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A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a céghez 2016. január 31-
ig bejelentett, nem balesetveszélyt jelentő, a lakosságtól érkezett közterületi
metszési igényeket a szakemberek elvégezték. Az enyhe időjárásnak köszön-
hetően, a növények éledése, aktív időszaka már korán megkezdődött, emiatt
a metszési munkák a Győr-Szol Zrt. koordinálásában ősszel, kora télen folyta-
tódhatnak. A szolgáltató köszöni a lakosság megértését, türelmét.

Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere a
nemzeti ünnep alkalmából
péntek délelőtt Magyaror-
szág Érdemes Művésze
díjban részesítette Berkes
Kálmán Liszt-díjas klari-
nétművészt, karmestert, a
Győri Filharmonikus Zene-
kar művészeti vezetőjét.
Méltatásában kitért több
évtizedes szólistaként, ka-
marazenészként és kar-
mesterként egyaránt jelen-
tős előadó-művészetére,
illetve sikeres együttesve-
zetői tevékenységére.
Ezek együttes figyelembe-
vétele tette őt méltóvá a
díj átvételére. 

Kitüntették Berkes Kálmánt

Szünet a közterületi metszésben 

Megtartották a Megyei Jogú Városok
Szövetségének konferenciáját Buda-
pesten, amit a kötelező betelepítési
kvótát elutasító népszavazási kezde-
ményezés jegyében rendeztek meg.  

A konferenciára mintegy 900 tele-
pülés képviselője kapott meghívást.
Konkrétan azon önkormányzatoké,
melyek határozatban kiálltak a kor-
mány migrációs politikája mellett, és
elutasították a kötelező betelepítési
kvótát. Városunkat Radnóti Ákos al-
polgármester képviselte, ugyanis a
győri közgyűlés február 26-án támo-
gatta a határozati javaslatot, amely
szerint Győr kiáll Magyarország és a
magyar emberek mellett. Továbbá fel-
kéri a kormányt, hogy tegyen meg
mindent a betelepítési kvóták beveze-
tése ellen. 

A népvándorlást a külső határok
mentén meg kell állítani, csak azokat
szabad beengedni, akik valódi mene-
kültek, és hátsó szándék nélkül érkez-
nek az Európai Unióba – mondta Pin-
tér Sándor, aki szerint csak így bizto-
sítható Magyarország és az EU bizton-

A betelepítési kvóta ellen
sága. A konferencián részt vevő pol-
gármesterek nyilatkozatot fogalmaz-
tak meg a betelepítési kvótáról,
amely tartalmazza, hogy a bevándor-
lás jelentette veszélyeket a lehető leg-
komolyabban kell venni. 

Európának 2015-ben példátlan ki-
hívással kellett szembenéznie. A tavalyi
évben több mint másfélmillió illegális
bevándorló érkezett kontinensünkre.
Erre az elmúlt évtizedekben nem volt
példa. A 900 magyar település polgár-
mestereinek a településükön lakók ér-
dekeit kell képviselniük, ezért minden
eszközzel fellépnek a kötelező betelepí-
tési kvóta ellen. Továbbá hangsúlyoz-
ták, hogy fenntartják maguknak a jo-
got, hogy eldöntsék: kivel akarnak
együtt élni. Kötelezőnek tekintik, hogy
megvédjék a településükön élő csalá-
dokat, és támogatják a kormány intéz-
kedéseit annak érdekében, hogy mi -
előbb hatályon kívül helyezzék a köte-
lező betelepítési kvótát. A magyar ál-
lampolgárok figyelmét pedig felhívták,
hogy fontos részt venniük a jövőbeni
kvótaellenes népszavazáson. 

Révbe érhet a győri akarat, hiszen – a
Magyar Nemzet beszámolója szerint
– a Körmendre és a Szentgotthárdra
tervezett sátortáborok kivételével va-
lamennyi nyitott és őrzött menekülttá-
bort megszünteti a közeljövőben a
kormány.

Nemcsak a déli és a keleti határnál
fekvő migrációs központokat (azaz a
nagyfai, a kiskunhalasi, a békéscsabai
és a nyírbátori befogadóállomásokat)
szünteti meg a kormány a közeljövő-
ben, hanem a Bicskén és Vámossza-
badiban lévőket is. Kósa Lajos, a Fi-
desz frakcióvezetője szerdán a Parla-
mentben a lapnak azt mondta: két be-
fogadóállomás marad, Körmend és
Szentgotthárd, több nem kell. 

Emlékezetes, hogy a februári vá-
rosi közgyűlés is foglalkozott a témá-
val, amelyről március 4-i számunk-
ban részletesen is beszámoltunk. A
napirendi pont lényege az volt, hogy
az önkormányzat felkérje a kor-
mányt, tegyen meg mindent a mene-

Bezárhatják
a vámosszabadi tábort

kültkvóták bevezetése ellen, ám a vi-
ta során Vámosszabadi is előkerült.
Az ülésen Borkai Zsolt leszögezte, a
tavalyi év eseményei egyértelműen
bizonyították, hogy a győriek nem
kérnek abból a kaotikus helyzetből,
ami a város több pontján is kialakult,
amit a lakosság az önkormányzat fe-
lé több száz levélben is megfogalma-
zott. „Az itt élők nyugalma és bizton-
sága érdekében mindent el kell kö-
vetni azért, hogy a tavalyi állapotok
ne ismétlődjenek meg, ezt segítené
elő a vámosszabadi tábor bezárása
is.” Ahogy a közgyűlésen hangsú-
lyozta, a téma nem politikai kérdés,
az ügy megoldása a város és az itt
élők érdeke. Úgy tudjuk, a polgár-
mester a miniszterelnöknek címzett
levelében – melyet az önkormányzati
képviselők is aláírhattak – kifejezet-
ten kérte a tábor mielőbbi megszün-
tetését. A fejlemények tehát azt mu-
tatják, hamarosan révbe érhet a győ-
ri kezdeményezés.
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Még sokan vagyunk, de egyre ke-
vesebben, akik emlékszünk az
1990 előtti idők határátlépéseire.
Mindegy volt, hogy Csehszlovákia
– akkor még ilyen is volt – vagy ép-
pen Ausztria felé vettük az irányt,
a határokon sorompók állítottak
meg bennünket. Táskákban és cso-
magokban matató fináncok vizs-
gálták, van-e elvámolni valónk, ha-
tárőrök lapozták hatalomittasan a
piros vagy éppen kék útlevelet, je-
lezve, senkik vagyunk a szemük-
ben, ha kedvük szottyanna, vissza
is küldhetnének bennünket.
Schengen eltüntette a magyar
utazók határra érésekor jelentke-
ző gyomorgörcsét. Akkor váltunk
igazán szabad európai polgárrá,
amikor hazánk is csatlakozott a
schengeni egyezményhez, ami
biztosította a határok szabad át-
járhatóságát. Eltűntek a fináncok,
eltűntek a határőrök, Hegyesha-
lomban és Vámosszabadin már
csak az üresen tátongó épületek
emlékeztetnek arra, amit sosem
kívánunk vissza.
A migrációs válság miatt szinte
alig van olyan nap, amikor vala-
melyik európai országban éppen
ne kerülne napirendre a határel-
lenőrzés visszaállítása.  Önmagá-
ban már a gondolat felvetésétől is
libabőrös lesz az ember, főleg az,
akinek vannak rossz tapasztalatai
a sorban állásról, az araszoló ko-
csikról, a több órás várakozásról. 
Ami nekünk, utazóknak kellemet-
len lenne, az a gazdaság számára
katasztrofális következménnyel
járna – hangzott el a minap egy jár-
műiparral foglalkozó tanácskozá-
son, ahol Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter éppen a győ-
ri Audi példáján érzékeltette, mek-
kora károkat okozna, ha Ingolstadt-
ból a határellenőrzés miatt késve
érkeznének Győrbe az alkatrészek
vagy jutnának el a győri Audiból a
Volkswagen pozsonyi gyárába.
Így aztán bízhatunk abban, hogy
a Magyarországra települt nyuga-
ti cégek komoly lobbierőt jelente-
nek Brüsszelben, hogy Schengen
mindenképpen megmaradjon. A
gazdasági érdek mellett ezt kíván-
ja a közérdek is. Nagyon nem hiá-
nyoznak az őrbódék Hegyesha-
lomban és Vámosszabadin. 

Koloszár Tamás

Schengen

szerző: papp zsolt
látványterv:
tutervai mátyás  (tutiterv kft.)

A Magyar Állam és a győri ön-
kormányzat finanszírozásában
valósulhat meg az a fejlesztés,
amelynek során új, 1100 férőhe-
lyes kollégiumi épület épül a
Széchenyi István Egyetem kam-
puszán. A részletekről Borkai
Zsolt számolt be lapunknak.

Az elmúlt heti lapszámainkban bemu-
tattuk a Radnóti úti sporttelep létesít-
ményeinek terveit, valamint a volt olaj-
gyári területen, külső beruházásban
épülő társasházak látványtervét is,
amely a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (EYOF) idején az olimpiai
falu egy részét képezi majd. A polgár-
mestert a sportolók elszállásolását biz-
tosító másik helyszínről kérdeztük, de
válaszában egy olyan nagyszabású fej-
lesztésről kaphattunk képet, amely –
bár az EYOF idején valóban versenyzői
szállásként funkcionál –, Győrt mint
egyetemi várost hosszú távon szolgálja.

„A magyar állam és az önkormány-
zat kétharmad–egyharmad arányban
fogja finanszírozni azt a mintegy ki-
lencmilliárd forintos beruházást,
amely az egyetemi kollégium jelen-
tős fejlesztésére és bővítésére vonat-
kozik. Az önkormányzati részről a jö-
vő heti városi közgyűlés fog dönteni,
bízom benne, hogy a testület is zöld
utat ad majd a beruházásnak” –
mondta el a polgármester. Hozzátet-
te, a tervek szerint a kampuszon egy

Új egyetemi kollégium épülhet
teljesen új, tízszintes kollégiumi épü-
let épülne, közel húszezer négyzet-
méteres alapterületen. Ez mintegy
550 új kollégiumi szobát eredmé-
nyezne, vagyis 1100 új kollégiumi fé-
rőhely jönne létre az egyetem terüle-
tén. A meglévő, hétszintes kollégiumi
épület is megújulhat, amely belsőépí-
tészeti, villamossági és részleges gé-
pészeti felújításon fog átesni. Meg-
újulnak a szobák, a padlók, a falbur-
kolatok is. A beruházás ráadásul az
egyetemi parkolólemez száz új hely-

lyel való bővítését is tartalmazza,
amely a megnövekedő kapacitást hi-
vatott kiszolgálni.

„Nagy dolognak tartom, hogy a
magyar állam újabb hatmilliárd forin-
tos támogatásban részesíti városun-
kat, amely azt is jelzi számunkra,
hogy Győr jó, az egész ország szá-
mára hasznos fejlesztési irányokat
tűzött ki maga elé. Az egyetemünk
erősítése is ilyen cél, amelyhez a kol-
légiumi férőhelyek bővítése is hozzá-
járul. A város azért kívánja támogatni
a fejlesztést, mert ez nem csak felső-
oktatásunk, de egész Győr érdekét
szolgálja, egy hosszú távú befekte-
tés a jövőbe, amely a szakképzett

munkaerő neveléséhez is hozzájárul”
– hangsúlyozta Borkai Zsolt. A fej-
lesztés a lakáspiac területén kiala-
kult túlkereslet csökkentéséhez is
segítséget nyújthat, hiszen az eddi-
ginél ezer diákkal több számára nyí-
lik lehetőség az albérlet helyett a kol-
légiumi létet választani. 

Borkai Zsolt kérdésünkre kifejtette,
a beruházás az EYOF megrendezése
szempontjából is üdvözlendő, hiszen
a helyszínekhez közeli elhelyezést biz-
tosít a versenyzőknek, akik ezáltal át-

élhetik az igazi
olimpiai hangula-
tot, akárcsak a má-
sik, egykori olaj-
gyári területen.
„Az EYOF-fal kap-
csolatos fejleszté-
sekre összességé-
ben elmondható,
hogy bár az ötkari-

kás esemény adja a létrejöttük apro-
póját, azok itt maradnak nekünk és a
mi lehetőségeinket gazdagítják. A
sportlétesítmények a győriek mozgás-
lehetőségeit bővítik, a kollégiumi fej-
lesztés az egyetemünk színvonalát
emeli tovább, az olajgyár helyén létre-
jövő lakások pedig az itt élők számára
teremtenek új otthonokat.” 

Az egyetemi fejlesztést bemutató
látványterven a K1-es, vagyis az újon-
nan megvalósuló kollégiumi épület
látható, amely szervesen illeszkedik
majd a Széchenyi István Egyetem
épületegyütteséhez.

További látványtervek a www.
gyorplusz.hu oldalon.

A beruházás
egy hosszú távú befektetés
a jövôbe!

A látványterv bemutatja,
milyen lehet az egyetem
új kollégiuma



KÉPRIPORT  MÁRCIUS 15.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Koszorúzással, a díszalegység felvonulásá-
val, a Városháza megújult dísztermének ava-
tásával, a díszpolgári és a Pro Urbe Győr díjak
átadásával emlékezett a város 1848-ra.

A március 15-i városi megemlékezés-sorozat a koszo-
rúzási ünnepséggel kezdődött. A zord időjárás ellenére,
sokan kilátogattak a Honvéd ligetbe, ahol Borkai Zsolt
úgy fogalmazott: „A márciusi ifjak, 1848 egyszerű em-
berei, önkéntes hősei arcából a legjobb énünk tekint le
ránk. Sorsuk és hitük felemel a hétköznapokból, és visz-
sza is vezet oda minket. Ez végső soron nem más, mint
a hazaszeretet. Nemzeti büszkeség tölti el szívünket, és
e nap fontossága hangsúlyozza összetartozásunkat,
magyar mivoltunk megbecsülését.” A polgármester
beszédében hangsúlyozta, „nem politizálni akarunk,
nem ideákról vitatkozni, nem akarunk az izmusokban

Március 15.: együtt ünnepelt a város
elveszni. Egyszerűen csak ebben a szép országban és
szűkebb hazánkban, Győrben otthon akarunk lenni. A
saját kultúrkörünkbe tartozó emberekkel szeretnénk jó-
ban és rosszban egyaránt osztozni, biztonságban élni
és gyermekeinknek, unokáinknak szép jövőt építeni.
Nem akarunk utcáinkra és tereinkre olyan idegen esz-
méket és kultúrákat, amelyek felbolygatják nyugalmas
és békés életünket! Ezért nem szabad csak tűrni és
sodródni. Ezt üzeni nekünk 2016-ban 1848. március
idusa: Magyarországnak is lehet igaza!” Az emlékezés
virágainak elhelyezését a díszalegység alaki bemutatója
és felvonulása követte a Magyar Honvédség 12. Arra-
bona Légvédelmi Rakétaezrede, a Veres Péter Mező-
gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas
Nemzetőr Díszszakasza és a IX. Gróf Nádasdy Ferenc
Hagyományőrző Huszár Bandérium részvételével. 

