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A Leier Autó múlt héten leplezte le a pati -
nás bajor prémiumgyártó, a BMW leg -
újabb modelljét. Az új 5-ös a középkategó-
riában indul, és elődeinek sikereire építve,
ismét a legnépszerűbb helyre pozicionál-
ták. Az ötös széria múltja 6 generációra
nyúlik vissza. Az első változatból (E12) 600
ezret, míg az utolsóból (F10) több mint 2,3
millió darabot értékesítettek – ezzel kate-
góriaelső. Nem hiába, hiszen a luxus és
elegancia, valamint a sportos vezethető-
ség a típus védjegyévé váltak az évtizedek
során. A formai fejlődés látványos: az autó
orra tovább nyúlt, az oldallemezeken látha-
tó élek és váll, a kupészerű tetőív egy sport-
autó sziluettjét kölcsönzik a limuzinnak. A
hetedik széria (G30) egyes modelljei akár
100 kilogrammal könnyebbek lettek, mi-

Az autizmus világnapja alkalmából öl-
tözteti kékbe idén is a Széchenyi teret
Árnics Katalin gyógypedagógiai tanár,
főszervező és csapata, április 2-án.
Idén is, mint tavaly, kék kötéseket, hor-
golásokat várnak, amikkel az utcabú-
torait kötik be.

A különleges rendezvény arra hívja
fel a figyelmet, hogy jobban oda kell fi-
gyelnünk az egyre növekvő számú au-
tizmussal élő gyermekekre. A fő cél,
az ismeretátadás az autizmusról.

Ezúttal 50x50 cm-es kék négyzete-
ket kérnek, amiket a Széchenyi téri
Gombolydában lehet leadni március
közepéig. Szívesen vennék a kék színű

Több mint ezer egyetemista és több
száz egyetemi tanár és oktató érkezik
Győrbe és Mosonmagyaróvárra már-
ciusban és áprilisban, ekkor rendezik
meg ugyanis a XXXIII. Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferenciát
(OTDK), amelynek keretében egy hó-
napon át 16 tudományterületen, 16
szekcióban zajlik a verseny és egyben
konferencia. Március 23-án a Széche-
nyi István Egyetemen tartják a rendez-
vénysorozat országos megnyitóját,
ahol a magyar felsőoktatás-irányítás

Vezetô 5-ös
közben szinte minden erőforrás megújult,
és erősebb (190–462 LE), ugyanakkor ta-
karékosabb lett. Az aktív hátsókerék-kor-
mányzás – xDrive változatoknál is – bizto-
sítja az agilis viselkedést, pontos irányítha-
tóságot, miközben az adaptív futómű a
komfortos utazást is. A vezetéstámogató
asszisztensek közül egyedülálló az auto-
matikus sávváltást megvalósító elem. Min-
den eddiginél igényesebb és jobban meg-
válogatott anyagokkal dolgoztak a terve-
zők a beltérben is. Már gesztusvezérléssel,
illetve érintő képernyő segítségével is ve-
zérelhetjük a lényeges funkciókat – a meg-
szokott iDrive Touch és kormánygombok
mellett. Az értékesítés hamarosan indul és
néhány hónap múlva a Touring kombi is
érkezik. (x)

Jogsegély. Február 22-én, szerdán 17 órai kezdettel ingyenes jogsegély-
szolgálat lesz Győrben, a Herman Ottó u. 22. szám alatti MSZP Székház-
ban, amelyre minden érdeklődőt várnak a szervezők.

Idén is kössük kékbe a teret!
fonaladományokat is, mert vannak
olyan nyugdíjasklubok, akik szívesen
kötnének, de nincs fonaluk.

A hatodik alkalommal meghirde-
tett akció keretében lesz kutyaterápi-
ás bemutató, kék futás, valamint dr.
Simó Judit gyermekorvos, gyermek -

pszichiáter tart szülőképzési tréninget
az integrációval kapcsolatban.

A Gombolydában a négyzeteket ösz-
szevarrják, és április elsején kikerülnek a
térre. Az évek alatt összegyűlt anyagból
pedig egy hatalmas takarót készítenek és
odaajándékozzák a Győrkőcfesztiválnak,
hogy legyen a városnak egy olyan takaró-
ja, amelyen minden gyermek elfér!

Ezer fiatal érkezik a
tudományos megmérettetésre

és az intézmények képviselői is jelen
lesznek. Négy szekciónak a Széche-
nyi-egyetem lesz a házigazdája, a győ-
ri diákok közül pedig több mint százan
képviselik az intézményt az ország
többi városában zajló szekciókban.

Az OTDK az ország legnagyobb tu-
dományos rendezvényeként a tehet-
séges alkotó fiatalok színvonalas be-
mutatkozási lehetősége, így fontos
eleme a minőségi magyar felsőokta-
tással kapcsolatos nemzetstratégiai
törekvéseknek.



nie. Példaként említette a nyáron váro-
sunkban rendezendő Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált. Hozzátette, Győr
kultúrája, kulturális infrastruktúrája is al-
kalmas arra, hogy hasonlóan nagy ívű
célokat tűzzünk ki magunk elé. Gondol-
junk akár azokra a társulatokra, akik
hosszú ideje magas színvonalon képvi-
selik Győrt a nemzetközi közvélemény
előtt is, mint például a Győri Balett, vagy
a rendre világsztárokkal fellépő Győri
Filharmonikus Zenekar, a kultúrát szin-
tén nívós módon prezentáló Győri Nem-
zeti Színház és a Vaskakas Bábszínház.
Az alpolgármester megemlítette azokat
a több tízezer embert vonzó fesztiválo-
kat, amelyek híre már az országhatáro-
kat is átlépte, mint a Győrkőcfesztivál, a
Táncfesztivál, a Barokk Esküvő, vagy ép-

pen az Advent Győrben rendezvényso-
rozat. „A következő időszak tehát az elő-
készítő munkáé, amelyben hangsúlyos
szerepet kap az igényfelmérés, az ötle-
tek, javaslatok, észrevételek begyűjtése.
Ebben a szakma mellett nagyban szá-
mítunk a lakosság meglátásaira is” –
zárta az alpolgármester.

Logó- és szlogenpályázat indul
„Szeretnénk minél szélesebb körben

bevonni a győrieket, annak érdekében,
hogy pályázatunk tükrözze azt a sokszí-
nűséget, amely a városra is jellemző” –
ezt már Domanyik Eszter, a Városháza
Városmarketing és Programszervezési
Főosztályának vezetője mondta, aki be-
jelentette, szlogen- és logópályázatot ír-
nak ki, amelyre várják a kreatív ötleteket,

hogy közösen szabjunk irányt Győr pá-
lyázatának. A kiírás a héten jelent meg
a gyor.hu honlapon. A főosztályvezető
arról is beszélt, hogy a napokban közvé-
lemény-kutatás kezdődik, amelyet
1500 fős mintán végeznek el. A kérdé-
sek, amelyekre a válaszokat várják, szé-
les palettán mozognak, a győriek nem
csak a meglévő kulturális programokról,
sajátosságokról alkothatnak véleményt,
de új ötleteket is várnak, Győr kulturális
életének továbbformálása érdekében.
Mint megtudtuk, a Széchenyi István
Egyetem a korábbi pályázatok tapaszta-
latainak levonásával segíti az előkészítő
munkát, a győri intézmények is megje-
lölik az általuk fontosnak tartott fejlesz-
tési irányokat, sarokpontokat, és –
ahogy már említettük – a lakossági visz-

szajelzések is fontos pil-
lérei a készülő anyag-
nak. Az információk be-
gyűjtése után, nyáron
kezdődhet a pályázat
összeállítása, ami ősz
végén kerülhet a győri
közgyűlés elé, hiszen a

pályázatot várhatóan ez év decemberé-
ben kell benyújtani. Győr egyébként ko-
moly versenyre számíthat, hiszen szá-
mos kulturális szempontból fontos vá-
ros jelezte indulását, köztük – a teljes-
ség igénye nélkül – Eger, Debrecen,
Veszprém, Miskolc, Tokaj, Gödöllő.

„A népes mezőny ellenére, ha szak-
mai szemmel nézem a kérdést, akkor
Győrnek komoly esélye lehet, hiszen
hihetetlenül gazdag, sokszínű és ma-
gas színvonalú a kulturális élete, ami
számos további lehetőséget is rejt
magában. Ebből a győriek, az itt mű-
ködő kulturális intézmények és maga
a város is jelentősen profitálna” – ér-
tékelte röviden az esélyeket kérésünk-
re a bizottság munkájában részt vevő
Forgács Péter színházigazgató.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A héten megalakult a város pá-
lyázatát előkészítő bizottság,
amely számos módon be kíván-
ja vonni a lakosságot, a győriek-
től véleményeket, javaslatokat
várnak. Nagyszabású közvéle-
mény-kutatás és logó-, illetve
szlogenpályázat is indul.

José Cura és a Győri Filharmonikus Ze-
nekar egy évvel ezelőtti koncertjén jelen-
tette be Borkai Zsolt polgármester, hogy
a város megpályázza a 2023-as Európa
Kulturális Fővárosa címet. Mint mondta,
Győr pezsgő kulturális élete, nemzetközi
hírű társulatai, fesztiváljai, szakrális és vi-
lági kincsei érdemessé teszik városun-
kat arra, hogy mindezen értékeket az
egész kontinensnek bemutassa. Emlé-
kezetes, 2010-ben Pécs képviselte ha-
zánkat, 2023-ban pedig újra egy ma-
gyar város lehet a cím birtokosa egy
Egyesült királysági várossal párban.

„A bejelentés után elkezdődött az a
munka, amely a pályázati előkészítés
rendszerét építette fel” – mondta el Fe-
kete Dávid alpolgármester az előkészítő
bizottság hétfői megalakulását követő-
en. A bizottságot Borkai Zsolt vezeti,
operatív koordinációját az alpolgármes-
ter látja el. A szervezetben kulturális
szakemberek és a győri kulturális intéz-
mények vezetői is helyet kaptak, hiszen
a cél, hogy szakmailag a legmegalapo-
zottabb pályázat jöjjön létre. „A szakma
mellett természetesen a lakosság véle-
ményére, ötleteire is kíváncsiak va-
gyunk, ezért a jövőben több workshop,
konferencia, fórum várható a témában.”
Az alpolgármester kifejtette, Győr erős
gazdasága révén olyan városfejlesztést
tud megvalósítani, amelynek az igazán
nagyra törő terveket sem kell nélkülöz-
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A lakók véleményére,
ötleteire is kíváncsi
a bizottság

A lovagkirály szelleméhez méltó kulturális,
vallási és társadalmi eseménysorozat
kezdődik az idén: a Szent László-emlék -
évvel az uralkodó trónra kerülésének 940.
évfordulójára emlékezünk, s az ünnepsé-
gek programjai tovább gazdagítják Győr
kulturális kínálatát. A Nagyboldogasz-
szony-székesegyházban – ahol Szent
László hermáját is őrzik – Veres András
győri megyés püspök, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia elnöke pénte-
ken ünnepi szentmisét celebrál. Ezt köve-
tően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Boldog Özséb Színtársulata első alka-
lommal mutatja be Szent László király
énekelt életrajzát, amely az „Értünk tá-
madt fényes csillag, Virág ország gyöke-
rén” címet viseli. Az előadásban közremű-
ködik a győri Bartók Gyermekkórus, a

Collegium Musicum Jaurinense, a győri
székesegyház Palestrina Kórusa és a Pro-
hászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Óvoda kórusa is. A Vá-
rosháza dísztermében Veres András
győri megyés püspök, Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár, valamint Borkai Zsolt polgár-
mester mond beszédet, s megnyílik
Móser Zoltán fotókiállítása is a Város-
háza folyosóján. A tárlaton bemutatott
tizenegy felvétel erdélyi, felvidéki és
magyarországi templomok azon fres-
kórészleteit ábrázolja, melyek az egyik
legismertebb Szent László-legendát
hivatottak elbeszélni saját képi nyelvü-
kön: a magyar lány megmentését a
kun vitéztől. A győri püspökség a Szent
László-év mottóját Prohászka Ottokár
püspök Szent Lászlóról szóló elmélkedé-
séből választotta, amelyben a szerző ki-
fejti, hogy az államalapító Szent István
művének megszilárdítója Szent László
volt, aki a magyar életet, a magyar esz-
ményt tette kereszténnyé és szentté.  Az
emlékév győri eseményei ennek a gon-
dolatnak a szellemében mutatják be az
uralkodó történelmi nagyságát.

Szent László-
emlékév
kezdôdik

Gyôr lenne Európa Kulturális Fôvárosa
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Az Audi Hungaria újabb adomány-
nyal segíti a régió egészségügyi el-
látását. A vállalat adománya a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház Köz-
ponti Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Osztályán működő győri
stroke-centrum számára két da-
rab lélegeztető-készülék beszerzé-
sét tette lehetővé. 

„Bízunk benne, hogy a két léle-
geztető-készülék számos életet
ment meg, és hozzásegíti a győri
kórházat egy olyan stroke-központ
kialakításához, ahol a legmoder-
nebb eszközök állnak a orvosok
rendelkezésére”– mondta Peter
Kössler, az Audi Hungaria Zrt. igaz-
gatóságának elnöke és hozzátette,
vállalatuk számára alapvetés, hogy
a társadalmi felelősségvállalás
jegyében hozzájáruljanak a régió
életszínvonalának növeléséhez.

A vállalat a győri önkormányzat
és a Kisalföld napilap kampányá-
hoz csatlakozott, amelyben a vá-
ros és a régió lakói közösen terem-
tették meg a győri stroke-centrum
létrehozásának anyagi feltételeit. A
jelenlegi eszközbeszerzésekkel to-

A Bécsi kapu tér felújításához kapcsolódó
elektromos hálózat korszerűsítése kezdő-
dik a jövő héttől. A munkálatok miatt busz-
megálló-áthelyezésre és áramszünetes
időszakokra kell számítani

Ismét munkagépek jelennek meg a Bécsi kapu té-
ren február 20-tól: az E-on és Győr Megyei Jogú Vá-
ros Útkezelő Szervezete közös megbízásából kicse-
rélik a meglévő, de rossz állapotú elektromos veze-
tékeket, továbbá lefektetik azokat az új vezetékeket,
melyek az átépítendő Bécsi kapu tér új díszvilágítá-
sához, közvilágításához és a szökőkút-medencét ki-
szolgáló szivattyúkhoz szükségesek. Az elektromos
hálózat érinti a 0,4 kilovoltos közcélú, a 0,4 kilovol-
tos közvilágítási és a 10 kilovoltos középfeszültségű
hálózatot is. A vezetékeket két transzformátor-állo-
más között cserélik ki, a Zechmeister úton a Klast-
rom Hotel oldalában lévő trafó és a Káptalandom-
bon lévő Hotel Konferencia épületében található
trafóállomás lesz összekötve az új vezetékekkel.
Összesen tizennyolc darab, egymás mellé fektetett,
védőcsőbe húzott elektromos kábelt kell lefektetnie
a Vill-Korr Hungária Kft. szakembereinek. 

A kivitelezés a Klastrom Hotel oldalától indul, és
mivel a járdát teljes szélességben el kell bontani a
trafó környezetében, ezért az itt lévő buszmegállót
ideiglenesen szüneteltetik – közölte Máthé-Tóth Pé-
ter, a győri Útkezelő Szervezet szóvivője. Emiatt hét-

Buszmegálló-áthelyezés
és áramszünet a felújítás alatt

főn üzemkezdettől az 1, 1A, 2B, 8, 8B, 11, 11A, 14,
14B, 19, 29 számú helyi járatok a Hotel Klastrom
megálló helyett a Virágpiacon létesített ideiglenes
buszmegállóban állnak meg (nem az Arrabona Áru-

ház melletti megállóban!). A járda munkaterület
lesz, a gyalogosok az úttesten kialakított gyalogos-
folyosón át tudnak majd közlekedni.

A kivitelezés várhatóan három hónapot vesz
igénybe. A munkák előrehaladtával a 0,4 kV-os köz-
célú kábel átkötéseinél szükség lesz áramszünetes
időszakokra, melyről a fogyasztókat az E-on hivata-
losan értesíteni fogja.

Az Audi is támogatja a stroke-centrumot
vábbi eszközfejlesztési lépcső va-
lósul meg, amely egy régiókon át-
ívelő központként gondoskodik az
agyi infarktust szenvedett pácien-
sek ellátásáról.

A kórház Központi Anesztezio-
lógiai és Intenzív Terápiás Osztálya
az agyi infarktust szenvedett bete-
gek számára is gyors, szakszerű
segítséget nyújt, amely sokszor
egyet jelent a túléléssel, hiszen a
pácienseket az osztályon 24 órás
felügyelet mellett kezelik a szakkép-
zett orvosok, ápolók és terapeuták.

Az Audi Hungaria a vállalatalapí-
tás óta elkötelezett támogatója a ré-
gió egészségügyi ellátásának. En-
nek szellemében már számos ado-
mánnyal segítette a Petz Aladár

Megyei Oktató Kórház működését,
többek között a szívcentrum, a
gasztroenterológiai laboratórium
és a sürgősségi osztály fejlesztését,
valamint a sebészet, érsebészet,
mellkassebészet szubintenzív őrző
kialakítását. A vállalat a győri házior-
vosi ügyelet számára is biztosít egy
Audi A3 Limousine szolgálati autót.

Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Lehet, hogy Önöket is érinti a regisztrációs
kötelezettség? Töltse ki a kérdőívet!
www.gymskik.hu/reach

KKV-vezetők Klubja 
Vállalatirányítási rendszerek bevezetése
és tapasztalatai. Február 21. 15 órától

Kamarai Szalon 
Beszélgetés és homokanimációs előadás Papp

Norbert festőművésszel és vendégeivel, 
El Camino és az életünk útjai címmel.

Február 22., szerda 17 órától.

Középpontban a gazdaságfejlesztés
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a 

• Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a
• megyei fejlesztések miniszteri biztosa és a

• Széchenyi Program Iroda által közösen
szervezett konferenciára. Regisztráljon már

most a kamara weboldaláról elérhető linken. 
Március 2. 16 órától 

Tudjon meg többet az Ipar 4.0-ról
www.gymskik.hu/jo-tudni

Prof. dr. Oláh Attila orvosigazgató,
dr. Tamás László János főigazgató
és Peter Kössler, az Audi vezetője
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Győrben és a környező térség-
ben évek óta egyre kedvezőbbek
a munkaerőpiaci adatok. Mis-
kolcról vagy Nyíregyházáról néz-
ve Győr irigyelt város. Az élet
azonban – ahogy mondani szok-
ták –, erre sem fenékig tejfel. Itt
nem a munkanélküliség kezelése,
ellenkezőleg, az egyre radikáli-
sabban fellépő munkaerőhiány
kezelése jelenti a legnagyobb
gondot. Mi lehet a megoldás? 

