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4–5. oldal A parkolás, a köz-
tisztaság, az önkormányzat cégei,
és az Otthon Melege program  is
középpontba került abban az in-
terjúban, amelyet Radnóti Ákos
alpolgármesterrel készített lapunk.

11. oldal Árverésre bocsátják
március 6-án azokat a győri művé-
szek által készített maszkokat,
amelyeket most állítottak ki az Es-
terházy-palotában. A cél a kortárs
képzőművészek támogatása.

6. oldal A Köztelek utcában található rendőrség a korábbi Híd ut-
cai rendőrőrsről költözött ide, itt található a szabálysértési előkészítő
alosztály, valamint a szigeti körzeti megbízott. A szabálysértési elő-
készítő alosztály Győr teljes területét lefedi, s tizenhárom olyan sza-
bálysértési ügyben intézkednek, amelyben az elkövető akár elzárás-
ra is ítélhető. A részletek riportunkban.

Részletes
tévéműsor

20–21. oldal  Erdélyt, a Székely kincses-
tár csodáit mutatja be most induló új soroza-
tunk. Barangoljon velünk a vadregényes he-
gyek, az ízek és a jó szó otthonában. 16–17. oldal

Csillagok születtek
Gálaesten díjazták a város legjobb sportolóit

Írásunk a 28. oldalon
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Bárány István önkormányzati
képviselő március 2-án az AUDI
Iskolában (Bácsai u. 55.), 3-án a
kisbácsai tagiskolában (Sövény u.
15.), 4-én a bácsai kultúrházban
(Heltai u. 8.) 17 órától tart fogadó-
órát, amelyekre minden érdeklő-
dőt sok szeretettel vár.

Jégtörő és télűző éjszakai fürdő-
zésre vár mindenkit a Rába Quelle
Győr Termál- és Élményfürdő
február 27-én, pénteken este 21
és 24 óra között! A hangulatról a
22 és 23 órakor tartott levendula-,
rozmaring-, muskotály-, zsálya-
és ánizsillatú felöntések gondos-
kodnak! A farsangi „mulatság”
helyszínei az élménymedencék, a
külső és belső csúszdák, a vízi
bár és a kétszintes szaunakert.

Rózsavölgyi László önkormányza-
ti képviselő március 2-án, hétfőn
15 órakor fogadóórát tart az
Arany János Általános Iskola
könyvtárában (9024 Győr, Ör-
kény István u. 6.)

A Rotary Club Győr Rába (RC) 2011 óta minden évben kiírja a régió tehetséges
közép- és főiskolás fiatalokat támogató pályázatát, a „Young Talent” díjat. 2015-
ben ezt a pályázatot Mayer Keán nyerte, kimagasló tanulmányi és sportban elért
eredményeivel. A 150.000 Ft összértékű adomány a Mod Számítástechnikai Kft.
felajánlásából érkezett. Képünkön balról jobbra: Pintér József  (Mod, RC), Királyfalvi
Gábor (Mod), Mayer Keán, Pesztenlehrer Lajos (RC soros elnöke). 

Stílszerű helyszínen, a volt pannonhal-
mi főapátok rezidenciáján, az Apátúr-
házban mutatták be a Magyar Egy-
háztörténeti Vázlatok Csóka Gáspár
atya tiszteletére készült ünnepi szá-
mát. A bencés atya, aki 2000 óta a fo-
lyóirat főszerkesztője, elmondta, ami-
kor a rendszerváltás után lehetőségük
nyílt, hogy intenzívebben foglalkozza-
nak egyháztörténelemmel is, fel kel-
lett ismerniük, hogy óriásiak az elma-
radások ezen a téren. Elsősorban
ezért született meg egy Amerikában
élő jezsuita atyának a fejében a kiad-
vány ötlete, amit aztán Zombori István
és Somorjai Ádám bencés atyák való-
sítottak meg. Megalapították a Ma-
gyar Egyháztörténelmi Társaságot,
mely kiadja a negyedévente megjele-
nő Magyar Egyháztörténeti Vázlato-
kat. A társaságnak emellett más kiad-
ványai is vannak, a 25 év alatt több
mint hatvan kötetet publikáltak. Sok
olyan részlettanulmány jelenhetett
meg a gondozásukban, amely nélkül
egy új egyháztörténeti összefoglalást
nem lehetne megírni.

Fogadóóra

Farsangi
fürdôzés

Fogadóóra
Egyháztörténeti vázlat Csóka Gáspár atya tiszteletére

Várszegi Asztrik pannonhalmi fő -
apát a bemutatón úgy fogalmazott, az
ünnepi szám alkalom arra is, hogy
Gáspár atyának megköszönjük a fo-
lyóiratnál tett szolgálatát. Az atyáról el-
mondta, csöndes, jó testvér a közös-
ségben, minden emberhez jóindulatú,
türelmes, jóságos, szolgálatkész, s
emellett szorgalmas, a tanítványai na-

gyon szeretik. „Mi, a rendi közösség
Gáspár atyát a 75. születésnapján kö-
szöntöttük egy tiszteletkötettel, de an-
nak meghirdetésekor annyi tanul-
mányt írtak, hogy mind nem fért el a
kötetben. Tulajdonképpen a most ke-
zünkben tartott kötet ünnepi száma
jórészt ezeknek a tanulmányoknak a
gyűjteménye” – árulta el a főapát.

Átadták a Young Talent díjat

Térfigyelô kamerarendszerek
a közösségek szolgálatában
A Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Vagyonvédelmi
Vezetők Klubja és a 25 éves Patent
Csoport ezúton hívja meg az érdeklő-
dőket a győri kamarai székházba, a
március 5-én 14 órakor kezdődő kon-

Civil kurázsi 
Bár a tél még erőlködik, az már a
tavasz biztos közeledtét jelzi,
hogy nagy a készülődés a 6. Kan -
tharosz Gálára. A jótékonysági
koncert és borárverés szervezé-
se a finisbe érkezett.

A Civil kurázsi következő
adásában összeállítást láthat-
nak azok gondolataiból, akik ta-
valy nyertek a támogatásra kiírt
pályázaton, azok élményeiről,
akik az est szervezésén dolgoz-
nak, és azok vágyairól, akik az
idén nyertek. Fogyatékos gyer-
mekek száguldanak bicikliken,
óvodásokra, hátrányos helyzetű
gyerekekre várnak új élmények.
Közben a gála látványelemeit,
„külső ruházatát” megálmodó
grafikusművésztől, Lakatos Gy.
Lászlótól, Győr Pro Urbe díjasá-
tól tudhatjuk meg, miért is va-
rázslatos a munka, ha közben
látja, jó célt szolgál vele az em-
ber. Civil kurázsi tehát szomba-
ton este, vasárnap délelőtt a
Győr+ TV-ben. 

ferenciára. A konferencia célja: a telepü-
lések vezetőinek tájékoztatása a Patent
Csoport által telepített térfigyelő kame-
rarendszerek bűnmegelőző hatásáról,
a térfigyelő kamerarendszerek telepíté-
sének lehetőségeiről, pályázatokról.

A győri Sváb bálon vehette át a
Német Nemzetiségi Oktatásért
kitüntetést Csákváriné Tóth Ibo-
lya német nemzetiségi pedagó-
gus és Beszprémy Lászlóné óvo-
dapedagógus, Német Nemzeti-
ségi Kultúráért díjban részesült
Hegedűs Vilmosné, a Melódia
Harmonika Zenekar tagja és
Mehringer József, a NEK német
kulturális egyesület elnöke. A
győri német önkormányzat által
alapított elismeréseket Ferenczi
Tamás elnök adta át. 

Elismerések
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Bővebb információ: www.gymskik.hu

Vállalkozásoknak ajánljuk

Könyvelői Klub az adózás adta 
feladatok jó megoldásairól
Március 3., kedd 9 óra

Női vállalkozók ingyenes
kompetenciafejlesztési tréningje,
Győr
Március 19–20.
Támogatja 
a WIN 
projekt. 
Még lehet
jelentkezni.

Projekt -menedzsment képzés
indul Győrben

Az MS Project képzés  márciusban lesz 
háromszor két napon.  Még lehet jelentkezni.

Kamarai nőnap Győrben
Március 6., péntek 9 óra

Vállalkozást vezető, képviselő nőket várnak egy
kellemes, kötetlen délelőttre. A lehetőségekből

mindenki kedvére választhat: • fodrászat
• kozmetika • manikűr • kineziológia,

Kahi-Healing gyógyítás
• frissítő irodai masszázs 

• természetgyógyászat
• életvezetési tanácsadás

• Hangmasszázs tibeti
hangtálakkal

• életmód-tanácsadás

Első helyezett lett Glázer Márton,
a Győri Tánc- és Képzőművészeti
Iskola növendéke, Magyarország
egyetlen indulója, a berlini tánc -
olimpián. Gláser Mártont Eva Ho-
tová évfolyamvezető balettmes-
ternő készítette fel a megmérette-
tésre. Katona Zoltán és Varga
Csaba kortárs koreográfus Unat-
tainable és Major Planet címmel
alkotott koreográfiát a 16 éves
táncos számára. A februári ötna-
pos berlini eseményre közel ezer

táncos növendék és mestereik ér-
keztek a világ minden tájáról. Vla-
dimir Vasziljev, a moszkvai Bolsoj
Színház balettegyüttesének ko-
rábbi első szólistája és igazgatója,
a rendezvény tiszteletbeli elnöke
mellett neves balettiskolák és
színházak vezető művészei érté-
keltek a nemzetközi zsűriben. A
győri táncos technikai és művészi
előadásmódját az állami szakkép-
ző iskolák kortárstánc kategóriá-
jában díjazták első helyezéssel.

Átadták szerdán az ország második Klinikai De-
monstrációs Egységét, más néven Skill Laborató-
riumát a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban,
ahol az egészségügyi hallgatók élethű bábukon,
fantomokon gyakorolhatják az alapvető, illetve
speciális beavatkozásokat, hogy a részt vevő ápo-
lók, orvosok a képzést követően rögtön, bizton-
sággal munkába állhassanak. A babák számítógé-
pes programmal működnek, képesek különböző
tüneteket produkálni és kommunikálni. A komp-
lex ellátás szimulálása során a hallgatóknak a tü-
netekből fel kell ismerniük az egyes betegségekre
jellemzőket, s reagálniuk rá.

Az átadón részt vett dr. Zombor Gábor egész-
ségügyért felelős államtitkár is. Kifejtette, a kor-
mány stratégiájában kimelt program az orvoskép-
zés, szeretnék, hogy Európában a legjobb legyen
a magyar oktatás, ehhez pedig a vidéki kórházak-
ban is komoly fejlesztésre van szükség. Skill La-
boratóriumot minden megyeszékhelyen létre kí-
vánnak hozni a 2020-ig tartó fejlesztési ciklus-
ban, hogy az oktató kórházak magas színvonalon
tölthessék be szerepüket. Beszélt arról is, az
egészségügy értékeket megtartó, de a stabilabb
működésre törekvő átszervezésében többek kö-
zött a győri kórház lesz a minta. 

Tamás László János, a megyei kórház igazga-
tója elmondta, alacsony költségvetésből, 26 mil-

Nem áll meg a fejlesztésekkel a Leier Győrben, a
múlt év decemberében a sajtónak is bemutatott,
gyönyörűen felújított Schlichter-villa után most a
szomszédos területen dolgoznak a munkások. A
hajdani Pattantyús-házak helyén, 3000 négyzetmé-
teres területen, egy üvegfelületekkel teli, modern
épületet álmodott meg a cégcsoport. A Leier több
mint 1 milliárd forintot szán az újabb fejlesztésre,
ami a Schlichter Üzletház nevet viseli majd, és a ter-
vek szerint idén nyáron el is készül egy mélygarázs-
zsal együtt. A társaság ezzel a beruházással is azt
szeretné megmutatni, hogy Győr a Leier otthona.
Megtudtuk azt is, hogy miközben a Schlichter-villá-
nak még nincs lakója, az épülő üzletház ingatlan -
jaira folyamatosan érdeklődnek. A Leier persze azt
szeretné, ha mielőbb megtérülne a befektetés, azt
azonban a cégcsoport is jól tudja, az ingatlanpiac
mostanában nagyon kiszámíthatatlan.    

Épül a Schlichter Üzletház 

Gyôri arany a berlini táncolimpián

A betegbiztonságot növeli az új kórházi labor
lió forintból hozták létre a labort.  Kifejtette azt is,
a hiánypótló egységben olyan lehetőséget kap-
nak a kórház szakdolgozói, orvosai és azok, akik
a szakképesítés megszerzése előtt vannak, hogy
mesterséges környezetben, betegkárosodás nél-
kül tudjanak gyakorolni többek között sztómake-
zelést, katéterezést, szondalevezetést vagy újra-
élesztést. A labort pályázatok segítségével to-
vább kívánják bővíteni.

Az egység évente körülbelül hatszáz egész-
ségügyi dolgozó gyakorlati képzésének lehet a
helyszíne.
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VÁROSÜZEMELTETÉS  INTERJÚ

Parkolás, köztisztaság, önkormányzati cégek a középpontban

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Mini sorozatunkban a győri
alpolgármesterekkel be-
szélgetünk arról, hogy az
általuk felügyelt területe-
ken mire számíthatnak a
győriek az előttünk álló esz-
tendőben.

Radnóti Ákos 2014. november-
től felel alpolgármesterként a vá-
rosüzemeltetésért, az önkor-
mányzat városfejlesztési projekt-
jeinek végrehajtásáért, a városi
tulajdonú gazdasági társaságok-
kal, valamint a társadalmi szerve-
zetekkel való kapcsolattartásért.

A győri önkormányzat évek
óta kiemelt figyelmet fordít a
városüzemeltetésre. Szüksé-
gesnek tartja a terület további
erősítését?

Ez is egy kicsit olyan, mint a
foci, vagyis mindenki ért hozzá,
mindenkinek van róla véleménye.
Persze ez nem csoda, hiszen az,
amit az utcán tapasztalunk, a
közutak, a parkok állapota, a köz-
világítás, a közlekedés vagy épp
a köztisztaság mindenkit érint.
Eltökélt szándékom, hogy mind-
ez az eddigieknél még hatéko-
nyabban működjön, ezért heti
rendszerességgel egyeztetése-
ket folytatok a Győr-Szol, az útke-
zelő, vagy éppen a közterület-fel-

ügyelet szervezeteivel, ahol tö-
rekszem arra, hogy ne csak a
nagy fajsúlyú kérdésekkel foglal-
kozzunk, hanem az apróbb, la-
kosságot bosszantó problémák-
ra is megoldást találjunk. A 2015-
ös költségvetés
egyébként 850
millió forintot tar-
talmaz a szoros
értelemben vett
városüzemelte-
tésre, ami az
egyik legmaga-
sabb összeg a
megyei jogú váro-
sok közül.

Nem kis feladat mindezt ösz-
szefogni, pláne nem még haté-
konyabbá tenni.

Őszintén szólva nagyon szere-
tek ezzel foglalkozni, és nem
csak munkaidőben, de azon túl
és hétvégén is járom az utcákat,
a legtöbbször kerékpárral, hiszen

így nagyobb területet tudok be-
járni. Adyváros képviselőjeként
már bebizonyítottam, hogy a
problémák folyamatos feltárása,
az elvégzett munkák ellenőrzése
komoly eredménnyel jár, most al-
polgármesterként az egész város
területén figyelem a hiányossá-
gokat. Ha problémát látok – le-
gyen az egy kátyú vagy nem mű-
ködő közvilágítás, tönkretett ját-
szótéri eszköz –, azonnal intézke-
dést kérek. Bár a városüzemelte-
tés új rendszere még a tervezési

szakaszban van, azt már most el-
mondhatom, újszerű megoldá-
sokat fogunk alkalmazni, ame-
lyek hatására már az idén érzé-
kelhető lesz az előrelépés. Látvá-
nyos fejlődést várok például a

köztisztaság, a szúnyoggyérítés,
a fűnyírásokkal kapcsolatos
problémák területén. A virágosí-
tás jelentősen hozzájárul Győr
esztétikus városképéhez, ezért a
Belváros mellett még jobban ki-
terjesztjük a többi városrészre is,
a város határait jelző táblák és a
körforgalmak zöldterülete is ren-
dezettebb lesz. A közterület-fel-
ügyelettel a jövőben arra is na-
gyobb figyelmet fordítunk, hogy
betartsák a szabályokat a közle-
kedők, szabálytalan parkolásuk-
kal ne akadályozzák a forgalmat,
továbbá csökkenjen a zugszeme-
telők száma is. Határozott ellen-
őrzések indultak el a rendezett-
ség érdekében, ez a győriek elvá-
rása is. Kiemelten koncentrálunk

Látványos fejlôdést várok
a szúnyoggyérítés és a
fûnyírással kapcsolatos
problémák területén

Újszerû megoldásokkal a még

Információink szerint a győri önkormányzat kiegé-
szítő támogatást nyújt az Otthon Melege program-
ban részt vevő társasházaknak a felújításhoz.

Az Otthon Melege program társasház-felújítá-
si alprogramjának pályázati útmutatóját a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium a napokban tette
közzé. Lapunk információi szerint a közgyűlés
pénteki ülésén a képviselők arról is tárgyalnak,
hogy az önkormányzat kiegészítő pályázati lehe-
tőséget indítson az állami pályázaton részt vevő
lakóközösségek számára.

A minisztérium által kezelt programban a mini-
mum 5, de legfeljebb 60 lakásos, 1946 után épült,
2006. december 31-ig kiadott építési engedéllyel
rendelkező, távfűtéssel, házközponti fűtéssel vagy
lakásonkénti egyedi fűtéssel rendelkező lakóépüle-
tek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támoga-
tást. Az állami pályázaton a támogatható költségek
maximum ötven százalékáig nyerhető támogatás.
Úgy tudjuk, amennyiben a városi közgyűlés elfogad-
ja, a győri önkormányzat kiegészítő pályázatán a
fennmaradó önrész maximum 25 százalékkal to-
vább csökkenthető, így ideális esetben a lakóközös-
ség az elszámolható költségek tekintetében akár
75 százalékos támogatást is nyerhet, amennyiben
az állami és az önkormányzati pályázaton is maxi-
mális támogatást szerez. 

Az állami, Otthon Melege program útmutatója a
kormany.hu oldalon keresztül tölthető le, a pályáza-
tot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon
keresztül, 2015. április 30-tól a rendelkezésre álló
forrás kimerüléséig nyújthatják be a www.magyar-
orszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus re-
gisztrációval rendelkező társasházak, lakásszövet-
kezetek. Az egyszerűsített kivitelezői regisztráció fo-
lyamatáról és a pályázati portál elérhetőségéről
2015. március elején nyújtanak további tájékozta-
tást. Az önkormányzati kiegészítő pályázat részletei,
amennyiben a képviselők a közgyűlésen elfogadják,
a www.gyor.hu honlapon lesznek elérhetők. 

