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3. oldal Korszerűsítik a men-
tőszolgálatot. A fejlesztéssel me-
gyénkben eltűnik az utolsó fehér
folt, bárhonnan érkezzen segély-
kérés, a járművek tizenöt percen
belül a helyszínre érkeznek.

8-9. oldal Városunk az elmúlt
esztendőkben jelentős fejlődésen
ment keresztül. Sorozatunkban
Győr városrészeibe látogatunk,
hogy megnézzük, hogy érintette a
fejlődés a lakókörnyezeteket.

12. oldal A számokkal hadilábon áll, a PIN-kódokat dallamként jegyzi
meg, azt fordítja számsorra, mesélte többek mellett a Szabadhegyi Talál-
kozásokon Sebestyén Márta népdalénekes, akinek édesanyja Kodály
Zoltán utolsó tanítványainak egyike volt. Hogy micsoda kincs van a mű-
vésznő torkában, azt Sebő Ferenc, Kossuth-díjas énekes fedezte fel, aki-
nek egy könyvtárban végigénekelt egy néprajzi gyűjtést.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal A Győri Audi ETO KC a Magyar Kupa
és a Bajnokok Ligája után a bajnokságban is meg-
védte címét, miután a döntő második mérkőzésén
is magabiztosan legyőzte a Ferencvárost.
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Irtják a bálványfákat

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

szakmunkástanuló vesz részt az Audi Hungaria Mo-
tor Kft.-nél a duális szakképzésben évente; a napok-
ban 150-en kezdték meg gyakorlati vizsgájukat. A
vállalatnál a 2001-ben indított képzés rendszeré-
ben eddig 1400 tanuló szerzett bizonyítványt.

250 210 tonna hazai fűszerpaprikát használ fel a Chio termé-
kek gyártója, az Intersnack idén; a cégcsoport már
évek óta a magyar paprika első számú felvásárlója.
A hazai pirospaprikát a győri gyáron kívül még négy
ország üzemeiben dolgozzák fel.

NAPRÓL NAPRA
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Május 20.

Május 21.
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Fizikaverseny 
A hétvégén tartják az
Öveges József Kárpát-
medencei Fizikaver-
seny országos döntőjét
a Kazinczy Ferenc Gim-
náziumban, melyet hu-
szonnegyedik alkalom-
mal rendez meg az Eöt-
vös Loránd Fizikai Tár-
sulat Általános Iskolai
Oktatási Szakcsoportja
a 14 éves korosztály szá-
mára. A versenyen részt
vevők természetesen
megismerkednek Győr
nevezetességeivel és
felkeresik Öveges Jó-
zsef professzor győri di-
ákkorának helyszíneit,
emlékeit is.

Bővül 
a paletta
A Pannonhalmi Főapát-
ság sörmanufaktúra lét-
rehozásával kívánja bő-
víteni hagyományos
kézműves termékeinek
palettáját, rövidesen
megkezdik saját márká-
jú ásványvíz palackozá-
sát és forgalmazását is.
Létrehozzák az önálló
Pannonhalmi Apátsági
Sör Manufaktúrát, ame-
lyet a felújítás alatt álló
majorjukban rendezné-
nek be, újraélesztve ez-
zel a sörfőzés apátsági
hagyományait. A tervek
szerint három-négy fé-
le prémium kézműves
sörtermékkel lépnek
majd piacra.
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Baleset. Baleset miatt teljes
szélességében lezárták a 81-es
utat Győr közelében. Az M1-es
autópálya felhajtójánál egy sze-
mélyautó és egy teherjármű üt-
között össze.

Árvíz. A Rába áradása miatt le-
zártak egy ingyenes parkolót
Győr belvárosában, közel ahhoz
a helyhez, ahol a folyó a Moso-
ni-Dunába torkollik.

Tetőzés. Tetőzött Győr térsé-
gében a Rába vízszintje; a fo-
lyón lassú apadás várható.

Karambol. Baleset miatt teljes
szélességében lezárták az 1-es
főutat Győr keleti végénél.
Győrszentiván-Kertvárosnál két
személyautó ütközött össze, a
balesetnek egy sérültje van.

Késés. Síntörés miatt tizenöt-
húsz percet késtek a vonatok a
Budapest–Győr vasútvonalon.
Az utasokat vonatpótló autóbu-
szok vitték.

Kihívás Napja. A Magyar Sza-
badidősport Szövetség kezde-
ményezésére Győr is csatlako-
zott az akcióhoz, melynek lénye-
ge, hogy aki csak teheti, ne-
gyed órát szánjon a sportolásra,
mozgásra. Városszerte renge-
teg foglalkozás várta a vállalko-
zó kedvűeket, sőt az önkor-
mányzat dolgozói maguk jártak
elöl jó példával. 

Automata. Csomagkiadó au-
tomatákat állított üzembe a Ma-
gyar Posta Zrt., a belföldi futár-
cégek közül elsőként a nemzet-
közi tendenciákat követve. Au-
tomata működik már a győri
postán is.

Gangl András Ménfő-
csanakon született, ott
élt, a győri önkormány-
zatban is a városrész
gyarapodásáért dolgo-
zott. A Pannon-Víz Zrt.
munkatársa polgárőr-
ként, egyesületi vezető-
ként is sokat tett a helyi
közösségért. A városi
közgyűlésben 2002-től
2010-ig képviselte szű-
kebb lakókörnyezetét,
és vezette a Ménfőcsa-
naki Részönkormányza-

tot. 1998–2006. között
a Német Nemzetiségi
Önkormányzat tagja volt.
Gangl András hatvanadik
életévében hunyt el. Te-
metése május 24-én,
szombaton 13:30 órakor
lesz Győr-Ménfőcsana-
kon, a csanakfalui te-
metőben. 

Elhunyt
Gangl
András

A Kisalföldi Erdőgazda-
ság Zrt. 568 hektáron
kezdte meg a bálványfa
irtását a hozzájuk tarto-
zó erdőgazdaság terüle-
tén. A növény térfoglalá-
sával elveszi az élőhelyet
az értékes, őshonos er-
dőtársulásoktól. Az ösz-
szefüggő bálványfafol-
tok élővilága szegényes,
ökológiai, gazdasági és
turisztikai szempontból

egyaránt csökkent érté-
kűnek tekinthető. A táp-
anyagraktárként is mű-
ködő gyökérzete miatt a
növény mechanikai
úton szinte kiirthatatlan,
a törzs kivágása után a
gyökerekből sarjak nő-
nek. Emiatt a vegysze-
res irtás terjedt el. 
Az erdőgazdaság több
mint 133 millió forintot
nyert a fafajta irtására.
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Vannak helyek, ahová meg-
magyarázhatatlan módon
vágyik az ember. Ilyen szá-
momra Füred és a Jókai Vil-
la, Erdély, ahová – már tu-
dom – akárhányszor vissza-
térek, mindig találok új és
újabb kincseket, töltődöm
barátságokkal, látható és
„láthatatlan” üzenetekkel.
Akartam és megkaptam.
Jókait, Petőfit, Teleki grófot,
akik életének egy része a
meseszerű koltói kastély-
ban is találkozik. S ha létez-
nek mai mesék, két kiváló
nevelő és két iskola barátsá-
ga is ilyen Győrtől Csíksze-
redáig. Ők nem írnak tanul-
mányokat, pályázatokat a
barátságról és a szeretetről
– egyszerűen megélik azt.
Tízéves a győri gyárvárosi
és csíkszeredai József Atti-
la-iskola kapcsolata, a két,
egymástól távol élő, mégis
a szívükben együtt dobba-
nó pedagógus lendülete,
szeretete több éve kivételes
élményekkel ajándékozza
meg a tanulókat, a szülőket
és azokat a nevelőket, akik
szívesen találkoznak, túráz-
nak, barátkoznak és... sze-
retnek. Ahogy az erdélyi
gyerekek megismerték
Győrt és a város környékét,
úgy mi is új barátságokkal,
élményekkel gazdagod-
tunk. Jártunk a Gyimesek-
ben, az esztenán, ahol télen-
nyáron szabadon van a
nyáj, a pásztorok pedig érte-
nek a hatalmas-bundás
pásztorkutyák nyelvén és
ha kell, megszelídítik a
medvét. Felemelő érzés volt
sétálni a koltói kastélyban,
gyönyörködni a bérci „tető-
ben” és Nyergestetőn meg-
találni a győriek kopjafáját,
értük gyújtani gyertyát…
Noha sokszor hangoztatjuk,
a szeretet határtalan, hány-
szor megfeledkezünk róla!
Pedig mennyire igaz: ha
adunk, nekünk is több jut
belőle. Győrtől Csíkszeredáig
biztos, s viszont…  

Harcsás Judit

Határtalanul

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A mentősök múlt heti ünnepnapján
Halász István kapuvári ápoló vehette át
a szakma megyei alapítványának Vár-
szegi Árpádról elnevezett emlékérmét
és a vele járó pénzjutalmat. A ceremó-
nia szűk baráti körben zajlott, végezté-
vel Fogarasi Zoltán vezető mentőtiszt
a kitüntetettről, Szabó Erik kuratóriumi
elnök a díjról mesélt lapunknak. Meg-
tudtuk, hogy a harminc éve szolgáló
Halász István elhivatott mentős. Bele-
den él, ha csattanást hall a 86-os or-
szágút felől, éjjel is biciklire pattan,
hogy mielőbb segítséget kapjanak a
bajba jutottak. Várszegi Árpád a mes-
tere volt, a Várszegi-díjat a legendás
mentős halálakor hívta életre a megyei
alapítvány. Tehették, mert a család te-
metés előtt arra kért mindenkit, a ko-
szorúpénzt bízzák inkább a kurátorok-
ra, fordítsák jótékony célra. 

Szabó Erik városatyaként Győrt
képviseli a szakmabeliekből álló kura-
tóriumban. A megyei alapítvány tíz -
éves, magánemberektől és cégektől
gyűjt adományokat az ápolók, orvosok,
gépkocsivezetők felkészítésére, a szé-
riában nem szereplő eszközök beszer-
zésére. Hasonló civil szervezete a me-
gyebeli városok állomásainak is van. A
győri életmentők három éve hozták lét-
re a sajátjukat, idén először számíthat-
tak a személyi jövedelemadók egy szá-
zalékára. Fogarasi Zoltán, a megye ve-
zető mentőtisztje a városi alapítvány
kuratóriumi elnöke. Szerinte a pénz

mindkét alapítványnál jó helyen van, a
civil támogatás mindkettőre ráfér.      

Azt mondja Halász István, a mentő-
sök az időjárási frontok érkezésekor
kapják a legtöbb riasztást, a kapuvári-
aknak közlekedési balesethez ritkáb-
ban kell kivonulniuk, amióta felújítot-
ták, kiegyenesítették a soproni ország -
utat. A győri eseményekről Fogarasi

Zoltán szolgált pontos adatokkal, az
idei első negyedévben közel ötezer fel-
adatot kapott és több mint százezer ki-
lométert tett meg a kivonuló személy-
zet. Ha a számokat néggyel szorozzuk,
nagyjából a tavalyi egész éves vég-
eredményt kapjuk, a vezető mentőtiszt
mégis derűlátó. A munka nem lesz ke-
vesebb, de az építkezések, az új gép-
járművek és a hamarosan működésbe

lépő új mentésirányítási rendszer jelen-
tősen megkönnyíti a győri és a megyei
szervezet dolgát.

Egy nemrégiben megtartott buda-
pesti sajtótájékoztatón hangzott el,
hogy a sürgősségi ellátás fejlesztése
című projekt 10,9 milliárd forint uniós
forrásból korszerűsíti a teljes magyar
mentőszolgálatot. Az országos szerve-
zet az eddigi százhúsz új gépjárművön
túl még kétszázra számíthat, hatvan ál-
lomás újulhat meg, huszonkettő épül-
het fel. A mentésirányítás korszerűsíté-
se közel kétmilliárdba kerül, a csúcs-
technológia hamarosan Győrben is
üzemkész lesz. A helyiek már tanulják
a rendszert és sokat várnak tőle. A szá-
mítógép minden információt biztosít
az ember számára a gyors és helyes
döntéshez. Megmutatja a hívás pon-
tos helyét, a feladathoz rendeli a sza-
bad mentőerőket, s kommunikálni tud
a kocsik személyzetével. 

Győrben a gyermekmentő mellett
két rohamkocsiból és hat mentőautó-
ból áll a járműpark, amelynek fiatalo-
dása és korszerűsödése folyamatos,
Fogarasi Zoltán szerint az utcai járóke-
lők számára is látványos. Az országos
építkezésből sem marad ki a környék,
az uniós projekt jóvoltából megújul a
pannonhalmi és a csornai mentőállo-
más, s új létesül Veszprémvarsányban.
A bakonyi állomás átadásával me-
gyénkben eltűnik az utolsó fehér folt,
bárhonnan érkezzen segélykérés, a jár-
művek tizenöt percen belül a helyszín-
re érkeznek. Ez már nem csak uniós el-
várás, hanem európai színvonal is. 

Mentős térkép:
eltűnik az utolsó fehér folt 
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HIRDETÉS GAZDASÁG, VÁLASZTÁS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Úgy tűnik, a győri Audi Hunga-
ria Motor Kft. nem csak jármű-
vek és erőforrásaik előállításá-
ban számít prémiumgyártónak,
hanem a spórolásban is. 2010 és
2018 között huszonöt százalék-
kal akarják csökkenteni a fel-
használt energia mennyiségét.
Ez egy magánháztartásban is
dicséretes lenne, az Audi példá-
ját azonban otthon nehéz lenne
utánozni, mert a spóroláshoz
előbb sok pénz kell.

A Magyarországon letelepedett
négy nagy autógyár közül az Audi az
egyetlen, amely évről évre kitárja ka-
puit az újságírók előtt, s technológiai
nap keretében olyan részleteket en-
ged láttatni, amit mások nem. Ezúttal
az energetika volt terítéken. Kevesebb
energiát fordítani a termelésre és kí-
mélni a környezetet – egy mondatban
így lehetne összefoglalni, mit is jelent
az energiahatékonyság audis módra.

A szép számmal megjelent győri
és budapesti újságírók között egy

Intelligens energiamenedzsment: kímélni a környezetet

Az Audi spórolásban is prémium
sem akadt, aki energetikai szakember
lenne, s gyaníthatóan az olvasók nagy
része sem az, így aztán egyszerű, de
szemléletes példákat kaptunk arra,
hogy lehet nyolc év alatt 25 százalé-
kos energiaspórolást véghezvinni.

Győri körsétánk egy napelem meg-
tekintésével kezdődött. Nem olcsó
mulatság ez, hosszú távon azonban ki-
fizetődő, mert egy kis napelem, amely
a G9-es épület tetején kapott helyet,
háromszáz audis dolgozó laptopjának
éves feltöltését fedezi. 

Amíg sétálunk a következő hely-
színre, Achim Heinfling, a motorgyár-
tásért felelős ügyvezető igazgató

büszkén említi, a győri Audiban műkö-
dik a világ legnagyobb motorgyára,
naponta 8850 erőforrást gyártanak, s
a 250 motorvariánst a világ harminc
járműgyárába szállítják ki. Achim He-
infling „hazai” pályára vezet bennün-
ket, a motorfejlesztő központba, ahol
a fékpadok energiáját visszanyerik, a
keletkezett hőt pedig fűtésre használ-
ják téli időszakban. Ezzel annyi energi-
át nyernek, mint amennyi egy tízeme-
letes panellakásainak éves energiafel-
használása.

Sok kicsi sokra megy – jegyzi meg
másik kísérőnk, Czechmeister Mónika,
a győri Audi kommunikációs vezetője, s
egy újabb napkollektort láthatunk, ez a
szociális épület tetején kapott helyet. Kö-
zeledvén az ebédidőhöz, stílszerű ha-
sonlatot kapunk, ez a kollektor annyi
energiát termel évente, mint amennyi 1
millió 100 ezer tál leves felmelegítésé-
hez szükséges. Ennyi levest ugyan nem
tudunk elképzelni, csak azt, hogy sok. 

Újakra cserélték a régi targoncatöl-
tőket, a megtakarítás annyi, mint két-
száz magyar háztartás éves energia-
felhasználása. A halogénlámpákat
fénycsövesekkel váltották le, hulladék-
hővel fűtik a csarnokot, építettek egy
új energiaközpontot, amelyet három -
ezer lóerős gázmotorral láttak el, s
ahová először engedték be a nyilvá-
nosság képviselőit, hogy meggyőződ-
jenek arról, mit jelent a valóságban az
intelligens energiamenedzsment.

A jelen levő újságírók között az váltot-
ta ki a legnagyobb szenzációt, amikor
bejelentették, a győri Audi hőigényének
hatvan százalékát 2016-tól termálvízből
kinyert geotermikus energia fedezi, s eh-
hez egy magyar cég Győrtől tíz kilomé-
terre óriásberuházásba kezd.

Információnk szerint a kútfúráshoz
és a megújuló energia hasznosításához
a szóban forgó magyar cég egymilliárd
forintot nyert az Európai Unió pályáza-
tán. A termálvízből kinyert hőt egy cső-
vezetéken juttatják majd el a világ legna-
gyobb motorgyárához és Európa egyik
legkorszerűbb járműgyárához. 

Erőfeszítéseink eredményeként any-
nyi szén-dioxid kibocsátásával tudjuk
csökkenteni a győri gyárunk működé-
sét, mint amennyi 14.284 Audi A3-as
évi harmincezer kilométeres futástelje-
sítményének felel meg, ez nem elmélet,
ez gyakorlat – összegezte a látogás vé-
gén Achim Heinfling motorgyártásért
felelős ügyvezető igazgató.

szerző: papp zsolt

Az április 6-i országgyűlési vá-
lasztások után, most vasárnap,
május 25-én az Európai Parla-
menti választások következnek.
Reggel hat és este hét óra között
szavazhatunk a Nemzeti Választá-
si Iroda értesítőjében megjelölt
szavazókörben, ahová vigyük ma-
gunkkal érvényes személyi igazol-
ványunkat, útlevelünket vagy jo-
gosítványunkat és lakcímkártyán-
kat! A névjegyzék aláírása után a
lepecsételt szavazólapon az álta-
lunk támogatott párt neve alatt
szereplő körben tollal elhelyezett
két egymást metsző vonallal ad-
hatjuk le érvényesen szavazatun-
kat, a borítékba helyezett szava-
zólapot végül dobjuk az urnába!

A május 25-i szavazás meneté-
ben a legnagyobb különbség az or-
szággyűlési választásokhoz ké-
pest, hogy voksolni ezúttal egyéni
jelöltre nem, csak listára lehet. Ma-
gyarország összesen 21 képviselőt
küld az Európai Parlamentbe, a 21
helyen a pártok és szervezetek a
vasárnapi választás eredményé-
nek függvényében osztoznak meg.
A választás egyfordulós.

Mozgóurnát írásban május 23-
án 16 óráig lehet igényelni a helyi
választási irodától, a szavazás
napján, tehát vásárnap 15 óráig
pedig attól a szavazatszámláló bi-
zottságtól, ahol a választópolgár
a névjegyzékben szerepel. A He-
lyi Választási Iroda Választási In-
formációs Szolgálata a Városház
tér 1. telefon: 96/500-245, 500-
406, 500-101, 500-103, e-mail:
valasztas@gyor-ph.hu – címe-
ken érhető el.

Ismét választ
az ország

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

Több mint 25 éve
az Önök otthonában!

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

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!

4990 Ft-tól

Ventilátor típusok
• asztali
• álló
• oszlop
• padló
óriási választéka!

HŰSÍTŐ VENTILÁTOR AKCIÓ! 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Jubileumi ünnepségsorozattal ünnepelte a kerek év-
fordulót a Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája.

Borbély Julianna tagóvoda-vezető elmondta, az el-
múlt harminc év rengeteg emléket idéz fel benne, de
a legszebbek a közelmúltból valók, hiszen az önkor-

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Egy nappal azután, hogy Buda-
pesten aláírták a Győr-Gönyű
kikötő földhasználati szerződé-
sét, Kara Ákos miniszteri biztos
a helyszínen is felvázolta a közel
negyvenmilliárdos fejlesztés
részleteit. 

A tervezettel szemben nem százhúsz,
hanem kétszáz új munkahelyet hoz
létre a gönyűi kikötőben a német csa-
ládi tulajdonban levő Wuppermann-
csoport, amely Linzből Győrbe telepíti
galvanizáló üzemét  – mondta el a ki-
kötőben Kara Ákos győri országgyűlé-
si képviselő, a fejlesztés miniszteri biz-
tosa. Ennek értéke körülbelül har-
mincmilliárd forint.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Tavaly elindították a szö-
kőkutat, padokat és hul-
ladékgyűjtőket helyez-
tek ki a Kuopio parkban,
hogy megújult kikap-
csolódási helyet biztosít-
sanak a környéken élők-
nek. A fejlesztést most
folytatják a városrész ön-
kormányzati képviselői,
a park tovább szépül.

