA

Április 4.

Április 5.

Április 6.

Április 7.

Április 8.

Április 9.

Április 10.

Átadták az Év praxisa a
Kárpát-medencében cí-
mű pályázat díjait, az elis-
merést tíz határon túli és
tíz magyarországi házior-
vos vehette át. Győrből
két orvos jutott a legjobb
tíz közé. A szavazatok
alapján dr. Németh Má-
ria a nyolcadik, dr. Máté
Csongor pedig a kilence-
dik helyen végzett.
Dr. Németh Mária tíz éve
dolgozik háziorvosként
győri alapellátási praxis-
ban, 2005. óta a Segítő-
ház Alapítvány által mű-
ködtetett Hajléktalan Ott-
hon háziorvosa is, tavaly
óta a Cuha Utcai Idősek
Otthonának intézményi
orvosa. A díjra utóbbi in-
tézményben lakók közös-
sége jelölte. Dr. Máté
Csongor egy éve prakti-
zál a Sport utcai rendelő-
jében. Ajánlója szerint ra-
kétasebességgel méri fel
betegei állapotát, óriási

Uszoda
zárva tartása 
A Győr-Szol Zrt. tájékoz-
tatja a sportbarátokat,
hogy április 12-én a Ma-
gyar Vilmos-uszoda
sportrendezvény miatt
zárva lesz. Ezt követően
az uszoda karbantartás
miatt április 14-től ápri-
lis 22-ig szintén zárva
tart, a létesítmény újra
április 22-én 13 órakor
nyit ki.

Világsztárok
a színpadon! 
A világ tíz legjobb zene-
kara között számon tar-
tott Budapesti Fesztivál-
zenekar ad húsvéti kon-
certet április 15-én 19
órakor a Richter Terem-
ben. A Kocsis Zoltán ala-
pított világhírű zenekart
ezen az estén Dimitrij
Kitajenko orosz karnagy
vezényli, hegedűn közre-
működik a világ egyik
legjobb hegedűművészé-
nek aposztrofált Szergej
Krilov. Az est során fel-
csendül Rimszkij-Kor-
szakov, Sosztakovics, Pro-
kofjev és Richard Strauss
egy-egy műve.

Elmarad
a program 
A győrszentiváni Molnár
Vid Bertalan Művelődési
központban az április 13-
ra tervezett Tavaszéb-
resztő program techni-
kai okok miatt elmarad.
A megvásárolt jegyek a
vásárlás helyén vissza-
válthatók április 18-ig.

szakértelme, egyénisége
miatt betegei megbíznak
benne. Mindig az egész
emberre fókuszál, türel-
mes, határtalan hivatás-
tudattal foglalkozik min-
den betegével.
A díjakat Beneda Attila,
az egészségügyért fele-
lős államtitkárság kabi-
netfőnöke és Balogh
Sándor, az Országos
Alapellátási Intézet fő-
igazgatója adta át.
A háziorvos munkája
sokrétű, sokszor lelki tá-
masz tud lenni, és taná-
csaival képes a pácien-
sek életét befolyásolni –
hangsúlyozta Beneda At-
tila, hozzátéve: ez az elis-
merés nem az életutat dí-
jazza, hanem azokat a pil-
lanatokat, amelyekben a
háziorvosnak sikerül pá-
ciense bizalmát elnyer-
nie, javaslataival élet-
módját pozitív irányba
befolyásolnia.
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Időutazás. Különleges vasútmodell-
kiállítást nézhettek meg az érdeklődők
a vasútállomáson. A gőzösgyűjtemény
már tíz éve rendszeresen visszatér a
kisalföldi megyeszékhelyre..

Költészet. A Költészet hete programso-
rozat keretében immáron hetedik éve
fontos tényező az InternetVers Fesztivál.
A sokat sejtető cím nem jelent mást,
mint költők és előadók találkozóját, ze-
nés irodalmi műsorokkal fűszerezve.

Koncert. Mozart és a kortárs zeneszer-
ző Hollós Máté művét hallgathatta meg
az érdeklődő közönség a Zsinagógában.
A Flesch Károly hangversenybérlet ne-
gyedik előadásán ugyanis az osztrák ze-
neszerző, Gran Partita fúvós kamaraze-
nei darabját és a Bartók-díjas magyar ze-
nész, Ciklus kürt kvartettjét adta elő a
Győri Filharmonikus Zenekar. 

Felújítás. Eltüntetik az iparvasúti átjá-
rók egy részét Győrben. A szakembe-
rek már dolgoznak a Mészáros Lőrinc
és Mester utca, valamint a Szabolcska
és a Mester utca kereszteződésében.

Vásár. Megrendezte az Universitas-
Győr Nonprofit Kft., a Széchenyi István
Egyetem Tudásmenedzsment Központ-
ja és a Pannon Novum Nonprofit Kft. az
V. Nyugat-dunántúli Regionális Innová-
ciós Kiállítás és Találmányi Vásárt.. 

Ajándék. Egymillió forint értékű fel-
szerelést kaptak ajándékba a Győri
Speciális Mentők az Országos Mosoly
Egyesülettől. Az egyesület jótékony
szándékú vállalkozók segítségével vá-
sárolta meg a speciális berendezése-
ket. 

Kiállítás. A világháborúk győri vonat-
kozásairól nyílt kiállítás a város bombá-
zásának hetvenedik évfordulóján, a
kisalföldi megyeszékhelyen, a Magyar
Ispitában.



2014. április 11.   / + / 3

FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A címben szereplő jelző ezúttal
nem magasztos eszmékre,
nem elvont fogalmakra, ha-
nem valódi, hús-vér emberek-
re vonatkozik. Győriekre, akik
az elmúlt hetekben csendben
végezték a dolgukat, és megte-
remtették annak feltételeit,
hogy mi április 6-án zsebre
vágjuk igazolványunkat, és le-
adjuk voksunkat a nekünk tet-
sző jelöltre és pártra. Az embe -
rek túlnyomó többségének
mindössze néhány percet je-
lent az országgyűlési választás,
de annak a néhány tucatnak,
akikről most írok, hónapok óta
ez tölti ki a mindennapjaikat.
Mondhatnám, hogy ezzel kel-
tek, ezzel feküdtek. Számolták
az ajánlásokat, fogadták a kér-
déseket, segítettek az állampol-
gároknak, egyengették a vá-
lasztási bizottságok munkáját,
oktattak, jegyzőkönyveztek,
szavazatokat számoltak, mind-
ezt sokszor jóval munkaidőn
túl, gyakran akár késő estig,
olykor még hétvégén is. Kap-
tak ők panaszos telefonokat,
beadványokat, kérelmeket, hi-
deget és meleget is. Röviden:
reggeltől estig dolgoztak a hát-
térben azért, hogy nekünk ter-
mészetes legyen, hogy a vasár-
napi ebéd előtt vagy után felke-
rekedünk, és bedobjuk a vok-
sunkat az urnába. Milyen egy-
szerűnek is tűnik a választás
menete, hiszen csak egy jól
irányzott x az egész. Egészen
addig, míg nem látunk mögé,
hogy is épül fel mindez. Mint
mondtam, a demokrácia kicsi
kövei ők, akik adminisztratív
értelemben felépítették a par-
lamenti választásokat, és akik
majd felépítik az Európai Par-
lamenti, azután pedig az ön-
kormányzati választásokat is.
Megteremtik a lehetőségét an-
nak, hogy éljünk demokrati-
kus jogainkkal, hogy éljünk a
demokráciával. Köszönet érte
nekik, és köszönet mindenki-
nek, aki élt szavazati jogával, és
felelősséget vállalt hazájáért! 

Papp Zsolt

A demokrácia
kicsi kövei

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter 

A kézilabda négyes döntő mér-
kőzéseit és a labdarúgó-világ-
bajnokságot is kivetítőn élvez-
hetik a győriek. A nyárnyitó kon-
certen ezúttal a Neoton sztárjai
lépnek színpadra.

Holnap hajnalig, 220 felett, Monte Car-
lo, Santa Maria, Nyár van – hogy csak
néhányat említsünk azokból a sláge-
rekből, amelyek nyár elején Győrben is
felcsendülhetnek. A Neoton sztárjai
Csepregi Éva vezetésével június 14-én,
szombaton este lépnek színpadra a Vá-
rosháza előtt (esőnap június 15). A ze-
nészeket az Óbudai Danubia Zenekar

VB-terasz, Final Four
és Neoton a Városháza előtt

kíséri, akik nem ismeretlenek a győriek
számára, hiszen tavaly ez az együttes
kísérte az Omegát is. A Neoton nyár-
nyitó megakoncertje előtt Bogit is hall-
hatjuk, aki a We All című számával az
idei Dal válogatás döntőjében szere-
pelt. Az estet tűzijáték zárja – jelentette
be csütörtökön Borkai Zsolt. A polgár-
mester elmondta, a nyárnyitó koncertig
is számos olyan program lesz a város-
ban, amely megmozgatja a győrieket. A
Tavaszi Sport- és Egészségnapra ez szó
szerint is igaz. A nagy népszerűségnek
örvendő, minden korosztályt sportolás-
ra és egészséges életmódra csábító ren-
dezvényt április 26-án kilenc órától ren-
dezik a Barátság Sportparkban.

Jó hír a győrieknek, hogy a sportba-
rátok együtt szurkolhatnak majd a final

fourba jutott győri kézilabdás lányo-
kért. Borkai Zsolt hangsúlyozta, a zöld-
fehérek egy újabb nagy siker küszöbén
állnak, hiszen bejutottak a női kézilab-
da történelmének első négyes döntő-
jébe, amit rögtön Magyarországon ren-
deznek. A kivetítőt a Városháza téren
állítják fel, ahol május 3-án az elődön-
tőket, míg 4-én a helyosztókat lehet
megtekinteni. A hazatérő kézilabdás lá-
nyokat is együtt fogadjuk majd a Vá-
rosháza előtt. A foci szerelmesei sem
maradnak élmények nélkül, hiszen az
idei brazíliai labdarúgó-világbajnok-
ság mérkőzéseit is kivetítőn nézhetik a
győriek. A VB-terasz a Megyeháza té-
ren kap majd helyet a június 12. és jú-
lius 13. közötti világesemény ideje
alatt. A VB-terasszal egy időben ter-
mészetesen a Négy Évszak Fesztivál
nyári programjai is elkezdődnek.

A tájékoztatón Borkai Zsolt arról is beszélt, hogy hamarosan megkezdődik a Ba-
ross híd felújítása. Az Európai Unió és a magyar állam által támogatott állami bo-
nyolítású beruházás ideje alatt közlekedési változásokkal kell számolni. A híd má-
justól előreláthatólag novemberig nem lesz járható, az autósok és a gyalogosok
számára sem. A polgármester arra kéri a győrieket, hogy készüljenek fel a közle-
kedési nehézségekre, aki teheti, válasszon más közlekedési módot ebben az idő-
szakban, vagy kerülje ki a városközpontot csúcsidőben. „A győriek már több mint
egy évtizede várják a híd felújítását, ami most végre megtörténik. Ez sajnos kel-
lemetlenséggel, nehézségekkel is jár. Egyeztetések zajlanak annak érdekében,
hogy a lehető leggördülékenyebben alakítsuk át ideiglenesen a közlekedést, de
a Baross híd olyan kiemelt közlekedési útvonalon fekszik, hogy a fennakadások
elkerülhetetlenek lesznek. Kérem a győriek türelmét és megértését, hiszen a híd
elkészültével ismét városunk gazdagodik majd” – zárta a polgármester.
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Választási melléklet     • Választási melléklet    • Választási melléklet

Választott a város

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győrben rendkívüli esemény nélkül, sok
munkával, de nagyobb problémáktól
mentesen zajlott le az április 6-i ország-
gyűlési választás – nyilatkozta lapunk-
nak dr. Lipovits Szilárd jegyző, az ország-
gyűlési egyéni választókerületi választá-
si iroda vezetője. Hangsúlyozta, az átje-
lentkezések miatt Győrben is kialakult
sorállás, ennek mértéke nem volt kezel-
hetetlen, csúcsidőben is átlagosan fél
óra alatt sorra kerültek a választópolgá-
rok. Az urnazárás után az eredmények
feldolgozása következett. „Itt szeretném
megköszönni kollégáimnak és a válasz-
tási bizottságok tagjainak az elmúlt he-
tek, a választás napjának és éjszakájá-
nak áldozatos, kitartó munkáját!”

Az április 6-i országgyűlési választá-
sok miatt észre sem vettük, de április 5-
én megkezdődött az európai parlamenti
választások kampányidőszaka. Mint is-
meretes, Áder János köztársasági elnök
május 25-re tűzte ki az Európai Parla-
ment tagjainak választását. A magyaror-
szági lakcímmel rendelkező választópol-
gárok automatikusan felkerülnek a köz-
ponti névjegyzékbe, és erről értesítőt is
kapnak, amelyből az is kiderül, hogy
pontosan hol adhatja le szavazatát a vá-

Választás a választás után
lasztópolgár. Dr. Lipovits Szilárd arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy az értesítő nem a
korábbi kis formátumú, hanem egy A4-
es levél, amely a Nemzeti Választási Iro-
dától érkezik, ezt kell figyelmesen elol-
vasni a szükséges tudnivalókért. Aki
nem kap értesítőt, a helyi választási iro-
dánál jelezheti azt. Az Európai Unió más
tagállamának választópolgára – ha Ma-
gyarországon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-ig kérheti a névjegyzékbe véte-
lét a helyi választási iroda vezetőjétől. Az
országgyűlési választásokhoz hasonló-
an, a választópolgárok ajánlóíven ajánl-
hatnak jelöltet április 22-ig. A listaállítás-
hoz legalább 20.000 választópolgár ér-
vényes ajánlása szükséges, de egy vá-
lasztópolgár több listát is ajánlhat.

Az európai parlamenti választások
során is van lehetőség átjelentkezés-
re, vagyis aki a szavazás napján lakó-
helyétől (állandó lakcímétől) távol tar-
tózkodik, május 23-án 16 óráig kérhe-
ti, hogy a szavazatát az általa megje-
lölt településen adhassa le. A külföl-
dön tartózkodók Magyarország kül-
képviseletein adhatják le voksukat, eh-
hez május 17-én 16 óráig kell kérni az
átjelentkezést a www.valasztas.hu
vagy a magyarorszag.hu oldalon, le-
vélben, illetve személyesen a lakóhely
szerint illetékes helyi választási irodá-

tól. Szavazni tehát május 25-én reg-
gel hattól este hét óráig lehet majd. A
szavazás menetében a legnagyobb
különbség az országgyűlési választá-
sokhoz képest, hogy voksolni ezúttal
egyéni jelöltre nem, csak listára lehet. 

Dr. Csörgits Lajos aljegyző az ország-
gyűlési választások tapasztalatai alapján
arra hívja fel a figyelmet, hogy azok, akik
át szeretnének jelentkezni vagy mozgó-
urnát kívánnak igényelni, azok lehetőleg

ezt ne hagyják az utolsó pillanatra, mert,
ha valamit rosszul töltöttek ki, már nem
lesz idő a javításra, és esetleg emiatt hi-
úsul meg a szavazásuk. Hozzátette, a
Helyi Választási Iroda ezekhez is minden
segítséget megad (névjegyzékkel kap-
csolatos kérdés esetén Liszt Ferenc u.
20., egyébként Választási Információs
Szolgálat: Városház tér 1. Telefon:
96/500-245, 500-406, 500-101, 500-
103, e-mail: valasztas@gyor-ph.hu). 

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Felfokozott hangulat várta Győrben a
2014-es országgyűlési választást. A
nagyobb és a kisebb pártok is intenzí-
ven kampányoltak városszerte, min-
denki azt találgatta, hogy vajon meg le-
het-e szorongatni a toronymagas-esé-
lyes Fidesz-KDNP két helyi jelöltjét.

Győr-Moson-Sopron megyében tel-
jes jobboldali sikert hozott az országgyű-
lési választás. Mind az öt megyei válasz-
tókerületben fölényes Fidesz-KDNP győ-
zelem született. Így a következő négy év-
ben is kizárólag Fidesz-KDNP-s ország-
gyűlési képviselői lesznek megyeszékhe-
lyünknek. A vasárnapi voksoláson
ugyanis az egyes választókerületben Si-
mon Róbert Balázs, a kettesben pedig
Kara Ákos is fölényes győzelmet arattak.

Az Országgyűlésben már az elmúlt
négy évben is tevékenykedő Kara
Ákos még nagyobb különbséggel
nyerte körzetét, több mint 56 százalé-
kos eredménnyel nyert, Glázer Tímea
és Takács Krisztián előtt. (Glázer Tí-
mea a szavazatok 21, Takács Krisztián
17,3 százalékát szerezte meg.)

Borkai Zsolt felesége és gyermekei
körében adta le szavazatát az április 6-i
választáson. Az eredmények ismere-
tében a polgármester gratulált Simon
Róbert Balázsnak és Kara Ákosnak,
akik városunkat képviselik majd az Or-
szággyűlésben. „Az új képviselőink
már eddig is sokat tettek Győrért,
ezért örömteli a számomra, hogy az itt
élők nekik szavaztak bizalmat! Polgár-
mesterként szeretnék szorosan
együtt dolgozni velük a város további
fejlődése érdekében.”

Győr alpolgármestere, aki először
indult a parlamenti választáson, a kor-
mányváltó Fábián Györgyöt és a Job-
bikos Fodor Rolandot utasította maga

mögé úgy, hogy a szavazatok közel 50
százalékát sikerült megszereznie. (Fá-
bián György a szavazatok 29, Fodor
Roland 14,4 százalékát szerezte meg.)
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Biztosan nyerte a győri 1-es
körzet országgyűlési képviselő-
választását Simon Róbert Ba-
lázs, a Fidesz jelöltje, a 2-es kör-
zetét pedig Kara Ákos, ugyan-
csak a Fidesz jelölte. Párhuza-
mos interjú a győztesekkel.

Ilyen eredményre számított egyéni
körzetében és országosan?

Simon Róbert Balázs: Mielőtt vá-
laszolnék, hadd mondjak köszönetet
mindazoknak, akik éltek szavazati jo-
gukkal. Győrben hatvan százalék fölöt-
ti részvétel volt, s ez egyértelműen a
fejlett demokráciákra jellemző részvé-
teli arány. Külön köszönet annak a
20.854 embernek, aki belém helyezte
bizalmát. Ez azt jelenti, hogy minden
második szavazó engem támogatott.
S hogy a kérdésére is válaszoljak, igen,
erre számítottam. Bíztam a Fidesz
nagyarányú győzelmében, s abban is,
hogy nekem is sikerül győznöm.

Kara Ákos: Szerettük volna meg-
nyerni az egyéni körzetet, sokat dol-
goztunk ezért. Ezerrel több szavazatot
kaptam, mint amennyit reméltem.
Örülök az országos eredménynek, bíz-
tam benne, hogy többségünk lesz. 

Simon Róbert Balázs és Kara Ákos bízott a győzelemben
Mi volt a választási kampányban

a legkellemesebb élménye?
SRB: Talán az, amikor ismeretlen

emberek odajöttek, sok sikert kíván-
tak és biztosítottak a támogatásukról.

KA: Új kampánycsapattal dolgoz-
tam és nagyszerű teljesítményt nyúj-
tottak, beleadták a szívüket, lelküket.
És az is, hogy a 7 és 9 éves fiaim na-
gyon sokat segítettek.