Az önkormányzat
is támogatja
az Otthon Melege
pályázatokat
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„Itt az ideje, hogy a nőknek egyen-
lő bérek és jogok járjanak az Egye-
sült Államokban” – mondta Patri-
cia Arquette színésznő az Oscar-
díja átvételekor sok millió tévéné-
ző előtt. A mondat a magyar saj-
tót is foglalkoztatta, nem véletle-
nül: egy 2013-as felmérés szerint
a férfiak bére átlagosan 21 száza-
lékkal több, mint a miénk. Egyen-
lőtlenségről nem csak a pénz te-
kintetében beszélhetünk, a múlt
görcsös hagyatéka sokunkat nem
enged kilépni a kalitkából: a leg-
több családban nem csak bejáró-
nők, anyák és szeretők, hanem fe-
lelős döntéshozók és pénzügymi-
niszterek is a nők, hiszen sok férfi
az otthonról hozott mintákat kö-
vetve, elvárja a teljes érzelmi és fi-
zikai háttér biztosítását. A mun-
kára visszatérve, többet kell küz-
denünk az elismerésért, de ne le-
gyünk emancipáltak, karrieris-
ták, vezetők, politikusok meg vég-
képp ne, inkább szüljünk gyere-
ket. De az sem jó, mert akkor kie-
sünk a munkából, és ha visszaté-
rünk, a gyerek biztos beteg lesz.
Gyakori a férfiközpontú munka-
hely, ahol a főnök nem becsüli az
idősebb női alkalmazottat, a fia-
tallal pedig úgy érzi, mindent
megtehet. Nagy általánosságban,
nem vesz minket komolyan az
ügyintéző és a szerelő sem, a tech-
nikához nem érthetünk, sarkos
példával élve pedig még az alko-
holista nő is csak titokban iszik,
míg a férfiakkal megbocsátóbb a
társadalom. Persze nem lehet
minden esetben a férfiakat okol-
ni, és azt hiszem, az egyensúly
megteremtéséhez sincsenek
mindenki számára használható
„jó gyakorlatok”, de ha szeretettel,
tisztelettel bánunk a másikkal, ta-
lán nagy baj nem lehet. Nőtársa-
im, egy szebb világ eljöveteléig
hadd idézzek némi iróniával
Nepp József Hófehér című klasz-
szikusából: „Ha szorgalmasan
dolgozol, még dolgozó nő is lehet
belőled!” S végül, kedves férfiak:
azt a szebb világot önök is meg-
sürgethetnék, mert a nőnapi vi-
rággal még nincs kipipálva a nők
megbecsülése, tisztelete.

Zoljánszky Alexandra 

Gyengébbik nem?

a Belvárosra, hiszen az Győr leg-
frekventáltabb területe, a város
szíve.

Igen ám, de sokszor hivat-
koznak arra a Belvárosban sza-
bálytalankodók, hogy nincs
elég parkolóhely, ezért nem
tudnak szabályosan megállni.

Ez inkább csak kifogás. Említ-
hetném a Jókai és a Révai úti par-
kolóházat, de akár a közelmúlt-
ban megnyitott Tarcsay úti terü-
letet is, ahol a piaci idő kivételé-
vel 120 férőhelyes parkoló műkö-
dik. A közeljövőben a Dunakapu
téri mélygarázs és a rakparti új
helyek révén több száz további
parkoló jön létre, vagyis ez az in-
dok még kevésbé fogja megállni
a helyét. A szabálytalan parkolás
a lakosságot is bosszantja, rend-
szeres bejelentéseket kapunk tő-
lük emiatt. Szükséges azon a
szemléleten változtatni, hogy egy
pár perc sétát senki se érezzen
„megterhelőnek”, mert amúgy
nem az.

Ha már a parkolást említet-
te, az nem csak a Belvárosban,
a lakótelepeken is probléma.

Igen, sajnos amikor a lakótele-
peket tervezték, nem készültek
fel arra, hogy napjainkra ennyire
megnő a gépjárművek száma.
Az elmúlt években is sok új par-
kolót hoztunk létre, de a szabad

helyek végesek. Ezért keresünk
új megoldásokat, mint az Adyvá-
rosba tervezett parkolólemezek,
amelyek a kórháznál és a Kuopio
parkban jelentősen csökkenthet-
nék a problémákat. Fontos a la-
kosság véleménye, ezért is indí-
tottuk az önkormányzat honlap-
ján azt a felületet, amely bemu-
tatja elképzeléseinket, és ame-
lyekre a lakossag@gyor-ph.hu
címen várjuk a reakciókat. Hang-
súlyozom, nagyon költséges be-
ruházásokról van szó, de keres-
sük a forrást rájuk és feltett szán-
dékunk, hogy még ebben a cik-
lusban megvalósuljanak.

A lakótelepek másik fontos
kérdése az épületek felújítása.
Mire számíthatnak az ott élők?

Győr eddig is élenjáró volt a
panelházak felújításában, de a
nemsokára induló Otthon Mele-
ge program a panelházakon kívül
a téglaépítésű társasházakra is
vonatkozik, és szeretnénk, ha mi-

nél többen élnének a lehetőség-
gel. Nemrég fórumra hívtuk a kö-
zös képviselőket, hogy a lakókö-
zösségek felkészülten tudjanak
pályázni, és a visszajelzések alap-
ján mondhatom, sokan készül-
nek is erre. Az önkormányzat
megad minden segítséget, Bor-
kai Zsolt polgármesterrel együtt
mindenben támogatjuk őket, hi-
szen az épületek felújítása nem
csak az ott lakóknak, de az egész
városnak jó.

Feladata az önkormányzat
cégeivel és a társadalmi szer-
vezetekkel való kapcsolattartás
is. Erre a területre is tud kellő
időt szakítani?

Muszáj, hiszen fontos felada-
tokról van szó. A gazdasági tár-
saságokkal rendszeres kapcso-
latot alakítottam ki, most éppen
végigjárom mindegyiket, mert
vallom, ahhoz, hogy minőségi
munkát végezzek, alaposan is-
mernem kell a cégeink műkö-
dését és személyesen is megta-
pasztalni a munkájukat. Így jár-
tam a vízműtelepen, a hulladék-
válogatóban, a Mobilisnál, az
Ipari Park Kft.-nél, az Innonet-
nél, a megváltozott munkaké-
pességűeket foglalkoztató
Esély Kft.-nél, az új uszodában,
Arénában. A társadalmi szerve-
zetek esetében is arra törek-
szem, hogy személyesen talál-
kozhassak velük. Úgy gondo-
lom, hogy eddig is példás mó-
don segítettük a civil szerveze-
tek működését, és a számukra
fenntartott pályázati lehetősé-
get az idén is elérhetővé tesz-
szük. A célom tehát a lehető
legszélesebb körű összefogás
annak érdekében, hogy váro-
sunk még élhetőbb legyen a
győriek számára, és a hozzánk
érkező turisták is kellemes be-
nyomásokat szerezzenek ren-
dezettségéről, tisztaságáról, di-
namikus fejlődéséről.

g élhetôbb városért
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fotó: o. jakócs péter

A Köztelek utcában található rendőrség a korábbi Híd
utcai rendőrőrsről költözött ide, itt található a szabály-
sértési előkészítő alosztály, valamint a szigeti körzeti
megbízott. A szabálysértési előkészítő alosztály Győr
teljes területét lefedi, s tizenhárom olyan szabálysér-
tési ügyben intézkednek, amelyben az elkövető akár
elzárásra is ítélhető. Az alosztály munkájába Mók And-
rea hadnagy segítségével pillantottunk be.

A szabálysértési ügyek képzeletbeli top-listáját
a lopások vezetik. Ötvenezer forint alatt a lopás sza-
bálysértésnek minősül, afelett már bűncselekmény.

2012 végén egy törvényi változás miatt a tulaj-
don elleni szabálysértések előkészítése az önkor-
mányzattól a rendőrséghez került át – mondja el
Mók Andrea. – A változásokhoz igazodva, a győri ka-
pitányságon létrehozták a szabálysértési előkészítő
alosztályt, amely kezdetben a Híd utcai őrsön mű-
ködött, majd 2013 szeptemberében átkerült a Köz-
telek utcába. Csak a lopások vagy hivatalos nyelven
a tulajdon elleni szabálysértések Győrben évente
1600-2000 ügyet jelentenek. 

Ahogy mondani szokták, az állampolgárok egy
bizonyos része mindent ellop, ami nincs lebetonoz-
va – néha még azt is. A lopások nagy részét a bolti
lopások teszik ki, de az utóbbi időszakban – főleg
Szigetben – a falopások is egyre gyakoribbak.

A képzeletbeli szabálysértések top-listáján a má-
sodik helyet a csalások foglalják el, ezen belül is fő-
leg az internetes csalások. A különféle adok-veszek
oldalakon megrendelik az árut, az ellenértékét azon-
ban elfelejtik kifizetni.

Gyakran előfordul az ügyek között a járműveze-
téstől eltiltás szabálysértése. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy valakinek bevonták valami miatt a jo-
gosítványát, az illetőt azonban ez nem zavarja, és to-
vábbra is autót vezet – jogosítvány nélkül.

Anélkül, hogy a tizenhárom, elzárással is sújtha-
tó szabálysértés további szigorú sorrendjét megha-
tároznánk, Mók Andrea hadnagy sorolja azokat az
eseteket, amelyben az alosztály intézkedik.

Ilyen a prostitúció, amelynek látenciája maga-
sabb, mint a tényleges tettenérés.  Az ügyek sorá-
ban ott van az önkényes beköltözők elleni intézke-

dés, amikor valaki vagy valakik egy
üresen álló lakásba beköltöznek.
Viszonylag nagy számban for-
dul elő a valótlan bejelentés
szabálysértése, tűzoltók
vagy mentők indokolatlan
riasztása. 

Arról kérdezem a
hadnagyot, a tizenhá-
rom szabálysértés kö-
zött van-e egyáltalán
olyan, amiben még
nem kellett intézkedniük. A laikus számára meglepő
lehet, de van ilyen. 

Az alosztály történetében még nem volt példa
arra, hogy intézkedniük kellett volna feloszlatott tár-
sadalmi szervezet tevékenységében való részvétel
miatt. Ezt annak idején a feloszlatott Magyar Gárda
elleni fellépés jegyében hozta meg a jogalkotó.
Ugyancsak nem kellett elrendelni szabálysértést
Győrben jogosulatlan vadászat miatt.

A szabálysértési előkészítő alosztályon jelenleg
nyolcan dolgoznak. Amikor arról kérdezem Mók

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a Győri Törvényszékre, a Győri Járásbíróságra és a Győri
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 2015. április 30-ig
választja meg a bírósági ülnököket. 

Az ülnökké történő jelölést és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkoza-
tokat 2015. április 10-én 12 óráig kell eljuttatni a következő címre:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Győr, Városház tér 1.
Jogi és Önkormányzati Osztály.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok és tájékoztatók beszerezhetŐk a Város-
ház tér 1. szám alatti épület portáján, továbbá letölthetŐk a www.gyor.hu hon-
lapról. Információ kérhetŐ továbbá a (96) 500-101-es telefonszámon.

Köztelek utcai rendôrség: Szabálysértési elôkészítô alosztály

A lopások állnak a top-lista élén

Andreát, vannak-e különleges esetek a szabálysér-
tési ügyekben, a hadnagy azt válaszolja, csak külön-
leges esetek vannak. Példaként felidézi annak a fia-
tal lánynak az esetét, aki ezért lett prostituált, mert
nem talált még más megélhetési formát. Vagy egy
folyamatban levő ügyet, amikor egy szurkoló hirte-
len felindultságában leköpte az ellenfél edzőjét, ez
szabálysértési ügyet jelent. Beidézték a rendőrség-
re, s akkor elszégyellve magát jelent meg a hatóság
előtt: hogy mivé tud válni egy szurkoló, ha indulata-
inak nem tud parancsolni.



GAZDASÁG HIRDETÉS

2015. február 27.   / + / 7

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

A győri Audi Hungaria Mo-
tor Kft. továbbra is nagy
hangsúlyt fektet a fiatal te-
hetségek szakképzésére.
Ennek jegyében csütörtö-
kön délben, lapzártánkkal
egy időben a vállalat okta-
tóközpontja egy új tanmű-
hellyel bővült. Dr. Knáb Er-
zsébet, személyügyekért
felelős ügyvezető igazgató
és Kara Ákos, infokommuni-
kációért és fogyasztóvéde-
lemért felelős államtitkár,
győri országgyűlési képvi-
selő avatta fel az új forgá-
csolástechnikai tanmű-
helyt, ahol a duális szak-
képzés keretében a forgá-
csolástechnika jövőbeli
szakembereit képezik. 

Az új gépek üzembe állításával
egy sokat ígérő lépéssel indí-
tottuk az új évet – fogalmazott
dr. Knáb Erzsébet, személy-
ügyekért felelős ügyvezető
igazgató, aki úgy vélekedett, ez-
által biztosítják, hogy szakmun-
kástanulóik megismerjék a leg-
modernebb technológiát és fej-
lesztéseket, így a lehető legfel-
készültebben lépjenek a mun-
ka világába. Szakképzési rend-
szerük már ma a holnap mun-
kaerő-piaci igényeire irányul. A

duális szakképzés rendszere
alapvető eleme az Audi Hunga-
ria hosszú távú személyügyi
stratégiájának. 

Kara Ákos államtitkár arról be-
szélt a tanműhely avatóján, hogy
a kormány új szakképzési rend-
szert vezetett be azzal a céllal,
hogy erősítsék és javítsák a gya-
korlati képzés feltételeit. Az Audi
új tanműhelye is ezt a cél szolgál-
ja, az itt tanuló fiatalok még job-
ban fel tudnak készülni a felnőtt-
ként rájuk váró munkára. 

Az új forgácsolástechnikai
tanműhely az Audi Hungaria
Projekt- és Oktatóközpontjá-
ban (PTC) kezdi meg működé-

sét. Az eddigi tanműhely terü-
letét 450 négyzetméterre dup-
lázták meg, és felszereltségét
hét CNC-géppel és egy szimu-
lációs teremmel bővítették ki.
Ennek köszönhetően egy mo-
dern szakképzési infrastruktúra
várja a szakmunkástanulókat,
ahol a forgácsolástechnika leg-
modernebb technológiájával
ismerkedhetnek meg. Az Audi

Akademie Hungaria szakképző
trénerei biztosítják a fiatal te-
hetségek legmagasabb szintű
oktatását. 

A szakmunkástanulók ezzel
párhuzamosan a győri szakkép-
ző iskolákban tanulnak, ame-
lyek szoros kapcsolatban állnak
a motor- és járműgyártóval. A
duális szakképzés keretében a
tanulók váltva töltenek egy-egy
hetet az iskolában és a vállalat-
nál. Az elmúlt 14 évben több
mint 1700 szakmunkástanuló
szerezte meg szakmáját az Au-
di Hungariánál. Évente mintegy
250 tanuló vesz részt a duális
szakképzésben.  

Az Audi Hunga-
riánál kialakított
duális szakképzé-
si modell iránymu-
tató a magyaror-
szági szakképzés
területén: tökéle-
tesen illeszkedik
az állami szakkép-
zési koncepcióba,

és példaként szolgál Magyaror-
szágon.  

Az Audi Hungaria számos el-
ismerést kapott a gyakorlatori-
entált szakképzés megvalósítá-
sa terén elért eddigi sikereiért,
legutóbb 2014 februárjában a
német és a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara szakképzési
díját – hangzott el az új tanmű-
hely avatóján. 

Új tanmûhely az Audi Hungariánál 

Évente 250 tanuló
vesz részt a duális
szakképzésben

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csípő egyensúlyát
meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre
INGYENES ismertető előadást tart

Győrben 2014. március 6-án (pénteken)
17 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Egy tartósan kezelésre szoruló, halmozot-
tan sérült kisfiú megsegítésére rendezték
meg múlt szombaton az I. Mézeskalács jó-
tékonysági bált Abdán. Az est bevétele el-
érte a 470 ezer forintot. A jótékony ügy mel-
lé a Győr+ Média is odaállt, így elkészült
egy népmeséket tartalmazó CD is, amely-
nek árusításával további támogatás foly-
hat be a kisfiú javára. 

A kis Mészáros Ármin hat hónapra, koraszülött-
ként jött a világra, és oxigénhiány következtében
alakultak ki nála problémák az agyi mozgás- és
látásközpontban. Izmai feszessége miatt ülni
sem tud rendesen, közlekedését egy speciális,
mozgássérült gyerekeknek való babakocsival
oldják meg. A kisfiú most még az abdai Mézes-
kalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Böl-
csőde bölcsődei részlegébe jár, de hamarosan
betölti az ötödik életévét, és az intézmény – ahol
eddig gyógytornász és tiflopedagógus is foglal-
kozott vele – nem tudja tovább vállalni a vele való
speciális feladatokat. A gyermeket egyedül neve-
lő édesanyának ezért most Budapestre kell vin-
nie őt különböző vizsgálatokra, hogy új intéz-
ményt, lehetőleg a győri Bárczi Gusztáv Gyógy-

Példás összefogás Árminért
pedagógiai Intézmény és Gyermekotthon óvodá-
ját jelöljék ki neki. 

Amíg a falu bölcsődéjébe járt
a kisfiú, addig az önkormányzat

finanszírozta a gyermekkel az
intézményben foglalkozó

szakemberek munkáját,
ám most, hogy hama-

rosan új helyre kerül
Ármin, ezt már
nem tudják meg-
tenni. Ezért fo-
gott össze az
óvoda szülői

munkaközössége, amelynek elnöke, Balogh Noémi
elmondta, sajnos az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár nem támogatja a kisfiú óvodai foglalkozá-
sokon túli speciális tornáját és a gyógyúszását sem,
nem is beszélve az ezekre való eljutásról vagy a
szeptembertől esedékes Bárczi Gusztáv Óvodába
való bejárásról. Ezért döntöttek úgy, hogy egy jóté-
konysági bállal próbálnak segíteni, amelyet az Ab-
dai Horgászegyesülettel közösen sikerült megvaló-
sítaniuk. A múlt szombaton megrendezett progra-
mon mintegy 140-en vettek részt, és 470 ezer fo-
rintot gyűjtöttek össze. 