Az ünnepség a megújult városházi díszteremben
folytatódott, ahol a győri önkormányzat ünnepi dísz-
közgyűlése előtt a terem felújításában végzett kiemel-
kedő munkáért több szakember is a Győri Városháza

Ezüst Emlékérmet vehetett át. A díszterem korhű re-
konstrukciójával egy időben készült el az új polgármes-
teri lánc is. A korábban használt lánc lecserélését an-
nak elhasznált állapota indokolta. Az aranyozott ezüst-
ből készült láncon látható „hullám-elemek” a város és
a folyóvizek kapcsolatát szimbolizálják, míg a „nyolc-
szögletű elemek” a városban korábban, illetve jelenleg
is meglévő tornyokra, kapukra utalnak. Ezen motívu-
mok mellett a leghangsúlyosabb elem Győr címere. Az
új polgármesteri lánc Tóth Zoltán iparművész keze
munkáját dicséri. A polgármester több győri vállalko-
zásnak is köszönetet mondott a lánc elkészíté-
séhez nyújtott támogatásért. (Az ezüst emlék -
érmet kapott szakemberek és a lokálpatrió-
ta vállalkozások névsora a gyorplusz.hu ol-
dalon megjelent cikkünkben olvasható.) 

Fekete Dávid ünnepi beszédében ki -
emelte, 1848 eseményei és eszméi olyan
folyamatokat indítottak el hazánkban,
amelyeket még a szabadságharc leverése
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sem állíthatott meg. Az alpolgármester kitért a millen-
niumi építkezésekre, amikor a győri Városháza is meg-
épült. Kiemelte, az eltelt több mint egy évszázad nem
múlt el nyomtalanul, ezért is volt szükség a ház infrast-
ruktúrájának megújítására. Az 1970-es évek átalakítá-
sai révén a díszterem elvesztette eredeti képét, s az
évek során szintén korszerűtlenné vált. A Városháza vil-
lamossági felújítása jó alkalmat nyújtott a díszterem és
környezetének rekonstrukciójára is, amely visszanyerte
egykori elrendezését és régi fényét is. Az ablaksor elé
helyezett pulpitus az eredeti mása, megújultak a csil-
lárok, a nyílászárók, a szellőzés és a hangtechnika is. A
világos színek még ünnepibbé teszik az üléstermet,
amelynek falain látható Budavár és a győri vár vissza-
vétele, Pálffy és Schwarzenberg portréja, Má-
ria Terézia, Kossuth, De-
ák, Széchenyi, Gróf And-
rássy Gyula, Baross Gá-

bor, valamint Bethlen
István alakja is. 

A díszközgyűlés a kitüntetések átadásával folytató-
dott, Horváth Ernő és Horváth Ferenc egyaránt dísz-
polgári címet vehettek át, mindkettőjük a magas szín-
vonalú környezetvédelmi és sportcélú beruházások
megvalósításában vállalt meghatározó szerepük, a
hulladékhasznosítás és -feldolgozás területén elért ki-
emelkedő eredményeik, továbbá a győri intézménye-
ket és sportegyesületeket támogató tevékenységük
elismeréseként. Ugyancsak a város díszpolgára lett
Tóth Béla József testnevelő tanár, szakedző több évti-
zedes példaértékű oktató-nevelő munkája, valamint
edzőként végzett eredményes tevékenysége miatt.

Pro Urbe Győr díjat kapott Bári Olga, az Arrabo-
na Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke több évtize-
des közéleti és kulturális szervező tevékenysége, va-
lamint a helyi közösségek és civil szervezetek támo-
gatásában, továbbá az időskorúak és a hátrányos
helyzetű emberek érdekében végzett fáradhatatlan
munkája elismeréseként. Ezt az elismerést vehette
át Sándor János építészmérnök is a város építészeti

és kulturális értékeit, valamint sportéletét gazdagí-
tó, magas színvonalú építészeti tervezési és kiállí-
tás-előkészítő, -szervező tevékenysége elismerése-
ként. Szilágyi István színművésznek a közönség sze-
retetétől övezett, több évtizedes magas színvonalú
művészeti tevékenysége, valamint emlékezetes
színpadi és filmes alakításai miatt ítélték oda a díjat
(egy későbbi időpontban veszi át), míg dr. Zsilavi Fá-
biánné, a Ménfőcsanaki Népfőiskola Egyesület el-
nöke, a Hegyalja újság és számos tudományos igé-
nyű, értékmentő kiadvány szerkesztésében és ki -
adásában vállalt példaértékű munkája, valamint a
helyi civil szervezetek létrehozásában és működte-
tésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
részesült a Pro Urbe Győr díjban.

A város sajtódíját Farkas Mónika, a Győr+ Média
riportere és hírszerkesztője, valamint Pelikán And-
rea, az MTV Híradó regionális tudósítója kapta. Az
ünnepi díszközgyűlést a Győri Filharmonikus Zene-
kar művészeinek előadása zárta.

A felújított, megszépült városházi
dísztermet és a környező, felújí-
tott helyiségeket is bemutatják az
érdeklődők számára csoportos
vezetés keretében április 5-én,
két turnusban: délelőtt 10-től és
délután 14.30-tól. Előzetes regiszt-
ráció a lakossag@gyor-ph.hu cí-
men lehetséges.Farkas Mónika, Horváth Ferenc, Tóth Béla, Horváth Ernő, 

Bári Olga, Pelikán Andrea, dr. Zsilavi Fábiánné



A város sajtódíját kapta Farkas Mó-
nika, a Győr+ Média riportere és
hírszerkesztője magas színvonalú
szakmai tevékenységéért, a város
életében fontos napi események

Sajtódíjat vehettek át kollégáink
sokszínű bemutatásáért és Győr
kulturális életét reprezentáló mun-
kásságáért. A Média 2003 Alapít-
vány egyik díjával a Győr+ Média
fotóriporterét, Marcali Gábort ju-

talmazták. Méltatásában kitértek
rá, hogy fiatal kollégánk az élet ér-
zékeny pillanatait kiválóan tükrözi
felvételein, tehetsége és szorgal-
ma pedig példaértékű.

A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány pénteken dél-
után és szombaton, az Iskolai Közösségi Szolgálat
lehetőségeit és igényeit figyelembe véve, diákok be-
vonásával indítja útjára azt az adat-
gyűjtést Győr Belvárosában, ami
csupán az első lépése az ott tevé-
kenykedő kereskedők és szolgálta-
tók érdekei hosszú távú és kiszámít-
ható érdekképviseletének.

Az alapítvány célja, hogy a győri-
ek minél jobban megismerjék a Bel-
város sokszínű kínálatát és
„OpenSky” Bevásárlóközpontként
tekintsenek a belvárosi kínálat nyúj-
totta előnyökre. 

A vásárlók könnyen megtehetik
ezt, hiszen a választékon és az egyediségen kívül hoz-
záférhetővé vált a gond nélküli olcsó parkolás is a Du-
nakapu téri mélygarázs rendkívül kedvező árazásával,

Belvárosi kereskedôk és szolgáltatók figyelmébe
ami jelenleg 50 forint (!) óránként. Az alapítvány ren-
delkezésére álló anyagi források lehetővé tesznek mé-
diamegjelenéseket és összehangolt marketingkom-

munikációt is, aminek első lépés-
eként tudniuk kell egymásról, tudni-
uk kell, kik azok, akiket képviselhet-
nek, és velük együtt egységként ke-
zelhetik a Belvárost. Ehhez csupán
néhány alapadat megadására van
szükség a kereskedők, szolgáltatók
részéről, mely adatokon keresztül az
alapítvány kikérheti véleményüket,
megismerheti igényeiket, így közös
érdekképviseletként teheti a dolgát.

Kérik mindannyiuk jól felfogott
érdekében a kérdező diákok mun-

kájának segítését, hogy mielőbb egy jól működő
egységként tekinthessen Győr összes lakója gyö-
nyörű Belvárosunkra!

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

PROGRAMAJÁNLÓ

A Német–Magyar Ipari 
és Kereskedelmi Kamara 
szakmai utat szervez 
Németországba: 
Energiahatékonyság az iparban. 
Június 6–9. között. 
Helyszín: Berlin és vonzáskörzete!

GAZDÁLKODJON, TERVEZZEN,
ELLENŐRIZZEN – Cégvezetőknek szóló
információk a KKV-klubban. Március 23.

Könyvelői Klub
beszámoló, mellékletek, üzleti jelentés 

március 29.

Rendezvények március 31-én
• Jó tudni  az Új Uniós Vámkódex bevezetéséről

és a környezetvédelmi termékdíj törvény
változásairól.  

• Munkavégzésre irányuló jogviszonyok
a Munkaügyi Klubban 

• Biztonságos település, biztonságban élő
emberek – Konferencia a kamarában!

Jelentkezni lehet a CONSTRUMA
2016. Nemzetközi Építőipari 

Szakkiállításra április 7-re.

HR-nap
Hogyan alkalmazkodik a munkahelyek építészete
a generációs elvárásokhoz? – április 7-én 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé Városrész
Szolgálatáért díjak 2016. évi adományozására: Adyváros, Bácsa, Belváros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu,
Kismegyer, Likócs, Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy, Szentiván,
Sziget és Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet: Győr város Közgyűlésében mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő,
párt győri szervezete, azon civil szervezet, melynek székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található, va-
lamint azon önkormányzati intézmény, melynek székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található.
„Városrész Szolgálatáért” díj adományozható: azon személynek, vagy szervezetnek, aki vagy amely az adott vá-
rosrész fejlődéséért, a városrész közösségéért önkéntesen, anyagi ellentételezés nélkül végzett munkájával, fára-
dozásával az Önkormányzat elismerését és megbecsülését vívja ki. A „Városrész Szolgálatáért” díj adományozására
vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét
és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, az elismerésre javasolt életútjának, munkás-
ságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.
A döntés során csak a fentieket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.
Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat személyesen 2016. április 11-én 15 óráig Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztálya vezetőjéhez kell benyújtani a következő címre: 9021 Győr, Városház
tér 1. I. emelet 43. Postán keresztül történő továbbítás esetén a küldeményt olyan időpontban kell postára adni a megadott
címre, hogy az biztonsággal beérkezzen a fenti határidőig.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati
Osztályán: 9021 GyŐr, Városház tér 1. I. emelet 43., a vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a ja-
vaslattétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Farkas Mónika Marcali Gábor
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Az idén már tizedszer hirdetik meg az ég-
hajlatváltozás elleni küzdelem legnagyobb
civil megmozdulását. Városunk ezúttal is
csatlakozik a kezdeményezéshez.

A Föld Órája azért született, hogy kormányokat, üz-
leti szereplőket, civil szervezeteket és több millió
egyéni támogatót mozgósítson az éghajlatváltozás
hatásainak megfékezésére. Mostanra olyan globá-
lis akcióvá nőtte ki magát, amelyben több mint 172
országban 2,3 milliárd ember vesz részt. A kezde-

Rablók járnak az éjszakában
Évente közel másfél milliárd forintnyi káresetet elôz meg a Patent Távfelügyelet

Biztonsága érdekében keresse fel: www.securitypatent.hu

Föld Órája: legalább egy kicsit kapcsolja le ön is!
ményezés célja, hogy közösen világítsunk rá az ég-
hajlatváltozás elleni fellépés szükségességére és a
figyelmet azokra a természeti értékekre irányítsuk,
amelyek megóvásán az emberiség jövője múlik. A
klímaváltozás elleni küzdelem csak együttes erővel
vezethet eredményre.

Győr szokás szerint csatlakozik a kezdeménye-
zéshez, és március 19-én, szombaton 20.30 és
21.30 óra között a Városházánál, a Jedlik Ányos hí-
don, a Széchenyi téren, a Rába-parton – a Várfal sé-
tánynál, a Káptalandombon a bazilikánál, valamint

a Rába folyó és a Mosoni-Duna jobb partjának alsó
sétányánál egy órára kialszanak a fények.

A kezdeményezéshez mi magunk is csatlakoz-
hatunk, ha szombaton este egy órára nélkülözzük
a tévénket, gyertyát gyújtunk a villany helyett vagy
nem használjuk elektromos berendezéseinket. A
Föld Órája a környezettudatosságra hívja fel a fi-
gyelmet, egyben rámutat arra: egy kis odafigye-
léssel mi is sokat tehetünk Földünkért. Az ese-
ményről még többet megtudhat a foldoraja.hu
weboldalon.

Az fDi Magazine legfrissebb összeállítása szerint
Budapest mellett Győr is kiemelkedően kedvező üz-
leti környezettel bír.

Magyarország továbbra is kedvező célpontja a
közvetlen külföldi tőkebefektetéseknek, és a befek-
tetők számára egyre vonzóbbak a vidéki települé-
sek és régiók – írta a Nemzeti Befektetési Ügynök-
ség (HIPA) az fDi Magazine (a Financial Times-cso-
port befektetési melléklete) legfrissebb összeállítá-
sára hivatkozva.

Budapest továbbra is a legvonzóbb a kelet-euró-
pai városok top tízes listáján, valamint a legjelentő-
sebb európai városok top tízes listájának három al-
kategóriájában is szerepel. Budapesten kívül elő-
ször ért el másik magyar város helyezést: a kisebb
európai városok kedvező üzleti környezet alkategó-
riájában Győr a 9. helyet szerezte meg.

Kiemelten vonzó 
beruházási helyszínek
között városunk

Borkai Zsolt polgármester irodájában fogadta csütör-
tökön a győri Freddie-t – Fehérvári Gábor Alfrédot, aki
megnyerte a Dal 2016 versenyt, így ő képviseli hazán-
kat a májusi, stockholmi  Eurovíziós Dalfesztiválon.