Nincs olyan gazdasággal foglalkozó fó-
rum a városban, ahol ne merülne fel, va-
jon honnan szereznek be a cégek újabb
fejlesztéseikhez munkást. Az is nyílt ti-
tok, hogy a vállalkozások egymástól
csábítják el a munkatársakat, érthető-
en magasabb fizetést ígérnek. A nagy

és tőkeerős cégek csábításának nehéz
ellenállni, a kis- és közepes cégek eb-
ben a versenyben kezdenek lemaradni.

A probléma nem új keletű. Amikor
a rendszerváltás utáni sokkból kez-
dett az új gazdaság felépülni, hamar
kiderült, kevés a munkás. Egyrészt
azért, mert a fiatalok körében nem
volt divat a szakmatanulás, másrészt
pedig a születések számának csökke-
nése miatt a beiskolázható fiatalok
száma is kevesebb volt.

Másfél évtizede is van már, hogy a
Rába szakemberhiányának enyhítésére
az ország keleti feléből akart szakmun-
kásokat hozni. A kísérletet azóta több-
ször felújították, azonban elenyésző szá-
mú szakember tudott gyökeret verni

Mintegy négymilliárd forintos támo-
gatást nyertek el a társulás pályáza-
tai 2016-ban, és az idén is hasonló
módon segíti a településeket az Arra-
bona EGTC.

Az összességében négymilliárd forin-
tos elnyert támogatás önmagában is
mutatja a társulás hasznosságát – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármester, az
EGTC elnöke, a szervezet keddi közgyű-
lésén. A 2016. főbb számaival kapcso-
latban elmondta, az éves bevétel közel
85 százalékát a vállalkozási tevékenység
adta, tíz százalékát állami támogatás, öt
százalékát pedig a tagdíjbefizetések tet-
ték ki. A társulás az elmúlt évben össze-
sen 38 pályázatot nyújtott be, amelyek-
kel a tagtelepülések fejlesztési igényeit
segítették. A pályázatok többségét a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretén belül nyújtották
be, többek között óvodák, bölcsődék ki-
alakítására, felújítására, belterületi csa-
padékvíz-elvezetési problémák megol-
dása, helyi gazdaságfejlesztésre, szoci-
ális alapinfrastruktúra-fejlesztésre.

A februári közgyűlésen a tagok elfo-
gadták Nagymegyer kilépési szándé-
kát, és döntöttek az Arrabona EGTC
dunaszerdahelyi irodájának létrehozá-
sáról is. Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerda-
hely polgármestere kifejtette, szemmel
látható, hogy a magyarországi telepü-
lések aktivitása nagy hozadékkal jár,
ezért is érezték fontosnak, hogy a szlo-
vákiai településeket is jobban mozgó-
sítsák. Ennek lehet kiváló eszköze az
iroda megnyitása, így a települések szá-
mára helyben nyílik meg az ügyintézés,
a tanácsadás igénybevételének lehető-
sége. Borkai Zsolt sok sikert kívánt az
iroda működéséhez.

Arrabona EGTC:
A települések
szolgálatában

A fizetések emelése nélkül nincs megoldás
Győrben. Egyrészt a család nélkül albér-
letbe vagy munkásszállón lakó kelet-
magyarországiak nem sokáig bírták. A
végleges áttelepülést pedig lehetetlen-
né tette, hogy a két országrész között az
ingatlanárak óriási eltérést mutatnak.
Magyarán egy miskolci lakás áráért
Győrben semmit sem lehet kapni.

Lehetőségként felmerült az is,
hogy a magyarlakta környező orszá-
gokból csábítsanak át szakembereket
a fejlett magyar régiókba.

Aki akart, az már áttelepült – jelen-
tette ki a minap a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marában tartott előadásában Parragh
László elnök.

A migránsok Magyarországon
ugyancsak nem jelenthetnek megol-
dást. Egyrészt az ország nem akarja,
másrészt pedig a nálunknál jóval ma-
gasabb bért kínáló nyugati országok
felé mennének tovább.

Van-e egyáltalán megoldás, vagy
tartósan be kell rendezkedniük a régió
cégeinek arra, hogy szakembert csak
más cégek rovására tudnak szerezni?

Véleményem szerint egyetlen meg-
oldás kínálkozik a helyzet rendezésére
– vélekedett megkeresésünkre Pintér-
Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke. – Haza kell csábítani a külföl-
dön dolgozó fiatalokat, és el kell érni,
hogy aki külföldre készül, itthon vállal-
jon munkát. Ezt pedig csak a fizetések
jelentős emelésével tudjuk elérni. 

A kamara elnöke úgy véli, amíg
Ausztriában háromszor annyit keres-
nek a magyarok, ez a cél nehezen tel-
jesíthető. A cégeknek tehát emelni

kell a fizetéseket, ha szakembereket
akarnak. A fizetésemelés mellé pozitív
jövőkép is kell a fiataloknak – fűzte
hozzá Pintér-Péntek Imre.

A fizetésemelésnek bizonyára örül-
nének a dolgozók, a kis- és közepes vál-
lalkozások vezetői azonban már ráncol-
ják a homlokukat, ha az a kérdés szóba
kerül. Miből gazdálkodjuk ki? – kérdez-
nek ilyenkor vissza ösztönösen.

Mivel a kamarának nagyon sok
KKV-tagja van, s a multinacionális cé-
gek mellett a dolgozók nagy többsé-
gét foglalkoztató kis- és közepes vál-
lalkozások is fontosak, a kérdést tol-
mácsoltuk a kamara elnökének is.

A KKV-k csak akkor tudnak na-
gyobb bért fizetni, ha javítanak haté-
konyságukon – fogalmazott Pintér-
Péntek Imre. – Ebben a mi felelőssé-
günk is nagy, mindent megteszünk,
hogy a Széchenyi István Egyetemmel
együtt segítséget nyújtsunk abban,
hogyan tudják növelni a termelékeny-
ségüket, s ezáltal a hatékonyságukat.

S ha már termelékenység, akkor
képzés. Pintér-Péntek szerint ez a másik
kulcs. Ha jó szakembereket bocsát ki az
oktatás, a mutatók is jobbak lesznek.

Hasonlóan vélekedik Simon Ró-
bert Balázs győri országgyűlési képvi-
selői is, aki szerint hatékonyság szem-
pontjából a magyar vállalkozások je-
lentős része nemzetközileg nem ver-
senyképes, az alacsony technológiai
színvonal és munkaszervezés miatt
munkaerőigényük túlzott. A fenti okok
miatt egyre több cég és ágazat szem-
besül a szakképzett munkaerő hiányá-
val, egyes ágazatokat ez kiemelten
sújt, mint az idegenforgalom, a ven-
déglátás, az IT és az építőipar.

A béreket emelni kell, a munkáltatói
terheket pedig tovább csökkenteni. A
közmunkások egy részét át kell segíteni
a versenyszférába a belföldi mobilitás
élénkítése, közlekedési és lakhatási tá-
mogatások, juttatások növelése révén –
vélekedett Simon Róbert Balázs.

Parragh László országosan 60-70
ezerre becsüli az iparból hiányzó mun-
kások számát. Palkovics László állam-
titkár szerint ez a szám akár 300 ezer
is lehet. Győrben nem készült felmé-
rés, azonban tény: januárban kétezer-
rel több állást hirdettek meg, mint
ahányan munkát kerestek.
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Amit kínálunk:
villanyszerelő: bruttó 320.000–390.000 Ft/hó

villamos szerelésvezető: bruttó 370.000–530.000 Ft/hó
projektvezető: bruttó 470.000–550.000 Ft/hó

gépkocsivezető: bruttó 290.000–380.000 Ft/hó
+ netto 52.000 Ft cafeteria minden dolgozónknak

..és még
változatos feladatok • családias légkör • munkába járás térítése

képzés biztosítása • lakhatás támogatása • sport, kultúrális lehetőségek
családi rendezvények• törzsgárda elismerések • életreszóló munkahely

Az országos és megyei nettó átlagfizetés
növekedése mellett is

átlagon felüli  nettó keresetet biztosítunk!

Maradj itthon, legyél a munkatársunk!
VILL-KORR Hungária Kft.Magyarország vezető villamosipari vállalata!

Mindegy, hány éves vagy, jelentkezz most!
Több fős brigádok jelentkezését is várjuk!

Itt: info@villkorr.hu • +36 96/ 512-480

Kezdj nálunk – azonnal!

JÓ MUNKAHELY MAGAS JÖVEDELEM

Új munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba, 
szakirányú végzettséggel, releváns szakmai tapasztalattal!

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

A Győri Rendőrkapitányság állományában
két olyan törzsőrmester is szolgál, akik el-
végezték a világon egyedülálló Police
Medic képzési rendszert. Ennek köszönhe-
tően képesek a közvetlen életveszélyt elhá-
rítani munkájuk során.

A külön felvarróval és sérültellátó táskával felszerelt
rendőrök képesek arra, hogy a munkavégzésük so-
rán előforduló, ez életet közvetlenül fenyegető
egészségügyi állapotot kezelni tudják. Ők lehetnek
egy-egy krízishelyzetben az első beavatkozók,
amely kiemeli őket a többiek közül. 

Siska Márk és Kiss Tivadar törzsőrmesterek
egyaránt remekül, 90 százalék felett teljesítették
az igencsak embert próbáló vizsgát, így a me-
gyénkben egyedül ők rendelkeznek instruktori
címmel is, tehát oktathatják is az életmentést. A
képzésről már ők meséltek: – Két hetet vett igény-
be a tanfolyam, fele-fele arányban volt elmélet és
gyakorlat – kezdte Siska Márk. – Az elmélet tö-
mény volt, a gyakorlatban pedig olyan profi körül-
ményeket teremtettek, hogy minden sérülés való-
ságosnak tűnt, sokan nem is bírták. A 70 százalé-
kunk lemorzsolódott. A sebek, a vérzés teljesen
élethű volt, így tényleg mindenki megtapasztal-
hatta, mennyire komoly ez a képzés.

Police Medic: Elsô vonalban az utolsó esély

A rendőri feladatellátás továbbra is az első helyen
szerepel – vette át a szót Kiss Tivadar.  – Tavaly tavasz -
 szal küldtek minket egy helyszínre, ahol bár volt sérült
személy, mégis el kellett döntenünk, hogy mi az elsőd-
leges intézkedés, így előbb a késelőt fogtuk el, hiszen
ő még a helyszínen tartózkodott. A sérült személyt
ezalatt a mentősök látták el. Fontos, hogy jól döntsünk,
erre is megtanítottak minket a tanfolyamon.

Tivadar egyébként intézkedéstaktikai instruktor
is, a közösen tartott képzésekkel kollégáiknak is se-
gítenek, egy-egy krízishelyzetben miként kell visel-
kedni, az ismétlések során pedig felszínen tartják a
korábban megszerzett tudást. Fontos, mert a rend-
őröknek olyan esetekben is közbe kell lépni, amikor
a mentők még nem mehetnek a helyszínre. A fiúk-
nak nagyon sokat segít Jandl Róbert rendőr főtörzs -
zászlós, megyei intézkedéstaktikai instruktor és lő-
kiképző, hogy még felkészültebbek legyenek.

A rendőrök arra esküdtek fel, hogy az életüket is
kockáztassák, ha szükséges. Így nekünk bele kell
menni veszélyes szituációba is, ha úgy adódik. So-
ha nem lehet tudni, mi vár minket egy helyszínen. A
Police Medic végzettség több magabiztosságot
adott, mert a mindennapokban hasznosítható tu-
dást nevelte belénk – mondta Siska Márk.

A műveleti sérültellátó táska minden szolgálat-
ban velük van, ha hívják őket, mennek segíteni. Volt,
hogy egy elgázolt gyalogos alapellátását végezték
el addig, míg a mentők megérkeztek. Gyors állapot-
ismertetés után már vihették is a kórházba. Értékes
perceket nyert a sebesült. 

A Police Medic felvarrón az alábbi áll latinul: „El-
ső vonalban az utolsó esély”. Mondjuk, nekem job-
ban tetszene úgy, hogy az első esély, hiszen a leg-
többször mi vagyunk először ott a helyszínen, mi tu-
dunk leggyorsabban segíteni. Erre garancia az
évenkénti ismétlő vizsga is, ahol semmit sem gyen-
gülnek a követelmények – zárta Kiss Tivadar.



szerző: szarka zsófia
fotó: kun zoltán

Az Erasmus+ program a legsike-
resebb kezdeményezések egyike
Európa-szerte: a diákok nem csu-
pán nyelvtudásukat fejleszthetik
a külföldi kaland során, de sze-
mélyiségük és későbbi munka-
moráljuk is pozitív irányba tere-
lődhet, ami az elhelyezkedésben
és emberi kapcsolataik alakulá-
sában is óriási előnyt jelenthet.

Az elmúlt évben közel ötezer diák uta-
zott külföldre Európában, hogy tanul-
jon, az utóbbi harminc évben pedig ki-
lencmillió fiatal képezte magát a prog-
ramnak köszönhetően. A kerek évfor-
duló révén elindult az országos egyete-
mi roadshow, hogy tovább népszerűsít-
se a lehetőséget a hallgatók körében,
mivel idén 15 százalékkal magasabb
összeg áll rendelkezésre a programban.  

A roadshow győri megállóján a Szé-
chenyi István Egyetem hallgatóival be-
szélgettünk, akik elégedettek Győr lehe-
tőségeivel, azonban képeznék magukat
más országban is. Ezért, összegyűjtve
bátorságukat, jelentkeztek egy külföldi
tanulmányútra. Szerintük nyelvtudás,
magabiztosság és kreativitás szükséges,
hiszen a komfortzónán kívül, egyedül, új
helyzetekben, azonnali megoldásokra
lesz szükség. „Aki a megszokott dolgo-
kat szereti és nem nyitott az újdonságra,
az szerintem ne is menjen” – tanácsolja
Zita, aki Liechtensteinbe készül.

A felsőfokú tanulmányok alatt a
nyelvtudás könnyen elsajátítható, azon-
ban igazán elmélyíteni anyanyelvi kör-
nyezetben lehetséges. „Az egy dolog,
hogy heti 3-4 órában tanuljuk a nyelvet,
de hogy minden problémánkat és hely-

zetünket egy idegen nyelven oldjuk meg,
az egészen más” – magyarázza Eszter,
aki szintén Liechtensteint célozta meg,
miért is olyan jelentős a lehetőség. 

Van azonban 65 ezer magyar diák,
akik már életük legjobb élményeként
emlegetik a programot. Szőke Dorottya,
a Széchenyi-egyetem finnugor szakot
végzett hallgatója az egyike a szerencsé-
seknek, aki 9 éve már, hogy Finnország-
ban töltött két szemesztert, de a mai na-

pig megváltozik a tekintete, ha erről az
időszakról mesél. Saját bevallása szerint
a nyelven és a szakmai tudáson túl mai
személyiségét is az Erasmusnak kö-
szönheti. „Tudni kell azért, hogy nem az
egyszerűség jellemzi ezt a lehetőséget,
hanem a napi küzdelem, de minden fá-
radságot megér. Nem csupán más kul-
túra részese leszel, hanem a világ akár
minden szeletéből kaphatsz egy kicsit.
Bemész az egyik órádra, ahol ázsiaiak,
afrikaiak vesznek körül, és te megismer-
heted őket. Segítőkészek, nyitottak és
tájékozottak. Talán ez az, ami kinyitja a vi-
lágszemléleted, sokkal rugalmasabb, el-
fogadóbb és tájékozottabb is leszel. Az
apró problémák eltörpülnek, a nagyob-

bakat pedig könnyebben oldod majd
meg. Sokszor visszamentem azóta, és a
mai napig nagyon hiányzik Finnország”
– mesélte Dorottya. 

Aki tehát azt gondolja, hogy az Eras-
mus csupán jó kirándulás vagy kizárólag
szakmai tapasztalat, az minden bizony-
nyal téved. Elindulni otthonról hat hónap-
ra egy bőrönddel az ismeretlenbe félel-
metes, de ez nagyjából hatvan nap után
megváltozik és a helyi lakosokból isme-

rősök, a tanárokból mentorok, az idegen
országból otthon és a külföldiből barát
lesz, akik hiányolnak majd, ha felülsz a
hazafelé tartó gépre. Egy kis részed ott
marad, de aztán itthon kamatoztathatod
a tapasztalataidat. Az önéletrajzod legszí-
nesebb pontjaként tűnik majd fel a prog-
ramban töltött idő, és a legnagyobb ga-
rancia arra, hogy valós a nyelvtudásod is.  

Egyre több hallgató részesülhet
egyébként a programban szociális támo-
gatásban is, ami a hátrányos helyzetű fi-
atalok számára lehetővé teszi a nemzet-
közi tapasztalatszerzést. Az országos
road show figyelmeztet a következő, már-
ciusban lévő beadási határidőre, melyet
majd a májusi eredményhirdetés követ.
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„A MÁV mindig is fontosnak tartotta
a vasúti szektor szükségleteihez il-
leszkedő mérnökképzést, ezért is mű-
ködik együtt több neves intézmény-
nyel, melyek közül az egyik legjelentő-
sebb a győri Széchenyi István Egye-
tem. A most született megállapodás
az intézményben folyó képzés magas
színvonalának elismerése” – hangsú-
lyozta a hét elején kötött együttműkö-
dési megállapodás aláírásakor Dávid
Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazga-
tója. A MÁV-csoport az egyetem két
karával (az Építész, Építő- és Közleke-
désmérnöki Karral, valamint a Gé-
pészmérnöki, Informatikai és Villa-
mosmérnöki Karral) kezdi meg a kö-

Beszáll a MÁV a gyôri mérnökképzésbe
zös munkát. A kötöttpályás közleke-
dés sajátságos gondolkodást követel,
amelynek kialakításában nagy szere-
pet játszik a lexikális ismeretek meg-
szerzésén túl a tapasztalati, gyakorla-
ti tudás elsajátítása.

Az együttműködés célja az elméle-
ti és a gyakorlati tudásbázis összekap-
csolása, közös oktatási, kutatási és
gyakornoki programok szervezése,
szakmai gyakorlóhelyek biztosítása,
valamint a kiemelkedő tehetségek
egyéni gondozása. 

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem rektora kiemelte, az
egyetem nyitott, a gazdaság szereplő-
ivel szoros partneri kapcsolatok kiala-
kítására törekvő intézmény. „A nyolc-
vanas évekre visszanyúló jó kapcsola-
tunkat a MÁV-val most formálisan is
megerősíthettük, s így tovább erősít-
hetjük a gyakorlatorientált mérnök-
képzés bázisát” – tette hozzá.

OKTATÁS HIRDETÉS

Tanulás és élményszerzés az Erasmusszal

A felsőoktatási csereprogramban
2020-ig kétmillióan kaphatnak

lehetőséget
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CÉGAUTÓBÉRLET

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Generációk

„Programokból az idén sem lesz hiány!”, hirdeti a
győri Városi Diák Fórum, akik a tavalyi sikeres év
után folytatják munkájukat.