A jó ügyhöz a Győr+ Média is csatlakozott egy
népmeséket tartalmazó CD hanganyagának elké-
szítésével. A médiacentrum stúdiójában rögzítette

a meséket, amelyeket az intézmény óvónői olvas-
tak fel, és elvégezte a szükséges utómunkákat

is. A lemez borítójának rajzait egyébként ab-
dai ovisok készítették, a CD sokszorosítását
a Neurobit Informatika végezte. A Mesék a
Mézeskalács-házból című, közel 80 perces
lemezhez az oviban és az abdai önkor-
mányzatnál lehet hozzájutni. 

Ha valaki szeretne anyagi támogatást nyújtani Árminnak, akkor tájékoztatásul közöljük a következ� bankszámlaszámot is: 11773377-01310285.
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OKTATÁS HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A fenntartón múlik, hogy a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem
Mosonmagyaróvári Mezőgaz-
dasági és Élelmiszer-tudományi
Kara csatlakozhat-e a győri
Széchenyi István Egyetemhez.
Igény mindenesetre volna rá.

A soproni székhelyű egyetem győri
Apáczai Csere János Kara nem akar
válni, Mosonmagyaróvár és Szom-
bathely azonban nem szeretne a jö-
vőben az anyaintézmény kara lenni.
Jelenleg a Savaria Egyetemi Köz-
pont hangja hallható jobban – Hen-
de Csaba vasi országgyűlési képvi-
selő, a honvédelmi tárca vezetője is
erősíti azokat –, de Mosonmagyar -
óvár is be akarja adni a válókerese-
tet. A Lajta-partiaknak nem ez az el-
ső próbálkozása, már tavaly is neki-
buzdultak, ám akkor nem jártak si-
kerrel. Most valószínűleg úgy ítélték
meg az oktatók, hogy javultak a vál-
tás esélyei. Nincsenek egyedül, ha
egymástól függetlenül már két kü-

lönböző kar nyilvánosan kifejezi kilé-
pési szándékait, az jóval nagyobb
erő, mintha szólóznának.  

Közismerten változások történtek
a felsőoktatás irányításában – a Nyu-
gat-magyarországi Egyetemmel kife-
jezetten jó kapcsolatokat ápoló, s a
győri Széchenyivel szemben finoman
szólva is tartózkodóbb Hoffmann Ró-
zsa államtitkár már nincs a színen –,
kialakult a kancellári rendszer. 

A válóok pedig a pénztelenség és
a név nélkül megszólaló mosonma-
gyaróvári oktatók szerint az, hogy a
perifériára sodródnak, Sopron töb-
bet juttat saját magának, mint a töb-
bi városban működő karainak. Ezt a
kari tanács ülésén a rektor határozot-
tan, de a jelek szerint nem meggyő-
zően cáfolta. 

Hivatalos döntés nincs, a győri
Széchenyi István Egyetemnek tudo-
másunk szerint nincs ellenére az el-
képzelés, fogadókésznek mutatkoz-
nak. Vannak persze feltételek, adóssá-
gokat bizonyára nem akarnak a nya-
kukba venni.  

Korai lenne a részletekről beszélni,
hiszen a döntés a fenntartó, a ma-

gyar kormány kezében van. Ezt a jo-
got a Nemzeti Erőforrás Minisztériu-
ma gyakorolja, amely tisztában van a

kialakult feszültségekkel. Kérdés,
hogy érdekük-e példát adni a felső-
oktatás szervezeti térképének átraj-
zolására. A soproniak a jelek szerint
biztosak a dolgukban, ám tudomá-
sunk szerint már a Magyar Kereske-

Agrárképzés is lehet a Széchenyi-egyetemen?

Mosonmagyaróvár válna Soprontól és csatlakozna Gyôrhöz
delmi és Iparkamara is valamiféle
megoldást sürget a Nyugat-magyar-
országi Egyetem ügyében. 

Az integráció kezdetén több város
intézménye is Győr ellen szavazott. S
most az látszik, hogy a Széchenyi-
egyetem egyre vonzóbbá vált, nem-
csak a hallgatók, hanem más karok
számára is.
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VETÉLKEDŐ ARRABONA

A héten folytatódik az
„Arrabona évszázadai”
című izgalmas műveltsé-
gi játék a Molnár Vid
Bertalan Művelődési
Központ és a Győr+ Mé-
dia szervezésében. Érde-
mes figyelni a Győr+ Te-
levíziót is, hiszen fontos
részletek derülnek ki
Győrről, amelyek segíte-
nek a totók helyes meg-
fejtésében!

1. A Bisinger sétányon található a feke-
te márványból készült Golgota emlék-
mű, amely az 1956-os forradalom győri
eseményeinek és hőseinek állít emléket.
A szobrot Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és az Attila Szigethy Fo-
undation USA képviselői készíttették.
Kinek az alkotása az emlékmű?

1 Deim Pál
2 Szervátiusz Tibor
3 Kerényi Jenő

2. A Czuczor Gergely utca 17. számú
ház ma a Bartók Béla Megyei Művelő-
dési Központ otthona. Városunk híres
díszpolgárának, kulturmecénásának a
háza állt ezen a telken. Végrendeleté-
ben a város és a művészeti élet támoga-
tására 100.000 koronát adományozott,
népkonyhát működtetett. Győr városa
2004-ben emléktábla állításával tisz-
telgett előtte. Még életében róla nevez-
ték el a Rác utcát. Ki volt ez a nemes
lelkű győri polgár?

1 Radó Kálmán
2 Bálint Mihály
X Zechmeister Károly

3. A mai Bécsi kapu téren található
megyénk híres szülöttjének, az iroda-
lomszervező Kisfaludy Károlynak
bronzszobra, amely Mátrai Lajos alko-
tása. Kisfaludy Károly irodalomszerve-
zői és írói tevékenysége mellett melyik
művészeti ágban jeleskedett még?

1 zeneszerzés
2 népművészet
X festészet

4. Az Esterházy-palotában látható, a
2005-ben megnyílt Radnai-gyűjtemény
törzsét az 1920-as évektől a Gresham-
kávéházban összegyűlt asztaltársaság-
ból szerveződő művészek, az ún. Gre -
sham-kör tagjainak és művészbarátai-
nak munkái alkotják. Kinek az alkotá-
sa ez a kép, amely a gyűjtemény egyik
értékesebb darabja.

Negyedik forduló: 13+1 TOTÓ
1 Egry József
2 Rippl Rónai József
X Szőnyi István

5. Ennek a háznak volt híres szülöttje
Czech János (1798–1854) győri város-
bíró, a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja. Fontos szerepet töltött be a
régészet és a helytörténetírás területén
is. Megírta a vármegye főispánjainak
élettörténetét, győri monográfiához
gyűjtött anyagokat. Hol található
Czech János szülőháza?

1 Kisfaludy utca 24.
2 Király utca 7.
X Árpád út 13. 

6. A győri Nagyboldogasszony-bazilika
az ország egyik legrégebbi és legjelen-
tősebb temploma. Egyedülálló módon
háromszoros búcsújáró hely: itt talál-
ható a Szent László-herma, a Könnye-
ző Szűzanya-kegykép és boldog Apor
Vilmos síremléke. A székesegyház
1772-ben készült mennyezeti freskó-
ján a magyar szentek hódolata látható.
A főoltárkép, amely Mária mennybe-
menetelét ábrázolja, egy híres osztrák
festő alkotása. Szintén az ő alkotása ta-
lálható a szentélyrész déli falán. Ez a
kép Krisztust ábrázolja a kereszten.
Magyarországon több templomban is
találkozhatunk alkotásaival. Ki ő?

1 Paul Troger
2 Martino Altomonte
X Franz Anton Maulbertsch

7. 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. A herma egyik fontos ré-
sze a mellrész, amely különleges tech-
nikával készült és így vált a díszes zo-
mánctechnika első magyar emlékévé.
Hogyan nevezzük ezt a technikát?

1 sodronyzománcos
2 tűzzománcos
X zománcfestéses

8. A karmeliták 1697-ben telepedtek le
Győrben, majd engedélyt kaptak rend-
ház és templom építésére. A templom
alapkövét 1721-ben helyezték el, a
templomot pedig 1725-ben szentelték
fel. Az építészeti terveket Martin Witt-
wer készítette. A vasborítású kapu ke-
retének zárókövében az 1724-es év-
szám olvasható, mely a templomépítés
befejezésének évét mutatja. E fölött a
rend címere, még feljebb lángpallost
tartó kéz látható. Az erről fodrozódó
kétágú szalagon a rend jelmondata:
„Zelo Zelatus sum pro Domino Deo
exercituum"olvasható. Mit jelent ma-
gyarul a rend jelmondata?

1  Imádkozzál és dolgozzál
2  Buzgósággal buzgólkodtam

a Seregek Uráért, Istenért
X Megkettőzte a járandóságot

9. A karmelita templom egyik különle-
ges látnivalója a Lorettói-kápolna,
amely 1717–18-ból származik, tehát
előbb elkészült, mint a templom maga.
A hajó bal első sarkában levő ajtó ve-
zet a gyóntatófolyosóra, mely a külö-
nös hangulatot árasztó kis kápolnát
fogja körül. A kápolna a názáreti
Szent Ház másolata. Itt található az
ún. Fekete Madonna is. Melyik ország
híres búcsújáróhelye Loretto?

Iskola és csapat neve:

1 Spanyolország
2 Csehország
X Olaszország

10. A Gutenberg téren áll Győr leg-
szebb barokk szobra, a Frigyláda.  A
díszített, íves záródású talapzaton vá-
za áll, és két lebegő mozgású angyal
felemelt kezében egy barokk ládát
tart. A ládán dicsfénysugárban ül egy
könyvön a Krisztust jelképező bárány,
az Agnus Dei. A szobor 1731-ben ké-
szült el. A szobor elkészültének ide-
jén ki volt Győrött a püspök?

1 Gróf Sinzendorff Fülöp Lajos
2 Simor János
X Zichy Ferenc

11. Gárdonyi Géza, az Egri csillagok
írója négy éven át Győrött újságírós-
kodott. Dolgozott a Hazánk című lap-
nál, a Győri Közlönynél majd a Győri
Hírlapnál, szerkesztette a Tanítóba-
rát és a Garabonciás Diák című folyó-
iratokat. A győri évek irodalmi termé-
séből csak az Álmodozó szerelem em-
lítésre méltó. Győrött fordult figyelme
a színház felé. Melyik drámáját adta
elő a győri színház 1888-ban?

1 A bor 
2 Divatgróf
X Annuska

12. A győri zsinagóga Benkó Károly
pesti építész tervei alapján épült.
1870. szeptember 15-én avatták fel.
Központi terében és karzatain 2006
augusztusától id. Vasilescu János mű-
gyűjteménye állandó kiállításon te-
kinthető meg. Id. Vasilescu János mű-
gyűjteményének legfőbb értékét egy hí-
res festőnő, grafikus, bábtervező  fő-
művei jelentik, mellettük az 1910-es
évek végétől 2002-ig számos kiemelke-
dő magyar festő és szobrász munkájá-
val találkozunk, így Kassák Lajos,
Bortnyik Sándor, Moholy Nagy László,
Mattis-Teutsch János, Victor Vasarely,

A játékosok a megfejtéseket
március 10-ig adhatják le a győ-
ri Látogatóközpontban (Baross
út) kihelyezett gyűjtőládába.

Zenetörténet megoldókulcs: 1. 2, 2. 1, 3. X, 4. 1, 5. X, 6. 1, 7. 2, 8. 2, 9. X, 10. X, 11. 2, 12. 1, 13. X, 13+1. 2.

Anna Margit, Korniss Dezső, Gyar-
mathy Tihamér, Kondor Béla, Keserü
Ilona, Maurer Dóra, Hen cze Tamás,
Nádler István, Bullás József festménye-
ivel, és Schaár Erzsébet, Vilt Tibor,
Székely Péter, Asszonyi Tamás stb.
szobraival. Ki az a híres festőnő, aki-
nek hagyatéka a Vasilescu-gyűjte-
mény meghatározó részét képezi?

1 Maurer Dóra
2 Ország Lili
X Anna Margit

13. A kétemeletes épület Győr egyik
legszebb műemléki épülete. Az épü-
letben nevelkedett a híres nyelvtu-
dós, matematikus, csillagász Sajno-
vics János. A ház fő dísze a gyönyö-
rű barokk zárt erkély, melynek abla-
kai alatt Palermói Szent Rozália
domborműves ábrázolása látható,
melyről az épület a nevét kapta.
Kiknek volt a védőszentje Palermói
Szent Rozália?

1 nők védőszentje
2 árvák, elhagyott gyermekek
X  pestisben szenvedő betegek

13+1. Galgóczi Erzsébet emlékszo-
bája 1991-től látogatható ebben a
kastélyban. A száz négyzetméteres,
tágas, boltíves teremben látható az
írónő budapesti lakásából szárma-
zó dolgozószobája. Középen a tár-
lókban a rövid, de termékeny évek
eredményei: különféle dokumentu-
mok, kéziratok, a megbecsülés tár-
gyi bizonyítékai, kitüntetések, az író
kedves tárgyai és a megjelent köte-
tek reprezentálják az életpályát, ki-
emelve az irodalmi munka főbb ál-
lomásait.  A látogató megismerheti
azt a környezetet, amelyben az író-
nő élt és alkotott. Hol található az
írónő emlékszobája?

1 Esterházy palota
2 Bezerédj kastély
X Napóleon Ház 
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Rechnitzer János neves műgyűj-
tő az ötletgazdája annak a kez-
deményezésnek, mellyel fiatal
győri művészeket kívánnak tá-
mogatni. Az Esterházy-palotá-
ban csütörtökön nyílt tárlaton
12 művész maszkját állították
ki, amelyeket március 6-án ár-
verésre bocsátanak.

Csizmadia István festőművész (képün-
kön), az M5 Művészeti Szalon alapítója
elmondta, arra kérték a győri művésze-
ket, hogy a velencei alapmaszkokat, a
saját stílusukban, művészeti eszközeik-
kel fessék meg. Az elkészült műveket
elárverezik, a befolyt összegből fiatal
győri képzőművészek alkotásait vásá-
rolják meg, melyeket a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeumnak
ajándékoznak. 

Grászli Bernadett, a múzeum igaz-
gatónője hangsúlyozta, az intézmény-
nek ilyen lehetősége eddig még nem
adódott, hogy egyrészt kiállítással és
aukcióval hívják fel a figyelmet a fiatal
kortárs képzőművészekre, másrészt,
hogy ily módon gyarapodjon a múze-
um közgyűjteménye. 

A fiatalok legjobb, megvásárlásra
szánt munkái, szintén láthatóak a
tárlaton. 

Maszkot készített Borbély Károly,
Malasits Zsolt, Lipovits János, Sza-
badvári Attila Imre, Csizmadia István,
Csurák Erzsébet, Kurcsis László, Far-
sang Sándor, Németh Hajnal Auróra,
Szarka Fedor Guidó, Germán Fatime
és Selényi Károly. 

Csizmadia István hosszú csőrű
maszkjának homlokán egy mű-
anyag gömb látható, mellyel a glo-
balitást kívánta kifejezni. Azt, hogy
álarc mögül könnyebben kimon-
dunk dolgokat, másképp szemléljük
a világot. A művész egyéni látás-
módja a maszkján is megmutatko-
zik, olyan, mint a festményei, a me-
leg színek és a fények játéka domi-
nál rajta. Csizmadia István azt
mondja, az embereknek ma erre
van szükségük. Hogy ki rejtőzik a
maszk mögött, az titok marad. 

Maszkot vegyenek! Mecénások legyenek!

Németh Hajnal Auróra alkotásának
a címe: Ál-Arcaink. A fiatal művész
hangsúlyozza, izgalmas feladatnak ta-
lálta a maszk, az ál-arc témakörét.
Már egy korábbi, Győrben bemutatott
Mindennapi maszkjaink című alkotá-
sában is boncolgatta e témát. Szerin-
te mindenkinek más arcunkat mutat-
juk, és már nehéz megmondani, med-
dig marad ez a saját arcunk, és hon-
nantól válik maszkká. 

Auróra alko-
tásának titka,
hogy saját ma-
ga arcát min-
tázta meg, ro-

g y a s z t á s o s
üvegtechniká-

val. Az üveg álar-
cát ötvözte az ere-

deti velencei
maszkkal. Ez a vég-

eredményen azonban nem látszik, mert
az arc fel van ragasztva a képkeretbe,
így ez amolyan titkos üzenet az új
tulajdonos számára – árulta el
a fiatal üvegművész.  

A kiállítás célja, hogy az
árverésen elkeljenek az
alkotások, így a me-
cénások segítségé-
vel újabb alkotá-
sok születhet-

nek.  Az M5 Művészeti Szalon támo-
gatni kívánja Énzsöly Kinga, Németh
Hajnal Auróra, Sudár Éva, Szabó Már-
ton, Szabadvári Attila Imre, és Szarka
Fedor Guidó tehetségeket.

Az árverés március 6-án 18 órakor
kezdődik az Esterházy-palotában. A
kiállított maszkok kikiáltási ára 20 ezer
forinttól indul. 

A mûvész egyéni
látásmódja a maszkján is
megmutatkozik
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Ennek alkalmából szeretnénk minden kedves
régi és új vendégünknek -30%-os árengedmé-
nyes kuponokkal  kedveskedni. A kuponokat
az étteremben Gyôr Loyd Palota Széchenyi
tér 7. szám alatt is átveheti, és akár azonnal fel
is használhatja. A kedvezményes kuponokat
úgy állítottuk össze, hogy a fiataloknak, a dol-
gozóknak, a rohanóknak, és a hétvégén kikap-
csolódó családoknak is érdemes legyen hoz-
zánk betérni. Akik már ismerik ételeinket, azok
most jelentôs megtakarításokat tudhatnak ma-
gukénak, akik még csak ezután szeretnének új
ízeket felfedezni, azok most rendkívül kedvezô
áron kóstolhatnak. Az akciónk 2015. március
31-ig tart. Várunk mindenkit szeretettel, sok-
sok finomsággal, a gyönyörû és impozáns bel-
sô vendégterünkkel, március elsejétôl, pedig
már a tavaszváró teraszunkkal is. 

A kuponok a lenti szelvénnyel is átvehetôk.

Ne feledje ezen a tavaszon nálunk
jóllakottan spórolhat!

szerző: z.a, b. zs.
fotó: mezősi kristóf

Egyelőre próbaüzemben, de egy ideje újra
működik a Rómer Ház, melynek évekkel ez-
előtti bezárása nagy űrt hagyott a győri un-
derground életben. A jelenlegi tulajdonos
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um a kiállítások mellett többek között szín-
házi előadásokkal, koncertekkel és DJ pro-
dukciókkal várja a fiatalokat.