S mi volt a legkellemetlenebb?
SRB: Inkább a leghumorosabb-

nak nevezném, amikor a választások
előtt egy online portál megszavaztat-
ta olvasóit, s magasan a baloldal je-
löltje nyert. 

KA: Nem igazán ért kellemetlen él-
mény. Az utcai beszélgetéseken vol-
tak véleménykülönbségek, de szót
tudtam érteni mindenkivel.

Utólag visszatekintve, sportsze-
rűnek tartja a kampányt?

SRB: Összességében korrektnek
éreztem. Országosan sok szemé-
lyeskedés, mocskolódás volt a bal
oldali politikusok részéről, helyben
azonban szerencsére ez nem volt
jellemző.

KA: Igen, a három legnagyobb
párt jelöltjei helyben korrekten kam-
pányoltak. 

Mi volt az első gondolata, amikor
megtudta a végeredményt?

SRB: Hogy jó lesz egy kicsit együtt
lenni a családdal, mert a kampányban
alig láttak. Örültem, hogy sokan támo-
gattak. Eszembe jutottak a szüleim is,
hogy biztos büszkék rám. S persze a
sok önkéntes is eszembe jutott, aki a
kampányban segített.

KA: Hogy édesapám mennyire
örülne neki, aki korábban nagy segí-
tőm volt, de sajnos 2012 nyarán meg-

halt. Az is eszembe jutott, hogy meg-
érte a rengeteg munka az előző négy
évben és a kampányban is. 

Ellenfelei gratuláltak a győzel-
méhez?

SRB: Az összefogás jelöltje gratu-
lált, telefonon hívott, akkor éppen
nem tudtam felvenni, de küldött egy
SMS-t, amelyben gratulált, s válaszol-
tam neki.

KA: Igen. A második és harmadik
helyezett is gratulált, én is gratuláltam
nekik. 

Mivel magyarázható ön szerint a
Fidesz nagyarányú győzelme?

SRB: A négyéves kormányzást a
választók pozitívnak értékelték, hogy
a szakadék széléről sikerült az orszá-
got visszahozni. Jó kommunikációval,
jó kampánnyal, hiteles jelöltekkel tud-
tunk győzni. 

KA: Az elmúlt évek jó eredményei-
vel, a térségben a polgármesterekkel

kialakított nagyon jó személyes kap-
csolatokkal.

A családja nem sokat látta önt a
kampányban, mivel engeszteli ki
őket?

SRB: Május 6-ig alakul meg az új
Országgyűlés, addig van még néhány
nap, amikor a kislányomat tudom
úszásra vinni, hétvégén pedig kirán-
dulunk, kerékpározunk.

KA: Nem kell kiengesztelnem őket,
amikor lehet, időt szakítok rájuk. 

Bár hivatalosan nincs négyéves
autópálya-matrica, önök ezt meg-
váltották, ingázni fognak Győr és
Budapest között. Négy évre vagy
hosszabb távra terveznek?

SRB: Ha a jó Isten ad hozzá erőt,
akkor hosszabb távon képviselhetem
a győrieket, ebbe azonban a választók
is beleszólnak négy év múlva.

KA: A négy évet szeretném keményen
végigdolgozni, aztán majd meglátjuk. 

Képviselőként mi lesz az, amiért
elsőként küzdeni fog, hogy megva-
lósulhasson?

SRB: A Győrt keletről elkerülő út
megépítése. 

KA: A győr–gönyűi kikötő fejleszté-
se, akár már a jövő héten aláírhatjuk
egy befektetővel a megállapodást,
amelynek eredményeként újabb jelen-
tős fejlődés indulhat meg. 
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Úgy néz ki, idén ősszel felkerül az UNESCO kulturális világö-
rökségi listájára a magyarországi kékfestés, s vele Győr váro-
sa, ahol fehér hollóként máig működik Éhling Péter kék- és
kelmefestő mester 1906-ban alapított műhelye. A szakmát
most éppen a dédunoka, Tóth Ildikó űzi, aki félve örül a világ-
szervezettől várt megtiszteltetésnek. Az országban mindösz-
sze három helyszínen él a hagyomány. Ha az újvárosi, Festő
utcai műhely egy térképre kerül a mohácsi busójárással, oda
lesz a nyugalom, dolgozni  sem lehet majd a turistáktól azon
a semmi kis száz négyzetméteren.

Tóth Ildikóval a család Dr. Kovács Pál utcai apró boltjában
beszélgetünk, először, ahogy illik, az Erdélyből jött dédpapáról.
Éhling Péter Mészáros mesternél tanult és a Festő utcai Pot-
fai-műhelyt megvásárolva alapított kékfestő dinasztiát. Három
lánya született, mindhármat a kenyéradó mesterséghez szok-
tatta. Ez a hagyomány négy generáció óta él, a családban min-
dig lányok születnek, akik mindig kitanulják a kékfestést, füg-
getlenül attól, milyen jövőt álmodnak, építenek maguknak. 

Ildikó a Zrínyi Ilona-gimnáziumban érettségizett, majd
egy ruházati vállalat kirakatrendezője lett, végül elvégezte
a Rejtő-technikum textilfestő szakát. Azt mondja, röpül az
idő, megszűnt a Zrínyi, csődbe ment a ruházati vállalat és
a Rejtő is átalakult általános iskolává, van viszont két szép
lánya, akikből, nem tudni milyen vargabetűk után, akár kék-
festő is lehet. A boltot és a műhelyt most a férjével viszi pár-
ban. Gerencsér Zsolt, az egykori gépész története is hagyo-
mányosnak számít a családban. A férfi a lányt szereti meg,
aztán a kékfestést. Nagy szerencse, mert pasi nélkül nem
működhet a műhely. 

A természetben ritka kék szín a gazdagság jelképe volt,
a megbecsült kék- és kelmefestők szép számmal teleped-

tek le a Rábca partján, Újváros róluk elnevezett Festő utcá-
jában. Aztán valamikor az 1900-as évek elején szabályoz-
ták, elterelték a folyót, a mesterek meg bezárták a víz nélkül
maradt műhelyeket. Éhling Péter olcsón jutott hozzá az
egyikhez. Bevezette a vizet, a család gond nélkül élt a szá-
zad derekáig, amikor államosították az egész házat. A mun-
kától nem tiltották el a bérlőket, Ildikó apja megjött a textil-
gyárból és mehetett a saját műhelyébe. Mindent festett,
ahogy a cukrász
sem csak dobos-
tortát süt. Indigó
helyett fekete
festék fogyott a
rossz években,
később minden-
ki farmert hor-
dott, a századvé-
gen meg visszajött a kékfestő ingek, kötények, függönyök,
általában a kézművesség divatja, tisztessége.  

Tóth Ildikó, népi iparművész legkedvesebb megrendelői
a hagyományőrzők, a környék jó félszáz néptánccsoportja
és a vendéglősök. Jönnek a turisták is a világ minden tájá-
ról, ahogy a Győri Kékfestő Műhely is bemutatkozott már
a londoni Temze Fesztiváltól a washingtoni Folklife Feszti-
válig, sokfelé. Azt mondja Ildikó, jó győrinek lenni. A kézmű-
ves vásárok, kiállítások közönsége imádja a műhely termé-
keit, érdekli őket a hagyományőrző technológia és megle-
pően sokat tudnak a városról. A stand cégtábláját látva,
szóba hozzák az Audi-gyárat, a Győri Balettet és a Győrkőc-
fesztivált, ami egy New York-i család szerint jobb, mint Dis-
neyland. Lassan megszokhatjuk, őszre papírunk is lehet ró-
la: az unikumok listája gyarapszik. A magyar kékfestés, s
vele Éhling mester Festő utcai, élő műhelye a világörökség
része lesz.

Tóth Ildikó: A kék szín
a gazdagság jelképe 

A kékfestés
„A kékfestés egy tex-
tilfestési eljárás. Min-
tafákkal viaszhoz ha-
sonló réteget viszünk
a fehér textilre, s ahol
ez a réteg fedi az anya-
got, ott nem fogja az
indigó leveleiből er-
jesztéssel nyert kék
festék. Ez a batikolás
egyik formája, ismer-
heti, aki festett már
húsvéti tojást. A min-
ta sokféle lehet, ma
Európában két mester
készít mintafákat,
Zsolt az egyik.”    

Tejfölös-köz
„Amikor a Széchenyi
térről elköltözött a pi-
ac, itt nyitottunk üzle-
tet a kézművesek Dr.
Kovács Pál utcájában,
amit a tejfölt áruló ko-
fák, meg a Tejfölös asz-
szony szobra miatt
mindenki Tejfölös köz-
nek hív. A bolt a nők
birodalma, engem a
nagymamám csábí-
tott ide, segítsek neki.
Anyukám hetvenhat
éves, dolgozik, nagyi-
netre jár és fürdőbérle-
tet igényelt. Azt hi-
szem, Győrben még
öregnek is jó lenni.”  

A kékfestés
a világörökség
része lesz

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?
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FELÚJÍTÁS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

2017-re teljesen megújul az
evangélikus épülettömb,
amelynek kapuit a tervek sze-
rint nem csak a győriek, de a tu-
risták előtt is kitárják…

Győrrel és a Lutheránus Sziget meg-
újulásával ismerkedtek a magyaror-
szági evangélikus oktatási intézmé-
nyek vezetői a napokban. Hallgatóné
Hajnal Judit, a Péterfy Sándor Evan-
gélikus Oktatási Központ, Gimnázium
igazgatója lapunknak elmondta, régi
hagyomány, hogy az intézményvezetők

értekezletének mindig egy olyan vidé-
ki város ad otthont, amelyben műkö-
dik evangélikus oktatási-nevelési in-
tézmény. Az egyház ezúttal Győrt
kérte fel a tanácskozás megszerve-
zésére, a hamarosan teljesen meg-
újuló Insula Lutherana bemutatásá-
nak apropójaként. 

A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház az elmúlt évben írt alá megállapo-
dást a kormánnyal, amelynek kereté-
ben 2017-re, a reformáció 500. évfor-
dulójára megújulhat a győri és a Buda-
pest, Deák Téri Evangélikus Gimnázi-
um is. A győri épülettömb felújítását az
állam 4,7 milliárd forinttal támogatja. 

Szemerei János, a Nyugati Evangé-
likus Egyházkerület püspöke kérdé-
sünkre kifejtette, a fejlesztésnek kö-
szönhetően, 2016-ig megújul az iskola,
amelyben új óvodaépület és egy kor-
szerű tornaterem is épül, de egy új kol-
légium is a tervek között szerepel. Az
oktatási központba több mint nyolc-
száz gyermek jár, ezért is fontos feladat
a helyhiány feloldása. Az Evangélikus
Szeretetház nem csak megújul, de a fé-
rőhelyeket is bővítik, hiszen jelenleg

A reformáció 500.
évfordulójára újul meg
az Insula Lutherana

két év a várakozási idő. A fejlesztés so-
rán természetesen az Evangélikus
Öregtemplomot is felújítják, ami azért
is fontos, mert az épület nagyon rossz
állapotban van, a Rába alámosta, így a
rekonstrukció nélkül a léte is veszélybe
került. Hozzátette, az épületegyüttes
igazi kuriózumnak számít az ország-
ban, hiszen itt az óvodai neveléstől az
idősgondozásig, a lelki élettől a levéltá-
ri funkcióig minden megtalálható egy
helyen. Az épületegyüttes olyan érté-
keket rejt, amelyek bemutatásra érde-
mesek. A felújítás után erre alkalmassá
válik az evangélikus központ, ezért ter-
veik között szerepel az Insula Luthera-
na megnyitása a győrieknek és a

turistáknak. Ennek módja még kidol-
gozás alatt áll, de elképzelhető, hogy
egy új látogatóközpont létrehozásával
teszik megismerhetővé a győri evangé-
likus sziget szépségeit.

Az intézményvezetőket Borkai
Zsolt fogadta a Városházán, akinek a
püspök és az iskolaigazgató is köszö-
netet mondott azért, hogy Kara Ákos-
sal közösen, országgyűlési képviselő-
ként szorgalmazták és támogatták az
épületegyüttes megújítását. A polgár-
mester elmondta, Győrben számtalan
érték található, a város törekvése,
hogy ezeket megmutassa az egész or-
szágnak és a határon túlról érkezők-
nek. A számos új értéket teremtő be-
ruházás mellett ezért folyik a Belváros
és Újváros rehabilitációja is, amihez
jól kapcsolódik az Insula Lutherana
felújítása. Kiemelte, az élet számos te-
rületén tapasztalható, hogy a kor-
mány a győri fejlesztési elképzelések
mellé áll, ilyen a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál létesítményei-
nek építése, a Multifunkcionális Csar-
nok beruházása, és az evangélikus
épülettömb komplex felújítása is.

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

Éjszakai fények, HÚSVÉTI AKCIÓ!

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

•  szobaantennák • univerzális távirányítók • hősugárzók • csengők • kábelek, csatlakozók • hangtechnika és sok minden más...

WEBÁRUHÁZ:

• a csillagos égboltot vagy 8 valós csillagképet
varázsol a szoba falára, mennyezetére

• automatikus színváltás és kikapcsolás
• segít kikapcsolódni, pihenni, elaludni

gyerekeknek és felnőtteknek is
• energiatakarékos és biztonságos

LED technológia
• tápellátás: 3xAAA (1,5 V) elem; nem tartozék

• mérete: 34x10x19 cm

A hirdetés
felmutatásával

5%
kedvezmény!3.990 Ft-tól

Kellemes húsvéti ünnepeket

kívánunk vásárlóinknak!

Várjuk Önöket a BAROSS UTCA elején

Nyitva: h., sze., p. 8–16 óra, k., cs. 10–18 óra

A Győr Plusz pavilonban
már nemcsak győri eseményekre, hanem

a TICKET EXPRESS
és a JEGYMESTER
összes rendezvényére kaphatók belépők. 

A legjobb koncertek, legtutibb kulturális
események, a legizgalmasabb sport-
rendezvények most már könnyen elérhetőek.
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Április 3-án ünnepélyes körülmények
között megnyitotta kapuit a budapesti
Várkert Bazár. A budapesti épület-
együttes újjávarázsolása a Győrben
alapított West Hungária Bau Építő Kft.
nevéhez fűződik, amely pár fős vállal-
kozásból az ország egyik legnagyobb
generálkivitelezőjévé nőtte ki magát
Paár Attila vezetésével. 

Az 1883-ban épült Várkert Bazár
az Európai Unió támogatásának és a
magyar állam forrásainak köszönhető-
en, a tervező, Ybl Miklós születésének
200. évfordulója előtt három nappal
nyílt meg a közönség előtt. Az épület-
együttes első ütemét, az Ybl által ter-
vezett részeket április 3-án délelőtt
avatta fel Orbán Viktor miniszterelnök,
a beruházás második ütemének – a
multifunkcionális rendezvényközpont,
a 300 férőhelyes mélygarázs és a re-
neszánsz kert – építése várhatóan au-
gusztus 28-ra fejeződik be. 

Újra a főváros egyik büszkesége
lesz a Várkert Bazár, amely végre mél-
tó régi híréhez és fényéhez – mondta
Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt
héten csütörtökön Budapesten, a
megújult épületegyüttes átadásán. A
kormányfő szavai szerint a Várkert Ba-
zár felújításával egy harminc éve ékte-
lenkedő szégyenfoltot sikerült eltün-
tetni a magyar műemlékvédelem tör-
ténetéből.

– Kollégáink nem csak kiváló mun-
kát végeztek, hanem rekordidő alatt
újították fel a Várkert Bazárt, a munká-
latok 2013. február elsején kezdődtek,
s az első szakasz tizennégy hónapig
tartott – mondta el lapunknak Lukács

A West Hungária Bau újította fel a Várkert Bazárt
Zsanett, a West Hungária Bau Kft.
kommunikációs vezetője, akitől meg-
tudtuk azt is, egyszerre nyolcszáz em-
ber dolgozott a helyszínen, további
száz ember pedig a műhelyekben hát-
térmunkát végzett, hogy az avatásra
minden készen álljon. 

Ahogy a Ludovika esetében, ezút-
tal is nagy kihívást jelentett a vállalko-
zásnak, hogy az épület műemléki vé-
dettség alatt áll.  Restaurátorok tucat-
ját kellett bevetni, hogy a kő-, fém-, fa-

és kerámiaelemek eredeti szépségük-
ben pompázhassanak. 

A világörökség részét képező mű-
emlék fejlesztésének első ütemében
teljesen felújították a kétszáz éve szü-
letett Ybl Miklós által tervezett része-
ket, kialakítottak egy összesen 2500
négyzetméteres kiállítóteret, valamint
egy 900 négyzetméteres rendezvény-

termet is. A felújítás teljes költsége ki-
lencmilliárd forint. 

Dénes Balázs műszaki igazgató
órákat tudna beszélni arról, mi min-
dent kellett elvégezni a West Hungá-
ria Bau Kft. szakembereinek a teljes
felújításához.  Egyebek mellett telje-
sen új fa nyílászárókat építettek be,
kültéri mozgólépcső is készült a ke-
leti felvezetőig. Teljesen új gépészeti,
erős- és gyengeáramú rendszer
épült ki.

– Homlokzati vakolási és festési
munkák az egész épületegyüttesen,
műemlék téglaburkolás rámpamű-
vön, liftek beépítése, Ybl-kori téglafa-
lazatok felújítása, amelyek régebben
föld alatt voltak, Gloriette falfülke
komplett újraépítése – sorolja Dénes
Balázs, hogy szinte az építőipar teljes
tárházát fel kellett vonultatni a felújítás
során. 

Április 4-től három különálló
programot kínáltak a szervezők a
Várkert Bazárban: az Erzsébet-lép-
csőtől indulva korhű jelmezekbe öl-
tözött idegenvezetők kalauzolták az
érdeklődőket, míg a Gloriette-től in-
dulva bárki önállóan is bejárhatta az
épületegyüttest. A déli palotákban
három kiállítás nyílt meg az épület át-
adásakor: A modern reneszánsz de-
rült idomai, az Ostromok és hétköz-
napok, valamint az Egy építkezés ké-
pei című tárlat. A épületegyüttesre
már a megnyitó délutánján is csak-
nem négyezren voltak kíváncsiak –
közölte a Miniszterelnökség. A közle-
mény idézte L. Simon László kor-
mánybiztost, aki szerint a több mint
ötvenezer látogató „hiteles visszaiga-
zolása az elmúlt hónapok megfeszí-
tett munkájának", valamint meg -

jegyezte, hogy a visszajelzések alap-
ján úgy tűnik, a látogatók többségé-
nek tetszett a megújult műemlék.

Lukács Zsanett, a West Hungária
Bau Kft. kommunikációs vezetője úgy
véli, Győrben nagyon sokan ismerik a
vállalkozást, az 1997-ben alapított,
Paár Attila tulajdonában álló céget,
amely több mint száz alkalmazottal
rendelkezik.

West Hungária Bau Kft. keze nyo-
mát viseli Győrben egyebek mellett a
Family Center, Duna Center, Barát-
ságpark, Dunkapu ház,  OBI, AGÓRA
PÓLUS AUTOPOLIS Interaktív Kiállí-
tási Központ, Széchenyi István Egye-
tem, Baross Gábor Építési és Közleke-
dési Intézet, valamint Jedlik Ányos
Gépész-, Informatikai és Villamosmér-
nöki Intézetének energetikai fejleszté-
se, jelenleg pedig a Dunakapu tér és
az Árpád-tömb rehabilitációja. Az Au-
dinak 1997 óta végeznek csarnoképí-
tési és szerkezetépítési munkákat, ők
építették a Győri Keksz csarnokát és
a Vill-Korr irodaházát. 