Radnóti Ákos alpolgármester köszöntötte a diá-
kokat az évnyitó összejövetelen, majd elmondta,
hogy az elmúlt eredményes év után nagyon büszke
a csapatra, ezért idén is minden támogatást megad
ahhoz, hogy segítse munkájukat. Tavaly nagy len-
dülettel láttak a munkához, hiszen rendszeres ülé-
sek voltak, szerveztek többek között tavaszi csapat-
építő tréninget, nyári táborozást és év végi közös va-
csorát is. A programok többségét azért szervezik,
hogy a fiataloktól minél több információ eljusson a
városvezetéshez, és az ötleteiket, javaslataikat be -
építse terveibe és megvalósítsa az önkormányzat.

Szinte mindnyájan szembesülünk
hozzátartozóink elvesztésével. Napja-
inkban azonban talán nehezebb ezzel
szembenéznünk, mint a korábbi korok
embereinek. Szakemberek egyértel-
mű tanácsa: Merjünk belemerülni a
bánatba, és aztán lelkileg megújulva,
emelkedjünk ki belőle. Az Idősügyi Ta-
nács jóvoltából a Beszélgető Hálózat
tagjai februári találkozójukon, Kajdi
Zsuzsanna mentálhigiénés szakem-
bertől kaptak segítséget a gyász fel-
dolgozásához. Régebben az élet ter-
mészetes részeként tekintettek a ha-
lálra, a gyászszokások kapaszkodót je-
lentettek a gyászolóknak és környeze-
tüknek. Manapság bizonytalanok va-
gyunk, mit illik, mit nem, nehezen ta-
lálunk szavakat, nehezen tudunk kap-
csolódni a gyászolókhoz. Ők emiatt
még inkább elszigetelve érezhetik ma-
gukat, miközben maguk is megriad-
nak attól, ami bennük zajlik.

A belső megélések valóban ijesztő-
ek lehetnek. A gyászolóknak több stá-
ción kell keresztülmenniük, míg eljut-
nak a feldolgozásig. Általában a teme-
tést követően zajlik a veszteségfeldol-

Veszteségeink feldolgozása
gozás több hónapon át tartó, legnehe-
zebb időszaka, amikor az érintettek
nagyon nehéz érzésekkel szembesül-
nek. Többek közt a bűntudat, a harag,
a kilátástalanság, a reményvesztett-
ség, a mély szomorúság jellemzi ezt
az időszakot. Az érzelmek hirtelen tör-
nek elő, erőteljesek, sodró erejűek, és
szinte felülkerekednek a gyászolókon.
Ez ijesztő, riasztó, mert ahhoz szok-
tunk, hogy az érzelmeinket kontrollál-
ni tudjuk. A kilátástalanságot tovább
mélyíti, hogy az idő múlásával nem fel-
tétlenül lesz jobb a helyzet. Az érzel-
mek hullámoznak, így ezen a több hó-
napos perióduson belül, egy enyhébb
időszak után újra és újra visszatérhet
egy nehezebb szakasz. A gyásznak
szükséges velejárója ez az embert
próbáló belső küzdelem és vívódás,
éppen ez segít hozzá a veszteség fel-
dolgozásához. Ugyanígy a gyászhoz
hozzátartoznak a könnyek, ahogy
szép magyar nyelvünk is kifejezi, meg-
könnyebbülést hoznak. Legnagyobb
támaszt a család, a környezet érzé-
keny és törődő szeretete jelenthet a
gyászolóknak. Az esetek nagy arányá -

ban nincs szükség külső segítségre.
Komplikáltabb esetekben (gyermek
halála, gyilkosság, öngyilkosság, bal-
eset, váratlan veszteség) gyakrabban
lehet szükség szakember támogatá-
sára. Feltétlenül indokolt pszicholó-
gus, pszichiáter által vezetett terápiás
segítség abban az esetben, ha a gyá-
szolóknál gyógyszerfüggőség, alko-
holproblémák mutatkoznak, vagy ha
öngyilkossággal kapcsolatos gondo-
latokról, fantáziákról számolnak be.

Ha van információnk, ha tudjuk, mi
a természetes és a normális a gyász-
ban, akkor magunkat is jobban meg-

értjük és jobban tudunk segíteni má-
soknak. A veszteségek feldolgozásá-
val kapcsolatos tudás már széles kör-
ben rendelkezésre áll. Számos könyv
és kiadvány jelent meg az elmúlt évek-
ben magyar szerzők, Polcz Alaine,
Singer Magdolna, Pilling János tollá-
ból, amelyek olyan speciális kérdések-
ben is útmutatást adnak például, ho-
gyan segítsük a gyerekeket a gyász-
ban, vagy hogyan tudunk túljutni a vá-
lás veszteségén. A gyászolókat segítő
Napfogyatkozás Egyesület webolda-
lán (www.gyaszportal.hu) is sok hasz-
nos információ segíti az eligazodást.

Indulhat az év a Városi Diák Fórummal!
A tagok köszönettel vették az al-

polgármester segítségét. Varga And-
rás VDF-tag elmondta, hogy nagyon sze-
rencsésnek érzik magukat, hogy az alpolgármester
mindig nyitott az új lehetőségekre, és mindig lehet
hozzá fordulni kérdések esetén is. Zsédely Holló el-
nök ismertette a Városi Tekergő programtervét,
amelyet áprilisban szeretnének megvalósítani. A
programot a következő gyűléseken dolgozzák ki.
Radnóti Ákos alpolgármester támogatásával az idén
is lehetőségük nyílik a tanulóknak részt venni tavaszi,
nyári és őszi csapatépítő tréningen, illetve a 24 órás
vetélkedő sem maradhat el. A tavaszi Városi Tekergő
megszervezése után, ősszel a „Sportolkozz! 2” vetél-
kedőt rendezik meg a VDF-es diákok.

1. előadás: február 22. 18 óra
Minden agyban dől el? Vajon hol rontom el?
Következő előadások: március 22., április 26., május 24., június 14.

Helyszín: Győr, MSZP székház – Herman O. út 22. (Vásárcsarnok mellett)

Várlak szeretettel, mert tudom, hogy fordítani akarsz a sorsodon és ezzel nem vagy egyedül!

A belépő ára 2000 Ft, mely a helyszínen fizetendő.

Spirituális előadássorozat indul, a nagy

Agytakarítás
címmel Nagy Judit hipnotizőr, 
spirituális mester vezetésével.

www.aholasorsodfordul.hu
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Kérem ajánlja fel
adója 1 százalékát 

a Szívkatéterezés Gyôr
Alapítványnak.

Adószám:

18982545-1-08

„Adjon esélyt
Ön is

a vészhelyzetben!”

Adója

százalékával

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Egy tűt sem lehetett leejteni
szombaton este a győri Ester-
házy-palota aulájában, ahol a
száz éve született Cziráki Lajos
festményeiből és grafikáiból
rendezett nagyszabású emlék-
kiállítást a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum. Az
intézmény a saját gyűjtemé-
nyében őrzött, valamint győri és
más magángyűjtők Cziráki-al-
kotásaiból összeállított, eddig
együtt még soha nem látott mű-
veit mutatja be.

A tárlatot dr. Rechnitzer János egyete-
mi tanár, műgyűjtő nyitotta meg, aki
először személyes élményeit osztotta
meg a jelenlévőkkel. Elmondta, 1969-
ben a Révai Miklós Gimnáziumban, az
első padban ülve Cziráki Lajos tanítot-
ta számára a művészet-
történetet. Neki kö-
szönheti, hogy művé-
szetszerető ember vált
belőle. Arra csak ké-
sőbb jött rá, milyen fan-
tasztikus tanár és festő-
művész volt Cziráki.

Dr. Rechnitzer Já-
nos a festőművész
életrajzát is felidézte. A
fontosabb momentumok szerint a kö-
zépiskolát Pápán végezte, ahol A.
Tóth Sándor festőművész fedezte fel
rajztudását és támogatta, hogy 1937-
től a Képzőművészeti Főiskolára kerül-
jön, ahol Szőnyi István osztályába járt.
Korán felfedezték tehetségét, 1942–
44 között római ösztöndíjas volt, ahol
megismerkedett az olasz kultúrával, a

Megnyílt a Cziráki-emlékkiállítás

A befejezetlen mozdulat mûvésze
reneszánsz művészettel, ami alapve-
tően meghatározta munkásságát. A
második világháborúban francia fog-
ságba esett, Colmarba került, a hábo-
rú után visszatért Pápára, ekkor nem
nagyon engedték alkotni. 1959-től a
győri tanítóképzőben oktatott, majd a
Révai-gimnáziumban. A győri munka-
hely, majd a családi körülmények fel-
színre hozták alkotói erejét, elkezdőd-
hetett Cziráki Lajos igazi művésszé
érése. 1961-ben, Győrben rendezte
meg az első önálló kiállítását, követ-
keztek a termékeny és sikeres hetve-
nes-nyolcvanas évek, amikor egyre
több tárlaton jelentek meg művei
nemcsak itthon, hanem külföldön is.
1983-ban alakította meg a Győri Gra-
fikai Műhelyt, a fiatal művészek fóru-
mát. Az évek során sokféle elismerést,
kitüntetést kapott, csak egyet nem: a
győri művészetbarátok 2001-ben alá-
írást gyűjtöttek, hogy felterjesszék
Kossuth-díjra, de ezt nem sikerült

megkapnia. Az ezredfordulón a Győri
Kortárs Művészeti Múzeumban, vagy -
is a jelenlegi Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeumban termet ne-
veztek el róla, az Apáczai Csere János
Kar emléktáblát állított a művésznek
és a Liszt Ferenc utcában lévő galéri-
áját róla nevezete el. Cziráki 2003. má-
jus 31-én, rá jellemző méltósággal vi-

selt hosszú szenvedés után, 86 éves
korában hunyt el.

Dr. Rechnitzer János arról, hogy mi
jellemző Cziráki művészetére a követ-
kezőket mondta: Mondanivalóját egy
elvont, szimbolikus világba helyezte,
ahol részben az ismétlődő tárgyak

(hangszer, drapériák, falak, zászlók,
hajók, esernyők, szekerek, kerekek),
részben a természet és jelenségei (ál-
latok, többségében madarak és lovak,
felhők, virágok, levelek, fák, gyümöl-
csök) képezték az összekötő kapcsot
álom és valóság között. Az embert
ezekben a terekben a klasszikus arc-
és alakábrázoláson kívül, a sokatmon-
dó mozdulatok és gesztusok jellemzik.
A „befejezetlen mozdulat” művésze
Cziráki Lajos – vallja Rechnitzer Já-

nos. Ez felsejlik a tájban, a lebegő
zászlóban és drapériában, a megseb-
zett szoborban, vagy éppen a bezárt
madarakban. Ezek a továbbgondolás-
ra ösztönző megragadott pillanatok
valójában az életünk napi eseményei.
Cziráki képei azt üzenik: Menj tovább,

vidd magadban a gondolatot, keresd
meg önmagad, a hozzád közelállót, a
belőled fakadó folytatást! A Cziráki-al-
kotások lezártak, azok permanensen
képesek önmagunk keresésére ösztö-
nözni. Számomra az igaz művészet lé-
nyege ebben rejlik – fejezte be meg-
nyitó beszédét Rechnitzer János.

A tárlatot március 15-ig, hétfő kivé-
telével naponta 10 és 18 óra között lát-
hatja a nagyközönség az Esterházy-
palotában.

Aláírásokat gyûjtöttek
a Kossuth-díjért
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szerző: földvári gabriella
fotó: molnár györgy

Győrben mutatja be nem min-
dennapi fotóit Both Miklós, a
2017-es A Dal egyik zsűritagja,
kétszeres Fonogram- és Budai-
díjas zeneszerző, előadómű-
vész, a Both Miklós Folkside, va-
lamint a Napra együttes éneke-
se, gitárosa és zeneszerzője.

Elsősorban zenészként vagy ismert,
mi vonzott a fotózásban?

Tíz éve szerepel az életemben. Esz-
tétika szakos voltam a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen, ahol nagyon
sok művészettörténetet tanultam,
ezen belül a festészetet szerettem na-
gyon. Tinédzserként képes voltam au-
tóstoppal beutazni Olaszországot,
hogy élőben láthassam kedvenc fest-
ményeimet. Ezeket a személyes emlé-
keket szerettem volna úgy megörökí-
teni, hazahozni, hogy ha ránézek,
ugyanazt az atmoszférámat érezzem,
mint amikor ott voltam. Hát így jött a
fotózás. 

Mire fókuszálsz, melyek azok a
pillanatok, amelyek megragadnak?

Inspiráció fotókon és zenében

Ezt nehéz megmondani, amikor
benne vagyok egy helyzetben, na-
gyon nehéz felismerni, hogy miért van
rám hatással. Ezek spontán dolgok,
belülről jön az érzés, hogy ezt vagy azt
megörökítsem. Nagyon kevés a kom-
ponált képem. 

Mit hoztál el a győri kiállításra?
Általában előadásokkal egybekö-

tött kiállításokat tartok, mindig a ked-
venc képeimet állítom ki. A népzene-
gyűjtésem, az utazásaim során ké-

Ez közéleti szereplés. Nagyon sok
olyan szempont van, ami a main -
stream popkultúrából kikerült és szá-
momra fontos, hogy ez hangot kap-
jon. Azért vállaltam a szereplést, hogy
olyan dolgokról beszélhessek, ami
fontos, és amiről egyébként keveset
hallani. 

Milyen dal kerülhet ki szerinted
idén az Eurovíziós Dalfesztiválra?

Nehéz megmondani, a műsor fo-
lyamán fogja kiadni magát, hogy ki
lesz a közönség és a zsűri szerint a
legalkalmasabb. Egyébként végered-
ményben azt tartom fontosnak, hogy
izgalmas dalok kerüljenek a tévé kép -
ernyőjére.

Milyen terveid vannak, mire ké-
szülsz most?

A Dal után Libanonba megyek, ahol
workshopot tartok, arab zenészek és eu-
rópaiak közös anyagát rakom össze,
majd turnézunk. Folytatom az ukrán
gyűjtéseket és a koncerteket is.

Az Utazások keleten című fotókiál-
lítás március 9-ig, hétköznap 10 és
16.30 között tekinthető meg Győr-
ben, a Kisfaludy Károly Könyvtár ren-
dezvénytermében (Baross G. út 4., II.
emelet).

szült képek közül válogatok. Látható-
ak az ukrajnai, a kínai, az iráni utamról
származó fényképek, amelyek tájak
vagy portrék, egy-egy számomra fon-
tos pillanat megörökítése. 

Úgy tudom, közöd van Győrhöz is.
Nyolc évvel ezelőtt Győrben csatla-

koztam a Mediawave-hez. Hartyándi
Jenőék nagyon izgalmas worksho-
pokra hívtak meg, azóta is az integrá-
ció és a romák témakörében tartok
előadásokat a fesztiválon. 

Az országos ismertséget A Dal
zsűrije hozta. Mit jelent ez az ismert-
ség számodra?
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

UNTER DER LEITUNG des welt-
berühmten Dirigent mit Győrer Wur-
zeln beginnt in der Universitätskon-
zerthalle  (Győr, Kossuth u. 5., ehe-
malige Synagoge) am Sonntag, der
19. Februar um 11 Uhrdas Orches-
terkonzert. Es spielt das Synfonieor-
chester des SZIE Varga Tibor Insti-
tuts. Solist: Kóta Donát. 

MIT MENSCHLICHER,
animalischer und maschi-
neller Leistung können
sich am 18. Februar von
10-18 Uhr alle Interessier-
ten im Mobilis Zentrum
(Vásárhelyi Pál u. 66.) vert-
raut machen. Mit der Prä-
sentation besonderer the-
matischer Experimente,
Kennenlernen eines Lego-
Roboters und spannen-
den Geschicklichkeits -
spielen können sich auch
Familien ausprobieren.

KONZERT DER BAND ARANYKAPU im Haus der Generationen
(Aradi vértanúk útja 23.) am 23, Februar um 10 und um 17 Uhr. Die
Band vermitteln musikalische und muttersprachliche Werte für das
Zielpublikum von 1 bis 10 Jahren mittels Vertiefung in das ungari -
sche Volksbrauchtum und spezieller Klangwelt.

SZABADHEGYER
F A M I L I E N F A  -
SCHING beginnt
am 18. Februar um
14: 30 Uhr im József
Attila Bildungshaus
(Móra park 1.) Mit
K o s t ü m d e s i g n ,
Handwerksbeschäfti-
gung und Tanzhaus
unter der Leitung von
Szita Zoltán. Ebens-
falls treten auf das
Märchenorchester
Eszter-lánc.

„QUARTETTE” - Kammerkon-
zert im Abonement am 19. Feb-
ruar um 19 Uhr in der ehemali-
gen Synagoge. Es spielen die
Künstler des Győrer Philharmo-
nie Orchesters und der musika-
lischen Leitung von Berkes Kál-
mán. Auf dem Programm: W. A.
Mozart: Streicherquartett in C-
Dur “Dissonance”, KV 465,
Quartette für Csello (aus den
Werken von Bach und Bartók).



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

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!

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

A SIKER TITKA – beszélgetés
Röck Samuval, a Magyar Arany Ér-
demkereszt elismert tornászmester -
edzővel, testnevelő tanárral, Győr
város díszpolgárával, a Magyar Tor-
nasport Halhatatlanjával, pedagó-
gusi, edzői, nevelői pályafutása ta-
pasztalatairól, emlékeiről, hitvallásá-
ról. A beszélgetést Cseszregi Balázs
újságíró vezeti február 23-án 17 óra-
kor a Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér klubhelyiségé-
ben (Herman Ottó u. 22.).

A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA című
mese a Chip Színház zenés előadásában elevenedik
meg február 24-én, pénteken 17 órakor a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyv-
tárának klubhelyiségében (Győr, Herman Ottó u. 22.)

SZÁNTAI LAJOS Ősvallások útkereszteződé-
se és Nimród vallása Egyiptomban címmel tart
előadást február 23-án 18 órától az Apáczai
Csere János Kar I. épületében. (Liszt Ferenc u.
42. II. emelet, 205-ös terem.)

AZ ARANYKAPU ZENEKARad koncertet a Ge-
nerációk Házában (Aradi vértanúk útja 23.) február
23-án 10 és 17 órai kezdettel. Az együttes a magyar
néphagyományból merítve, különleges hangzásvi-
lággal, a célközönségnek (1–10 éves) megfelelően
adják át zenei és anyanyelvi értékeinket.

AZ ÚJVÁROSI ESTÉK prog-
ramsorozat következő előadása:
William Shakespeare A két vero-
nai nemes című vígjátéka a Bol-
dog Özséb Színtársulat előadá-
sában. A darabot február 25-én,
szombaton 18 órától láthatják az
Újvárosi Művelődési Házban (Li-
get u. 55.).

NYÁRY KRISZTIÁN Festői sze-
relmek című könyvének bemutató-
jára várják az érdeklődőket február
22-én 17 órakor, a Kisfaludy Károly
Könyvtár rendezvénytermében (Ba-
ross út 4., II. emelet). Az íróval Tolnay
Imre képzőművész beszélget.