Radnóti Ákos, a vá-
rosrész egyik önkor-
mányzati képviselője em-
lékeztetett arra, tavaly
megtörtént a Kuopio
park felújításának első
üteme. Akkor elindítot-
ták a régóta nem műkö-
dő szökőkutat, ivókutat,
padokat és hulladékgyűj-
tő edényeket helyeztek
ki. A mostani fejlesztés-
sel egyedi dolgot szeret-
tek volna létrehozni a

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Rendhagyó szülői értekezletet tartott a napokban
Szilbekné Cseh Györgyi igazgatónő a Ménfőcsana-
ki Petőfi Sándor Általános Iskola alsó tagozatában,
ahova meghívta Takács Tímeát és Szabó Jenőt. A
városrész önkormányzati képviselői itt jelentették
be, hogy kibővítik az iskolát.

Takács Tímea elmondta, Ménfőcsanak az elmúlt
években rohamosan fejlődött, ami a lakosságszám
növekedésében is megmutatkozott, sok kisgyerme-
kes család költözött a városrészbe, ami az óvodá-
sok, iskolások számában is megmutatkozik. A fel-
merülő igényekre reagálva, új óvodát nyitottak a
Horgas utcában, most pedig az iskola bővítésén a
sor, ugyanis már a mostani tanévben is négy első
osztályt kellett indítani. Felmenő rendszerben prob-

Gönyűre jön a Wuppermann galvanizáló üzeme
Emellett az állam is végrehajt egy

nyolcmilliárd forintos fejlesztést. Ez ki-
terjed új hajóállások megteremtésére,
új partfalszakaszok kialakítására, to-
vábbá fejlesztésre kerül a vasúti és
közúti infrastruktúra is. 

Ennél is nagyobb előny, hogy a
2004 és 2006 közötti átgondolatlan
fejlesztések miatt, Magyarországnak
nyolcmilliárd forintot kellett volna visz-
szafizetni az uniónak, ám ha most új
erőre kap a fejlesztés, akkor komoly
esély kínálkozik arra, hogy a visszafi-
zetés elkerülhető lesz – mondta el Ka-
ra Ákos, aki köszönetet mondott Bor-
kai Zsolt győri és Major Gábor gönyűi
polgármestereknek azért, hogy támo-
gatják a beruházásokat.

Kara Ákos úgy vélekedett, az állami
fejlesztésekkel 2015 végére végezhet-
nek, az új üzem pedig 2016 nyár elején

kezdheti meg a termelést a kikötőben,
amely a fejlesztésnek köszönthetően, to-
vábbi beruházókat vonzhat a térségbe. 

A linzi galvanizáló üzem Győrbe tele-
pítése azt jelenti, hogy a Wuppermann-
csoport egy vadonatúj gyárat épít fel a

kikötőben, és vadonatúj gépsorokat is
telepít. A csoport tulajdonos-elnöke,
Wuppermann úr korábban járt már a
megyei önkormányzatnál. Kara Ákos mi-
niszteri biztosnak a terve, hogy a közel-
jövőben elhívja Győrbe és Gönyűre.

Ez a hatalmas beruházás nem jöhe-
tett volna létre Borkai Zsolt győri és Ma-
jor Gábor gönyűi polgármester támoga-
tása nélkül, biztos vagyok abban, hogy
e két önkormányzat segítő támogatásá-
val határidőre végezhetünk a munkák-
kal, és a térség fejlődése újabb lendüle-
tet kap – vélekedett Kara Ákos a kikötő-
ben tartott sajtótájékoztatón.

Major Gábor gönyűi polgármester
pedig azt hangsúlyozta, egy ilyen óri-
ási beruházás a helyi vállalkozások
számára is megbízásokat hozhat, le-
gyenek azok a vendéglátásban vagy
éppen az iparban érdekeltek.

Megújul a park
környéken élőknek –
hangsúlyozta a képvise-
lő. Radnóti Ákos kifejtet-
te, a főút felőli oldalra tíz
darab kockára vágott
gyertyánt ültettek, a pa-
nelházak felől pedig a
gyeprácsos utat oszlo-
pos tölgyekkel szegélyez-
ték. A képviselő bízik ben-
ne, hogy az adyvárosiak
ki fognak jönni a hangula-
tos parkba pihenni.

Szabó Erik, a város-
rész másik önkormány-
zati képviselője hozzá-
tette, az egész környék
megújul. Azt ígérte, a
park adyvárosi rend-
őrőrs felőli oldalát is
rendbe fogják tenni a kö-
zeljövőben, s 1-2 éven
belül összeér a két fej-
lesztés.

Az összesen 3 millió
forintba kerülő parkfelújí-
tást a Győr-Szol Zrt. mun-
katársai végezték.

Bővítik a csanaki iskolát

lémát jelentett volna a diákok elhelyezése – tette
hozzá a képviselő.

Szabó Jenő kifejtette, egy új szint építésével bővítik
a Győzelem utcai épületet. Itt négy tantermet, vizes -
blokkot, szertárt, zsibongót és tanári helyiséget alakí-
tanak ki, amelyet már idén szeptembertől használhat-
nak a diákok. A beruházás 120 millió forintba kerül,
amelyet Győr költségvetése 100 százalékban támogat.

30 éves a Mesevár Óvoda
mányzat kiemelt támogatásával számos fejlesztés tör-
tént az intézményben. Ezek közül említette az elkezdett
ablakcsere-programot, az udvar eszközeinek felújítá-
sát, a konyhai szekrény cseréjét. Hozzátette, az óvodá-
nak Kovács Tamás önkormányzati képviselő is sokat
segít, támogatásával valósulhattak meg például a mű-
padlócserék. Kiemelte, tehetséggondozó programjuk-
ban a drámajáték mellett a sakk oktatására és a test-
mozgásra is nagy hangsúlyt fektetnek.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntőjé-
ben elmondta, a Mesevárban folyó szakmai munka
legfőbb jellemzője, hogy minden a gyermekekért tör-
ténik. Hozzátette, az önkormányzat óvodafelújítási
programjával a gyermekek nevelésének körülményeit
szeretné folyamatosan javítani, ezért segítik ezt a fej-
lesztést is.

Az ünnepségen az önkormányzat elismerő oklevelét
vehette át Borbély Julianna tagóvoda-vezető, Bazsóné
Mészáros Andrea, Nagy Julianna, László Tiborné és Ko-
márominé Németh Gyöngyi óvodapedagógusok. 

KÖZÉLET  FEJLESZTÉS
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A diákok megismerték
Arrabona évszázadait
Véget ért az Arrabona évszázadai című
izgalmas műveltségi játék, melynek
egyik legfontosabb eredménye, hogy a
versenyző diákok Győrhöz való érzelmi
kötődése megváltozott. „Tudják már ki
volt Bisinger József, Xantus János és
Baross Gábor, felisme-
rik a barokk, a rene-
szánsz stílusjegyeit az
épületeken, megismer-
ték a köztéri szobrokat
és azok alkotóit, képe-
sek beszélni Győr kul-
turális életéről, megje-
gyezték a város neveze-
tes évfordulóit, büsz-
kék a jeles sportolóink-
ra és nem utolsósor-
ban jobban eligazod-
nak a belváros utcáin” –
fejtette ki Mennyeiné Várszegi Judit, a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár helyis-
mereti és különgyűjteményi osztályának
vezetője, zsűrielnök.

A várostörténeti játék a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ és a
Győr+ Média közös szervezésében va-
lósult meg. Az induló 45 csapat kéthe-

tente lapunkban megjelenő totón tesz-
telhette tudását Győrről, a kitöltést a
Győr+ Televízióban vetített kisfilmek is
segítették.

Prédlné Németh Margit művelődés -
szervező elmondta, a vetélkedő szóra-

koztató formában zajlott, és a média se-
gítségének köszönhetően a játék része-
sei nem csak a nevező diákok és pedagó-
gusaik voltak, hanem a tévénézők és az
olvasók is. Hozzátette, a jelentkezők nagy
száma bizonyítja, van igény az ilyen jelle-
gű ismeretszerzésre, játékra, vetélkedés-
re, így a játék jövőre is folytatódik.

Az Arrabona évszázadai játék nyertesei:

Első helyezett: Burcsellások csapat, Adyvárosi Móra
Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola, felkészítő
tanár Tóthné Szabó Viola     

Második helyezett: Győri négyek csapat, Radnóti Mik-
lós Általános Iskola, felkészítő tanár Kelemen Judit.

Harmadik helyezett: Arrabona sztárjai csapat,
Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, fel-
készítő tanár Várhegyi Judit

Bisinger Józsefet
is megörökítették
szerző: papp zsolt
fotó: gy. p.

Bisinger József üvegesmester
1780. május 24-én, 234 éve
született. A nagylelkű lokálpatri-
óta vagyonából egy alapítványt
hozott létre, amelyből több ne-
mes célt is támogatott. Ilyen volt
például az első győri óvoda
megalapítása Bisinger Alapítvá-
nyi Kisdedóvoda néven. Ennek
utódintézménye a mai Bisinger
Óvoda, ahol a híres mecénás
portréját elhelyezték.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, belvárosi önkormányzati
képviselő a kép avatásán elmond-
ta, városunkban már évtizedes ha-
gyomány, hogy a Győrhöz köthető
neves személyiségeket csempe-
képen is megörökítjük. Az irántuk
érzett tisztelet kifejezése mellett
azért is hasznos ez, mert így ami-
kor olvasunk egy-egy híres em-
berről, rögtön arcot is tudunk tár-
sítani hozzá. Az alpolgármester
megjegyezte, évtizedekkel ezelőtt

maga is ebbe az óvodába járt, bár
akkor az intézmény még a Bajcsy-
Zsilinszky–Teleki utca sarkán állt.

Hozzátette, a helyszín változott
ugyan, de a nevelés magas minő-
sége azóta sem.

Pallós Erzsébet óvodavezető
köszönetet mondott az alpolgár-
mesternek a támogatásért,
amelynek révén megvalósulha-
tott az alkotás, és Sándor József
Péternek, aki elkészítette a port-
rét. Az óvoda vezetője megemlé-
kezett az intézmény névadójáról,
majd a gyerekek vidám műsora
zárta az ünnepséget.

szerző: gy.p.
fotó: illusztráció

„Csak az képes nagy dolgokat elérni, aki
messzebbre tekint és kitágítja saját látókö-
rét” – vallja a győri Horváth Tibor, aki csapa-
tával az elmúlt hónapokban több mint ezer
diáknak tette lehetővé, hogy ingyen tanul-
hasson a világ kommunikációs nyelvén, an-
golul. A cégvezető társadalmi vállalkozásá-
nak keretein belül megalkotta azt az egyedül -
álló üzleti konstrukciót, melyben a cégek és
magánszemélyek működésükkel és tevé-
kenységükkel egy magasabb célt is szolgál-
nak: a vevők jótevőkké válnak. Az Oktassunk
Okosan Kft. legújabb projektjének köszön-
hetően, gyermeknapig további ezer tanuló-
hoz jutott el ingyenesen egy magyar fejlesz-
tésű, új szemléletű nyelvoktató szoftver. A
cég több mint kétszáz iskolával áll kapcso-
latban és ennél is több az ismert közéleti tá-
mogatóik száma. Ők kapcsolati és anyagi tő-
kéjükkel lehetővé teszik azt, amiért sokuk-
nak felnőttként kellett megküzdeniük, hogy

az idegennyelv-tudás hiánya ne korlátozza
őket céljaik és vágyaik elérésében.

„A kiválóság és a rövidlátás nem férnek meg
egymás mellett” – írja Daniel H. Pink Motiváció
3.0 című könyvében. A drasztikusnak számító
eredményt kutatásokra alapozva tette közzé:
csakis a belső hajtóerő, tehát nem a büntetés–
jutalmazás váltogatása biztosít tartós elége-
dettséget. „A szerző elsősorban a profitért léte-
ző gazdasági vállalatokat elemezte, mégis ez az
élet minden területére igaz. Mert legbelül úgy
vagyunk összerakva, hogy van egy lelki bank-
számlánk is, ahol jó cselekedeteinket tároljuk.
És ma már ez utóbbi nem másodrangú” – mu-
tatott rá Horváth Tibor és hozzátette, támoga-
tóik által eljutnak azokhoz a fiatalokhoz, akiknél
az akarat megvan, csak lehetőségre van szük-
ségük ahhoz, hogy még több tudást szerezze-
nek. Pártfogóik olyan profitorientált cégek és
vállalkozók, akiknél a társadalmi célú pénzköl-
tés dedikált adományozással párosul. „Ők meg-
értették, hogy nincs két jövő, gyermekeink jövő-
jében ott van a miénk is, ezért fontos az ő kép-
zésük és tudásuk gyarapítása” – fűzte hozzá.

„Gyermekeink 
jövőjében ott
van a miénk is”
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Lehetőséget biztosít internetes és telefonos álláskeresésre,
önéletrajz készítésére, álláskeresési tanácsadásra.

Helyszín: Győr, Kossuth L. u. 65-67.
Telefonszám: 96/529-555, 
Nyitva tartás: munkanapokon 8–13 óra között.

„Szociális Városrehabiltáció Győr-Újváros területén” nevet viselő,
NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001 sz. Mini projekt keretében.

SZT. CIRILL ÉS METHOD ALAPÍTVÁNY 
munkaerő-piaci szolgáltatást nyújt
térítésmentesen

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

A Győri Egyházmegye immár ti-
zenkettedszerre rendezte meg a
„Szeretet Napok” elnevezésű, jó-
tékonysági célú programsoroza-
tot, melynek bevételét teljes egé-

szében Böjte Csaba ferences
szerzetes erdélyi gyermekmentő
szolgálatának segítésére fordítja.
Az eseményen adták át azt a kö-
zel 3000 négyzetméteres – Leier
térkővel felújított – területet,
amelynek részeként teljesen
megújult a Győri Egyházmegye
püspöki udvara és kertje. 

„Köszönettel és hálával tarto-
zunk a Leiernek az újabb segítsé-
gükért! Eddig az udvarunk ka-
viccsal volt leszórva, ami egész
évben sok problémát jelentett

számunkra, télen szinte lehetet-
lenné tette a hó eltakarítását. A
felújított udvar most csodaszép,
zöldell a fű, eltűnt a parkolónkra
jellemző sár” – mondta el dr. Pá-
pai Lajos,megyés püspök a Győri
Egyházmegye főpásztora, majd
hozzátette: „A Leier céggel régóta

jó az egyházmegye
kapcsolata. Tőlük sze-
rezzük be a lelkipász-
tori szolgálathoz szük-
séges autókat, illetve
burkolóanyagot a fel-
újításokhoz. A cég jó-
indulatú segítségét
már többször, például
a helyi Szentlélek-
templom építésekor
is tapasztaltuk.”

A felújítási munka
több ütemben zajlott,
és három hét alatt fe-
jeződött be. Ez idő
alatt térkő került a
parkoló, az udvari be-
járó és a kertben lévő
gyalogutakhoz is.

„Évek óta baráti
kapcsolatot ápolunk

a Győri Egyházmegyével. Hisz-
szük azt, hogy felelős vállalat-
ként a Leier Hungáriának is kö-
telessége részt vállalni és segítő
jobbot nyújtania olyan intézmé-
nyeknek, szervezeteknek, ame-
lyek legfőbb célja maga is a se-
gítségnyújtás és a rászorulók tá-
mogatása” – mondta el a támo-
gatással kapcsolatban Komlós
Andor, a Leier Hungária Kft.
ügyvezetője.

„A jelenlegi felújításban a Lei-
er Castrum natúr, éles peremű

térkövünk, gesztenye melírozott
színű variánsát biztosítottuk az
egyházmegyének. Bízunk benne,
hogy az értékteremtő munkájuk
mellett, a Leier is hozzájárult ah-
hoz, hogy működésük komfortos
és gondtalan legyen” – mondta
el Brieber László, a Leier Hungá-
ria Kft. díszburkolatok üzletágá-
nak vezetője.

A Győri Egyházmegye rendez-
vénye szombaton jótékonysági
bállal kezdődött, másnap pedig
ünnepi szentmisével, majd egész
napos kulturális és gasztronó-
miai fesztivállal folytatódott a
Győri Püspökvár kertjében. A
kétnapos rendezvény során szá-
mos sztárvendég lépett fel: egyi-
kük Vastag Csaba – aki a Leier
Autó Kft. jóvoltából egy BMW
318 XD sport csomaggal ellátott
gépkocsival érkezett, és járja az
országot koncertjei során – vala-
mint Ferenczi György és a Racka-
jam. A győri Szeretet Napok köré
idén „Csillagösvény a Dunántú-
lon” címmel egy több állomásos
körút is szerveződött, melynek
során Böjte Csaba és a tusnád-
fürdői gyerekek az egyházmegye
több helyszínére is ellátogattak. 

A Leier egyébként már szám-
talanszor segítette a Győri Egy-
házmegye intézményeinek felújí-
tását, megújítását. Szállítottak
építőanyagot a Püspökvár, a
nagyszentjánosi templom, a ha-
lászi templom és a győri Rác
templomhoz is. A kapuvári Gar-
tai templomhoz pedig teljesen in-
gyenesen biztosította a szüksé-
ges építőanyagot a cég. (További
információ: www.leier.hu).

Leier térkővel újult meg
a Győri Egyházmegye
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OTTHONUNK  VÁROSRÉSZEK

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Sziget és Újváros napjainkban jelen-
tős átalakuláson megy keresztül,
nemcsak az újvárosi rehabilitáció, de
a 2017-es győri rendezésű Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsoló-
dó beruházások is újra fókuszba he-
lyezik Győr egykor szebb napokat lá-
tott területét. Az önkormányzat hosz-
szú távú törekvése, hogy e két város-
rész újra Győr ékszerdobozává váljon,
Pinnyédet pedig ma is a nyugalom szi-
geteként emlegetik…

Az egykoron gazdag és rendezett
városrészek az előző rendszer idején
enyészetnek indultak. 2006-tól kezdve,
2010-től pedig különösen intenzíven
számos városi döntés szorgalmazza,
hogy ismét Győr meghatározó területé-
vé váljanak. Az első nagy lépés az ön-

Otthonunk: Sziget, Újváros 
kormányzat saját beruházásában meg-
valósult Jedlik-híd és a hozzá kapcso-
lódó úthálózat megépítése volt, amely
nem csak a városközpont tehermente-
sítését szolgálta, de közvetlen közúti
kapcsolatot nyitott Révfalu és Sziget
között. A második jelentős tényező az
újvárosi szociális városrehabilitáció
megindítása volt, amelyet az önkor-
mányzati önerő mellett az unió 1,1 mil-
liárd forinttal támogat – hangsúlyozza
Fekete Dávid alpolgármester, a terület
egyik önkormányzati képviselője, az Új-
városi Részönkormányzat elnöke. „Fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy itt nem
csupán épületek, közterületek felújítá-
sáról van szó, hanem olyan programok-
ról, amelyek segítik az itt élő hátrányos
helyzetű emberek életét. Nagy dolog,
hogy számos új funkciót kapott a Ber-
csényi liget, hogy egyre több Kossuth
utcai ház tündököl régi fényében, hogy

a templom és az iskola is megszépül,
de legalább ekkora eredmény, hogy az
úgynevezett softelemekkel hozzá tu-
dunk járulni a lakosság fejlesztéséhez
képzettségi, egészségi vagy épp kör-
nyezettudatossági szempontból.” A
program keretében a Bercsényi liget is
teljesen átalakult, a fiatalok számára
KRESZ-park, az időseknek pihenőliget
létesült. A sportolást egy műfüves foci-
pálya szolgálja. A tér ma már nem szét-
választja, hanem összeköti Szigetet és
Újvárost, valamint az itt élő embereket.
„Emellett igyekeztünk a városrész lakó-
utcáit is felújítani, így készülhetett el a
Sütő és a Tél utca is.”

A harmadik elemként egy igazán
nagy falatot említhetünk, ez pedig a
2017-es olimpiai fesztivál. A győri
olimpiai központ fejlesztése már meg
is kezdődött Szigetben, jelenleg a vá-
rosi versenyuszoda építése zajlik, és

ősszel már birtokba is vehetik a győri-
ek az ötvenméteres versenymeden-
cét is magában foglaló létesítményt –
emeli ki Szeles Szabolcs, a terület má-
sik önkormányzati képviselője. „So-
kan még nem is érzik, hogy mekkora
esemény közeleg! Ha belegondolok,
hogy szeretett városunkban, azon be-
lül is épp Szigetben lobban majd fel az
olimpiai láng, még ma is beleborzon-
gok!” A rendezésből egyébként a vá-
ros hosszú távon is profitál, hiszen az
állami támogatással megépülő létesít-
mények, az uszoda mellett a tenisz-
központ, a judo- és a tornacsarnok,
vagy épp az atlétikapálya itt maradnak
nekünk, és Győr sportját erősítik, a fi-
atalok lehetőségeit szélesítik. Az em-
lített három nagy projekt mellett per-
sze kisebb léptékű, de az itt élők min-
dennapjait jobbá tevő fejlesztések is
történnek. Elég csak a közbiztonság

Városunk az elmúlt esztendőkben jelentős fejlődésen ment keresztül. Számos nagyberuházás valósult meg, és zajlik napjainkban is. Új
cikksorozatunkban Győr városrészeibe látogatunk, hogy megnézzük, miként érintette a fejlődés az egyes lakókörnyezeteket. 
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és Pinnyéd
javítására tett intézkedésekre gondol-
ni. A közelmúltban új rendőrségi iroda
nyílt a Köztelek utcában, és a közterü-
leti kamerarendszer bővítése is folya-
matos – teszi hozzá a képviselő. Ki -
emelten fontosnak tartom, hogy a

Szent Rókus-plébániatemplom fel-
szentelésének 300. évfordulójára a
roppant elhanyagolt Simor János püs-
pök tere is túl van a felújítás első fázi-
sán, a templom pedig díszkivilágítást
kapott. Mint mondja, a lakóutcaprog-

ram keretében számos utca újult meg,
a Radnóti út 1-es főúthoz történő ki-
kötése pedig jelenleg is zajlik. 