A minőség és a profizmus mellett
versenyképes árakat diktál a cég, hisz-
nek a folyamatos megújulás szüksé-
gességében, ez a siker kulcsa, amely-
lyel a válság közepette is növekedni
tudtak, s mély gyökereket eresztettek
a generálkivitelezői piacon olyannyira,
hogy megszámlálhatatlanul sok épü-
letet húztak fel saját beruházásban.
Az iparban csarnokok, irodák, a szol-
gáltatói szférában szállodák, autósza-
lonok, bevásárlóközpontok sokasága
köthető a West Hungária Bau Kft.-hez.

A biatorbágyi székhelyű, győri fiók-
teleppel rendelkező cég alvállalkozói-
val együtt 5–8 ezer embernek biztosít
megélhetést.
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Fabergé-kiállítás Bécsben;
Látogatás a Tenger  házában máj. 03. 5.300 Ft/fő
Klosterneuburg –
Tulln Tavaszi pompában máj. 04. 6.000 Ft/fő
Kittsee – Pozsony máj. 10. 4.800 Ft/fő
Egy nap az Esterházy-család nyomában máj. 11. 4.900 Ft/fő
Fővárosunk Budapest:
a Parlament és a Seuso kincsek máj. 17. 6.500 Ft/fő
Salzkammerguti tóvidék máj. 17. 10.500 Ft/fő
Mesél a bécsi erdő… máj. 18. 5.300 Ft/fő
Plitvicei-tavak, Zágráb máj. 24. 10.800 Ft/fő
Bécsújhely – Puchberg – Semmering máj. 24. 5.400 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell máj. 25. 6.400 Ft/fő
Bécs – Sissi nyomában máj. 31. 5.300 Ft/fő
Fővárosunk Budapest: Várnegyed,
Zsinagóga, János-hegy jún. 01. 6.500 Ft/fő
Osztrák Dunakanyar jún. 07. 7.000 Ft/fő
Fővárosunk Budapest – Gödöllő jún. 08. 6.700 Ft/fő
Kecskemét – Ópusztaszer jún. 09. 7.900 Ft/fő
„Legendák a levegőben”
Repülőnap Budaörsön jún. 14. 6.500 Ft/fő
Császárok birodalma: Bécs jún. 15. 5.300 Ft/fő
X. Tihányi Levendula fesztivál – Veszprém jún. 21. 6.100 Ft/fő
Mesél a Bécsi-erdő jún. 22. 5.300 Ft/fő
Boszorkányok vára és Graz jún. 28. 7.500 Ft/fő
Víz-, zene-, virágfesztivál Tatán jún. 28. 5.200 Ft/fő
Dévény–Schlosshof–Pozsony jún. 29. 4.700 Ft/fő

KÖZLEMÉNY

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

SZTM 2014-002 számú
Győr, Sziget Újváros–Insula Lutherana és környezetének szabályozásiterv-módosítása

SZTM 2014-003 számú
Győr, Sziget Újváros–01054 számú övezet szabályozásiterv-módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2014. április 9–2014. április 25-ig
az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, vagy a
szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Hihetetlen sikerrel zárult az idei,
immár ötödik Kantharosz Gála. A
belépőjegyekből, támogatások-
ból és a különleges borok és pá-
linkák árveréséből összesen 8
millió 400 ezer forint folyt be. Az
összegből megtarthatja nyáron a
Győr Egészségéért Alapítvány a
gyógy-úszótábort, a győri Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Intéz-
mény óvodája udvari játékokhoz,
az Attila utcai óvoda készségfej-
lesztő játékokhoz jut, a Győri Se-
gítőház Alapítvány nyári táborba
viheti a hátrányos helyzetűeket, a
Türr István úti bölcsődének spe-
ciális új készségfejlesztő játékai
lesznek. Ferenczné Reichardt
Margaréta Dunaszegen három
szövőszéket vehet, hogy népi
szövést taníthasson a térség
gyermekeinek a hagyományok
fennmaradása érdekében.

A gálán átadták a tehetségek-
nek járó támogatást, Paray Már-

Sikerrel zárult a Kantharosz Gála
ton egy csellót vihetett haza,
hogy több esélye legen az ottho-
ni gyakorlással előrejutnia a pá-
lyáján. Sorok Klaudia pedig meg-

felelő szöges sportcipőben ké-
szülhet a nemzetközi gátfutó ver-
senyekre.

A közönségszavazáson a leg-
több voksot, összesen százhu-
szonhetet a győri Családsegítő
Szolgálat kapta, az 500 ezer fo-
rintos adományból fejlesztőjáté-
kokat vehetnek 6–14 év közötti,

fejlődésükben veszélyeztetett
gyermekeknek.

A liciten teljes pannonhalmi si-
ker született: a legnagyobb ösz-

szeg egymillió forint volt, ennyiért
kelt el a Deé Pincészet felajánlása,
a százliteres, erre a célra faragott
tölgyfa hordóba töltött, 100 liter
szűz pannonhalmi bor. Ugyan-
csak jelentős összegért vitték el a
levendulaágyon érlelt pannonhal-
mi pálinkákat is, 550 ezer forinton
ütötte le Borbás Marcsi.

Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata
értesíti az érintett in-
gatlanok tulajdono-
sait, hogy a

Győrszentiván,
Vonal u. szélesítésé-
hez szükséges terü-
letek határpontjai-
nak kitűzésére
2014. április 17-én 
kerül sor.



10 / + / 2014. április 11.

HIRDETÉS KULTÚRA

A Széchenyi István Egyetem szere-
tettel meghívja a szaknyelvi és ide-
gen nyelvi oktatásának megújítá-
sát célzó „Munkaerő-piaci igénye-
ken alapuló szaknyelvi képzés, és a
Széchenyi István Egyetem idegen
nyelvi oktatásának komplex fej-
lesztése” című projektje keretében
tartandó lakossági fórumra.

Időpont:
2014. április 16.
szerda 10.30

Helyszín:
Széchenyi István Egyetem
„E” épület, VIP-terem
(9026 Győr, Egyetem tér 1.)

A rendezvényen a részvétel
INGYENES.

MEGHÍVÓ

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat gyer-
mekeknek készült ismeret-
terjesztő mesekönyve má-
sodik díjat nyert…

A Turizmus Trend Kommunikáci-
ós versenyén ért el második he-
lyezést az önkormányzat II. Győri
Meséskönyvem című kiadványa,
amely a város nevezetességeit
mutatja be a gyerekeknek játé-
kos formában.

Jakab Petra, az önkormányzat
idegenforgalmi referense kérdé-
sünkre elmondta, „a mesekönyv
lényege, hogy bemutassuk a gye-
rekeknek azt a sok élményt és ka-
landot, amelyek Győrben várnak
rájuk. A Győrkőcfesztivál már nem-
zetközi hírű rendezvény, de a

Díjazták a győriek meséskönyvét
kiadványból kiderül, hogy váro-
sunk az év minden szakában tarto-
gat érdekességeket a legkisebbek-
nek. A meséskönyvből eddig két

rész készült el, az elsőben a város
legendáit, nevezetességeit, a má-
sodikban a gyermekeket megszó-
lító kulturális és szabadidős lehe-
tőségeket gyűjtöttük csokorba.
Már készül a harmadik rész, amely
az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vált és annak sportágait ismerteti
meg majd a győri gyerekekkel.”

Domanyik Eszter, a Marketing,
Turizmus és Kommunikációs Osz-
tály vezetője hozzátette, a kiad-
vány különlegessége, hogy a ben-
ne olvasható verseket osztályuk
munkatársai írták, és a benne ta-
lálható játékokat is ők ötlötték ki.
„A kiadvánnyal az a célunk, hogy
a győri gyerekek szeressék váro-
sukat és büszkék legyenek arra,
hogy itt élnek, a hozzánk látogató
fiatalok pedig jól érezzék magukat
nálunk, és később is visszatérje-
nek hozzánk.”

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: cmj

A magyar kultúra hírét viszi szer-
te Európában az unikumnak szá-
mító győri Collegium Musicum
Jaurinense, s a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium és Kollégi-
um énekkara egyre sikeresebb:
a közelmúltban együttműködési
megállapodást kötöttek XVI. Be-
nedek pápa kedvenc együttesé-
vel, az Augsburger Domsingkna-
bennel. „2013 nyarán találkoz-
tunk először a német énekkarral,
ekkor vetették fel a hosszú távú
együttműködést. Márciusban
teljes létszámban bemutatkoz-
tunk a bajor városban és tárgyal-
tunk Markus Ferber európai par-
lamenti képviselővel is. Az
együttműködés keretében köl-
csönös meghívások szerepel-
nek, valamint a győri kórusnak
lehetősége lesz az augsburgi
fesztiválokon megmutatni a kö-
zépkori magyar zenét” – mond-
ta el Kelemen Áron OSB, az
együttes karnagya.

A Collegium Musicum Jauri-
nense Magyarországon egyedü-
liként merít a középkor magyar
zenéjéből és az egyetlen történel-
mi fiúkórus hazánkban. A gimná-
ziumba járó diákokból és tanára-
ikból álló koncertegyüttes egy

Londoni premier, német együttműködés 

Magyarországon régen elfele-
dett hagyományt ápol, tagjai a
közösségben együtt tanulnak,
fejlődnek hitben, emberségben.
A mára mintegy négyszázéves
hagyományra visszatekintő ének-
kar a történelmi hányattatások
után a 12. évadját zárja nyáron az
újjáalakulás óta. Kelemen Áron
bencés atya vezetésével azóta a
győri Szent Ignác-templomban
látnak el liturgikus szolgálatot, s
rengeteg külföldi koncertet is ad-
nak. Az augsburgin kívül márci-
usban felléptek még Salzburg-
ban és Londonban, a King’s Col-
lege-ban is, ahol egy igazán kü-
lönleges zenei anyaggal kedves-
kedtek a hallgatóságnak. „A ma-
gyar és az angol zenetörténet
egy általunk ismert közös pont-
ját, Becket Tamás Históriáját ad-
tuk elő, mely angol földön kelet-
kezett és az 1360-ban készült
Isztambuli Antifonáléban találtuk
meg egy magyarországi változa-
tát. A koncert egy ősbemutató
volt Londonban, a kódex török
időkben került Isztambulba, és
1999. után vált kutathatóvá, ám
a törökök máig hadizsákmány-
ként kezelik. A Becket-históriát
ebből a forrásból, illetve ebben a
szerkesztésben még nem adta
elő senki” – avatott be Kelemen
Áron és hozzátette, az Isztambuli

Antifonálé eredete tisztázatlan,
de az sem kizárt, hogy a környé-
künkön készült. Az utazást hosz-
szas tudományos kutatás előzte
meg, elkészült a kódex átírása
mai hagyományos kottára. „Ná-
lunk a koncertre való felkészülés

sokszor a penészes, nehezen ol-
vasható, hányatott sorsú forrá-
sok rekonstruálásával, átírásával
kezdődik” – fűzte hozzá az atya.

A Becket-históriát a győri kö-
zönség is hallhatja április 24-én, a
Szent Ignác-templomban.

Egyre népszerűbbek a győriek
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Győri Nemzeti Színház karmestere, aki a
zene által azt meséli el, amire a szavak
képtelenek. A színház világnapja alkalmá-
ból Hevesi Sándor-díjat kapott a közel-
múltban. „Erősen meglepődtem, a kar-
mesteri szakmának nem az általam képvi-
selt műfaját szokás díjazni” – mondta la-
punknak Silló István és hozzátette, büsz-
keség Kozma Andrással és Kentaurral egy-
szerre díjat kapni.

„Vérbeli színházi karmester” – mondják Silló István-
ról, akit hamar beszippantott ez a különleges világ.
Zeneakadémistaként került a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetemre korrepetitornak, egy évvel ké-
sőbb már a József Attila Színház zenei vezetőjeként
dolgozott. Azóta vezényelt szinte az összes teátrum-
ban Magyarországon, lépésről lépésre hazánk
egyik legjobb karmesterévé vált. Miután az előadás
a lábára áll, a zene által azt meséli el, amire a szavak
képtelenek, érzelmekkel tölti meg a darabot. Egé-
szen más szakma az övé, mint a koncertkarmesteré,
amit csak tapasztalati úton lehet megtanulni, neves
koncertkarmesterek „fáztak már meg zenekari
árokban”. Vallja, a karmesterség művészet, vala-
mint diktátori pozíció, „amikor lendül a pálca, on-
nantól nincs apelláta”. „Természetesen este hét
előtt és tíz óra után demokrácia van, de az előadás

Silló István: „Amikor lendül a pálca, nincs apelláta”
közben enyém a felelősség. Senki nem azt mondja,
hogy unalmasan játszott a zenekar vagy összevisz-
sza énekelt a kórus, hiszen a karmester emeli fel
vagy veri szét az előadást” – hangsúlyozza a Győri
Nemzeti Színház karmestere. Két éve tagja a társu-

latnak, s azt mondja, városunkban érzi magát a leg-
jobban. „Rengeteg művészi gyötrődéssel jár, míg
egy darab megszületik, itt pedig nyugalomban és
békében dolgozhat a társulat. Nem mellesleg a ze-
nekar napról napra fejlődik, egyre több az igazán
mély öröm, amikor minden úgy szólal meg, ahogy
a nagykönyvben megírták.” 

Silló István hangszerel és zongorázik is, Udvaros
Dorottyával például önálló estje van, sőt, az is elő-
fordul, hogy megszólal a színpadon. Felragyog az
arca, amikor ezt említem, szereti a „kirándulásokat”,
ettől izgalmas az élet – vallja.

Ő egy olyan karmester, aki igazán jól érzi magát
munka közben: „Nem tehetem meg, hogy nem él-
vezem. Ha én nem élvezem, ön sem fogja a hátam
mögött” – fogalmazza meg hivatásának, s egyben
szenvedélyének egyik mozgatórugóját.

A népszerű karmestert a szakma is elismeri, a
Hevesi Sándor-díjat azok kaphatják, akik sokat tet-
tek a magyar színház nemzetközi elismertetéséért.
Silló István Malajziától az Egyesült Államokon át
Oránig vitte hazánk hírét, például az utóbbi helyszí-
nen csadoros nők tapsoltak sikítva a Jaj, mamámra
a Csárdáskirálynőből. „Engem csak a közönség ér-
dekel, nekik csinálom. Van az az út, amikor Éjjel-
nappal Budapestet adnak, de azt is választhatjuk,
hogy nevelve szórakoztatunk” – mutat rá.

A karmester kedvencei az operák. A humoristák
gyakran felteszik a kérdést, milyen műfaj az, mely-
ben hátba szúrnak valakit, és még öt percet énekel?
„A hős egy másodpercet haldoklik, és ennek az idő-
beli kivetítése öt perc. Mintha lelassítanák a filmet”
– magyarázza és hozzáteszi, a kedvenc darabja pe-
dig mindig az, amit éppen vezényel. „Eddig a Rigo-
letto volt a legkedvesebb, április 22-én elvezénye-
lem az Erkel Színházban a vidéki színházak opera-
fesztiválján, de 23-ától nincsen jobb zene a Mágnás
Miskánál!”

4. GYIRMÓTI 
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY
2014. május 1-jén, csütörtökön
8.00–17:30 óráig 
Helyszín:
ARANYHAL  SZABADIDŐKÖZPONT, 
HORGÁSZTAVAK

A versenyre nevezni 
és a részvételi díjat befizetni
a Gyirmóti Művelődési Házban,  
9019 Győr, Szent László u. 35-37. sz. alatt
Jelentkezési határidő április 25. (péntek) 12.00 óra

Információ kérhető:
a Gyirmóti Művelődési Házban személyesen 
vagy az amk@gyor-gyirmot.koznet.hu e-mail címen, 
illetve a 96/449-137-es telefonszámon,
valamint balogh.kati@gyor-ph.hu e-mail címen,
az 519-920-as telefonszámon, 
a Gyirmóti Részönkormányzatnál.

A nap folyamán gyermek-, kulturális és szórakoztató 
programok várják a résztvevőket és a kilátogatókat.

Jelentkezni a nevezési díj befizetésével 
lehet április 25. (péntek) 12 óráig.

A halászlevet 13
óráig kell a zsűri

elé tálalni.

SZÍNHÁZ HIRDETÉS
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szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Idén az elmúlt évekhez képest még
színesebb kínálattal rendezik meg a
Széchenyi István Egyetem mini feszti-
válját, a SZE Napokat, ahová nem
csak az egyetemistákat, hanem a vá-
ros lakóit is várják április 24–26-ig.

A programokat szerdán ismertet-
ték a Leier City Centerben: egyetemis-
ták kedvenc zenekarai és lemezlova-
sai érkeznek Győrbe, fellép a Bridge-
ben és a Bahnhofban a Barbárfivérek,
a Hősök, az Alvin és a mókusok és a
Paddy and the Rats. A fesztiválhangu-
latot fokozza a Kozmosz, a Kowalsky
meg a Vega, a Punnany Massif és a
30Y zenekar, majd Ludmilla és Sikz-
tah. Itt lesz még a Headbangs, a Su-
pernem, a Vad Fruttik, Péterfy Bori és
a Love Band, valamint Katapult DJ, s
két népszerű humorista, Somogyi
András és Rekop György is stand upol
a Bridge-ben.

A szervezők több mint száz nappali
programmal készülnek, lesz többek
között véradás, testzsír- és vércukor-
mérés, egészségügyi előadások, pa-
int ball, fotókiállítás, mackókészítés,
csillagvizsgálás. Természetesen idén
sem maradhat el a 24 órás jótékony-
sági palacsintasütés, célként 30 ezer
palancsintát tűztek ki, hogy a tavalyi
rekord megdőljön. A sportprogramok
kiemelt szerepet kapnak, a SZEN ad

SZEN – mini fesztivál
a Duna-parton

helyet az első Országos Egyetemi
Szkander és Fekvenyomó Verseny-
nek. Ezen kívül számos programra,
például maratoni aerobicra, püspöker-
dei futásra és versenyekre hívják a fia-
talokat és idősebbeket egyaránt.

Dr. Földesi Péter, az egyetem rek-
tora a sajtótájékoztatón hangsúlyozta,
Győrbe jönni, tanulni, dolgozni na-
gyon jó, 12.000 egyetemi polgár érzi
magát jól ebben a városban. „A hall-
gatókra kollégaként tekintünk, sok
dolgot jobban tudnak megcsinálni,
mint mi, így van ez a SZEN szervezé-
sével is. Olyan éltető egyetemet alakí-
tunk ki közösen, ahol nem csak a tu-
dás átadására, hanem a közösségépí-
tésre is hangsúlyt helyezünk” – emel-
te ki a rektor és hozzátette, a palacsin-
tasütés üzenete, hogy miközben jól
érezzük magunkat, tudunk segíteni
másokon. A SZEN másik célja pedig
a sport népszerűsítése.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter rámutatott, az ország egyik legsike-
resebb egyeteme a Széchenyi. Kifejtet-
te, nem csak a magas színvonalú kép-
zés miatt, hanem az elhelyezkedési le-
hetőségek okán is. Kiemelte, az egye-
tem egyre inkább nyit a város felé. Vé-
gül hozzátette, az ember egyre több ta-
pasztalatot szerez, de annyit soha,
hogy ne tanulhasson a fiataloktól.