NÉGYESEK címmel február 19-
én 16 órakor bérletes kamara-
koncert kezdődik a zsinagógá-
ban. Zenélnek a Győri Filharmo-
nikus Zenekar művészei. Művé-
szeti vezető: Berkes Kálmán. 

A VILÁGHÍRŰ, GYŐRI KÖ-
TŐDÉSŰ KARMESTER, GIL-
BERT VARGA vezényli a Szé-
chenyi István Egyetem Egyete-
mi Zenekarát február 19-én 11
órától a zsinagógában. (Kossuth
u. 5.). Műsor: Haydn: 4. szimfó-
nia; Haydn: D-dúr gordonkaver-
seny (közreműködik: Kóta Do-
nát) és Mozart: Linzi szimfónia.

HIÁNYOZHATNAK-E A FIATA-
LOK ISTEN ORSZÁGÁBAN? –
címmel dr. Balázs Tamás teológiai
tanár, a győri Szent Imre-templom
plébánosának előadását hallhatják
az érdeklődők a Győri Hittudomá-
nyi Főiskolán (Káptalandomb 7.).
február 22-én 18 órakor.

SZABADHEGYI CSALÁDI
FARSANG kezdődik február 18-
án 14.30-tól, a József Attila Mű-
velődési Házban (Móra park 1.).
Lesz jelmezverseny, kézműves
foglalkozás, táncház Szita Zoltán
vezetésével, és fellép az Eszter-
lánc mesezenekar trió is.
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Gyôrben a Töltésszer utcában, a Rába Quelle Élményfürdô
mellett a belváros közelében 32 lakással és 8 üzlettel
új társasház épül.

Átadás:
2017. december

www.ctpartner.hu
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3488 888
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ÜZLETHELYISÉGEK

Üzletek:
53 nm-tôl 155 nm-ig 

a CORNER REZIDENCIÁBAN!

Pannonhalma Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2017. évi Évsza-
kok Fesztivál vendéglátásának ellátása
céljából bérbe adja a tulajdonában álló
Főtér területét az alábbi feltételekkel:

1., A bérleti jogviszony időpontjai:  
április 30. ROCK MAJÁLIS
augusztus 19. SZENT ISTVÁN-NAP
október 7. BORNAP
december 9. VÁROSI KARÁCSONY 
2., A bérleti díj összege: egyedi

megállapodás, a legmagasabb össze-
gű ajánlatot tevő pályázóval. 

Az ajánlatokat az önkormányzat a
rendezvénysorozat teljes körű kiszolgá-
lására egy ajánlati összegben kell meg-
jelölni. Az ajánlati összegnek a rendez-
vények közönsége kiszolgálásán kívül
magába kell foglalnia a rendezvénye-
ken fellépők és közreműködőik étel- és
italkiszolgálását is. Az önkormányzat a
rendezvényeken a kiszolgáláshoz szük-
séges faházakat, sátrakat, egyéb tech-

Pályázati felhívás a 2017. évi Évszakok Fesztivál 
vendéglátásának ellátására

nikai feltételeket biztosítja. A pályázat
nyertese kizárólagos jogot szerez arra,
hogy a jelzett napokon saját maga,
vagy az általa szerződtetett egyéni,
vagy társas vállalkozások útján lássa el
a rendezvény teljes körű kiszolgálását.
A bornapon az árusítási igénnyel jelent-
kező borászokkal az önkormányzat köt
szerződést s biztosítja részükre a fahá-
zakat, standokat.  

3., A felhívásra az önkormányzat ki-
zárólag olyan egyéni, illetve társas vál-
lalkozások jelentkezését várja, melyek-
nek sem az állam, sem az önkormány-
zat, sem a közszolgáltatók felé nem áll
fenn semminemű köztartozása.

4., A pályázat nyertese az, aki a fent
felsorolt szempontoknak való megfe-
lelés mellett, a bérleti díj összegére a
legmagasabb  ajánlatot teszi.

5., A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban, személyesen, vagy postai
úton legkésőbb 2017. február 28-án

9.00. óráig  kell benyújtani Pannonhal-
ma Város Önkormányzat Polgármes-
teréhez, a 9090 Pannonhalma, Dózsa
György út 10. szám alatti címre.  A bo-
rítékra rá kell írni: „Pannonhalma
Négy Évszak Pályázata”

6., A pályázathoz csatolni kell: • a pá-
lyázó vendéglátó tevékenység ellátásá-
ra való jogosultságát is igazoló vállalko-
zói igazolványának másolatát, vagy cég-
kivonatát, • pályázó nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az állam, az önkor-
mányzat, valamint a közszolgáltatók felé
nem áll fenn semminemű köztartozá-
sa,• pályázó nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati kiírás feltételeit el-
fogadja,  • pályázó  árajánlatát    a bérleti
díjra vonatkozóan 

7., A pályázatok elbírálásának ha-
tárideje: 2017. március 10.

8., A  pályázattal  kapcsolatban  ér-
deklődni  Bagó Ferenc polgármester-
nél a  96/554-210-es számon lehet.

Miklósa Erika, Ramón Vargas és Ce-
leng Mária után egy újabb világsztár
operaénekessel ad közös koncertet a
Győri Filharmonikus Zenekar. Eva
Mei, napjaink egyik legkiválóbb ünne-
pelt szopránja a nemzetközi operaélet
legfontosabb színpadjain kápráztatta
el már közönségét. 1990-ben a bécsi
Állami Operaházból indult el pályafu-
tása, amelynek során fellépett már a
londoni Royal Hallban, a milánói Sca-
lában, a berlini Operaházban – hogy
csak a legfontosabbakat említsük –,
és most, március 3-án, pénteken 19
órakor a Richter Teremben ad koncer-
tet, hogy a „Bel Canto” (Szép ének)
műfaj egyik leghitelesebb tolmácsoló-
jaként, Donizetti és Verdi legszebb
operaáriái, közjátékai csendüljenek
fel. A hangverseny érdekessége, hogy
a karmesteri dobogóról férje, a dél-af-
rikai születésű karmester, Gérard
Korsten fogja vezényelni a Győri Fil-
harmonikus Zenekart, aki két évvel ez-
előtt egy nagysikerű koncerten már
bemutatkozott a győri közönségnek.

Újabb világsztárral lép fel 
a Gyôri Filharmonikus Zenekar

Negyedszer állítják össze az ötven em-
ber névsorát, akiknek legnagyobb a
befolyása a magyar turizmusra. A lis-
tán ismét megtaláljuk Borkai Zsolt
polgármestert. A Turizmus Kft. évről
évre „Az év 50 legbefolyásosabb sze-
mélye a magyar turizmusban” címmel
jelenteti meg kiadványát, 21 szakmai
szervezet és a Turizmus Kft. szerkesz-
tősége összeállítása alapján. 2016
top 50-jébe nemcsak turisztikai szak-
emberek kerültek, hanem politikusok,
valamint művészek, egykori élsporto-
lók, olimpikonok, sőt a tavalyi Bocuse
d’Or európai győztese, Széll Tamás (a
lyoni világbajnokság 4. helyezettje) is.
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elnöke kapcsán a kiadványban
úgy fogalmaznak: A kiegyensúlyozott
fejlődés évében Győrben az EYOF-ra
való felkészülésre koncentrálódtak az
erővonalak, emellett a vendégéjsza-
kák száma 10 százaléknál is nagyobb
mértékben nőtt. A kétoldalas leírás-
ban Győr elmúlt évéről olvashatunk,
kiemelten az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra való felkészülésről, a győri
fejlesztésekről, a gazdasági eredmé-
nyekről és a város idegenforgalmának
fejlődéséről.

Ismét a turizmus
legjei között
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A Romance című darab főpróbáját
tartotta hétfőn a Győri Balett társu-
lata, melyre fotósunk, Marcali Gábor
is meghívást kapott, hogy megörö-
kítse az együttes új koreográfiájának
pillanatait. A darab Kodály Zoltán
születésének 135., illetve halálának
50. évfordulójára készült. A koreog-
ráfus, Velekei László 2013-ban már
feldolgozta a zenetudós és népzene-
kutató több művét is, most azonban
új előadást épített fel. Egy cselekmé-
nyes balettet álmodott a színpadra a
Kodály-emlékév apropóján, melyben
egy özvegyasszony kezdi újra az éle -
tét férje halála után.

A darab tükrözi Kodály sokoldalú-
ságát, többek között népdal, mise
és nagyzenekari mű is szerepel a da-
rabban, és természetesen néptán-
cos elemek is szerepet kaptak a ko-
reográfiában.

A Romance-t először Budapes-
ten, a Művészetek Palotájában feb-
ruár 16-án mutatta be a Győri Ba-
lett, az 50 perces produkció győri
premierje pedig a XIII. Magyar Tánc-
fesztivál első napján, június 19-én
várható.

Szenvedély Kodály Zoltán mûveire
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Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA

A

Győr a Kisalföld szívében, a folyók és különböző tá-
jak találkozásánál, kulturális, néprajzi, gasztronómiai
csomópontban fekszik. Ezt az értékét ideális fekvése és
pazar történelme, épített öröksége csak tovább erősíti.
Rengeteg vonzereje közül sokáig háttérbe szorult a vá-
rostól délre húzódó Pannonhalmi Borvidék, amely
boraival évszázadokon át ellátta a fejlődő
város iparos és kereskedő polgárságát,
számos itt állomásozó katona és itt tanu-
ló diák igényeit. A bor fontos szerepet
töltött be a kereskedelemben, adóbe-
vételhez, haszonhoz juttatta a várost,
s a mezőgazdasági termékek szállítá-
sa, kereskedelme alapozta meg ké-
sőbbi jólétét is.

A 18–19. században divattá vált,
hogy a győri polgárok
szőlőskertet, présházat
tartsanak fenn, sok száz csa-
lád művelt vagy műveltetett
szőlőt a csanaki hegyekben, Baráti,
Tényő, Szent Márton környékén, ami
kedvezett a helyi szőlőmunkásoknak, s
élettel töltötte meg a szőlőhegyek har-
monikus falvait. Ez az elkötelezettség és
remek összefonódás, a magyar bor sze-

retetén és a helyi értékek tiszteletén alapult. Nem vélet-
len, hogy hazánk egyik legrégebbi és legprosperálóbb
borvidékeként, a pannonhalmi bencések vezérletével re-
mek borok kerülhettek az itt lakók kupáiba. Néhány év-
tized alatt messze földön híresek lettek a Szent Márton
hegyein termelt borok. Az évszázadok viharai, háborúk
és politikai, gazdasági nehézségek után mára joggal re-
mélhetjük, hogy ez az ideális állapot hamarosan
visszatérhet: visszatérhet Győr a bor-

vidékéhez és a borvidék is újra rátalálhat Győr-
re. A borkultúra terjedése, a bor szeretete, azt hiszem,
soha nem látott módon virágzásnak indult. Minden évben
egyre többen fordulnak a finom magyar borok felé, s illő
módon, sokan értően fogyasztják, ami talán elvihet min-
ket abba az ideális és elvárható állapotba, hogy a bor szer-

ves része lesz ismét a magyar kultúrának.
Értéket és tudást sugároz, megélhetést,

perspektívát ad és nem utolsósorban kö-
zösségeket formál. Mi hiszünk a város

szunnyadó és ébredező erejében, ami
borok iránti elkötelezettségét és fi-
gyelmét újra éleszti, hiszünk benne,
hogy a környék borai ismét meghatá-
rozóak lehetnek a városban, s a polgá-
rok egy része újra visszatér az említett
szőlőterületek fenntartásához.

A Borháló lelkes csapatának legfon-
tosabb feladata, hogy a borkultúrát, a

minőségi borfogyasztást mint szellemi,
„borkulturális műhely” hirdesse és megismer-

tesse minél több emberrel. Minden olyan kezdeménye-
zést támogatunk és segítünk, amely megpróbál tenni
az óriási múlttal és kiváló adottságokkal rendelkező ma-
gyar borkultúra terjesztéséért és megmaradásáért. A
cél egyértelmű, a magyar, jó minőségű borokat nekünk,
magyaroknak kell jórészt elfogyasztanunk, ezzel tehe-
tünk a legtöbbet borászatunk fejlődéséért, s reménye-
ink szerint Győrben is elmondhatjuk, hogy kialakul egy
erős bázison álló borkultúra.

Igyekszünk segíteni az embereket a borválasztásban,
hogy megfelelő minőségű, az alkalomhoz, ételekhez illő
borokat ihassanak, mindezt természetesen elérhető és

reális áron. Jó borok pedig szép számmal
akadnak egész Pannóniában...

Gyôr visszatérhet
történelmi borvidékéhez

A profiton túl is van élet. Ott van csak igazán.

A sikernek nincsen receptje. Amit bizto-
san állíthatunk, hogy magával ragadott min-
ket egyfajta missziós
lendület. A borkereske-
dés, a borkultúra terjesz-
tése sokkal többé vált
az eltelt három év alatt
mint pusztán üzlet.

Üzletet bármiből le-
het csinálni, a borkeres-
kedés számunkra ennél
sokkal többet jelent. Azt
szeretnénk, ha minél több ember megismer-
né itt Győrben is, hogy a borozás egyfajta
gasztronómiai, kulturális örökségünk, ami az
élet élvezetével kapcsolódik össze, és lehet
kedvesen, jókedvűen, kulturáltan, nem bús-
lakodva művelni. Élvezni az életet, kísérletez-
ni azzal, hogy melyik beszélgetéshez, melyik
ételhez, melyik hangulathoz melyik bor illik.
Szeretnénk, ha minél több győri számára ez
lehetőség és út lenne.

Úgy érezzük, tennünk kell valamit
ezért a közösségért. Mi ezt tesszük. Nap
mint nap.

A magyar
borokat nekünk,
magyaroknak

kell
meginnunk

Tíz/négy
Tudtad, hogy a győrieket megkér-
dezve arról, hogy melyik a legkö-
zelebbi borvidék a városunkhoz,
10-ből hatan (6) Mórt, Somlót il-
letve Sopront említették. Négyen
(4) voltak tisztában azzal, hogy bi-
zony van nekünk saját borvidé-
künk is. Szerinted szomorú?

Tudtad, hogy 3 évvel ezelőtt
ugyanerre a kérdésre 10-ből még
csak 3-an vágták rá, hogy Pannon-
halma? Ideje örülnünk?

A bor azon túl, hogy finom, történelmünk és kultúránk egyik elismerésre méltó öröksége
is. Nem elég csak inni, és főleg nem egyedül, hanem kettesben vagy családi, baráti körben
érdemes borozni! Azaz beszélgetni, odafigyelni, hogy megismerhessük és szerethessük egy-
mást. Ezek mind a borkultúrát jelentik nekünk és őszintén reméljük, MINDANNYIUNKNAK.
Imádjuk a pannonhalmi borvidéket, és szerintünk a fejlődése sokban múlik rajtunk, kíváncsi,
őszinte és hálás lokálpatrióta borkedvelőkön. Tartson velünk, teremtsünk értéket közösen!

Mészáros Pál Merlot Classic
Szekszárd várost ölelő dombokról származik a szőlő, melyet 1,5 kg tőke terhelésű, zöld szürettel válogatott
(terméskorlátozott) tőkékről szednek. Illatában aszalt gyümölcsök, illetve a tölgyfa hordós érlelés miatt,
vaníliás illatok fedezhetőek fel. A bor jellegzetesen szekszárdi merlot. A „szek szárdi merlot” – a szerelmesek
bora. Ha tele van a szíved, ki akar csordulni az érzés, akkor igyál egy korty szenvedélyt!

1890 Ft/0,75 l
2.520 Ft/liter

Gyôr, Pálffy u. 3. • www.borhalo.com/gyorI. évfolyam 1. szám

NAGY RÓBERT
nagyrobi@magnumbor.hu

Bor és profit

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com
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Kilenc gramm maradék cukrot
tartalmazó furmint a rátkai Is-
ten-hegy dűlőből. A kíméletes
feldolgozást követően, új fahor-
dós erjesztéssel és túlzásba nem
vitt 10 hónapos új fahordós ér-
leléssel, természetes úton nyer-
te el finom, egyedi, elegáns jel-
legét. 2012 szeptembere óta
palackban érleli Barna a bort,
így tudott integrálódni a fahor-
dós pörkölt jelleg a nagy testű
furmintba. Az eredmény egy
komplex, rétegzett ízekkel meg-
jelenő, nagy formátumú fur-
mint. Ha ránézünk, mélyebb,
már aranyba hajló színt látunk.
Orrunkkal közepes intenzitású,
mézes, almás, aszalt gyümöl-
csös, diós karaktert érezhetünk.
Megkóstolva, krémes textúrát
ízlelhetünk. Egyszerűen pazar.

A nyár végi szüret illatát érezhetjük, ha kibontjuk a palackot. Ízében is üde, nyári, inten-
zíven muskotályos, mintha a gyümölcsbe harapnánk. Szerintem nagyon pannonhalmi,
cseppet sem túlgondolt, a korty hódít meg inkább, nem az illat. Remek. Ennél a bornál
nagyon lehet érezni borvidékünk döbbenetes lehetőségeit.

Parafa dugó vs. csavarzár

HEROLD Pincészet Irsai Olivér 2016

HORVÁTH JÓZSEF
info@magnumbor.hu

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Egyre többen, többször és hangosabban mond-
ják, hogy a furmint egy kiemelkedő szőlőfajta. A
képet tovább szépíti a tény, hogy szinte kizárólag
a miénk. Ezért gondoljuk úgy, hogy érdemes len-
ne minél több emberhez eljuttatni, ez pedig
legjobban akkor sikerülhet, ha összefo-
gunk, és ezért a célért együtt iszunk
furmintot februárban. A furmint
származása nem tisztázott, múltjá-
ról alig tudunk valamit.

Középnagy, laza, hengeres fürtjeit régen pi-
ros változatban is nevelték, mára azonban csak
fehér fajtaként ismert. A belőle készülő bor illatos,
tüzes, savas, kissé fanyarkás ízű, megfelelő nevelés mel-
lett igen elegáns. Ízében gyümölcsös jegyek is fellelhetők,

de megfelelő időjárási körülmények
között, jó évjáratokban könnyen
aszúsodik, mézessé válik. Tokaj-
hegyalja és Somló meghatározó

fajtája.
Hamvas Béla idejében még csu-

pán a furmint férfias, oxidatív, hordó-
ban érlelt változatait ismertük. A leg-

szebb, hogy mára a fajta reduktív, üde és fiatalos
oldalát szeretjük egyre jobban, ami nemcsak trendi,
de nagy büszkeséggel tölthet el minket. Legyünk
őszinték, a világpiacon hírnevünket a furmint ké-

pes megalapozni, mert kitűnő termőtájainkon
eredeti és utánozhatatlan. A furmint szerintünk
nagyon magyar.

tartja magát a parafa, amely minimális
mértékben „lélegezni” és érni engedi a
bort, de – kapaszkodjunk meg! – ezt
már több dugóhelyettesítő kupak is tud-
ja, ráadásul kiszámíthatóan, a parafa du-
gókra jellemző esetlegesség nélkül. Mi
jöhet még?!