A fejlesztések sorából nem szabad
kifelejteni, hogy a Jedlik híd megépí-
tése után három évvel az önkormány-
zat újabb műtárgyépítést valósított
meg saját erőből, ez pedig a Szigetet
Pinnyéddel összekötő híd, amelynek
kapcsolódó útja kialakítás alatt áll. Ez
az új kapcsolat könnyebben elérhető-
vé teszi a nyugalom szigeteként is em-
legetett Pinnyédet úgy, hogy közben
felesleges forgalmat sem terhel a vá-
rosrészre, ráadásul Sziget és Újváros
szempontjából is stratégiai fontossá-
gú, várhatóan átadása után forradal-
mian megváltoztatja a környék közle-
kedési szokásait.

Az állami támogatás nem csak az
olimpiai fesztivált érinti, hiszen a kor-
mányzat 4,7 milliárd forinttal támogat-
ja a Rába menti evangélikus épület-
tömb teljes felújítását. A lutheránus
sziget esetében sem csupán megszé-

pülésről van szó, de bővítik a szeretet-
ház férőhelyeit, új óvodaépület, az is-
kolához pedig új tornaterem épül, sőt
egy új kollégium is a tervek között sze-
repel. Az Insula Lutherana 2017-re, a
reformáció 500. évfordulójára készül
el, és utána a győriek előtt is megnyit-
ják a számtalan kincset rejtő épület-
együttest.

Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, hogy a város ezen területeit
képviselhetjük, hiszen amiket megál-
modtunk, azokat sorra láthatjuk való-
ra válni. Sőt, még talán kicsit többet
is annál! Győr e területe nagy lehető-
ségeket rejt magában, ezeket szeret-
nénk megfelelően kiaknázni – mond-
ja Fekete Dávid, Szeles Szabolcs pe-
dig hozzáteszi, Sziget és Újváros re-
habilitációja nagyon nehéz, de annál
nemesebb feladat. „Ma még talán ki-
csit kopott, de rendkívül értékes vá-
rosrészekről beszélünk. Visszaadni
régi fényüket, méltóságukat, ez a mi
feladatunk!”
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HIRDETÉS FEJLESZTÉS

szerző: gy. p.

A győri Széchenyi István Egyetem
és a Magyar Regionális Tudományi
Társaság május 21-én rendezte
meg „Az ipari városok fejlődési kilá-
tásai Közép-Európában” (The deve-
lopment prospects of industrial citi-
es in Central Europe) című nemzet-
közi szakmai konferenciát. Az angol
munkanyelvű esemény célja az ipar
új versenyképességi tényezőinek és
az ipari városok fejlődési kihívásai-
nak feltárása a válság alatt és után.
Az előadások és kerekasztal-beszél-
getések ezért kiemelten foglalkoz-
nak az innováció, új iparágak és tár-
sadalmi fenntarthatóság kérdésével
is; és arra is választ keresnek, hogy
a külföldi beruházásokra építő ipar-
fejlődés mellett mivel lehet elősegí-
teni az újraiparosítást, a hazai tulaj-
donú ipari vállalkozások megerősí-
tését és növekedését.

A konferenciára Magyarország
mellett Csehországból, Lengyelor-
szágból, Szlovákiából és Szerbiából
érkeztek előadók. Az esemény ezért
alkalom a kutatási eredmények
nemzetközi összehasonlítására és a

szerző: gy. p.

Energetikai megtakarítást ered-
ményező és technológiai korsze-
rűsítést jelentő beruházást hajt
végre a Győr-Szol Zrt. a távhő-
szolgáltatás területén. A munká-
latok április 15-én kezdődtek és
augusztus 31-ig tartanak. 

A beruházás tárgyát képező, több
száz lakást ellátó nagy tömbhőköz-
pontok (szolgáltatói hőközpontok) és
az ellátott épületek közötti szekunder
hálózat műszaki állapota szükségessé
tette a hálózat felújítását.  

A Győr-Szol Zrt. úgy döntött, hogy
nem a harminc évvel ezelőtti technoló-
giát rekonstruálja, hanem az épületek
hőfogadóit közvetlenül a primer rend-
szerre csatlakozó, csak az adott épületet
ellátó felhasználói hőközpontokká alakít-
ja át. A szolgáltatói hőközpontokat meg-
szünteti, a hőközpont és az egyes épüle-
tek közötti szekunder fűtési és használa-
timelegvíz-távhővezetékeket korszerű,
előre szigetelt, közvetlen földbe fektet-
hető, primer távhővezetékekkel váltja ki,
a hőfogadók helyett pedig felhasználói
hőközpontokat alakít ki, melynek szabá-

Nemzetközi konferencia
a Közép-Európai ipari városokról

Energetikai fejlesztés
a Győr-Szol Zrt.-nél

közös problémák, lehetőségek feltá-
rására; az egyetemi hallgatók, dok-
toranduszok és más érdeklődők szá-
mára pedig arra, hogy megismer-
kedjenek a szakma legújabb ered-
ményeivel.

A konferenciát „A Győri Jármű-
ipari Körzet, mint a térségi fejlesz-
tés új iránya és eszköze” című pro-
jekt keretében szervezte meg a győ-
ri egyetem. A közel hatvan egyete-
mi és akadémiai szakértőt bevonó
kutatási program célja, hogy feltár-
ja, mi tarthatja fenn és javíthatja a
győri ipar versenyképességét a kö-
vetkező évtizedben. A kutatási pro-
jekt tehát azt vizsgálja, hogy Győr
gazdaságában hogyan alakítható ki
egy versenyképes, a jármű- és gép-
iparra alapozott iparági körzet,
amely növekvő foglalkoztatás és
életminőség mellett is képes meg-
őrizni a város nemzetközi verseny-
képességét, és példát szolgáltatni
más hazai térségek számára is. Ez
a folyamatos tanulás mellett új ter-
mékek, technológiák kifejlesztését,
a gazdaság, egyetemi szféra és vá-
rosvezetés közötti kapcsolatok el-
mélyítését igényli.

lyozása az adott épület igényéhez alkal-
mazkodik, biztosítva a távhőenergia ha-
tékonyabb felhasználását. 

A beruházás eredményeként a Sza-
bolcska utca 27. szám alatti hőközpont,
a Simor János püspök téri 1. hőközpont,
a Petz Lajos utca 18. szám alatti hőköz-
pont 1. fűtésblokk, valamint a Kodály
Zoltán utca 2/E. szám alatti hőközpont
1. fűtésblokk szolgáltatói körzeteihez
kapcsolt épületek saját primer hőköz-
ponttal fognak rendelkezni.

A munkák során 28 db új felhasználói
hőközpontot, valamint ezek primer hő-
energiával történő ellátására 984 méter
új, előre szigetelt távhővezetéket is tele-
pítenek. A fejlesztésnek köszönhetően a
hőveszteség, valamint a hőközpontok
üzemeltetéséhez felhasznált villamos
energia mennyisége csökken, és ezzel
összefüggésben kevesebb lesz az üveg-
házhatású gázok kibocsátása is. 

A Győr-Szol Zrt. a fejlesztések megva-
lósítására a Környezet és Energia Opera-
tív Programból a KEOP-5.4.0/12-2013-
0017 projekt keretében 109.693.683 fo-
rint vissza nem térítendő támogatást ka-
pott, mely a beruházás költségeinek a fe-
lét fedezi. A fennmaradó részt a szolgálta-
tó önerőből finanszírozza.

szerző: gy. p. 
fotó: marcali gábor

Újabb nagyszabású beruhá-
zás fejeződött be a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen. A Környezet és
Energia Operatív Program kere-
tében az Európai Unió és magyar
állam támogatásával felújították
az intézmény immár 40 éves Ba-
ross Gábor Építési és Közlekedé-
si Intézet és a Jedlik Ányos Gé-
pész-, Informatikai és Villamos-
mérnöki Intézet épületét.

Az Széchenyi István Egyetem
az oktatási épületeket két önálló,
de egymással párhuzamosan fu-
tó európai uniós projekt kereté-
ben korszerűsítette. Az össze-
sen több mint egymilliárd forin-
tos beruházás keretében hőszi-
getelték a tanulmányi épülete-
ket, kicserélték az ablakokat, a
déli oldalra árnyékoló szerkeze-
tet, a tetőre, az összekötő tor-
nyokra és a laborépületre nap-
elemeket szereltek fel, valamint
korszerűsítették a gépészetet. A
felújítással a campus arculata is
megváltozott, egységessé vált,
eltűnt a kontraszt az új épületek

Megújult a Széchenyi-egyetem
és a 70-es években épült beton-
kolosszusok között.

Az egyetem a két KEOP-pro-
jekten elnyert uniós és kormány-
zati támogatás mellett 40 millió

forintos önrészt vállalt és 100 mil-
lió forint saját erőt biztosított a
felújításhoz. 

A megbízást – az egyetemen
már több nagy beruházását el-
végzett két cég, a Zalai Általános
Építési Vállalkozó Zrt. és a West
Hungária Bau Kft. konzorciuma

nyerte el, s a tervezett határidőre
be is fejezte a munkát.

A korábbinál hatékonyabb fel-
használással és a napsütéses
nyári napokon akár az érintett

épületek teljes energiafogyasztá-
sát fedező rendszerrel összessé-
gében mintegy harminc száza-
lékkal csökkenthetik ezen egysé-
gek energiafelhasználását. Az
egyetem vezetése azzal számol,
hogy a beruházás költségei öt
esztendő alatt megtérülnek.

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK!

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

30/754-0211
E-mail: info@galbusz.hu 

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

20/952-8310

www.galbusz.hu

NYARALÁS AZ ADRIÁN AUTÓBUSSZAL! 
— Lido di Jesolo
07.19—26. 139.000 Ft/fô félpanzióval

—fakultatív program: 
vacsorával egybekötött
hajókázás a Vltaván  
2014.06.20—22. 
43.000 Ft/fô félpanzióval

PRÁGA A VÁROSOK KIRÁLYNÔJE 

Utazás a Csalagúton
át Párizsba 
07.18-24. 7 nap/6 éj 
172.000 Ft/fô
félpanzióval

LONDON: Tower-híd / Buckingham palota
/ Piccadilly / Madame Tussaud panoptikum/
Westminster-apátság / Stonhenge
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A győri Széchenyi István Egyetem
és a campuson működő Járműipa-

ri Kutató Központ (JKK) csütörtök
délelőtt bemutatta és üzembe he-
lyezte saját fejlesztésű, elektromos
kisautóját. A járművet a „Hibrid és
elektromos járművek fejlesztését
megalapozó kutatások” című euró-
pai uniós projekt részeként  egy ma

Elektromos autót helyezett forgalomba
a Széchenyi István Egyetem

záruló nemzetközi szakmai tanács-
kozás keretében mutatták be.

A kétszemélyes járművet egy 15
kW teljesítményű, saját fejlesztésű,
állandó mágneses szinkronmotor
hajtja, amelynek végsebessége 80

km/óra. Az autó súlya 340 kilo -
gramm, s alacsony sebes-

ségtartományban kiváló-
an gyorsul. Helyszük-

séglete kicsi, de ké-
nyelmes két sze-
mély számára
és a csomagtér
is elegendő egy
bevásárláshoz.
Kényelmesen
rugózott, köny-
nyen kormá-
nyozható jár-

mű, ami rövid tá-
von jól használható a

mindennapokban. 
Az autó jelenleg 3 kWh-s akku-

mulátorral rendelkezik, ennek ha-
tótávolsága 50-80 kilométer. Na-
gyobb kapacitású akkumulátorral
egy feltöltéssel 180-250 kilomé-
ter megtételére is alkalmas.

Az autót a Széchenyi István
Egyetemen működő Járműipari
Kutató Központ fejlesztette az itt
dolgozó kutatók, egyetemi okta-
tók és hallgatók részvételével. A ki-
vitelezés egy része az egyetemen
történt, míg bizonyos munkákat
az egyetemmel kapcsolatban álló
vállalkozók bevonásával végezték. 

A tesztelésre az egyetem saját
fejlesztésű próbapadján és a jár-
műben került sor. Minden villa-
mos hajtáselemből két példány
készült, így amíg az egyiket motor-
fékpadon tesztelték, a másikat be
tudták szerelni a járműbe.

A jármű forgalomképes, forga-
lomba helyezése folyamatban van.

A Széchenyi István Egyetem
Járműipari Kutató Központja ma
záruló „Workshop on Design, Si-
mulation, Optimization and Cont-
rol of Green Vehicles and Trans -
portation” elnevezésű szakmai ren-
dezvényén hazai és külföldi szak-
emberek tárgyalnak a hibrid és
elektromos autók fejlesztésével és
a városi közlekedés szervezésével
kapcsolatos kutatásokról.
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kép és szöveg: gy. f. z.

Gyermeknapi koncertre, egy különle-
ges zenei élményre várja a Győri Fil-
harmonikus Zenekar az érdeklődő
gyermekeket és szülőket a Richter Te-
rembe május 25-én 10.30-tól. A
hangversenyen bemutatkozik, és a
délelőtt egyik különlegességét adja a
milánói Allegro Moderato olasz ifjúsá-
gi zenekar, amelynek tagjait pszicho-
lógiai problémás fiatalok, hivatásos
zenészek alkotják. Az 1999-ben alapí-
tott zenekar célja, hogy lehetőséget
teremtsen a sérült gyermekek zenei
nevelésére, és egy, a zenei terápiával
foglalkozó központtá váljon, ezzel is
segítve a fogyatékos gyermekek, fia-
talok kulturális és zenei nevelését. Ze-
nekarként való fellépé sük pedig hoz-
zájárul ahhoz, hogy az egyénileg és a
személyre szabott módon elsajátított
zenei tudást egymásra is odafigyelve,
együtt tudják megélni és előadni. Szá-
mos rangos helyen volt már lehetősé-
gük a bemutatkozásra, így 2003-ban
egyedüli meghívott zenekarként „A fo-
gyatékkal élők európai éve” záró ün-
nepségén Rómában, a Szent Pál-

Gyermeknapi koncert 
a Richter Teremben

templomban, vagy 2007-ben Brüsz-
szelben, az Európai Parlamentben.
Gyermeknapi koncertjükön Elgar,
Grieg, Muszorgszkij, Verdi, egy-egy
műve csendül fel sajátos és felemelő-
en érzékeny előadásmódjukban. A
hangverseny második részében, a
házigazda Győri Filharmonikus Zene-
kar fog zenélni, és előadásukon győri
fiatal, tehetséges zenét tanuló gyer-
mekek közreműködésével szólaltatják
meg például Mozart és Vivaldi egy-
egy alkotását.

Felnőtt jegy ára 1000 forint,
amennyiben gyermekekkel érkezik,
úgy minden jegy 500 forint.

A koncert után minden gyermek-
nek fagylalttal kedveskednek.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A számokkal mindig hadilábon állt, a PIN-
kódokat dallamként jegyzi meg, azt fordítja
számsorrá, mesélte többek mellett a Sza-
badhegyi Találkozásokon Sebestyén Márta
népdalénekes Simon Róbert alpolgármes-
ter vendégeként.

„El sem tudtam képzelni, hogy vannak olyan csa-
ládok, ahol nem énekelnek” – emlékezett vissza
Sebestyén Márta, akinek evidens volt, hogy a ze-
ne bűvöletében nő fel, hiszen édesanyja zenepe-
dagógus, Kodály Zoltán utolsó tanítványainak
egyike. Nem tanult énekelni, de ami hatással volt
rá, azt megjegyezte. Kodályt 80. születésnapján a
háromszáz kis óvodás közül egyedül is köszöntöt-
te, „megköszöntem Kodály bácsinak, hogy ilyen
szép zenéket írt nekünk. Ha mindenki ilyen szé-
pen énekli, mint te, akkor érdemes volt megírni –
felelte a zenetudós”.

Sebestyén Márta édesapja világjáró közgazdász
volt, nem sok lelki kapcsolata volt a zenével, a folk-
lór viszont érdekelte. „Így amerre járt, mindenhon-
nan népzenét hozott, melyek egy nemzet gondolko-
dásának, erkölcsi világának eszenciái” – vélekedett
a budapesti születésű énekesnő. Hogy micsoda
kincs van a torkában, azt Sebő Ferenc, Kossuth-dí-
jas énekes fedezte fel, akinek egy könyvtárban vé-
gigénekelt egy néprajzi gyűjtést. „Elkerekedett a

Világhírű népdalénekesünk Szabadhegyen mesélt
szeme, nem gondolta volna, hogy ott a városban
ilyet hallhat” – emlékezett vissza. Másnap az iskola-
tévében „indult” a karrierje, ekkor volt harmadik
osztályos gimnazista. Az utolsó évet már nehezen
tudta végigjárni az iskolában, társai egyébként min-
dig különcnek gondolták: „milyen gyerek az, aki gre-
goriánokat hallgat?”

Sebestyén Márta mesélt arról is, hogy rendsze-
resen járt Erdélybe népdalokat gyűjteni az 1970-es
évek elejétől, többnyire táncos kollégáival, hogy ne

csak szalagról hallják, az eredeti közegben is tanul-
mányozhassák a dalokat. Kallós Zoli bácsi ajánlásá-
val megnyíltak az ajtók és a szívek, életre szóló örök-
séget kapott az ottani emberektől.

Szó esett a ’80-as évek korszakalkotó rockope-
rájáról, az István a királyról is, melyben ő volt Réka
hangja, az arcával viszont nem szerepelhetett.

Sebestyén Márta huszonöt évig a Muzsikás
együttessel énekelt, rengeteg CD-n hallható a
hangja, számos tengeren túli lemezboltokban is
kapható. Így szeretett bele Az angol beteg rendező-
je a Magyarszováton tanult Szerelem, szerelem cí-
mű dalába, s kapta meg többek között a legjobb
filmzenéért járó Oscar-díjat. A drámában a magyar
énekesnő ezen kívül egy fájdalmasan gyönyörű fel-
vidéki népdalt, angol fordításban a Cathrin’s lul-
labyt is énekli. Egy másik világhírű kapcsolata a
francia Deep Forest együttessel volt, az együttes
két tagja egy időben, csak egyikük Párizsban, má-
sikuk pedig Londonban hallgatta meg Márta dalát,
mindketten felfigyeltek rá, a lemezért Grammy-díjat
kaptak. A Marta's Songot több dj is feldolgozta min-
den földrészen, „nagyot nőttem ezzel a fiaim szemé-
ben” – tette hozzá humorosan a népdalénekes, aki
minden magyarországi díjat megkapott, amit egy
művész elnyerhet. Sebestyén Márta bejárta az
egész világot az országot képviselve, énekelt a ja-
pán császár, a spanyol király és az angol uralkodó
előtt is, 2010-ben első magyar művészként pedig
Unesco-díjat kapott a kultúrák közti párbeszédért
és a béke közvetítéséért.
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SZABADIDŐ HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Több ezer ember szórakozott, halászlét
főzött és kóstolt, poharazott, énekelt
Gyirmóton a negyedik alkalommal meg-
rendezett halászléfőző versenyen. Az
Aranyhal Szabadidő Központba a hely-

belieken, a győrieken kívül érkeztek ven-
dégek, csapatok Székesfehérvárról, Kör-
mendről, Pápáról, s a Somló környékéről
is. Főleg baráti társaságok foglalták el a
tó környékét. Az Aranyhal étteremben
halat vásárolhattak azok, akik meg akar-
ták mutatni főzőtudományukat.

A családtagok, a gyerekek sem unat-
koztak, volt modellező bemutató, játszó-
ház és arcfestés. Délután a Téti Fúvósze-
nekar térzenével szórakoztatta a közön-

Népszerű a gyirmóti
halászléfőző verseny

séget. Később Hajnal Nikolett és Fényes
György énekelt Greznár Zoltán és ci-
gányzenekara kíséretével. Fellépett a
Marcal Néptáncegyüttes is, majd a lát-
ványos borlovag-avatást követően a La-
tin Trió játszott örökzöld dallamokat. 