A színes kulturális, zenei, szórakoz-
tató fesztivált a Leier Hungária Kft.
egymillió forinttal támogatja.

Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata április 17-én
18 órától tartja meg a genocídium 99. évfordulója alkalmából rendezendő ün-
nepség programját a Városi Művészeti Múzeum – Napóleon-házban. A ren-
dezvény az 1915–1917 között az örménységet ért tragédiára, a népirtás során
elpusztítottaknak és szülőföldjükről elűzötteknek állít emléket, mint eddig min-
den évben. A rendezvényen az örmény genocídium képeit állítják ki filmvetítés-
sel egybekötve, valamint a résztvevők kóstolással egybekötött ízelítőt kaphat-
nak az örmény gasztronómia ízeiből is. A rendezvény ingyenes, melyre az Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!

Örmény megemlékezés
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Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
9028 Győr, József A. u. 4. Tel./Fax: 96/412-313
e-mail: info@rado-gyor.sulinet.hu www.radoiskola.hu

A Radó Tibor Általános Iskola és Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény referen-
ciaintézményi működésre felkészítő pályá-
zata befejeződött. A pályázat kapcsán egy in-
novációs (szervezeti működés változtatásá-
ra irányuló) folyamatot indítottunk el.
Előminősített intézményünk két területen
szeretne referenciaintézménnyé válni:
1. Gyógypedagógiai módszertani

intézmény az integráció szolgálatában
2. Felsőoktatási gyakorlóhelyi funkció

vállalása
A referenciaintézmény olyan pedagógiai
szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amely te-
vékenységében-módszertanában példaér-
tékkel bír más intézmények számára. 
Az integrált nevelés-oktatásban négy jó
gyakorlatunkkal tudjuk segíteni az SNI-
gyermekeket/tanulókat. Jó gyakorlataink
a beszédértés fejlesztését, az autista gyer-

Megvalósult a projekt
mekek speciális nevelését, az SNI-tanulók
drogprevencióját és az Ulwilla-módszerrel
tanított furulyaoktatást foglalják magukba.
Jó gyakorlatainkat az érdeklődő többségi
intézményeknek bemutatjuk, és készen ál-
lunk azokat adaptálásra átadni.
A projekt során az újfajta működésre törté-
nő felkészítéseken és továbbképzéseken
vettek részt pedagógusaink. 
A referenciaintézményi működés technikai-
infrastrukturális hátterét a pályázati pénzből
beszerzett tárgyalóberendezések (székek,
asztalok), interaktív tábla, laptop, fényképe-
zőgépek tovább erősítették. A tárgyalóberen-
dezésekkel és technikai felszerelésekkel egy
vendégfogadásra alkalmas workshop helyi-
ség kialakítására nyílt alkalmunk.
A projekt fenntartási időszakában jó gya-
korlatainkat folyamatosan használjuk, és
lehetőség szerint továbbfejlesztjük. 

Sajtóközlemény TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0134

Győrújfalu katoli-
kus templomá-
nak történetéről
írt könyvet Ga-
lambos Krisztina.
A Győrben élő,
győrújfalui gyöke-
rekkel rendelkező
könyvtáros hely-
történeti munká-
jából megtudhat-
juk, a templomot
Schutzbach (Bor-
sa) Antal iparmű-
vész tervei alap-
ján építették fel, s
a belső berende-

zés is a neves győri művész munkáját dicséri. A
Krisztus király templomot 1937-ben, Serédi Juszti-
nián bíboros-hercegprímás szentelte fel.

A könyv foglalkozik a falu múltjával, a templom
építésével, a hitélet eseményeivel, s megörökíti a
községben szolgáló plébánosokat, káplánokat, a
templom szolgálatában álló egyházi és világi sze-
mélyeket. Galambos Krisztina a korabeli sajtó cik-
kei, a levéltárak és a könyvtárak anyagai mellett fel-
használta munkájához a helybéli idős emberek visz-
szaemlékezéseit is.

Megjelent a győrújfalui
templomot bemutató
kiadvány

Gyôr, József Attila út 10. (bejárat a József Attila út felôl)
Tel.: +36 96/950 075 Ny.: h–p. 9.30–17.30, szo. 9.30–13

ALVÁSKULTÚRA
FELSÔFOKON

BAKONY FENYÔÁGYKERET 90x200
26.800 Ft helyett 24.120 Ft
Minden méretben,
pácolva is!

PICUR ÁGYKERET 80×105,145,185
ami együtt nô a gyerekével 52.900 Ft

CLAUDIA FENYÔ ÁGYKERET 
90x200 29.800 Ft helyett 26.820 Ft
160x200 39.800 Ft helyett 35.820Ft

KIHÚZHATÓ FENYÔ
KANAPÉÁGY – 76.900 Ft
80×200 160×200
90×200 180×200

Á G Y K E R E T E K  A K C I Ó B A N !

BONELLRUGÓS  MATRACOK Árengedménnyel!
90x200 39.300 Ft helyett 29.900 Ft
140x200 65300 Ft helyett 52.500 Ft
160x200 67640 Ft helyett 54.500 Ft
180x200 74430 Ft helyett 59.500 Ft

MINDEN LAKÁSTEXTÍLIA: 
paplan, párna, ágytakartó,
ágynemûhuzat

A képek illusztrációk!
-10%

-10%

4.500 
Ft-tól

MEMORY PÁRNÁK A készlet erejéig!

Egészségpénztár elfogadóhely: TEMPO, ALLIANZ, MKB

A győri Széchenyi István Egyetem
Járműipari Kutató Központja sze-
meszterenkénti tehetségprogramot
hirdet középiskolások részére a jár-
műfejlesztés és járműgyártás terü-
letén – jelentette be hétfőn sajtótá-
jékoztatón dr. Bokor József akadé-
mikus, a Széchenyi István Egyetem
kutatóprofesszora.

Az első szemeszterre tizenheten
jelentkeztek, jobbára győri középis-
kolások, de van közöttük szegedi és
budapesti is. Az első, konzultációval
egybekötött ismerkedésre már sor
került. Ezen a jelenleg még csak 11.
osztályos, leendő mérnökhallgató-
kat Földesi Péter rektor és Bokor Jó-
zsef akadémikus köszöntötte, jelez-
ve ezzel az életpályaprogram súlyát.
Mindkét vezető kiemelte, hogy a diá-
kok értékes ambícióját, szorgalmát
az egyetem szakmai előnnyé fogja
kovácsolni és a mérnöki diploma
megszerzése után vállalja, hogy a tu-
dományos fokozat megszerzéséig is
elkíséri a tehetségeket. 

A program részleteit Pup Dániel
ismertette. Első lépcsőként minden-
ki személyre szabott, a Járműipari

Mérnöki életpályaprogram
tehetséges középiskolásoknak

Kutató Központhoz és a SZEnergy
Teamhez kötődő, alternatív járműfej-
lesztéssel kapcsolatos feladatot ka-
pott, melynek megoldásában az
egyetem hallgatói, oktatói és kutatói
is segítenek.

Az első feladat egy önálló prezen-
táció elkészítése és bemutatása. A ki-
osztott témák szorosan kapcsolódnak
a Járműipari Kutató Központ kutatá-
saihoz – tudtuk meg Szauter Ferenc
irodavezetőtől, aki kérésünkre sorolta,
melyek ezek.

Van, aki a hallgatói versenyek té-
máját dolgozza fel, amelyek az
üzemanyag-takarékosságra vagy al-
ternatív hajtásra épülnek. Más a jár-
műveken használt napelemek fejlő-
dését, fajtáit, s megint más az elekt-
romos töltőállomások hazai helyze-
tét tekinti át.

Mint elmondták, első lépcsőben
anyaggyűjtés és feldolgozás vár az
önként jelentkező középiskolásokra,
akik folyamatosan, napi kapcsolatba
kerülhetnek az egyetemmel, amely-
nek kölcsönös elégedettség esetén
hallgatóivá, később pedig akár kuta-
tóivá is válhatnak.
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A Pannonhalmi Borvidék egyre ismer-
tebb az országban, köszönhető an-
nak, hogy az apátság elkezdett palac-
kos borokat forgalmazni. Ez felzárkó-
zásra ösztönözte a vidék más terme-
lőit is – mondja Babarczi Zsuzsanna,
a Babarczi Szőlőbirtok és Pince borá-
sza, értékesítési és marketing vezető-
je. A szakember szerint mára az egész
borvidék megújult. Babarczi Zsuzsan-
na úgy látja, olyan hírnévért, mint amit
Szekszárd és Villány is kivívott, még
sokat kell dolgozni. Az adottságok, a
jó fekvés és a jó bor már megvan hoz-
zá. Mint például a Babarczi család
2012-es évjáratú olaszrizlingje kese-
rűmandulára emlékeztető zamattal,
erőteljes, mégis harmonikus savakkal.
A nedű tavaly nyár óta a Győr város

A Pannonhalmi Borvidék
jó úton halad

bora címet viseli,
a pincészetet pár-
tolója a Bormust-
rán éppen ezért
Borkai Zsolt pol-
gármester lett. A
város borának ak-
kora sikere volt, hogy már elfogyott, a
pincészet a Bormustrán többek kö-
zött Irsai Olivért, Savignon Blanc-t és
Cserszegi fűszerest ajánl az érdeklő-
dőknek, de lesznek olyan borok, ami-
ket itt mutatnak be először.

Babarczi Zsuzsanna szerint a bor-
kultúránk folyamatosan fejlődik, egyre
többen keresik a minőségi terméke-
ket. A Bormustra nagyszerű lehető-
ség, hogy a borvidék pincészetei be-
mutatkozzanak.

Harminc pincészet mintegy százöt-
ven borát mutatják be a borászok az
idei, II. Győri Bormustrán április 26-
án, az ETO Park Hotelben. A rendez-
vényhez elsők között csatlakozott a
vendéglátós szakma fortélyait oktató
Krúdy Gyula-középiskola és igazgató-
ja, Nagy Attila.

Borászatokat
és borkedvelőket
hoz össze a Bormustra

Szakmai kihívást jelent a Krúdy-is-
kolának a Bormustra rendezvényen
való részvétel, a diákoknak érdekes, iz-
galmas feladatokat ad a program. A fi-
atalok amellett, hogy aktívan részt
vesznek a Bormustrán, megismerked-
hetnek egy ilyen gasztronómiai ese-
mény hátterével – mondta Nagy Attila,
az intézmény igazgatója. Az iskola
azért is csatlakozott a rendezvényhez,
mert filozófiája és az itt tanítók szerint
a borkultúrát, a kulturált borfogyasz-
tást népszerűsíteni kell. 

Az iskola igazgatója a nyúli Cseri
Pincészet támogatója a Bormustrán.
Nagy Attila hangsúlyozta, fontos volt,
hogy olyan helyi borászatot válassza-
nak, aki élen jár a kulturált borfogyasz-
tás népszerűsítésében.

Nagy Attila szerint rendkívüli lesz
az idei Bormustra, hiszen sok borásza-
tot és rengeteg borkedvelőt mozgat
majd meg. Ez fontos a helyi borvidék-
nek, a termelőknek, valamint a gaszt-
ronómiával, vendéglátással foglalko-
zó szakembereknek is.

„Szerencsére ma már újra jó híre van a
magyar bornak. Ezt a képet azonban
minden lehetséges eszközzel tovább
kell erősítenünk, nem csak azért, mert
ez Magyarország érdeke,
hanem azért is, mert való-
ban kitűnőek, ízletesek és
minőségiek a magyar bo-
rok, kár lenne, ha ezt csak
kevesen tudnák, mert fo-
gyasztásuk valódi él-
ményt jelent” – mondja
Borkai Zsolt. A polgár-
mester kifejtette, „ha a
magyar borokról beszé-
lünk, a legtöbb embernek
Villány, Szekszárd, Eger
vagy a Balaton-felvidék
jut az eszébe. Bár a Pannonhalmi Bor-
vidék ma még talán nem olyan ismert,
mint az imént felsorolt, nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező területek, bizton ál-

Fejlődik a borkultúra
líthatom, hogy a Győr melletti dombo-
kon is kitűnő nedűket készítenek a bo-
rászok. A város erre azzal is fel szeretné
hívni a figyelmet, hogy minden évben

a Pannonhalmi Borvidék
egy-egy termékét választ-
ja Győr Borának. Az idén
ez a Babarczi Pincészet
olaszrizlingje. Ha meg-
kóstoljuk, rögtön tudhat-
juk, hogy kitűnő válasz-
tás volt! – hangsúlyozta
Borkai Zsolt.

A magyar ember, így a
győriek is szeretik a bort,
nem véletlenül örvend
olyan nagy népszerűség-
nek a Győri Borfesztivál.

A városvezető úgy látja, ma újra van
kultúrája a borfogyasztásnak, a ter-
melők mennyiségi helyett a minőségi
borfogyasztókat kívánják kiszolgálni.



2014. április 11.   / + / 15

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

ÁPRILIS 13., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Biblia és irodalom
10:00 Református magazin
10:25 Metodista ifjúsági műsor
10:30 Az utódok reménysége
11:10 Virágvasárnapi 

evangélikus istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:40 "Kellene kiskert, bőtermő!"
13:05 Célkeresztben 
13:40 Telesport
14:10 FIFA World Cup 2014
14:40 Ybl 200 – A fóti Károlyi kastély
14:50 A szerelem konyhája 
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Az ügyfél 
23:40 Ádám feltámadása 
01:25 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A szív útjai 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:30 Max Steel 
09:55 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Kalandor (2014) 
12:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:45 Férfi kézilabda 

kupadöntő mérkőzés
14:35 Zűr az űrben 
16:20 Nincs kettő négy nélkül 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Ne csókold meg 

a menyasszonyt!
22:00 Törvényre törve 
23:55 Portré 
00:30 Pusztító szélvihar 
02:25 Gálvölgyi-show 
03:05 Cobra 11 
03:35 Nincs információ

04:30 Xena 
05:10 13-as raktár 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
08:50 Nagy Vagy!
09:40 Astro – Világ
10:45 Stílusvadász 
11:15 Stahl konyhája 
11:45 Több mint TestŐr 
12:15 Édes élet 
13:30 Édes élet v
14:45 Édes élet 
16:00 Megasztár 10! 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Az ének iskolája 

21:45 Indiana Jones és 
a Végzet Temploma 

00:05 Hét év Tibetben 
02:20 Simlis Jack, a karibi szuperkém 
02:40 Simlis Jack, a karibi szuperkém 
03:00 A férjem védelmében 
03:45 A férjem védelmében 

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

új köntösben
10:25 Pannon expressz
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 A világörökség kincsei
12:25 Gyógyító hagyomány – 

Bőkezű természet 
12:55 Ízőrzők: Deszk
13:30 Barátságos arcot kérek 
14:45 Hazajáró
15:15 Csellengők 
15:45 Hogy volt!?
16:40 Csak egy telefon 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Egy történet, egy zene –

aki mesél: András Ferenc
19:10 Önök kérték!
20:05 Rózsa Sándor 
21:00 Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? 
22:25 WTCC 2014, Túraautó 

Világbajnokság
23:55 Dunasport
00:10 Heti Hírmondó

ÁPRILIS 12., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:05 Kerékpártúra
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 Út Brazíliába
13:55 Telesport
16:00 Szeretettel Hollywoodból 
16:35 Ég, föld, férfi, nő 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Schindler listája 
23:35 David Gale élete 
01:46 Műsorszünet

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

a legendák velünk élnek 
11:30 Házon kívül
12:05 a'la CAR 
12:35 4ütem 
13:15 Tökéletes célpont 
14:15 A nagy svindli
15:10 A nagy svindli 
16:00 Szombat Esti Láz – 

A Nagy Félrelépés 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 Szombat Esti Láz – 

A Nagy Félrelépés 
22:10 Mindhalálig 
00:15 Időzsaru 
02:10 A szív útjai 
03:05 A szív útjai 

04:00 Célkeresztben 
04:55 Babavilág 
05:25 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 

és a Végzet Temploma 
21:30 Amerikai pite 3. – Az esküvő 

23:30 Elcserélt életek 
02:00 Az ének iskolája 
03:45 Luxusdoki 

05:25 Élő népzene
05:50 És még egymillió lépés
06:40 Pecatúra
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 Zöld Jelzés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 WTCC túraautó-magazin
12:30 Ízőrzők
13:05 Robbie, a fóka 
13:55 Anna
15:25 Önök kérték!
16:25 Házasságból elégséges 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
21:00 Hogy volt!?
21:55 Nem félünk a farkastól 
00:05 Dunasport
00:20 MüpArt – Csanyi-Lattmann 

Quartet feat. Alegre Correa
01:50 Világ-nézet 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
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 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:50 Képújság
18:00 Konkrét (ism.)
18:10 Kitekintő (ism.)
18:40 Ráta (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 Ráta (ism.)
22:10 VoltTimer (ism.)
22:20 Konkrét (ism.) 
22:35 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Győr+ Sport (ism.)
23:55 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Zooo+ (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Ráta (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 lokálpatrióta 

magazin (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Jövőkép (ism.)
19:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
20:45 KultÓra (ism.)
21:40 Konkrét (ism.) 
21:50 Jövőkép (ism.)
22:20 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
23:20 Műsorzárás

GYŐR+ TV

www.fuggony-galeria.hu
Telefon: 20/91-39-752

• Kültéri textiliák
• Karnisok
• Függönyök

Tervezéstôl
a kivitelezésig

ÚJDONSÁG!
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07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
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 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Győri ETO FC - Kecskemét 

NB I-es labdarúgó 
mérkőzés (ism.)