Borkai Zsolt gratulált az énekesnek és felkérte,
lépjen fel a Négy Évszak Fesztivál Nyárnyitó kon-
certje előtt. Az énekes ajándékot is kapott a polgár-
mestertől, a 2017-es EYOF kabalafiguráját és Győr-

Freddie is fellép a gyôri Nyárnyitón 
höz kötődő emléktárgyakat. Freddie megköszönte
a lehetőséget és kiemelte, karrierje miatt költözött
a fővárosba, de mindig is győri marad, győrinek vall-
ja magát. Hangsúlyozta, nincs annál magasztosabb
érzés, mint hogy a győriek szeretetét érzi. Az Euro-
víziós Dalfesztiválról szólva elmondta, nem szeretné
az esélyeit latolgatni, de bizakodó, hiszen ő és csa-
pata mindent megtesz a siker érdekében. 

Freddie, a győri énekes
egy EYOF kabalafigurával
gazdagodott
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• www.carmenrent.hu 
• info@carmenrent.hu
• +36-96/423-037
• +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

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

Autóban az ember

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Csodaországba viszi el a fiatal nézőket a Vill-Korr Su-
libérlet idei utolsó felvonása: egy szürreális mesét, Le-
wis Carroll több mint 150 éve kiadott regényének
színházi adaptációját láthatjuk szombattól a Kisfaludy
teremben.  Az „Alice Csodaországban” című klasszi-
kust Erdeős Anna írta át, s állítja zenés történetként
színpadra. „Azokat a nonszensz figurákat, elemeket
tartottam meg a Carroll-darabból, amiket szerettem,
vagy valamire inspiráltak, és ezeken keresztül írtam
meg Alice személyiségfejlődés-történetét. Mindegy,
hogy álomnak, képzelgésnek vagy tudatalattinak ne-
vezzük a közeget, de ebben azok a dolgok törnek fel
Alice-ból, amikből vissza tudunk következtetni, hogy
az ébrenlétben milyen felnőttekkel, osztálytársakkal
találkozik, mik a frusztrációi és mi a véleménye bizo-
nyos emberekről” – fejtette ki a rendező a koncepció-
ját, és elárulta, a darab összhatása erős kritika a tiszta
gyereket körülvevő gonosz, buta felnőttekről, vagy ép-
pen a kedves, előremutató személyiséggel bíró, pél-
daértékűen viselkedő emberekről, akiknek a hatására
végül is Alice felépíti önmagát.

Lewis Carroll szinte soha nem beszélt a műről, s
talán csak kevesen tudják, hogy álnevet használt,
valójában Charles Dodgsonnak hívták, és „civilben”
matematikusként dolgozott Oxfordban. Szívesen

szórakoztatta a gyerekeket történeteivel, ahogy
Alice-t is, a főhős ugyanis valós személy, szoros
kapcsolatban állt az íróval. A mesét közel 180 nyelv-
re fordították le, s rengeteg művészt, filmes szak-
embert megihletett, imádnivalóan bizarr figuráival
minden gyerek találkozik. A színházban látható da-
rab szerint Alice meglát egy fehér nyulat, s kíváncsi-
ságból utánaugrik egy mély lyukba. Zuhanása vé-
gén Csodaországban találja magát, ahol rengeteg
különös kaland és varázslat vár rá. Találkozik többek
közt pipázó hernyóval, csörgőn veszekedő ikerpár-
ral, disznót dédelgető Borsos Hercegnővel, beszélő
óriástojással, a Bolondos Kalapossal, és a félelme-
tes Szív Királynővel is.

„Ez nem egy tipikus mese, hanem ez a legösszetet-
tebb, legizgalmasabb, legsötétebb, legkétoldalúbb
történet szerintem, ami létezik. Erősen működik ben-
ne a gyermeki és a tudatalatti gondolkodás” – hang-
súlyozta a darab egyik szereplője, Kovács Gergely, aki
a hernyót, az ikerpár egyik tagját és az Áprilisi Nyulat
formálja meg. Alice-t Budai Zsófia alakítja, aki szerint
a főhős olyan, mint egy tiszta pohár víz. Egy kíváncsi
gyermeki lélek, aki impulzív, befogadó, ötletes, kreatív,
okos, zsongó személyiség, és mankót ad a nézőknek
saját maguk megtalálásához.

A darabról további részleteket tudhatnak meg a
Győr+ Televízió Kulisszák mögött című, hétfőn,
19.30-kor kezdődő adásából.

Színház 
Csodaországban

szerző: koloszár tamás

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal a győri Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ – elsőként Magyaror-
szágon – rendezte meg a Startup Cam-
pust, amelynek keretében innovációs
ötletversenyt tartottak, majd ehhez
kapcsolódva kerekasztal-beszélgetés-
re is sor került, amelyen a várost Borkai
Zsolt polgármester képviselte. 

Győr nagyon jó hely, az okos városok
területén sokkal gyorsabban haladhat
más, kedvezőtlenebb adottságú magyar
városnál – fogalmazott dr. Pálinkás József,
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innová-
ciós Hivatal (NKFIH) elnöke, indokolva azt,
hogy a magyar egyetemi központok közül
miért Győrt választották az ötletversenyre.
A város szívesen ad helyet a Mobilisban
az innovációnak – mondta Borkai Zsolt,
aki beszélt arról is, aki sikeres, annak iri-
gyei lesznek. A város azonban megdolgo-
zott a sikerért, hogy olyan gazdasági kör-
nyezetet hozzon létre, amelyben otthon
érzi magát a nagy cég éppúgy, mint a kis-
és közepes vállalkozás. 

Győrnek a legnagyobb gondja most
az, hogyan lesz szakképzett munkaereje
az itt tevékenykedő vállalkozásoknak. A
polgármester felidézte ingolstadti láto-

Gyôr, az innovatív város 
gatását, ahol azt kérdezte az Audi veze-
tőitől, mire van szükségük a további bő-
vüléshez? Egyértelműen a szakképzett
munkaerőt jelölték meg. Meg fogjuk ol-
dani ezt a kérdést, dolgozunk a progra-
mon – fogalmazott a kerekasztal-be-
szélgetésen Borkai Zsolt.

Dr. Földesi Péter rektor elmondta, az
egyetem az Audi gyártásfejlesztéséhez
tud kapcsolódni, ahol minden centimé-
ternek, minden grammnak óriási jelen-
tősége van, s a haszon euró-tízezrekben
mérhető. Nem félek attól, hogy az Audi
árnyékában nem tudunk innoválni – vá-
laszolta a rektor az ezt felvető kérdésre.
Dr. Hanula Barna, az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. képviselőjeként vett részt a kere-
kasztalon, s úgy fogalmazott, nem tart
attól, hogy a fiatalok által létrehozott kez-
dő vállalkozások, a startup-ok miatt az
Audi kevesebb szakemberhez jut. A ver-
seny élénkíti az üzletet – idézett egy né-
met mondást.

A most induló program célja, hogy
minél több startup-ot indítsanak a fi-
atalok. 6,5 milliárd forint áll rendelke-
zésre, s egy-egy vállalkozás maxi-
mum 600 millió forintra pályázhat.
Ennyi pénzre már hiénák is megjelen-
nek, őket azonban el kell riasztani – fo-
galmazott Pálinkás József elnök.

„Hozz egy könyvet az onkológiára!” –
szólt a kérés egy éve azok felé, akik
hisznek az írott szó gyógyító erejében.
Mert a könyvvel nemcsak az élményt,
de az érzést is közvetíteni lehet. A hőn
áhított gyógyulás üzenetét. Rengete-
gen csatlakoztak Harcsás Judit újság -
író kezdeményezéséhez, így már több
polcnyi könyv könnyít a várakozás per-
cein az onkológián. Prof. dr. Dézsi Csa-
ba osztályvezető főorvos kitűnő kezde-
ményezésnek tartotta a gyűjtést, így  a
kardiológiai osztályon is helyet kap egy
mini könyvtár, amihez várjuk a hasz-
nált, de jó állapotú könyveket. A köte-
teket a Győr+ Média portáján lehet le-
adni április 1-ig. Bővebb információ:
Harcsás Judit: 06-30/929-9145.

„Hozz egy könyvet
a kardiológiára!”
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Vendégjáték lesz a Richter Teremben,
ahol a Körúti Színház előadása, a Nap-
sugár fiúk várja a közönséget. A szín-
padon többek között olyan kiváló mű-
vészek játszanak majd, mint Koltai Ró-
bert és Galla Miklós. 

A Napsugár fiúk Gyôrben
Sejteni lehet, ez a két utánozha-

tatlan és pótolhatatlan színházi játé-
kos vállalta magára a főszerepeket,
hogy a nézőknek olyan élményt
nyújtsanak március 23-án este 7-
kor, amelyet egy életre nem felejte-
nek el. A történet szerint az amerikai
kabaré hőskorában két kiöregedett
színészt – Willy Clark (Koltai Róbert)
és Al Lewis (Galla Miklós) – váratla-
nul egy nagy tévécsatorna kér fel
szereplésre. Negyvenegy esztende-
ig járták együtt az országot, majd
véglegesen összevesztek. A színé-
szek, a „nagy bohócok” életében
azonban nincs olyan, hogy végleges,
a fellépés csábítása örök… A két
nagy komédiás perpatvara, küzdel-
me egymással és az öregedéssel, a
líra és a bohózat közötti ösvényen
tartja és játssza korunk egyik szívbe-
markoló és fergetegesen mulatsá-
gos művét.

Nem mellékes egyébként az sem,
hogy a művet a kor szellemének meg-
felelőre a két főszereplő alakította és
formálta, hogy időszerű és könnyen
emészthető legyen 2016-ban is. Galla
Miklós és Koltai Róbert neve mára már
fogalommá vált, így A Napsugár fiúk
már az ötletekor sikerre ítéltetett.

Sokszor csak ennyi, ami ahhoz kell, hogy két ember önfeledten és őszintén be-
szélgethessen egymással. A kölcsönös tisztelet és figyelem minden diskurzus
alapja, így a március 22-én este 6 órakor a Zichy-palotában megtartandó talk
show igazi csemege lesz azok számára, akik nem szeretik a pletykálkodást, a
kibeszélést és a kombinálást. R. Kárpáti Péter színművész olyan vidám beszél-
getésre hívta meg Endrei Juditot, a magyar televíziózás ikonikus alakját, ahol
nem hangzanak el kellemetlen kérdések, nyoma sem lesz adok-kapoknak. A
bemondónő, szerkesztő-műsorvezetőnő azt mondja el magáról, amit fontos-
nak tart, amiről úgy gondolja, szívesen megosztaná a közönséggel. A beszél-
getőpartner R. Kárpáti Péter pedig gyakorlott, együttműködő és lelkiismeretes
vezetőként terelgeti vendégét, miközben a Demmers Teahouse teáit kóstolhat-
ják meg a vendégek. (X) 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

AUF HEISSER STU-
FE Kinder über 7 und
junge Erwachsene
sind zum Keramik-
fachkreis am 23. März
zwischen 15:00 und
17:00 Uhr in die Ma-
gyar Ispita eingeladen.
Unter Leitung der Ke-
ramik- und Schalen-
lehrerin Boda Ildikó.

ZUM TAG DER BEMALTEN
EIER am 20. März gibt es zahl-
reiche Ausstellungen und Stän-
de im Kinderhaus (Gyermekek
Ház). Bei der im Rahmen des
XX. Frühlingsfestivals organisier -
ten Veranstaltung treffen von
den verschiedensten Landestei -
len Eierschreiber ein, welche
ihre mit diversen Techniken ge -
schaffenen Werte präsentieren.
Neben der Ausstellung und
dem Markt gibt es für Kinder
eine Spielhaus und österliche
Märchenerzählungen.

ZUM ANLASS DES PUP-
PENTHEATER-Welttages gibt
es am 21. März für die Kinder
anspruchsvolle Darbietungen
im Vaskakas Puppentheater.
Um 10:00 und 11:00 Uhr das
Märchen „Meise, Meise, Vöge -
lein”, um 18 Uhr die Aufführung
„das Muttermal”. Die Stücke
können mit zuvoriger Registration
angesehen werden.

MIT DER DIE LEGENDÄ-
RE ZEIT VON WAG-
NERS MINNESÄN-
GERN heraufbeschwören-
den wirkungsvolle Overtüre
seiner um den Gedanken -
kreis der verändernden und
reinigenden Liebe gebau-
ten Oper eröffnet das Győ-
rer Philharmonie-Orches-
ter das deutsche und unga-
rische Komponisten nebe-
neinander stellende Prog-
ramm am 22. März um 19
Uhr im Richter-Saal.  

OSTERMARKT –
Auf dem frühjahrs-
b e grüssenden
Ostermarkt er-
warten den Besu-
cher beson de re
Kunsthandwerks-
produkte, wun -
dervolle Geschenki-
deen und feine Spezialitäten in breiter Aus-
wahl. Handbemalte Eier, Schmuck, Keramik-
waren, selbstgemachte Seifen, handgeweb-
te Teppiche und noch viele weitere interes-
sante Sachen reihen sich im Kunsthandwerk-
Pavillon des Arany János Strassenmarktes
von 18.-26. März aneinander.  

Am 19 März um 18
Uhr treffen die Mann -
schaften des GYIRMÓT
FC GYŐR UND SZI-
GETSZENTMIKLÓS
in Gyirmót  im Alcufer-
Stadion aufeinander.

R. Kárpáti Péter
Endrei Judittal
beszélget
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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!

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

A TAVASZKÖSZÖNTŐ HÚSVÉTI VÁ-
SÁRBAN egyedi kézművestermékek,
gyönyörű ajándékötletek, különleges fi-
nomságok széles választéka várja a láto-
gatókat az Arany János utcai vásár kézmű-
vespavilonjaiban március 18. és 26. között.

A Bábszínházi Világnap al-
kalmából INGYENES
ELŐADÁSOK várják a
gyerekeket március 21-
én, a Vaskakas Bábszín-
házban.10 és 11 órakor a
CINEGE, CINEGE, KIS-
MADÁR című mesét, 18
órakor pedig az ANYA-
JEGY című előadást lát-
hatja a közönség. Az elő-
adások előzetes regisztrá-
cióval látogathatók. 

WAGNER A MINNESÄNGEREK LEGEN-
DÁS KORÁT IDÉZŐ, A MEGVÁLTÓ ÉS
MEGTISZTÍTÓ SZERELEM GONDOLATA
KÖRÉ ÉPÍTETT OPERÁJÁNAK HATÁSOS
NYITÁNYA vezeti fel a Győri Filharmonikus
Zenekar német és magyar zeneszerzőket egy-
más mellé állító programját, március 22-én 19
órai kezdettel a Richter Teremben. 

CSUJA IMRE verssel él és versben gondolko-
dik kicsi gyerekkora óta. Hamar megtanulta, mi-
lyen az, kiállni és mondani. A művészt a közön-
ség április 24-én hallhatja a Menház Színpadon. 