A halászléfőző versenyre 27 csapat
nevezett be. Az érdeklődők adomány-
jegyért cserében kóstolhatták meg a
magyaros ebédet. A jegyekből szár-
mazó bevételt a szervezők jótékony
célra, a gyirmóti templom oltárának a
felújítására ajánlották fel. Többen a
kóstolásra szolgáló jegy megváltásán
túl is adtak adományokat a felújításra.

A zsűri Pintér Csaba, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kormányhivatal
földművelésügyi igazgatója elnökleté-
vel összesen 6 arany, 11 ezüst és 11
bronz fokozatú oklevelet ítélt oda a
legfinomabb hallé alkalmi szakácsai-
nak. A díjkiosztáson, s az egész ese-
ményen részt vett többek között Ba-
lázs Fecó zeneszerző, énekes.

Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő lapunknak elmondta, a rendez-
vény egyre népszerűbb, egyre több
vendég érkezik, ezért a jövőben több
újdonságra is számíthatnak az érdek-
lődők. Bővítik például a parkolóhelyek
számát is, hogy az esemény közelé-
ben tudjanak megállni az autósok.

LAKOSSÁGI KÖZZÉTÉTEL

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport 
Bemutatja Győr Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének
alábbi tárgyú településrendezési eszköztervezetek módosításait.

A tervmódosítási javaslatok 2014. május 23-tól tekinthetők meg az önkormányzat előcsarnokában.

SZTM 2013-036 Győr-Marcalváros, 
Ikva utca 821 sz. bevezetŐ út közötti telektömb
övezeti lehatárolásának módosítása
SZTM 2013-037 Győr-Marcalváros
Reisz Frigyes u. 9–11. 00369 sorszámú telektömb
övezetekre bontása a kialakult funkciók vizsgálata
alapján
SZTM 2013-038 Győr-Ménfőcsanak, 
Koroncói út melletti külterület 01604/8 hrsz-ú ingat-
lan és környezete – lovas terápiás funkció vizsgálata
SZTM 2013-039 Győr-Révfalu,
Irinyi János utca, 12097/4 hrsz-ú utca, Gyümölcs
utca, Új Bácsai út által határolt telektömbön belül
építési helyek lehatárolásának módosítása.
SZTM 2013-040 Győr-Ménfőcsanak,
Veres Péter utca mögötti lakóterületen belül a
02490, 02574 sorszámú övezet beépítés feltételei -
nek vizsgálata
SZTM 2013-042 Győr-Ménfőcsanak,
Hegyalja út mellett nyeles telek kialakítása
SZTM 2013-043 Győr-Nádorváros
Szent Imre út mellett szervizút kijelölése

Tervezési területek

SZTM 2013-044 Győr-Ménfőcsanak
Malom utca, GyŐri út, vasút által határolt telek-
tömb. Tömbön belüli övezeti határ módosítása
SZTM 2013-045 Győr-Sziget,
Esze Tamás utca telektömbök összevonása
SZTM 2013-047 Győr-Szabadhegy,
Patkó utca, Kakashegy utca közötti 00569* sorszá-
mú övezetben építési helyek kijelölése
SZTM 2013-048 Győr-Révfalu
Malomsok sétány területe 01122 sorszámú övezet
módosítása
SZTM 2013-051 Holt-Duna–
Vásárhelyi Pál u.– Hédervári út–Duna–Selmeci u. át-
kötés, tömbvizsgálat és szabályozásiterv módosítás
SZTM 2013-053 Kertész u.–14-es út
közti terület
övezethatár-módosítás 01244 – 01245 övezetek
SZTM 2013-056 Győr-Révfalu
Rónay J. u.–Ady E. u.,–Damjanich u. által határolt
telektömb 01093 sorszámú övezet módosítása
SZTM 2013-061 Győr-Ménfőcsanak,
01836,01837 sorszámú övezetek.

Téti Takarékszövetkezet, 9100 Tét, Fô u. 86.

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

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

Tét, Fô u. 86. • 96/561-245 • 96/561-246

Fogyasztási személyi hitel igényelhetô
ingatlanfedezet nélkül. Kamat évi: 18%. 
THM: 25,53% ( 500.000 Ft hitelösszegre, 3 év 
futamidô)(2 KHR díjjal és biztosítási díjjal számolva)

ÉPÍTKEZÉS? VÁSÁRLÁS? KORSZERÛSÍTÉS?

Támogatott lakáscélú 
hitel igényelhetô

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

• korszerûsítésre
(THM: 6,67 %)

>  Épületek utólagos szigetelése
>  Ablakcsere
>  Tetô cseréje, fel  új í tása 

szigetelése
>  Központi fûtés ki a la kítása 

vagy cseréje
>  Fürdôszoba létesítése.

A Téti Takarékszövetkezetre mindig számíthat!

További részletes tájékoztatásért kérjük, érdeklôdjön kirendeltségeinken, ahol 
pénzügyeit gyorsan, kényelmesen és barátságos környezetben intézheti.

Kirendeltségeink nyitva tartása megtekinthetô a www.tetitakarek.hu weboldalon.

Nem várt kiadás? 

Használt lakást vásárolna? 
A Téti Takarékszövetkezetnél erre is van megoldás
otthonteremtési kamattámogatott hitel
(THM: 7,35%), (341/2011 Kormányrendelet alapján)
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szerző: gaál józsef
recept: sári ákos
fotó: o. jakócs péter 

Konyharovatunk ezút-
tal a huszonötödik szü-
letésnapját ünneplő
Szalai Vendéglőben
ven dé geskedik, Sári
Ákos főszakács már a
nyár jegyében, grillen
is elkészíthető fogáso-
kat, idei zöldségekkel
gazdagon körített fő -
ételeket kínál olvasó-
ink figyelmébe. Ákos
Győrben tanult és le-
gendás mesterek keze
alatt dolgozott, legto-
vább a Szalai család
Kishalász és Nádor ét-
termeiben. A klasszi-
kus magyar konyha hí-
ve, de a korszerű tech-
nológiákat használja
és a nemzetközi tren-
det követi, a Szalai
Vendéglőnek a győriek
mellett számos német
törzsvendége is van. A
hangulatos, udvari te-
raszos belvárosi ven-
déglátóhely egyre nép   -
szerűbb, felújítása, öt-
ven férőhelyes bővíté-
se nemrégiben fejező-
dött be. 

Nyár a Szalai Vendéglőben 

Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg tonhalsteak, só, bors, vaj, olívaolaj,
50 dkg rizottórizs, 1 darab sonkahagyma, 40 dkg zöldség, sárgarépa,
cukkini, karalábé és spárga, vegyesen, ízlés szerint parmezán, citrom.   

Elkészítése: A 20 dekás halszeleteket sózom, borsozom és rost-
lapon vagy serpenyőben, vajon vagy olívaolajon megsütöm. Mele-
gen tartom, elkészítem a rizottót. A sonkahagymát apróra vágom,
olívaolajon megpirítom, ráborítom a rizottórizst és alaplevet adagol-
va hozzá, háromnegyedes keménységűre főzöm. A rizst lehűtöm, a
zöldségeket apróra vágom, leforrázom, és szintén lehűtöm. A zöld-
séges rizottót kevés alaplével készre főzöm, parmezánt és vajat ke-
verve hozzá, hogy krémszerű és szaftos legyen. A spárgát megpu-
colom, sós, citromos vízben 5-8 percig főzöm, majd lehűtöm. Tála-
láskor a spárgát melegített vajba forgatom, úgy helyezem rá a halra.      

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg bélszín, a páchoz olaj,
2-3 evőkanál mustár, só, bors, ízlés szerint. A grillzöld-
séghez 1 kg friss zöldség, cukkini, padlizsán, sárgarépa,
új borsó, póréhagyma, vegyesen. A püréhez 40 dkg
paszternák, 8 dl főzőtejszín, 20 dkg vaj, só. 

Elkészítése: A bélszint sózom, borsozom és mustá-
ros, olajos pácban egy napig pihentetem. Felhasználás-
kor 25 dekás szeleteket vágok belőle, kézzel nyomogat-
va puhítom. Rostlapon médiumra, rózsaszínre sütöm
és egy edényben tálalásig melegen tartom. Az idei zöld-
ségeket előkészítem, nagy darabokra vágom és grill-la-
pon vagy serpenyőben, kevés olívaolajon megpirítom.
Sóval, borssal, kakukkfűvel ízesítem, de csak utólag. A
paszternákot megpucolom, apróra vágom, alaplében
megfőzöm és leszűröm. Tejszínt, vajat, sót adok hozzá,
botmixerrel pürésítem.

Tonhalsteak zöldséges rizottóval és spárgával 

Szürkemarha-bélszín paszternákpürével,
idei grillzöldségekkel

KÉP ÉS SZÖVEG:
BORHÁLÓ GYŐR

Borokat ajánlunk a
figyelmükbe hétről
hétre, amiket úgy
érezzük, hogy mi fe-
deztünk fel Önöknek
és nagyon elnyerték
tetszésünket. Sok
szem pontot mérle-
gelünk, de egy biz-
tos: a lényeg mindig
maga a bor és az,
hogy Önnek is ízlik-e.
Bemutatjuk a hét

szerintünk legizgal-
masabb tételét.

Lisicza Rosé 2013

Az 1998-ban alapított
családi borászat szíve-
lelke Lisicza Sándor, ki-
nek legfőbb segítője
testvére, István. A 14,5
hektáros szőlőterüle-
tük a Mecseki Borvidé-
ken található kis falucs-
ka, Helesfa határában
található. A borok fajta-
összetétele igen válto-

zatos, a kínálatban he-
lyett kapott a klasszi-
kus világfajták és a ha-
gyományos magyar faj-
ták mellett a borvidék
különlegessége, a Cir-
fandli is. Sándor hisz a
régi mondásban, mi-
szerint a jó borhoz jó
szőlő kell, így semmit
sem bízva a véletlenre,
kizárólag saját termelé-
sű szőlőt dolgoz fel a
borkészítés során. Ma-
gas hozamkorlátozás-
sal műveli a szőlőt,

ezért tudja szinte mind-
egyik fajta legegészsé-
gesebb, valódi arcát,
karakterét megmutatni.
A pincetechnológiája
naprakész, többek kö-
zött hűthető-fűthető
acéltartályok is segítik
munkájában.

A 2013-as rosé inten-
zív illatában citrus és
bodza, ízében az évjárat-
ra jellemző almás-körtés
gyümölcsösség és sok
fűszer jelenik meg. Ré-
tegzett, mély bor, hosszú

utóízzel kedves savakkal.
Halételekhez, szárnya-
sokhoz és friss saláták-
hoz is tökéletes. Bármi-
lyen tavaszi, nyári alka-
lomra, hosszú beszélge-
tésekhez ajánljuk, jégbe
hűtve, vagy kicsit mele-
gebben, 10 fok körül.

Csak a Borháló ké-
résére töltik Magnum
palackba, így hihetet-
len ár-érték arányt
képvisel!

Borháló Győr
Nálunk más a mÉrték!

Ajánlat a Borhálótól – „Ha bor, akkor Borháló”

|  Győr, Pálffy utca 3.  |   www.borhalo.com/gyor   |   Facebook: borhalogyor
Lisicza Rosé 2013 
1,5 l Magnum: 1.470 Ft
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁJUS 24., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:35 Zöld Tea
10:05 Vágtass velem!
10:35 Kajak-kenu Világkupa
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 A játék 
13:10 Boxutca - Forma-1 magazin
13:45 Forma-1
15:30 Út Brazíliába
16:05 KorTárs 
16:40 Ég, föld, férfi, nő 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek 
22:15 Mr. és Mrs. Smith 
00:15 A vér kötelez 
01:47 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Chuck v
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:10 Lego Friends
09:35 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:00 Teleshop
10:55 XXI. század –

a legendák velünk élnek 
11:30 Házon kívül
12:10 Trendmánia
12:40 a'la CAR 
13:15 Jóbarátok 
13:40 Tökéletes célpont 
14:40 A nagy svindli 
15:40 Szombat Esti Láz – 

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

A Nagy Félrelépés 
22:50 Jó társaság 
01:00 Constantine – 

A démonvadász 
03:15 Gálvölgyi-show 

04:35 Aktív 
04:55 Babavilág 
05:25 Super Car 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
09:15 Otthon a kertben 
09:40 Astro-Világ
10:50 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:20 Állatőrség 
11:50 Babavilág 
12:20 Tűsarok 
12:50 Kalandjárat - az Útitárs 
13:20 Falforgatók 
14:20 Édes élet 
15:40 Édes élet 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Vasember 2. 
21:35 Wanted 
23:45 Hívatlan vendég 
01:25 Bazi nagy görög élet 
01:50 Xena 
02:35 13-as raktár 
03:20 Wanted 

06:45 Mesélő cégtáblák
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
12:05 Vers
12:10 WTCC-túraautó magazin
12:35 A zenekar
13:05 Robbie, a fóka 
13:50 Balkezes pisztolyhős 
15:35 Önök kérték!
16:35 Krebsz, az Isten 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Életképek 
19:10 Hogy volt!?
20:10 Séfek csatája 
21:05 A balek bosszúja 
22:40 Dunasport
22:55 MüpArt - Ávéd János 

Balance feat. David Binney
00:35 Világ-nézet
01:30 Vers

07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Arrabona Évszázadai 

vetélkedő (ism.)
10:15 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:00 Képújság
18:00 Konkrét
18:10 Kitekintő( ism.)
18:40 Ráta (ism.)
19:10 Innovella(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 Innovella (ism.)
22:25 Konkrét (ism.)
22:35 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Győr+ Sport (ism.)
00:00 Műsorzárás

GYŐR+ TV

MÁJUS 25., VASÁRNAP
M1
05:21 Hajnali gondolatok
05:24 Magyar gazda
05:50 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Esély
08:45 Magyar írók
09:00 Református magazin
09:25 Református ifjúsági műsor
09:30 Az utódok reménysége
10:00 Híradó
10:05 Kérdések a Bibliában
10:20 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:15 Ybl 200
12:25 Kajak-kenu Világkupa
13:30 Forma-1HD (élő)
16:25 Telesport
17:00 Vad Európa 
17:30 Nemzetközi Fogathajtó Verseny
19:00 Európai Parlamenti Választás 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Hazafelé 
22:35 Európai Parlamenti Választás 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 A végső akarat 
04:45 Chuck 
05:30 Glee – Sztárok leszünk! 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:40 EgészségKalauz 
10:15 Teleshop
11:15 Kalandor
11:40 4ütem 
12:20 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:55 Jóbarátok 
13:25 Arthur 2. 

15:40 Álnokok és elnökök 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 X-Men – Az ellenállás vége 
21:50 Mindhalálig 
00:00 Portré 
00:40 Vér: Az utolsó vámpír 
02:30 Gálvölgyi-show 
03:00 Cobra 11 
03:30 Nincs információ

05:05 Monk – Flúgos nyomozó 
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Zöld világ
06:50 Tv2 matiné
09:30 Nagy Vagy!
10:25 Astro-Világ
11:35 Stílusvadász 
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 Édes élet 
14:20 Szaffi 
16:00 Apák gyesen 

17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Az ének iskolája 
22:25 Szökőhév 
00:25 Tények rendkívüli kiadás
00:55 Drakula 
03:05 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:30 Simlis Jack, 

a karibi szuperkém 
03:55 Békétlen békítő 

07:00 Híradó
07:05 Világ-nézet
08:00 Híradó
08:05 Nemzeti Nagyvizit
08:35 Napok, évek, századok 
09:30 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:00 Híradó
10:05 Rome Reports
10:30 Élő világegyház
11:00 A Református Egység Napja 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:15 Vers
12:20 Ízőrzők: Szentgál
13:00 WTCC 2014, Túraautó 

Világbajnokság
14:25 Hazajáró
14:55 Csellengők 
15:25 Klimt csókja bomba üzlet 
16:00 Híradó
16:15 A falu rossza 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A világörökség kincsei
19:00 Európai Parlamenti Választás
19:30 Önök kérték!
20:25 Rózsa Sándor 
21:20 Márciusi mese 
22:35 Európai Parlamenti Választás
00:00 Napok, évek, századok 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Zooo+ (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő (ism.)
10:10 Ráta (ism.)
10:40 Innovella (ism.)
10:50 Konkrét (ism.)
11:05 Vény nélkül  (ism.)
11:30 Győr+ Sport (ism.)
12:25 Képújság
16:10 ETO-SZESE–Mezőkövesd 

NB I-es férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés 

17:30 Stressz kétszer (ism.)
18:05 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Zooo+ (ism.)
19:45 Arrabona Évszázadai 

vetélkedő (ism.)
20:15 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:00 KultÓra (ism.)
21:55 Konkrét (ism.)
22:10 Stressz kétszer (ism.)
22:40 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:20 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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06:50 TV torna (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Győr+ Sport (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Kamarai Magazin
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Kamarai Magazin (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

MÁJUS 28., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:35 Gasztroangyal 
14:30 Szívtipró gimi 
15:20 Az élet megy tovább 
16:15 Jövő-időben
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 Szabadság tér '89
21:10 Bábel 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 MobilVers
23:05 Summa
23:40 KorTárs 
00:10 Rex felügyelő 
01:00 Az élet megy tovább 
01:50 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 Segítség, bajban vagyok! 
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 
15:40 Az örökség 
16:50 Segítség, bajban vagyok! 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:20 Házon kívül 
23:50 Reflektor 
00:10 IRA - Sétáló hullák 
02:30 Gálvölgyi-show 
03:05 A végső akarat 

04:25 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Cloak és Dagger 
03:40 Maricruz 

MÁJUS 27., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 Magyar írók
13:45 Hacktion Újratöltve 
14:45 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
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 
21:15 Bosszú 
22:00 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:54 MobilVers
23:00 Zavarok 
23:35 Bocs! 
23:55 Rex felügyelő 
00:50 Az élet megy tovább 
01:35 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 Segítség, bajban vagyok! 
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 
15:40 Az örökség 
16:50 Segítség, bajban vagyok! 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Négyen négy ellen – 

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

a legendák velünk élnek 
00:40 Reflektor 
01:00 A főnök 
02:00 EgészségKalauz 
02:25 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:25 Családi Titkok 
05:10 Aktív 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 NCIS: Los Angeles 
23:55 Combat Hospital – 

A Frontkórház 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Telitalálat 
03:45 Maricruz 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 80 liter alatt a Föld körül 
08:00 Könyvajánló
08:05 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Zebra(6)
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Múzeumtúra –Francia módra 
16:30 Térkép
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Monte Cristo grófja 
20:40 A hegyi doktor 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Nászút féláron 
22:50 Kultikon 
23:10 Könyvajánló
23:15 Gyermekkorom égboltja 
01:10 Vers

MÁJUS 26., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:24 Summa
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:50 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Rex felügyelő 
17:30 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 
01:05 Az élet megy tovább 
01:50 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 Segítség, bajban vagyok! 
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 
15:40 Az örökség 
16:50 Segítség, bajban vagyok! 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Showder Klub 
23:15 CSI: A helyszínelők 
00:20 Reflektor 
00:40 Minden lében négy kanál 
01:35 Minden lében négy kanál 
02:25 A végső akarat 
03:15 A végső akarat 

04:40 Napló 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 NCIS 
23:55 Elit egység 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 NCIS 
02:55 Maricruz 
03:40 Vásott szülők 

07:30 Híradó
07:35 80 liter alatt a Föld körül 
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hagyaték
09:05 Mesélő cégtáblák
09:40 Élő egyház
10:05 Isten kezében
10:35 Rome Reports
11:00 Cobolyvadász 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Linda 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:50 Dokureflex 
21:51 Három királyok 
23:10 Kultikon 
23:25 Könyvajánló
23:35 Sportaréna

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 Kamarai Magazin (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Kamarai Magazin (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 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Zooo+ (ism.)
08:45 Arrabona Évszázadai 

vetélkedő (ism.)
09:10 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:00 ETO-SZESE–Mezőkövesd 

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

11:20 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:30 Híradó
07:35 80 liter alatt a Föld körül
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 Sportaréna
10:00 100 kép a XX. századból
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Monte Cristo grófja
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Szálka, hal nélkül 
15:00 Közlekedés XXI.
15:30 Minden hajnalban – 

„A Somló-hegy bejött” 
16:30 Térkép
17:00 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 T.I.R. 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:50 Sherlock 
23:20 Kultikon 
23:35 Könyvajánló
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MÁJUS 29., CSÜTÖRTÖK
M1
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:00 Alpok-Duna-Adria
13:30 Átjáró
14:00 A világörökség kincsei
14:20 Útravaló
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi 

és Nacsa megakad a torkán 
21:20 Munkaügyek 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Sporthírek
22:45 MobilVers
22:46 Búcsú a békeévektől 
23:00 Barangolások öt kontinensen 
23:35 Történetek a nagyvilágból 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
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 
15:40 Az örökség 
16:50 Segítség, bajban vagyok! 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
23:05 Gyilkos elmék 
00:10 Brandmánia 
00:50 Reflektor 
01:05 Gazdagék 
02:05 a'la CAR 
02:30 Gálvölgyi-show 
03:05 A végső akarat 

04:25 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 Sherlock és Watson 
23:55 Kettős ügynök 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Propaganda 
03:00 Sherlock és Watson 
03:45 Maricruz 

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

új köntösben
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
09:55 100 kép a XX. századból
10:10 A hegyi doktor 
11:00 T.I.R. 
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Szálka, hal nélkül 
14:55 Ablak a természetre
15:05 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:35 Másfélmillió lépés 

Magyarországon – 32 év múlva
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 A fantasztikus nagynéni
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Madárkák 
22:45 Kultikon 

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Jövőkép
20:30 Széchenyi Híradó
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül (ism.)
22:00 Jövőkép (ism.)
22:30 Széchenyi Híradó (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

MÁJUS 30., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Pasta 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:30 Álmomban rétisas szállt 

a kertünkbe... 
14:05 Történetek a nagyvilágból 
14:35 Szívtipró gimi 
15:25 Az élet megy tovább 
16:15 Jövő-időben
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 Bízunk Benned! 
21:20 Párizsi mentősök 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 MobilVers
23:20 Anyám! 
00:50 Rex felügyelő 
01:40 Az élet megy tovább 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 Segítség, bajban vagyok! 
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 
15:40 Az örökség 
16:50 Segítség, bajban vagyok! 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Castle 
23:05 A zöld íjász 
00:10 Reflektor 
00:25 Odaát 
01:30 Kalandor
01:50 Az egység 
02:35 4ütem 
03:05 A végső akarat 

04:30 Vásott szülők 
05:10 Aktív 
05:35 Psych – Dilis detektívek 
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 Jóban Rosszban 
20:20 Magánnyomozók 
21:30 Édes élet 
22:55 Árral szemben 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:05 Briliáns elmék 
03:00 Vásott szülők 
03:50 Családi titkok 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül 
10:00 Jövőkép (ism.)
10:30 Széchenyi Híradó (ism.)
11:00 Képújság
17:55 Műsorkezdés
17:57 Jövőkép (ism.)
18:25 Széchenyi Híradó (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Beszélgetés 

Sebestyén Mártával
21:15 Híradó (ism.)
21:35 Sporthírek (ism.)
21:45 Beszélgetés 

Sebestyén Mártával (ism.)
23:30 Híradó (ism.)
23:50 Sporthírek (ism.)
00:00 Műsorzárás

GYŐR+ TV
07:30 Híradó
07:35 80 liter alatt a Föld körül
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Mesélő cégtáblák
09:05 Közbeszéd
09:30 Csellengők 
10:00 Virágzó Magyarország
10:25 A hegyi doktor 
11:10 A fantasztikus nagynéni
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Szálka, hal nélkül 
15:00 Kövek és emberek
15:40 Gyökerek
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 Rocca parancsnok 
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Columbo: Rövid szivar 
22:50 Kultikon 
23:05 Könyvajánló
23:10 Szezon 

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

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK
(június 16–27., június 30–július 11., augusztus 11–22.)