12:05 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Győr+ Sport (ism.)
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 16., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
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 
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 Bábel 
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 
23:25 Házon kívül 
00:00 Reflektor 
00:20 Szűzlányok ajándéka 
02:15 A szív útjai 
03:10 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 
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 Egyszer 
03:30 Eva Luna v 

ÁPRILIS 15., 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
13:30 MC – Magyarok Cselekedetei
13:40 Hacktion Újratöltve 
14:40 Különleges mentőalakulat 
15:25 A múlt fogságában 
16:25 Híradó+
16:40 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 v
21:15 Bosszú 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Sporthírek
22:53 MobilVers
23:00 Nicky családja 
00:40 Rex felügyelő 
01:30 Különleges mentőalakulat 
02:18 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 A mentalista 
23:10 Életre-halálra 
00:10 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:45 Reflektor 
01:00 A főnök 
02:05 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 A Rózsa énekei 
03:45 Eva Luna 

07:35 Tükör
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:05 Közbeszéd
09:30 Nóvum 
10:00 A hegyi doktor 
10:50 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:50 A világörökség kincsei
15:10 Múzeumtúra  –  Francia módra 
15:35 Darabokra szaggattatol
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás – jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 És mégis mozog a föld 
20:35 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 Az El Escorial – 

összeesküvés 
23:50 Kultikon 
00:05 Könyvajánló
00:15 A szivárványvarázsló 

MÁRCIUS 14., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:35 Magyarlakta -vidékek krónikája
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 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 
02:33 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt v
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 
00:40 Minden lében négy kanál 
01:40 Minden lében négy kanál 
02:35 Gálvölgyi-show 
03:05 A szív útjai 

04:30 Napló 
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 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd
09:30 A nap vendége
09:40 Élő egyház
10:10 Isten kezében
10:40 Rome Reports
11:05 Klubszoba
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
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Linda 
20:55 A hegyi doktor 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
21:55 Dokureflex 
21:56 Elektra Kft. avagy: bevezetés a

kapitalizmus politikai 
gazdaságtanába 

23:50 Kultikon 

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
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
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 Arrabona Évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek(ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.) 
08:15 Városunk (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
09:45 Képújság (ism.)
17:25 Győri ETO FC - Kecskemét 

NB I-es bajnoki labdarúgó 
mérkőzés 

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

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 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Egyszer 
03:30 Eva Luna 
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ÁPRILIS 17., CSÜTÖRTÖK
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
12:30 Rondó
13:25 Átjáró
14:05 Útravaló
14:25 Különleges mentőalakulat 
15:10 A múlt fogságában 
16:10 Híradó+
16:25 Rex felügyelő 
17:10 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 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán 
21:20 Munkaügyek 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Sporthírek
22:45 MobilVers
22:50 Barangolások öt kontinensen 
23:20 Történetek a nagyvilágból 
23:50 Rex felügyelő 
00:40 Különleges mentőalakulat 
01:25 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 Emelt fővel 
23:40 Brandmánia 
00:20 Reflektor 
00:40 Gazdagék 
01:40 a'la CAR 
02:15 A szív útjai 
03:10 A szív útjai 

04:15 Aktív 
04:35 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 

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

új köntösben
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:00 Nagycsütörtöki római katolikus

szentmise közvetítése 
Gyulafehérvárról

11:30 Csángómagyar Golgota
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:30 A templomos lovagok kincse 
15:05 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:35 Táncvarázs
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás – jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Sándor Mátyás 
20:50 A hegyi doktor 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:50 Az ajtó 
23:25 Kultikon 
23:40 Könyvajánló

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

női kézilabda bajnoki elődöntő 
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Zooo+
20:30 Épí-tech
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Zooo+ (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 18., PÉNTEK
M1
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
08:45 A korona hercege 
10:00 Nagypénteki református 

istentisztelet
11:05 Unokáink is látni fogják
12:00 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:35 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban
13:55 Történetek a nagyvilágból 
14:25 Különleges mentőalakulat 
15:15 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 II. János Pál – 

A fehér ruhás vándor 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Sporthírek
22:53 MobilVers
23:00 A Passió 
01:05 Szent Pál nyomain Máltán 
01:30 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
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 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Orvlövész 
01:15 Tények Este
02:00 Aktív 
02:25 Briliáns elmék 
03:15 Eva Luna 

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 Zooo+ (ism.)
10:30 Épí-tech (ism.)
11:00 Érd - Győri Audi ETO KC NB I-es

női kézilabda bajnoki elődöntő 
12:20 Képújság
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Zooo+ (ism.)
18:25 Épí-tech (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Beszélgetés Pitti Katalinnal
20:45 Arrabona Évszázadai
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Beszélgetés Pitti Katalinnal 

(ism.)
22:45 Arrabona Évszázadai
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV
07:35 Az iszlám Európában 
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Pannon expressz
09:05 Közbeszéd
09:35 Csellengők 
10:05 A hegyi doktor 
10:50 Sándor Mátyás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:50 "A kilencedik órában"
15:05 Kövek és emberek
15:35 Kereszt út
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga Puskás 
Akadémia FC – PMFC-Matias

21:00 Via Crucis – A Szentatya 
keresztútja a Colosseumból

22:40 Hírek
22:45 Dunasport
22:55 Vándorút 
01:00 Kultikon 
01:15 Könyvajánló

• ÖSD intenzív nyelvtanfolyam április 23-tól
•Júniusi ECL nyelvvizsgára felkészítô tanfolyamok
•EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés
csoportban és magánbérletes rendszerben is

•Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok
több szinten is

•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
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

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

FUSSBALL. Der Győrer ETO FC emp-
fängt am Sonntag, den 13. April um
18:30 Uhr den Verein aus Kecskemét im
ETO Park. Für die in der Tabelle auf dem
2. Platz stehenden Grün-Weissen ist das
Sichern von drei Punkten obligatorisch.

JANDÓ JENŐ der Kossuth-Preisträger
Pianist ist einer eingeweihtesten Vortra-
genden der klassischen Musikliteratur. In
Győr dürfen wir ihn am 11. April um 19 Uhr
begrüssen. Während des Abends erklin-
gen Tschaikowskis Klavierkonzert in b-
Moll, eines der bekanntesten Werke des
Komponisten, gefolgt von Griegs mit dem
an Ibsens Drama komponierte Suite mit
dem selben Namen - Peer Gynt - folgt.
Zum Abschluss ertönt Tschaikowskys Ou-
vertürenfantasie Romeo und Julia, welche
die dichterische Essenz der Tragödie von
Shakespeare präsentiert. Und um das Er-

lebnis noch zu
vervollständigen
dirigiert Berkes
Kálmán, der Lei-
ter des Győrer
Philharmonis-
chen Orchesters,
unser Orchester. 

BERECZKI ZOL-
TÁN und Band tre-
ten am 12. April um
19 Uhr im Richter-Sa-
al auf. In dem fast
zwei Stunden andau-
ernden Programm
ertönen Bereczkis
beste Schlager, eben-
so begibt er sich mit
dem Publikum auf ei-
ne Zeitreise zurück in
die Achziger-Neunzi-
ger. Das Programm
verspricht angeneh-
me Unterhaltung.

ZUR ERÖFFNUNG
DER AUSSTEL-
LUNG XI. TIT Fotograf
des Jahres – Foto des
Jahres- 2013 werden
alle Interessierten am
11. April um 18 Uhr in
der Galerie des VOKE
Arany János Bildungs-
hauses (Győr, Révai u
5.) erwartet. Das Gruss-
wort spricht der Maler
und Vizevorsitzende
des TIT Pannon Vereins,
die Ausstellung wird
eröffnet vom Fotogra-
fen und EFIAP Foto-
künstler Szabó Béla.
Die Ausstellung kann
bis 13, Mai, montags
bis freitags von 10-17
Uhr besichtigt werden.  

„EXIBITION. KIÁLLITÁS. AUSSTEL-
LUNG.” – Die farbenfrohen Acryll-Bilder
in der Ausstellung des Allgäuer Malers Dr.
Björn Freiberg können noch bis 5. Mai im
Café Csillag (Csillag utca 6.) betrachtet
werden. Der Eintritt ist frei.

„MALEREI IST TAUBE DICHTUNG, DICHTUNG IST SPRECHENDE MALEREI.”
Um dieses gedankliche Thema herum ist die Ausstellung des zeitgenossischen Malers Tu-
nyogi Bálint aufgebaut. Der Tag der Vernissage ist der 11. April, der Ort wird vom Tótágas
Buchladen bereit gestellt. (Aradi vértanúk útja 8.) Die ausgestellten Gemälde zwischen un-
gewöhnlichen Umständen können bis Ende Mai von den Interessierten betrachtet werden.

EIN BENEFITZKONZERT zu den Feiertagen wird in der Evangelischen
Altkirche am 16. April um 18 Uhr veranstaltet. Unter anderem gibt es zu
hören: Bachs Die Kunst der Fuge I-IV, Pergolesis Werk Stabat Mater, den
Ungarischen Klarinetten Verein und auch eine Vorstellung der Studieren-
den der Varga Tibor Instituts fur Musikwissenschaften. Der Eintritt ist frei.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

JANDÓ JENŐ Kossuth-dí-
jas zongoraművész, a klasz-
szikus zeneirodalom egyik
legavatottabb előadója.
Győrben köszönthetjük őt a
Richter Teremben, április
11-én 19 órakor. Az esten
felhangzik Csajkovszkij b-
moll zongoraversenye, a ze-
neszerző egyik legismertebb
műve, melyet Grieg – Ibsen
azonos című drámájához
komponált –, Peer Gynt
szvitje követ. Zárásképp
Csajkovszkij Rómeó és Júlia
nyitányfantáziája csendül fel,
amely a shakespeare-i tragé-
dia költői lényegét mutatja
be. S hogy még teljesebb le-
gyen az élmény, Berkes Kál-
mán, a Győri Filharmonikus
Zenekar művészeti vezetője
dirigálja zenekarunkat.

BERECZKI ZOLTÁN és zenekara
lép fel április 12-én 19 órakor, a Rich-
ter Teremben. A közel kétórás műsor-
ban elhangzanak Bereczki legna-
gyobb slágerei, s visszautaztatja a nézőket a nyolcvanas-ki-
lencvenes évekbe. A műsor kellemes szórakozást ígér.

JANCSI ÉS JULISKA családi matinéval várják a
kicsiket és nagyokat a Vaskakas Bábszínházban,
április 13-án 11 órakor. Az bemutató előtt, 10 órá-
tól már különböző játékokkal hangolódhatnak a
gyerekek az előadásra.

„A festészet néma köl-
tészet, a költészet be-
szélő festészet.” E gon-
dolat köré épül Tunyogi

Bálint kortárs festő kiállítása. A kiállítás nyitónapja a költészet
napján, április 11-én lesz, a helyszínt a Tótágas Könyvesbolt biz-
tosítja. (Aradi vértanúk útja 8.) A kiállított festményeket rendha-
gyó körülmények között május végéig láthatják az érdeklődők.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉSRE várják a gyermekeket és az őket kísérő
szülőket a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyv-

tárban április 17-én 10 és 12 óra között. Húsvéti papírdíszek készítésével várják
az érdeklődőket. Bővebb információért érdeklődni lehet a 96/516-677 számon.

„FOLT HÁTÁN FOLT” címmel
nyílik kiállítása Németh Jánosné Gi-
zella foltvarrónak, a Gyirmóti Műve-
lődési Házban, április 16-án, 16.30
órakor. A rendezvény díjtalan, mely-
re minden érdeklődőt várnak.

CSEREFA EGYÜTTES mold-
vai táncházába várják az érdek-
lődőket április 11-én 20 órától a
VOKE Arany János Művelődési
Házba. A kezdő táncosoknak
tánctanító segít!

A HOPPÁRÉZIMIcí -
mű naplóregény írója,
Zemlényi Zoltán láto-
gat a Családi Kör
Centrumba. Az elő-
adás április 12-én 11
órakor kezdődik (Szi-
gethy A. u. 109. alatti
intézményben). Az író
beavat bennünket

élete rejtelmeibe és könyvei világá-
ba. A programok ingyenesek, de re-
gisztrációhoz kötöttek Jelentkezni
lehet e-mailben a csaladi.kor@mal-
tai.hu e-mail címen vagy telefonon
a 30/833-9184-es számon.

V I R ÁGVA S Á R N A P I
PASSIÓ címmel az Újvá-
rosi Művelődési Ház kóru-
sa ad koncertet április 13-
án 10.30-tól a Szent Er-
zsébet-templomban. 

„ÁPRILIS BOLONDJA: semmi sem az, aminek látszik"cím-
mel Kiss Balázs Kunó, író, spirituális tanító Győrben tart elő-
adást. április 16-án 18 órakor az MSZP Székházban (Herman
Ottó u. 22.) Az író beszél :a körülöttünk lévő világ változásairól,
s arról, hogy mit hoz az idei év egyik legkiemelkedőbb áprilisi
energiahulláma. Jegyek a helyszínen előadás előtt vásárolhatók
17.30 órától, 1500 Ft áron. Bővebb információ: gyorikunoeloa-
das@gmail.com (70/363-6824)

ÜNNEPI JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYt rendez-
nek az Evangélikus Öregtemplomban április 16-án 18 órakor.
Hallható többek között: Bach Die Kunst der Fuge I-IV, Pergo-
lesi Stabat Mater műve, a Magyar Klarinét Együttes és a Szé-
chenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet
hallgatónak előadása is. A belépés díjtalan.

„EXHIBITION. KIÁLLITÁS.
AUSSTELLUNG.” – Dr. Björn
Freiberg szintelli acryl kiállításá-
nak képei május 5-ig tekinthető
meg a Csillag kávézóban (Csillag
utca 6.). A belépés díjtalan.

S Z E R E -
LEM A HA-
TODIKON
című színes,
francia vígjá-
tékot tekint-
hetik meg a
filmkedvelők
április 15-én
17 órától a
Dr. Kovács
Pál Megyei
Könyvtár és
K ö z ö s s é g i
Tér Klubjá-
ban. A belé-
pés ingye-
nes.

DÓZSA HÁBORÚJA, 1514.címmel történelmi elő-
adást tart Horváth Gábor hadtörténész, április 15-én
17 órától a Bezerédj-kastélyban. Történelmünknek
vannak olyan fejezetei, melyeket még mindig a marxis-
ta történelemszemlélet láttat velünk. Az egyik ilyen kri-
tika alá alig-alig vett téma Dózsa parasztháborúja. Ve-
zetőjéről szinte semmit nem tudunk 1514-ig, mégis
lánglelkű, önzetlen hőssé lett az elmúlt két század prog-
resszív történetírása számára. Pedig ha kissé megka-
pargatjuk a felszínt, akkor bizony nem egy ilyen sze-
mélyt találunk alatta. A belépés díjtalan.

A FÉNY VÁNDORA című
portréfilmet tekinthetjük meg a
Költészet Napja alkalmából ápri-
lis 14-én 18 órakor a Bezerédj-
kastélyban. Sulyok Vince költő a
honvágyról, a hazáról, a szülő-
földről vall a bemutató során. A
film 2006-ban a Szülőföldem el-
nevezésű, VIII. Nemzetközi Tele-
víziós Fesztiválon a legjobb tele-
víziós portréfilm díját kapta.

A GYŐRI BOMBÁZÁS 70.
évfordulóján megemléke-
zést tartanak a Apátúr-ház-
ban április 13-án 17 órakor.
Minden érdeklődőt várnak.

TÁJIRATOKcím-
mel Móser Zoltán
fotókiállítása tekint-
hető meg Győr ben
a Múzeumházban.
A tárlat május 10-
ig várja az érdeklő-
dőket.
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

Hogyan hasznosítsuk az állatok csodá-
latos képességeit az emberek egészsé-
ge érdekében? A televíziós műsorveze-
tő és állatorvos szakértő dr. Becker be-
mutatja, hogyan válhat az állatok és
emberek közötti különleges kapcsolat
a betegségek elleni küzdelem és a kró-
nikus betegségek kezelésének egyik
legfontosabb fegyverévé. A szerző az
új tudományos felfedezéseket, vala-

szerző: dr. hidvégi tibor phd. belgyógyász,
diabetológus főorvos

fotó: illusztráció

Közelednek a húsvéti ünnepek, ilyenkor a hagyomá-
nyoknak megfelelően a családok, barátok felkere-
kednek, hogy együtt tölthessék a hétvégét. A házi-
asszonyok tervezgetik, mi kerüljön az asztalra, fő-
ként, ha vendégeket is vár a család. Hazánkban kö-
zel nyolcszázezer honfitársunk cukorbeteg, helyes,
ha a vendéglátó tudja, hogy diabéteszes személy is
van a vendégek között.

Tartsuk a megszokott napirendet
Ha a cukorbetegség kezelése során tabletták sze-

désére vagy inzulin injekció adására van szükség,
igyekezzünk a szokásos napirendünket (étkezési idő-
pontjainkat) tartani. Autóval történő utazáskor vagy
távolabbi úti cél esetén mindig vigyük magunkkal
szokásos gyógyszereinket, inzulint, vércukormérő
készüléket, szívószálas üdítőt és tartalék élelmiszert
az esetleges alacsony vércukorszint elhárítására. A
vendéglátás során a figyelmes háziasszony előre ér-
deklődhet, mit fogyasztana szívesen a cukorbeteg

mint állatokról és gazdáikról szóló tör-
téneteket ötvözve bizonyítja, hogy a
leghatásosabb gyógyszer sokszor
nem a gyógyszeres szekrénykében, ha-
nem közvetlenül mellettünk hever. Ku-
tatások bizonyítják, hogy a háziállatok
mérsékelhetik a vérnyomást, a kolesz-
terinszintet és a trigliceridszintet. Az ál-
latok simogatása csökkentheti a
stresszt. Ezek révén fontos szerepet

vendég, így elkerülhető a „ja, te cukros vagy, akkor
ezt nem eheted” bántó megjegyzés. Természetesen
az sem helyes, ha diabéteszünkkel szeretnénk a tár-
saság központjába kerülni, idege-
nek előtt ebéd közben vércukor-
szintünket mérni, inzulint beadni
nem biztos, hogy népszerű tevé-
kenység. Ha van lehetőség, he-
lyes ezt félrevonulva végezni, de
soha ne hagyjuk el szokásos napi
rutinunkat. 

Fontos a mértékletesség
Jól oktatott cukorbeteg képes az inzulin adago-

kon változtatni, ha az ünnepek miatt kissé maga-
sabb értéket mér, éljen bátran a korrekciós dózissal,
de ne feledjen étkezés után másfél-két órával ismé-
telten vércukorszintet mérni. A terített asztal látvá-
nya és a kínálás nagy csábítást jelent, jó ötlet, ha
minden ételből egy picit veszünk, így vendéglátónk
is elégedett lesz, és nem érezzük kirekesztettnek
magunkat. Válasszuk a zöldségköreteket, salátákat
a húsétel mellé. Ha nem tudjuk elkerülni a kedves
kínálást a házi sütemények, édességek, desszertek
fogyasztása során, helyes, ha megosztjuk a süte-
ményt egy rokonunkkal, ismerősünkkel. Kedves

meglepetés, ha viszünk a vendégségbe általunk ké-
szített, garantáltan cukorbeteg számára is fogyaszt-
ható édességet. 

Életmódbeli
tanácsok
Ne feledkezzünk

meg a fizikai aktivitásról
a pihenés időszakában
sem, jó lehetőség a sza-
badban együtt játszani
a gyermekekkel, sétálni
a családtagokkal. Egy

kirándulás, városnézés emlékezetesebb lehet, mint a
zsúfolásig megterített asztal. A vércukorszint csökken
a mozgás hatására. Nem tiltott az alkoholtartalmú ita-
lok mértékletes fogyasztása, ez férfiak esetében 2,
nőknél 1 deciliter száraz bort jelent. A tömény szeszes
italok, pezsgő, sör, magas cukortartalmuk miatt káro-
sak a cukorbetegek számára. Az alkoholtartalmú ita-
lokat mindig étellel együtt fogyasszuk. Kis odafigye-
léssel előrelátással elérhetjük, hogy diabéteszes csa-
ládtagjaink nem érzik kirekesztettnek magukat az ün-
nepi asztal mellett, hiszen nincsen ma már „szigorú
cukorbeteg diéta” csak egészséges étrend, melyet
mindenkinek ajánlhatunk. 

játszhatnak a különböző szív-érrend-
szeri betegségek, különösen a magas
vérnyomás megelőzésében és az álta-
la okozott halálozás visszaszorításá-
ban. Emellett a háziállatok sokat segít-
hetnek gyerekeknek azzal, hogy fele-
lősségre nevelik őket, időseknek, akik-
nek szükségük van egy társra, dep-
resszióban szenvedőknek, valójában
szinte bárkinek.

A hét orvosi témája:

Az ünnepek
és a cukorbetegség

Csökken
a vércukorszint 

mozgás hatására

Olvasni jó!

Az állatok gyógyító ereje
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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Válaszol: Dr. Szalai Zsuzsanna
osztályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: orvostudakozo.hu

Idén előbb kezdődött az allergiaszezon?
A fák virágzásával indul a tavasz, így már nagyon

magas koncentrációban van jelen a levegőben a pol-
lenjük. Ez 2-3 hétig tart, utána viszont indul a fűpol-
len szezonja, ami június–júliusban okoz panaszokat.