A megújuló Rómer Házban a fiatal képző- és fotó-
művészek alkotásait bemutató galéria mellett szá-
mos programot kínálnak a főként 16 éven felüli kor-
osztálynak. Grászli Bernadett, a múzeum igazgató-
ja a Győr+ Rádiónak elmondta, az art mozi hiányát
alkalmi, közönségtalálkozóval összekötött filmvetí-
tésekkel próbálják pótolni. Hamarosan Szalai Zsolt

Újra pezseg az élet a Rómerben
költő, szerkesztő indít irodalmiklub-sorozatot,
amely egyrészt írással foglalkozó fiatalok számára
nyújthat segítséget az elindulásban, másrészt ne-
ves írókkal, kiadókkal és szerkesztőkkel találkozhat-
nak az érdeklődők, hogy még jobban megismer-
hessék a kortárs magyar irodalmi életet.

A színes programkínálat egyik jelentős részét ké-
pezi a múzeum Import Impró Egyesülettel való
együttműködése. A társulat improvizációs színházi
produkciókat mutat be, illetve a RÉV Színházi Neve-
lési Társulat különböző repertoár-előadásokat hoz
a Rómerbe, valamint közös gondolkodásra hívja a
fiatal közönséget egy-egy témával kapcsolatban,
most például egy alkoholizmussal foglalkozó anyag
van készülőben – árulta el Bojkovszky Zsolt társulati
tag és hozzátette, a fentieken túl próbálnak minden-
kit bevonzani a Rómerbe, aki aktív Győr kulturális
életében: amatőr zenekari koncerteket szerveznek,
s egy komolyzenei koncertsorozat indítását is ter-

vezik a Széchenyi István Egyetem zeneművészetis
hallgatóinak fellépésevel, valamint a jam session és
a jazz klub újraindításán is gondolkodnak.

Az ifjúsági házban a RómerKvelle programso-
rozat keretében is tartanak számos zenei ese-
ményt Horváth Gábor és Szilágyi Norbert DJ, mű-
vésznevén Sikztah szervezésében, akik szerint
nagy lehetőség a Rómer Ház megnyitása a győri
zenei életben. A nagy húzónevek mellett fiatal fel-
törekvő zenekarokat is elhívnak, s rendszerint telt-
házas bulikat tartanak.

Hétről hétre nagy durranást ígérnek, április 30-ra
és május 1-jére pedig ingyenes szabadtéri majálisra
várják az érdeklődőket, erről azonban részleteket csak
később árulnak el.

A programokra közel kétmillió forint támogatást
nyert a múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Ta-
más programjában, hogy reprezentálják a kortárs
magyar élőzenét képviselők színe-javát Győrben.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

„ZEITGENOSSEN” – Konzert
des Győrer Philharmonieorches-
ters am 27. Februar um 19 Uhr im
Richter-Saal. Bei dem Konzert
wirkt mit: Zempléni Szabolcs am
Horn. Die Aufführung ist Bestand-
teil des Nikisch Artur Konzertabo-
nements, in begrenzter Anzahl
sind jedoch auch noch Karten er-
hältlich.

„LEÁNYÁLOM KFT” – „Mäd-
chentraum GmbH” - eine Vorstel-
lung für Erwachsene, am 4. März
um 14.30 Uhr im Vaskakas-Pup-
pentheater. In der neuesten sich
an Erwachsene richtenden Pro-
duktion des Vaskakas-Puppen -
theaters haben die Schaffenden
aus den Gesprächen von Schick-
salen geschiedener Frauen in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts ausgewählt und diese mit vi-
el Humor gespickt. 

„AB NACH AFRIKA!” –
Zu einem Kulturabend
über Afrika lädt am 5.
März um 18 Uhr der Dr
Kovács Pál Komitatsbib-
liothek und Gemein -
schafts raum Club. Bei
der Veranstaltung be kom -
men die Anwesenden
einen Erlebnisbericht über
Ghana und den Kongo in
einem Vortrag von Afrika-
expertin Szilasi Ildikó zu
hören. Illustriert wird ihr
Vortrag durch die proje -
zierten Photographien
des mit dem National
Geographic-Preis ausge-
zeichneten Fotografen
Lantai-Csont Gergely.

Am 26. Februar um 17 Uhr wird
die Ausstellung der Naiven Kunst
des Bildhauers KOVÁCS FE-
RENC im Esterházy-Palast.eröff-
net. Ausgestellt wird eine Aus-
wahl der Kolozsváry-Sammlung.

Am 28. Februar messen sich
ab 18 Uhr in der Universi-
tätssporthalle die Frauen-
handballmannschaften von
CMB CARGO UNI GYŐR
und Miskolc.

Zu einem Bastelnachmittag lädt
am 2. März um 17 Uhr der DR KO-
VÁCS PÁL Komitatsbibliothek
und Gemeinschaftsraum Club alle
Erwachsenen ein. Alle Interessier-
ten können unter der Anleitung
von Törőcsik Kata aus Abfallpapier
Schmuckkästchen bauen.

DIE ERGOMETER-LAN-
DESMEISTERSCHAFT be-
ginnt am 28. Februar um 9:45
Uhr in der Audi Arena. 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

VOLT EGYSZER „A NAGY HÁ-
BORÚ” –  az I. világháború kitö-
résének centenáriuma alkalmá-
ból kiállítás nyílik március 5-én
17.30 órakor a József Attila Műve-
lődési Házában. 

IRÁNY AFRIKA! – Afrikáról szóló kulturális estre várják az ér-
deklődőket március 5-én 18 órakor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtára klubjában. Az
előadáson élménybeszámolót hallhatnak Szenegálról, Gháná-
ról és Kongóról Szilasi Ildikó Afrika-szakértő előadásában. Az
előadást a National Geographic-díjjal kitüntetett fotós, Lantai-
Csont Gergely vetített fotográfiái illusztrálják.

BINDE BÁCSI BARÁTAI címmel az Apnoé zenekar gyer-
mekműsorára várják a kicsiket és nagyokat február 28-án
16 órakor a Vaskakas Bábszínházban. Az interaktív műsor-
ban az elveszett kecskék története elevenedik meg a szín-
padon, Csiba Julcsi énekével és Fábián Szabolcs „Csutkó”
táncával kiegészülve.

LEÁNYÁLOM KFT. című előadásra várják a
felnőtteket március 4-én 14.30 órakor a Vas-
kakas Bábszínházban. A bábszínház leg -
újabb, felnőtteknek szóló előadását valós női
sorsok elbeszéléseiből állították össze az al-
kotók, a huszadik század második felének
magyar könnyűzenéivel és sok humorral
megfűszerezve.

LÁSSATOK ENGEM IS! – a győri antológiakö-
zösség estjére várják az érdeklődőket március 4-
én 17 órakor a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér Központi Könyvtára klubjában.
Ez alkalommal Molnár György fotós, szerkesztő,
az antológiaközösség tagja mutatkozik be.  

MÁTYÁS LAJOS nyugalmazott református
esperes akvarell kiállítása nyílik március 2-án
16 órakor a NYME Apáczai Galériájában. A ki-
állítást Köntös László, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület lelkészi főjegyzője nyitja
meg, majd Szalay Szabolcs építész tart vetí-
tett képes előadást a kiállítás során bemuta-
tott templomok építészeti vonatkozásairól.  A
tárlat március 26-ig tekinthető meg.

KORSZAKOK címmel a Győri Filhar-
monikus Zenekar koncertjét hallhatják
mindazok, akik ellátogatnak február 27-
én 19 órakor a Richter Terembe. A hang-
versenyen közreműködik Zempléni Sza-
bolcs kürtön Az előadás Nikisch Artur.

KOVÁCS FERENC naiv szob-
rászművész kiállítása nyílik feb-
ruár 26-án 17 órakor az Ester-
házy-palotában. A tárlat váloga-
tás a Kolozsváry-gyűjtemény-
ből. Látogatható március 29-ig.

„A TESTI-LELKI EGÉSZ-
SÉG” címmel előadás-sorozat
indult az életmódról a VOKE
Arany János Művelődési Ház-
ban. A következő előadás márci-
us 2-án 18 órakor lesz, melynek
témája: A csírák jótékony hatása
– Hogyan töltsük fel vitamin- és
ásványianyag-háztartásunkat
otthon egyszerűen, olcsón és
természetes módon? Előadó:
Szoboszlai Andrea.

FILOZÓFIATÖRTÉNETI ÉS IRODALOMBÖLCSELETI
SZABADEGYETEM következő rendezvényén dr. Boros István
filozófiatörténész: „A reformáció és a reneszánsz magyar költé-
szete” című előadását hallhatják az érdeklődők. A rendezvény már-
cius 5-én 17 órakor lesz a TIT Pannon Egyesület Székházában.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

FEBRUÁR 28., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25 Tör-
ténetek a nagyvilágból  06:55 Csa-
lád-barát Hétvége 09:00 Az ember
bolygója  09:55 A természetfilm
magyar találmány?  10:50 A világö-
rökség kincsei 11:10 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 13:00 Willi-
am és Kate – Egy álom valóra vált 
14:30 Koala a konyhában  16:05
Szeretettel Hollywoodból  16:35 Ég,
föld, férfi, nő  17:35 Gasztroangyal
 18:30 SzerencseSzombat  19:30
Híradó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:25 A Dal – Döntő
22:30 Krumplirózsa  00:25 Bűnö-
sök és szentek  02:10 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:35 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:00 Teleshop 10:55 Kalandor
11:15 a'la CAR  11:50 Trendmánia
 12:20 Havazin  12:55 Street Kit-
chen  13:25 Családom és egyéb
emberfajták  14:00 A nagy svindli 
15:05 Glades – Tengerparti gyilkos-
ságok  16:00 Doktor Szöszi 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:20 Megint 17  21:10 El-
hajlási engedély  23:15 Férfibecsü-
let  01:45 Kéjutazás 2. – Holtsáv 
03:10 Gálvölgyi-show 

04:30 Sue Thomas – FBI  05:10 Ba-
bavilág  05:35 Super Car  06:00
Időnyomozó 06:25 Tv2 matiné 09:25
Egészség Klinika  09:55 Astro-Világ
11:00 Babavilág  11:25 Minden háj-
jal megkent hazug  13:10 Villám
Spencer, a karibi őrangyal  14:10
Walker, a Texas-i kopó  15:10 Wal-
ker, a Texas-i kopó  16:10 Fészkes
fenevadak  18:00 Tények 19:00 A
házinyuszi  21:05 xXx2: A következő
fokozat  23:15 Csillagközi invázió 3.
– A martalóc  01:15 Sportos 01:25
90210  02:10 Pan Am 02:55 A
férjem védelmében  03:40 22-es
körzet – A bűn utcái 

05:55 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon – 32 év múlva 06:55 Élő egy-
ház 07:25 Isten kezében 07:55 Aka-
dálytalanul 08:20 Nóvum  08:50
Univerzum 09:45 Csodabogár 10:15
Az Aranyember  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:05 Ízőrzők: Tót-
komlós 12:40 A Pesti Vigadó 13:10
Belle és Sébastien 13:45 Labdarú-
gás 16:10 A világörökség kincsei
16:30 Köszönöm, hogy elgázolt 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Patika
 19:10 Hogy volt!? 20:10 Az élet sa-
va-borsa  21:00 Királyi harc a napért
 22:50 Dunasport 23:05 Veszprém-
fest 2014 23:55 MüpArt – Csanyi-
Lattmann Quartet feat. Alegre Cor-
rea 01:15 Himnusz 01:20 Világ-nézet
01:45 Akadálytalanul 02:15 Sírjaik
hol domborulnak... 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Jövőkép (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Jövőkép (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Jövőkép (ism.) 10:00 Képújság 18:00
Üzleti negyed (ism.) 18:25 Győr+
Sport (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:00 Győr+ Sport
(ism.) 20:30 Szabadhegyi találkozá-
sok Szarvas József színművésszel
(ism.) 21:45 Konkrét (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 22:50 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 1., VASÁRNAP
M1
05:25 Esély 05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel  06:55 Csa-
lád-barát Hétvége 09:00 Úton-útfé-
len 09:10 Engedjétek hozzám 09:15
Kérdések a Bibliában 09:35 Reformá-
tus magazin 10:00 Evangélikus ifjú-
sági műsor 10:10 Mégis 10:25 Kato-
likus krónika 11:00 Görög katolikus li-
turgia közvetítése Sárospatakról
12:10 Hírek 12:15 Telesport 13:00
Öltések közt az idő  14:30 Én, a séf
 15:55 A rögöcsei csoda  16:55
Büszkeség és balítélet  17:50 Ízek
palotája  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Az elveszett aranyváros foszto-
gatói  22:05 A Lényeg 22:40 Láncra
vert igazság  00:30 Én és a verdám
 02:00 Gyilkos labda – A kerekes -
szék harcosai 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:45 EgészségKalauz  10:15 Te-
leshop 11:10 A Muzsika TV bemu-
tatja  11:40 4ütem  12:10 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
12:45 Házon kívül  13:15 Tuti gi-
mi  14:15 A skacok meg a kuka-
cok  15:50 Kutyafuttában 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cob-
ra 11  19:55 Holnapután  22:10
Beépített múlt  00:05 Portré 
00:40 Védd magad!  02:55 Cobra
11 

04:25 Hazugságok gyűrűjében 
05:15 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2
matiné 09:45 ÁllatoZOO  10:10
Több mint TestŐr  10:35 Astro-Vi-
lág 11:40 Stílusvadász  12:10 Stahl
konyhája  12:40 Monk – Flúgos
nyomozó  13:35 Villám Spencer, a
karibi őrangyal  14:35 Walker, a Te-
xas-i kopó  15:35 Walker, a Texas-i
kopó  16:30 Jégkorszak  18:00
Tények 19:00 Ébredő sötétség 
20:50 Mindenképpen talán  23:00
Saját szavak  01:10 Sportos 01:20
Sue Thomas – FBI  02:05 Sue Tho-
mas – FBI  02:50 Zsaruvér  03:35
Villám Spencer, a karibi őrangyal 

06:05 Isten kezében 06:30 Élő világ-
egyház 07:00 Világ-nézet 07:30 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 07:55
Az utolsó remény  08:30 S.O.S. Baj-
ban az erdő! 10:30 Az emberi csoda
 11:00 Önkéntesek 11:30 Új nem-
zedék  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:05 Vers 12:10 Nótacsokor
12:25 Ízőrzők: Szigliget 13:00 S.O.S.
Bajban az erdő! 14:00 Univerzum
14:55 S.O.S. Bajban az erdő! 16:15
Labdarúgás 18:55 Dunasport 19:05
Időjárás-jelentés 19:10 A világörök-
ség kincsei 19:30 Híradó 20:10 Önök
kérték! 21:10 S.O.S. Bajban az erdő!
21:45 A Rózsaszín Párduc nyomán 
23:20 Dunasport 23:35 Heti Hírmon-
dó 00:05 Királyi harc a napért 
01:55 Himnusz 02:00 Lamantin Jazz
Fesztivál  02:40 Nóvum 

08:00 Kamarai Magazin (ism.) 08:15
Made in Hungary kisfilm (ism.) 08:30
Zooo+ (ism.) 09:05 Konkrét (ism.)
09:15 Jövőkép (ism.) 09:45 Győr+
Sport (ism.) 10:20 Képújság 18:00
Jövőkép (ism.) 18:30 Épí-tech (ism.)
19:00 Győri7 (ism.) 19:50 Konkrét
(ism.) 20:00 KultÓra (ism.) 20:30 Épí-
tech (ism.) 21:00 Zooo+ (ism.) 21:30
Kamarai Magazin (ism.) 21:45 Győri7
(ism.) 22:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 2., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Tűnt idők
mozija 10:20 Család-barát 12:00 Dé-
li harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt 12:55 Roma
Magazin 13:25 Domovina 13:55 Csa-
taterek  14:05 Magyarlakta – vidé-
kek krónikája 15:05 Zorro  15:55
Charly, majom a családban  16:45
Híradó+ 16:55 Lola  17:40 Híradó
17:50 Ridikül  18:40 Szívek doktora
 19:30 Híradó este 20:10 Sporthí-
rek 20:20 Időjárás-jelentés 20:30
Kékfény  21:25 Római helyszínelők
– Árulkodó nyomok  22:30 Az Este
23:05 Híradó 23:15 Sporthírek
23:20 Aranymetszés 00:10 Lola 
00:55 Család-barát 02:30 Műsorszü-
net 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Fókusz Plusz  13:20 Ízes élet – Ma-
utner Zsófival  13:40 Reflektor 
14:00 Fókusz  14:30 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:15 Dr. Csont  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 Döglött akták  23:45
Magyarul Balóval 00:20 Piszkos csa-
pat  01:20 Reflektor  01:35 Fur-
csa páros  02:20 Teresa  03:10 Te-
resa 

04:20 Monk – Flúgos nyomozó 
05:05 Csapdába csalva  05:30 Csa-
ládi Titkok  06:20 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 06:25 Té-
nyek Reggel 06:50 Mokka  09:30
Stahl konyhája v 09:35 Babapercek
 09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  17:25 Fiorella 
18:00 Tények 19:35 Jóban Rosszban
 20:20 Éden Hotel  21:30 A Bour-
ne-ultimátum  00:00 Az elnök ár-
nyékában  01:00 Tények Este 01:45
Aktív  02:05 Sportos 02:15
EzoTV.hu 03:15 Elit egység 

06:30 Híradó 06:35 Rome Reports –
Vatikáni híradó 07:00 P'amende
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Isten kezében 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 A világörökség
kincsei 09:25 Elcserélt lányok 
10:05 Hagyaték 10:35 Hazajáró
11:05 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:15 Idő-
járás-jelentés 12:20 Vers 12:25 Napi-
rend előtt 12:50 Közvetítés a parla-
ment üléséről 16:30 Térkép 16:55 Jö-
vő-Időben 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Közbeszéd
19:05 Hölgyek öröme  20:00 Don
Matteo  20:55 Hírek 21:05 Du-
nasport 21:10 Dr. Lala  22:15 Új El-
dorádó II. 23:10 Kultikon  23:25 Ro-
boz Ágnes 00:10 A Rózsaszín Párduc
nyomán 