• Német és angol gyermektáborok július elsô két hetében
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok májustól 
• 15 órás IELTS angol nemzetközi nyelvvizsgára felkészítô

tanfolyam május 26-tól
• ÖSD,EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 19. 1. emelet
www.jogagyor.hu

Jóga Győr Jógastúdió
A gyümölcsökről másképpen

május 30. 18.00
dr. Papp Gábor előadása

(orvos, természetgyógyász)



18 / + / 2014. május 23.

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

DEM STÄDTISCHEN KINDERTAG gibt Radó-In-
sel am 25. Mai zwischen 10-19 Uhr ein Heim. Haupt -
thema des Programms ist die Entdeckung und
Schutz unserer Umwelt. Dafür werden alte Handwer-
kertraditionen wieder lebendig, aus weggeworfenen
Gegenständen können nützliche Geschenke geba -
stelt werden, die Kinder können Märchen von Sziget-
köz hören, Windmühle bauen, Öko-Fußspuren mes-
sen, interessante Forschungen durchführen und
noch viele interessante Spiele mitmachen.

„CAKKUMPAKK” Programmreihe erwartet die
abenteuerlustigen Kinder und Erwachsenen je-
des Wochenende. Das Spiel ergänzt den Besuch
in der Festung mit Geschicklichkeitsspiele, und
an den fünf Stationen der „Festung der Aben -
teuer“ müssen die Kandidaten fünf extremen
Her ausforderungen ins Auge schauen. Die Vor-
führungen „SVEJK”  des Ensembles des Mono -
Story Festungstheaters versprechen spannen-
des Abenteuer. Weitere Infos und Termine:
www.erod.hu, +36 34 540 582

OPERETTENWELT – Zsadon
Andrea und Szolnoki Tibor erwar-
ten die Liebhaber der Operetten
zu einem Musikabend am 31. Mai
um 18 Uhr im Újvárosi Kulturhaus. 

AUF EIN WISSENSCHAFTLICHES, UNTER-
HALTSAMES WOCHENENDE bereitet Mobilis In-
teraktives Ausstellungszentrum zum Anlass des Kin-
dertages vor, und zwar am 24-25. Mai. Neugierige,
nach Abenteuer suchende Kinder, Besucher werden
herzlich erwartet.

ZUM ANLASS DES KINDERTAGS wird ein Kon-
zert am 25. Mai um 10.30 Uhr im Richter-Saal veran -
s taltet. An der Veranstaltung wirken Győri Philharmo-
niker, und Allegro Moderato, ein italienisches,
symphonisches Orchester mit. Im Konzert sind unter
anderem zu hören: E. Elgar: Fest-, und Gelegenheits-
marsch, E. Grieg: Arabischer Tanz, M. Musorgskij: Bil-
der einer Ausstellung. Dirigiert: Szabó Ferenc

ZU EINER KREUZAUFSTELLUNG AM ST.
ORBÁN-TAG und zum Tag der offenen Türe
werden die Interessenten in der Abtei von Pan-
nonhalma, im Weinkeller der Abtei am 24. Mai,
zwischen 10-18 Uhr herzlich erwartet. 

2. GYŐRI ÉDES
NAPOK erwarten
die Liebhaber der
besonderen Scho-
k o l a d e n s o r t e n ,
und der feinsten
Süßigkeiten am
24-25. Mai, ab 10
Uhr auf dem Szé-
chenyi-Platz. Tags -
über werden Work -
s hops, Kurse ve-
ranstaltet, wo die
Grundsätze der
handgemachten
S c h o k o l a d e n - ,
und Trüffelproduk-
tion vorgestellt
werden, bzw. es
werden Grillage-,
und Tortekreatio-
nen präsentiert.
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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  

A Nemzetközi Gyermeknap al-
kalmából a Garázs Bagázs sorozat
írója, M. Kácsor Zoltán mesél saját
alkotásaiból a gyermekeknek a Ba-
ross úti Látogatóközpontban má-
jus 24-én 10 és 12 óra között. A
mesét követően dedikálással egy-
bekötött kedvezményes könyvvásá-
ron és kézműves foglalkozáson ve-
hetnek részt a gyerekek. 

SZENT ORBÁN-NAPI keresztállítás és nyílt napra várják az érdek-
lődőket a Pannonhalmi Főapátság pincészetében május 24-én 10 és
18 óra között .

NYÁRKÖSZÖNTŐ
Boogie Woogie &
Rock and Roll estre
várják a szórakozni
vágyókat június 13-
án 19 órától az Új
Zöldfa Étteremben.
Az este jó hangulatá-
ról Kőhidi Miklós és a
vendég Szabó Tamás
is gondoskodik! Bő-
vebb információ:
www.ujzoldfa.hu

VÁROSI SZENIOR sakkver-
senyt rendeznek május 24-én 9
órakor a Vasutasok Arany János
Művelődési Házában. Nevezni
Bors Sándornál a 96/448 463 te-
lefonszámon lehet.

VÁROSI GYEREKNAPNAK ad otthont a
Radó-sziget május 25-én 10 és 19 óra között.
A program fő témája környezetünk megisme-
rése és védelme. Ennek érdekében régi kéz-
műves hagyományokat eleveníthetnek fel, az
eldobásra ítélt tárgyakból hasznos ajándéko-
kat készíthetnek, szélmalmokat építhetnek, ér-
dekes kísérleteket végezhetnek és még sok ér-
dekes játék várja a gyerekeket.

"KI VISZI ÁT A SZE-
RELMET... – A Sokoró
szent földrajza 3. címmel
Jobbágyi Zsolt előadása
hallható május 27-én 18
órától a Gyermekek Há-
zában. Jegyek a helyszí-
nen vásárolhatók.

MÁJUSI vigassá-
gokra vár minden ér-
deklődőt a Német
és Európai Kulturá-
lis Közhasznú Egye-
sület. A nemzetiségi
kultúrák jegyében
m e g re n d e z e n d ő
program május 31-
én 16 órakor kezdő-
dik a József Attila
Művelődési Házban.

BÁCSAI MAJÁLIST RENDEZNEK május 31-én 15 órától. A
Bácsai Művelődési házban a 15 éves a Bácsai Részönkormány-
zat című kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők, s mellette sok
színes program várja a kikapcsolódásra vágyókat a művelődési
ház mögötti területen. Az este vendége Dobrádi Ákos lesz, s a
nap végén Retró diszkó zárja a napot.

CAKKUMPAKK” programsorozat várja min-
den hétvégén a kalandvágyó gyerekeket és fel-
nőtteket a komáromi Monostori Erődben. A já-
tékok az erődben tett látogatást egészítik ki: a
fiataloknak többek között öt extrém kihívással
kell szembenézniük. A MonoStory Erődszínhá-
zi Társulat „SVEJK” című esti sétálószínházi
előadásai is izgalmas kalandot ígérnek. Továb-
bi információk és időpontok: www.erod.hu,
+36-34/540-582.

ŐSZ AMY festőművész
alkotásaiból nyílik kiállítás
május 28-án 16.30 órakor
a Gyirmóti Művelődési
Házban. A kiállítást meg-
nyitja: F. Csapó Irén festő-
művész. A rendezvényre a
belépés díjtalan!

REGÖS Táncmű-
hely gálaműsorára
hívják a néptáncked-
velőket május 25-én
17 órakor a Bartók
Béla Megyei Művelő-
dési Központ szerve-
zésében.

TUDOMÁNYOS, SZÓ-
RAKOZTATÓ hétvégével
készül a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ a Nem-
zetközi Gyermeknap apro-
póján május 24–25-én.
Várják a kíváncsi, izgalma-
kat szerető gyerekeket, lá-
togatókat.

ICURKA-PICURKA című előadással várják a gyere-
keket a Vaskakas Bábszínházban, má jus 24-én 11 óra-
kor. Az előadás előtt játékos ráhan goló dás  ra van lehető-
ség. Ugyan itt, má jus 25-én 11 órától pedig a A Pincér -
frakk utcai cicák című előadást tekinthetik meg a kicsik. 

HETEDHÉT – Mesék a Kék Bolygóról című előadás nyújt élményt az
érdeklődőknek május 24-én 11 órakor a Győri Nemzeti Színház Kis-
faludy Termében.

OPERETTVILÁG – Zsa-
don Andrea és Szolnoki
Tibor zenés estjére várják
az operett rajongóit május
31-én 18 órakor az Újvárosi
Művelődési Házban. 
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Ezt a könyvet az a szándék szülte, hogy
csokorba szedjenek egy sor, egészség-
gel kapcsolatos hiedelmet, és összeves-
sék őket azzal, amit korunk orvostudomá-
nya tud. Dr. Miha Likar gyakorló orvos-
ként sokszor hallotta a „Doktor úr, igaz e...”
kezdetű kérdést. A válaszok többnyire va-
lamilyen népi hiedelemhez kapcsolódó-
an tartalmaztak ugyan némi igazságot,
de többségükben téves információkat
közvetítettek. Ezért határozta el a szerző,
hogy tisztázza a hiedelmek eredetét és
igazságtartalmát. Meghasadt a szíve bá-
natában, étkezés után legalább egy óráig
ne menjünk vízbe, az a gyermek, aki so-
kat cukorkázik, cukorbetegséget kap, a
várandós asszony kettő helyett eszik, a
pókháló megállítja a vérzést, a tonhal pat-
tanást okoz – ilyen és ezekhez hasonló
kérdésekre kaphat választ a kötetet lapoz-
gató érdeklődő, aki jó néhány hiedelem
kialakulásának és köztudatba vésődésé-
nek okát is megtudhatja Likar doktor el-
igazításai nyomán. A kötet azonban in-
kább az egészséggel kapcsolatos kíván-
csiság kielégítésére szolgál, semmint tu-
dományos tájékoztatásra, ennek szelle-
mében lehet ajánlani.

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

fotó: illusztráció

A cukorbetegek korszerű kezelése je-
lentős változásokat hozott az életmi-
nőségben és a várható élettartam te-
kintetében is. Diabeteses polgáraink
között szép számmal vannak sikeres
művészek, tudósok, politikusok, és
szakmájukat eredményesen ellátó
dolgozó emberek egyaránt.

Pályaválasztás
Inzulinkezelés esetén általában

nem javasolt munkakörök: hivatásos
gépjárművezetés (kamion, autóbusz,
vonat, taxi), repülőgép-vezető és légi
utaskísérő, repülésirányító, hivatásos
katona, rendőr, fegyveres biztonsági
őr, tűzoltó, börtönőr, mozgó gépekkel
történő munkavégzés, öntödei tevé-
kenység, bányászat, magasban vég-
zett munka. A szemet, egyensúlyér-
zéket erősebben igénybe vevő foglal-
kozások kerülendők: precíziós mű-
szerész, műszaki rajzoló stb. A diabe-
teses személy munkaalkalmasságát
mindig egyénileg kell megítélni, ké-
tes esetben a foglalkozás-egészség-
ügyi szolgálat igénybe veheti a diabe-
tes-szakellátó hely konzultatív segít-
ségét. Több műszakos foglalkoztatás
esetén inzulinkezelésben részesülő

betegnél az éjszakai munkavégzés
nem javasolt.

Gépjárművezetés
A gépjárművezetés mindennapi te-

vékenységünk része. Hazánkban is
gyakoriak a közlekedési balesetek,
évente mintegy nyolcvan esetben ta-
láltak összefüg-
gést az egész-
ségi állapot hir-
telen megválto-
zása és a bal-
esetek bekö-
vetkezte között.
Inzulinkezelés
esetén a bete-
gek gyakran ta-
pasztalnak ala-
csonyabb vércukorértékeket. Szimu-
látorban végzett vizsgálatok során bi-
zonyított, hogy 3,4-3,8 mmol/l közötti
vércukorszintek kedvezőtlenül befo-
lyásolják a finom koordinációs, reflex
és döntési képességeket. Alacso-
nyabb vércukor esetében mindez je-
lentősen károsodhat. 2,8 mmol/l kö-
rüli értékek esetén az egyén autóveze-
tésre képtelen állapotba kerül. 

Fontos tudnivalók
Utazás előtt ellenőrizze a vércukor-

szintjét, hosszabb út során többször
is.  Pihenjen rendszeres időben és ét-
kezzen a megszokott módon. Tartson
gyorsan és lassan felszívódó szénhid-
rátot tartalmazó ételt, lehetőleg a keze

ügyében és nem hátul a csomagtartó-
ban. Azonnal hagyja abba a vezetést,
ha látása hirtelen romlott. Legyen
egészségi állapotával, kezelésével
kapcsolatos orvosi tájékoztató az ok-
mányok között. Hypoglycaemia (ala-
csony vércukorszint) esetén azonnal
húzódjon le, állítsa le a motort, kap-

csolja be a
vészvillogót és
hárítsa el a
rosszullétet. A
rosszullét el-
múltával is vár-
jon legalább 45
percet a veze-
tés megkezdé-
séig.

Légi utazásnál
Légi közlekedés esetén a vércukor-

önellenőrzés eszközei mellett az injek-
ciókat is a kézicsomagban kell elhelyez-
ni, a repülőgép csomagterében igen
alacsony a hőmérséklet, amely az inzu-
linkészítmények hatásvesztését okoz-
hatja. Tájékoztassuk a légitársaságot
cukorbetegségünkről, vigyünk ma-
gunkkal extra szénhidrátot tartalmazó
ételt. Számítsunk a járatok késésére is.
Az időzónák átrepülése esetén az uta-
zás megkezdését követően, és megér-
kezés után szükség lehet két, egymást
követő rövid hatású inzulinadag alkal-
mazására. Többször mérjük a vércukor-
értékeket az utazás során és azonnal
kezeljük az alacsony vércukorszintet!

A hét orvosi témája:

Cukorbetegség
különleges

élethelyzetekben

Utazás előtt
ellenőrizze

vércukorszintjét

Olvasni jó!
Doktor úr,
igaz-e...?

Dr. Hidvégi Tibor PhD.
belgyógyász,
diabetológus,
lipidológus

Magánrendelés:
Szent György Patika és
Egészségcentrum
9024 Gyôr,
Bem J. tér 14/B. I. emelet

Rendelés:
kedd 16–20 óráig
Bejelentkezés:
+36-30/559-9264

• Cukorbetegek
teljes körû ellátása

• Egyéni étrendtervezés,
oktatás

• Szûrôvizsgálat, prevenció
• Terhességi cukorbetegek

gondozása
• Diabéteszes lábgondozás

Mûködési engedély szám:

VIII-R-049/01486-2/2013.

Diab-service Kft.

avagy Kutyaharapást szőrével –
499 hiedelem az egészségről
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A végbélrák megelőzése

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Válaszol: Dr. Radics Judit pszichiáter,
alvásszakértő főorvos

szerző: gy. p.
fotó: gyorplusz.hu

Mit jelent pontosan a szociális fóbia kifejezés?
A szociális fóbia, mely az emberek három-nyolc

százalékát érinti a szociális térben – kiemelten sze-
repléshez kötötten –  jelentkező szorongást jelent,
különösen új helyzetekben. A szociális fóbiában
szenvedő személy úgy érzi, ki van téve mások meg-
ítélésének, ez pedig szorongást generál benne. Vizs-
gahelyzetben, előadás tartásakor, éttermi étkezések
kapcsán szokott jelentkezni –, de van, akinek problé-
mát jelenthet társaságban elmenni toalettre, vagy
akár mások előtt aláírni valamit. 

Bizonyított, hogy a végbélrák gyakoribb
az ülő életmód esetén. Üléskor a teljes
testsúly a végbél körüli területekre ter-
helődik, ezáltal romlik a vérkeringés. A
végbél gyakori sérülése, krónikus gyul-
ladása fokozhatja a kialakulás kockáza-
tát. A bél napokig tartó pangása is irri-
tálja a belet, és így krónikus gyulladást
tarthat fenn, ez pedig fokozhatja a daga-
natképződés esélyét. A táplálkozási fak-
torok szerepet játszanak a betegség ki-
alakulásában, olyan ok azonban nincs,
amiről kimondható, hogy konkrétan
végbélrákot okoz.

Tünetek
A beteg állandó irritációt, idegen-

test-érzést és székelési ingert érez.

Betegségnek
vagy állapotnak
tekinthető-e ez a jelenség?

A szociális fóbia rendkívül kellemetlen állapot, rész-
ben a szorongás kínzó volta miatt, részben pedig gátját
szabhatja a jó teljesítménynek, mivel vannak emberek,
akiket a szorongás kifejezetten gátol. Ha valaki szenved
a szorongástól, vagy hátránya származik belőle, min-
denképpen érdemes segítségért folyamodnia. 

Mit lehet tenni a megszüntetése érdekében?
Ha olyan mértékű a szerepléshez kötött szoron-

gás, hogy az egyén maga már nem tudja uralni, úgy
szakorvosi segítség vehető igénybe: pszichoterápi-
ás, illetőleg gyógyszeres kezelés.  Ha a szorongás tel-
jesítményhelyzetekhez kötött, akkor a precíz felké-
szülés sokat tud segíteni, ha azonban ez kevés, érde-
mes orvosi segítséget igénybe venni. 

Emellett a székletben friss, piros vér is
látható lehet. Ezt azonban el lehet kü-
löníteni a felsőbb béldaganatok okoz-
ta véres széklettől, ami a vér emész-
tettsége miatt már feketébb színű.
Fontos tudni azt is, hogy a betegség
a tünetek alapján nem keverhető az
aranyérrel, míg ugyanis ez utóbbi fájni
is szokott, addig a végbéldaganat na-
gyon ritkán okoz ilyen panaszt. Emiatt
az orvost fájdalmas tünetek nélkül is
fel kell keresni.

Diagnózis
Kolonoszkópiás vizsgálattal diag-

nosztizálható a betegség, hiszen ennek
során az egész belet végignézik, és így
vizsgálják a végbélnyílás izomgyűrűje

fölötti, illetve az azt követő területet is.
E vizsgálat során az orvosok szövettani
mintavételt végeznek, és a patológus
az alapján állítja fel a diagnózist.