MAGAS HŐFOKON – kerámia-
szakkör várja a 7 év feletti gyere-
keket és fiatal felnőtteket március
23-án 15–17 óra között, a Ma-
gyar Ispitában, Boda Ildikó kera-
mikus, fazekasoktató vezetésével.

A HÍMES TOJÁS NAPJÁN, március 20-án
számos kiállítás és vásár várja az érdeklődőket
a Gyermekek Házában. 

„SZÍNEINK VILÁGA” címmel Fördős József László és Miklós Krisztina fes-
tőművész kiállítása nyílik március 24-én 17 órakor, a Marcal étteremben.

A Belváros szívében,
hagyományteremtő
szándékkal, KLUB -
ESTET szerveznek
március 25-én 19
órai kezdettel a Du-
na-parton lévő Rak-
part Kávézóban. A
Dániel Balázs Boo-
gie Woogie Trió egy
különleges hangula-
tú zenei élményt ígér
koncertjével.   

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Ki ne ismerné a régi gyermekjá-
tékot, a kő, papír, ollót? Egy örök
körforgás, univerzális szimbó-
lum. Győri designalkotók mun-
káiból rendezett tárlatot a Csi-
kóca Művészeti Kiállítótér.  

A Misija Design, az Eszterda és a Mia-
bora alkotóinak a mindennapi életben
is használható műalkotásai tekinthe-
tők meg a tárlaton. 

Kő – Farkas Pap Éva, Misija De-
sign. Szobrászként kisméretű kerá-
mia- és betontárgyakat, fajátékokat
készít, a szoborsimogatóként is defi-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Ruttkai Éva-, Gábor Miklós- és La-
tinovits Zoltán-emlékkiállítás nyí-
lik pénteken este a Magyar Ispitá-
ban. Gábor Júliával beszélgettünk
szülei emlékét megidézve. 

Gábor Júlia, Gábor Miklós és Ruttkai
Éva lánya, férjével, Szigethy Gábor író-
rendezővel közösen álmodták meg a ki-
állítást, az általuk gyűjtött tárgyak, fotók,
kéziratok segítenek megőrizni és felele-
veníteni a színészóriások alakját. A tár-
gyak, amelyeket Győrbe hoztak a saját
otthonukból, válnak láthatóvá a nagykö-
zönség számára. Gábor Júlia elárulta, la-
kásukban három jelentős fest-
mény van:

Zilia, Hamlet, Szindbád
Ruttkai Évát Ziliaként, Gábor Miklóst
Hamletként, Latinovits Zoltánt pedig
Szindbádként ábrázolták, ezek voltak
azok a meghatározó szerepeik, amelyek
előhívták igazi személyiségüket. A győri
kiállítás érdekessége, hogy a XX. század
három legnagyobb színészegyéniségé-
ről megtudhatjuk, a színészet mellett mi-
lyen sokféle tehetség lakozott még ben-
nük, láthatjuk rajzaikat, festményeiket,
írásaikat, saját könyveiket is.

A tárlatot március 18-án 17 órakor
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház
igazgatója nyitja
meg a Magyar
Ispitában.

Kô, papír, olló —
designkiállítás

niált termékei esetében pedig
nem csak a látvány, de a tapin-
tás is fontos. A kerámiatárgya-
kat, melyeket Farkas Pap Éva

tervez, egy megváltozott munka-
képességű embereket foglalkoz-

tató vállalkozás készíti. 
Papír – Csermák Zsuzska és

Szarka Fedor Guido, Miabora. A Mi-
abora célkitűzése, hogy megmutas-
sák Győr szépségeit a művészet és
a design segítségével. Győr szimbó-
lumai a vaskakas, a szódásüveg, a
fröccs, jelennek meg az általuk ter-
vezett pólókon, vászontáskákon, ké-
peslapokon, valamint a különféle
ajándéktárgyakon. 

Olló – Dobó Eszter, Eszterda. Két
egyforma Eszterda baba nincs, mind
egyediek, jellemző rájuk, hogy nem
követik a hagyományos babaformát, a
sokszor hiányzó részek teszik eredeti-
vé az alkotásokat. 

A kiállítás május 22-ig, hétfő kivéte-
lével naponta 10 és 18 óra között láto-
gatható (Apor Vilmos püspök tér 2.).

Gábor Júlia, Ruttkai Éva és Gábor
Miklós lánya egy családi emlékkel



GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Tradíciók
újragondolva
Nagy Eszter, az RTL Klub Konyhafô-
nök 2 címû mûsorának harmadik he-
lyezettje ezen a héten tradicionális re-
ceptekre kínál kreatív variációkat. Ha
elkészítik, élvezni fogják a jól bevált
magyaros ízeket és a tavaszias meg-
újulás frissességét is. 
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80 dkg marha pofahús vagy marhanyak,
1 nagy fej vöröshagyma, 1 nagy db kápia
paprika, 1 csomag zellerszár, 4 db nagyobb,
vaskosabb répa, 2 dl száraz vörösbor, só,
bors, 2 ek. füstölt pirospaprika, néhány
szem friss paradicsom, 2-3 gerezd fokhagy-
ma. Burgonyagombócokhoz: 2 db közepes
burgonya, 15 dkg liszt, egy tojás sárgája, só

Gulyásleves 
kicsit másképp: fôtt  és sült 
burgonyagombócokkal
Ez a leves többek között attól is más, hogy jóval szebb, le-
tisztultabb a megszokottnál, viszont ízeiben legalább annyi-
ra intenzív. A hagymát félbe vágva lepirítom, a répából egy-
forma kockákat, a zeller felébôl pedig szeleteket vágok és
ezeket felhasználásig hideg vízbe áztatom. A répa „faragá-
sakor” lehulló darabokat a zeller másik felével és a darabolt
kápia paprikával együtt a hagymához adom és alaposan
átpirítom. Rászórom a füstölt pirospaprikát, az áttört fok-
hagymát, a paradicsomokat, felengedem a vörösborral és
az egészet összeforralom. A feldarabolt marhahúst egy kü-
lön serpenyôben durván átpirítom, a levesalapot felenge-
dem vízzel, sózom-borsozom, majd az átpirított húsokat egy
szûrôben a leves tetejére helyezem úgy, hogy azok a lébe
érjenek, így ízük belefôjön az alapba. Így fogom azokat 3-4
órán át teljesen puhára fôzni. Mikor a leves majdnem kész,
a félretett zöldségeket is a szûrôbe helyezem és közepesen
puhára fôzöm. A burgonyákat sós vízben megfôzöm, majd
egy burgonyanyomón áttöröm és a liszttel, valamint a tojás-
sárgájával tésztát gyúrok belôle. A tésztából gombócokat
formázok, melyeket ismét kifôzök. A gombócok felét tálalás
elôtt még egyszer átpirítom. 
Tálalás: A szûrôt kiemelem a levesbôl. Teszek egy tányér kö-
zepére a húsból és a zöldségekbôl bôven, helyezek még a
tányérba a sült és fôtt burgonyagombócokból és a maradék
alaplevet a belefôtt zöldségekkel együtt alaposan összetur-
mixolom. Ezzel az alaplével fogom felönteni az egészet.

Rántott májas hu
és sült céklasalát

A máj felét nyersen lekapargatom (ap-
rítom), másik felét pedig forró serpe-
nyôben félkészre sütöm (az utóbbit
hûlés után nagyobb darabokra vágom
és félreteszem). A bacont felaprítom és
a májas serpenyôben jól átpirítom.
Hozzáadom a zabpelyhet, az aprított
metélôhagymát, a zúzott fokhagymát,
a friss fûszereket, sózom, borsozom és
felengedem egy kevés vízzel, hogy a
zabpehely megduzzadjon, így nem a
májból vonja majd el a vizet és nem
lesz száraz a hurkánk. A tofut leresze-
lem és a májjal és a zabpelyhes keve-
rékkel alaposan összedolgozom. Mikor

A tojásokat szétválasztom, a sárgá-
ját a cukorral, a fehérjét egy csipet
sóval habosra verem. A cukros sár-
gájához adom a lisztet, alaposan el-
keverem, majd a tojásfehérje-hab-
bal alaposan összeforgatom. A
masszát két —  sütôpapírral bélelt —
tepsibe öntöm és készre sütöm. A
csokit egy dl tejszínben felolvasz-
tom és feloldom benne a 3 db hi-
deg vízbe áztatott és kicsavart lap-
zselatint. Mikor a krém teljesen
lehûlt, 2 dl felvert tejszínnel össze-
forgatom és hûtôbe helyezem. A
krém a zselatin hatására meg fog
dermedni. Nagy lyukú szûrôn át-
passzírozom és habzsákba töltöm.
A kész piskótából nagyobb méretû
pogácsaszaggatóval köröket vágok,
a habzsákba töltött csokoládékrém-
mel rétegzem és a tetejét olvasztott
karamellel megkenem.

Mini dobostorta



CREATIVE CHEF HIRDETÉS

Lajvér Avantgarde

RÉGI ÉRTÉKEK
ÚJ KÖNTÖSBEN
Szekszárdi Kékfrankos 2012 Magnum

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 
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Hurkához: fél kg csirkemáj, 15 dkg
zabpehely, egy csokor metélôhagy-
ma, 2 gerezd fokhagyma, fél marék
friss rozmaring és kakukkfû, só,
bors, 10 dkg tofu, 20 dkg bacon-sza-
lonna, 1 kg burgonya, 1 kg cékla

rka házi sült burgonyával 
tával

kész a keverék, egy darab folpackra he-
lyezek egy adagot belôle és óvatosan
feltekerem, majd „hurkát” formázok be-
lôle. Hogy a májas rudacskánk még
masszívabb legyen és biztosan ne es-
sen szét fôzés közben, így még egy
alufóliába tekerem és a két végét „sza-
loncukor-szerûen” lezárom. Az így elké-
szült csomagocskákat vízben kifôzöm,
lehûtöm, majd miután kicsomagoltam
bepanírozom és forró olajban kirántom.
A burgonyákat alaposan megsikálom,
hasábokra darabolom és 20 percig hi-
deg vízbe áztatom. A tökéletesen ropo-
gós sült krumpli titka, hogy azokat 3-

szor kell forró olajba helyezni. Kétszer
közepesen forróban néhány perc alatt
„meg kell fôzni”, harmadszorra pedig
tûzforró olajban kell készre sütni. Ekkor
lesz belül krémes, kívül ropogós, akár
jóval a sütés után is. 
Sült céklasaláta: A céklákat megsiká-
lom, két végét levágom és a céklákat
cikkekre szeletelem. Sóval, borssal, ke-
vés cukorral megszórva, olívaolajjal
meglocsolva 160 fokos sütôbe teszem
30-40 percre. Mikor kész, néhány evô-
kanál balzsamecettel meglocsolom és
alaposan átforgatom. Melegen a hurka
és a krumpli mellé tálalom.

Piskótához: 6 db tojás, 4 ek.
liszt, 3 ek. cukor, csipet só.
Krémhez: 15 dkg étcsokoládé,
3 dl tejszín, 3 db lapzselatin.
Égetett cukorhoz: 20 dkg kris-
tálycukor

A Lajvér Avantgarde borok új fejeze-
tet nyitnak a Szekszárdi borvidéken,
modern formában újrafogalmazva a
helyi borászati hagyományokat. Ültet-
vényeik a Lajvér-patak festôi völgyé-
ben, 26 hektáron terülnek el. Pincé-
szetüket az építészeti stílustól, a XXI.
századi bortechnológiai megoldáso-
kig egyöntetôen az újító megközelítés
jellemzi, formabontó szemléletük bo-
raikban csúcsosodik ki. Fiatal koruk
ellenére már számos elismeréssel
büszkélkedhetnek,hiszen boraik a ha-
zai és a nemzetközi megmérettetése-
ken is sikerrel szerepelnek. Bátran kí-
sérleteznek újszerû házasításokkal,
ízekkel, hogy az általuk tisztelt szek-
szárdi hagyományok alapjaira építve,
kiváló minôségû borokat alkossanak.
Boraikban visszaköszön a borvidék
karaktere, az ízeket a gyümölcsösen
gazdag aromák, a testes savak izgal-
mas játéka és az elegancia jellemzik.
Úgy vélik, az újragondolt ízvilág a fia-
talabb korosztály borkedvelôinek is el-
nyeri tetszését.

1.890 Ft
MAGNUM palack, 
csak a Borhálónál!
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HIRDETÉS PR-CIKK

Az ország egyik legismertebb
kozmetikájának, a Harangvöl-
gyi Szépségszalonnak október
óta a főváros után már Győrben
is elérhetőek a különleges,
egyedi, sejtfiatalító kezelései.
Tulajdonosa generációk tapasz-
talatát ötvözi forradalmian a je-
len technológiájával, a szalon-
ban a világ összes hatékony an-
ti-aging kezelése megtalálható.
Kipróbáltuk, hogy megtapasz-
taljuk, miért repülnek ide még a
tengerentúlról is a fiatalodni vá-
gyók; wellness-élményben volt
részünk.

Harangvölgyi Anna kozmetikuscsa-
ládból származik, s gyermekkora óta
szenvedélyesen kutatja a harmonikus
szépség időtálló receptjeit. Fodrász
nagymamája a kor legnagyobb sztár-
jait fésülte közel 60 évig, kozmetikus
édesanyja pedig nemzetközi viszony-
latban is nagy elismerésnek örvend.
Anna az évtizedek során több ezer
vendégtől összegyűjtött tapasztalatok
birtokában, folyamatosan képezte
magát, és a szépségápolás mestersé-
gét a bőrfiatalítás legkorszerűbb meg-
oldásai felé terelte.

Mára a Harangvölgyi Szépségsza-
lon vezető szerepet tölt be ezen a te-
rületen Európában. Sőt, a két buda-
pesti szalon mellett Istanbulban és
Dubajban is megnyitottak, vidéken el-
sőként pedig Győrben élvezhetjük a
szolgáltatásokat.

A megbeszélt időpontban a sza-
lon vezetője, Tóth-Rába Diána fogad.