08:00 KultÓra (ism.) 08:30 Konkrét
(ism.) 08:40 Győri7 (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:10 Képújság
17:15 Győri ETO FC–Fehérvár labda-
rúgó-mérkőzés 18:35 Arrabona év-
századai  18:45 Konkrét  19:00 Hír-
adó  19:20 Sporthírek  19:30 Győr+
Sport  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Győr+ Sport
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Győr+ Sport
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Győr+ Sport
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 3., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Az Isten em-
bere – Mindszenty bíboros Észak-
Amerikában  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Srpski Ekran 13:00 Un-
ser Bildschirm 13:35 A rejtélyes XX.
század  14:10 Gasztroangyal 
15:05 Zorro  15:55 Charly, majom
a családban  16:45 Híradó+ 16:55
Lola  17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Grand Hotel  21:20
Grand Hotel  22:10 Az Este 22:45
Híradó 22:55 Sporthírek 23:05 Ezüst-
Patak  23:10 Közösen a jövőért 
00:05 Lola  00:50 Család-barát
02:25 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Havazin  13:20 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:40 Reflektor  14:00
Fókusz  14:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:15 Castle
 22:15 RTL Klub Híradó 22:45 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
23:15 Magyarul Balóval 23:50 Brand-
mánia  00:25 A főnök  01:25 Ref-
lektor  01:35 A Grace klinika 
02:20 EgészségKalauz 

04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:30 Kasza!  22:35
Ébredő sötétség  00:35 Tények Es-
te 01:20 Aktív  01:40 Sportos
01:50 EzoTV.hu 02:50 King & Max-
well  03:35 Hunky Blues – Az Ame-
rika Álom 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Nóvum  08:30
Híradó 08:35 Virágzó Magyarország
09:00 Közvetítés a parlament ülésé-
ről 14:00 Kossuth-szoboravatás
15:00 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 15:20 Az utolsó remény 16:00
Tálentum 16:30 Térkép 16:55 Jövő-
Időben 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Rex felügyelő  20:00
Don Matteo  21:00 Hírek 21:05 Du-
nasport 21:15 A stadion őrültjei
22:45 Kultikon  23:05 A fehér sejk
 00:30 Himnusz 00:35 Hírek 00:40
Hazajáró 01:05 Szerelmes földrajz
01:35 Pannon expressz 02:05 Hagya-
ték 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Győr+ Sport (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Győr+ Sport (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:00 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 TV torna  19:00 Híradó  19:20
Sporthírek  19:30 Civil kurázsi  20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Civil kurázsi (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Civil kurázsi (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Civil kurázsi (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

MÁRCIUS 4., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Az Isten em-
bere – Mindszenty bíboros Észak-
Amerikában  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Hrvatska kronika 13:00
Ecranul nostru 13:25 Útravaló 13:45
Európai szemmel  14:15 Grand Ho-
tel  15:05 Grand Hotel  15:55
Charly, majom a családban  16:45
Híradó+ 16:55 Lola  17:40 Híradó
17:50 Ridikül  18:40 Szívek doktora
 19:30 Híradó este 20:10 Sporthí-
rek 20:20 Időjárás-jelentés 20:30
Cédrusliget  21:20 Szabadság tér
'89 22:05 Az Este 22:40 Híradó
22:50 Sporthírek 23:00 Summa
23:30 Élet az amisokkal 00:20 Lola 
01:05 Család-barát 02:40 Műsorszü-
net 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Street Kitchen  13:20 Ízes élet –
Mautner Zsófival  13:40 Reflektor 
14:00 Fókusz  14:30 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:15 Szulejmán  22:20 RTL Klub
Híradó 22:55 Házon kívül  23:25
Magyarul Balóval 23:55 Reflektor 
00:15 Északi szakik  02:20 Teresa
 03:10 Teresa 

04:35 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:35 Amerikai pite 2.
 23:40 Lángoló Chicago  00:40
Tények Este 01:25 Aktív  01:45
Sportos 01:55 EzoTV.hu 02:55 Röp-
pentyűöv 

06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Akadálytala-
nul 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:20 Elcserélt lányok 
10:05 Don Matteo  11:10 Rex fel-
ügyelő  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:15 Időjárás-jelentés 12:25
Kívánságkosár 14:25 Vers 14:30 Uni-
verzum 15:00 Gyógyító hagyomány –
Bőkezű természet  15:30 Méhek –
Élet a királynőért 16:30 Térkép 16:55
Jövő-Időben 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Közbeszéd
19:05 Párizsi helyszínelők 19:55 Don
Matteo  20:55 Hírek 21:05 Du-
nasport 21:10 Fapad 21:40 Az epso-
mi úriember 23:10 Kultikon 23:30
Panoráma 00:25 Óh, Dzsingisz! 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Civil
kurázsi (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Civil
kurázsi (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Civil
kurázsi (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét  19:00 Híradó  19:20 Sport-
hírek  19:30 KultÓra 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
KultÓra (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 KultÓ-
ra (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 KultÓra (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 6., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 A Pannon
kőtenger 10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék 13:00 Esély 13:30
Csataterek  13:40 A világméretű
használtruha-biznisz  14:15 Zorro
 15:05 Zorro  15:55 Charly, ma-
jom a családban  16:40 Híradó+
16:55 Lola  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora  19:30
Híradó este 20:10 Sporthírek 20:20
Időjárás-jelentés 20:30 Rómeó és Jú-
lia  22:10 Az Este 22:45 Híradó
22:55 Sporthírek 23:05 A cinkos 
01:05 Lola  01:45 Család-barát
03:20 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Kalandor  13:20 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:40 Reflektor  14:00
Fókusz  14:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:15 Erő-
nek erejével  23:10 RTL Klub Hír-
adó 23:40 Magyarul Balóval 00:15
Kemény motorosok  01:20 Reflek-
tor  01:40 Havazin  02:15 Kalan-
dor 02:35 4ütem  03:00 Teresa 

05:05 Csapdába csalva  05:30 Csa-
ládi Titkok 06:20 HUNGARIKUMOK
– made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:50 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40 Te-
leShop (reklámf.) 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka 15:55 Emlékezz, Reina 16:55
A Macska 17:25 Fiorella 18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:30 A konyha ördöge
 22:40 Frizbi Hajdú Péterrel  23:45
Grimm 00:45 Tények Este 01:30 Ak-
tív  01:50 Sportos 02:00 EzoTV.hu
03:00 Combat Hospital – A Frontkór-
ház  03:45 Felejthetetlen 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Rondó 07:00 Al-
pok-Duna-Adria 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Pannon expressz
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05 Nép-
rajzi értékeink 09:15 Elcserélt lányok 
10:00 Don Matteo  11:00 Észak és
Dél  12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:15 Időjárás-jelentés 12:25 Kí-
vánságkosár 14:15 A tenger kincsei és
legendái  15:05 Jövő-Időben 15:20
Labdarúgás 17:30 Térkép 18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Roc-
ca parancsnok 20:05 Don Matteo 
21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15
Columbo: Összeesküvők 22:50 Kul-
tikon  23:10 El Paóban nő a láz 
00:45 Vers 00:55 Himnusz 00:57 Hí-
rek 01:00 Hazajáró 

06:45 TV torna  07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Széchenyi Híradó az egyete-
mes tudás műsora 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Széche-
nyi Híradó az egyetemes tudás műso-
ra (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Széchenyi Hír-
adó az egyetemes tudás műsora (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Széchenyi Híradó az egye-
temes tudás műsora (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Az Isten em-
bere – Mindszenty bíboros Észak-
Amerikában  10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Rondó 13:00 Alpok-
Duna-Adria 13:30 Átjáró 14:00 Céd-
rusliget  14:50 Zorro  15:40
Charly, majom a családban  16:30
Híradó+ 16:45 Lola  17:30 Szeren-
cse Híradó  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora  19:30
Híradó este 20:10 Sporthírek 20:20
Időjárás-jelentés 20:30 Meglógtam a
Ferrarival  22:15 Az Este 22:50 Hír-
adó 23:00 Sporthírek 23:05 Baran-
golások öt kontinensen  23:40 Tör-
ténetek a nagyvilágból  00:10 Lola
 00:50 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Trendmánia  13:20 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival  13:40 Reflektor 
14:00 Fókusz  14:30 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:15 CSI: Miami helyszínelők 
22:15 RTL Klub Híradó 22:45 Gyilkos
elmék  23:45 Magyarul Balóval
00:20 Odaát  01:20 Reflektor 
01:35 Titkok otthona  02:15 a'la
CAR  02:40 Teresa 

04:35 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:30 NCIS  22:35
Hawaii Five-0  23:35 Az indíték 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 EzoTV.hu
02:50 Életfogytig zsaru  03:35 Élet-
fogytig zsaru 

06:30 Híradó 06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Csodabogár
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05 A vi-
lágörökség kincsei 09:25 Elcserélt lá-
nyok 10:10 Don Matteo 11:10 Pá-
rizsi helyszínelők  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelen-
tés 12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:30 Erdélyi történetek 15:00 Gyó-
gyító hagyomány – Füvesasszonyok,
kenőemberek  15:30 A villámlás
16:30 Térkép 16:55 Jövő-Időben
17:10 Elcserélt lányok 18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:35 Közbeszéd 19:05 Észak és
Dél  20:05 Don Matteo  21:00 Hí-
rek 21:05 Dunasport 21:15 Csók,
anyu  23:00 Kultikon  23:20 Mü-
pArt classic – Beethoven-est 01:00
Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
KultÓra (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 KultÓ-
ra (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 KultÓra (ism.)
10:00 Képújság 18:35 Arrabona év-
századai (ism.) 18:45 TV torna  19:00
Híradó  19:20 Sporthírek  19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

WWW.HATOS.HU

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04) NMH SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan

• Érettségire felkészítés angol és német nyelvbôl

• AKCIÓS francia és spanyol kezdô tanfolyamok

• Fordítások szakképzett fordítók által

• ÖSD, EURO, ECL, City&Guilds, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok több szinten is  

• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral
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szerző: dr. mosonyi péter urológus
szakorvos

A húgyúti fertőzések világszerte szá-
mos embert érintenek és jelentős ter-
het rónak az egészségügyi ellátó in-
tézményekre. A mindennapi gyakor-
latban megkülönböztetünk egyszerű
és komplikált infekciókat, ami előreve-
títi a kezelési stratégiát is.

Hólyaghurut
Az egyszerű csoportba tartozik a

húgyhólyag gyulladásával járó „ciszti-
tisz”, hólyaghurut, hétköznapi néven
felfázás is, mely a hölgyeknél jóval
gyakoribb előfordulású és könnyen
gyógyítható. A tünetek egyszerűen fel-
ismerhetőek, a nők életük során átla-
gosan egyszer találkoznak velük: gya-
kori, fájdalmas, égető, parancsoló vi-
zelési inger, mely járhat alhasi fájdal-
makkal, sőt véres vizelettel is. 

A kórokozó leggyakrabban egy
úgynevezett Escherichia Coli nevű
baktérium, mely a húgycsövön keresz-
tül kerül be a húgyhólyagba, ahol
megtapad a nyálkahártyán és gyulla-
dást idéz elő. A fertőzés kialakulását
és fenntartását elősegítheti többek
között a kevés folyadékfogyasztás, vi-
zelési nehézség, húgyúti kövek, ide-
gentestek (katéter), valamint immun-
rendszeri hiányosságok, cukorbeteg-
ség, terhesség.

A hét orvosi témája:

Ha fáj és csíp — 
a felfázás kezelése

Kivizsgálás
A kivizsgálás és a kezelés a házior-

vos feladata: a leggyakrabban az
anamnézis felvételét és fizikális vizs-
gálatot követően elég egy vizeletteszt,
hogy diagnózishoz jussunk és rövid
antibiotikumos kezeléssel látványos
sikert érhetünk el. A nem megfelelő
terápia kis részben akár további szö-
vődményeket okozhat, így a fennálló
fertőzés súlyosbodik és a komplikált
csoportba kerül.

Megelőzés
Nagyobb részben a hólyaggyulla-

dás kezelés nélkül, spontán is meg-
gyógyulhat, bár a tünetek ilyenkor hó-
napokig is fennállhatnak, ezért nem ér-
demes várni a háziorvos felkeresésé-
vel. Vizsgálati becslések szerint a pa-
naszos nők 20-30%-ánál ismétlődő
gyulladás alakul ki, erről akkor beszé-
lünk, ha az elmúlt 6 hónapban kettő,
vagy az elmúlt évben három alkalom-
mal kellett kezelésben részesíteni. En-
nek megelőzésére számos lehetőség
adódhat: bő folyadékfogyasztás, tőzeg -
áfonya-kivonat, változatos teák alkal-
mazása, higiénés szokások megvál-
toztatása, nemi aktust követő forszíro-
zott vizelés, egyes nőgyógyászati
problémák szanálása. Nem utolsósor-
ban szükséges lehet akár hosszan tar-
tó alacsony dózisú antibiotikumos ke-
zelés is a kellő eredmény eléréséhez.
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Sikertelen újévi fogadalmak

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Mostanára már minden bizonnyal kide-
rült, hogy néhány, a helyes életmódot
vagy a fogyást érintő újévi fogadalma bi-
zony kudarcba fulladt. Fontos, hogy fog-
lalkozzon ez egészségével, és célokat
tűzzön ki maga elé, de vannak olyan el-
határozások, amelyek többet ártanak,
mint használnak. 

Edzés és szénhidrátfogyasztás
Csak fokozatosan lehet elkezdeni az

edzést. Ha valaki január 2-án nagy elha-
tározással nekilátott, hetente hétszeri
edzéstervet felállítva, bizonyára hamar
rossz vége lett. Nemcsak izomláz alakul-
hat ki, hanem akár súlyosabb sérülést is
okozhat a bemelegítés nélküli megeről-
tető sportolás. 

A szénhidrátok nem mind ellensége-
ink, és a fogyásnak sem akadálya a fo-
gyasztásuk. Kerülni kell a fehér kenyeret
és a feldolgozott élelmiszereket, de a
szénhidrátok elengedhetetlenül szüksé-
gesek a szervezet fűtőanyagaként. Korlá-
tozza a hozzáadott cukrokat, és fogyasz-
szon minél több rostos zöldséget, teljes
kiőrlésű gabonából készült terméket.

Irreális fogyókúrás célok
Ha valaki újévkor megfogadta, hogy

egy hónap alatt 5 kilót lead, ne csodálkoz-
zék, ha mostanra esetleg még többet hí-
zott. A kivitelezhetetlen célok kudarcra
vannak ítélve, kövesse ebben is a fokoza-
tosság elvét. A „nem eszem a TV előtt”
vagy „otthonról viszek egészséges ebé-

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Méregtelenítsünk, fogyjunk egészségesen!
szerző: döme erika gyógy- és sportmasszőr,
testkozmetikus, beauty center
fotó: illusztráció

Kevesen tudják talán, hogy a sikeres fogyókúra
egyik alappillére a méregtelenítés! Ez nem csak a
máj és a vesék méregtelenítését jelenti, hanem a
sejtek, sejt közötti állományok méregtelenítését is.
Ahhoz hogy a súlyvesztés meginduljon, először a
toxinokat és a sejtek közé beépült felesleges vizet
kell a szövetek közül eltávolítani. Ezek a felesleges
anyagok nem csak gátolják  a zsírsejtek lebomlását,
hanem további méreganyagok, vízmegkötését se-
gítik elő. Így nem csak a zsírpárnánk növekszik, ha-
nem a bőrünk is narancsbőrössé, petyhüdté válik.
Ennek megelőzésére, illetve a már kialakult problé-
ma kezelésére szeretnék két kezelést a figyelmükbe
ajánlani.

Kontúrfáslizás
Ez egy olyan fáslizási eljárás, ami gyors és tartós

térfogatcsökkenés mellett a mély kötőszövetek mé-
regtelenítését is lehetővé teszi. Előnye a többi keze-
léssel szemben, hogy 3 kezelésből áll a kúra, így a
rohanó életmódunkba is remekül beilleszthető. Egy
kezelés során összességében 15-30 cm fogyás ta-
pasztalható, így a 3. kezelés végére ruhaméretünk
1-2 mérettel történő csökkenését tapasztalhatjuk.
A teljes testre felvitt mélytengeri iszapos fáslik a kö-
tőszövet mélyebb rétegeiben fejtik ki hatásukat oz-
mózis útján. Ennek köszönhetően a kezelések so-
rán nem csak a fogyást tapasztaljuk, hanem közér-
zetünk javulását, bőrünk kisimulását, feszesedését.
Bőrbetegségek (ekcéma, pikkelysömör) és ízületi
gyulladások kezelésében is rendkívül jó alternatív
terápia.

A természetes anyagoknak és a méregtelenítés-
nek köszönhetően minden korosztálynak, férfiak-
nak és nőknek egyaránt ajánlott!

Aromaterápiás testpakolás
Ez egy olyan eljárás, amelynek során célzot-

tan onnét fogyunk, ahonnét szeretnénk, tehát a
problémás testrészekre (has, fenék, comb) irá-
nyul a figyelem. A kezeléseket egyénre szabottan
állítjuk össze, így nem csak a fogyást tapasztal-
juk hanem ezzel párhuzamosan eltűnik a na-
rancsbőr, a bőr feszessé, simává válik, a striák el-
halványulnak.  A fogyás a kezelés közben kiala-
kult thermoaktív folyamatnak köszönhető, amely-

nek lényege, hogy a bőrre felvitt krémek, olajok
hatására a bőr felső rétegeiben vérbőség alakul
ki, így elvonva a hőt a bőr alsóbb rétegeiből. Mi-

vel a szervezetünk az egyensúlyra törekszik, így
ezt a hőmérséklet-különbséget a felsőbb réte-
gek „elégetésével” éri el. Az így elégetett zsír,
méreganyagok a nyirokrendszeren keresztül
ürülnek ki. Ez egy teljesen fájdalommentes, kel-
lemes eljárás, amely közben a vendég  pihenhet,
regenerálódhat. A természetes anyagoknak, mé-
regtelenítésnek köszönhetően, itt is tapasztalhat-
juk a fogyás mellett a közérzetünk javulását,
energikusabbá válunk a kúra végére.

det a munkahelyemre” követhető, meg-
valósítható elhatározások. A kalóriabevi-
tel radikális csökkentése nem fenntartha-
tó, ráadásul súlyos egészségkárosodást
is okozhat, lelassul az anyagcsere, drasz-
tikusan esik a vércukorszint. Nőknél napi
1200-1600, férfiaknál 1600-2000 kalória
lehet az ideális a tartós, lassú súlycsökke-
néshez. A kalóriacsökkentett készétele-
ket mindenképpen kerüljük, gyakran tar-
talmaznak hozzáadott cukrot vagy mes-
terséges édesítőt, színezéket.