Kezelés, gyógyulási esélyek
A betegség kezelése esettől függő-

en műtéttel, kemoterápiával és sugár-
terápiával történik. Ha a daganat rög-
tön az ánuszgyűrű fölött van, akkor a
tumor műtéti eltávolítása során általá-
ban nem lehet megmenteni a végbél-
nyílást, a belet ki kell vezetni a hasfalra
(sztóma). Ha a daganat a végbél fel-
sőbb szakaszában van (a záróizomtól
legalább 6-8 centiméternyire), akkor
már van rá esély, hogy nem kell sztó-
mát készíteni, mert a két ép bélsza-

kasz a daganat eltávolítása után ösz-
szevarrható. 

Megelőzés
Szűréssel, azaz a vastagbéltükrözés-

sel elejét lehet venni a komolyabb prob-
lémák megjelenésének. Ezt 50 éves
korban érdemes elkezdeni, és ötévente
célszerű újra elvégeztetni, akkor is, ha
nincsenek tünetek. Ha a kolonoszkópi-
ás vizsgálat során nagyobb bélpolipo-
kat találtak, célszerű gyakrabban szű-
résre járni. Erre a vizsgálatra gasztroen-
terológusnál és onkológusnál lehet je-
lentkezni, de adhat beutalót a családor-
vos is. A szűrés során korai stádiumban
is felismerhetők a daganatok, ilyenkor a
gyógyulás esélye sokkal nagyobb.

A hét kérdése: a szociális fóbiáról Napi egy alma
Sok igazság van abban a mondásban,
hogy naponta egy alma az orvost távol
tartja. Sok rostot tartalmaz, ami segít az
emésztésben, ezen kívül teltségérzetet
okoz, így az egész-
séges testsúly meg-
tartását is segíti.
Szívvédő hatású, a
koleszterinszintet
is karbantartja,
meggátolja a plakkok képződését az ér -
falakon, így véd a szívbetegségek ellen.
Gazdag antioxidánsokban is, amik a sza-
bad gyökök káros hatása ellen védenek,
de az alma különösen gazdag quercetin-
ben, ami kiváló immunerősítő. 

Fejfájás, amivel orvoshoz
kell fordulni
Van olyan fejfájás, ami komoly és azon-
nali beavatkozást igénylő betegség tüne-
te is lehet. Ilyenek a stroke, az aneuriz-

ma (érkiboltosulás)
és az agyhártyagyul-
ladás. Ezért oda kell
figyelni a fejfájásra,
ami más, mint a ko-
rábban tapasztaltak.
A tarkótáji fájdalom,

láz, hányinger, különösen ha idegrend-
szeri tünetek kísérik (nehézség a beszéd-
del vagy a járással), a stroke előjele lehet.
A tarkómerevség és a láz az agyhártya-
gyulladás tünete lehet, az állapot gyor-
san válhat kritikussá.
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7 tuti tipp,
ami segít az ingatlan eladásában!

1. Ne „tanácsadót” válassz,
hanem profi értékesítôt!

Nagy különbség van a „tanács -
adó” és a profi értékesítô között. Az
elôb bi elsôsorban ingatlanok vételé-
vel és eladásával kapcsolatban oszto-
gat tanácsokat, míg a profi értékesítô
betölti a játékmester szerepét: irányít-
ja és végigviszi a teljes eladási folya-
matot, figyelembe véve az ügyfelek

igényeit, és abban érdekelt, hogy
mindkét fél, azaz a vevô és eladó is
elégedett legyen. Ô AZ IGAZI, PROFI
ÉRTÉKESÍTÔ!

2. Nézd meg, hol fogják 
meghirdetni az ingatlanodat!
A legtöbb ingatlanhirdetéssel

foglalkozó portálon ingyen is lehet
hirdetést feladni, de nem érdemes.
Annak érdekében, hogy gyorsan ér-
tékesíteni tudd az ingatlanodat, fize-
tett hirdetésekre van szükség, ami
bizony elég sok pénzbe kerülhet. Az
ingyenes hirdetések nem szerepel-
nek kiemelt helyen, így könnyen el-
veszhetnek a többi között, ezért

szükség van egy szakmailag hozzá-
értô partner bevonására. Az igazán
profi ingatlanirodák egyszerre több
ingatlanos portálra is át tudják tölte-
ni hirdetésedet. Az Openhouse az
apróhirdetési oldalak komoly part-
nereként, kedvezôbb feltételekkel,
több mint húsz hirdetési oldalra tölti
át az ingatlanokat, az ügyfeleknek
pénzt és idôt megtakarítva. 

3. Hogyan tegyük 
vonzóbbá az ingatlanunkat?
A vásárlók 92%-a az interneten

kezdi el az ingatlanvadászatot.
Csak akkor ülnek autóba, hogy
megnézzék az ingatlanodat, ha már
az ingatlanhirdetés elnyerte a tet-
szésüket. Az otthonodról készült ké-
pek lehetnek a legmeggyôzôbbek.
Egy amerikai ingatlanokkal foglalko-
zó portál kutatása szerint kétszer
annyian keresik fel azokat az ingat-
lanhirdetéseket, amelyben több
mint hat kép szerepel.  Fontos,
hogy hangulatos, világos fényképek
mutassák be az ingatlan elônyeit és
környezetét. 

4. Gyôzôdj meg értékesítôd
felkészültségérôl!
Ellenôrizd le, hogy mit mond el

az értékesítô az ingatlanodról! Meg
tudja-e gyôzni a vevôket arról, hogy
miért érdemes megvenniük a há-
zat? Bemutatja-e a városrészt, a
szomszédokat, megoszt-e olyan
fontos információkat, hogy hol van
a legközelebbi iskola, orvosi rende-
lô, szupermarket? 

5. Készítsd fel ingatlanodat 
az eladásra!
Biztos, hogy mindannyiunknak

vannak rossz tapasztalatai egy-egy
ingatlanhirdetéssel kapcsolatban.
Gyakran látni omladozó vakolatot,
vízköves zuhanyzót, rozsdás eresz-
csövet, gondozatlan kertet. A profi
ingatlanos segít felkészíteni az in-
gatlant az eladásra, ugyanakkor te-
kintettel van a költségekre is: nem
kell kiadásokba vernünk magunkat
egy-egy komoly felújítással, sokszor
egy tisztasági festés, egy fûnyírás
vagy lomtalanítás is csodákat tehet. 

6. A reális piaci ár 
megválasztása kulcstényezô
Minden eladó nyerni szeretne az

ingatlanértékesítésen, és általában
a reális piaci árnál többre értékeli az
adott ingatlant. Ha nem vagy biztos
abban, hogy a környéken milyen át-
lagos négyzetméteráron értékesítik
a lakásokat, házakat, kérdd ingat-
lanértékesítô segítségét az érték-
becsléséhez. A jól meghatározott ár
akár hónapokkal lerövidítheti az el-
adás idôtartamát. 

7. Vedd igénybe 
az OPENHOUSE szolgáltatásait!
Megírni és feladni a hirdetést, fo-

gadni a telefonokat, szûrni az érdek-
lôdôket, bemutatni az ingatlant, ár-
tárgyalásokat folytatni — egész em-
bert kívánó feladat.  Bízd profikra in-
gatlanügyeidet! Ezzel nem csak idôt
takaríthatsz meg, de biztos lehetsz
abban, hogy egy szakértô, kiterjedt
kapcsolatrendszerrel rendelkezô ér-
tékesítôi csapat dolgozik azon, hogy
minél elôbb, reális piaci áron elkel-
jen az ingatlanod. 

Ingatlant eladni egyedül, ingyenes hirdetéseken keresztül sokszor merész, de mindenképpen hosszan tartó vál-
lalkozás. Nem véletlen, hogy a legtöbb lakást már Magyarországon is ingatlanhálózatokon, értékesítôn keresz-
tül értékesítik, és az online ingatlanhirdetési portálokon való megjelenéshez is elôny a céges támogatás. Azt
azonban az ingatlanközvetítôi szakma is elismeri: ha nem vagyunk körültekintôek, bizony kóklerekkel is össze-
futhatunk. Az Openhouse Országos Ingatlan Hálózat összegyûjtött néhány jó tanácsot: hogyan kezdjünk el in-
gatlant keresni és milyen szempontok alapján válasszuk ki személyes ingatlanértékesítônket?

1. Az elsô benyomás mindent
visz! — Tisztítsd meg a bejáratot,
udvart!

2. „Személytelenítés” — Minél ke-
vesebb személyes jellegû tárgy
legyen szem elôtt, így jobban el
tudja képzelni az érdeklôdô az in-
gatlant a sajátjaként!

3. Lim-lomtalanítás — Szabadíts
fel rakodófelületeket. Pl. pakold le
a kabátakasztót, tedd el a cipô-
ket, szabadíts fel egy könyvespol-
cot, CD-, DVD-polcot. 

4. Légfrissítés — Szellôztess kb.
negyed órával az érdeklôdô meg-
érkezése elôtt. Légfrissítô haszná-
latát nem ajánljuk, hiszen illatok te-
rén sokféle ízléssel rendelkezünk.

5. Hadjárat a piszok ellen. — Vé-
gezz alapos nagytakarítást! Ne
hagyd ki az ajtófélfákat, villany-
kapcsolókat, kilincseket, csilláro-
kat sem!

6. Hívj ezermestert! — Javíttasd
meg a csepegô csapokat, cserél-
tesd ki a megrepedt járólapokat!
Ezzel a filléres beruházással jelen-
tôsen növelhetô az eladási érték.

7. Színezd újra! — A legjobb be-
fektetés eladás elôtt egy tisztasá-
gi festés. Érdemes világos színe-
ket használni: könnyen átfesthe-
tôk és szinte mindenkinek tetszik.

8. Tágasabb tereket! — csök-
kentsd a bútorok számát, így egy ki-
sebb szoba is tágasabbnak tûnik.

9. Több fényt! — Tisztítsd meg az
ablakokat, esetleg cseréld erô-
sebbre az izzókat és az ingatlan
bemutatásakor kapcsolj lámpát!

10. Vissza a természetbe! — A
szobanövények, vagy egy csokor
virág az asztalon barátságos, ott-
honos hangulatot teremt.

+1 Amit NEM ÉRDEMES ELVÉ-
GEZNI! Ne cserélj burkolatokat,
ne szereltess fel klímát, ha eddig
nem volt, ne cseréltess radiátort,
nyílászárókat. Ezek nagyon drága
beruházások, amelyeket nem le-
het beépíteni az eladási árba! Rá-
adásul lehet, hogy az új tulajdo-
nosnak nem is tetszenek.

Home-staging-
tanácsok
az OPENHOUSE-tól,
avagy hogyan
tegyük
kívánatosabbá
ingatlanunkat

OPENHOUSE GYÔR
Somogyi Béla út 32.     Verseny u. 32

Telefon: +36(96)527-675     06 30/757-2991    
E-mail: gyor@oh.hu     Weboldal: www.gyor.oh.hu
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Apróhirdetés

Écsen, örök panoramas, háromszo-
bás, új családi ház, 80 m2-es  fedett
terasszal  eladó. Irányár. 26,9 M Ft.
Tel.: 06-70/333-3839.
Gyôr-Gyárvárosban keresek eladó
ingatlant. 7—20 M Ft. Tel.: 06-70/333-
3839.
Albérleteket keresek Gyôrben
40.000—250.000 Ft árkategóriában!
Érd.: 06-70/977-7838. 
Abda egyik csendes mellékutcájában
eladó egy 100 m2-es családi ház, 786
m2-es telekkel! Irányár: 9,8 M Ft. Érd.:
06-70/977-7838.
Gyôrzámoly központi részén épült, 3
szobás családi ház, melléképülettel,
nagy telekkel eladó. Ára: 9,9 M Ft.
Tel.: 06-70/372-0110.
Gyôrújbarát csendes részén épülô,
nappali+3 szobás ikerház, saját kert-
tel, gépkocsibeállóval eladó. Nagy -
szerû lehetôség! Kulcsrakész ára:
17,9 M Ft. Tel.: 06-70/372-0110
Gyôr-Szabadhegy kedvelt utcájában,
téglaépítésû, egyedi fûtésû, elsô eme-
leti, fiatalos lakás eladó. Ár: 16,9 M Ft.
Érd.: 06-70/372-0105.
Nyúlon, 1600 m2-es területen, néhány
éves akácos, présházzal, pincével el-
adó. Ár: 2,1 M Ft. Érd.: 06-70/372-
0105.
Gyôrben 2 vagy 3 szobás lakást kere-
sek 9—12 M Ft-ig, készpénzért, erké-
lyes elônyben! Tel.: 06-70/338-6708.
Rábapatonán 2 szobás, felújított, köz-
ponti fûtéses családi ház, a település
szívében, ár alatt sürgôsen eladó! Irá-
nyár: 9,9 M Ft. Érd.: 06-70/338-6708.
Belvárosban 55 m2-es, kétszobás, er-
kélyes, újszerû állapotú társasházi la-
kás eladó. Ár: 17,2 M Ft. Tel.: 06-
70/977-9830.
Gyôr-Szabadhegyen felújítandó, 2
szintes családi ház, saroktelken el-
adó. Ár: 25.000.000 Ft. Érd.: 06-
70/703-0865.
Marcalváros II-n eladó egy 2 + 2 fél
szobás, 87 m2-es társasházi lakás. Ár:
19.900.000 Ft. Érd.: 06-70/703-0865.
Gyôr-Nádorváros csendes, forgalom-
mentes utcájában, 91 m2-es, újszerû
állapotú társasházi lakás, zárt udvari
gépkocsibeállóval eladó. Ár: 25 M Ft.
Tel.: 06-70/977-7830.
Eladó 500 nm-es telken, kétszintes,
felújítandó, ötszobás, akár kétgenerá-
ciós, 154 m2-es családi ház. I.ár: 15,9
M Ft. Tel.: 06-70/372-0114.
Gyôr belvárosában eladó 113 m2-es,
emeleti, 3+1 szobás lakás! I.ár: 18 M
Ft. Tel.: 06-70/372-0114.
Gyôrben, kertvárosi környezetben, 90
m2 alapterületû, egyedi fûtésû, há-
romszobás, kertes családi ház eladó.
Ár: 17,8 M Ft. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôr-Nádorvárosban, parkra nézô,
nappali+kétszobás, egyedi fûtésû
téglalakás, erkélykapcsolattal eladó.
Ár: 17,6 M Ft. Tel.: 06-70/459-3010.

Tedd szebbé az életedet, és szé-
pítsd meg a környezetedben élôk min-
dennapjait is! Amióta elindult a www.
teddszebbe.hu, az Openhouse Orszá-
gos Ingatlan Hálózat kezdeményezé-
se, egyre jönnek a visszajelzések: 

„Egészen rosszul lettem a kocsi-
ban, és amikor megálltam, akkor jött
a fiatalember segíteni. Jólesett, hogy
volt ott valaki, mert nagyon megijed-
tem” — írta Kis Péter, a 168-as számú
kártya továbbadója.

„A boltban elôttünk álló fiatalember
hallhatta, hogy a kisfiam matricáért

Tedd szebbé!
könyörög a kasszánál — mert amikor
fizetés után kapott a pénztárostól egy
csomaggal, egybôl nekünk adta. Én
és a kisfiam is nagyon örültünk, mert
mi akkor nem vásároltunk akkora ér-
tékben, hogy járt volna matrica. Vi-
szont milyen jó volt, hogy ’cserébe’
tudtunk köszönetképpen adni egy kár-
tyát!” — jött a beszámoló május 12-én.

Néha ilyen pici dolgok számíta-
nak... Amikor ott felejted a kabátod és
utánad viszik. Amikor nincs apród a
bevásárlókocsihoz, és az elôzô vásár-
ló bent hagyja neked. Amikor nem tu-

dod kinyitni az ajtót, mert tele van
mindkét kezed, és érkezik a segítség.
Amikor nem éred el a felsô polcon lé-
vô terméket, de egy magas srác leve-
szi neked. Amikor a buszvezetô nem
veszi észre, hogy a busz után futsz,
de egy utas „tartja” neked az ajtót.
Amikor a sálad a fölre esik a szék hát-
támlájáról és a mögötted ülô felveszi.
Elég egy apró figyelmesség. Rajtad is
múlik, milyen az a közösség, amiben
élsz! Csatlakozz a teddszebbe.hu kö-
zösségéhez, kérj kártyát az Openhouse
gyôri irodáiban!

Gyôrújbarát csendes részén épülô nappali+3 szobás ikerház saját kerttel, gépkocsi beállóval eladó.
Nagyszerû lehetôség! Kulcsrakész ára: 17,9 M Ft. Tel.: 06-70/372-0110
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: pannon-víz 

Kedves gyerekek! A víz világnapján
rendezett bemutatóinkon, nyílt napja-
inkon, de óvodátokban, iskolátokban
is láthattátok már víziközmű-terepasz-
talunkat. Melyik részlet tetszett a leg-
jobban? A víztorony, a szippantókocsi
vagy a víznyelő tisztítók? Aki lerajzol
egy részletet, és megkéri szüleit, hogy
küldjék el alkotását a kviz@pannon-
viz.hu címre, ötszemélyes állatkerti
belépőjegyet nyerhet.

Győr Megyei Jogú Város jegyzője a vasárnapi szavazás lebonyolításához sza-
vazókörré nevezte ki a Győr-Szol Zrt. Orgona úti ügyfélszolgálati irodáját. A vá-
lasztás utáni első munkanapon, azaz hétfőn az iroda újbóli üzembe helyezése
miatt egy órával később nyit, a szolgáltató itt aznap 9 és 16 óra között fogadja
az ügyfeleket. A pénztár fél órával hamarabb zár. A Győr-Szol Jókai úti és az
ETO Parkban található irodájának nyitva tartása nem változik.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egy városban akkor érezzük jól magun-
kat, ha az a város működik. Győrre ez
igaz, és nem csak a különböző szolgálta-
tások igénybevételének lehetősége ér-
tendő ide, hanem a közterületek tisztasá-
ga, rendezettsége is – mondta dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester a Bisinger sé-
tányon, a virágosítási program egyik
helyszínén. A napokban ugyanis mint -

egy nyolcvanezer virágot ültetnek a Győr-
Szol munkatársai a közterekre.

Janák Emil, a Győr-Szol Zrt. város-
üzemeltetési igazgatója kifejtette, a
szakemberek előre megtervezik a kü-
lönböző kompozíciókat, amelyeket a ki-
ültetett virágok alkotnak. Hangsúlyozta,

Orbán Adrienn és Dudás Ádám
nemcsak a sportpályán szeretik ki-
használni a ziccereket. A győri ked-
vencek gyakran a lakóhelyükhöz
közeli Herman Ottó utcai Vásár-
csarnokban szerzik be a sportos,
egészséges életvitelhez szükséges
zöldséget, gyümölcsöt. A magáné-
letben egy párt alkotó kézilabdázó
és labdarúgó kiemelt figyelmet for-
dít a tudatos táplálkozásra. A cuk-
rot teljesen száműzték az asztalról,
helyette napi négy alkalommal
szénhidrátot, fehérjét és rostokat
megfelelő mértékben tartalmazó fi-
nomságok fogyasztásával készül-
nek az edzésekre, valamint a mér-
kőzésekre. A Győr környéki kertek-
ből származó gyümölcs, amellyel a
két profi kizárólag délelőtt él, vala-
mint a szintén friss hús, zöldség és
pékáru Vásárcsarnokból való be-
szerzésével időt is tud spórolni a
kétszeres BL-győztes kézilabdázó
és a bajnoki arany megvédésére
készülő labdarúgó.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS: GYÁRVÁROS!

MOST DÍJMENTESEN
megszabadulhat feleslegessé vált holmijától
kihelyezett szelektív hulladékudvarunkban!

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

A hulladék elhelyezéséhez

HOZZA MAGÁVAL: 

A GYŐR-SZOL Zrt. Kalmár Ákos önkormányzati képviselő kérésére a háztar-
tásokban felhalmozódott lom jellegű hulladékok el he lye zé se érdekében gyűj-
tőpontot üzemeltet egyszeri alkalommal. A hulladékok átvételére kizárólag 
a gyűjtôhelyen van lehetôség.

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

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitva tartása:
2014. május 24., szombat 8–18 óra között

Helyszín:
ETO PARK ÉLMÉNYKÖZPONT 
PARKOLÓBAN – 
a Nagysándor József utca 
és Ipar út kereszteződés felőli 
szélső parkolósávban

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

Gyermeknapi rajzpályázat 
A leggyorsabb beküldők már má-

jus 24-én, az esti sorsoláson nyerhet-
nek. A rajzokra a Pannon-Víz Facebo-
ok oldalán május 30-ig szavazni is le-
het, a közönségdíjas versenyző május
30-án újabb állatkerti belépőt nyer.
Így összesen két kisgyerek látogathat
el családjával együtt a győri Xantus
János Állatkertbe!  A rajzoláshoz se-
gítséget is találsz Facebook oldalun-
kon. Neked mi tetszett a legjobban?
Várjuk a rajzodat, légy Te az egyik sze-
rencsés nyertes! 