Harangvölgyi-intézet: teljes körû bôrápolás gyönyörû környezetben

Hidratálás és a fiatalítás természetesen
Elmondja, minden vendéghez ho-
lisztikus szemlélettel közelítenek,
vagyis a kezelés előtt feltérképezik
az életmódját, minden tényezőt, ami
összefügghet a bőrproblémákkal. A
szalonban dolgozó szakemberek ez-
után felállítják a kezelési tervet. A ke-
zelések nemtől és életkortól függet-
lenül mindenki számára ajánlottak,
hangsúlyos szerepet kap a szalon-
ban a megelőzés, a hidratálás és a fi-
atalítás: a bőr sejtjeinek állapotát
akár 10-15 évvel is ki tudják tolni. Ki-
zárólag olyan összetevőkkel dolgoz-
nak, melyek természetes úton lassít-
ják az öregedést, allergének nélkül,
vagyis nem tartalmaznak tartósító-
szert, színezéket és illatanyagot.

„Egy magyar termék, mely tisztasá-
gával és igényességével új irányvo-
nalat jelent a biológiai bőrfiatalítás-
ban: ezt jelenti a Harangvölgyi Anti-
Ageing Institute” – hangsúlyozza
Tóth-Rába Diána, utalva arra, hogy
saját fejlesztésű termékekkel végzik
a precízen kialakított kezeléseiket.
Számomra a HV Hyaluron Expert el-
nevezésű arckezelést ajánlották, hi-
szen a téli időjárás megviselte a bő-
römet, megérdemli az extra kényez-
tetést, a feltöltést. A beszélgetés
után nagyítóval is megvizsgálták az
arcomat, majd elkezdődött a másfél
órás wellness-élmény.

Már az arctisztításnál érezni, nem
a máshol megszokott kezelésben lesz

részünk. A nyugodt környezetben
minden adott a teljes ellazuláshoz, ki-
kapcsolódáshoz. A kezelés gerincét a
csaknem félórás arc-, nyak- és dekol-
tázsmasszázs adja, a szakember a Ha-
rangvölgyi Anna által kifejlesztett, bio -
rezonanciával működő géppel viszi fel
a hatóanyagokat. Úgy érezhetjük, a
hatása felér egy hosszú alvással, s ez
kívülről is látszik. Olyannyira, hogy elő-
ször csak az arc egyik felét kezelik,
hogy a vendég össze tudja hasonlítani

az azonnal látható és tapintható ered-
ményt: élettel teli, hidratált és feszes
lesz a bőr a kezelés után napokig. Ter-
mészetesen a hosszan tartó hatás ér-
dekében kúrára van szükség. Nem
csodát ígérnek a Harangvölgyi Szép-

ségszalonban, nekünk is ki kell ven-
nünk a magunk részét a szépségápo-
lásból. A recepthez pedig nincs új a
nap alatt, az étkezési, sportolási szo-
kásainkkal nagy hatással vagyunk bő-
rünk állapotára, de a stressz csökken-
tésével is sokat tehetünk a ragyogá-
sért. A saját fejlesztésű termékeket
meg is vásárolhatjuk, akár teljes rituá-
lécsomagot összeállítanak nekünk.
Többségük hyaluront és kollagént tar-
talmaz, a belső ráncfeltöltés termé-
szetes szereit, amik megvédik a bőrt
a külső káros hatásoktól is.

A szalonban egyébként minden ha-
gyományos kozmetikai kezelés meg-
található, természetesen újragondol-
va, speciális, az egyedi igényekhez al-
kalmazott módon. Sőt, hajkezelést is
kínálnak, amellyel megállíthatják a
kezdődő hajhullást, és elősegítik a nö-
vekedést.

Ahogy már korábban szó volt róla,
kortól, nemtől és a bőr állapotától füg-
getlenül, mindenki számára ajánlottak
a Harangvölgyi-kezelések. A szalon-
ban mindent tudnak a bőrről és a ter-
mészetes szépségről, mindezt gyönyö-
rű környezetben. Minden adott tehát a
testi-lelki megújuláshoz. Nem csodál-
kozunk, hogy az eddig csak Budapes-
ten működő szalonokban rengeteg
visszatérő külföldi vendéget fogadnak,
akik csak a Harangvölgyi Institute szol-
gáltatásaiért repülnek Magyarország-
ra, akár a tengerentúlról is. (X)

Harangvölgyi  Institute
Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 24. 
www.harangvolgyi.hu

Bejelentkezés:
+36-20/716-6820
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RÖVIDEN

Kialvatlanság,
kezelhetetlen a gyerek
Düh, kezelhetetlen viselkedés, fi-
gyelemzavar – ezek nemcsak maga-
tartási problémák, a gyerekek
többnyire így fejezik ki, ha fáradtak.
Kis korban több és mélyebb alvásra

van szükség. A gyerekek és a fel-
nőttek szükségletei nemcsak

az alvás mennyiségében
térnek el. Míg a fiatalok
teljesítményére az hat jól,
ha később kelnek, addig

az életkor előrehaladtával
arra reagálnak jól, ha koráb-

ban indulnak a napjaik. A lefek-
vést érdemes rituálészerűen meg-
szervezni – vacsora, fürdés, fogmo-
sás, mese –, akkor a gyerek lehető-
séget kap a lecsendesedésre, így ke-
retbe foglaljuk a gyermek napját,
aki ettől nagyobb biztonságban érzi
majd magát.

Tél végére a magyarok
95%-a szenved D-vita-
min-hiányban – kéthar-
maduk kritikus mérték-
ben –, mégis mindössze
a lakosság 15%-a figyel a
pótlásra. A D-vitaminnak
nélkülözhetetlen szerepe van a
csontritkulás megelőzésében és az
immunrendszer működésében. Ta-
vaszra a lakosság kétharmadánál kri-
tikus hiány alakul ki, amely gyengít-
heti az immunrendszert, veszélyes a
csontokra, fokozhatja a szív- és ér-
rendszeri betegségek, bőrbetegsé-
gek, valamint rákos megbetegedés
kialakulásának kockázatát. A javasolt
dózisok: 1500-2000 NE. A vastagbél-,
emlőrákban és csontritkulásban szen-
vedőknek a folyamatos 800-1000 NE
D3-pótlást javasolják. A terhesek ese-
tében a napi bevitelt 1000-2000
NE-re növelték.

A D-vitamin-pótlásról

Ha pár napra eltûnik a hangja
A vírusos gégegyulladás kezelésé-
hez az esetek többségében elegen-
dő az odafigyelés és a gége, a hang-
szalagok kímélése. Inkább beszéljen
halkan, de ne suttogjon, ha gége-
gyulladása van, mert az lelassítja a
gyógyulás folyamatát.

Akut, vagy krónikus
gégegyulladás?
A gége a torok hátsó részének a foly-

tatásaként kapcsolódik a légcsőhöz. A
gégében találjuk meg a hangszalagokat,
amelyek épsége elengedhetetlen a tiszta
hangképzéséhez. A gége megbetegedé-
se ezért gyakran okoz rekedtséget, vagy
akár rövid időre a hang teljes elvesztését
is. Az akut gégegyulladást döntően víru-
sok okozzák. Krónikus tüneteket – elhú-
zódó rekedtséget – általában a hang túl-
erőltetése, allergia, reflux, dohányzás,
nyaki trauma, rheumatoid arthritisz, lu-
pusz, vagy bizonyos gyógyszerek szedé-
se okozhat.

Tünetei
A betegség rendszerint a nyak első

részén észlelhető erős torokfájással je-
lentkezik, majd röviddel ezután a hang
rekedtessé válik. A fertőzés miatt a
hangszalagok is begyulladhatnak,
ami akár átmenetileg teljes né-
maságot is okozhat az érintet-
teknek. Enyhe hőemelke-
dés, köhögés is jelent-
kezhet. A gégegyulla-
dás sokszor más be-
tegségekhez – torok-,
vagy mandulagyulla-
dás, nátha, influenza
– társul. A felsoroltak
mellett a betegek
egyéb tünetekről – fej-

fájásról, fáradtságról, orrfolyásról, izom-
és ízületi fájdalmakról, duzzadt nyaki nyi-
rokcsomókról – is beszámolnak. A gége-
gyulladás tünetei rendszerint az első 2-
3 napban rosszabbodnak, majd ezt kö-
vetően egyre inkább enyhülnek, a teljes
gyógyulás általában egy hetet vesz
igénybe. A hang ezután még egy ideig
rekedtes, vagy a megszokottól eltérő le-
het, mert a gyulladás megszűnését kö-
vetően a hangszalagoknak hosszabb idő-
re van szükségük a regenerálódáshoz.

Tanácsok a gyors
felépüléshez
Fogyasszon sok folyadékot, mert így

a gyulladt gége is gyorsabban tud gyó-

gyulni. Igyon akkor is, ha a nye-
lés fájdalmas, mert a dehidrált-
ság fejfájást, fáradtságot is
okozhat. A láz- és fájdalomcsil-
lapítók szedése enyhítheti a tü-
neteket, a gargalizálás, vagy a kü-
lönböző cukorkák, spray-k azonban
csak a torokfájás ellen hasznosak, mert
használatuk során a gégét nem, csak a
torok hátsó részét tudjuk elérni. Párásí-
tani viszont nagyon is érdemes, a nedves
levegő belégzése – hasonlóan a bőséges
folyadékfogyasztáshoz – képes enyhíte-
ni a gyulladást és megkönnyíti a váladék
felszakadását. A cigarettafüst, az alko-
hol és a koffein kerülendő, mert irritál-
hatja a gyulladt területet. Mivel a beteg-
ség során a gyulladás a hangszalagokat
is érinti, ezért a gyógyulás ideje alatt a
beszéd nem javasolt. Ha mindenképp
közölnivalónk van a környezetünkkel,
akkor inkább írásban tegyük, vagy hal-
kan, levegősen, rekedten mondjuk el, a
suttogás ugyanis jobban igénybe veszi a
gégét, mint a halk beszéd. Ha erre nem
ügyelünk, akkor a normál hang vissza-
nyerése jóval több időt vehet igénybe.

Mikor forduljon orvoshoz?
A gégegyulladás tünetei egy hét

alatt rendszerint elmúlnak, ezért min-
denképpen orvosi vizsgálat javasolt, ha
a tünetek erősödnek, vagy ennél to-
vább is megmaradnak. A rekedtség to-
vább is tarthat, de ha három hét alatt
sem múlik el, akkor forduljunk orvos-
hoz. Duzzadt nyaki nyirokcsomók,
vagy 3-4 nap alatt sem múló magas láz
esetén szintén. Sürgősségi ellátást igé-
nyel, ha a gégegyulladás mellett nehéz-
légzés is jelentkezik, ilyenkor ne várjuk
meg a tünetek rosszabbodását, kér-
jünk mielőbbi segítséget!
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

A fiatal és az idősebb életkor testi és
lelki történései eltérnek egymástól.
Vonatkozik ez mind a szervek műkö-
désének, a mozgás gyorsaságának,
mind a lelki, a pszichés működések
tempójának megváltozottságára.

Fontos a betegségek
felismerése
A változások a változókort követő-

en – általában a 60-as életévekben –
jelennek meg, egyénileg változó mó-
don. Amennyiben valaki jó egészségi
állapotnak örvend, nem szenved olyan
civilizációs betegségekben, mint a ma-
gas vérnyomás, a cukorbetegség, ma-
gas koleszterin- és vérzsírszint, úgy az
idősebb korra jellemző változások ké-
sőbb jelenhetnek meg, csakúgy, mint
azoknál, akik bár ezen betegségekben

szenvedhetnek ugyan, azokat azon-
ban rendszeresen karbantartják, szak-
orvosi kontrollokra járnak, és az orvosi
javaslatokat betartják. Lényegesen
rosszabb lehet a helyzet, ha ezen be-
tegségek feltáratlanok vagy kezeletle-
nek maradnak, ha valaki nem veszi ko-
molyan ezeket – a fájdalommal nem
járó, de a szervezet, az érrendszer fo-
lyamatos károsítását okozó – kórképe-
ket. Mindezek mögött gyakran az el-
hízás áll, az elhízás szó szerint testi ter-
het jelentő volta pedig nem csupán
előidéző, de fenntartó és súlyosbító
tényező is. Maga után vonja a test-
mozgás lecsökkenését, visszafogását,
ezen keresztül pedig a szervezet
anyagcseréjének általános lelassulását,
és az olyan élettani folyamatok lelassí-
tását, mint fentebb említett cukor
vagy zsíranyagcsere.

Figyeljük az idős ember
viselkedését!
Az emberi szervezetre holisztikus mű-

ködés jellemző – vagyis a testi és a lelki
működések egymást befolyásolják, a jó
testi egészség jó lelki egészséget von
maga után, és fordítva. És bár nem
könnyű elkülöníteni – ezt csupán szak-
ember tudja biztonsággal megtenni –
gyakran egy idő után megjelenhetnek
az időskori depresszió tünetei is. Idő-
sebb korban – a fiatalkorihoz hasonlóan
– a depresszió tünetei sajnos egészséges
személyeknél is megjelenhetnek, de
mégis gyakrabban szövődhetnek testi
betegséggel. Az idősebb személy, vagy
a körülötte élők azt tapasztalhatják,
hogy egyre csendesebbé, visszahúzó-
dóbbá válik, nem igényli, sőt kerüli a tár-
saságot, sokat tartózkodik egyedül, ke-

veset beszél. Elveszti érdeklődését kör-
nyezete, szeretett családtagjai, barátai
iránt, egyre inkább elhanyagolja szemé-
lyes környezetét, nem tart rendet, tiszta-
ságot otthonában, sőt a korábban ápolt,
igényes ember saját magára sem ad, sze-
mélyes megjelenése, higiénéje leromlik.
Gyakorivá válhat az alvászavara, mely rit-
kábban elalvási zavar, döntő részben pe-
dig az éjszaka átalvásának zavara, sok
gyakori éjszakai felébredéssel, másnapi
fáradtsággal. 

A demenciában kevesebb
a testi panasz
Ezek a tünetek azonban sajnos nem

kizárólag csak depressziós embereknél
fordulhatnak elő, hanem kezdeti, beve-
zető jelei lehetnek annak, hogy egyfajta
időskori leépülés, szellemi hanyatlás – de-
mencia – vette kezdetét. Nem könnyű a

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

Dr. Radics Judit
pszichiáter, pszichoterapeuta, 

alvásszakértô fôorvos 

Szerzô:

Idôskori depresszió
vagy kezdôdô Alzheimer-kór?

„Alapvető fontosságú a jó testi egészség
fenntartása és helyreállítása. A gyógyszeres
terápiák mellett azonban nem lehet eléggé
hangsúlyozni  az egészséges táplálkozás 
és a sok testmozgás szerepét, valamint azt,
hogy a jó társaság csak mindig jó hatást
gyakorolhat az emberre.”