Mivel tudunk hatásosan védekezni ellene?
A természetet nem tudjuk „kicselezni”. A fűpollen-

allergiások már most keressék fel háziorvosukat. A
köhögés, mellkasi szorító, nyomó érzés és a sípolás
asztmára utal. Tünetek idején a háziorvos által is fel-
írható hörgőtágítót használják, majd mihamarabb

A hipotireózis azt jelenti, a pajzsmirigy nem
termel elég hormont. A betegség leggyak-
rabban a hatvan év feletti nőket érinti, de
fiatalabb korban is előfordul. 

Tünetei
Kezdetben csak a fáradékonyság,

testsúlygyarapodás tűnik fel a betegnek.
Gyakran társul hozzá székrekedés, érzé-
kenység a hidegre, bőrszárazság, az arc
kikerekedése, izomgyengeség, izomfáj-
dalom, ízületi merevség, ízületi fájdalom,
a vér koleszterinszintjének emelkedése.
Feltűnő lehet a havi ciklus megváltozása,
hajhullás, a szív lelassulása, depresszió
és feledékenység. A pajzsmirigy-elégte-
lenséggel született újszülöttek bőre sár-
gás, gyakran csuklanak, nyelvük nagy és

forduljanak tüdő-
gyógyászhoz. Az
őszi pollenszezon nyári kapálással, gyomlálással,
időben elvégzett gyomirtással „szelídíthető” lehetne.

Milyen tévhitek vannak az allergia kezelé-
sével kapcsolatban?

Az egyik tévhit, hogy vágjuk ki a nyárfákat, de ezt
ne tegyük, mert kiváló porfogói a városi élettérnek.
Nem igaz az sem, hogy a kalciumkészítmények jók
az allergiás betegségek kezelésére. Az allergia elleni
készítmények szedését egyébként nem kell a szezon
előtt elkezdeni, de ne várjuk meg a kínzó tüneteket.
A gyógyszert és orrsprayt minden nap, lehetőség
szerint azonos időben kell bevenni, befújni. Tilos a
recept nélkül kapható orrspray-k használata, mert 5-
7 nap használat után hozzászokást és függőséget
okoznak, súlyosbítják az allergia tüneteit.    

arcuk pufók. Nehezen etethetőek, las-
san gyarapodnak, székletük szorulásos,
izomzatuk tónustalan és aluszékonyak.
Kezelés nélkül súlyosan elmarad a testi
és szellemi fejlődésük. 

Kialakulásának okai
A betegség egyik leggyakoribb oka

autoimmun betegség, ami azt jelenti,
hogy az immunrendszer olyan ellenanya-
gokat termel, amely a saját szervezetet tá-
madja meg; ebben az esetben a pajzsmi-
rigyet. Emiatt a pajzsmirigy képtelen elég
hormont termelni. A nyaki régió dagana-
tos betegségeinek sugárkezelése vagy
kemoterápia miatt is sérülhet a pajzsmi-
rigy hormontermelő képessége. A lítium,
amelyet pszichiátriai gyógyszerként hasz-

nálnak, mellékhatásként okozhat pajzs-
mirigy alulműködést. Az agyalapi mirigy
termeli azt a hormont (TSH), amely a
pajzsmirigy működését központi szinten
irányítja. Ennek a hormonnak a hiánya ál-
talában az agyalapi mirigy jóindulatú tu-
mora esetén szokott előfordulni. A jódhi-
ány a föld néhány területén előforduló je-
lenség. Ennek kiküszöbölése céljából jó-
dozzák a sót. A jód nélkülözhetetlen a
megfelelő pajzsmirigyműködéshez. 

A kivizsgálás
A tünetek alapján az orvos vérvizs-

gálatot rendelhet el. Ennek során a
vérben a pajzsmirigy-stimuláló hor-
mon (TSH) és a tiroxin-hormonszintjét
szokták meghatározni. A magas TSH-

szint és alacsony tiroxin szint azt jelen-
ti, a pajzsmirigy alulműködik.

A kezelés
A kezelés alapja a rendszeresen

szedett szintetikus pajzsmirigy hor-
mon, a levotiroxin. A gyógyszer segít-
ségével elérhető a normális hormon-
szint és elmúlnak a betegség tünetei.
A tablettát általában életük végéig
szedik a páciensek, de az adagját
rendszeresen felülvizsgálják a kezelő-
orvosok. A kúra kezdetén 2-3 havonta,
majd évente ellenőrzik a TSH-szintet.
A gyógyszer szedését nem szabad ön-
kényesen abbahagyni. A hipotireózis
tünetei a hormon szintjének csökke-
nésével újra vissza fognak térni!

A hét kérdése: az allergiáról A passzív dohányzás hatása
A passzív dohányzás maradandó károkat
okoz.  Az artéria érfalának megvastagodá-
sa  növeli a szívroham és az agyi érkataszt-
rófa kockázatát. Akik fontolgatják a gyer-
mekvállalást, le
kellene szokniuk
a cigarettázásról.
Ezzel a gyerme-
keik egészségét
is védelmeznék.
A szakemberek
ultrahangos vizsgálattal nézték az ütőér
falának elváltozását,  ami kezdetben cse-
kély volt, ám mintegy húsz évvel később,
amikor a gyerekek elérték a felnőttkort,
már jelentőssé és észlelhetővé vált.

Gyakori gyomorégés
Minden negyedik ember életét megnehezí-
ti a reflux, amiért leginkább a helytelen
életmód és a stressz okolható. A reflux egy
funkciózavar, mely során a gyomor és a
nyelőcső közötti záróizom nem működik
megfelelően. Ennek következtében a gyo-
morsav vagy az epeváladék visszafolyik a

nyelőcsőbe, ami gyo-
mor- és nyelőcsőégést,
nyelési nehézséget,
görcsöt, savfelböfögést,
puffadást és alvásza-
vart válthat ki, de elő-
fordulhat akár mellka-
si fájdalom, krónikus

köhögés is. A kezeletlen reflux azért veszé-
lyes, mert súlyosabb betegségeket, akár rá-
kot is okozhat.
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HIRDETÉS 

Nyerjen jógabérletet! 
Hat alkalomra érvényes jógabérletet nyerhet,

aki velünk játszik. Nem kell mást tenni, csak helyesen
válaszolni három kérdésünkre,

melyhez segítséget ad a joga.org oldal.

1. Mikor nyitott új Ashramot
a Jóga a mindennapi életben megyei 

egyesülete Gyôrben?

2. Soroljon fel három csakrát!

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk április 16-ig.
Az Oldtimerek hétvégéjére szóló családi jegyet Stuksza Attila nyerte,
jegyét a Baross úti Gyôr+ Pavilonban veheti át.
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GASZTRÓ HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
receptek: marton péter
fotó: marcali gábor

Kedvenc tavaszi levesét, főételét és
desszertjét készítette el lapunk kérésére
Marton Péter, a győri Carmen étterem
üzletvezető séfje. A mesterszakács a

Húsvét a konyhában  
szezon alapanyagai közül elsőként a pi-
acon már kapható medvehagymát
ajánlja a háziasszonyok figyelmébe, s
felhasználta ételsorához az olyan klasz-
szikus húsvéti hozzávalókat, mint a son-
ka, a tojás vagy éppen a tojáslikőr. A
Carment az üzletemberek és a Kálvária
Hotel vendégei mellett a környékbeliek,

a családok is kedvelik. A kis étteremben
minden frissen készül, a menüt fogyasz-
tók úgy állíthatják össze ebédjüket,
mintha csak étlapról rendelnének. Mar-
ton Péter jó szívvel ajánlja kipróbálásra
három húsvéti receptjét, s további tava-
szi örömöket ígér azoknak, akik betér-
nek a Kálvária utcai étterembe. 

Hozzávalók 10 személyre: tej 2 dl, tejszín 5 dl,
kristálycukor 2-3 evőkanál, zselatinlap 3-4 db, tojás
5 db, tojáslikőr 1-1,5 dl, eper, bodzaszörp. 

Elkészítése: A tejet, a tojások sárgáját és a 2 de-
ciliter tejszínt 85 fokon felfőzzük, majd beletesszük
a beáztatott zselatinlapokat és hozzáöntjük a likőrt.
Lehűtjük 35 fokra, hozzákeverjük a maradék, habo-
sított tejszínt és a tojásfehérjét. Hűtőben dermeszt-
jük. Az eper felét kockázzuk, felét pürésítjük, össze-
keverjük, bodzaszörppel ízesítjük. 

Tálalás: Az eperragut és a krémet rétegesen po-
harakba töltjük és díszítjük. 

Medvehagyma-krémleves lazacos crossinivel
Hozzávalók 10 személyre:

medvehagyma 0,5 kg, só, fehér-
bors, tejszín 0,5 l, vaj 5 dkg, zöld-
ségalaplé (vagy leveskocka) 1,5-
2 l, burgonyakeményítő 4-5 evő-
kanál, marinált (vagy füstölt) lazac
10 dkg, olívaolaj, crossini 10 db.

Elkészítése: A medvehagy-
mát megmossuk, vajon kicsit
megdinszteljük, kevés alaplé-
vel felöntjük, főzzük, botmixer-
rel pürésítjük. Hozzáöntjük a
többi alaplevet és tovább

főzzük, a burgonyakeményítőt
vízzel kikeverjük és besűrítjük
a levest. Mixelés közben hozzá-
adagoljuk a tejszínt és a hideg
vajdarabkákat. Bársonyosan
sima krémlevest kapunk.

Tálalás: A crossini pálcikák-
ra feltekerjük a vékonyan fel-
szeletelt lazacot.  A levest csé-
szébe merjük, rárakjuk a laza-
cos crossinit és a tejszínhabot.
Meglocsoljuk kevés medve-
hagymás olajjal. 

Feta sajttal és sonkával töltött
csirkemell cukkinis bundában

Hozzávalók 10 személyre: csirke-
mellfilé 1,5-1,8 kg, só, fehérbors, feta
sajt 30 dkg, füstölt sonka 10-15 dkg,
tej 0,5 l, liszt 0,5 kg, tojás 5 db, cukkini
0,5 kg, olaj a sütéshez. 

Elkészítése: A csirkemellet kinyit-
juk, kissé lazítjuk, sóval, borssal fűsze-
rezzük, sonkával, sajttal megtöltjük és
összehajtjuk. A lisztből, a tejből és a
tojásból sűrű palacsintamasszát ké-
szítünk, amihez utolsónak adjuk a fel-
habosított tojásfehérjét. A kész masz-
szához keverjük a vékony csíkokra vá-
gott cukkinit. A húst lisztbe majd a
cukkinis masszába mártjuk, bő olaj-
ban kisütjük, 

Tálalás: A húst félbevágjuk és tet-
szés szerinti körettel, itt friss vegyes
salátával kínáljuk.

Tojáslikőr mousse bodzás eperrel

Megnyílt
a Duna Döner
Lapunk megjelenésének napján meg-
nyitott a Széchenyi téren Közép-Euró-
pa legnagyobb kebapgyára, a Duna
Döner étterem. 

Az étteremben minőségi alap-
anyagok, finom tájjellegű ételek, va-
lamint elérhető árak várják a betérő
vendégeket. A jellegzetes ételek, a
híres török tea és kávé megkóstolá-
sa mindenkit vonz. Az étteremvezető
szerint a magyarok nyitottsága az eg-
zotikumokra szintén bátorította a tu-
lajdonosokat, hogy van mit keresni-
ük a helyi vendéglátásban. A minősé-
get és a megbízhatóságot a „halal”
védjegy garantálja. A halal arab szó,
jelentése törvényes, megfelelő. Ezzel
a kifejezéssel azokat az ételeket-ita-
lokat határozzák meg, amelyeket egy
muzulmán vallású ember is fogyaszt-
hat. Az, hogy egy termék megfelel-
jen a halal előírásainak, két dologtól
függ: milyen alapanyagokból készül,
milyen berendezések segítségével.
A halal tanúsítvány kiérdemlése elé-
gedettségre ad okot a fogyasztók-
nak, és a cég büszkén tünteti fel ét-
termein a tanúsítvány logóját.

Az étterem minden nap délelőtt 10
órától éjfélig tart nyitva. Az első nap ár-
bevételéből a Petz-kórháznak adomá-
nyoznak az étteremvezetők, de állítá-
suk szerint ez csak a kezdet, folyama-
tosan adakoznak majd a városnak.
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A Győr-Szol Zrt. és a győri Látogatóköz-
pont közös családi programot szervez áp-
rilis 22-én, kedden. A Föld napja alkalmá-
ból rendezett eseményen ajándékokkal és
játékokkal várják a gyerekeket és szüleiket
a Baross úti Látogatóközpontban és a mö-
götte található Testvérvárosok parkjában
(McDonald’s-udvar).

A rendezvény célja a környezetvédelem
népszerűsítése oly módon, hogy közben a
Győr-Szol Zrt. és a Látogatóközpont tevé-
kenységeivel, szűkebb pátriánk természeti
értékeivel és azok megóvásának lehetősé-
geivel is megismerkedjenek kicsik és na-
gyok egyaránt.

A szervezők környezetvédelmi akadály-
versennyel várják a gyerekeket. Aki sikere-
sen teljesít minden feladatot, értékes aján-
dékcsomagot kap.

Emellett kézműves-foglalkozások szó-
rakoztatják az érdeklődőket, akik találkoz-
hatnak Hugooval, a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) kabalaálla-
tával, közelről megnézhetik a Győr-Szol Zrt.
egyik kukásautóját, megtekinthetik a társa-
ság Ökobuszát, a szolgáltató mozgó kör-
nyezetvédelmi kiállítását. Az eseményt a

A Győr-Szol Zrt. a nyári időszá-
mításhoz igazítja a hulladékud-
varok nyitva tartását. A győri
gyűjtőpontok hétfőtől a meg-
szokott napokon, de kilenc és
délután öt óra között látogatha-
tóak. A hulladék beszállításához
továbbra is a korábban kiadott
Győr kártyára, vagy lakcímkár-
tyára, vagy hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási számlára van
szükség.  A hulladékudvarok-
ban az ügyfélazonosítást köve-
tően a műanyag, a papír, az
üveg és a fém csomagolóanya-
gok, valamint lom, nyesedék,
elektronikai és veszélyes hulla-
dék és építési törmelék környe-
zetbarát módon, külön térítés nél-
kül helyezhető el. Az egységek
nyitva tartása a www.gyorszol.hu
weboldalon is megtalálható.

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A vásárcsarnok emeleti galériáján talál-
juk a Húsom Húsboltot, ahol a kínálatot
immár a húsvéti ünnephez igazították.
A tőkehúsok széles választéka mellett
bőséggel válogathatunk a füstölt áruból
– avat be a részletekbe Lőrincz László tu-
lajdonos. Kérhetünk itt kötözött sonkát,
füstölt tarját, parasztsonkát, füstölt és
darabolt combot, de vásárolhatunk füs-
tölt csánkot is. A darabolt combot és a
kötözött sonkát bőr nélkül értékesítik. A
húspiacon egyedinek számít a kedvező
árú, csont nélküli füstölt csülök, amely-
lyel a háziasszonyok és a főzni szeretők
jól járnak, hiszen aki ezt választja, szín-
húst vihet haza. Ez hamarabb megfő,
mint a csontos változat, illetve pácolá-
sának specialitásából adódóan, ízvilá-
ga is markánsabb. A Húsom Húsbolt-
ban kapható termékek közös jellemző-
je, hogy az alapanyag húsok magyar
háztáji gazdaságokból származnak,
füstöléshez pedig bükkfát használnak.
A vállalkozás megrendelésre karajt és
töltött dagadót is előkészít. Az üzlet-
ben húsvét előtt akciós sertés- és bá-
rányhús is kapható lesz.

Húsom Húsbolt a csarnokban

Piaci kosár
Csont nélküli csülök: 1560 Ft/kg
Parasztsonka: 1690 Ft/kg
Kötözött sonka: 1890 Ft/kg

Családi program
a Föld napján

Baross úti McDonald’s is támogatja, a láto-
gatók pedig a vállalat környezetvédelmi tö-
rekvéseivel is megismerkedhetnek.

Élmény, játék, ajándék – mindenkit sze-
retettel vár a Győr-Szol Zrt. és a Látogató-
központ a Föld napja alkalmából április 22-
én, kedden 10 és 15 óra között a Baross úti
Látogatóközpontban és a Testvérvárosok
parkjában!

A programokon való részvétel ingyenes.

Hulladék-
udvarok
nyári nyitva
tartása

kép és szöveg: győr-szol

A korán érkezett tavaszi időjárásra tekintettel, a Győr-Szol Zrt. már
most folyamatosan figyelemmel kíséri a város környéki vizekben a
szúnyoglárvák számának alakulását. A tapasztalatok szerint akkor
van feltétlenül szükség azonnali beavatkozásra, amennyiben  1 liter
vízben eléri a lárvák száma 60 darabot. A legutóbbi mérések alapján
ez az érték a város területén a Holt-Marcal vizében volt a legmaga-
sabb – 1 liter vízben 37 darab a szúnyoglárvák száma –, a várható
felmelegedés azonban valószínűsíti a további emelkedést.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságának vezetője, Ja-
nák Emil a légi szúnyoggyérítést végző vállalkozás vezetőjével, Kóbori
Bélával egyezetett az idei szezon első biológiai gyérítésének helyszí-
neiről és időpontjáról. Ennek értelmében, a lárvaszámok alakulásá-
nak és a várható időjárásnak a figyelembevételével, a Győr-Szol Zrt.
megrendelésére várhatóan a jövő hét első napjai ban felszáll a repü-
lőgép, és Győr területén mintegy 300 hektáron végez biológiai szú-
nyoglárva-gyérítést. A be avatkozás a megelőzést szolgálja, a kifejlő-
dés előtt akadályozza meg a szúnyogok későbbi elszaporodását.

Elkezdődhet a gyérítés
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

kép és szöveg: pannon-víz 

Győr történetének fekete napja 1944. április
13. volt a második világháború idején. Bul-
kai Lajos Győri Tanulmányokban megjelent
cikke arról tudósít, hogyan érintette a bom-
batámadás a város vízellátó rendszerét.

A százhatvanhárom B–17-es amerikai bombázó fő
célpontja a mai Budai út környéke, az ott lévő Va-
gongyár, a víztorony és a teherpályaudvar volt. A vá-
rost kiszolgáló révfalui vízműtelep messze esett a
célterületektől, így nem sérült meg, de az akkor
még javában működő kiskúti vízmű környékét talá-
latok érték.

A kiskúti kápolna szomszédságában álló vízmű-
gépház és a kutak nem sérültek meg, s igazi csodá-
nak számít az is, hogy a Budai úti régi víztorony ép-
ségben maradt. A kiskúti vízművet és a Budai úti
tornyot összekötő öntöttvas főnyomócső tizenkét
találatot kapott. Itt a vezeték egy szakasza – a mai
ETO Park vonalában – az árvízvédelmi töltésben hú-
zódott, ezért inkább új nyomvonalon, kicsit beljebb
építették újjá. 

A Budai úti víztorony környékén a bombázás ál-
tal előidézett egyéb károk is nehezítették a helyre-
állítást, a Szeszgyár szétbombázott tartályaiból a
bombatölcsérekbe folyt a melasz. A fő nyomóveze-
téken kívül az elosztóhálózatot is több találat érte,
többek között a Fehérvári, a Vágóhíd, a Vas Gereben,

Hetven éve történt 

a Puskás Tivadar és a Toldi utcákban, valamint a
gyárvárosi lakótelepen. A bombázók távozása után
a vízmű első teendője volt, hogy tolózárakkal kiik-
tassák a vezeték sérült szakaszait. 