Hétfőn később nyit az iroda

Virágosítás Győrben
nem csak a szolgáltató cég, de a közös-
ség is hozzá tud járulni a város szépíté-
séhez azzal, ha saját portáját csinosítja.
(Erre az önkormányzat minden évben
környezetszépítő versenyt hirdet Szép
környezet, jó közérzet néven). A telepí-
tésnél előnyt élveznek a magyar neme-
sítésű fajták, amelyek jobban alkalmaz-
kodnak időjárásunkhoz. Az ágyásokba
főként kúpvirág, legényvirág, kakasta-
réj, büdöske, petúnia, begónia, porcsin-
rózsa kerül. A közterületek igazi díszei

a látványos virágoszlopok, amelyeket
futó muskátli, félfutó árvácska, édes-
burgonya díszít. Újdonság, hogy a vi-
rágföldbe egy olyan gomba is kerül,
amely a kártékony gombákat kiszorítja,
és aktivitásra ösztönzi a növényeket, fel-
tárja a talajban lévő tápanyagokat.

Profik a bevásárlásban is
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PR-CIKK HIRDETÉS

Az elhatározás nem egyszerű! A böl-
csi mellett azonban nyomós érvek
szólnak: egyre nagyobb szüksége
van a gyerekeknek egy kis közössé-
gi életre, a velük egykorúak társasá-
gára. A gyerekek új kalandokat,
újabb izgalmakat akarnak ebben a
felgyorsult világban, egyszerűen a
közeli játszótér már nem elég, roha-
mosan okosodnak, és új ingerekre
vágynak. Kell egy biztonságot nyúj-
tó hely, ahol találnak maguknak egy
időre állandó játszópajtásokat, ké-
sőbb barátokat, és mindehhez meg-
felelő szakmai tudással rendelkező
gondozókat, pedagógusokat, minő-
ségi, jó játékokat.

A Kölyökcentrumban működő an-
gol-magyar nyelvű Tappancs és Nook
minibölcsiben minden napra jut 1-1
foglalkozás a tornától a zenéig, kreatív
foglalkozástól az angolóráig, az ÉSZ-
kuckóban az egyénre szabott fejlesztő
játékokon keresztül a csoportos fej-
lesztésig.

Bölcsőde, minden
kezdet nehéz

A minibölcsikben családias körül-
mények között, szakmailag felkészült
pedagógusokkal, kis létszámú cso-
portokban élvezhetik a gyerekek egy-
más társaságát, igazi, angol nyelvi kö-
zegben tanulják meg észrevétlenül a
napi élet dolgait.

Érdemes szülőként az első napok-
ban 1-1 napot eltölteni a bölcsisek kö-
zött, hogy lássuk a napi programjai-
kat, érezzük azt a könnyedséget, örö-
met, ahogy a picik élik meg a napjai-
kat. Ha nem maradnak kételyek ben-
nünk atekintetben, hogy jó lesz-e a pi-
cinek a bölcsiben, akkor neki is és ne-
künk is sok örömet okozhatnak a kö-
zösségben töltött évek.

A Tappancs és NOOK Minibölcsi
ideális hely a gyermekek számára,
hogy továbbra is családias környe-
zetben nevelkedhessenek, minél
több inger érje őket, kialakulhassa-
nak a társas kapcsolatok, és végül,
hogy biztonságban érezhessék ma-
gukat. (x)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket a bölcsibe időpont egyeztetés után.

Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.

Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
• anemooptima@gmail.com

Vásárolja meg most

KLÍMA-
berendezését!

a meleget!

Ne várja meg

• ingyenes felmérés
• profi szerelés
• 3 év garancia

AKCIÓ május 31-ig

A hirdetés bemutatójának
10.000 Ft kedvezményt
adunk!

Az egészséges táplálkozás napjaink
egyik legfontosabb kihívása. A tartó-
sítószer- és adalékmentes tejterméke-
ket eddig többek között a Vásárcsar-

nokban, a háztáji tejtermékek boltjá-
ban vásárolhattuk meg. A bioélelmi-
szereket forgalmazó vállalkozás a kö-
zelmúltban új egységet nyitott a Bel-
városban. A fejlesztéshez kapcsolódó-
an Rácz Bálint üzletvezető elmondta:
„a vásárlóinkkal kialakult kölcsönös bi-
zalomnak és sikeres együttműködés-
nek köszönhetően, nagy motivációt

Új üzlet a Belvárosban
adott, hogy a Herman Ottó utcai Vá-
sárcsarnok emeletén lévő üzletünk
után megnyissuk második boltunkat
Győr Belvárosában, a Teleki László u.

53. szám alatt,
ahol reggel hét
órától délután hat
óráig várjuk ked-
ves vásárlóinkat.
Itt több mint negy-
venféle tejtermék
kapható, a kínálat
nagyobb része ér-
tékes háztáji ter-
mék”. A vidéki
gazdaságokból
származó áruink
minősége és ízvi-
lága egyedi és
utánozhatatlan. A
Belvárosból né-

hány perc alatt megközelíthető Teleki
László úti boltban kapható például
háztáji tehéntej, kecsketej, kecske-,
tehén- és juhsajt, házi tejföl, házi túró,
de ugyanitt kérhetünk házi tejszínt, va-
jat, krémsajtot és joghurtokat is. Az
üzletben a felhozatal kiegészült házi
szörpökkel és nagyanyáink receptjei
alapján készített tésztákkal.” (X)

KOS
Vigyázzanak jobban egészségükre a hé-
ten, kerüljék a sok stresszt. Ha tudnak, sportolja-
nak, étkezzenek egészségesebben. Keressenek új
hobbit, legyenek többet családjukkal. 

BIKA
Ha tanulni szeretnének, ez alkalmas hét
rá. Ne halogassák a döntéseket. Barátaik jó taná-
csadók ebben. Legyenek többet családjukkal, osz-
szák meg terveiket, beszélgessenek. 

IKREK
Teli vannak erővel, energiával a héten, hasz-
nálják is ki ezt. Még a szerelem is Önökre találhat,
járjanak nyitott szemmel. Kerüljék a negatív ember-
eket, ne engedjék lehúzni energiáikat.  

RÁK
Véget vethetnek egy régi ügyüknek a hé-
ten, zárják le múltjukból a zűrös ügyleteket. Sza-
badidejükben figyeljenek magukra, pótolják be az
elmaradt dolgaikat. 

OROSZLÁN
Ne hagyják figyelmen kívül az informá-
ciókat, megoldásra találhatnak problémáikra. Új
barátokra is lelhetnek, ne utasítsák vissza a meg-
hívásokat. Figyeljenek egészségükre. 

SZŰZ
A héten a családjuk van a középpontban,
beszélgessenek, ne hagyjanak ki egy témát sem.
Már nagy szükségük van erre, elsimíthatják a
konfliktusokat. Tervezzenek, álmodozzanak.

MÉRLEG
Munkájukban álljanak ki önmagukért,
nem biztos, hogy a konfliktusokban támogatókra
találnak. Ez egy kemény erőpróba. Ha tudnak, sza-
badidejükben pihenjenek sokat.

SKORPIÓ
Nincs jó hangulatuk a héten, és meg sem
tudják mondani, miért. Ne vesszenek össze szeret-
teikkel, nem érdemlik meg. Rendezzék konfliktu-
saikat, beszélgessenek sokat. 

NYILAS
Nagyon jó szervezőképességgel vannak
megáldva a héten, használják is ki, ahogy csak
tudják. Most minden sikerül, amibe csak belefog-
nak. Környezetük nagyon örül ennek.

BAK
A párkapcsolat van a hét központi helyén,
tegyenek rendet maguk körül és önmaguk lelké-
ben. Munkájukban sikeresek, minden úgy alakul,
ahogyan azt tervezték, legyenek büszkék. 

VÍZÖNTŐ
Vigyázzanak a héten pénzükre, ne szórják
csak úgy el. Az információáradat középpontjában
vannak, használják ezt ki. Akár új iskolát is kezd-
hetnek, ha akarnak. Az utazás is lehetséges. 

HALAK
Hallgassanak megérzéseikre a héten, ne hes-
segessék el azokat, nem a racionális megoldás a leg-
jobb most. Ne engedjék, hogy becsapják Önöket mun-
kahelyükön, vigyázzanak, ne legyenek naivak. 

Horoszkóp
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Dóra a belső előzésnél elakadt és kire-
pült a pálya szélére. A Kalevala nyergé-
ben Nyúlt képviselő hölgyet térdsérü-
léssel kellett megműteni. A célba végül
elsőként Csala Adrienn érkezett Győr -
újfalut képviselve a Rodeo Ranch új lo-
vának, Yoko Coco Girlnek a hátán,
nagy meglepetést okozva. A második
Lázi színeiben Sárfi Éva lett Roy-jal, a
páros egyébként az előző években is a
második helyen végzett. Harmadikként
az Ásványrárót képviselő Garzó Kata
ért célba Jazira hátán, ám a szervezők
úgy döntöttek, Bán Dóra juthat tovább
harmadikként a Nemzeti Vágtára.
Vasárnap este megtartották a Kisalföld
Sztárja zenés tehetségkutató versenyt
is, melyet egy 11 éves fiú, Barton Marci
nyert meg a közönség szavazatai alap-
ján, őt lapunkban is bemutatjuk a közel-
jövőben.

Vágtass velünk!

Megtartották a Kisalföld Vágtát
A múlt heti intenzív esőzések miatt két-
séges volt, hogy meg tudják-e tartani a
Kisalföld Vágtát a gyirmóti Rodeo Ran-
chen, a szervezőbizottság végül úgy
döntött csütörtök este, hogy nem fújják
le a rendezvényt. A folyamatos munká-
nak köszönhetően sikerült jó állapotba
hozni a pályákat, szombat délutánra pe-
dig az eső is elállt, illetve a Nemzeti Vág-
ta képviselői is ellenőrizték a pályák mi-
nőségét, így el tudták kezdeni a verse-
nyeket, többek között a western számo-
kat, melyekre 33 western-lovas érke-
zett. A főszervező, Tóth Szilárd elmond-
ta, a vágta hivatalos futamára 19 tele-
pülés jelezte a részvételét, ám csak 17
lovast engedtek rajthoz állni a verseny-
bírók. A vasárnap délutáni vágtafuta-
mokra tökéletes minőségűvé vált a pá-
lya, egyre több nézőt is kicsalogatott a
felbukkanó nap. Beindult a játékszenve-

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Május 25-én, vasárnap a gyerekeké a
főszerep a győri állatkertben. A bejárat-
nál minden gyerkőcöt ajándék jégkrém-
mel és sós ropogtatnivalóval, az apuká-
kat egy pohár hideg sörrel várják. 

A nap során több etetést is szemmel
kísérhetnek a látogatók, a csimpánzok
10.15-kor reggeliznek, a marabuk 11-
kor, a csuklyásmajmok vagy más néven
apellák 12-kor. A saimirik, közismertebb
néven mókusmajmok 13.30-kor, míg a
földimalacok etetését 14 órakor szemlél-
hetik meg az érdeklődők. 10.30-kor
megnyitja kapuit a Makizoo, ahol a láto-
gatók testközelből ismerkedhetnek meg
a gyűrűsfarkú makik egyik csapatával.

Megmutatja magát Benji, a láma is,
aki 11 és 13 órakor sétát tesz a látogatók
közt, illetve Petra, a dromedár is gondo-
zói vezetésével a régi játszótér helyére
sétál, ahol tesz egy kis pihenőt 12.15-től.
A látogatók több ügyességi játékot is ki-
próbálhatnak, lesz pókhálóZOO, dobá-

Gyereknap az állatkertben
lóZOO, virágoZOO, tapogatóZOO, sep-
rűfoci és még sok más. A legtöbb nyom-
dát összegyűjtő gyerekeket édességgel
jutalmazzák. Egész nap lesz TapiZOO,

ahol a bátrak simogathatnak királypi-
tont, madagaszkári bütyköscsótányt,
szakállas agámát és görögteknőst. Dél-
előtt 10 órától az érdeklődők találkozhat-
nak a Győri ETO Futball Club két játéko-
sával, Kamber Dordéval és Trajkovic Ni-
kolával, a Győri Sharks Amerikai Futball

SE játékosaival, illetve a Győri Lövész -
klub tagjai segítségével a gyerekek ki-
próbálhatják a sportlövészetet. Délután
14 órától a megyei katasztrófavédelmi

igazgatóság jóvoltából a vállalkozó szel-
leműek tűzoltóautót nézhetnek meg. 15
órától pedig a kőszínpadon az Ének is-
kolája szereplői, Kurcz Szandi és Farkas
Zsolti szórakoztatják a látogatókat, majd
16 órától fellép a Hello Kid’s zenekar.

www.zoogyor.com

dély is, idén először ugyanis fogadni is
lehetett a futamokra ingyen, ám érté-
kes nyereményekért. A döntőben végül
négy ló haladt fej fej mellett, a nagy tü-
lekedésben viszont a nagy esélyes, Bán

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!

Trappista sajt

Farmer tejföl
20%-os 330 gr
663,64 Ft/kg

1499,- kg

Faros csirkecomb 1 kg

490,- kg

1599,- kg

219,- db

Akció idôtartama: 2014. 05. 23—05. 30-ig

Apenta málna üdítô
1,5 l-es, 103,33 Ft/l

155,- db

Marhalábszár 1 kg

Kozel sör 0,5 l
1 db vásárlása esetén 169 Ft/db
338 Ft/l

149,- db
kartonos ár

298 Ft/l
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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 

SZÉP kártya beváltás! 
Ne hagyja elveszni!

2014. május. 31-én lejáró
Szép kártya egyenlegét

nálunk beválthatja
és egész évben

lefogyaszthatja, családi,
baráti, munkahelyi

rendezvények, vagy
előfizetéses jegyvásárlás esetén! 

Eladó tulajdonostól Győr belvárosában
második emeleti, 3 szobás, konyha-étkezős,
98 m2-es, fiatalos, felújított téglalakás.
Irányár: 22,9 M Ft.

OTTHON
a belvárosban

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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Asztalfoglalás 
elérhetôségeinken:

SPÁRGANAPOK! Május 
22-tôl

Kóstolja meg
spárgából készült
ételkülönleges
ségeinket!

Szeretettel várunk minden
Kedves Vendégünket!

ÁLLÁS
Nyomdai Stanc gépre férfi munkavállalót
azonnali belépéssel egy műszakos munkarendbe
felveszünk! 06-20/942-2415

Győri munkavégzésre takarítókat ke-
resünk állandó hétvégi munkára. Érdeklődni: 06-
20/370-8886.

Trenkwalder Kft. autóipari partne-
re 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 lehet. Munka-
ügyi iktatószám: 37961/2001–0100. 

SZOLGÁLTATÁS
Aranykéz varroda nyílt Győrben. Az Ik-
va u. 15-ben vállalunk ruhajavítást, új
női ruházat készítés mellett férfi öl-
töny és egyedi ing készítést is. Tel.:
06-70/222-7616.

ASZTALOS munkát vállalok fából és bú-
torlapból. 06-20/524-4435

Beton- és téglafalra tárgyak
felfúrása, rögzítése és min-
dennemű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdeklődni:
06-30/314-3370.

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatosmunkák,
ajtó- és ablakzár-javítás, költség-
kímélő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

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

LOMTALANÍTÁS! Az Ön idejéhez alkal-
mazkodva, a nap bármely szakában teljes körű ta-
karítást vállalok. INGYEN szállítással. 06-
96/950-491; 06-30/212-4830.

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

Lomtalanítást vállalok. Ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát. Felesleges holmit elszál-
lítok. Tel.: 06-70/500-1291.

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

Lomtalanítást vállalunk, igény
szerint, ingyen elszállítjuk felesleges holmiját
pincéjéből, padlásáról, lakásából, ill. udvará-
ról. Hívjon bizalommal non-stop! Tel.: 06-
70/675-0654.

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. 06-30/542-0720

Ablaktisztítást, takarítást,
szőnyeg- és kárpittisztítást
vállalok intézmények és la-
kosság részére. Ugyanitt ipari
takarítógépek, kárpit- és sző-
nyegtisztító gépek kölcsönöz-
hetők. Érd.: Fazekas Mihály,
+36-20/983-3577.

Mindenféle házimunkát és kerti mun-
kát vállalok, ott lakással. Tel.: 06-70/516-0079.

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

EGYÉB 

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

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

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

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

GARÁZS

Garázs eladó 21 m2, Győr
(Baross híd közelében). Ár:
2.000.000 Ft. Érdeklődés:
96/525-060, 06-70/321-3764.

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

Győr, Kálvária utcában 70 m2-es iroda hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-96/511-420.

Győr-Nádorvárosban zárt, 24 órá-
ban őrzött telephelyen, parkolási lehetőséggel,
jól megközelíthető helyen irodahelyiségek, kü-
lönböző méretben kiadók! A helyiségek hétköz-
nap 9–17 óra között megtekinthetőek. Érdek-
lődni: 06-20/981-8670.

LAKÁSCSERE 
Győri, 36 m2-es, önkormányzati, összkom-
fortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hőszigetelt,
műanyag ablakos, acél bejárati ajtós lakásomat el-
cserélném Győri 1,5-2 szobás, 44–49 m2-es, össz-
komfortos önkormányzati lakásra. Tel.: 06-
70/633-4773.

Székesfehérvári felújított, 60 m2-es
tanácsi bérlakásomat Győri lakásra cserél-
ném! Minden megoldás érdekel! Tel.: 06-
70/386-0689.

Adyvárosi 1 szobás, 36 m2-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, felújított, átalakított, határozott ide-
jű bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérleti szerződéses
bérleményre maximum 2. emeletig. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár, kizárva. (Hirdetésszám: 401.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 33 m2-es, komfortos, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást cserélne, 2-
3 szobás, 55–75 m2-es, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Gyárváros, Kismegyer,
Bán A. utca kizárva. Tartozás átvállalása lehetsé-
ges.  (Hirdetésszám: 402.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

INGATLAN 
Győr-Sárás beépíthető I. részén 301 m2-es
telek (tereprendezés, füvesítés alatt) 28 m2-es, 4
helyiségből álló faházzal eladó. Víz, villany van, gáz
az utcában. Könnyű megközelíthetőség, helyi jára-
tú buszmegálló gyalog 5 perc. Ár: 4,19 M Ft. Tel.:
06-20/366-8480.

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

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

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

ÉPÍTŐANYAG

Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, Herendi és Zsolnay porce-
lánt, ezüsttárgyakat, könyveket,
órákat, csillárt, szőnyeget, teljes ha-
gyatékot, régiségeket vásárolunk! 
70/640-5101.  

OKTATÁS
Etka-Jóga. Erőgyűjtő mód-
szer! Az egészség megőrzéséért vagy
visszaszerzéséért alapozó tanfolyam indul.
Kezdés: május 26., hétfő 17.00. Fekete I. Ál-
talános Iskola Győr, Kodály Z. u 31. Hétfőn-
ként 17–18.30 között, 5 alkalom. Tel.: 06-
30/998-2133

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

TÁBOR
Fotótábor 12–16 éveseknek.
Még van néhány 
szabad hely!
2014. június 30 – július 4.
Szakmai vezető: 
Laposa Tibor
Érd: 06-70/286-3665.

Kamionok, terepjárók, te-
herautók, munkagépek teljes kézi
mosása. Alváz- és motormosás Győr
egyetlen kézi alsó mosójában! Tartályok,
tartálykamionok akciós mosása.
Nálunk sár, olaj nem akadály! Beje-
lentkezés esetén minden időpont
megfelel. 06-20/952-2938. Épfu –
Autómosó, Győr, Fehérvári út 80.
(Porta a Zöld út felől.)

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

• Fék és kuplung alkatrészek
• Bowdenek, km. spirálok,

huzalok,  elektromos
ablakemelôk

• Versenykuplungok
(szinter és kevlár)

• Ipari fékek felújítása,
javítása mindennemû 
jármûvekhez, gépekhez.

Refero Bt. 
8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 3.

Tel.: 06-92/510-024, 350-270
Mobil: 00-36-30/937-3533

www.szoki-refero.hu
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SPORT NŐI KÉZILABDA

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

A Győri Audi ETO KC a Magyar
Kupa és a Bajnokok Ligája után a
bajnokságban is megvédte címét,
miután múlt csütörtökön a döntő
második mérkőzésén is magabiz-
tosan legyőzte a Ferencvárost. 

Ahogy arra előzetesen számítani lehe-
tett, a Győri Audi ETO KC a női kézilab-
da-bajnokság döntőjének második
mérkőzésén is legyőzte a Ferencvárost,
így ebben a sorozatban is megvédte cí-
mét. A zöld-fehérek a tavalyi szezon
után ismét tripláztak, ahol rajthoz álltak,
ott nyertek is. A döntő második mérkő-
zésén nagyon jól kezdtek a győriek, és
bár a vendégeknek voltak fellángolása-
ik, a hazai sikerhez nem férhetett két-
ség. Katrine Lunde ismét brillírozott a
kapuban, támadásban pedig Kova-
csics Anikó és Heidi Löke vitték a prí-
met, akik egyaránt hétszer voltak ered-
ményesek. A győriek 16–11-es félidőt
követően 30–25-re győztek, Ambros
Martinnak pedig arra is volt lehetősége,
hogy az utolsó időkérésnél megtapsol-
tassa a csapattól távozó öt játékost.
Mint ismeretes, Raphaelle Tervel visz-
szavonul az aktív játéktól, a francia
klasszist Kelecsényi Ernő elnök „A világ
legjobb védője” feliratú kupával bú-
csúztatta utolsó mérkőzését követően. 