Divatos fitneszprogramok
Ne dőljön be minden reklámnak, ne

kövesse a legújabb trendeket, hanem
beszélje meg háziorvosával, melyik ed-
zésforma a legjobb, mert az ismerős or-

vos tisztában van kórelőzményével és a
jelenlegi egészségi állapotával.

Hasonló a helyzet a felkapott edzési
programokkal, mert ezek nem személyre
szabottak, nem mindenkinek egyformán
jók. Nincs szükség a legújabb divathóbort-
ra a diéták terén sem, kövesse a kiegyen-
súlyozott, alapvetően növényi eredetű,
egészséges zsírokat tartalmazó, változatos,
nem feldolgozott ételekből álló étrendet. 

Jutalmazza meg magát!
Minden alkalommal, amikor sikerült

megtennie egy nagyobb lépést vagy el-
lenállt a csábításnak, lepje meg magát
valamivel. Az a lényeg, hogy ha vissza is
esett valamiért, ez nem jogosít fel a fo-
gadalma feladására. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Székelyföldről általánosságban is
könyveket megtöltő hosszúságban
lehetne beszélni, sorozatunk beve-
zető részében ezért leginkább azo-
kat az ismertetőjegyeket szeretnénk
felvázolni, ami a mi szívünket legin-
kább rabul ejtette. Ha Székelyföldet
szeretnénk körülhatárolni, legin-
kább a történelmi megközelítést
tudjuk segítségül hívni. Ez alapján
Székelyföld alatt az erdélyi székely
székek (az egykori közigazgatási te-
rületek elnevezései) területeit értjük.
Ide tartozik a mai Kovászna (egykori
Háromszék) és Hargita megye (Csík-
szék és Udvarhelyszék), Maros me-
gye egy része (Marosszék), valamint
Fehér és Kolozs megye kisebb ré-
szei (Aranyosszék), ezeken kívül pe-
dig néhány település Neamț és Bá-
kó megyékből. Ha egyszerűbb meg-
határozást keresünk, akkor Erdély
azon területe, ahol még napjainkban
is túlnyomórészt magyarok élnek. In-
nen származik a tömbmagyarság ki-
fejezés. Erdély többi részén sajnos
ma már csak szórványmagyarságról
beszélhetünk, de ez már egy másik,
és sokkal szomorúbb történet.

Ha röviden szeretnénk Székelyföl-
det jellemezni, azt mondhatnánk, ez
a hatalmas termetű fenyők, a vadre-
gényes hegyvidékek, a források, pa-
takok, borvizek, az ízek, a színek, a
legendák és a jó szó otthona. Kicsit
bővebben: Székelyföldön minden te-

lepülés rejt valamilyen kincset, cso-
dálatos épített emlékei, középkori
templomai, műemlékei szinte meg-
számlálhatatlanok. Említhetnénk az
Orbán Balázs (Székelyföld földrajzá-
nak, természetrajzának és történel-
mének leírója) sírjához vezető lenyű-
göző székelykapu-sort Szejkén, a
Szent László-legendát őrző fakazet-
tás templomot Gelencén, a székely
hősök emlékére meredező kopjafá-
kat a Nyergestetőn, a Székely Tá-

madt Várat Székelyudvarhelyen, Ta-
mási Áron szülőházát és síremlékét
Farkaslakán. Gazdag természeti kin-
csei között a számos ízletes ásvány-
vizet adó forrást, a gyógyító gázokat

eregető mofettákat, a hegyekkel kö-
rülzárt Szent Anna-tavat, vagy a
szomszédjában található mohos tő-
zeglápot (vagy ahogy arrafelé mond-
ják: Kukujzás posványt) említhet-
nénk. A Gyilkos tó, amelyből szuro-
nyokként ágaskodnak kifelé a leom-
ló hegy egykori fenyőfái, és a mellet-

te található, hatalmas sziklákról és
gyorsvizű patakjáról híres Békás-
szoros önmagában is megér egy mi-
sét (vagy legalábbis egy epizódot a
sorozatunkban). Említhetnénk to-
vábbá gazdag, ma is élő népi kultú -
ráját, a korondi kézműveseket, fafa-
ragókat, fazekasokat, sőt taplászokat,

Székelyföldrôl általában

Most induló sorozatunkban a csodálatos Székelyföld egy-egy
gyöngyszemét mutatjuk be olvasóinknak. Tesszük ezt nem tit-
koltan a kedvcsinálás szándékával, hogy aki teheti, a családi
nyaralás megtervezésekor vegye számításba ezt a gyönyörű,
ezer kincset rejtő magyar vidéket. Nem fogja megbánni.

Székely kincsestár

Ez a hatalmas termetû fenyôk,
a vadregényes hegyvidékek, 
források, patakok, borvizek,

az ízek, a színek, a legendák
és a jó szó otthona
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akik a gombából készítenek kalapot,
terítőt és egyéb remekműveket. A
csodálatos ételek nem merülnek ki
a nálunk is népszerű kürtőskalács,
székelykáposzta vonalon, a csorba-
leves, az erdélyi fánk, a különböző
áfonyás ételek, a pisztráng és a sült
húsok ezer ízű lakomákat ígérnek,
falatozzunk akár háznál, akár kis fo-
gadókban, vagy akár a Brassó belvá-
rosában található Pilvax nevű ma-
gyar étteremben. 

Székelyföldön a látnivalók mellett
a programok is színesek, amelyek
közül a leghíresebb a csíksomlyói
búcsú. Pünkösdkor több százezer
magyar érkezik a Kissomlyó-hegy
és a Nagysomlyó-hegy közti nyereg-
be, hogy együtt vallják meg hitüket.
A vallásos ünnep egyben a világban
szétszórtan élő összmagyarság ösz-
szetartozásának jelképévé is vált. A
csíksomlyói búcsút később részlete-
sen is bemutatjuk, egyelőre elég
annyit mondani róla, a világ leghát-
borzongatóbb élménye százezrek
torkából egyszerre hallani a magyar
és a székely himnuszt. Említhetnénk
még az Ezer székely leány napját,
amely a népzene és néptánc ünne-
pe, de akár a Tusványosnak becé-
zett Bálványosi Szabadegyetem és
Diáktábor programjait is, amelyen a
könnyűzenei koncertek és érdekes
beszélgetések mellett hagyományo-
san minden évben Orbán Viktor mi-
niszterelnök is előadást tart. A Mak-
sa melletti Óriás-pincetető festői
helyszínt biztosít a Székely Vágtá-

nak, amelyet a Nemzeti Vágta előfu-
tamaként tartanak számon, de önál-
ló programként is messzemenően
megállja a helyét. Persze ahány ház,
annyi szokás, vagyis ahány telepü-
lés, annyi fesztivál: Töltött Káposzta
Fesztivál Parajdon, Kokojza Fesztivál
Gyergyószentmiklóson, vagy a Szé-
kelyföld Napok Székelyudvarhelyen.
A vidék télen is rengeteg élményt kí-
nál, sípályái mellett különleges szó-
rakozás például a Szent Anna-tóhoz
vezető szerpentinen leszánkózni,
majd visszahúzatni magunkat a te-
repjáróval, amelynek vonóhorgára
sorba kötik a fakutyákat.

Az itt megvillantott kincsek való-
ban csak a jéghegy csúcsai, ráadá-
sul a felvázolt értékeken kívül Erdély-
ország legnagyobb varázsa az ott
élő emberekben rejlik. Kedvessé-
gükben, őszinteségükben, egyenes-
ségükben, ízes beszédükben és csa-
varos észjárásukban. Szívdobogtató
történeteiket akár éjszakákon át is
hallgatná az ember a pattogó tábor-
tűz mellett. Pálinkát kortyolva, flek-
kent sütögetve, néha sírva, néha ne-
vetve igaz barátokra lelhetünk. Most
induló sorozatunkban az ezernyi
kincsből szeretnénk megmutatni né-
hányat a Kedves Olvasónak. A leírá-
sok hangsúlyozottan szubjektívek
lesznek, hiszen a szerző saját élmé-
nyein alapulnak. Célunk az érdeklő-
dés felkeltése, érzelmi hídépítés ma-
gyar és magyar között. Első utunk a
Székelykőhöz vezet, oda, ahol min-
den reggel kétszer kel fel a nap.
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Szereplôk: PHILIP MARKHAM — Hujber Ferenc; JOANNA
MARKHAM — Kiss Ramóna; HENRY LODGE — Gesztesi Károly;
LINDA LODGE — Vanya Tímea; ALISTAIR SPENLOW — Száraz Dé-
nes; SYLVIE — Bugár Anna; TRISTAN PANGBOURNE — Harmath
Imre; MISS COOK — Bánfalvy Ági; MISS WILKINSON — Görgényi
Fruzsina. Rendezô: Horváth Csaba; Producer: Bánfalvy Ági, HCS;
Díszletés, jelmeztervezô: Szlávik István

Jegyrendelés, info:
(96) 326 522, (96) 524 701

Jegyek a helyszínen és a Tourinform Irodában
válthatók!

Az Új Zöldfa étterem ajánlata

szerző: koloszár tamás fotó: o. jakócs péter

Minden nap négyféle menüvel várjuk a kedves ven-
déget, amiben van tészta, reformétel, klasszikus és
főzelék – mondja Felföldi Nándor séf, aki elárulja azt
is, éppen étlapváltás előtt állnak, így azoknak is ér-
demes betérni, akik már jól ismerik a régit.

A Zöldfa a hatvanas évek óta fogalom Győr ven-
déglátásában. Generációk sora ismeri a helyet. En-
nek egyik bizonyítéka, hogy az étteremben sok
olyan fiatal pár tartja esküvőjét, akiknek a szülei is
itt ünnepelték a lakodalmukat. 

A családi tulajdonban levő Zöldfa étterem akkor
vette fel neve elé az Új jelzőt, amikor teljes átalakí-
táson esett át. A beruházás következtében modern
megjelenést kapott az étterem.

Az volt a tulajdonosok célja, hogy napjaink trendjei-
hez maximálisan igazodó és minden igényt kielégítő ét-
terem legyen a Zöldfából – hangsúlyozza Felföldi Nán-
dor, aki még nem is élt, amikor a Zöldfa étterem először
indult el hódító útjára, s most minden bizonnyal másod-
szor is hasonló eredményekkel büszkélkedhet majd.

És akkor következzék a séf által összeállított étel
levessel és főétellel.

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg burgo-
nya, 2 dl tejszín, tárkony ízlés szerint,
őrölt fekete bors, szerecsendió, só.

Elkészítés módja: a kockára vá-
gott burgonyát puhára főzzük, befű-
szerezzük, a tejszínt hozzáadjuk, majd
botmixerrel pürésítjük.

Csirkegaluska, hozzávalók: 15
dkg darált csirkemell, 1 db tojás, friss
snidling, só, fekete bors.

Elkészítés módja: A darált csirke-
mellet tojással összekeverjük, befű-
szerezzük, galuskákat szaggatunk,
amelyeket sós lobogó vízben tíz per-
cig főzzük.

Leves: Tárkonyos burgonyakrémleves csirkegaluskával

Fôétel: Aszalt paradicsommal és túróval töltött csirkemell, fettuccine tésztával,
rozé sajtmártásban, rukkolával, házi paprikalekvárral
Hozzávalók négy személyre: 60
dkg csirkemell, 15 dkg túró, 10
dkg aszalt paradicsom, 20 dkg
füstölt sajt, 1 dl rozébor, 2 dl tej-
szín, vaj, liszt, marék rukkola. A
paprikalekvárhoz cukor és 2 db
kaliforniai paprika.

Elkészítés módja: A csirke-
mellet szeletekre vágjuk, kiterít-
jük, áttört túróval, aszalt paradi-
csommal töltjük, majd alufóliá-
ban 180 fokon 20 percig sütjük.
A tésztát kifőzzük, közben vilá-
gos, vajas rántást készítünk,

belekeverjük a rozét és a tej-
színt, sóval ízesítjük, majd 20
dkg füstölt sajtot keverünk a
mártásba. A kifőtt tésztát és a
mártást összekeverjük, rukko-
lával, paprikalekvárral díszítjük
tálaláskor. 
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

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 páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Szigeti-Horváth Judit.
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Kivitelezési Igazga-
tósága felvételt hirdet az alábbi mun-
kakör betöltésére:

villanyszerelo
Munkavégzés helye: Győr város
területe
Munkakör: • Főállás, 8 órás munka-
végzés • Fizikai munka
Feltétel: • szakirányú iskolai végzett-
ség • B kategóriás jogosítvány • rugal-
masság, terhelhetőség • csapatmunká-
ra alkalmas személyiség • precíz mun-
kavégzés • készenlét vállalása
Előnyt jelent: • erősáramú technikusi
végzettség • szakmai gyakorlat
• vil lamos felülvizsgálati jogosultság

Jelentkezési határidő:
2015. március 9.

Szakmai önéletrajzát bérezési igény megjelö-
lésével a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Munka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Or-
gona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra, kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a „villanyszerelŐ” jeligét.

´́

Februárban is elindította a Győr-Szol Zrt. a minden hó-
napban aktuális darabos szemétszedést. A tízfős
munkacsoport tagjai városrészről városrészre haladva
szedik össze a földről az emberek által eldobált hulla-
dékot. A dolgozók naponta száz zsák szemetet gyűj-
tenek össze. A köztisztaság fenntartásáért a lakosság
is sokat tehet, amennyiben a hulladékot mindenki a
közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőbe dobja. A vá-
ros területén használhatóak a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek és a hulladékudvarok is. Mindkét ingyenes
befogadó pontra igaz, hogy a hulladékot szétválogat-
va, a szabályok szerint lehet elhelyezni.

Javában tartanak a növényápolási munkák. A
cserjemetszés a héten Gyárvárosban, például a
Stadion utcában zajlott, míg a határozati fakivágá-
sok a Belvárosban adtak feladatot a szolgáltatónak.

Győr mindig is szép, virágos város volt. Ahhoz,
hogy a növénydekoráció a tavaszi és a nyári hóna-
pokban megfelelő képet mutasson, komoly előké-
születekre van szükség. A virágosításban most a
tervezés időszaka van, a Győr-Szol szakemberei a
napokban készítik el a virágágyak beültetési tervét.
A Rozgonyi úti üvegházban a héten a kertészek el-
kezdték ültetésre előkészíteni a Belvárosba szánt vi-
rágoszlopokat és virágládákat.

Még lehet jelentkezni a Győr-Szol Zrt.
Távhőszolgáltatási Igazgatóságának
március 6-ra meghirdetett nyílt napjára.
Amint arról lapunk múlt heti számában
már beszámoltunk, az Energiatakaré-
kossági Világnappal egy időben rende-
zett távhőszolgáltatás napján a szolgál-
tató várja Rozgonyi úti telephelyén azo-
kat, akik szeretnének megismerkedni a
győri távhőrendszer működésével.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatóságának nyílt napján, márci-
us 6-án az érdeklődők szakavatott kol-
légák kíséretében bejárhatják a győri
távhőellátás „szívét”, a Rozgonyi utcai
fűtőerőművet. Közelről láthatják, hogy
hol termelik meg azt a hőt, ami a táv-
hőhálózaton és a hőközpontokon ke-
resztül eljut a város 24 ezer lakásába,
felmelegítve azokat. Megnézhetik a
kazánokat, a hővezénylő központot, a
gázmotoros erőművet, sétálhatnak a

Négy éven át tartó szakmai
program keretében növényápo-
lási munkák zajlanak a nádorvá-
rosi köztemetőben.  A sírkertet
üzemeltető Győr-Szol Zrt. 2014
tavaszán felmérte a 3500 darab-
ból álló faállomány állapotát. A
vizsgálat eredményéből kiderült,
hogy a város legrégebbi és leg-
nagyobb köztemetőjében erőtel-
jesebb metszésre szorulnak a
fák. A szemle arra is rávilágított,
hogy sok esetben a sírokkal egy-
idős fák között vannak koros,
kiszáradó, korhadt és beteg
egyedek, amelyek kidőlő törzsei,
letörő ágai veszélyt jelenthetnek
a sírokra. Az üzemeltető Győr-
Szol Zrt. koordinálásában 2015
januárjában megkezdődött a ná-
dorvárosi köztemetőben a szak-
szerű metszés és az elöregedett
fák kivágása. Március közepéig,
ütemterv szerint, az 1-es, a 2-es,
a 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 24-es,

szerző: pannon-víz

A Pannon-Víz Zrt.
ismét várja a víz-
világnapi alkotá-
sokat. Újdonság,
hogy idén a szo-
kásos ajándékokon túl állatkerti belé-
pőket is nyerhetnek a gyerekek! 

• „Gyermekrajzpályázat”, a legki-
sebbeknek: ivóvízhez, csapvízhez, víz-
fogyasztáshoz köthető műveket vá-
runk az apróságoktól.

• „Víz-világnapi séta”, a nagyobbaknak:
látogassatok meg egy közeli vízműtele-
pet, kérdezzetek, fényképezzetek, rajzolja-
tok! Tudjátok meg, hogyan jut el a víz a ku-
takból a vízcsapokba! A telephely-látoga-
táshoz előzetes egyez tetés szükséges.

• „Pannon-Víz plusz”, a kreatívoknak:
olyan fényképezőgéppel vagy mobiltele-
fonnal készített képeket várunk, amiben
az ivóvíz-csapvíz motívum jelenik meg.
Lehet vidám csoportkép egy ivókútnál,
tűzcsapnál, vagy akár egy jól sikerült vi-
zes koccintós felvétel is. 

A kategóriák legjobbjait állatkerti be-
lépőkkel és további értékes ajándékok-
kal jutalmazzuk. A legjobban sikerült al-
kotásokra szavazni lehet a Pannon-Víz
Facebook oldalán. A legtöbb szavazatot
begyűjtő pályamű közönségdíjat kap, és
a szavazók is állatkerti belépőket nyer-
hetnek. Részletes pályázati kiírást a
www. pannon-viz.hu weblapon találtok.
Várjuk a pályaműveket, szeretnénk mi-
nél több állatkerti belépőt kiosztani a
nyertes gyerekeknek! 

Pályázz és nyerj!

Várják az érdeklôdôket
a távhôszolgáltató nyílt napján

80 és 101 m-es kémények tövében.
Megismerhetik, hogy miért környezet-
barát, miért biztonságos a távhőellá-
tás, miért lehet fontos eszköz a meg-
újuló energia hasznosításában.