JÓ TUDNI

Időskori depresszió Időskori szellemi hanyatlás

Hangulatzavar, depresszió + +/-

Testi panaszok, fájdalmak + +/-

Alvászavar + +/-

Memóriazavar +/- +/-

Kezdeményezőkészség hiánya + +/-

Szenvedés-nyomás + +/-

Testi betegség fennállása +/- +/-

kettő különbségét – idősebb korban je-
lentkező hangulatzavar vagy korai kezde-
tű szellemi hanyatlás első állomása – el-
különíteni, léteznek azonban apróbb,
gyanút keltő tünetek. A depressziós em-
berek lényegesen gyakrabban panasz-
kodnak testi tünetekről (különösen ízületi
fájdalmakról), és hangulati érzékenységü-
ket rendkívül kínzóan élik meg. Ugyanak-
kor a kezdődő szellemi leépülésben szen-
vedőknek kevesebb testi panasza szokott
lenni, és a fenti tünetek általában nem
okoznak számukra szenvedést, kellemet-
lenséget. Sőt, gyakran ők maguk azokat
kevéssé érzik, inkább környezetük tagjai
azok, akik szembesülnek dinamizmusuk,
kezdeményezőkészségük, motivációjuk
elvesztésével. A memóriazavarról tudni
kell, hogy depressziós embereknél is jelen
lehet, ugyanakkor a szellemi hanyatlás
kezdeti szakaszában még az is lehetsé-
ges, hogy alig van  jelen. 

Keveredhet is egymással
A két állapot – depresszió és demen-

cia – keveredhet is egymással. Pszichés
vizsgálat speciális, úgynevezett memória-
tesztekkel feltárhatja, jelen vannak-e a
szellemi hanyatlás jelei, de olyan eszkö-
zös vizsgálatok – mint az agy CT- vagy
MR-vizsgálata – további információval
szolgálhat a pontos diagnózist illetően.
Ha valaki szív-érrendszeri betegségekkel
küzd, azoknál a szellemi hanyatlás gyak-
rabban függ össze az agyi erek károso-
dottságával, ellenkező esetben gyakoribb
a demencia úgynevezett Alzheimer-típu-
sa. A fenti tünetek és kórképek egymás-
sal különböző arányokban gyakran keve-
redhetnek is, különösen az életkor előre-
haladtával. A differenciáldiagnózis, vagyis
hogy a hangulatzavar vagy az időskori le-
épülés tünetei állnak-e fenn, roppant fon-
tos, ugyanis alapvetően meghatározza a
megfelelő terápia megválasztását. 
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kifejezetten

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉRHETÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek, az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállítással
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

ajánlott!

Sportolóknak

Vitamindús erôt kínálunk!

VÉNY NÉLKÜL HIRDETÉS

Degusztációs menü

Új Aranyhal Étterem

Gyor-Gyirmót, Ménfoi út 83–85.
Asztalfoglalás: 96/556-141.

Kacsamell és gránátalma mediterrán
salátaágyon

1400 Ft
Cékla consomme füstölt pisztránggal

1100 Ft
Korianderes harcsakolbász csomboros
káposztával

1500 Ft
Csirkemellfilé gremolatával és vajas
puliszkával

2600 Ft
„Csupacsoki” meggyes csokimousse
fehér csokis gyömbérszósszal

1200 Ft
A menü ára:

7000 Ft

´́ ´́
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

Az agy képlékeny, élő szerv, amely
képes megváltoztatni önnön szerkezetét
és működését. Az idegrendszer kutatá-
sának e minden bizonnyal legfontosabb
felfedezése, az úgynevezett neuroplasz-
ticitás alapjaiban cáfolja meg azt az év-
századok óta vallott elképzelést, misze-
rint a felnőtt agy képtelen a változásra.
Ez a felismerés reményt kínál azoknak,
akik szellemi korlátokkal vagy gyógyítha-
tatlannak vélt agykárosodással küszköd-
nek, ugyanakkor az egészséges agyra
vonatkozó ismereteinket is gyarapítja.

Dr. Norman Doidge lenyűgözően ér-
dekes esettanulmányokkal mutatja be,
milyen döbbenetes mértékű fejlődést ér-
tek el olyanok, akiknek állapotát más

Ha bulvárlap lennénk, azzal kezde-
nénk ezt a portrét dr. Csányi Attila (PhD)
osztályvezető főorvosról, hogy a neuroló-
gián a gyógyszerek és egyéb eljárások
mellett az argentin tangót is terápiás, re-
habilitációs  módszerként alkalmazza.  És
nem is állítanánk valótlanságot, hiszen
például az általa szervezett  Mozgásna-
pon az ősi kínai mozgásmódszer, a tai-chi
bizonyos elemeit, és az argentin tangót
is tanították a betegeknek. Ez a tánc al-
kalmas ugyanis a mozgásukban korláto-
zott emberek tartásának javítására, az
egyensúly tréningjére.

A kórházi osztályok többsége a vilá-
gon mindenütt általában olyan, amilyen
a vezetője. A győri kórháznak és a bete-
geknek dr. Csányi Attilával szerencséjük
van. Széles látókörű, a szaktudomány
napi eredményeiben jártas, azokat önál-
ló gondolatokkal is gyarapító, alapos
ember. Egyébként született győri, a Ré-
vai Gimnáziumba járt, ahol főként Bokor
tanár úr személyisége és biológiaórái
döntötték el a sorsát.  Érdekelte a mate-
matika, a festészet, végül – ahogy fogal-
maz: nyüzsgőbb, életszerűbb – hivatást
választott, orvosi egyetemre jelentkezett,
Budapestre. A neurológiát azért válasz-
totta, mert ezen a szakterületen két ked-
vence, az anatómia és az élettan ismere-
teit is állandóan használni, szintetizálni
kell a klinikai és a tudományos munka
során. Diplomája megszerzése után

A változó agy

szakemberek már reménytelennek nyil-
vánították. Megismerünk egy fél aggyal
született nőt, akinek másik agyféltekéje
úgy alakult át, hogy teljes agyként mű-
ködjön; vakokat, akik látni tanulnak;
olyan személyeket, akiknek megfiatalí-
tották idősödő agyát, vagy eltüntették
kínzó fantomvégtag-fájdalmait. Az agy
változásra való képességének felismeré-
sével jobban megérthetjük az olyan ti-
tokzatos jelenségeket is, mint a szere-
lem, a szexuális vonzalom vagy az ízlés.
E könyvet olvasva egyszer s mindenkorra
megváltozik az ember természetéről és
lehetőségeiről alkotott képünk.

A könyv 2015-ben jelent meg a Park
Könyvkiadó gondozásában.

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

neurológusi és bőrgyógyász állást is hir-
dettek városában, ezért aztán bőrgyógyász
feleségével együtt visszatért Győrbe.

Az idegrendszernek, ennek a bonyo-
lult szervnek a doktora lett.

Az emberi agy több nagyságrenddel
bonyolultabb a legkorszerűbb számító-
gépnél – mondja a szakember. – Több
milliárd idegsejtünk kombinációs lehető-
sége több, mint az  ismert világegyetem
összes atomjának a száma.

Megkérdeztük a főorvostól, igaz-e,
hogy az ember agyának csak a tíz száza-
lékát használja jelenleg. Dr. Csányi Attila
cáfolta ezt a „városi legendát”: Az agy-
nak vannak állandóan működő, aktív, fé-
lig aktív részei, s olyanok, melyek csak
bizonyos helyzetekben kapcsolódnak be
– magyarázta az osztályvezető. – Ha az
agy minden része egyszerre működésbe
lépne, akkor úgy járnánk, mint az epilep-
sziás emberek roham közben. Nem le-
het kijelenteni, úgy általában, hogy hány
százalékát használjuk az agyunknak, a
tíz százalék tehát valótlan állítás.

Alváskor az emberi agy regenerálódik,
újraszerveződik, de bizonyos funkciók akkor
is működnek, tudtuk meg a tudományos
munkával is foglalkozó főorvostól. Álomfej-
tésre természetesen nem vállalkozik, de azt
mondja: az álom utal az ember lelkiállapo-
tára. Általában a nap közbeni történések,
szorongások fogalmazódnak meg benne.

Magyarország sajnos a kelet-európai át-
lagot hozza az agyi érbetegségek tekinte-
tében, ennek megfelelően, az osztályon
sok stroke-os beteget látnak el. A genetikai
tényezők és rizikófaktorok mellett a stresz-
szes életmód, a mozgás hiánya, a helytelen
táplálkozás is hozzájárul a vérrögképződés-
hez. A férfiak fokozottan veszélyeztetettek,
derül ki a statisztikából.

Dr. Csányi Attila szerint a szélütés (stro-
ke) jelentős része megelőzhető volna. De
ha már bekövetkezett a baj, mielőbbi be -

A HÓNAP VICCE

– Doktor úr! A beteg jobban van!
– Miből gondolja?
– Megszólalt.
– És mit mondott?
– Azt, hogy nagyon rosszul van.

Elképesztô történetek az agykutatás élvonalából

Vérrögök oldásával és tánccal gyógyítanak

Dr. Csány Attila PhD
osztályvezetô fôorvos Neurológiai Osztály

OLVASNI JÓ!

avatkozásra van szükség. A győri kórház
neurológiai osztálya Magyarországon az el-
sők között vezette be a vérrögök intravénás,
enzimes oldását. Ezt a módszert akkor lehet
alkalmazni, ha a kezelést a tünetek megjele-
nésétől számított négy és fél órán belül el
tudják kezdeni. Hat órán belül még lehető-
ség van a rög eszközös eltávolítására is. 

Az osztály ugyancsak az elsők egyike
volt a botox – a ránctalanításra is hasz-
nált igen erős biológiai méreg – neuro-
lógiai alkalmazásában. 

Dr. Csányi Attila a klinikai munkája
mellett most is rendszeresen publikál tu-
dományos közleményeket. A nyáron a
Várkert Bazárban megrendezendő jelen-
tős európai konferencia tudományos
szervező bizottságának az elnöke is. So-
ha nem vonult azonban a tudomány ele-
fántcsonttornyába, a betegek egészség-
ügyi ismereteinek a gyarapításában is
szívesen vállal szerepet. Összeállított a
háziorvosok, a mentősök és a betegek
körében is népszerű ellenőrző listát a
stroke tüneteiről, s lépésről lépésre meg-
fogalmazza a szükséges teendőket. 

Minden perc számít – hangsúlyozza
a tízenhárom évvel ezelőtt PhD tudomá-
nyos minősítést is elérő főorvos, aki ke-
vés szabad idejében kertészkedik, olvas,
karateedzésekre jár. 
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PR-CIKK HIRDETÉS

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján „Győr Város
Egészségügyéért” és „Győr Város Szociálpolitikájáért” kitünte-
tő díjakat adományoz.

A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek részesíthetők,
akik Győr város egészségügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért”
díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város szociálpolitikájáért
kiemelkedő munkát végeztek. A díjat évente legfeljebb 2–2 fő kaphatja.
A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban ré-
szesülnek. Az elismeréseket a 2016. július 1-jei Semmelweis-nap alkal-
mából rendezett ünnepségen adják át.
A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr Megyei Jogú Város
Polgármestere, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz-
gyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező
önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb
szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a Köz-
gyűlés az egészségügyért, illetve a szociálpolitikáért felelős bizottsága,
a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szerve-
zeti egysége, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásá-
ban vagy működtetésében lévő egészségügyi vagy szociális intézmény.
A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az
elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, fog-
lalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, tevékeny-
ségének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes in-
doklását. Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Humánpolitikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani
(9021 Győr, Városház tér 1.). Beérkezési határidő: 2016. április 8. 
Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt ha-
táridőig beérkezett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat
vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai FŐosztályán: 9021 GyŐr, Városház tér
1., fszt. 50.,  valamint a 96/500-255, 96/500-562-es telefonszámon. A vonatkozó
önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtá-
sát segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 11/2013. (II. 22.) önkor-
mányzati rendelete alapján „Kitaibel Pál
Környezetvédelmi Emlékérem” díj ado-
mányozható – évente egy elismerésre ja-
vasolt részére –, annak a természetes jogi
személynek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságnak, aki
vagy amely Győr város környezetvédel-
méért kimagasló munkát végez. 

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr
MJV polgármestere, Győr MJV önkormány-
zati képviselői, győri székhelyű civil szerve-
zet a legfőbb szerve döntése alapján, vala-
mint párt győri szervezete.

Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket
legkésőbb 2016. április 15-ig kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Fő-
osztályához Fűke Péter főosztályvezető részé-
re. (9021 Győr, Városház tér 1.). A megadott
határidőig a benyújtott javaslatoknak tartal-
mazniuk kell az elismerésre javasolt személy
vagy gazdasági társaság nevét vagy megneve-
zését, születési vagy alapítási helyét, foglalko-
zását vagy tevékenységi körét. Az elismerésre
javasolt életútjának, munkásságának, teljesít-
ményének, tevékenységének ismertetését, va-
lamint az elismerés megjelölését és részletes
indokolását. A díjat Győr Megyei Jogú Város
polgármestere adományozza a Városstraté-
giai Bizottság javaslata alapján, a 2016. június
5-i Környezetvédelmi Világnap alkalmából
rendezett ünnepségen.

Húsom Húsbolt a csarnokban

A Vásárcsarnok emeleti galériáján talál-
juk a Húsom Húsboltot, ahol a kínálatot
immár a húsvéti ünnephez igazították.
A tőkehúsok széles választéka mellett
bőséggel válogathatunk a füstölt áruból
– avat be a részletekbe Lőrincz László tu-
lajdonos. Kérhetünk itt többek között
kötözött sonkát, füstölt tarját és com-
bot, parasztsonkát, csontos csülköt,
kolbásszal töltött tarját és dagadót. A
húspiaci kínálatban szerepel a kedvező
árú, csont nélküli füstölt csülök, amely-
lyel a háziasszonyok és a főzni szeretők

jól járnak, hiszen aki ezt választja, csont
nélküli színhúst vihet haza. A csont nél-
küli csülök hamarabb megfő, mint a
csontos változat, illetve pácolásának
specialitásából adódóan, ízvilága is
markánsabb. A Húsom Húsboltban
kapható termékek közös jellemzője,
hogy az alapanyag húsok magyar ház-
táji gazdaságokból származnak, füstö-
léshez pedig bükkfát használnak. Az üz-
letben húsvét előtt akciós sertéshús is
kapható. Nyitvatartás: keddtől szomba-
tig hat és tizenhárom óra között.