„Mi vagyunk a bajnokok! Fantaszti-
kus érzés, minden elismerésem a lá-
nyoké! Ez az év jobb volt, mint a tava-
lyi, hiszen megvédeni sikerült mind a
három címünket. A közönségünk
egész évben fantasztikus volt, igazi
aranyérmes szurkolótábor! Jövőre
folytatjuk!” – ígérte Ambros Martin az
ünneplést követően. 

Másodszor is triplázott az Audi ETO
„A kezdő sípszótól nagyon koncentrál-

tan játszottunk, igyekeztünk összeszedet-
tek lenni, és mindenképpen eldönteni a
bajnoki cím sorsát. Egy kisebb megingá-
sunk volt, de hamar túllendültünk rajta,

úgy érzem, végig kézben tudtuk tartani a
meccset. Minden szurkolónknak nagyon
köszönjük, hogy egész évben támogat-
tak minket, nekik is jár az aranyérem” –
tette hozzá az ellenállhatatlanul kézilab-

dázó Kovacsics Anikó. A szurkolótábor
később valóban kapott egy aranyérmet,
Kelecsényi Ernő a Győri Zoltán vezérszur-
kolónak átnyújtott medállal köszönte
meg a csapat támogatását. 

A Győri Audi ETO KC hétfőn tartot-
ta évzáróját, amelyen a klub egyedi
ajándékkal lepte meg a triplázó együt-
tes játékosait és a stábot. A szokások-
nak megfelelően a névadó szponzor
látta vendégül a csapatot és a meghí-
vott vendégeket, elsőként Thomas Fa-
ustmann, az Audi Hungaria ügyveze-
tője gratulált az újabb sikerekhez. Ezt
követően Kelecsényi Ernő foglalta
össze az esztendőt, majd a játékosok-
nak egy igazgyöngy fülbevalót, a stáb-
tagoknak pedig egy 2-es számot for-
mázó aranymedált adott át. Ezt köve-
tőn elbúcsúztatták a távozókat, Hor-
nyák Dóra, Sirián Szederke, Soós Vik-
tória és Katarina Bulatovic más csa-
patba igazol, Raphaelle Tervel vissza-
vonul, mellettük távozik a klubtól Kiss
Lajos klubmenedzser is. 
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MOZAIK SPORT

AJÁNLJUK
MÁJUS 24., SZOMBAT
Férfi kézilabda
18.00:  ETO-SZESE–Mezőkö-
vesd (NB I-es mérkőzés, egye-
temi csarnok)

MÁJUS 25., VASÁRNAP
Női futsal
11.00:  Rába ETO–Dunakeszi
Kinizsi (NB I-es mérkőzés, ikré-
nyi sportcsarnok)

Megtartotta rendes évi közgyűlését a
Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub. Az
ilyenkor szokásos napirendi pontok el-
fogadásán túl izgalmasnak ígérkezett a
tisztújítás. A klub tagsága nyolc jelöltből
választotta ki titkos szavazás után az új
elnökséget. Egyedül az elnök személye
dőlt el egyöntetűen, Gasztonyi László ki-
váló munkájának köszönhetően újabb
négy évig élvezheti a tagság bizalmát.
Elnökségi tag maradt Kovács Gyula és
Bártfai Márton, akik ismét örömmel vál-
lalták a megbízatást. Két új tagja lett az
elnökségnek Szabó Péter korábbi több-
szörös magyar bajnok evezős és Papp
Oszkár személyében, aki a klubigazga-
tói feladatok mellett végzi majd a mun-
káját. Az új elnökség azonnal tájékoztat-
ta a tagokat az egyesület  hosszú távú
terveiről. Többek között kiemelték, hogy
a klub célja az evezős sportot szerető és
támogató emberek összefogása mel-
lett a sportág népszerűsítése a győri
evezős hagyományok folytatása érdeké-
ben. Továbbá, hogy a minőségi verseny-
zők kinevelése és versenyeztetése mel-
lett közösséget teremtsenek, és szabad-
idős sportlehetőséget biztosítanak az
egészséges testmozgásra vágyóknak is. 

Az ETO-SZESE 25–25-ös döntetlent
játszott Cegléden az élvonalbeli férfi ké-
zilabda-bajnokság utolsó előtti forduló-
jában. A hazaiak elhúztak a mérkőzés
elején, de a szünetig egygólosra csök-
kentette hátrányát Rosta Miklós együt-
tese. A második félidőben ismét komo-
lyabb hátrányt dolgozott le a győri csa-
pat, amelynek a végén Hernandez talá-

Magyarország két legkiválóbb kézilabdacsapata, az
MKB-MVM Veszprém és a Győri Audi ETO KC játé-
kosai edzettek együtt harminc hátrányos helyzetű
kisiskolással. A játékosok és a gyermekek számára
egyaránt különleges találkozást a csapatok névadó,
illetve kiemelt főszponzora, az MVM Magyar Villa-
mos Művek Zrt. kezdeményezte, amely ezzel az ese-
ménnyel a sportszponzorációs és karitatív program-
jainak erejét igyekezett egyesíteni. A csillogó szemű
gyerekek jutalomútja az MVM Arénába vezetett,
ahol először körbejárták a létesítményt, majd meg-
nézhették a FINAL4-ra készülő férficsapat edzését.

Hétvégén a hagyományoknak megfelelően
Győrben rendezték meg a maratoni kajak-kenu
országos bajnokságot. A rossz időjárási viszo-
nyok alaposan megbolygatták a rendezvényt, a
verseny előtt egy nappal át kellett helyezni a pá-
lyát, ami okozott némi fejtörést a szervezőknek.
Az eső és a szél kényelmetlenséget jelentett a
versenyzőknek is, ám a papírformát pénteken
nem igazán írták át a zord körülmények. 

A kajakos Csay Renáta és a kenus Kövér
Márton a maratoni Európa-bajnokságra és a vi-
lágbajnokságra is indulási jogot szerzett, miután
pénteken mindketten győztek az első válogató-
nak számító győri bajnokságon. A tavalyi ered-
ményeik alapján ők kedvezményezettek voltak,

Nagyszerűen szerepeltek az Unicent-
ral Bulls versenyzői a szegedi kick-box
világkupán. Férfi senior low kick 75
kg-ban Horváth Gyula nagyszerű ver-
senyzéssel harmadik helyezést ért el,
míg férfi junior 75 kg-ban Nardelotti
Zoltán világkupa-győztes lett. A győri
sportoló a döntő második menetében
kiütéssel győzte le lengyel ellenfelét.
A felkészítő edzők Csányi János és
Vlasich Róbert voltak. 

Az időjárással is megküzdöttek
így nekik csak egy versenyt kellett megnyerniük
a júniusi, pöstyéni Eb-n, illetve az őszi, oklaho-
mai vb-n való szereplés kivívásához. Csay Rená-
ta azonban a kontinensviadalt kihagyja, mert
szeretne 5000 méteren indulási jogot szerezni a
moszkvai gyorsasági világbajnokságra. 

A férfi kajakosoknál egyesben Petró Ádám,
párosban Boros Adrián és Solti László győ-
zött. A női kajakosoknál a Csernák Edina, Vá -
czai Enikő páros volt a leggyorsabb, míg a ke-
nusoknál a Viola Viktor, Bodonyi András ket-
tős szerzett indulási jogot a júniusi pöstyéni
maratoni Európa-bajnokságra. Szombaton az
árvízi helyzet miatt az indulóknak ezúttal nem
kellett futniuk.

Új elnökség
az evezősöknél

Világkupa-
győzelem

Karitatív kézilabda Veszprémben
Ezt követően jött a legkülönlegesebb ajándék: a
csarnokba megérkeztek a kétszeres BL-győztes női
kézilabdások, élükön Görbicz Anitával, és a kézilab-
dás lányok-fiúk közös játékra invitálták a gyerekeket
a pályára. A hatalmas élményt nyújtó mini edzés
után a kicsik autogramot gyűjtöttek, közös fotókat
készítettek. A lelkes kis szurkolók azonban nem-
csak élményeket, hanem a nemzeti energetikai tár-
saság és a csapatok jóvoltából egyedi ajándékokat
is kaptak. A találkozóra természetesen a gyerekek
sem jöttek üres kézzel: ezúttal a két csapatkapitány
kapott egy-egy, a gyerekek által dedikált labdát.

Hitet adó döntetlen
latával sikerült döntetlenre mentenie a
találkozót. A záró fordulóban az ETO-
SZESE szombaton 18 órakor a Mezőkö-
vesdet fogadja az egyetemi csarnokban.
A Mobilis gyermeknapi rendezvénye mi-
att az intézmény melletti parkoló terüle-
tének felét lezárják, így a zökkenőmen-
tes parkolás miatt célszerű lesz időben
elindulni a szezonzáróra. 

Sakk. Szombaton 9 órakor városi szenior sakkversenyt rendeznek a Vasuta-
sok Arany János Művelődési Házában. A versenyt 2x15 perces gondolkodási
idővel, a résztvevők számától függően körmérkőzéses vagy svájci rendszerben
bonyolítják le. A legjobbak részt vehetnek a nagykanizsai országos döntőn.
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A Quaestor Csoport a közelmúltban hozta létre társadalmi felelősség-
vállalása részeként a „Segít-kezek” kezdeményezést. A „Segít-kezek”
önkéntes program keretében a cégcsoport dolgozói önkéntes munká-
val támogatják azokat a helyi közösségeket, amelyek valóban rászorul-
nak a segítségre. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Győri ETO
FC is, mint a Quaestor Csoport tagja. A labdarúgócsapat a győri Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Intézményt segítette, ahol több mint har-
mincöt éve foglalkoznak készségfejlesztésre szoruló gyerekekkel. Az is-
kola sportolási lehetőségei szűkösek voltak, a kézilabdapálya méretű
füves területük egykor szép volt, az anyagi lehetőségek hiánya azonban
nem tette lehetővé, hogy évről évre elvégezzék az állagmegóvási mun-
kákat. A Győri ETO FC saját eszközeivel és dolgozói önkéntes munká-
jával felújította a pályát. Márciusban megtörtént a meglévő gyep lazítása
és gyommentesítése, majd megkezdődött a sportolásra alkalmas füves
terület kialakítása. Az utolsó munkálatokat a csapat és a szakmai stáb
tagjai saját kezűleg végezték el, felvonalazták a pályát és lebetonozták
a kispadokat. A csapat ezt követően pályára lépett az iskola gyermekei
ellen, egy életre szóló élményt szerezve ezzel a fiataloknak. 

A szlovák Patrik Tybor (Dukla Trencin) nyert összetettben a V4 elne-
vezésű kerékpárversenyen. A szervezők tájékoztatása szerint a Len-
gyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot érintő öt-
napos, 658 kilométeres viadalon a második helyen a cseh Josef Ho-
sek (Bauknecht-Author), a harmadikon klub- és honfitársa, Martin
Hunal végzett. A szombati záróetapon – amely Győrből vezetett Vi-
segrádra – a lengyel Pawel Bernas (BDC-Marcpol) győzött. A legjobb
magyar versenyző Kusztor Péter (Amplatz-BMC) lett. 

Diákoknak szervez mini
világbajnokságot a
Club Aréna, amely vár-
ja az osztályok jelentke-
zését a focitornára. A
rendezvényen minden
résztvevő egy ország
stilizált mezében ját-
szik majd, amit aján-
dékba kapnak a diákok.
Június 5-én, csütörtö-
kön az 5–6. osztályo-
sok, június 6-án, pénte-
ken a 7–8. osztályosok,
június 10-én, kedden a
9–10. osztályosok, míg
június 11-én, szerdán a
11–12. osztályosok
csapnak majd össze
ketrecfociban. Az osz-
tályok jelentkezését az
iskolai testnevelő taná-
rok jelezhetik a szerve-
zőknek a 06-70/638-
9679-es telefonszá-
mon, ahol további infor-
mációkkal szolgálnak a
részvételről. Fontos
tudnivaló, hogy a neve-
zés ingyenes. 

Mini-vb
diákoknak

A Győri ETO FC jó játékkal 5–0-ra győzött a
Kaposvár otthonában az OTP Bank Liga 29.
fordulójában, ezzel eldőlt, hogy a zöld-fehérek
legrosszabb esetben is a második helyen vé-
geznek a bajnokságban. A győriek a 3. perc-
ben Andric góljával szereztek vezetést, majd a
8. percben Lipták fejelt a kapuba. A kaposvári-
ak a folytatásban büntetőt hibáztak, Rudolf pe-
dig a 31. percben megszerezte a harmadik
vendéggólt. Horváth Ferenc együttese a szü-
net után sem állt le, a 66. percben Rudolf bom-
bázott a jobb felső sarokba, majd a 73. perc-
ben Trajkovic állította be a végeredményt. 

A listavezető Debrecen mérkőzése az
esőzés miatt elmaradt a Puskás Akadémia
ellen, a találkozót vasárnap 15 órakor pótol-

Győrben a V4 kerékpárverseny

Pályát építettek

Az ezüstérem már biztos
SPORT MOZAIK

ják Felcsúton. Amennyiben a hajdúságiak
győznek, övék az aranyérem, ellenkező eset-
ben június elsején az utolsó forduló dönt a
bajnoki címről. Hétvégén a magyar váloga-
tott Dánia elleni barátságos mérkőzése mi-
att nem rendeznek fordulót az élvonalban. 

A Gyirmót tovább menetel NB II-ben, Si-
sa Tibor csapata hazai pályán nyert 3–2-re
az SVSE-GYSEV ellen. A megyei rangadón
gyorsan hátrányba kerültek a kék-sárgák, de
Magasföldi és Oross góljaival még az első
félidőben fordítottak. A soproniaknak erre
még volt válaszuk, de Laki gólja három pon-
tot ért a Gyirmótnak. A feljutásért verseny-
ben lévő csapat vasárnap 18 órakor Balmaz -
újvárosban lép pályára. 
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A Rába ETO futsalcsapata belekapaszkodott az utolsó
szalmaszálba, és a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén
végre legyőzte a Berettyóújfalut. A zöld-fehérek hihetet-
len izgalmak közepette tudtak nyerni, sokáig úgy tűnt,
akár véget is érhet az egyik fél harmadik győzelméig tar-
tó párharc, hiszen Gál góljával a vendégek szereztek ve-
zetést a Magvassyban. Dróth azonban még időben ki-
egyenlített, így jöhetett a kétszer ötperces hosszabbítás.
A ráadás első félidejében egy-egy gól esett, Carlitos ta-
lálatára Nagy Tamás tudott felelni. A második játékrész
azonban már a győrieké volt, Fabio találata után Dróth
második gólja eldöntötte a mérkőzést, a Rába ETO 4–2-
re győzött. A párharc állása jelenleg 2–1 a Berettyóújfalu
javára, a negyedik mérkőzést pénteken 19.30 órakor
játsszák a Berettyó partján. A Rába ETO célja természe-
tesen az, hogy kiegyenlítsék az állást, és ezzel kiharcol-
janak egy mindent eldöntő ötödik mérkőzést. Amennyi-
ben ez sikerül, és a versenybizottság is jóváhagyja, az
utolsó csatát szerdán 18.15 órakor rendezhetik meg az
egyetemi csarnokban. A két csapat mindenesetre meg-
állapodott erről az időpontról, a helyszín pedig azért tér
el a megszokottól, mert a Magvassyban az átépítés mi-
att már nem lehet mérkőzést játszani. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A sport kitűnő marketingeszköz.
Ezt bizonyítja, hogy Győr fut-
salcsapatának teljesítménye a
városra irányította a hatmilliós
olvasottságú spanyol Marca on-
line sportportál és a szintén
sokmilliós hallgatottságú Cope
Rádió figyelmét is.

A közelmúltban a Marca újságírója,
Andres Armero érkezett városunkba,
és egy teljes napot töltött nálunk, hogy
testközelből is tapasztalatokat szerez-
zen az európai elitbe tartó győri fut-
salcsapatról. A spanyol sportújságíró
úgy fogalmazott, számukra megtiszte-
lő a lehetőség, hiszen az ETO egy olyan
profi klub, amely ma már a világ elitjébe
tartozik. A vendég számára dr. Drucskó
Zoltán klubelnök tette emlékezetessé a
látogatást, hiszen egy ETO Futsal Cup-
os mezt ajándékozott a szakírónak,
amelyen az „Andres 18 MARCA” felirat
olvasható. A marca.com-on megjelent
írás a csapat szereplését taglalja, és a
spanyol edző, David Madrid munkáját
dicséri. A szakember úgy fogalmaz, iga-
zi kihívás számára, hogy Győrben csak
a győzelem elfogadható eredmény, és
az az elvárás is, hogy az együttes há-
rom éven belül final fourban szerepel-
jen, vagyis Európa meghatározó klubjá-
vá váljon. Az itt szereplő spanyol játéko-
sok mellett szó esik a fiatalok sziszte-
matikus csapatba építéséről is.

A Győr-Szol-Széchenyi Egye-
tem csapata két vereséget
szenvedett az NB I/B-s férfi ko-
sárlabda-bajnokság rájátszásá-
ban. Rátvay Tamás együttese
vereséggel búcsúzott a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnoktól,
miután a Szolnoki Olaj U23-as
csapata 80–65-re jobbnak bi-
zonyult a győrieknél. Az egyete-
miek ezt követően Tiszaújvá-
rosban léptek pályára, ahol a
hazaiak egy jóval kiélezettebb
meccsen 73–67-re múlták fe-
lül a vendégeket. A csapatra
még egy mérkőzés vár, május
31-én, szombaton 19 órakor a
Szolnoki Olaj U23-as gárdájá-
hoz látogatnak a győriek. 

Spanyolország is felfedezte Győrt
A napokban Teresa Sendin Rincon, a

több millió hallgatóval rendelkező mad-
ridi Cope Rádió munkatársa is látoga-
tást tett Győrben, aki ugyancsak a klub
fejlődéséről érdeklődött. Bolla Péter

kabinetfőnök, a futsalcsapat tisztelet-
beli elnöke lapunk kérdésére elmondta,
nagy büszkeség, hogy a városban még
fiatalnak tekinthető sportág ma már va-
lódi tényező az európai futsaléletben.
Győrt több sajátossága miatt ismerik
határainkon túl is, gondoljunk csak az
Audi Hungariára, a Győri Balettre, az

olyan neves rendezvényeinkre, mint a
Bornapok, a Győrkőcfesztivál, vagy a
Táncfesztivál. Ebbe a sorba tartozik
Győr sportja is. Amellett, hogy kézilab-
dás lányaink zsinórban másodszor is el-

hódították a Bajnokok Ligája trófeát –
mellesleg ugyancsak spanyol edzővel –,
számos kitűnő csapat és egyéni ered-
mény születik. Futsalcsapatunk az elő-
ző években kitűnően szerepelt a nem-
zetközi porondon is, így ma már miat-
tuk is ismerik városunk nevét. Bolla Pé-
ter kiemelte, a spanyol rádiós újságíró-

val folytatott beszélgetésen a klub sze-
replése mellett a város sporthoz való vi-
szonyáról is szó esett. A kabinetfőnök a
győri sport támogatásáról, a létesít-
ményfejlesztésekről, a közelgő Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról adott szá-
mot, és arról is beszélt, hogy a sport ki-
tűnő marketingeszköz a város külföl-
dön való megismertetéséhez is. Az
EYOF mellett olyan nagy rendezvények
kerülnek Győrbe, mint a női kézilabda
Európa-bajnokság, vagy a kosárlabda-
EB, de a célok között szerepel, hogy a
közeljövőben az új multifunkcionális
csarnok egy futsal final fournak is he-
lyet adjon. Bolla Péter azt is elmondta,
hogy Borkai Zsolt személyében olyan
polgármestere van a városnak, aki szá-
mára a sport fontossága megkérdője-
lezhetetlen. A sport támogatása a fel-
növekvő generáció egészséges élet-
módra nevelése miatt is elengedhe-
tetlen, az élsport szponzorálása pedig
– amellett, hogy példaképeket állít a fi-
atalok elé – a város ismertségét is nö-
veli. Az állami támogatással megvaló-
suló létesítményfejlesztések révén
nemzetközi edzőtáborok és újabb vi-
lágesemények helyszíne lehet Győr,
így a turizmus sportos oldala is növe-
kedhet. Bolla Péter végezetül elmond-
ta, a futsalcsapat jelenleg a bajnoki
döntő mérkőzéseit vívja, amely egyre
izgalmasabban alakul. Örömteli, hogy
a csapat telt ház előtt játszhat, és
örömteli az is, hogy a hazai közvéle-
mény mellett Spanyolországban is kí-
váncsiak a klub szereplésére.

Versenyben maradt a Rába ETOVereséggel
búcsúztak
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