Egyre több magyar borász fedezi fel
a csavaros kupak előnyeit, használja leg-
jobb boraihoz. Nem csoda. Ha borász
lennél, ugye te is nyugodtabb lennél, ha

A minőségi bort hagyományosan pa-
rafa dugóval zárják le. Megszokott do-
log. Ha viszont végignézel a polcokon,
azt látod, hogy lassan több a csavarzáras
bor, mint a parafa dugós. Jobb vagy
rosszabb ez a parafánál? Miért van
egyáltalán szükség arra, hogy eltérjünk
a megszokottól?

Igaz, hogy a parafa dugó és a hozzá
kötődő rituálé hangulatát semmilyen
csavarzár nem tudja helyettesíteni, hasz-
nálatának azonban kockázatai vannak.
A parafa ugyanis tartalmazhat egy TCA
nevű vegyületet, ami a bor minőségére
végzetes hatással van. Érezted már vala-
ha ázott kartonpapír szagát a borod-
ban? Ez a legbiztosabb jele, hogy a bor
dugóhibás volt.

Nemcsak a könnyű, egyszerű borok-
nál praktikus azonban a csavarzár. Si-
mán előfordulhatnak csúcskategóriás
borok is csavaros palackban. Sok német
és osztrák gazda bízza legjobb rizlingjét
csavarzárra. Ausztráliában és az Egyesült
Államokban pedig már ez az általános
gyakorlat. A sok éven keresztül palack-
ban érő vörösek körében még erősen

Furmint február — mert nagyon jó...

A legfrissebb
kutatások szerint 
a mérsékelt
borfogyasztás csak akkor 
egészséges, ha az illetô
rendszeresen mozog. 

1490 Ft/0,75 l

tudnád, hogy munkád gyümölcse biz-
tonságban van, légmentesen elzárva a
külvilágtól, baktériumoktól, oxigéntől,
szagoktól, párától, mindentől? Hiszen
oly sokat dolgoztál vele…

A környezettudatos fogyasztó is egyre
inkább megnézi, milyen ökológiai lábnyo-
mot hagy maga után, amikor a boltban
ezt vagy azt a terméket emeli le a polcról.
Higgyük el, az újrahasznosítható csavaros
kupak ökológiai teljesítménye sem rosz-
szabb a világban korlátozottan elérhető,
nagy előállítási költségű parafáénál!

1790 Ft/0,75 l

1.987 Ft/liter

2.837 Ft/liter

Radics
Barnabás
Pazar Furmint
2011
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HIRDETÉS

Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”
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Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos tár-
sasházban amerikai konyhás, nappali + 3
szobás, 74,4 nm-es, első emeleti lakás el-

adó, 4,32 nm terasszal. MOST ajándék
gépkocsibeállót és padlásteret kap lakása
mellé! Az ár emelt szintű fűtéskész ár, az
átadás 2017 júliusában várható.

Ár: 22,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Jancsifalu kedvelt
részén, a Zombor utcában,
4 emeletes tömbben eladó
ez a 2. emeleti, 54 nm-es,
2 szoba – hallos, hőszige-
telt, fűtés-korszerűsített
és felújított panellakás 4
nm-es erkéllyel.

Ár: 14,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győrben, Sziget és Újváros határán, né-
hány száz méterre a Belvárostól eladó egy
110 nm-es, téglaépítésű, felújított családi
ház. Az ingatlan 700 nm-es telken helyez-
kedik el, a 2016-ban került sor a felújítás-
ra. A házban amerikai konyhás nappali +
2 nagyméretű szoba, épített, zuhanyzós
fürdőszoba, WC és az egyik szobából nyí-
ló, ablakos gardróbhelyiség található. A
nyílászárók termo üvegezésűek, a ház fű-
tése gázkonvektorral megoldott. Fedett,
kerítéssel ellátott terasz teszi még kényel-
mesebbé a házat, az ingatlanhoz tartozik
egy 40 nm-es melléképület (garázsnak
használható) is.

Ár: 27,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Marcalváros II-n el-
adó ez az igényesen beren-
dezett, téglaépítésű, erké-
lyes társasházi lakás. Az
ingatlan egy 3 emeletes tár-
sasház 3. emeletén találha-
tó. A 75 nm-en tágas nap-
pali, konyha, valamint két
hálószoba található. 

Ár: 25,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb) első emeleti, erkélyes, ame-
rikai konyhás nappali + 2 szobás, 70,61
nm-es lakás eladó, új építésű, 14 lakásos

amerikai konyhás nappali + 2 hálószoba,
valamint kamra. A nappaliból nyílik a 6
nm-es terasz. Az ingatlanhoz 150 nm sa-
ját kert tartozik.

Kulcsrakészen: 20 M Ft!!! 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

AJÁNDÉK KOCSIBEÁLLÓ! MÁJUSI ÁT-
ADÁS! Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakó-

parkban, 15 lakásos, új építésű társasház-
ban eladó egy földszinti, 66,52 nm-es,
nappali + 2 szobás lakás nagy terasszal!
Az ablakokhoz ezüstszínű, alumínium, la-
mellás, korszerű, időtálló redőny készül! 

Ár: 19,2 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

KÖLTÖZZÖN IDÉN MÁJUSBAN! Győr-
Ménfőcsanak egyik kedvelt utcájában el-

adásra kínálom ezt a 108 nm-es, belső két-
szintes, új építésű ikerházat! NAPPALI + 3
SZOBA! Az ingatlanhoz 384 nm-es zöld te-
rület, és 10 nm-es terasz is tartozik!

KULCSRAKÉSZEN: 34,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Kertvárosi hangulatot keres? Szabad-
hegy csendes, új építésű részén? Akkor ez
a megfelelő ingatlan Önnek! A 72 nm-es
ingatlan elosztása rendkívül praktikus. El-
osztása: amerikai konyhás nappali + 2

nagy méretű hálószoba. A nappaliból nyí-
lik a 14,45 nm-es terasz. Nem kell bajlód-
ni a kerítésépítéssel, a kert füvesítésével,
hiszen a vételár ezeket is tartalmazza. 58
nm saját kert tartozik az ingatlanokhoz!

Ár: 25,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

társasházban. A társasház főfalai 30 cm
vastagok, 10 cm hőszigeteléssel, a nyílás -

zárók műanyagból készülnek, kívülről
antracit színben, redőny-előkészítéssel.

Ár: 20,1 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Sziget, frekventált részén, pár perc-
re a termálfürdőtől, az egyetemtől és a

Belvárostól, új építésű társasházban 57,15
nm-es üzlethelyiség eladó. Az üzlet utca-
fronti, majdnem a Belvárosban van, nagy
átmenő forgalommal!

Ár: 24,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr déli határán, Kismegyeren új, mo-
dern kialakítású lakóparkban társasházi
lakások eladók, MOST bevezető áron! Ez

a 45 nm-es, erkélyes lakás a második eme-
leten található. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 1 hálószoba. A 3,2 nm-es er-
kély csendes belső udvarra néz.

Ár: 12,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Marcalváros I-en
kínálom eladásra ezt a 68
nm-es, franciaerkélyes
panellakást. A lakás 4
emeletes társasház ma-
gasföldszintjén található.
Elosztása: 2+2 fél szoba. 

Ár: 15,9 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Marcalváros közkedvelt részén új építésű
lakások eladók! Ez a 61 nm-es lakás a 3.

emeleten található, melyhez tartozik egy
7 nm-es terasz! Elosztása: amerikai kony-
ha + nappali, 2 hálószoba, fürdő, WC.

Ár: 20,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Áprilisi átadás! Győr-Szabadhegy kiváló
infrastruktúrával rendelkező részén új

építésű lakások eladók! Ez a 62 nm-es la-
kás a földszinten található. Az amerikai
konyhás nappali mellett 2 hálószoba ka-
pott helyet + 8,12 nm-es erkély.

Ár: 22,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Nádorvárosban, 24 lakásos, liftes, mélyga-
rázsos, új építésű társasházban 33–80 nm-es

és penthouse lakások leköthetők. Ehhez az
I. és II. emeleti, 45,21 nm-es lakáshoz 8,5
nm-es erkély tartozik, elosztása: amerikai
konyhás nappali + 1 szoba.

Ár: 19 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjá-
ban, a Pacsirta lakóparkban új építésű
társasházi lakások eladók. A 64 nm-es la-
kás a földszinten található. Elosztása:

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    06-20/919-4518    •



Elegáns, mégis gyorsan elkészülô fogáso-
kat készített el Nagy Eszter, Creative Chef,
aki a Gyôr+ Televízión futó mûsorában ez-
úttal vendégének receptkönyvébôl fôzött,
a meghívott ugyanis Bernáth József séf
volt. Mindkét szakács az RTL Klub Kony-
hafônök címû mûsorából vált ismertté,
Eszter versenyzett, József pedig zsûrizte
az elkészült ételeket.

Két dudás
egy 

konyhában

Az ország egyik kedvenc séfje, Bernáth Jó-
zsef 24 évesen döntötte el, hogy szakács lesz
— mesélte el Eszternek az adás felvételén, s az
is kiderült, hogy addig az MTV-nél dolgozott
felvételvezetôként. Ennyi idôsen azonban már
nem vették fel a szakmunkásképzôbe, de sze-
rencsére megtalálta az elképzelései megvaló-
sításához a gyakorlati terepet. Nem is akármi-
lyet, például nyaranta a Balaton egyik legtöb-
bet dicsért éttermében fôzhetett, illetve több
külföldi, Michelin-csillagos étteremben is csi-
szolhatta tudását, melynek alapja édesanyjá-
tól származik. A Gyôr+ olvasói és nézôi elles-
hetik tôle, miként lehet tökéletesen, kiszára-
dás nélkül elkészíteni a libamájat, melynek re-
ceptje elô- és fôételként is megállja a helyét.
Desszertként egy könnyed képviselôfánkot
mutat, ráadásul egy desszerttornyot építenek
fel együtt, amit Eszter már A Konyhafônökben
is bemutatott — több-kevesebb sikerrel.

Az adás premierjét pénteken, 19.30 órakor lát-
hatják a Gyôr+ Televízió nézôi, amit késôbb
a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon is vissza-
nézhetnek.

GASZTRO CREATIVE CHEF
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ROSTON SÜLT LIBAMÁJ,
MANGÓVAL

600 g libamáj • 40 g kuszkusz • 1 db
mangó • 1 közepes fej salottahagyma
• 15 g citromecet • 60 g gránátalma-
szirup • 60 g vörösborecet • 80 g víz
• 1 kis csokor koriander • 1 szál új-
hagyma • 1 db lime • 3 g rózsabors •
frissen ôrölt fekete bors • 1 g finomsó
• 1 g maldon só
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PROFITEROL-TORONY
A tésztához: 100 g víz • 100
g tej • 100 g vaj • csipet
cukor • csipet só • 100 g
liszt • 4 db tojás

A vajat, a tejet és a vizet a sóval,
cukorral összeforraljuk, majd be-
letesszük a lisztet és 5-6 percig
folyamatos kevergetés mellett
hôkezeljük a tésztát. Mikor kész,
a tûzrôl levéve, habverôvel el-
kezdjük keverni, hogy kicsit
hûljön és (fontos!) egyesével ad-
juk hozzá a tojásokat. A sûrû
masszát habzsákba töltjük és kis
kúpokat nyomunk belôle. A tep-
sit 230 fokra elômelegített sütô-
be tesszük, amit aztán 15-20
percre lekapcsolunk. Ekkor meg-
dagadnak a fánkocskáink. A sü-
tôt ismét 180 fokra kapcsoljuk és
a fánkokat 16-18 perc alatt kész-
re sütjük. Töltelék: Mascarpo-
ne+nutella keveréke vagy bármi-
lyen fôzött krémet tölthetünk a
fánkjainkba.

A libamájat 2 cm vastag szeletekre vág-
juk és sütôpapírral bélelt tálcán mini-
mum 2 órára a fagyasztóba tesszük. A
vörösborecetet a gránátalmasziruppal
és a rózsaborssal felfôzzük, majd a cik-
kekre vágott salottahagymára szûrjük.
A vízet az 1 g sóval felforraljuk és a
kuszkuszra öntjük, majd folpackkal szo-
rosan lefedjük. Mikor magába szívta az
összes vizet, hozzáadjuk az aprított új-
hagymát és fél lime levét. A mangót
megpucoljuk és cikkekre vágjuk, majd
grillezés után a citromecettel marináljuk.
Egy serpenyôt felforrósítunk, és a der-
medt májakat oldalanként kb. fél percig
sütjük, majd 160 fokra elômelegített sü-
tôbe tesszük néhány percre. A kusz-
kuszt a tányér közepére halmozzuk, rá-
tesszük a májat, majd a mangóval, a
marinált salottahagymával és az aprított
korianderrel díszítjük.

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban nö-
vekvô, világviszonylatban 94 telephellyel ren-
delkezô  vállalata, gyôri  telephelyére több mû-
szakos munkarendbe felvételre keres

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel. Ha szeretnél
INGYENESEN OKJ-s targoncavezetôi 
jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!

Ami a munkakör betöltéséhez szükséges
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása 
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör betöltéséhez szükséges
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány

• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer (lakáshitel-

törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô 
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni, 
JELENTKEZZ!
Kapcsolat: 96/661-213
hétfôtôl péntekig 8–16 óráig 



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR
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FEBRUÁR 18., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:05 Magyarul Balóval 00:45 Halá-
los fegyver  01:50 Odaát  02:30
Odaát  04:10 Gálvölgyi-show 
04:45 Dallas  05:25 Dallas  06:05
Televíziós vásárlás 06:35 Kölyökklub
 09:40 Teleshop 10:35 Nyugi, Char-
lie!  11:05 Nyugi, Charlie!  11:35
Fitt Mánia  12:10 Autogram 
12:40 Nevelésből elégséges  13:15
Hármasban szép az élet  15:20 A
szerelem hálójában  18:00 RTL
Klub Híradó (élő) Esti kiadás 18:50
Fókusz Plusz (magazinműsor, 517.
rész)  19:20 Gazdátlanul Mexikó-
ban  21:20 Drágán add az életed 

03:00 Tökéletes célpont  04:30
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
05:15 Oltári szervezők  06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 09:15 Ma-
ci Laci  09:30 Tom és Jerry gyereks-
how  10:00 Trendmánia  10:30
Babavilág  11:05 Az Év Háziasszo-
nya  11:35 Poggyász 12:10 Tűsarok
 12:40 A titkok könyvtára  13:45
Gyilkos sorok  14:50 Columbo –
Gyilkosság hangjegyekkel  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények
18:55 Shrek 4-D: Lord Farquaad szel-
leme  19:05 Hamis a baba  21:00
A Bourne-ultimátum  23:30 Az Ál-
mosvölgy legendája

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Creative chef
09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Nyugdíjas Egyetem 10:00 Ké-
pújság 18:00 Zooo+ 18:30 Vény nél-
kül  19:00 Győri7 19:45 Konkrét
20:00 Üzleti negyed 20:30 Nyugdíjas
Egyetem 21:30 Üzleti negyed 22:00
Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 19., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:50 A Miller család  05:15 Oltári
szervezők  06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 09:15 Maci Laci  09:30
Tom és Jerry gyerekshow  10:00
Nagy Vagy, Auchan kupa!  10:30
Stahl konyhája  11:05 Több mint
TestŐr  11:35 SpeedZone  12:10
Super Car  12:40 Falforgatók 
13:15 A Miller család  13:45 A tit-
kok könyvtára  14:50 Gyilkos sorok
 15:55 Tom és Jerry – A diótörő va-
rázsa  17:00 Maci Laci  17:15 Ma-
ci Laci  17:30 Hupikék törpikék 
18:00 Tények 18:55 A hercegnő és a
béka  21:00 Mindenképpen talán 
23:30 A fény halála 

07:00 Hello Győr! 07:30 Zooo+
08:00 Credo 08:30 Építech 09:30
Creative chef 10:00 35 év 10:30 Kép -
újság 18:00 Győri7 18:45 Konkrét
19:00 Építech 19:30 Arrabona évszá-
zadai 1. 19:45 Konkrét 20:00 Zooo+
20:30 Kulisszák mögött 21:00 35 év
22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 20., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:30 Elit egység  02:20 Elit egy-
ség  03:05 Doktor Rush  03:45
Zsaruvér  04:25 A titkok könyvtára
 05:05 Csapdába csalva  05:30
Az uralkodónő  06:15 Stahl konyhá-
ja  06:20 Mokka  09:00 Ékszer TV
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben  12:30 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  13:35 Walker, a texasi
kopó  14:40 Magánnyomozók 
15:45 Ana három arca  16:50 Fat-
magül  18:00 Tények 19:25 Az 50
milliós játszma  21:00 A szultána 
21:35 Az emlékmás 

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Hello Győr! 08:30 Vény nélkül  9:00
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Kulisszák mögött 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Ku-
lisszák mögött 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Ar-
rabona évszázadai 7. 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Creative
chef 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 21., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:55 Teleshop 02:20 Haláli testcsere
 03:00 Felejthetetlen  03:45 Balfé-
kek  04:10 Balfékek  04:35 Csap-
dába csalva  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Az uralkodónő  06:15
Stahl konyhája  06:20 Mokka 
09:00 Ékszer TV 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben  12:30 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  13:35
Walker, a texasi kopó 14:40 Magán-
nyomozók  15:45 Ana három arca 
16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Az 50 milliós játszma  21:00
A szultána  21:35 Újrakezdők – Sze-
relmes szingli szittert keres  23:40
Sherlock és Watson 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Creative chef
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Kulisszák mögött 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 22., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:45 Tények Este 01:35 Teleshop
02:00 Morgen  03:40 Lányok pórá-
zon  05:05 Csapdába csalva 
05:30 Az uralkodónő  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Ék-
szer TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben  12:30 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  13:35 Walker,
a texasi kopó  14:40 Magánnyomo-
zók  15:45 Ana három arca 
16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Az 50 milliós játszma  21:00
A szultána  21:35 Hogyan veszít-
sünk el egy pasit 10 nap alatt 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Creative chef
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Zo-
oo+ 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Zooo+ 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Arra-
bona évszázadai 1. 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Hello Győr!
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

01:55 Dr. Csont 02:55 Totál szívás 
04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Televíziós
vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:45 Magyarul Balóval 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:20 BabaKalauz  13:00 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:15 A kis menyasz-
szony  14:50 Szulejmán  16:10 A
Konyhafőnök  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt  21:30 Keresem
a családom 22:45 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek 23:15 RTL Klub
Híradó 23:50 Magyarul Balóval 