A helyreállítás fontossági sorrendben történt,
előbb a sűrűbben lakott területeket kapcsolták
vissza. A ritkán lakott területeken végeztek legutol-
jára, Révfaluban, a mai Széchenyi hídtól kifelé eső
Pataházán csak jóval a háború után sikerült helyre-
állítani a vízszolgáltatást. A munkához szerencsére
elegendő anyag volt, csak fából mutatkozott hiány,

mert a faraktárt eltalálta egy gyújtóbomba.  Mun-
kaerő is bőségesen állt rendelkezésre, mivel a Gáz-
gyár tönkrebombázása után annak személyzetét,
valamint a földmunkás és szerelő vállalatok dolgo-
zóit is a közműveket javító részlegekbe osztották
be. A hálózat helyreállításában fontos szerep jutott
Károlyi Mátyásnak és Várvölgyi Vincének, a víz- és
csatornaművek akkori művezetőinek, valamint utó-
daiknak, Major Vincének és Kurucz Ferencnek,
akik a tanulmány szerzőjének, Bulkai Lajosnak is
sok segítséget nyújtottak.

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!
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nyek is, például Börcsön hangulatos fo-
gathajtó versenyt szerveznek. Június
28–29-én rendezik városunkban a ha-
gyományos Szent László-napokat: a
szakrális programok mellett az Aranypar-
ton középkori időutazásra várnak kicsi-
ket és nagyokat, lovagkirályunk korát fel-
idéző fesztiváli kavalkádba csöppenhe-
tünk. Augusztusban tartják a hagyomá-
nyos Szigetközi Lovastalálkozót Halászin,
a szabadidős lovaglás népszerűsítése
céljából. Az elmúlt évek egyik legna-
gyobb és legsikeresebb ilyen jellegű ren-
dezvénye ez, Győrtől mindössze harminc -
hét kilométerre. Június 20–22-ig tartják
az ország legnagyobb lovasrendezvé-
nyét, a Nyeregszemle és Hortobágyi Lo-
vasnapokat. A résztvevők többsége lóhá-
ton vagy fogaton érkezik a jeles ese-
ményre, melynek középpontjában a ló és
az ember kapcsolata áll. Szeptember

Vágtass velünk!

Pezsgő lovasélet
Rovatunkban a környék legfontosabb kö-
zelgő és távolabbi lovaseseményeiből
adunk ízelítőt, illetve szemezgetünk az or-
szág más tájainak fontos rendezvényei-
ből is. A felsorolásban pezsgő lovasélet-
tel szembesülhetünk. Május 16-án star-
tol a Kisalföld Vágta, a Nemzeti Vágta re-
gionális előfutama. A családi fesztiválon
a lovas sportélet sokféleségével találkoz-
hat a közönség. A verseny első három
helyezett települése pedig továbbjut a fő-
városi döntőbe, melyet a Hősök terén
tartanak szeptemberben. Június 7-én
rendezik a Kismegyeri Történelmi Lovas-
és Hadijátékokat, mely az 1809-es győri
csata felelevenítése: dübörgő lovassá-
got, hagyományőrző és hadibemutató-
kat, a huszárbandériumok felvonulását
láthatják az érdeklődők. Pünkösdkor, jú-
nius 8-án számos hagyományőrző prog-
ram lesz a környéken, így lovasrendezvé-

10–13-án a városunktól harmincnégy ki-
lométerre fekvő Bábolnán rendezik a Bá-
bolnai Nemzetközi Gazdanapokat, ahol
a szakmai programok mellett látványos
lovasbemutatókkal is megörvendeztetik
a közönséget. Az évet pedig az OTP
Bank Lovas Világkupa zárja, a rangos
versenyre a világ különböző tájairól ér-
keznek nevezők, a záró show-n az ország
legjobbjai lépnek fel, tavaly többek mel-
lett a Rodeo Ranch lovaskaszkadőrei és
trükklovasai szórakoztatták a közönsé-
get hajmeresztő mutatványaikkal. 

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Barol 2013 októberében érkezett a
győri állatkertbe Szerbia fővárosából,
Belgrádból, ám eddig csak a szemfü-
les látogatók láthatták.

Barol és a hölgyek
Barol egy fiatal, kétéves hím, külön-

leges fehér színezettel. A fehér orosz-
lán Timbavatiban és Dél-Afrikában
fordul elő a természetben. Szokatlan
színükért a bennük található recesszív
gén a felelős. Ahogy a fehér tigrisek-

nél is sok, az állatkertekben
és állatbemutatókon sze-
replő fehér tigrist tenyész-
tettek ki ezzel a génnel. A fe-
hér oroszlán kihalóban lévő
változat, szaporodásuk rit-
kaságszámba megy és
mindössze kétszáz él belő-
lük a világon. Barol gyönyö-
rű kék szemei és impozáns,
erőteljes testfelépítése
megnyerte az oroszlánhöl-
gyek szívét. A kifutójában
osztozik Bóbitával, Jenny-
vel és Midrával is. Bóbita a
szegedi állatkertből került
Győrbe a 2013-as év elején.
Neki is be kellett illeszkedni

a csapatba ugyanúgy, mint a vadon-
ban: egy összecsapás után rendezték
az erőviszonyokat, így kerülhetett be
a rangsorba. A falka legfiatalabb nős-
tény oroszlánja Midra, aki még 2006.
október 15-én született a győri állat-
kertben. Mivel anyja nem gondozta,
Midrát emberek nevelték, aki ezért
sokkal kíváncsibb és közvetlenebb,
mint a többi oroszlán.

Barol első látogatása a kifutóban
apró, óvatos léptekkel és sok-sok szi-
matolással zajlott. Az első pár látoga-
tás után csatlakozott hozzá Bóbita is,
de így sem lett bátrabb. De mint az Óz
a csodák csodája gyáva oroszlánjá-
nak, neki is megjött a bátorsága, így
tavasszal már ő is büszkén mutatko-
zott be a nagyközönség előtt. A lá-
nyokkal is jól kijön, könnyen osztoznak
azon, ki, hol napozzon a nap nagy ré-
szében, és ha valakinek játszani tá-
mad kedve, könnyen talál társat a mó-
kázáshoz is. 

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, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

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

F. hátsó csánk

Mesés tejföl 20%, 330 gr
663,64 Ft/kg 

CBA reszelt torma 180 gr
1327,78, Ft/kg

999,- 

239,- 

219,- 

199,- 

kg

db

db

Csirkemellfilé

1299,- kg

Natúr halfilé

849,- kg

db

Akció idôtartama: 2014. 04. 11—04. 20-ig
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APRÓ HIRDETÉS

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

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

HÚSVÉTI HIDEGTÁL ELŐRENDELÉST
április 20-ra (vasárnap) FELVESZÜNK!
Tartalma: Francia saláta, Casino tojás, Sonkatekercs,
Főtt-füstölt sonka, Csabai töltött karaj, Sült csirkemellfilé
Ára: 1600 Ft/fő helyett 1200 Ft/fő (Csak előrendelésre)

Április 19-20-án (szombat, vasárnap) nyitva tartunk!

Extra menüajánlatunk: • Két adag leves (bármelyik
a menüből) • kétszemélyes Marcal Tál: Töltött csir-
kemell, Óvári sertéskaraj, Hawaii csirkemell, Natúr
szelet csirkemájraguval, Rántott csirkemell, Rántott
gombafejek • 2 adag saláta • 2 adag sütemény
Az Extra Menü ára: 5400 Ft/ 2 fő helyett 3990 Ft/2 fő!

Kínálatunkból:
Egri Rajnai-Olasz (száraz) 410 Ft/l
Egri Cabernet Sauvinon (száraz) 540 Ft/l
Egri Merlot (félédes)  560 Ft/l 
Hadobás Kékfrankos Rose 530Ft/l

Gyógyvizek, Lúgosított ivóvizek, Pa-
lackos bor AKCIÓK!

Gyôr, Ady Endre út. 2. (Sultán Dönnerrel szemben)
Telefonszám: 06-20/977-3750
Nyitva: kedd-péntek 9—18-ig, szombat 9—13-ig

Egri termelôi folyóborok
2—3—5 literes kiszerelésben!

VEGYEN HÚSVÉTRA 
IS MINÔSÉGI BORT!

www.sauervin.atw.hu

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

ÁLLÁS
Trenkwalder Kft. autóipari partnere
számára munkavállalókat keres
szakmunkás végzettséggel, kie-
melt bérezéssel, hosszú távra. Je-
lentkezni lehet telefonon: 06-
96/468-035 és 06-96/516-080, vagy
személyesen Győr, Tihanyi Árpád út
17. és Tényő, Árpád u. 9. szám alatti
irodánkban. Munkaügyi iktató-
szám: 37961 /2001–0100.

SZOLGÁLTATÁS 
Mindennemű lakatosmunka. Egyedi
fémszerkezetek, kerítések, korlátok készítése, felújí-
tása. Tel.: +36-30/313-2351. www.ironart.hu e-mail:
ironart@ironart.hu 

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált
holmiját ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/217-0848.

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

Hagyatékot, festményeket, faliórákat,
porcelánokat, varrógépeket, bútorokat, 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, sző-
nyeg- és kárpittisztítást vállalok in-
tézmények és lakosság részére.
Ugyanitt ipari takarítógépek, kár-
pit- és szőnyegtisztító gépek köl-
csönözhetők. Érd.: Fazekas Mihály,
+36-20/983-3577.

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

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

LOMTALANÍTÁS! Az Ön idejéhez alkalmazkod-
va, a nap bármely szakaszában teljes körű ta-
karítást vállalok. INGYEN szállítással. 06-
96/950-491; 0-630/212-4830.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fakivá-
gás, gyökérkivétel, metszés, kertszellőztetés, kert-
fenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

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

EGYÉB 
Magas áron vásárolok zongorákat, régi
hangszereket, antik varrógépet, bútorokat, vitrintár-
gyakat, porcelánokat, festményeket, pénzérméket,
teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz megyek! 06-
30/458-7765

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

Jó fizikummal rendelkező gondozónőt kere-
sek, beteg édesanyám mellé, 06-30/302-6149.

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

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

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

GARÁZS
Garázs eladó 21 m2 Győr-Belvárosban. Ár:
2.000.000 Ft. Érdeklődés: 96/ 525-060, 06-
70/321-3764.

KIADÓ 
Győr-Nádorvárosban zárt, 24 órában
őrzött telephelyen, parkolási lehetőséggel, jól

megközelíthető helyen irodahelyiségek különböző
méretben kiadók! A helyiségek hétköznap 9–17
óra között megtekinthetőek.  Érdeklődni: 06-
20/981-8670.

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

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

INGATLAN 
Csanakon, a templomhoz közel 915
nm kert faházzal, pincével, gyümölcsössel, bekerítve
eladó. Tel.: 96/826-378.

Győr-Rabkertben, Parti utcában 720 m2-
es telek 25 m2-es faházzal, fúrt kúttal eladó! Irányár:
3 M. Ft.  Tel.: 06-20/588-8048.

Tét-Ürgehegyben 950 m2-es, bekerített
zártkert, faházzal, pincével, jó helyen, olcsón eladó!
Tel.: 06-30/735-6863.

Marcalváros I-en, 4 emeletes házban, első
emeleti, 58 m2-es lakás eladó! Tel.: 06-20/434-4526.

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301 m2-es te-
lek (tereprendezés, füvesítés alatt) 28 m2-es, 4 helyi-
ségből álló faházzal eladó. Víz, villany bevezetve, gáz
az utcában. Könnyű megközelíthetőség, helyi járatú
buszmegálló gyalog 5 perc. Ár: 4,19 M Ft. Tel.: 06-
20/3 66-8480.

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

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

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

LAKÁSCSERE 
Belvárosi 2 szobás, 46 m2-es, félkomfortos, teljesen fel-
újított, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne, 2-3
szobás,  55–70 m2-es, határozatlan-határozott bérleti
szerződéses bérleményre.  (Hirdetésszám: 387.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 49 m2-es, összkomfortos, távfűtéses,
felújított, műanyag ablakos, határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 50-60 m2-es, 1+fél vagy 2+fél
szobás, határozott-határozatlan idejű bérleti szerződéses
bérleményre. Sziget, Újváros, tartozás kizárva. (Hirdetész-
szám: 388.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 68 m2-es, összkomfortos, távfűtéses,
határozatlan idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 50-
55 m2-es, 2 szobás, határozatlan idejű bérleti szerződéses
bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 389.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

OKTATÁS
Western Country Tánc 
Tánctanulási lehetőség 
Hölgyek és urak 
jelentkezését várjuk 
(partner nem kell hozzá) 
Minden csütörtökön
19 órától 
Győr, Kovács Margit ÁMK 
Four Rivers Country Linedance Klub

Pályázatíró intenzív (48 órás) képzést
indít szombatonként a TIT. ( Győr, Szent István út
5.)Érdeklődés: 96/ 525-060 06/70321-3763 gyor
@titpannon.t-online.hu Nysz:08-0218-05

Külföldön munkát vállalóknak intenzív
német nyelvtanfolyamot indítunk a TIT-TELC nyelvis-
kolában, Győr Szent István u. 5.  (kedd-csütörtök) 8.00-
12.00 óráig.Érdeklődés:96/ 525-060 06/70321-3763
gyor@titpannon.t-online.hu Nysz: 08-0218-05

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

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

ÉlményRandi, ahol
barátra és társra is
találhatsz.
Játék - Ismerkedés egyben,
április 25 és 26-án!
www.jobblesz.hu /partnerek
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

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!

Feltételek: érettségi | bátor, jó kommunikációs képesség 
és gyakorlat |önálló munkavégző képesség |
biztos számítógép-kezelői gyakorlat
Pályázni: Kézzel írott,fényképes önéletrajzzal

Érdeklődni: 30/4014862 | 9024 Győr Mécs László u.22

G&FO KFT. FELVÉTELT HÍRDET

ügyfélkapcsolati vezető és számlázó munkakörre
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Két egyéni elismerést is kapott
a közelmúltban Lakatos Zsa-
nett, a Graboplast Győri VSE
világbajnoki bronzérmes kenu-
sa, akinek teljesítményét a
szövetség és a város is díjazta.
A tehetséges sportoló a kaja-
kozásról váltott a kenuzásra, és
egyáltalán nem bánta meg
döntését. 

Lakatos Zsanett eddig két szezonon
van túl a női kenusok mezőnyében, és
ez alatt a rövid idő alatt is bizonyította,
hogy van keresnivalója ebben a sport-
ágban. A Graboplast Győri VSE ver-
senyzője harmadik idényére készül a
kenusok között, és szeretne még sike-
resebben szerepelni, mint eddig tette. 

„Velencei lány vagyok, ott kezd-
tem el kajakozni, majd Győrbe kerül-
tem középiskolába, és akkor csatla-
koztam a Graboplast GYVSE-hez.
Ennek már közel hét éve, viszont
négy szezon után váltottam, ugyan-
is nem éreztem elég jónak magam
a kajakozásban, így elkezdtem ke-
nuzni. Eddig nem bántam meg a
döntésem” – kezdte Lakatos Zsa-
nett, aki a kajak és a kenu közti kü-
lönbségekről is mesélt. „A téli ala-
pozás egyforma, viszont mivel nem
ülünk, hanem térdelünk a hajóban,
ezért sokkal fontosabb a stabilitás.
Más mozgásformát igényel a kenu-
zás, jobban igénybe veszi a testet,
sokkal több izomcsoportot haszná-
lunk, mint a kajakban.” 

A sportoló elmondta, sokat kö-
szönhet edzőjének és edzéspartnerei -
nek, akik állandóan jobb teljesítmény-
re ösztönzik, mindehhez pedig nyu-
godt hátteret biztosít az egyesület. 

„Szabados Krisztián irányításával
készülök, nagyon jó a kapcsolatom
vele és a csoport többi tagjával

egyaránt. Lantos Ádám és Varga Dá-
vid személyében ifjúsági világbajno-
kokkal edzek együtt, ami nagy motivá-
ciót jelent, és a közelmúltban Csay Re-
náta is beszállt hozzánk, akitől sokat
tanulhatok. A magyar mezőnyben
egyébként a legnagyobb riválisaim a

A kenuban megtalálta önmagát
klubtársaim, akiket jól ismerek, így tud-
juk, mire számíthatunk egymástól.”

Lakatos Zsanett tavalyi legjobb
eredménye a felnőtt világbajnoksá-
gon szerzett bronzérem volt. Teljesít-
ményét a sportágon belül és azon kí-
vül is elismerték, a szövetség őt vá-
lasztotta az év női kenusának, a Győri

Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapít-
vány pedig az Év Felfedezettjének járó
díjjal jutalmazta a húszéves sportolót.  

„Aki a magyar válogatót megnyeri,
az éremesélyesként utazik bármelyik

világversenyre. Nagyon örül-
tem, hogy meg tudtam ragad-
ni az esélyt, és bronzérmes
lettem. Jó visszajelzés volt ez
számomra, és csattanós vá-
lasz mindazoknak, akik azt
mondták, azért vagyok a ma-
gyar élmezőnyben, mert ke-
vés a rivális. Bebizonyítottam,

hogy nemzetközi összevetésben is
megállom a helyem. Az ezt követő el-
ismerések jólestek, de annyira nem
szeretem a rivaldafényt, inkább vissza-
húzódok az árnyékba és teszem to-
vább a dolgom. Egyébként magam is
elégedett voltam az előző évvel, meg

is lepődtem kicsit, hiszen arra nem
számítottam, hogy egyesben is min-
dent viszek, a világbajnokság pedig
meghatározó állomása volt az eddigi
pályafutásomnak” – összegezte a si-
keres 2013-as évet a tehetséges ke-
nus, aki nagy elszántsággal készül a
következő szezonra. 

„Február végén vízre szálltam, azóta
keményen dolgozom, napi két edzé-
sem van. Egyelőre még hosszabb távo-
kat megyek, de úgy érzem, jó úton já-
rok, biztató formát mutatok, pedig
nem vagyok tavaszmenő. A rövidebb
távokat kedvelem, sprinteralkat va-
gyok, viszont a hosszabb távok nélkül
nem lehetek sikeres a rövidebbeken
sem. Várom már a versenyszezont, sze-
retnék jól szerepelni a válogatókon,
hogy aztán nemzetközi szinten is meg-
mutassam, mit tudok. A világverse-
nyekre mindenki nyerni megy, így én is,
szeretném végre elkapni a kanadai
lányt is, akit eddig még nem sikerült.
Az U23-as és a felnőtt versenyek eb-
ben a szezonban néha ütik egymást,
ha rajtam múlik, én az utóbbit válasz-
tom, de ez egy közös döntés lesz az ed-
zőmmel, a klubbal és a szövetséggel.”

Lakatos Zsanett hosszú távra ter-
vez, ha bírja erővel, akkor legalább
hat évig szeretne tagja lenni a ma-
gyar élvonalnak, ahová fiatal kora el-
lenére már évek óta tartozik. Célja
mi más lehetne, mint az olimpiai
részvétel, ez azonban nem csak rajta
múlik, hiszen a női kenu egyelőre

nem szerepel az ötkarikás játékok
programjában. 