Csont nélküli csülök
1560 Ft/kg

Csontos csülök
1390 Ft/kg

Füstölt kötözött sonka
1890 Ft/kg

Füstölt comb
1890 Ft/kg

Füstölt tarja
1890 Ft/kg

Parasztsonka
2390 Ft/kg

Kolbászhússal töltött tarja
1640 Ft/kg

Töltött dagadó és karaj
1640 Ft/kg



OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

1. Gyôri ingatlanbörze

Ingatlanbörzére hív mindenkit az Openhouse Országos Ingatlan Hálózat és a Leier Cégcsoport
március 19-én, szombaton a Leier City Center Irodaházba (Gyôr, Hunyadi u. 14.)! 

Miért hasznos Önnek, ha kiláto-
gat az ingatlanbörzére? Elsôsorban
azért, hogy ne kelljen statisztikákat
bújnia, ne kelljen keresgélnie. Az
Openhouse egy csokorba szedett
Önnek mindent, amit az ingatlanok-
ról most tudni kell. Kiállítóink között
megtalálja azokat a cégeket is, ame-
lyek bútorokkal, lakberendezéssel,
kertépítéssel és energetikával foglal-
koznak. Köztük lesz a Magyarorszá-
gon már több mint 30 éve sikeresen
mûködô Leier Cégcsoport.

Az Openhouse szakemberei sze-
rint a börze elôzetes infor má ció -
gyûjtésre is kiváló lesz, de akik elôbb-
re járnak, és már látják a család jövô-
képét, azok akár a döntést is meghoz-
hatják. Molnár Kristóf személyes ígé-
rete a börzére látogatóknak: „A kivite-
lezôk egy része a börzén ingatlant vá-
sárlóknak extra kedvezményt ad.”

Mindenki érzi a környezetében, hall-
ja, olvassa a hírekben, hogy „valami fon-
tos”, valami „történelmi” történik a ma-
gyar ingatlanpiacon. Történelmi, mert
ennyi pénzt még egyetlenegy kormány
nem fordított lakhatási támogatásra. 

CSOK, NOK, 5%-os Áfa, Lakásta-
karékpénztár. Olyan fogalmak, ame-
lyeket a társadalom még csak ízlelget,
de szinte minden családban felvetik a
kérdést: Menjünk? Maradjunk? Vállal-
junk még gyereket? Építkezzünk?
Építtessünk? Vegyünk telket? Ve-
gyünk fel hitelt? Kezdjünk el lakásta-
karékban megtakarítani? 

Az Openhouse és a Leier azért
szervezi meg közösen március 19-én
az elsô gyôri ingatlanbörzét, hogy
ezekre a kérdésekre és saját, szemé-
lyes kérdéseikre választ kapjanak az
emberek, és ne csak a napi szintû hír-
adásokból értesüljenek. 

Gyôr ingatlankínálatának 80%-a
megtekinthetô lesz, a látogatók talál-
kozhatnak a beruházókkal, 25 ingatla-
nos közül választhatják ki a legszim-
patikusabbat. A tízéves Openhouse
Országos Ingatlan Hálózat meghívá-
sára számos építési vállalkozó igent
mondott már, gyakorlatilag az összes
gyôri kivitelezô-építô felvonultatja
majd a kínálatát.

Molnár Kristóf, az Openhouse
Országos Ingatlan Hálózat vezetôje
szerint „a börze létjogosultsága
megkérdôjelezhetetlen”, a rendez-
vényre nagyon sok érdeklôdôre
számít. 

Az ingatlanbörze dátumát azért tet-
ték március 19-re, mert addig, remé-
nyeik szerint, az összes homályos
pont, az összes jogszabályi kérdés
tisztázódik, így mindenki felelôsségtel-
jesen tud dönteni. 
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Apróhirdetés

Adyvárosban, fûtés-korszerûsített lakás, 4
emeletes épületben, sürgôsen eladó! Irá-
nyár: 12,5 M Ft. Érd.: 06-70/977-7841.
Gyôr-Szabadhegyen, 7 szobás családi ház,
sok lehetôséggel eladó. Ár: 42 M Ft. Érd.: 06-
70/372-0105. Olcsóbb, mint a panel!
Gyôr-Szabadhegyen, 2 szobás, egyedi fûtésû
lakás, saját kert- és udvarrésszel, tárolóval, jó
áron eladó. Ár: 11,2 M Ft. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôrben eladó családi házat keresek (akár
felújításra vagy bontásra szoruló is lehet).
Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôrújfalun eladó egy 130 nm-es, 4 szobás, ní-
vós, 2 fürdôszobás családi ház, 800 nm-es tel-
ken! Ár: 41.700.000 Ft. Tel.: 06-70/372-0113.
Gyôrladaméron, igényes, 167 nm-es, 4 szobás
családi ház, zárt garázzsal, 755 nm telekkel el-
adó! Ár: 33.700.000 Ft. Tel.: 06-70/372-0113.
Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban, 51 nm-es, 2
szobás, új építésû lakás, kertkapcsolattal el-
adó! Ár: 14.983.000 Ft. Tel.: 06-70/372-0113.
Gyôr-Szigetben, bruttó 84 nm-es, tetôtéri, 3
szoba+nappalis, igényes lakás eladó! I.ár:
20.500.000 Ft. Tel.: 06-70/372-0113.
Gyôrújfalun, 76 nm-es, 3 szoba+ nappalis, mi-
nôségi ikerház eladó! Emelt szintû fûtéskész!
Ár: 19.900.000 Ft. Tel.: 06-70/372-0113.
Gyôr-Sárás I-en, építési telek, megkezdett
építkezéssel, kész alappal, érvényes építési
engedéllyel eladó. 06-70/601-0228.
Véneken, családi ház eladó, belül felújított,
új mûanyag nyílászárókkal. 06-70/601-0228.
Vámosszabadin, jó állapotú nyaraló, nagy
telekkel, bôvítési lehetôséggel, szép környe-
zetben eladó. 06-70/601-0228.
Nagybajcson, újszerû állapotban lévô csa-
ládi ház eladó, vállalkozásra alkalmas mel-
léképületekkel. 06-70/601-0228.
Révfalu kedvelt helyén, új építésû társasház-
ban, 81 nm-es, kéterkélyes lakás eladó, az
elsô emeleten. 06-70/601-0228.
Révfalu kedvelt helyén, új építésû társasház-
ban, 66 nm-es lakás eladó az elsô emele-
ten. 06-70/601-0228.
Révfalu kedvelt helyén, új építésû társasház-
ban, a földszinten, saját kerttel rendelkezô, 66
nm-es lakás eladó. 06-70/601-0228.
Öttevényen, 85 nm-es, teljesen felújított csa-
ládi ház eladó! Irányár: 19.499.000 Ft. Ér-
deklôdni: 06-70/977-7831.
Gyôr-Marcalváros II kedvelt részén eladó két-
szoba-hallos, 53 nm-es, panellakás. A lakást
2010-ben felújították. Irányár: 14.299.000 Ft.
Érdeklôdni: 06-70/977-7831.
Abda új építési részén, 208 nm-es, nappali+5
szobás, 900 nm-es telken, medencével, min-
den igényt kielégítô családi ház eladó! Irányár:
47.990.000 Ft. Érd.: 06-70/977-7831.
Gyôr-Marcalváros II kedvelt részén, 37 nm-es,
erkélyes, magasföldszinti, mûanyag ablakos
panellakás eladó. Irányár: 10.899.000 Ft. Ér-
deklôdni: 06-70/977-7831.
Gyôr-Marcalváros I-en, 74 nm-es panellakás el-
adó. A remek elrendezésû lakásban 3 különálló
szobát, tágas konyhát, 2 db sarokerkélyt találunk.
Irányár: 16.990.000 Ft. Érd.: 06-70/977-7831
Gyôr-Sziget kedvelt részén, elsô emeleti, nap-
pali+1 szobás, erkélyes, igényes, modern
téglalakás eladó. Irányár: 16.490.000 Ft. Ér-
deklôdni: 06-70/977-7831.
Eladó lakást keresek Gyôr-Marcalvárosban!
Érdeklôdni: 06-70/977-7831.
Gyôr-Szigetben eladó lakást keresek! Ér-
deklôdni: 06-70/977-7831.

Gyôrben a Pacsirta lakóparkban új építésû
lakások leköthetôek rendkívül kedvezô áron,

269.000 Ft/nm-tôl!

Tel.: +36-70/372-0113



Apróhirdetés

Gyôr, Kassák Lajos utcában, eladó más-
fél szobás, loggiás, 4. emeleti panellakás.
Ár: 11.500.000 Ft. Érd.: 06-70/489-2011.
Gyôr-Ménfôcsanak csendes utcájában,
családias környéken, újszerû, 60 nm-es,
téglaépítésû, sorházi lakás eladó! Irányár:
18.800.000 Ft. Érd.: 06-70/459-2409.
Gyôrszemere csendes részén, 120 nm-
es, folyamatosan karbantartott, tégla épí -
tésû családi ház eladó. Irányár:
18.600.000 Ft. 06-70/459-2409.
Gyôrben, a Pacsirta lakóparkban 36,69
nm-es, földszinti lakás, 6,60 nm-es te-
rasszal, kertkapcsolattal eladó! Ár:
11.536.000 Ft. Tel.: 06-70/372-0113.
Gyôrújfalun, 130 nm-es, 3 szoba+ nappalis,
nívós családi ház, 800 nm-es telekkel eladó!
Ár: 41.700.000 Ft. Tel.: 06-70/372-0113.
Gyôr-Belvárosban, a Duna-parton eladó egy
52 nm-es, nappali+2 fél szobás, 1. emeleti,
újszerû téglalakás, 11 nm-es terasszal. Irány -
ár: 22,9 M Ft. Érd.: 06-70/977-7838.
Gyôr-Nádorváros kedvelt részén, 55 nm-es,
erkélyes, téglaépítésû társasházban, egy ma-
gasföldszinti lakás, akár garázzsal is eladó.
Ár: 15.000.000 Ft. Érd.: +36-70/632-4354.
Eladó 184 nm-es, 5 szoba + nappalis,
dupla komfortos családi ház, Gyôrtôl 25
km-re, közel az autópálya-felhajtóhoz.
Érd.: 06-70/977-7840.
Gyôr-Nádorvárosban, a Bem téren épülô
társasházban, lakások leköthetôk. Ár: bruttó
420.000 Ft/nm.  Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôr-Marcalváros II kedvelt részén, 37 nm-
es, erkélyes, magasföldszinti, mû anyag ab-
lakos panellakás eladó. Irányár: 10.899.000
Ft. Érdeklôdni: 06-70/977-7831.
Gyôr-Sziget városrészben, új építésû la-
kások még leköthetôk, kedvezményes
áron! Várható átadás nyár eleje. Érd.: 06-
70/489-2011.
Adyváros kedvelt utcájában, fûtés-
korszerûsített, másfél szobás, erkélyes la-
kás, sürgôsen eladó! Irányár: 12,39 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7841.
Gyôr-Révfalu klasszikus részén eladó,
egy nappali + 2 szobás, 75 nm-es, 1.
emeleti, erkélyes lakás! Ár: 26,99 M Ft.
Tel.: 06-70/977-7832.
Gyôr-Nádorváros Belvároshoz közeli ré-
szén, 2 szobás, felújított, egyedi fûtéses
lakás eladó. Ár: 15,99 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7844.
Jó elhelyezkedésû, kedvezô árú, 910 nm-
es telkek, Gyôrtôl 8 percre eladók. Ár:
5.659.000 Ft. Érd.: 06-70/456-0470.
Gyôr-Gyárvárosban, 64 nm-es, 3 szobás
téglalakás, ár alatt, sürgôsen eladó! Irány -
ár: 13,49 M Ft. Érd.: 06-70/338-6708.
Gyôr-Adyvárosban, a Földes Gábor utcában,
2 szoba, hallos, szigetelt, egyedi hômennyi-
ségmérôs lakás, ár alatt, sürgôsen eladó!
Irány ár: 11,9 M Ft. Érd.: 06-70/338-6708.
Gyôr-Sziget Révfalu és Belváros közeli ré-
szén, új építésû társasházban, lakások
még leköthetôk. 42—64 nm között. Érd.:
06-70/977-7842.
Gyôr-Szabadhegyen, egyszintes családi
ház, gondozott kerttel, 15 millióért eladó.
Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Szabadhegy csendes utcájában le-
vô, 2 szintes, 7 szobás családi ház, kiváló
állapotban, 42 M Ft-ért eladó. Érd.: 06-
70/372-0105.
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Sziget elején, 5 percre a Belvárostól, 
14 lakásos társasházban 5 lakás
még leköthető! Átadás: 2016 július.
Tel.: +36-70/977-7842.
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁRCIUS 19., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 A nagy svindli  04:40 A nagy
svindli  05:20 A nagy svindli 
06:05 Top Shop 06:40 Kölyökklub 
09:45 Top Shop 10:45 Brandmánia
 11:15 Street Kitchen  (főzőshow,
42. rész, 2016) 11:45 Autógram 
12:20 Új csaj  12:45 Glee – Sztárok
leszünk!  13:45 A nagy svindli 
14:50 Érintés  15:50 I. e. 10 000 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:15 G-Force – Rágcsávók
 21:05 A feláldozhatók 2.  23:45
Könyörtelen csapás  01:45 Gyilkos
társak  03:25 Új csaj 

04:10 Super Car  04:40 Babavilág
 05:10 Aktív  05:30 Időnyomozó
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:40 Csoportban marad  09:10
Otthon a kertben  09:40 Trendmá-
nia  10:10 Ízes élet  10:40 Babavi-
lág  11:10 Egészség Klinika 
11:40 Poggyász  12:10 Szalon -
skicc  12:40 Psych – Dilis detektí-
vek  13:40 Gyilkos sorok  14:45
Gyilkos sorok  15:45 Őrangyalok 
18:00 Tények 19:00 Shrek 4-D: Lord
Farquaad szelleme  19:10 Garfield
2.  21:00 Walter Mitty titkos élete 
23:25 Üdv a mocsokban  01:30
Sportos 01:40 A szépség és a ször-
nyeteg  02:30 A szépség és a ször-
nyeteg  03:10 Vegas  03:55 Gyil-
kos sorok 