00:40 Az én '56-om  00:55 A kém,
aki a hidegből jött  02:45 Az olasz
munka  04:25 Pannon expressz 
04:50 Noé barátai 05:20 Lélek Bou-
levard  05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:00 Rome Reports
– Vatikáni híradó  06:25 Világ-nézet
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:30
Család-barát 09:05 Kopogd le a fán!
 11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Ízőrzők 13:25 Kelet-Európa va-
donjai 14:20 Hazajáró 14:50 Magyar
Krónika 15:25 Házasságból elégsé-
ges  17:00 Gasztroangyal  18:00
Híradó 18:35 SzerencseSzombat 
19:30 A Dal 2017  21:40 A Dal – Ku-
lissza 22:05 Kenó  22:15 Volt egy-
szer egy Vadnyugat 

04:25 Pannon expressz  04:50
Noé barátai 05:20 Lélek Boulevard
 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:05 Végtelen szerelem 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bilds-
chirm 08:25 Feketén-fehéren 
09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát  11:35 Jamie 15 per-
ces kajái 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Columbo 
14:10 Múzeumtúra  14:40 Ötcsil-
lagos szerelem  15:30 Elfeledett
szerelem  16:15 Charly, majom a
családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon!  20:25 Önök
kérték!  21:25 Velvet Divatház 
22:10 Kenó  22:20 Cédrusliget 
23:10 Nagyok 23:35 Reformáció
hétről hétre 23:45 Kékfény 

01:00 Vámpírnaplók  02:00 Vámpír-
naplók  02:55 Mi muzsikus lelkek 
04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Televíziós
vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:45 Magyarul Balóval 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:20 StílusKalauz  13:00 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:15 A kis menyasz-
szony  14:50 Szulejmán  16:10 A
Konyhafőnök  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 21:30 Szulejmán
22:40 Házon kívül 23:10 RTL Klub
Híradó 23:45 Magyarul Balóval 

00:50 Egyedül nem megy  02:50
CSI: Miami helyszínelők  04:05 Fó-
kusz  04:30 Story Extra  04:55 Ba-
rátok közt  05:25 Televíziós vásárlás
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:10
Éjjel-nappal Budapest  13:20 Tövis-
madarak – A hiányzó évek  14:30 A
kis menyasszony  15:00 Szulejmán
 16:10 A Konyhafőnök  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz  19:30 Éjjel-nappal
Budapest  20:55 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont  22:35 Gyilkos el-
mék  23:35 RTL Klub Híradó

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Will és Grace  08:00 Jóbarátok 
08:30 Jóbarátok 09:00 Szívek szállo-
dája  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 15:40 Castle 16:40 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik  19:35 Nyu-
gi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Szex telefonhívásra 
23:15 40 éves szűz 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Will és Grace  08:00 Jóbarátok 
08:30 Jóbarátok  09:00 Szívek szál-
lodája  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  11:50 Monk – Flúgos
nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó  13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:45 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:40
Castle  16:40 Castle  17:35 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
18:35 Született szinglik  19:05 Szü-
letett szinglik  19:35 Nyugi, Charlie!
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 40 éves szűz 23:50 Lucifer

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Will és Grace  08:00 Jóbarátok 
08:30 Jóbarátok 09:00 Szívek szállo-
dája  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 15:40 Castle 16:40 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik  19:35 Nyu-
gi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Lucifer  22:00 Rólunk
szól  23:00 Ítéletnap 

03:05 Peru, Chile 03:30 Duna anzix
03:45 Hagyaték 04:15 Pannon exp-
ressz  04:40 Noé barátai 05:20 Lé-
lek Boulevard  05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Vég-
telen szerelem 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55
Domovina 08:25 Feketén-fehéren 
09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát 11:35 Jamie 15 perces
kajái Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Co-
lumbo 14:05 Múzeumtúra 14:40
Ötcsillagos szerelem  15:30 Elfele-
dett szerelem 16:15 Charly, majom
a családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon!  20:25 Kék-
fény  21:25 Hawaii Five-0  22:05
Kenó 22:15 SOKO – Alpesi nyomo-
zók  23:05 A gyanú árnyékában 

03:40 Duna anzix 03:55 Hagyaték
04:25 Pannon expressz  04:50 Noé
barátai 05:20 Lélek Boulevard 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Végtelen szerelem 06:55 Kenó
07:00 Híradó 07:25 Hrvatska kronika
07:55 Ecranul nostru 08:25 Feketén-fe-
héren  Feketén-fehéren 09:15 Elfele-
dett szerelem  10:00 Család-barát 
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Colum-
bo: A szuperintelligens gyilkos csődje 
14:05 Múzeumtúra  14:40 Ötcsilla-
gos szerelem  15:30 Elfeledett szere-
lem  16:15 Charly, majom a család-
ban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon!  20:25 Skandináv lottó
sorsolás  20:35 Zsaruvér  Zsaruvér
21:25 A fehér királyné 22:25 Kenó 
22:35 A vér és méz földjén 

00:05 A bátrak igazsága  02:30
CSI: Miami helyszínelők  04:15 Gaz-
dátlanul Mexikóban  05:35 Fókusz
Plusz  06:00 Televíziós vásárlás
06:30 Kölyökklub  09:10 BabaKala-
uz  09:40 Teleshop 10:40 A Muzsi-
ka TV bemutatja  11:10 Egészség-
Kalauz  11:40 StílusKalauz  12:10
Havazin  12:45 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  13:15 Házon
kívül  13:50 Nevelésből elégséges
 14:25 A mi kis falunk  15:35 Az
arany iránytű  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Tűzgyűrű  21:35 Feszült-
ség  23:40 Portré otthon 

01:10 Nyugi, Charlie!  01:40 Vér-
mes négyes  02:05 Kaliforgia 
02:35 Kaliforgia  03:05 Crossing Li-
nes – Határtalanul  06:05 Televíziós
vásárlás 06:40 Will és Grace  07:05
Will és Grace  07:25 Jóbarátok 
07:55 Jóbarátok  08:20 Amerikai
mesterszakács  09:15 Amerikai
mesterszakács  10:15 Egy nap a vi-
lág 10:45 Szalonskicc 11:15 Monk –
Flúgos nyomozó  12:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:10 NCIS: Los An-
geles  14:10 NCIS: Los Angeles 
15:05 Castle  16:05 Csont nélkül 
17:00 Csont nélkül  18:00 Sikítóf-
rász 19:05 Zűrös viszonyok  20:05
Zűrös viszonyok  21:00 Halálos
iramban 23:15 Az utolsó mágnás 

01:45 Egy nap a világ 02:10 Szalon -
skicc 02:40 Csont nélkül  03:25
NCIS: Los Angeles  04:15 Crossing
Lines – Határtalanul 05:55 Televíziós
vásárlás 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:10 Lakástalk-
show 09:10 Amerikai mesterszakács
 10:05 Amerikai mesterszakács 
11:00 Monk – Flúgos nyomozó 
11:55 Castle  12:55 Rólunk szól 
13:50 Zűrös viszonyok  14:50 Zűrös
viszonyok  15:45 Harry Potter és a
bölcsek köve 18:50 Halálos iramban
21:00 Ítéletnap  23:30 A magány-
nyomozó 

06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A sokszí-
nű vallás 06:40 Luther reformációja 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Család-barát 08:55 Isten kezében 
09:20 Kereszt-Tények 09:30 Katolikus
krónika  10:00 Református ifjúsági
műsor 10:10 Ortodox ifjúsági műsor
10:15 Metodista ifjúsági műsor 10:25
Reformáció hétről hétre 10:30 Refor-
mátus magazin 11:00 Mise- és isten-
tisztelet-közvetítés 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Rúzs és se-
lyem 13:15 A világörökség kincsei
13:35 Újévköszöntő Páva Gála 14:35
Újévköszöntő Páva Gála 15:30 Butasá-
gom története  17:00 Hogy volt!?
18:00 Híradó 18:35 Miss Fisher rejté-
lyes esetei  19:35 Magyarország,
szeretlek! 21:05 Kártyavár 22:00 Ke-
nó  22:05 Közönséges bűnözők 1
23:50 Az én '56-om



TÉVÉMŰSOR MOZAIKKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

2017. február 17.   / + / 23

FEBRUÁR 24., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:15 Tények Este 01:05 Teleshop
01:35 A bűn színe  03:25 Smokey
és a Bandita 2.  05:05 Csapdába
csalva  05:30 Az uralkodónő 
06:15 Stahl konyhája  06:20 Mokka
 09:00 Ékszer TV 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben  12:30 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  13:35
Walker, a texasi kopó  14:40 Ma-
gánnyomozók  15:45 Ana három ar-
ca  16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Az 50 milliós játszma  21:00
Kingsman: A titkos szolgálat  23:55
Hello Hollywood – Návai Anikóval 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 23., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:10 A törvény embere  01:15 Té-
nyek Este 01:55 Teleshop 02:20 Ha-
lálhajó  03:55 Rebecca bírónő 
04:20 Walker, a texasi kopó  05:05
Csapdába csalva  05:30 Az uralko-
dónő  06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka  09:00 Ékszer TV
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben  12:30 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  13:35 Walker, a texasi
kopó  14:40 Magánnyomozók 
15:45 Ana három arca  16:50 Fat-
magül  18:00 Tények 19:25 Az 50
milliós játszma  21:00 Men in Black
– Sötét zsaruk 3.  23:15 1/1 Azurák
Csabával 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Zooo+ 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Vény nélkül  21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Építech
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Zooo+ 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek

GYŐR+ TV

00:25 A hatalom hálójában 01:35 A
hatalom hálójában  02:55 CSI: Mia-
mi helyszínelők  04:05 Fókusz 
04:30 Story Extra  04:55 Barátok
közt 05:25 Televíziós vásárlás 05:50
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz  08:45 Magya-
rul Balóval 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:20 Havazin 
13:00 Éjjel-nappal Budapest 14:15
A kis menyasszony  14:50 Szulej-
mán 16:10 A Konyhafőnök 17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz  19:30 Éjjel-nappal
Budapest  20:55 Barátok közt 
21:30 A mi kis falunk  22:30 Cobra
11  23:30 RTL Klub Híradó 

06:50 Will és Grace  07:15 Will és
Grace  07:40 Will és Grace  08:00
Jóbarátok  08:30 Jóbarátok 09:00
Szívek szállodája  09:55 Szívek szál-
lodája  10:50 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:50 NCIS – Tengerésze-
ti helyszínelők  14:45 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája  18:35 Született
szinglik  19:05 Született szinglik 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 Amerikai pite 6
– Béta-ház  21:40 Sikítófrász 23:50
Szex telefonhívásra 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Will és Grace  08:00 Jóbarátok 
08:30 Jóbarátok 09:00 Szívek szállo-
dája  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 15:40 Castle 16:40 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik  19:35 Nyu-
gi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Harry Potter és a titkok
kamrája 

03:35 Duna anzix 03:55 Hagyaték
04:20 Pannon expressz  04:50 Noé
barátai 05:20 Lélek Boulevard 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Végtelen szerelem  06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:25 Slovenski Ut-
rinki 07:55 Alpok-Duna-Adria 08:25
Feketén-fehéren  09:15 Elfeledett
szerelem 10:00 Család-barát 11:35
Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Columbo:
Kapj el, ha tudsz!  14:00 Múzeumtú-
ra  14:30 Ötcsillagos szerelem 
15:20 Elfeledett szerelem  16:05
Charly, majom a családban  16:50
Szerencse Híradó  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szerelem
 19:25 Maradj talpon!  20:25 A Ba-
gi Nacsa Show  21:20 Munkaügyek
 21:55 Túl a csúcson  23:25 Kenó
 23:35 Telitalálat 

03:55 Hagyaték 04:25 Pannon exp-
ressz  04:50 Noé barátai 05:20 Lé-
lek Boulevard  05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Vég-
telen szerelem  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Életkerék 07:55
Öt kontinens 08:25 Feketén-fehéren
 09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát 11:35 Jamie 15 perces
kajái 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Columbo: Az ínyenc gyil-
kos  14:05 Múzeumtúra  14:40
Ötcsillagos szerelem  15:30 Elfele-
dett szerelem  16:15 Charly, majom
a családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon!  20:30 Csak
színház és más semmi  21:30 Nyo-
moz a páros – Váratlan fordulat 
23:00 Kenó  23:10 Álcák csapdája  

00:05 Magyarul Balóval 00:45 Hár-
masban szép az élet 02:50 Gálvölgyi-
show  04:05 Fókusz  04:30 Story
Extra 04:55 Barátok közt 05:25 Te-
levíziós vásárlás 05:50 Jó reggelt, ska-
cok!  07:35 RTL Klub Híradó 08:05
Fókusz  08:45 Magyarul Balóval
09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós vá-
sárlás 12:20 EgészségKalauz 13:00
Éjjel-nappal Budapest  14:15 A kis
menyasszony  14:50 Szulejmán 
16:10 A Konyhafőnök  17:25 Story
Extra  18:00 RTL Klub Híradó 19:00
Fókusz 19:30 Éjjel-nappal Budapest
 20:55 Barátok közt  21:30 Halálos
fegyver  22:35 Gyilkos elmék 
23:35 RTL Klub Híradó 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Gázfröccs 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Arrabona évszázadai 2. 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Vény
nélkül  23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek

A Pannon-Víz Zrt. több pályázatot hirdet a már-
cius 22-i víz világnapja alkalmából, melynek köz-
ponti figurája Hugoo, az EYOF kabalafigurája.

A gyermekrajzpályázatra „Hugoo és a
csapvíz” címmel óvodások vagy alsó tagoza-
tos iskolások bármilyen technikával elkészí-
tett, A4-es méretű alkotásait várjuk. 

A „Víz világnapi séta” című pályázat kereté-
ben látogassatok meg egy közeli vízműtelepet,
kérdezzetek, fényképezzetek, rajzoljatok! A
programhoz előzetes egyeztetés szükséges, a
96/522-600/160-as telefonszámon, de kér-
hetitek bármely kollégánk segítségét is. A
kategóriában általános és középiskolás
gyerekek pályaműveit várjuk. A pá-
lyázatra bármilyen technikával el-
készített, kreatív, rajztechnikai ki-
egészítésű, A3-as méretű alko-
tást várunk, a „Hugoo és a
csapvíz” motívum megjelení-
tésével.

A „Pannon-Víz plusz”
kategóriában egy vidám
csoportkép vagy szelfi Hu-
gooval egy ivókútnál, tűz-
csapnál, víztoronynál, vagy
akár egy jól sikerült koccin-
tós felvétel egyaránt nyerő

Illés Viktória, azaz Yamina nyerte az
NYDJAY by New Yorker nemzetközi dj
verseny budapesti elődöntőjét. A fia-
tal disc jockey két magyar és egy len-
gyel lemezlovast győzött le múlt
szombat este, legközelebb pedig az
európai döntőben kell bizonyítania,
hogy elnyerje a verseny fődíját: egy
szerződést a Fedde Le Grand-ot, Ax-
well-t és Tujamo-t is képviselő Sushi
3000 nevű booking irodától.

A legjobb ütemek és hangzás, a legkemé-
nyebb ritmusok és egy varázslatos közön-
ség: szombaton a neves NYDJAY by New
Yorker európai turnéja elérkezett soron kö-
vetkező állomásához, a budapesti Akvárium
Klubba. „Eszméletlen este volt, Dj Yamina
egy rendkívüli szettet hozott és a begipszelt
bokája ellenére simán meggyőzött minket a
lenyűgöző és energikus fellépésével” – nyi-
latkozta az egyik zsűritag, Ulee, a német
ügynökség, a Sushi 3000 képviselője.

A 25 éves Illés Viktória Győrben született,
és három éve állt először dj pult mögé. Min-
dig is nagy zenegyűjtő volt, de soha nem
gondolt arra, hogy lemezlovasként építse a

Gyôri dj lány
a világverseny
döntôjében

karrierjét. 2014 júniusában dj-zett először,
2016-ban pedig már a két legnagyobb hazai
fesztiválon is játszhatott. Nincsenek nagyra
törő vágyai, mindig közeli célokat tűzött ki
maga elé. A következő hónapokban szeret-
ne egy saját számot készíteni, amit elvihet
magával az NYDJAY döntőjére is.

A fiatal dj a versenysorozat záróesemé-
nyén bizonyíthat legközelebb egy fergeteges
ibizai finálén, ahol Európa legjobb lemezlo-
vasaival kell összemérnie tehetségét.

Illés Viktória járt a Győr+ Rádió stúdiójában
is, ahol elmondta, Európa legnagyobb verse-
nyére egy húszperces mix-szel nevezett. Fő-
ként elektro és deep house stílusban játszik, a
győri közönség pedig egy helyi klub rezidense-
ként találkozhat vele rendszeresen. Beszélt ar-
ról is, hogy szeretne elismert dj lenni Magyar-
országon, ezért azonban nőként még többet
kell küzdenie, mint a férfi lemezlovasoknak.

Pályázzatok és nyerjetek Hugooval!
lehet. A szokásostól eltérő, akár humoros
megközelítés előnyt jelent. A pályaműve-
ket JPG formátumban, maximum 2 MB
méretben, e-mailben várjuk. 

A kategóriák legjobbjai állatkerti belépő-
ket és értékes ajándékokat nyerhetnek. 

Az első két kategória pályaműveit sze-
mélyesen ügyfélszolgálatainkon adhatják
le, vagy postacímünkre küldhetik (9025
Győr, Országút u. 4.). A harmadik kategória
pályaműveit a kviz@pannon-viz.hu e-mail

címre várjuk.
A személyes leadás, postai beérkezés,

illetve az e-mail elküldésének határideje
március 21., kedd 12 óra. A pályaművek

hátoldalára kérjük, írják rá (illetve az e-
mailben adják meg) a pályázó elér-
hetőségét, valamint a szülő vagy
gondviselő telefonszámát.

Pályázatunkon csak a Pannon-
Víz Zrt. fogyasztói vehetnek részt. 

A pályaművek társaságunk tu-
lajdonába kerülnek, felhasználhat-

juk azokat. Kérdése van? Írjon e-mailt
a kviz@pannon-viz.hu címre, szívesen

adunk további felvilágosítást. 
Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázza-

tok és nyerjetek Hugooval!
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Bud Spencer önéletrajzi
könyvének elsô és második részét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. A múlt heti szerencsés nyertes: Péntek Alexandra.

Köszönjük adományát Gyôri Kórházért Alapítványnak

18532920-1-08 

a
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Újra indul az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében.

A játékosok a megfejtéseket február 28-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

Iskola és csapat neve:

1. A 2017-es évet Szent László-évnek
nyilvánította a kormány. Városunk-
ban sok Szent László-emlék található.
1763-ban földrengés rázta meg Győrt.
A győriek Szent Lászlóhoz fohászkod-
tak,  Szent László fejereklyéjét körme-
netben körbehordozták és a város
megmenekült. Ki volt ekkor a győri
püspök?