„Több mint hat éve élek Győrben,
azóta pedig már beilleszkedtem ide.
Jól érzem magam, szeretem a várost
és az egyesületet is. A kenu és a tanul-
mányaim mellett kevés időm jut bár-
mire, ráadásul napi két edzés mellett
a szervezet igényli a pihenést is. Hét-
végenként van egy kis szabadidőm,
akkor meglátogatom a szüleimet, de
egyébként csak a szeptemberi leállás-
kor jut időm arra, hogy mással foglal-
kozzak. Persze ez nem panaszkodás,
hiszen szeretem, amit csinálok, és
még sok évet szeretnék elölteni a ke-
nuzással. A 2020-as tokiói olimpiáig
mindenképpen szeretném kihúzni, hi-
szen akkor már a női kenu is olimpiai
szám lehet. Addig még azonban so-
kat kell dolgoznom…”

A bronzérem jó
visszajelzés volt
számomra
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Hivatalosan is megnyitotta kapuit Győr-
ben a Gladiátor Akadémia, amely az or-
szág négy ökölvívó-tehetséggondozó
intézményének egyike. Az akadémián
négy edző – Nagy Zoltán, Zámbó Dániel,
Lányi Vitalij és Lévai István – irányításá-
val tizenöt fiatal készül. 

A megnyitón Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nöke elmondta, egy új utánpótlás-bázis
lehetősége nyílt meg ezzel a városban,
ahol a közeg adott a sikeres működés-
hez. Kifejezte reményét, hogy minél
több fiatallal sikerül megszerettetni az
ökölvívást, és az akadémiáról minél töb-
ben jutnak el az olimpiai részvételig. 

Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölví-
vó Szövetség elnöke hozzátette, az
akadémiák létesítésével elindult vala-
mi a magyar ökölvívásban. Mint
mondta, a felelősség az övék, de a fel-
tételek adottak a munkához, most az
edzőkön és a versenyzőkön a sor. 

Megnyílt a Gladiátor Akadémia

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter elnökségi tagként elmondta, az egye-
sületnél mindig profi szemlélet uralko-
dott és komoly tervek voltak, melyek sor-
ra megvalósulni látszanak. Az országos
bajnokság rendezéséhez hasonlóan, ez
is egy jelentős állomás a klub életében. 

Nagy Balázs színművész az akadé-
mia nagyköveteként volt jelen, számára
egyébként nem ismeretlen az edzőte-
rem, hiszen gyakran húz kesztyűt és lép
szorítóba. Viccesen úgy fogalmazott,

A címvédő Győri ETO FC 2–2-es döntet-
lent játszott a listavezető DVSC vendége-
ként az OTP Bank Liga 23. fordulójában.
Az első félidő színvonalas és esemény-
dús játékot hozott, a győriek Pátkai gól-
jával vezetést szereztek, de egy tévesen
befújt szabadrúgást követően Lázár fejjel
egyenlíteni tudott. Strestik újra a zöld-fe-
héreket juttatta vezetéshez, azonban a
38. percben Pátkait második rossz üte-
mű becsúszása után kiállította Kassai. A
szünetig már nem változott az állás, a
második félidőben a debreceniek pedig
beszorították az emberhátrányban játszó
vendégeket. Mihelic szabadrúgásból ki-
egyenlített, a nagyot küzdő győriek azon-
ban tíz emberrel is elhoztak egy pontot
Debrecenből. A második helyezett ETO
hátránya továbbra is nyolc pont a listave-
zető DVSC mögött, a folytatásban Hor-
váth Ferenc csapata vasárnap 18.30 óra-
kor a Kecskemétet fogadja. Az NB II-ben
a Gyirmót hazai pályán Papp góljával 1–
0-ra legyőzte a második helyezett Duna-
újvárost. Sisa Tibor együttese a bravúrral
feljött az ötödik helyre, a kék-sárgák
szombaton 16.30 órakor a közvetlenül
előttük álló Békéscsaba otthonában lép-
nek pályára. 

Döntetlen
a rangadón

Fél lábbal a döntőben

már jobban bokszol, mint ahogy Lányi
Vitalij énekel.

Bolla Szilárd, az akadémia elnöke el-
mondta, eredményorientált, sikeres és
minőségi munkát szeretnének végezni.
Céljaik között szerepel a tehetségkuta-
tás, melynek során a teljes észak-dunán-
túli régiót lefednék. Fontosnak tartják to-
vábbá az országhatáron túli magyar fia-
talok bekapcsolását is a vérkeringésbe.

A rendezvényen számos kiválóság
mellett megjelent Erdei Zsolt is. 

A Rába ETO 5–2-re legyőzte az Aramist a futsalbajnokság elő-
döntőjének első mérkőzésén, ezzel pedig nagyot lépett a finálé
felé. A zöld-fehérek ugyan hátrányba kerültek, de Carlitos és Ju-
anra góljaival még az első félidőben fordítottak. Térfélcsere után
Dróth, Carlitos és Peczár növelte az előnyt, a vendégek erejéből
már csak a szépítésre futotta. A két győztes mérkőzésig tartó pár-
harc második felvonását hétfőn 18.30 órakor játsszák Budaörsön,
a győriek egy újabb siker esetén bejutnának a döntőbe. 

További hír, hogy a győrieket irányító David Madrid lett az év ed-
zője Spanyolországban. A szakember elmondta, nagy öröm szá-
mára az elismerés, amelyből erőt tud meríteni, és egyben további
munkára ösztönzi. Drucskó Zoltán ügyvezető hozzátette, szeretné-
nek hosszú távon együttműködni az edzővel, akinek kapcsolatai
révén két fiatal tehetség, Bognár Bálint és Farkas Bence egyhetes
tanulmányútra utazott a spanyol élvonalbeli Manacor csapatához. 
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A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem együttese hazai vereséggel kezdte az NB I/B-
s férfi kosárlabda-bajnokság rájátszását, az Óbudai Kaszások Győrben győz-
tek 91–85-re. Az egyetemiek három negyeden keresztül nem találták a ritmust,
az utolsó negyedben pedig hiába lendültek játékba, már nem maradt idő a for-
dításra. Rátvay Tamás együttese pénteken 18.30-kor Nagykőrösön lép pályára. 

XXIX. alkalommal rendezik meg
Győrött Közép-Európa egyik legna-
gyobb fedett pályás utánpótlás-kézi-
labdatornáját április 12–17. között. A
nemzetközi Balázs-kupán közel egy
hét alatt hét nemzet több mint ezer
sportolója lesz a torna aktív résztve-
vője. Győr Megyei Jogú Város Ön-

A Magyar Országos Horgász Szövetség
„Horgászok a vizek környezetéért!” elne-
vezéssel április 12-ére (esőnap: április
19.) környezetvédelmi akciónapot hirde-
tett. A kezdeményezéshez a Sporthor-
gász Egyesületek Győr-Moson-Sopron
Megyei Szövetsége is csatlakozik. A
szervezet a Mosoni-Duna holtág partjá-
ra szervez hulladékgyűjtést. A környeze-

Horgászok a környezetért
tünk tisztaságáért tenni akarókat szom-
baton kilenc órára az egyetemi zsiliphez
várják. Szintén vízparti hulladékgyűjtésre
készül a győri Magyar Vagon- és Gép-
gyár Horgász Egyesület tagsága. Ese-
tükben a találkozó szintén szombaton,
azonban fél nyolckor lesz az egyesületi
tanyaháznál. Mindkét esemény környe-
zetvédelmi partnere a Győr-Szol Zrt.

Vereséggel rajtoltak

Kezdődik a Balázs-kupa
kormányzata rendezésében az
Arany János Angol-Német Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola szerve-
zésében városunk sportcsarnokai-
ban, tornatermeiben közel 400 mér-
kőzést játszanak a már az általános
iskolai korosztály egészét felölelő 4
lány és 4 fiú korosztályban. 

Hátrányban
a kosarasok
A Hat-Agro UNI Győr csapata nagy
küzdelemben 73–64-es vereséget
szenvedett a PEAC-Pécs otthonában
a női kosárlabda-bajnokság közép-
szakaszának záró mérkőzésén. A
zöld-fehérek már húszpontos hát-
rányban is voltak, de egy remek hajrá-
val szorossá tették a találkozót, a for-
dításra sajnos nem maradt idő. A győ-
riek az ötödik helyen zárták a közép-
szakaszt, és szerdán már meg is
kezdték a rájátszást a negyedik helye-
zett Pinkk Pécsi 424 otthonában. Há-
rom negyedig élt a vendégek remé-
nye a győzelemre, azonban a hazaiak
az utolsó szakaszban megtörték a
tartalékos győriek ellenállását, és egy
20–0-ás rohamot is bemutatva végül
78–52-re nyertek. A két győztes mér-
kőzésig tartó párharc állása 1–0 a
Pinkk Pécsi 424 javára, a második
mérkőzést szombaton 18 órakor játs-
szák a Magvassy Mihály Sportcsar-
nokban. Győri győzelem esetén a har-
madik, mindent eldöntő mérkőzést
szerdán rendezik idegenben, ellenke-
ző esetben a zöld-fehérek aznap ha-
zai pályán lépnek parkettára, az erővi-
szonyok alapján az MTK ellen.

Az ETO-SZESE egygólos vereséget
szenvedett el a PLER otthonában a
férfi kézilabda NB I alsóházi rájátszá-
sában, a hazaiak 14–12-es félidőt kö-
vetően 27–26-ra bizonyultak jobbnak.

A győriek az öltözőben ragadtak, de
negyedóra után ledolgozták a korán
összeszedett háromgólos hátrányu-
kat. A folytatásban fej fej mellett ha-
ladtak a csapatok, két gólnál nagyobb
egyszer sem volt a különbség. Az utol-
só percnek is döntetlennel vágtak ne-
ki a felek, azonban már csak a hazaiak
tudtak gólt szerezni, így otthon tartot-
ták a két pontot. Az ETO-SZESE hoz-
záállására nem lehetett panasz, a sze-
rencse viszont elpártolt a győriektől. 

A Győri Audi ETO KC tizennégy góllal,
35–21-re győzött a női kézilabda NB I
elődöntőjének első mérkőzésén az Érd
ellen. A címvédő győriek álmosan kezd-
ték a mérkőzést, a hazai csapat játékán
meglátszott a háromhetes kihagyás. A
8. percben 5–2-es vendégvezetésnél
Ambros Martin időt kért, a zöld-fehérek
pedig elkezdték csipkedni magukat, és
egy 6–0-ás rohammal fordítottak. A foly-
tatásban ismét leült egy kicsit a győriek
játéka, a szünetben így csak három gól
volt a különbség (15–12).

A második félidőben aztán fokozato-
san elhúzott az Audi ETO, amelyben
Ambros Martin folyamatosan forgatta a

Előnyben a címvédő
játékosokat. A kispadról beszállók is hoz-
zá tudták tenni a magukét a csapat tel-
jesítményéhez, elsősorban Soós volt ele-
mében. Az 54. percben aztán a közön-
ség végre tízet számolhatott az érdiekre,
akik csak negyven percig tudták megne-
hezíteni a címvédő dolgát.

A két győztes mérkőzésig tartó pár-
harc állása 1–0 az Audi ETO javára, a má-
sodik mérkőzést április 16-án, szerdán
17.45 órakor rendezik Érden. Egy újabb
győri siker már döntőt érne, a látottak
alapján meglepetés lenne egy harmadik
mérkőzés. Ambros Martin kiemelte, bár
a győzelem volt a lényeg, a hullámzó já-
tékot ki kell küszöbölnie a csapatnak.

Egyetlen
gólon múlt

Nagy nyári show

a VIDRA
Úszóiskolában

Napközis úszó és sport tábor!

www.vidrauszoiskola.hu

Helyfoglalás: 8.000 Ft/fő

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 96/322-657, 30/272-2064
Kovács Aliz 70/9479409

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-, kosárlabda-bajnokság,
aerobic, vízi torna, játékos vetélkedők ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS!

Jelentkezés: hétfőn, szerdán és pénteken 16–18 óra között a Győri
Sátoros Fedett Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

Április,
májusi befizetés

esetén
kedvezmény!

• A győri strand területén 5 éves kortól
• Minden hétfőn indul, heti turnusokban, naponta 7.30-tól 16.15-ig 
• Táborvezető és úszóedző-tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna 
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MOZAIK SPORT

A természet tavaszi újraéledésével job-
ban vágyunk a szabadban végezhető te-
vékenységekre. Induljunk sétálni, tú-
rázni, futni, nordic walkingozni, mo-
zogni. Győrben és környékén kiváló le-
hetőségek várnak bennünket. Kiépí-
tett műanyag futópálya található Ady-
városban a Barátság Sportparkban, be-
kerített, kivilágított és a József Attila-
lakótelepen a 3-as tározó tó körül, a
Zöld utcánál. Mindkettő közel 600 m
hosszú körpálya. Nemzetközi méretű,
400 m-es 8 sávos atlétikai futópálya ta-
lálható a szigeti városrészben, a Ber-
csényi ligetben, a volt Győri Dózsa
Sporttelepen. Jelenleg a 2017-es
EYOF-hoz kapcsolódó beruházások
folynak a helyszínen, de a pálya hasz-
nálható.
Kiváló természetes talajú, közel 800 m
hosszú, faforgácsos bio-futókör várja a
sportolni vágyókat Marcalvárosban, a
Kiserdőben. A város tüdejének nevezett
Püspökerdőben több kialakított út közül
válogathatunk. A révfalui, egyetem felőli
oldalon használhatjuk a vízparti utat, a
körtöltést, az erdei kis utakat. Találunk itt
az erdészet gondozásában egy tanösvényt
és a közel 2500 m hosszú erdei tornapá-
lyát, kiépített gyakorlati helyekkel. 
A nagyobb távolságokba vágyóknak a ka-
vicsos talajú töltéseket ajánljuk. Indulha-
tunk az uszodától vagy az egyetemtől a
Mosoni-Duna mellett a Szigetköz vagy a
nagy Duna irányába, vagy a Rábca mellet-
ti gátakon. Jelenleg a töltések felújítása

Fuss az egészségedért!
folyik, korlátozások vannak érvényben a
sportolóknak is egyes szakaszokon. A Rá-
ba melletti töltések is kedvelt futóútvona-
lak. A Kovaltertől indulva Gyirmót, Ko-
roncó felé vehetjük az irányt.
Az egyenletesebb, aszfaltos talajt kedvelők
a kerékpárutakat használhatják. Közked-
velt Győrből Révfalun át a szigetközi ke-
rékpárút, az új Bácsai út melletti és a Mén-
főcsanak felé vezető kerékpárút. Hátrá-
nyuk, hogy a forgalmas utak mellett van-
nak, előnyük, hogy biztonságosak, este
részben kivilágítottak, télen tisztítottak. 
Sokaknak van kialakított saját útvona-
luk a lakóhelyük közelében lévő utcák,
parkok, futható mezőgazdasági utak
használatával. Érdemes néha elautózni
a városból, 10-15 perc alatt már dombo-
kon, erdőkben mozoghatunk. Népszerű
helyek a győrújbaráti, nyúli, pannonhal-
mi, a Sokorói dombvidék útjai. Győrúj-
baráton a tábortól indulva a hegygerin-
cen át Nyúl, Écs, Tényő fölött a Rábarin-
gig tíz km az út. Tényőről indulva az asz-
faltos erdészeti úton Ravazdig vagy So-
korópátkáig tizenöt km hosszú, csodá-
latos, forgalommentes, dombos, erdei
úton futhatunk.  
A kezdeti lépésekhez ajánljuk, a „Fuss az
egészségedért!” programot. Szombaton-
ként 8.30-kor kezdődnek az ingyenes futó
és nordic walking foglalkozások Marcal-
városban, a bio-futópályán. Találkozó a
Krúdy-iskola előtt.

www.futobaratok.hu

Békéscsabán rendezték meg a kick-
box magyar bajnokság 1. fordulóját,
ahol az Unicentrál Bulls versenyzői
közül Nardelotti Zoltán (junior 75 kg)
K-1-ben első, Horváth Gyula (75 kg)
low-kickben második helyezést ért
el. Aznap a szolnoki amatőr thai box
magyar bajnokságon Grónai Sándor
(63,5 kg) és Lukács Balázs (81 kg)
második, míg a mosonmagyaróvári
Balázs Péter (junior 54 kg) harmadik
lett. A felkészítő edzők Csányi János,
Vlasich Róbert, Puter János és Csá-
nyi Péter voltak. 

Huszonöt győri óvoda közel háromszáz
lurkója népesítette be a Magvassy Mi-
hály Sportcsarnokot a XX. Oviolimpián.
A verseny előtt Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nöke köszöntötte az apróságokat. A
rendezvény kitűnő alkalom volt arra,
hogy a gyerekeket közelebb hozzák a
sporthoz és megismertessék őket a
mozgás örömével. A játékos vetélkedő
kiélezett küzdelmet hozott, a győztes
Ménfőcsanaki Óvoda egy hajszállal
előzte meg az Erzsébet Ligeti Óvodát,
a dobogó harmadik fokára a Tárogató
Úti Óvoda csapata állhatott. 

Az egyéni eredmények helyezettjei.
30 m-es síkfutás, lányok: 1. Czébán Stel-
la (Erzsébet Ligeti Óvoda), 2. Boros Vivi-
en (Apor Vilmos Katolikus Központ), 3.

AJÁNLJUK
ÁPRILIS 12., SZOMBAT
Női kosárlabda
18.00: Hat-Agro UNI
Győr–Pinkk Pécsi 424
(bajnoki rájátszás, Mag-
vassy-csarnok)

ÁRPILIS 13., VASÁRNAP
Labdarúgás
18.30: Győri ETO FC–
Kecskeméti TE (OTP
Bank Liga-mérkőzés,
ETO Park)

Kettős
helytállás

Oviolimpia huszadszor
Reizer Darinka (Ménfőcsanaki Óvoda).
Fiúk: 1. Fodróczi Barnabás (Sün Balázs
Óvoda), 2. Lencz Krisztofer (Sün Balázs
Óvoda), 3. Bozsoki Máté (Bisinger Óvo-
da). Távolugrás, lányok: 1. Czébán Stella
(Erzsébet Ligeti Óvoda), 2. Rozs Barbara
(Erzsébet Ligeti Óvoda), 3. Kolozsvári Lili
(Péterfy Sándor Evangélikus OK). Fiúk:
1. Piukovics Nándor (Erzsébet Ligeti
Óvoda), 2. Fodróczi Barnabás (Sün Ba-
lázs Óvoda), 3. Farkas Dominik (Ménfő-
csanaki Óvoda). Kislabdadobás, lányok:
1. Molnár Zsófia (Erzsébet Ligeti Óvoda),
2. Czébán Lili (Erzsébet Ligeti Óvoda), 3.
Rozs Barbara (Erzsébet Ligeti Óvoda).
Fiúk: 1. Horváth Bence (Péterfy Sándor
Evangélikus OK), 2. Kocsis Botond (Mo-
solyvár Óvoda), 3. Tóth Norbert (Szivár-
vány Óvoda). 
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securitypatent.hu

A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

Az AKCIÓS csomag tartalma:
• vagyonvédelmi központ kezelôvel • 5 db mozgásérzékelô
• kültéri hang- és fényjelzô • 2 db akkumulátor

0 Ft-os biztonsági rendszerek
egyszeri bekötési díjjal!

NÉZZE MEG AZT A CÉGET, AKIRE RÁBÍZZA CSALÁDJA, VAGYONA BIZTONSÁGÁT!

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB

FEBRUÁR 1-TÔL
MÁJUS 31-IG!