A március 6-i nyílt napra 12 és 14
óra közötti időben iskolák, osztályok je-
lentkezését is várják. A lakossági meg-
tekintés 14 és 17 óra között zajlik, a kis
létszámú csoportok egész órakor indul-
nak, az utolsó csoport 17 órakor kezdi
meg a bejárást. A telepen érdemes
majd jól odafigyelni az elhangzottakra,
mert a rendezők játékos totóval is ké-
szülnek, sőt a legjobb eredményt elérő
látogatók ajándékcsomagot is kapnak.
Gyülekezés a Győr-Szol Zrt. Távhőszol-
gáltatási Igazgatóságának Rozgonyi ut-
cai telephelyén (9028 Győr, Rozgonyi u.
44.), a porta előtt, a kerékpártárolónál
lesz. A nyílt napra 2015. március 5-én
12 óráig a media@gyorszol.hu e-mail

címen lehet jelentkezni. A regisztráció
azért fontos, mert a szervezők csak az
előzetesen e-mailben feliratkozóknak
tudják garantálni, hogy a kiválasztott
időpontban mehessenek be a működő
üzembe, amelyet mindenki a saját fele-
lősségére látogathat.

Városüzemeltetési körkép

Növényápolás a temetôben
a 26-os, a 27-es, a 28-as parcel-
lákban dolgoznak a szakembe-
rek. Munka közben is sok észre-
vétel, metszési igény érkezik.
Egyik helyről a másikra nem tud-
nak átmenni pillanatok alatt a
szakemberek, a temetőlátoga-

tók felvetéseit viszont teljesíteni
fogják. Megemlítjük még, hogy
ezen munka részeként, sokak ké-
résének megfelelően, megtörté-
nik a tuják felnyesése és a kisebb
fák alsó gallyazása is. Erre látha-
tunk példát a 34-es, a 35-ös és
a 37-es parcellában. Mindhá-
rom területen a köztemető job-
ban átlátható, ami segíti a va-
gyonvédelmi feladatok ellátását. 

Az elvégzett, összesen mint -
egy hét és fél millió forintba kerü-
lő beavatkozásoknak köszönhe-
tően, a nádorvárosi köztemető-
ben jelentősen csökken a sírokat
veszélyeztető fakidőlés és ág-
leszakadás. Ugyanakkor kisebb
lesz a lombot növesztő fák
aránya, ami ősszel megkönnyíti
majd a temető kitakarítását. 

3500 db fa
található
a nádorvárosi
köztemetôben
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Lapunk megjelenésével egy
időben tárgyalja a városi köz-
gyűlés a győri sportélet 2015-ös
támogatási rendszerét. 

A pénteki közgyűlésen fogadhatják el
a képviselők a város 2015-ös költség-
vetését, amelynek fő számairól lapunk
korábban részletesen is beszámolt.
Szintén a közgyűlés tárgyalja az
élősport támogatására fordítandó ke-
retet, és a képviselők határoznak a
sportpályázatok kiírásáról is.

A város által kialakított élősport-
támogatási rendszer egyszerre járul
hozzá a sportszervezetek, az után-
pótlás-nevelő, fejlesztő alapítványok
magas színvonalú működéséhez, és
fokozottan segíti a lakossági sport-
élet – így az óvodai sportprogramok,
diáksportrendezvények, a „szépko-
rúak” aktív szabadidő eltöltését tá-
mogató foglalkozások – színvonalas
működését, nem utolsósorban fi-

A pénteki közgyûlés dönt
a sportpályázatokról

gyelmet fordít az egészségkárosult-
sággal élők sportolási lehetőségeire
– fogalmazott lapunknak Szombati-
Serfőző Eszter, az önkormányzat kul-
turális és sport főosztályának vezető-
je. Hozzátette, a 2017. évi győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
rendezés és a hozzá kapcsolódó
sportszakmai feladatok az idei év-
ben is kiemelt szerepet kapnak a pá-
lyázati kiírások során. 

A közgyűlés elé kerülő javaslat töb-
bek között tartalmazza azokat a támo-
gatási kereteket is, amelyeket pályáza-
ti úton érhetnek el az érintettek. Az
előterjesztés szerint a sportszerveze-
teket és az utánpótlás-nevelést, fej-
lesztést végző alapítványokat pályáza-
ti úton 284 millió forinttal támogatja
az önkormányzat, az eredményes ver-
senyzők támogatására 15 millió forint
áll rendelkezésre, míg a sportszerve-

zetek rendezvényeinek támogatására
ötmillió forintos keretet különítenek el.
Hárommillió forintos keret erejéig az
egészségkárosult sportolókkal foglal-
kozó sportszervezetek és intézmé-
nyek nyújthatják be pályázataikat. 

A sportpályázati kiírások a szüksé-
ges dokumentumokkal együtt a
sport.gyor.hu honlapról érhetők el a
pénteki közgyűlést követően. A sport
és kulturális főosztály munkatársai
2015. március 3-án, kedden 8.30 óra-
kor tájékoztató keretében ismertetik a
legfontosabb tudnivalókat a pályáza-
tokkal kapcsolatban az érintett szerve-
zetek képviselői részére a Városháza
Zechmeister-termében. A program
keretében Bolla Péter polgármesteri
biztos az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál aktuális kérdéseiről tart be-
számolót. A szervezők minden érintet-
tet szeretettel várnak.

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

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

02. 27.—03. 06.
DELIKÁT

159,- db

Liga margarin
250 g, 636 Ft/kg

Magyar tejföl
20%-os 

330 g, 572,73 Ft/kg

189,- db

999,-kg

Pápai hús füstölt hátsó csánk
1 kg

Kométa
vendégváró
szalámi
Olasz,
Soproni,
Zala
1 kg

Premiko
meggybefôtt
350 gr, 625,71 Ft/kg

219,- db

999,- db

Tomi kristály
mosópor

1,5 kg, 666 Ft/kg

1099,- kg
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

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

Nőnapi műsoros est 
március 7-én (szombaton) 19 órai kezdettel

Aperitif: 1 pohár koktél
Vacsora: Őszibarackos-sajtos sült csirkemell 
• Baconnal és sajttal töltött csirkemell rántva 

• zöldséges rizs • saláta
Desszert: Fekete erdő tortaszelet

A belépő ára vacsorával együtt 3800,-Ft/fő

Fellépnek: 
Bogdán Eszter és Pörneczi Attila
Zongorán kísér: Somogyi Ferenc
Kellemes erotika a Chippendale
fiúk közreműködésével!

Jegyek elővételben az 
étteremben válthatók!

ELVÁRÁSAINK:
• általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarendre való hajlandóság
• jó kézügyesség, megbízhatóság

Jogviszony: határozatlan idejû.
Juttatások: mûszakpótlék, forrasztási pótlék, cafeteria,
utazási támogatás, egészségügyi ellátás.

E-mail: hr@katek.hu  / 9027 Gyôr, Berkenyefa sor 6.

A gyôri székhelyû KATEK Hungary Kft.
munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

OPERÁTOR,
SMD-GÉPKEZELÔ

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Március 6—7—8-án

Köszöntjük a Hölgyeket!
A zongoránál: Nyári Jenô

Minden 
Kedves Vendégünket
Nônap alkalmából
vendégül látjuk 
egy koktélkülönlegességre.

Ünnepi menüvel várjuk Hölgy vendégeinket és kísérôiket!

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Audi-gyárba keresünk ál-
landó szombat éjszakára takarítókat.
Bejelentett munka. Érdeklődni munka-
napokon: 9–17-ig. Tel.: 06-20/993-
5575.

Mindenféle házimunkát,
idősgondozást vállalok ott lakással. Tel.:
06-70/516-0079.

OKTATÁS

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

TÁRSKERESÉS

Komoly kapcsolat remé-
nyében keresem páromat, 40 év kö-
rüli hölgy személyében. 06 20/500-4091

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bádogos,
ács, kőműves munkák végzése.
Tel.:30/355-69-91

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek, ke-
rítések, korlátok készítése, felújítása.
Tel.: 36-30/313-2351. www.ironart.hu.
email.: ironart@ironart.hu

Fakivágás, gyökérkivétel, ásás,
metszés, sövényvágás, bozótirtás, fű -
nyírás, kaszálás! Tel.: 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

Szobafestést, mázolást,
laminált parkettázást vállalok. Nyugdí-
jasoknak kedvezménnyel. Tel.: 06-
30/984-3518.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felméréssel vi-
déken is. Tel.: 06-20/239-9198.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
Izomsorvadás, bénulás, merev nyak,
izomfájdalmak gyógykezelése. Samo-
dai: +36-30/754-3112. www.egesz-
seg-ovo.hu

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon bizalommal! 06-30/451-5367
első három szót kiemelni

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

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

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

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/ 223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. ud-
varáról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

EGYÉB

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay
porcelánt, ezüst tárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órákat,
porcelánokat, festményeket, pén-
zérméket, képeslapot és teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

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

INGATLAN
Győr, Ifjúság krt.-n 35 nm-es,
IV. emeleti, jó állapotú, parkra néző, 1,5 szo-
bássá alakított lakás tulajdonostól eladó.
10.600.000,– Érd.: 06-20/527-5499.

Pápán, a Beke és a Györök Leó utca
sarkán 140 nm-es ház hagyatékból ol-
csón eladó. Kiadásra NATO-nak, vállal-
kozásra kitűnő. Tel.: 06-20/921-7937.

Győr, Belvárosban (Árpád út tűzoltóság
felőli végén) 56 m2-es 1,5 szobás jó ál-
lapotú lakás, bútorozottan, hosszútávra
kiadó. Nagy konyha, kamra, külön fürdő,
WC, erkély, kilátás a Mosoni-Dunára,
parkolás a ház előtti ingyenes parkoló-
ban. Érdeklődni: 20/323-55-21

LAKÁSCSERE
Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es, fél-
komfortos, egyedi gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne, 52–68 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses lakásra.
Sziget, Újváros, kizárva. (Hirdetésszám:
442.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, folyamatos felújítás alatt lé-
vő, határozott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 70 nm-es, határozott- hatá-
rozatlan idejű, 3-4 szobás adyvárosi, gyár-
városi, szabadhegyi, Marcalváros I-en lévő
bérleményre. (Hirdetésszám: 443.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, részben felújí-
tott, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 36–42 nm-es, 1-2 szobás,
szépen karbantartott, nem liftes házban lé-
vő, határozott-határozatlan szerződéses,
nádorvárosi, szabadhegyi, Marcalváros II-
n lévő bérleményre. (Hirdetésszám: 446.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 54 nm-es, kom-
fortos, gázfűtéses, teljesen felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 3-4 szobás, 60–80 nm, első-
sorban szigeti, nádorvárosi, adyvárosi,
marcalvárosi bérleményre. Tartozás át-
vállalása lehetséges. (Hirdetésszám:
444.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1 szobás, hasonló bérleti díjas, ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget, Új-
város, Kossuth és Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 445.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 51 nm-es,
komfortos, műanyag ablakos, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne, 2 szobás, 35-45 nm-es, határozat-
lan-határozott idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, József Attila-lakótelep,
Bán Aladár, Stadion utca kizárva.  (Hir-
detésszám: 447.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 30 nm-es,
egyedi gázfűtéses, részben felújított,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 30–55 nm-es, 2 szobás, bel-
városi, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdetésszám: 448.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne 55-60
nm-es, 2 szobás, határozott-határozat-
lan idejű, Marcalváros I-II-n lévő bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 449.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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

A „HÍD A JÖVÔBE” Értelmi Sérülteket Segítô Alapítvány közhasznú szer-
vezetként tartja fenn a Márton Lakóotthont. Az intézményben autista és ér-
telmileg sérült fiatal felnôttek ápolása, gondozása és foglalkoztatása folyik
2004 októbere óta. Civil fenntartású intézményként évrôl évre egyre na-
gyobb kihívást jelent  az alapítvány számára a lakóotthon mûködtetéséhez
szükséges források elôteremtése. hogy lakóink bizakodással nézhessenek
a jövô elé. 

Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával Ön is járuljon hozzá a Márton Lakóotthon
fenntartásához, hogy lakóink bizakodással nézhessenek a jövô elé!
Köszönjük támogatását!

Kedvezményezett: „HÍD A JÖVÔBE” Értelmi Sérülteket Segítô Alapítvány
9082 Nyúl, Táncsics u. 174. T: 96/540-133. Adószám: 18697373-1-08
Bankszámlaszám: UniCredit  Rt.: 10918001-00000018-64380000
Bôvebb információ: www.martonlakootthon.hu

Adója 1%-ával kérjük, támogassa
a nyúli MÁRTON LAKÓOTTHON
autista és fogyatékkal élô fiataljait!

A Divertimento mûsorában exkluzív interjút
hallhatnak ezen a héten José Cura világhírû
énekessel a nagysikerû Otello elôadásokról, a
magyar közönségrôl és arról, hogy valójában
mit is jelent a klasszikus muzsika? Hamarosan
Gyôrött köszönthetjük a kiváló tenort. 

Emellett nagy sikerrel mutatkozik be a
Nikisch Artúr-bérlet legújabb programja
Korszakok címmel. A koncert rendezôelvérôl
már Rácz Márton karmesterrel  és a pénteki
est szólistájával, Zempléni Szabolcs kürt -
mû vésszel beszélgetünk mûsorunkban.
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Idén is megválasztották Győr
legjobb női és férfi sportolóját,
az év edzőjét, valamint csapa-
tát. Negyedik alkalommal adták
át az év felfedezettje címet, il-
letve másodszor talált gazdára
az a díj, amelyet Borkai Zsolt,
Győr polgármestere hívott élet-
re, s minden évben egy arra ér-
demes győri sportember, spor-
toló vagy szakvezető, közösség
vehet át, aki az adott esztendő-
ben kimagasló teljesítményével
vagy a város történetében
egyedülálló eredményével pél-
daképként állítható a többiek
elé. Az est zárásaként pedig az
is kiderült, ki vehette át 16. alka-
lommal a Győr Sportjáért Élet-
műdíjat.

Borkai Zsolt megnyitóbeszé-
dében úgy fogalmazott:
„Büszkék lehetünk arra, hogy
Győr az elmúlt évtizedekben ered-
ményes, sikeres sportolókat adott
Magyarországnak. Ahhoz viszont,
hogy egy versenyen az élmezőnybe
tudjon kerülni valaki, ahhoz kell a min-
dennapos kitartó munka. A sportoló
mellé pedig kell egy jó edző, egy tá-
mogató család, szponzorok és egy
olyan önkormányzati támogatás, ami-
vel nap, mint nap nyugodtan tudnak

Sportcsillagok ragyognak Gyôr egén

készülni. A győri sporttársadalomnak
van ereje. A számtalan magyar bajno-
ki cím, a világ- és Európa-bajnoki si-
kerek mind ezt bizonyítják. A sikerek

megünneplésére persze meg kell állni
egy pillanatra, a mai este pedig jó al-
kalom erre.” 

A legjobb női sportolók ünneplésé-
vel kezdődött a díjátadó. Első alkalom-
mal került fel a győri sportcsillagok
képzeletbeli dobogójának harmadik
fokára Jakabos Zsuzsanna. A máso-
dik helyre a kenus, Lakatos Zsanett la-
pátolta fel magát. Míg az első a 15-
szörös maratoni világbajnok kajakos
Csay Renáta lett. A férfiak dobogójára
is felkerülhetett két kajakos. Hérics
Dávid a harmadik, míg Kammerer Zol-
tán a második helyen végzett. A 2014-
es év legjobb férfi sportolója Sike Jó-
zsef. A sportlövő a légfegyveres Euró-
pa-bajnokságon Moszkvában a futó-
céllövők között, egyéniben bronzér-
met szerzett, míg csapatban Boross

László és Tasi Tamás társaságá-
ban Európa-bajnoki címet
nyert.

Ezután a csapatok kö-
vetkeztek, amelynek
díjazottjain nem

igazán kel-
lett meg-

lepődni. Harmadik a Rába ETO Futsal
Club, a második a Győri ETO FC, míg
az első az egyeduralkodó Győri Audi
ETO KC lett. A legjobb edzői címre,
ezek után nem meglepő, hogy a kézi-
labdás sikeredzőt, Ambros Martínt vá-
lasztották. A győri tréner Csay Renáta
edzőjét, Sztanity Lászlót és a Patent
Győri Lövész Klub vezetőedzőjét,
Laczik Zsoltot előzte meg. 

Magyar Sportújságírók Szövetsé-
ge Különdíját ezúttal az Európa-bajno-
ki ezüstérmes dartsos Ihász Veronika
vihette haza. Immár második alkalom-
mal adták át Győr város ezüst emlék -
érmét, amelyet Takács Kincső, a Győri
Vízisport Egyesület ifjú versenyzője
vehetett át. 

A felnőtt sportolók mellett az ifjú te-
hetségek nagyon fontosak Győr szá-
mára, így idén is megválasztották az
év felfedezettjét. A 2014-es évben So-
rok Klaudia nyerte el ezt a címet. Az at-

létahölgy a tavalyi évben a negye-
dik lett a Nanjingi Ifjúsági

Olimpián, ez mellett pedig
több nemzetközi és magyar
sikerrel büszkélkedhet. 

Az Év Sportolója Gála-
esten hagyomány, hogy
az ünnepség végén a

Győr Sportjáért Életmű-
díjat is átadják. A díjat

az a győri sportem-
ber kaphatja, aki év-
tizedeken át fárado-
zott egy-egy sport-
ágért, a sportos
ügyért, illetve a
sport terén mara-
dandót alkotott
v á r o s u n k b a n .

2014-ben ezt a cí-
met Kálmán Tibor ér-

demelte ki, aki 49 éven
át dolgozott a győri
 tornasportért.  
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Az egykor szebb napokat is megélt Dunaújváros ott-
honába látogatott a Győri Audi ETO KC az elmúlt hét-
végén. Meglepően jól tartotta magát a tabella har-
madik helyén álló hazai gárda a címvédővel
szemben. A meccs elején még vezettek is,
igaz, csupán egy-két góllal. Aztán felvált-
va estek a gólok, ám a fór többnyire a du-
naújvárosiaknál volt. Küzdeni kellett a mi-
einknek rendesen, a félidő vége előtt nem
sokkal sikerült is kettővel elmennie Lökééknek. A szü-
netre egygólos győri előnnyel vonultak a csapatok. A
folytatásban is kiélezett küzdelmet láthattak a szur-
kolók. Hol a hazaiak egyenlítettek, hol a győriek húz-
tak el. Negyedórával a vége előtt fogyott el a hazaiak
lendülete, ekkor még 20–20 volt az állás. Aztán Bó-
diéknak sikerült meglépni, ami már elég volt ahhoz,
hogy elhozzák a bajnoki pontokat idegenből.
28–22-re győzött a Győr. 