A. Simor János
B. Zichy Ferenc
C. Zalka János

2. A Káptalandombon található
Szent László-domborművet 1995. jú-
nius 27-én avatták fel. Kinek az alko-
tása ez a mű?

A. Deim Pál
B. Péterfy László
C. Lebó Ferenc

3. Szent László király 1095-ben halt
meg. Testét a nagyváradi székesegy-
házban temették el. III. Celestin pápa
avatta szentté. Melyik évben történt
Szent László szentté avatása?

A. 1092
B. 1192
C. 1392

4.  A Héderváry-kápolna legféltettebb
kincse a Szent László-herma, amely a
magyar ötvösművészet egyik legnagy-
szerűbb alkotása. A 60 cm magas her-
ma egy gótikus üvegszekrényben látha-
tó. A fejrész ezüstből készült, amely
gazdagon aranyozott. Belsejében, egy a
király arcmásával díszített ezüstab-
roncsban helyezték el a király kopo-
nyacsontjait. Mikor került Győrbe a
herma?

A. 1607
B. 1616
C. 1606

Mûvelôdéstörténet, mûvészet, irodalom

5. Apor Vilmos püspök fontos szerepet
töltött be Győr város életében. Életét ál-
dozta 1945-ben a győri asszonyok, lá-
nyok megmentéséért. Melyik évben
avatta boldoggá II. János Pál pápa?

A. 1997
B. 2000
C. 2001

6. Apor Vilmost 1986. május 23-án he-
lyezték át mostani nyughelyére, a szé-
kesegyházba. Azóta ott pihen és a hí-
vek virággal halmozzák el sírját. A
szarkofág, amelyben nyugszik a Jó
Pásztort ábrázolja. A szarkofágot körül-
vevő falat kinek az alkotása díszíti?

A. Mattioni Eszter
B. Schaár Erzsébet
C. Sz. Egyed Emma

7. A Rába Hotel előtt látható „Ölelke-
ző formák” című szobor kinek az al-
kotása?

A. Rieger Tibor
B. Deim Pál
C. Borsos Miklós

8. 1974-ben nyitották meg a Kovács
Margit Állandó Kiállítást a Káposztás
köz egyik híres házában. Melyik család
tulajdonában volt régebben ez a ház és
mivel foglalkoztak?

A. Beccaria, kereskedő
B.  Kreszta, fűszerkereskedő
C.  Angrano, kereskedő

9. Tavaly volt a Szent Ignác (bencés)
templom építésének évfordulója. A
templom bejárata fölött római számok-
kal olvasható a felszentelés évszáma.
Mikor történt ez az esemény?

A. 1640
B. 1641
C. 1639

10. Szent Rozália tisztelete városunk
több épületén, festményén látható. Kik-
nek volt a védőszentje Palermói Szent
Rozália?

A. nők
B. árvák, elhagyott gyermekek
C. pestisben szenvedő betegek

11. A dr. Kovács Pál  szerkesztette,
1847. január 2-án indult győri Ha-
zánk című újságban Petőfi Sándor
több verse is megjelent. Az első szám-
ban Petőfi Sándor melyik versét ol-
vashatjuk?

A. Egy gondolat bánt engemet
B. Szeptember végén
C. Csalogányok és pacsirták

12. Amade László költő Toborzó -
ének című verse egy híres zenemű-
ben is felhangzik. Kinek és melyik
művében?

A. Bartók Béla: Fából faragott 
királyfi

B. Kodály Zoltán: Háry János
C. Kodály Zoltán: Székelyfonó

13. 1978-ban nyitotta meg kapuit Győr
új színházépülete. Az épület külső fa-
lain kinek a mozaikképében gyönyör-
ködhetünk?

A. Victor Vasarely
B. Szász Endre
C. Mattioni Eszter

13+ 1. A győri medencés uszoda 1931-
ben nyílt meg. Tervezője egy híres olim-
piai bajnokunk volt, aki a magyar
sport első és második olimpiai arany-
érmét szerezte 1896-ban. Ki volt ez a
híres sportoló?

A. Bauer Rudolf
B. Hajós Alfréd
C. Szokolyi Alajos

Készítette: Nagy Mária, a Kisfaludy Károly Könyvtár olvasószolgálati csoportvezetője

A várostörténet témakör megoldókulcsa: 1. X; 2. A; 3. B; 4. X; 5. B; 6. A; 7. X; 8. A; 9. X; 10. A; 11. X; 12. A; 13. B; 13+1. X

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42
• Érd.: 96/900-169

Önéletrajzokat a palyazat@imperial-international.com címre várjuk.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára 

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

(kettô, három és folyamatos mûszak)

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása,

betárolása, kitárolása
• Göngyölegkezelés 
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Prémiumrendszer próbaidô alatt
• Versenyképes fizetés
• Cafetéria rendszer próbaidô után
• Munkába járási támogatás

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

raktári adminisztrátorokat
keres 2 és 3 mûszakba azonnali kezdéssel.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42
• Érd.: 96/900-169

Önéletrajzokat a palyazat@imperial-international.com címre várjuk.

Fôbb feladatok, munkák:
• Anyagmozgások leképezése SAP vállalatirányítási rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése
• Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenôrzések
• Dokumentációkezelés
• Munkavégzés több mûszakos munkarendben 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Office) 
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer ismerete
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Prémiumrendszer próbaidô alatt
• Versenyképes fizetés
• Cafetéria rendszer próbaidô után
• Munkába járási támogatás
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Álláshirdetés

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2017. február 17—23.

999 Ft/kg

Magyaróvári
ömlesztett
sajt 1 kg

Csirkecomb farrésszel 1 kg

299 Ft/kg

Tisza-tavi csikós kolbász 1 kg

999 Ft/kg

Tomi mosószer
1,32 l, 1,4 kg,
642,14 Ft/kg 

899 Ft/db

Sertéskaraj csont nélkül 1299 Ft
Sertésköröm 399 Ft
Sertés zsírszalonna 699 Ft

749 Ft/kg

Sertéslapocka 1 kg

Csirke alsó comb 639 Ft
Csirkemáj 499 Ft
Csirkenyak 229 Ft
Csirke farhát 169 Ft

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 Ft/kg

Pecsenyekacsa máj 790 Ft
Pecsenyekacsa nyak 219 Ft
Pecsenyekacsa farhát 109 Ft

Magyar friss tej,
2,8%-os,

PET
1 l179 Ft/db

A Győr-Szol Zrt. pályázati felhívást tesz közzé a kizárólagos tulajdo-
nát képező, Győr belterület 6838. helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Győr, Stelczer L. u. 1. szám alatt található Delikát
Ház bérleti jogviszony útján történő hasznosítására.

A pályázat leadási határideje: 2017. február 28.

A pályázati felhívás beszerezhetŐ személyesen, a GyŐr-Szol Zrt.
GyŐr, Orgona u. 10. szám alatti székhelyén, a Vagyonkezelési Üzlet -
ágnál, vagy igényelhetŐ elektronikus formában a vagyonkezeles@
gyorszol.hu e-mail címen, illetve elérhetŐ a www.gyorszol.hu web-
oldalon. 

Pályázati felhívás

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezési határidő: 2017. február 24.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-
Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10.,
vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a „villanyszerelŐ” jeligét.

villanyszerelo

Álláshirdetés

´́

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivite-
lezési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Feltétel: gépész vagy vízgépész vagy csőszerelő
végzettség

Jelentkezési határidő: 2017. február 28.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

szökokútkezelo

festó́

´́´́

A Győr-Szol Zrt. nagy figyelmet fordít
a városi közterületek tisztán tartására.
A Belvárosban, a lakótelepeken és a
Győrbe bevezető utak mellett is folya-
matos az eldobált hulladék kézzel tör-
ténő összeszedése. A munkában napi
szinten több mint húsz ember vesz
részt. A dolgozók legnagyobb mennyi-
ségben csomagolóanyagokat szednek
össze, gyakran kerül a zsákokba példá-
ul műanyag és fém üdítős doboz, pék-
sütemények papírzacskója és papír
zsebkendő. Az így begyűjtött hulladék
mennyisége rendre emelkedik. A sze-
métszedők Győrben, 2016-ban össze-
sen 120 ezer zsáknyi hulladékot gyűj-
töttek össze a közterületről, ez naponta

Csatornajavítás miatt útszűkületre és sebességkor-
látozásra számítsanak Győrben, a Benczúr utcában,
a tűzoltóság garázsainál. Kérjük, vezessenek óvato-
san és lassan! A meghibásodott szennyvízaknát
bontják először a Pannon-Víz Zrt. szakemberei.

Útszûkület a tûzoltóságnál 

Folyamatos a szemétszedés:
120 ezer zsáknyi gyûlt össze

több mint 300 zsák hulladékot jelent.
Ennyi szemét kézi begyűjtése nagyon
sok munkával jár. Az utcai hulladék-
gyűjtők nagyobb igénybevételével a
kézi szemétszedésre fordított humán
és anyagi erőforrásokat hasznosabb

munkákra is lehetne összpontosítani.
Ne feledjük, ha az utcán vagy a játszó-
téren valaki a földre dob egy zacskót,
egy cigarettás dobozt vagy bármilyen
más hulladékot, azért egy másik em-
bertársunknak le kell hajolnia.



ÁLLÁS 
Pénteken megjelenő heti-
lap 1 napos terjesztésére
keresünk munkatársakat.
Jelentkezni lakcím és telefonszám
megadásával, az ugyintezes@ lap-
hir.hu e-mail címen lehet.

Győri cégünkhöz keresek fémipari
szakmunkásokat.
– Nettó 160.000 Ft kezdő fizetés
– 100% munkába járási költségtérítés
– fejlődési lehetőség bérben és pozícióban is.
Elvárás: érettségi vagy bármilyen fémipari
szakmunkás végzettség. 
Érdeklődni: 06-70/610-1131.

Megbízható kollégákat keresek
győri, fémipari cégünkhöz. Nettó 130.000
Ft alapbér becsületesen ledolgozott hónap
esetén + teljesítmény bónusz, túlóra bó-
nusz. Ezeken felül: albérleti támogatás,
munkába járás 100% térítése. Érdeklődni:
06-70/882-0610.

CNC gépkezelőket, forgácso-
lókat keresünk. 1.700 Ft-os nettó
órabér. Illetve kovácsüzembe fémipa-
ri szakmunkásokat: 1.100 Ft-os net-
tó órabér. Tel.: 06-70/941-0185; 06-
70/941-0994; e-mail: hegesz-
to2016@gmail.com

OKTATÁS
ANGOL és NÉMET korrepetálás
általános és középiskolások számára, MA-
TEMATIKA általános iskolásoknak a TAN-
KUCKÓBAN, az Ikva utcában. Tel.: +36-
70/6030-412.

SZOLGÁLTATÁS
Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, fametszés, kertá-
sás, bozótirtás! 06-30/403-6810;
96/826-322.

KÉPKERETEZÉS 
festmény, fotó, tabló,

kézimunka, puzzle, tükör, 
kepkeretgyor.com

FB. Képkeretezés Győr
Bécsikapu Galéria & Anno

1992
Győr, Király utca 1.

Tel.: 06-20/365-8804.

Családi házak kivitelezé-
sét vállaljuk kulcsrakész és szer-
kezetkész állapotra. Érd.: +36-
30/298-4711.

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érd.: +36-
30/298-4711.

Lomtalanítást vállalunk, igény
szerint, ingyen elszállítjuk felesleges hol-
miját pincéjéből, padlásáról, lakásából, il-
letve udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

Villanyszerelés, tanács adás rövid
határidővel, Győrben és környékén. Tel.:
06-20/402-6657.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-szi-
getelést, falak javítását,
festését, garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Te-
lefonszám: 06-30/376-2712.

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/882-6590.

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, laminált padló lerakása, tisz-
tasági festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

Lomtalanítást vállalok padlástól
a pincéig, ingyenes elszállítással. Hívjon
bizalommal. 06-70/707-5812

Mindennemű kárpitozást
vállalok ingyenes felméréssel, vidé-
ken is. Tel.: 06-20/239-9198.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalok Győrben és kör-
nyékén. Tel.: 06-70/384-6557.

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól!
Telefon: 06-30/542-0720.

EGYÉB
SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása. Nádor-
városban lakás kiadó. 06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt,

könyvet, egyéb régiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, 

dísztárgyakat, hagyatékot 
vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

INGATLAN
Belvárosi, felújított, 68 nm-es, első
emeleti, erkélyes téglalakás eladó.
20.990.000 Ft. 06-70/633-5250

Nádorvárosban, 2 szobás, erkélyes
lakás, 2. emeleten eladó. 14.490.000 Ft.
06-70/633-5250

Győr-Nádorvárosban el-
adó egy 62 nm-es, 3 szobás, első
emeleti lakás. 16,5 M Ft. Érd.: 06-
30/218-7371.

Ménfőcsanakon, vállalkozásra, két
generáció együtt lakására alkalmas ház,
műhellyel, melléképületekkel eladó. Ár:
28,5 M Ft. 06-20/452-7007

Ménfőcsanakon, központi helyen
100 nm-es ház, széles telken eladó. Ár:
17,5 M Ft. 06-30/925-2855

Győr-Belvárosban, kétszoba-
hallos, távfűtéses, első emeleti tégl-
alakás eladó. 06-20/243-3965; 06-
20/514-1119.

Győr-Gyárvárosban, hőszige-
telt, 48 nm-es, 3. emeleti, 2 szobás, fel-
újított téglalakás eladó.  Ár: 12.800.000
Ft. Tel.: 06-20/370-1951.

Nádorvárosban bútorozott
téglalakás kiadó, ugyanott garázst bé-
relnék, vennék. Tel.: 06-30/302-6149.

Győr-Belvárosban, frekventált
helyen, sétálóutcában 35 nm-es, színvo-
nalas üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-
20/546-5191.

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm -es, összkom-
fortos, határozott, bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3-4 szobás, határozott-hatá-

rozatlan idejű bérleményre. Újváros, Mar-
calváros I. Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 595.)

Belvárosi, 1 szobás, 31 nm-es, komfortos,
függőfolyosóról nyíló, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 40–70 nm-
es, 3 szobás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdetésszám: 596.)

Marcalváros I-en, 55 nm-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, részben felújított, csem-
pés, járólapos, határozatlan idejű szerző-
déses lakást cserélne 1+fél szobás, hatá-
rozatlan idejű szerződéssel rendelkező la-
kásra, Sziget és Újváros kivételével. (Hir-
detésszám: 288.)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es, összkom-
fortos, távfűtéses, felújított, nyugodt he-
lyen lévő, határozott idejű szerződéssel
rendelkező lakást cserélne 45–55 nm-es
bérleményre Sziget, Újváros és Szabad-
hegy kivételével. (Hirdetésszám: 289.)

Újvárosi, 1 szobás, 41 nm-es, teljesen fel-
újított, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 45 nm-es, erké-
lyes lakásra, liftes házban max. 3. emele-
tig. Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 292.) 

Szigeti, 2 szobás, 46 nm-es, teljesen fel-
újított, virágoskerttel rendelkező házban
lévő, gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
50-60 nm-es, lehetőség szerint erkélyes,
tárolós, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra, Újváros kivételével. (Hirdetész-
szám: 293.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, távfűté-
ses, teljesen felújított, fűtéskorszerűsített,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szoba-hallos vagy l+2 fél szo-
bás, nádorvárosi, adyvárosi, szabadhegyi
vagy marcalvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 294.)

ÉPÍTŐANYAG
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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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

ENERGIAGYÓGYÁSZATI
kezelések Gyôrben

Most minden egyes kezelésfajta
50% kedvezménnyel vehetô igénybe

elsô alkalommal.

Ha szeretne javítani • egészségi állapotán
• anyagi helyzetén • kapcsolatain • önbizalmán

Ha szeretne • megszabadulni a stressztôl
• fiatalabbnak látszani tûk és mûtét nélkül

• az élete más területén jelenlevô problémát megoldani

Kérjen idôpontot: Király Enikô • +36-70/317-7015
Reiki mester, Access Bars és testkezelô, Kvantumgyógyító

www.kiralyeniko.hu

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ
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Szombaton a 20. fordulóval elkezdődik
a labdarúgó NB I tavaszi idénye. A tabel-
la utolsó helyén álló Gyirmótra nehéz
küzdelem vár, ki kell harcolnia az élvonal-
ban maradást. Urbányi István együttese
komoly hátrányba került az őszi 19 mér-
kőzés után, lemaradása hét pont az
MTK és a Debrecen mögött. A klubve-
zetés úgy döntött, megpróbálkozik az
egyik legnehezebb feladattal, a téli szü-
netben próbálja megerősíteni a gárdát,
és igazol új játékosokat. Fontos volt,
hogy a támadósorba is érkezzen frissí-
tés, hiszen a Gyirmót az őszi szezonban
mindössze nyolc gólt szerzett, ez a leg-
kevesebb a mezőnyben. A szenegáli Be-
beto segíthet a találatok számának gya-
rapításában, a csatár Ciprusról jött a ma-
gyar NB I-be, és a felkészülési meccse-
ken többször is eredményes volt. A szlo-
vák Kristian Kolcak személyében ruti-
nos, nemzetközi csatákban edződött
hátvédet is igazolt a klub. Ebben a csa-
patrészben próbál az együttes segítsé-
gére lenni a több olasz együttest, köztük
az AC Milant is megjárt védő, Tamás
Krisztián, aki a Spezia Calcio-ból igazolt
az élvonal újoncához. A nagy tapaszta-
lattal rendelkező kapus, Nagy Sándor és

a román bajnokság egyik meghatározó
klubjától, a kolozsvári CFR-től érkező kö-
zéppályás Veres Szilárd is erősítést je-
lenthet a Gyirmótnak. Az ukrán Olimpik
Doneck mezét cserélte le új csapatának
színeire a támadóként és középpályás-
ként is bevethető Volodimir Tancsik, és
akárcsak a bosnyák-horvát Anto Radel-
jic, ő is alapember lehet a tavaszi csapat-
ban Gyirmóton. Az átigazolási időszak
utolsó pillanataiban szerezte meg köl-
csönbe a vezetőség a csapatban játszó
Simon András ikertestvérét, Simon Ádá-
mot. Többen távoztak a keretből, így Ba-
logh Béla, Filkor Attila, Gyurján Bence,

Átalakult játékoskerettel harcol 
a bentmaradásért a Gyirmót FC

Horváth Adrián, Hrabina Alex, Nagy Oli-
vér, Nagy Sándor és Simon Attila is más-
hol folytatja pályafutását, és visszatért
korábbi egyesületéhez Jancsó András,
valamint Sallói Dániel is. 