Néhány napra rá már a Magyar Kupában kellett
bizonyítania a győri lányoknak a DVSC ellen, ahol
a négyes döntőbe kerülés volt a cél. A továbbjutás
egy mérkőzésen dőlt el, és bár a debrecenieknek
a döntetlen is elég lett volna, ettől azonban nagyon
távol maradt a teljesítményük. A találkozó elejétől
a győriek domináltak és folyamatosan léptek meg a
Debrecentől. Az első játékrész végére már 14–7-re
vezettek. A folytatásban ez az előny még tovább nőtt.
A 38. percben már 10-et is számolhatott a közönség.
Végül magabiztos, 36–21-es győzelemmel jutott be a
Győr az MK négyes döntőjébe, amit március végén
rendeznek. 

Bár még igencsak zimankós, hideg
időjárás van, az atléták ilyenkor sem
pihennek, hiszen számukra a fedett
pályás szezon javában zajlik. A Győri
Atlétikai Club atlétái a közelmúltban
két versenyen is szerepeltek. Első-
ként a gyermek korosztály, amely
Székesfehérváron bizonyított. A fia-
talok ugyanis 10 éremmel tértek ha-
za, 2 arany – 4 ezüst – 4 bronz elosz-
tásban. Bóna Szilárd és Dalmai Már-
ton első, Bálint Barnabás, Dalmai

Márton, Szabó Nóra és Holczer Oli-
vér második, míg Simon Péter, Bóna
Szilárd, Bálint Barnabás és Bóna
Zoé harmadik lett. 

A felnőtt korosztályú versenyzőket
sajnos sérülések tizedelték, ezért
több itt is éremre esélyes atléta nem
tudott indulni a felnőtt fedett pályás
országos bajnokságon. Érezhető is
volt a hiányuk, hiszen mindössze egy
aranyérmet sikerült hazahozni. Szabó
Dezső rúdugrásban lett első. 

Az MK négyes döntôjében az ETO 

Az atléták sem pihennek

Nagyszerű szerepléssel indította az idei versenyévadot az UNI-
CENTRÁL BULLS csapata. A Banska Bistricában megrende-
zett nyílt nemzetközi kick-box tornán, K-1 szabályrendszerben
63,5 kg-ban Grónai Sándor, 71 kg-ban pedig Kovács Ervin di-
adalmaskodott. Ezüstérmes Karácsony Dávid 67 kg-ban és Lu-
kács Balázs 81 kg-ban. Bronzérmes lett a nemzetközi mezőny-
ben most először bemutatkozó Balázs Péter, szintén 81 kg-ban.
Felkészítő edzők: Csányi János, Vlasich Róbert.

A Győr-Szol TC-hez a férfi Szuperliga 18. fordulójá-
ban a Közutasok KTK érkezett bajnokira. Sajnos a

lépés most nem úgy jött ki a győri fiúk számára,
ahogy szerették volna, ugyanis hazai pályán 3–5-re

alulmaradtak a vendégektől. Psz.: Batki Tamás 578, Kiss Nor-
bert 554, Koller Dániel 560, Németh Gábor 606, Rédling Zsolt
541, Szőke Gábor (Gosztola Gábor) 507. Folytatás idegenben,
február 28-án, szombaton a BKV Előre otthonában. 

Hazai tekés vereség



Kuhárszky Zoltán
a Davis-kupa-válogatott
kapitánya

Jól választás volt Gyôr
Március 6–8. között Győrben fogadja a ma-
gyar Davis-kupa-válogatott Moldovát. Ön
hogy látja, jó helyszín lesz városunk?
Az, hogy Győrben lesz, az jó választás volt. A vi-
déki városokban általában nagyon szívesen fo-
gadják a csapatot. Két éve, én ugyan nem voltam
itt, de már játszott a Davis-kupa-válogatott, és jó
emlékeink vannak. 
Hogy fog zajlani a három nap? 
A Davis-kupa mindig úgy van lebonyolítva, hogy
két játékos játszik egyénit, és van egy páros mér-
kőzés is. A két játékos keresztbe is játszik, így jön
ki a négy egyéni és az egy páros meccs. Pénte-
ken és vasárnap lesznek az egyesek, míg szom-
baton a páros összecsapás. 
Hogy áll most a keret, megvannak már a konk-
rét nevek?
Egy játékos helye biztos. Fucsovics Márton
egyértelműen az első számú játékosunk, és az ő
játékához nem férhet kétség. A többi játékos fel-
készültségét a tornát megelőző héten mérjük fel.
A legtöbben ugyanis nagyon keveset játszanak
fedett pályán, főleg nemzetközi szinten. 
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Az alapszakasz után a rájátszással
folytatódott a férfi futsal NB I. A
bajnoki cím visszaszerzésére hajtó
Rába ETO FC az első körben
Veszprémbe utazott, ahol nagy
csatát vívott a sikerért. Már a talál-
kozó elejétől kezdve megmutatta
erőfölényét a Győr, ám a meccs
elején még csak akciókig jutottak
a zöld-fehérek. Aztán mégis a ba-
konyiak szereztek vezetést, Né-
meth Péter révén. Lódiék kemé-

nyen küzdöttek az egyenlítésért,
sőt az esély is megvolt rá, ám Ju-
anra találata már dudaszó után
esett, így egygólos hazai előnnyel
fordultak a csapatok. A második
félidőben még nagyobb elánnal
léptek pályára Jordi Illa fiai, és
előbb az egalizálás, majd a veze-
tés is hamar meglett az ETO-nak.
Előbb Dróth Zoltán, majd egy
perccel később Juanra volt ered-
ményes, 2-1. A Veszprém azon-

ban nem adta fel, nem sokkal ké-
sőbb Boromissza kiegyenlített.
Sőt Finta gólja után újra az ETO-
nak kellett küzdenie az egyenlíté-
sért. A 28. percben, Harnischnak
köszönhetően, döntetlenre álltak
a csapatok. Aztán Mimi szerezte
meg a győztes gólt a zöld-fehérek-
nek. Végül 4–3-ra múlták felül te-
hát a Rába-partiak a Veszprémet,
így a felső-ági tabella első helyéről
várhatják a folytatást. 

Nem a legjobb előjelekkel készült a PINKK-Pé-
csi 424 elleni mérkőzésre a CMB Cargo UNI
Győr. Sokáig úgy nézett ki, hogy sérülés
miatt két játékosára, Tamara Radocaj-
ra és Takács Katára sem számíthat
Völgyi Péter vezetőedző. Végül
csak utóbbi nem tudta vállalni a
játékot, az alapszakasz második
helye szempontjából sorsdön-
tő találkozón. A hazaiak 6–0-
val kezdtek, amire rögtön 10
ponttal feleltek Vajdáék, eb-
ből a válogatott játékos egy-
maga nyolcat szerzett. A sza-
kasz minimális pécsi előnnyel
ért véget. A második tíz percben
fej fej mellett haladt a két együt-
tes, a végén Czirják hármasával új-
ra a győrieknél volt az előny. 30–27-
re vezetett a vendégcsapat. Szünet
után gyorsan nőtt a különbség. Már
12 ponttal is vezetett a Győr. A záró
felvonás aztán nyolcpontos előnyről in-
dult. A hajrában is megtartotta lendüle-
tét Völgyi Péter együttese, és egy utolsó
rohamot még megpróbált indítani a PINKK,
de ez már sikertelen volt. A tartalékos Győr
bravúros 59–48-as győzelmet aratott. Ezzel a
sikerrel a Győr egy győzelemre van a második
helytől, amihez hazai pályán a Diósgyőr ellen
kell nyerni.

Közel a második helyhez

Kétszer is fordítottak a gyôzelemért 
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www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás: Sátoros uszoda szombatonként
8 óra, 8.45, 9.30. Indul: márc. 7., 14.

06-70/947-9409
Kovács Alíz

TAVASZI AJÁNLAT!
Úszásoktatás, kondicionáló úszás, gyógyúszás, edzés
óvodások, gyermekek, diákok és felnőttek számára
Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–19 óráig
Indul: márc. 2., 9.

Magyar Vilmos Uszoda
(GYÁÉV):
kedd, csütörtök:
16–17 óráig
Indul: márc. 3., 10.

Felnőtt oktatás, edzés:
Sátoros uszoda
hétfő, szerda, péntek:
19–20 óráig.
Indul: márc. 2., 9.

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc

Jelentkezés,
érdeklődés:

A

jelentk
ezés

folyam
atos
!!!

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök: 17–19 óráig
Indul: márc. 3., 10.
hétfő-szerda-péntek
17.30–18.30 óráig
Indul: márc. 2., 9.

Az ELSŐalkalommindenkinekINGYENES!

BEIRATKOZÁS:
febr. 27., 15–17 óráig,

Sátoros uszoda

Nyáron
MINDENKI
úszni fog!
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SPORT HIRDETÉS

Nem telhet el úgy hónap, hogy ne számolnánk be a Győri
Atlétikai Club sikereiről. Természetes is, hiszen a külön-
böző szakosztályok versenyzői sorra hozzák az érmeket
a hazai és a nemzetközi versenyekről. Ebben a hónapban
a küzdősportokban remekeltek a GYAC-os sportolók, ju-
dóban és birkózásban. A judós Vasárus Mária a felnőtt
országos rangsorversenyről, illetve a felnőtt Magyar Ku-
páról hozta haza a legfényesebb érmet. A birkózó szak-
osztályt csak nemrég sikerült teljesen a szárnyai alá ven-
nie a GYAC-nak, ám a fiatalok már most meghálálják a
beléjük vetett bizalmat. A sok tehetség közül kiemelkedik
Gyurasits Máté, aki már több korosztályos versenyt nyert,
legutóbb Tatabányán diadalmaskodott. A két szakosz-
tály mellett persze a többi sportágban is lassan beindul

a versenyzői év, így biztosak
lehetünk benne, hogy 2015
még sok szép győri sikert
tartogat. 

Nem adott
esélyt a Füred
A Balatonfüred II kezdte sokkal jobban
a mérkőzést, míg a Buda-Cash-ETO-
SZESE az elején csak asszisztálni tu-
dott a hazaiaknak. Nagyon hamar sike-
rült meglépnie a Balaton-partiaknak.
Ám még időben jött Rosta Miklós idő-
kérése, a folytatásban összeszedték
magukat a győriek. Sikerült kettőre zár-
kózni, ám ezután újra beindult a füredi
gólgyártás. A szünetre 13–10-es hazai
vezetéssel vonultak a csapatok. A fordu-
lás után is a fürediek domináltak, és a
győriek nagy bánatára, az előnyük folya-
matosan nőtt. Végül esélyt sem adva
Rosta Miklós fiainak, 23–18-ra győztek
a hazaiak. 

Rosta Miklós a klub hivatalos hon-
lapján úgy fogalmazott: „Ami a múlt
héten sikerült, abból most nyomok-
ban sem láttunk semmit. Huszonhá-
rom kapott góllal idegenben meccset
kellene nyerni, de most csődöt mond-
tak a gólvágóink, és azok sem tudtak
segíteni, akik a kulcsemberek pihen-
tetése céljából lépnek pályára. Ízelítőt
kaptunk a tempókézilabdából, s ha
ebből tanulunk, akkor van értelme a
vereségnek, ha nem, arra gondolni
sem merek…”

GYAC-os sikerek

A Győri Siketek és Nagyothallók Sportklubja – 3 éves budapesti
hegemóniát megtörve – tavaly megnyerte a 2014-es hallássérül-
tek labdarúgó-bajnokságát, ezáltal indulhat az idei, siketek Baj-
nokok Ligájában. A viadalt április 20–26. között rendezik a török-
országi Antalyában, 16 csapat részvételével. A bajnokcsapat tag-
jai emellett játszanak a Magyar Labdarúgó Szövetség valamelyik
megyei bajnokságában is, az ép hallásúak között. Többnyire a
megyében, néhányan pedig a Vas megyei bajnokságban. Né-
meth Norbert, a csapat technikai vezetője lapunknak elárulta,
hogy a törökországi viadalon szeretnének az első hatban végezni.
Ám ehhez előbb az utazással járó költségeket kellene valahogy
fedezni, ami közel 3 és fél millió forintba kerülne nekik. Ennek egy
részét már sikerült előteremteni, ám a többihez szponzorok se-
gítségét kérik. A nagy álom, amiért küzdöttek, ugyanis csak ösz-
szefogással valósulhat meg. 

Szükség van az összefogásra
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Múlt hét csütörtökön mutatkoztak be
a nagyközönségnek a január végén
született fehér bengáli tigriskölykök.
Hétvégén sokan meglátogatták őket
az állatkert belvárosi terráriumházá-
ban, a Füles Bástyában. Megsimogat-
ni ugyan nem lehet a csíkos apróságo-
kat, de látogatóik testközelből figyel-
hetik meg etetésüket, az első próbál-
kozásaikat, fejlődésüket, s ahogy nap-
ról napra erősebbé, ügyesebbé vál-
nak. A két csíkos apróság mára szé-
pen feltérképezte szobáját, megszi-
matolva annak minden szegletét. Kez-
detben a napjuk nagy részét alvással
töltötték, az idő múlásával egyre több
időt töltenek ébren. Ilyenkor, ha nem
evéssel, akkor önfeledt játékkal múlat-
ják az időt. Igazi lapuló nagymacska
mozdulatokkal cserkészik be egy-
mást.  A „vadászat” legviccesebb ré-
sze, hogy a nagy lendülettel nekiindu-
ló kis csíkosok még sokszor elveszítik
egyensúlyukat, és hol egyikük, hol
másikuk ér gyorsan földet. 

Apró ragadozók 
a Füles Bástyában

Ételadagjukat megduplázták, kez-
detben fejenként 30-50 ml-t fo-
gyasztottak el a számukra összeállí-
tott tápszeres tejből, ma már egy ét-
kezés alkalmával 120 ml is elfogy! A
héten múltak 5 hetesek, így elérke-
zett az ideje, hogy megízleljék fő táp-
lálékukat, a húst. Nem kell nagy
adagra gondolni, egyelőre még csak
szoktatás szinten adagolják a takar-
mányuk mellé. Így naponta fejenként
1-2 diónyi mennyiségű darált marha-
húst fogyaszt el a két apró csíkos ra-
gadozó.

Mindenkit szeretettel vár a Füles
Bástya, aki testközelből szeretné meg-
csodálni a két kis ragadozó nevelését,
etetését, és a kölyök nagymacskák já-
tékos mindennapjait!

Kalandra Le!
Füles Bástya Győr, Pálffy u. 4/b.

(Színház, nagy OTP mögött) 

www.fulesbastya.hu

KOS 
Legyenek nagyon kreatívak a héten, pár-
juk meglepetéssel kápráztatja el Önöket. Ne ijedje-
nek meg a hirtelen történésektől. Ne álljanak le se
vitatkozni, se jobban veszekedni most, ez nem ten-
ne jót munkahelyi viszonyaiknak, illetve a magá-
néletüknek sem.  

BIKA 
Nincsenek felkészülve a váratlan helyze-
tekre, és ha tudják, el is kerülik ezeket. A héten
sincs ez másképp, pedig most szükségük lesz a kre-
ativitásukra. Bízzanak önmagukban, döntéseikben.
Rendezzenek el mindent maguk körül. 

IKREK 
Önök szeretik az információk áramlását,
az új hírek mindig megtalálják Önöket. Most olyan
emberről is kaphatnak információt, akit már rég
nem láttak, és ez kissé megviselheti Önöket. Ne
cselekedjenek hirtelen, gondolják át, mi lenne
most a legjobb megoldás. 

RÁK 
A hét legfőbb kérdése a párkapcsolat lesz
az Önök számára. Nagyon érzékenyen érinti Önö-
ket párjuk hangulati változása, problémái. Álljanak
ki mellette, ha tudnak, beszélgessenek nagyon so-
kat, tudják meg a miérteket.   

OROSZLÁN 
Nagyon figyeljenek párkapcsolatukra, a vi-
ták félreértésekből fakadnak, és ez most nem tesz jót
az Önök idegrendszerének. Tegyenek rendet maguk
körül, különben akár szakítás is lehet a vége. Ne halo-
gassanak semmit, itt a cselekvés ideje.  

SZŰZ 
Nagyon figyeljenek lelki állapotukra a
héten, ne billenjenek át a pesszimizmus irányába,
mert saját helyzetüket nehezítik ezzel. Még nem
látják munkahelyi, párkapcsolati kérdésekben a
megoldást, kezdjenek el elemezni, hiszen abban
nagyon jók. 

MÉRLEG 
Párkapcsolatukban változások állhatnak
elő a héten, ami arra készteti Önöket, hogy kiállja-
nak önmagukért. Ne engedjék, hogy a féltékenység
uralkodjon Önökön, vessenek véget ennek. Számol-
niuk kell a szakítás lehetőségével is, ha annyira he-
ves viták vannak Önök között.  

SKORPIÓ 
Az idegesség sem Önöknek, sem család-
juknak nem tesz most jót, inkább vonuljanak el egy
kicsit és rakják rendbe ügyeiket. Ami elavult, felesle-
ges, azt szűrjék ki, engedjék el. Csak a fejlődés irányát
elősegítő energiák maradjanak életükben. 

NYILAS 
Munkahelyi ügyleteik bizony idegesítik
Önöket a héten. Lelassultak a megoldások Önök kö-
rül, falakba ütköznek, még ha nem is Önök tehetnek
erről. Kicsit tegyék félre ezt az ügyet, legyenek konst-
ruktívak, kérjenek tanácsot. Párjukkal szerencsére
nagyon harmonikus a kapcsolatuk. 

BAK 
Ez az átértékelés, átgondolás ideje életük-
ben, nem is baj, hogy nem forognak úgy az esemé-
nyek Önök körül. Így van erejük, idejük önmaguk-
ra, a rendrakásra, nem kell kapkodniuk. Tegyék le
a felesleges terheket.  

VÍZÖNTŐ 
Párkapcsolatukon csapódik le minden
idegesség, nyugtalanság a héten. Figyeljenek
azért arra, hogy ne menjenek el a szakításig. Járja-
nak utána, miért ez a feszültség, inkább beszéljék
meg az illetékes személlyel.  

HALAK 
Legjobb lenne most elvonulniuk a kül-
világtól, és így végiggondolni mindent, ami az el-
múlt időszakban történt Önökkel. Vonják be pár-
jukat is ebbe az elmélkedésbe, így ő is tudni fogja,
mitől ez a nagy csendesség. Ha tudnak, akár utaz -
zanak el kettecskén.

Mit ígérnek a csillagok?