„Nagy Sándor jelenléte nagyon jó
irányba mozdította a kapusaink teljesít-
ményét, és ez már a mérkőzéseken

mutatott teljesítménye-
ken is érezhető volt.
Kristian Kolcak egy
halk szavú harcos, aki-
nek nagyon komoly ru-
tinja van, ezt több posz-
ton is tudjuk hasznosí-
tani. Nagyon elszánt és
igazi győztes típusú lab-

darúgó a bosnyák Anto Radeljic, aki-
nek számíthatunk azokra az erényeire,
amelyek az adottságaiból fakadnak.
Tamás Krisztiánt pedig 12 éves kora
óta ismerem még Újpestről, és tudom,
hogy nagyon sok van benne. Most pe-
dig mindenképpen bizonyítani akar, és
ez nekünk szintén komoly előny lehet.
Ugyanez a helyzet a fiatal Veres Szilárd
esetében is, aki egy rangos csapatból
jött és profi szellemiségű középpályás.
Sokat dolgozunk azon, hogy a védeke-
zésünk erősebb legyen és kizárjuk a
gólokat eredményező hibákat. A góllö-
vés, elsősorban képességek kérdése.

Most azonban érkeztek hozzánk olyan
játékosok, akikben megvan ez a poten-
ciál. Feltétlenül gólokat és gólpasszo-
kat várok Volodimir Tancsiktól, aki na-
gyon kellemetlen ellenfele lesz minden

védőnek. Ő tipikusan az ukrán iskola
neveltje, nem beszél sokat, de kemény,
gyors és direkt, tehát kimondottan elő-
re játszó futballista. Bebeto pedig már
korábban bebizonyította, hogy tud gó-
lokat rúgni a magyar élvonalban. A sze-
negáli fiú, humoros és a szó szoros ér-
telmében is színt visz a csapatunkba,
mert egyéniség. Váratlanul érte most
ez a magyarországi lehetőség, de lá-
tom rajta, hogy nagyon komolyan ki
akarja használni” – mondta az új játé-
kosokról Urbányi István.

A már korábban Gyirmóton játszó
futballisták is úgy gondolják, megerő-
södött a csapat az új igazolásokkal,
így reális cél lehet az élvonalban ma-
radás kiharcolása. „Egyértelműen
erősödött a játékoskeretünk, mert
azonnal bevethető, kész labdarúgók
érkeztek hozzánk olyan országokból
és bajnokságokból, ahol alapvető a
kemény, dinamikus játék. Ezt bebizo-
nyították a horvátországi tornán, ahol
harcos mérkőzéseket játszottunk. Az
érkezésük pedig egészséges konku-
renciaharcot indított el a csapatba ke-

rülésért, hiszen minden posztra ket-
ten vagy hárman is pályáznak. Az őszi
indulás előtt szűkebb volt a keretünk
és sok sérülés is hátráltatott bennün-
ket. Nekem meggyőződésem, hogy

az utolsó percig harcban leszünk a
bentmaradásért folytatott küzdelem-
ben és pontosan ezért sikerülni is fog
a kitűzött cél, és maradunk az NB I-
ben” – nyilatkozta a klub honlapjának
a Gyirmót középpályása, Kiss Máté.

A Gyirmót a bajnoki rajt előtt játszott
már egy tétmérkőzést, szombaton gól
nélküli döntetlenre végzett a Mezőkö-
vesd ellen a Magyar Kupa nyolcaddön-
tős párharcának első meccsén. Az
eredmény biztató, a visszavágó és a
bajnoki rajt előtt. A tavaszi nyitányon a
tabella utolsó helyén álló Gyirmót
szombaton 15.30-tól a Paksot fogadja.
„Első ellenfelünk mindig szervezett és
fegyelmezett csapatként lép pályára, te-
hát ellenük soha nem könnyű játszani.
Nem is számítok szép játékra, sokkal in-
kább a küzdelem fogja jellemezni ezt a
találkozót. Ilyen volt a játék a Paks ott-
honában is, amikor a mezőnyben töb-
bet birtokolta a labdát a hazai csapat,
de talán mi mégis közelebb álltunk a
győzelemhez. Győzelmet várok” –
mondta a Gyirmót következő mérkőzé-
séről Kiss Máté.

A téli szünetben
a Gyirmót igazolta
a legtöbb új játékost
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Idén Franciaországban, Párizsban ren-
dezték meg az Ergométeres Európa-
bajnokságot. A Győri Atlétikai Club szí-
neit hárman képviselték a versenyen:
két parasportoló, Szokolics Szabolcs
és Pető Zsolt, valamint az amatőr csa-
pat kategóriában induló Csáforda Ba-
lázs. A győri különítményt az egyik fel-
készítő edző, Nagy Gábor is elkísérte.
A kontinensviadalon összességében
remekül szerepeltek a GYAC evezősei.
Pető Zsolt AS kategóriában új egyéni
csúccsal, ezüstéremmel térhetett ha-
za. Csáforda Balázs bronzérmet szer-
zett a veszprémi Pannon Egyetem csa-

patának tagjaként, míg Szokolics Sza-
bolcs LTA kategóriában 15. helyezést
szerzett, azonban saját kategóriájában
(LTA-AK) mindössze két másodperccel
maradt el a világcsúcstól. Az eredmé-
nyek jó kiindulási alapnak számítanak
a következő nagy verseny, a bostoni vi-
lágbajnokság előtt, amelyet a hétvé-
gén rendeznek.

A dán Anne Mette Hansen leiga-
zolását és Görbicz Anita, vala-
mint Kiss Éva szerződéshosz-
szabbítását is bejelentette a
Győri Audi ETO KC. Információ-
ink szerint Tomori Zsuzsanna a
nyáron távozik a klubtól.

A zöld-fehérek pár napon belül két
mérkőzést is játszottak. Ambros Mar-
tín csapata előbb 27–27-es döntet-
lent ért el a Bajnokok Ligája közép-
döntőjében a Larvik ellen, majd hét
közben magabiztosan legyőzte az
NB I-ben a Budaörsöt. Az ETO a BL-
csoportját, és a bajnoki tabellát is ve-
zeti, és a Magyar Kupában is győze-
lemre pályázik. A mindegyik fronton

Erôsít az Audi ETO: Görbicz marad, 
Mette Hansen érkezik

végső győzelemre esélyes gárda
megerősítésén már most dolgozik a
klubvezetés, és egy sajtótájékoztatón
néhány változást bejelentettek. Az
ETO játékosa lesz és hároméves
szerződést írt alá a klubbal a balátlö-
vő, 22 éves Anne Mette Hansen. A fi-
atal dán generáció egyik legígérete-
sebb játékosa 2012-ben ifjúsági vi-
lágbajnokságot nyert, a felnőttek kö-
zött pedig 2013-ban vb-bronzérmet
szerzett. Mette Hansen már koráb-
ban felbontotta a Köbenhavnnel jövő
nyárig szóló szerződését. Eldőlt az is,
hogy Görbicz Anita két évvel hosz-
szabbítja meg lejáró szerződését, és
marad Győrben Kiss Éva is. A váloga-
tott kapus szerződése egy évre szól.

Kari Aalvik Grimsbö, Nycke Groot,
Yvette Broch, Bódi Bernadett és Ja-
na Knedlíková szerződésének meg-
hosszabbítását már korábban beje-
lentette az ETO.

Sajtóhírek szólnak arról, hogy a 25
évesen már kétszeres világbajnok,
olimpiai bronzérmes, háromszoros
Eb-aranyérmes irányító, a norvég Sti-
ne Oftedal a francia Issy Paris mezét
cseréli a nyártól zöld-fehérre. Erről hi-
vatalos megerősítést nem kaptunk.
Lesznek nyáron távozók is, informá-
cióink szerint Tomori Zsuzsanna más-
hol folytathatja pályafutását. Orbán
Adrienn Kisvárdára igazolását már be-
jelentették, ennél a klubnál játszik köl-
csönben Tóth Gabriella is.

Gyôri érmek
az Ergométeres
Eb-rôl

Dr. Bartha Csaba
a Győri Audi ETO KC elnöke 
és Anne Mette Hansen
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Minden fegyvernemben a maximális
számú indulóval szerepel a magyar
sportlövő-válogatott a márciusi, ma-
ribori légfegyveres Európa-bajnok-
ságon. Győrik Csaba szövetségi ka-
pitány a csapat összeállításánál a
három válogatón elért eredménye-
ket vette figyelembe úgy, hogy min-
denkinél a két legjobb alapered-
mény számított, s az így kialakult
rangsor első három-három helye-
zettje került az utazók közé. Ponto-
sabban majdnem minden esetben,
ugyanis a férfi puskásoknál Sidi Pé-
ter és Somogyi Péter mellett nem a
felnőtt rangsorban harmadik Kapás
István, hanem a juniorok között ne-
gyedik Pekler Zalán lesz a csapat-
ban. A kapitány érdekességként azt
is megemlítette, hogy a női piszto-
lyosoknál a kerekesszékes paralim-
pikon, Dávid Krisztina végzett az
élen a rangsorban, ám ő nem indul-
hat, mivel az Eb-n a szabályok sze-
rint állva kell lőni. A férfi pisztolyo-
soknál a riói olimpikon, tavaly Eb-
ötödik Tátrai Miklós az összesítés
alapján éppen csak bekerült a csa-
patba, míg az 50 éves Karacs Zsolt

Légfegyveres Európa-bajnokság:
Sike és Boros is a csapatban

a rangsor első helyén végzett. A
Győri Lövész Klubot két sportoló
képviseli a kontinensbajnokságon. A
futócéllövők mezőnyében Sike Jó-

zsef és Boros László egyéniben és
csapatban is éremesélyesként vehet
részt a megmérettetésen. A csapat
kijelölésénél fontos szempont volt,
hogy a sportolók milyen eredménye-
ket értek el a közelmúltban rende-
zett OB-n. Itt Sike első, Boros har-
madik helyen végzett, a győri csapat
pedig aranyérmes lett. A március 8.
és 11. közötti Eb-n 6-8 érmet vár a
csapattól a kapitány.

Megállapodást kötött az NB III-ban sze-
replő ETO FC Győr és a Győr-Moson-
Sopron megyei I. osztályban harmadik
helyen álló WHB Ménfőcsanaki ESK lab-
darúgócsapata. Ennek szellemében fia-
tal labdarúgók kerülhetnek a zöld-fehé-
rektől a csanaki csapathoz, a megyei I-
es együttes legtehetségesebbjei pedig
áttehetik székhelyüket az ETO Parkba.

„A Ménfőcsanakkal sikerült egy
olyan megállapodást tető alá hozni,
amelyben tudunk nekik a jövőben játé-
kosokat adni, illetve onnan is jöhetnek
játékosok, ez elsősorban az utánpótlás-
ra vonatkozik. Olyan srácokat adhatunk
kölcsön, akik a felnőtt csapatunkban
még nem tudnak játszani, de az U19-es
bajnokság szintjén már túl léptek. Ez
azért jó, mert igazi tétmeccseken tud-
nak pályára lépni, ráadásul felnőttek kö-
zött, ez segíti az ő fejlődésüket” – mond-
ta lapunknak Soós Imre, az ETO FC
Győr sportigazgatója. 

A Ménfőcsanaknál örülnek a lehető-
ségnek, hiszen a nagy hagyományokkal
rendelkező megyei gárda is profitálhat
az együttműködésből. „Szeretnénk egy

Megállapodást kötöttek
a fejlôdés jegyében

olyan modellt kialakítani, ami már külföl-
dön régóta működik utánpótlás és fel-
nőtt szinten egyaránt. Utánpótlás szin-
ten az ETO-val szorosan együttműköd-
ve, szakmailag is szeretnénk tovább fej-
lődni és a legügyesebb, legtehetsége-
sebb játékosokat a legmagasabb szint-
re továbbadni. A felnőtteknél pedig azt
a modellt követve, mint az angliai nagy
kluboknál szokás, szeretnénk, ha a zöld-
fehéreknél nevelkedett fiatalok, akik te-
hetségesek, de még nem tudnak rend-
szeres játéklehetőséghez jutni, azok ná-
lunk kapják meg és ezt a későbbiekben
tudják kamatoztatni” – hangsúlyozta
Mayer János, a WHB Ménfőcsanaki
ESK vezetőedzője.

A szakember hozzátette, csapatának
és az ETO-nak hosszú távú terve a közös
munka, természetesen ezt minél maga-
sabb szinten szeretnék végezni. Az első
lépéseket már megtették, hiszen három
fiatal játékos került kölcsönbe Csanakra
a tavaszi szezonra: a tehetséges Szalai
Ádám, Ködmön Zoltán és az utolsó pilla-
natban egy ukrán belső védő is csatlako-
zott a kék-fehérek keretéhez.

A labdarúgó NB III-ban a 19. for-
duló mérkőzéseivel indul a tava-
szi szezon. A tabella második
helyén álló ETO FC Győr egyér-
telmű célja, hogy bajnoki címet
ünnepelhessenek a szurkolók, a
csapat pedig a másodosztály-
ban folytathassa a következő
idénytől. A zöld-fehérek ke-
mény edzőmeccseken és hosszú
felkészülésen vannak túl, és
végre úgy vághatnak neki a
rajtnak, hogy nincs sérült a ke-
retben. A csapatkapitány, Nagy
Ádám is bizakodva várja a
szombati, idegenbeli mérkőzést
az Andráshida ellen, ahol egy
győzelem megadná az alaphan-
got a sikeres folytatáshoz.

A csapat az őszi szezon végére ösz-
szeállt, a téli szünetben pedig csak
minimális változások történtek a ke-
retben. Minden rendben lesz a
szombati mérkőzésen?

Bízom benne, hogy igen, minden
jel erre mutat. Egy kemény, hathetes
felkészülésen vagyunk túl. Játékosok
jöttek is, mentek is, de messze nem
volt akkora változás, mint nyáron. Úgy
érzem, hogy azt a munkát, amit kellett,
becsülettel elvégeztük, készen állunk
arra, hogy a kitűzött célt elérjük.

Úgy néz ki, hogy egyetlen riválisa
maradt az ETO-nak a bajnoki címért
vívott harcban, az éllovas Érd. Ne-
héz lesz őket megelőzni?

Azt hiszem, sokkal jobb, ha azzal
foglalkozunk, hogy az éppen soron kö-
vetkező meccsünket megnyerjük,

Nagy Ádám: lépésrôl
lépésre a bajnoki cím felé

mint, hogy számolgassunk. Nyilván
tudjuk, hogy minimális a riválisunk
előnye, és még játszunk velük egy ki-
ki mérkőzést a negyedik tavaszi fordu-
lóban, így már az elején megelőzhet-
jük őket, de nem ezen jár az agyunk fo-
lyamatosan. Magunk mögé már nem
nagyon nézegetünk, mert a többi csa-
pattal szemben jelentős az előnyünk.
Lépésről lépésre kell haladnunk, hig-
gadtan, és akkor sikerülni fog, amit
mindannyian szeretnénk.

Az edzőmérkőzésekből milyen ta-
pasztalatokat lehet leszűrni?

A felkészülési időszakban olyan csa-
patokkal játszottunk, amelyek maga-
sabb osztályokban szerepelnek, mint
mi. Nem volt könnyű feladat helytállni
ezeken a találkozókon, de úgy érzem,
hogy az ott látottak alapján egyértelmű,
összeállt a csapat, eredményesek tu-
dunk lenni, jó a közösség és a hangulat,
alig várjuk, hogy tétmeccseken bizonyít-
hassunk. A szakmai stáb úgy időzítette
a formánkat, hogy lehetőleg a bajnoki
rajton „robbanjon” a csapat. Andráhidá-
ra is nyerni megyünk.

Nagy Ádámnak milyen szerep jut-
hat a tavaszi ETO-ban?

A téli szünetet megelőző pár mérkő-
zést sajnos ki kellett hagynom sérülés
miatt, de most már minden rendben
van. Az edző feladata összeállítani a csa-
patot, nyilván ő is a legjobb tizenegyet
akarja a pályán látni, azokat a futballis-
tákat, akik az adott pillanatban a legjobb
formában vannak. Rajtam múlik, hogy
bekerülök-e a csapatba. Ahogy a többi-
ek, úgy én is azért harcolok majd, hogy
alapembere legyek az ETO-nak.
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A futsal Magyar Kupa veszprémi négyes
döntőjében a címvédő Győr fináléba ju-
tása nem volt meglepetés, a másodosz-
tályú Dunakeszi megnehezíteni sem
tudta az ETO dolgát az elődöntőben.
Marcos Angulo együttese ekkor 7–0-ra
nyert. A Haladásnak sem kellett megiz-
zadnia, 6–1-re nyert az Aramis ellen. A
szombathelyiek meglepetésre 2–0-ra,
majd 3–1-re is vezettek már, de a győri-
ek még a szünet előtt fordítottak. A hajrá
előtt a kétgólos győri előny egyre csök-
kent, de hiába támadott a végjátékban
a Haladás mindent egy lapra feltéve
vészkapussal, a kapuja elé beszoruló, de

Idén is a Rába ETO nyerte a Magyar Kupát
ott végtelenül fegyelmezetten védekező
ETO nem hagyta, hogy az ellenfél játé-
kosai veszélyes lövőhelyzetbe kerülje-
nek és kiegyenlítsenek. A Győr 5–4-re
nyert és megvédte Magyar Kupa első-
ségét. A döntőben az ETO-ból Dra-
hovsky duplázott, Juanra, Alex, és Har-
nisch pedig egy-egy góllal járult hozzá a
sikerhez. „Jól kezdtük a mérkőzést, de
aztán ránk kényszerítette az akaratát a
Győr. Kiadtunk magunkból mindent,
nem sikerült nyernünk. Kavarognak ben-
nem az érzelmek, elbuktuk ugyan a ku-
padöntőt, de így talán ki lehet kapni a
Győrtől. Nem először bizonyította a csa-

patom, hogy óriási tartás, akarás van
benne. Óriási élmény volt részt venni a
kupadöntőben” – nyilatkozta a találkozó
után Turzó József, a Haladás vezetőed-
zője. „Izgalmas meccset vívtunk, telt ház
előtt, kiváló hangulatban, sikerült nép-
szerűsíteni a sportágunkat. Gratulálok a
Haladásnak, mert alaposan megnehe-
zítette a dolgunkat, és jár a dicséret a
csapatomnak, mert 0–2-ről és 1–3-ról
is visszajött a meccsbe. Fontos volt szá-
munkra ez a mérkőzés, örülök, hogy
nyertünk!” – mondta a győztes Rába
ETO edzője, Marcos Angulo a döntő
után a futsalhungary.hu-nak.

Nyárra nyolcszáz darab papírvirág ké-
szül Győrben, az alkotásokat a júliusi Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál helye-
zettjei kapják ajándékba a szervezőktől.
Hónapok óta készülnek a színes dara-
bok, a fiatalabbak mellett az idősek is be-
kapcsolódtak a munkába. Az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény ál-
tal működtetett idősklubok is kiveszik a
részüket a virágkészítésből, februárban
és márciusban 42 szépkorú segíti ön-

kéntes munkájával a készülődést a Ge-
nerációk Házában. A Lurkó Alapítvány
jóvoltából pedig fiatalok festették meg a
virágok szárait. A munka nagy része
még hátravan, melyhez várják azokat az
önkénteseket, csoportokat, klubokat,
akiknek kedve és ideje van, hogy ezzel a
munkával is kivegyék részüket az EYOF
előkészületeiből.

Már nyílnak
az EYOF virágai
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