05:25 Doktor House  06:15 Televí-
ziós vásárlás 06:50 Zöld térben
07:10 Trendközelben 07:40 Will és
Grace  08:10 Szívek szállodája 
09:10 Amerikai mesterszakács 
10:05 Amerikai mesterszakács 
11:05 Downton Abbey  12:15
Downton Abbey  13:25 CSI: A hely-
színelők  14:20 NCIS: Los Angeles
 15:15 NCIS: Los Angeles  16:15
Hóbarát  18:15 Waterworld – Vízivi-
lág  21:00 Harry Potter és a bölcsek
köve 00:00 A Bourne-ultimátum
02:15 Will és Grace  02:40 Will és
Grace  03:05 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Creative chef (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek
(ism.) 09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00
Híradó (ism.) 10:25 Sporthírek (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Vény nélkül 
(ism.) 18:30 Made in Hungary (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Zooo+
(ism.) 20:30 VoltTimer (ism.) 21:00
Épí-tech (ism.) 21:30 VoltTimer (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Import
Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 20., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Glee – Sztárok leszünk! 
05:00 Glee – Sztárok leszünk! 
05:40 Fókusz Plusz  06:05 Top
Shop 06:35 Kölyökklub  09:40
EgészségKalauz  10:15 Top Shop
11:10 A Muzsika TV bemutatja! 
11:40 Havazin  12:10 Házon kívül 
12:45 Terra Nova – Az új világ 
13:45 Terra Nova – Az új világ 
14:40 Terra Nova – Az új világ 
15:40 Piedone Egyiptomban  Köz-
ben: 16.00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 A Ka-
rib-tenger kalózai – A Fekete Gyöngy
átka  21:35 A sárkány csókja 
23:35 Portré  00:10 Az ártatlanság
ára  02:35 Terra Nova – Az új világ
 03:15 Új csaj 

04:40 Gyilkos sorok  05:30 Időnyo-
mozó 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 07:20 Garfield 2.  09:10 A
Miller család  09:40 a'la CAR 
10:10 Tűsarok  10:40 Stahl konyhá-
ja  11:10 A Miller család  11:40
Több mint TestŐr  12:10 A Miller
család  12:40 Psych – Dilis detektí-
vek  13:40 Gyilkos sorok  14:45
Gyilkos sorok  15:50 A szupercsa-
pat  18:00 Tények 19:00 Croodék 
21:05 A Föld után  23:10 Volt egy-
szer egy igazság  01:10 Sportos
01:20 Négy férfi, egy eset  01:50
Négy férfi, egy eset  02:15 Négy fér-
fi, egy eset  02:35 Psych – Dilis de-
tektívek  03:20 Gyilkos sorok 

05:00 Doktor House  05:45 TV-
SHOP 06:20 Amerikai mestersza-
kács  07:05 Amerikai mestersza-
kács  07:55 Szívek szállodája 
08:55 Will és Grace  09:25 Will és
Grace  09:55 Trendközelben 10:25
CSI: A helyszínelők  11:20 CSI: A
helyszínelők 12:15 NCIS: Los Ange-
les  13:15 Hóbarát  15:15 The
Blues Brothers – A blues testvérek 
17:55 Harry Potter és a bölcsek köve
21:00 A Bourne-ultimátum 23:20
The Blues Brothers – A blues testvé-
rek  02:00 Trendközelben 02:25
Shameless – Szégyentelenek 03:25
Shameless – Szégyentelenek 

07:30 VoltTimer (ism.) 08:00 Zooo+
(ism.) 08:30 VoltTimer (ism.) 09:00
Vény nélkül  (ism.) 09:30 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 10:30 Képújság
18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Kamarai Magazin (ism.)
19:30 Creative chef (ism.) 20:00 Épí-
tech (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Üzleti negyed (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 21., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:00 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:20 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Paloma  13:50
Walker, a texasi kopó  14:50 Walker,
a texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:10
Hal a tortán – A küldetés  21:30
Wanted  23:55 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  00:05 Ügyféllista
 01:05 Tények Este 01:50 Aktív 
02:10 Sportos 02:20 Ezo.TV 03:20
Elit egység 

05:00 Doktor House  05:45 Televízi-
ós vásárlás 06:15 Will és Grace 
06:40 Will és Grace  07:05 Jóbará-
tok 07:35 Jóbarátok 08:05 A nagy
svindli 08:55 Szívek szállodája 
09:55 Downton Abbey  11:00 Ame-
rikai mesterszakács 11:55 Az indíték
 12:55 A nagy svindli 13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszíne-
lők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a vi-
lág 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 CSI: A helyszínelők 22:00 CSI:
A helyszínelők 23:00 Leszámolás To-
kióban  01:30 Két pasi – meg egy ki-
csi  02:00 Az indíték  02:45 Down-
ton Abbey 03:45 Szívek szállodája 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 09:00 Gázfröccs
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 18:55 Verselj velem
19:00 Híradó  19:20 Sporthírek
19:30 Kulisszák mögött 19:55 Verselj
velem (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 20:55 Verselj ve-
lem (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:55 Verselj velem (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Gázfröccs (ism.) 22:55 Verselj
velem (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 22., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Az uralkodónő  04:40 Aktív 
05:00 Csapdába csalva  05:25 Csa-
ládi Titkok  06:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:20 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Paloma  13:50
Walker, a texasi kopó  14:50 Walker,
a texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:10
Hal a tortán – A küldetés  21:30
Sherlock és Watson  22:30 Sher-
lock és Watson  23:30 Red Carpet
– Sztárok testközelben  23:40
Franklin és Bash  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:50 Sportos 02:00
Ezo.TV 03:00 Jack Jack – Az igazi
rocksztár az első próbán meghal 

05:00 Doktor House 05:45 Televíziós
vásárlás 06:15 Will és Grace  06:40
Will és Grace  07:05 Jóbarátok 
07:35 Jóbarátok 08:05 A nagy svindli
08:55 Szívek szállodája 09:55 Downton
Abbey  11:00 Amerikai mestersza-
kács 11:55 Az indíték 12:55 A nagy
svindli – A csali 13:55 CSI: A helyszíne-
lők 14:50 CSI: A helyszínelők 15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS: Los
Angeles  17:40 Amerikai mestersza-
kács  18:40 Jim szerint a világ 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi 20:10 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Flash – A Villám 
22:00 Flash – A Villám  23:00 CSI: A
helyszínelők  23:55 CSI: A helyszíne-
lők 00:55 Két pasi – meg egy kicsi 
01:25 Az indíték 02:15 Downton Ab-
bey 03:15 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kulisszák mögött (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 18:55 Verselj velem  19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 20:55
Verselj velem (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Zooo+ (ism.) 21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:55 Verselj velem (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Havazin
 12:25 Story Extra  13:00 Neve-
lésből elégséges  13:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:40 Farm  15:45
Isten áldjon, Esperanza!  16:55
Story Extra  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Farm  19:55
Éjjel-nappal Budapest  21:15 Bará-
tok közt  21:50 A mentalista 
22:45 RTL Klub Híradó Késő 23:15
XXI. század – a legendák velünk élnek
 23:50 Magyarul Balóval 00:30 A
Grace klinika  01:35 Túsztárgyalók
 02:35 Mi muzsikus lelkek 03:00
Terra Nova 

05:20 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Haza-
járó 06:25 Magyar történelmi arckép-
csarnok 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:35 Család-barát 09:10 A legendás
musztáng 10:35 A világörökség kin-
csei 11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők: Érsek-
csanád 13:30 Hazajáró 13:45 Magyar
Krónika 14:30 Peru – Chile – Húsvét-
szigetek – Juan Fernandez-szigetek
15:05 Szerelmes földrajz 15:35 Csak
egy telefon  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:40 SzerencseSzom-
bat  19:35 Mr. Magoo  21:05 Eső-
ember 23:20 Kenó 23:25 MüpArt
– The Yellowjackets 01:05 Randiztam
egy sztárral 02:25 Határtalanul ma-
gyar 02:55 Akadálytalanul 03:20 Ha-
zajáró 03:50 Hagyaték 

05:20 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:15
"Így szól az Úr!" 06:25 Útmutató
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:30
Család-barát 09:00 Isten kezében
09:25 Kereszt-Tények 09:35 Katoli-
kus krónika 10:00 Új nemzedék
10:30 Evangélikus magazin 11:00 Vi-
rágvasárnapi evangélikus istentiszte-
let 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Kult+  12:55 Rúzs és se-
lyem 13:30 Dunaparti randevú 
14:40 James Bond: Soha ne mondd,
hogy soha  17:00 Hogy volt!? 18:00
Híradó 18:40 Doc Martin  19:35
Magyarország, szeretlek! 21:00 Vég-
veszélyben  23:20 Kenó  23:25 A
másik nő  01:10 James Bond: Soha
ne mondd, hogy soha  03:20 Aka-
dálytalanul 03:50 Hazajáró 

05:20 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 08:25 A múlt fogságában 
09:25 Alpesi őrjárat  10:20 Család-
barát 11:40 A világörökség kincsei
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25 Da-
vid Attenborough és a növények biro-
dalma 14:30 Szívek doktora  15:15
Brown atya  16:10 Tappancs, a mes-
terdetektív  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35
Alpesi őrjárat  19:40 Maradj talpon!
 20:40 Kékfény  21:40 Bosszú 
22:25 Kenó  22:30 Magyar Krónika
 23:00 133 nap – A Tanácsköztársa-
ság története  00:00 Zsarutörténet
 01:50 Pócspetri  03:40 Hazajáró

05:15 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Brown
atya  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Srpski Ek-
ran 07:55 Unser Bildschirm 08:25 A
múlt fogságában 09:20 Alpesi őrjárat
 10:20 Család-barát 11:40 A világ -
örökség kincsei 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+ 12:55 Jamie vidéki kony-
hája 13:25 Picasso hagyatéka  14:30
Szívek doktora  15:15 Brown atya 
16:10 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:35 Maradj talpon! 20:30 Önök kér-
ték! 21:30 Laura rejtélyei 22:15 Kenó
 22:20 A Nagyok  22:55 MüpArt
Classic – J.S. Bach- Mendelssohn: Má-
té passió 01:20 Séfek csatája  02:10
A király látogatása 03:45 Hazajáró 

04:30 Pasik  05:00 Barátok közt 
05:30 Top Shop 05:55 Jó reggelt, ska-
cok!  (anim. filmösszeáll.) Benne: –
Star Wars – A klónok háborúja – Spon-
gyaBob Kockanadrág – Tini nindzsa tek-
nőcök – Star Wars – A klónok háborúja
07:35 RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:00 Fókusz
Plusz 12:30 Story Extra 13:05 Agy-
menők 13:30 Agymenők 14:00 Ne-
velésből elégséges  14:30 Éjjel-nap-
pal Budapest  15:45 Isten áldjon, Es-
peranza!  16:55 Story Extra  17:25
Fókusz 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Farm 19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 21:50 Dr. Csont 
22:50 RTL Klub Híradó 23:20 Magyarul
Balóval 00:00 Glades – Tengerparti gyil-
kosságok 01:00 Csont nélkül 02:00
Havazin 02:30 Terra Nova 



MÁRCIUS 23., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Csapdába csal-
va  05:25 Családi Titkok  06:10
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Paloma
 13:50 Walker, a texasi kopó 
14:50 Walker, a texasi kopó  15:50
Szeretned kell!  16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Jóban
Rosszban  20:10 Hal a tortán – A
küldetés  21:30 Csontdaráló 
23:50 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:00 Lángoló Chicago 
01:00 Tények Este 01:45 Aktív 
02:10 Sportos 02:20 Ezo.TV 03:20
Merlin 

04:00 Doktor House  05:00 Doktor
House  05:45 Televíziós vásárlás
06:15 Will és Grace  06:40 Will és
Grace  07:05 Jóbarátok  07:35
Jóbarátok  08:00 A nagy svindli
08:55 Szívek szállodája 09:55 Down-
ton Abbey  11:00 Amerikai mester-
szakács  11:55 Az indíték  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Amerikai gengszter  00:10
Felkoppintva  02:40 Két pasi – meg
egy kicsi  03:05 Az indíték  03:50
Downton Abbey 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Csak az ETO 19:45
Konkrét (ism.) 19:55 Verselj velem
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Csak az ETO
(ism.) 20:45 Made in Hungary (ism.)
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 22:55 Verselj velem (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 25., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:30 Aktív  04:50 Sportos 05:00
Csapdába csalva  05:25 Családi
Titkok  06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, a texasi kopó  14:50 Walker, a
texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:10
Hal a tortán – A küldetés  21:30
Amikor megállt a Föld  23:45 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
23:55 Grimm  00:55 Tények Este
01:40 Aktív  02:00 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:10 Maffiadoktor  03:55
Super Car 

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 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Képújság 18:55 Verselj velem  19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs 19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.) 20:55
Verselj velem (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Konkrét  21:55 Verselj velem (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.) 22:55
Verselj velem (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Brown
atya  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:10 Időjárás-jelentés 07:25 Slovens-
ki Utrinki 07:55 Alpok-Duna-Adria
08:30 Isten kezében 09:00 Krizmaszen-
telő nagycsütörtöki szentmise 10:35
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:55 Jamie Oliver:
Olasz kaják 13:20 Az Ushuaia expedí-
ció 14:20 Szívek doktora  15:05
Brown atya  15:55 Tappancs, a mes-
terdetektív  16:45 Szerencse Híradó
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:35 Maradj talpon!  20:35 Fábry 
21:55 Arthur Newman világa  23:30
Kenó 23:35 Párbeszéd 02:00 Szép
kis fürdőhely 03:30 Magyar történel-
mi arcképcsarnok 03:50 Hazajáró

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:50 Sportos  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Családi Titkok 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:10 Hal
a tortán – A küldetés  21:30 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  22:30
NCIS: Los Angeles  23:30 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  23:40
Felejthetetlen  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:50 Sportos 02:00
Ezo.TV 03:00 Merlin 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Csak az ETO (ism.) 08:45 Made in
Hungary (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 09:45 Képújság 18:55 Ver-
selj velem 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül  19:55 Ver-
selj velem (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Vény
nélkül  (ism.) 20:55 Verselj velem
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 21:55 Verselj velem (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Creative chef (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Street
Kitchen  12:25 Story Extra  13:00
Nevelésből elégséges  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:15 Barátok közt  21:55 Castle 
22:50 RTL Klub Híradó 23:20 Magya-
rul Balóval 00:00 Brandmánia 
00:35 Homeland – A belső ellenség
 01:50 A főnök  02:30 A főnök 
03:30 Új csaj 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz  12:25 Story Extra 
13:00 Nevelésből elégséges  13:25
Éjjel-nappal Budapest  14:40 Farm
 15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:15 Barátok közt  21:55 Szeren-
csecsillag  23:55 RTL Klub Híradó
00:25 Magyarul Balóval 01:05 Ke-
mény motorosok  02:05 Kemény
motorosok  03:10 Street Kitchen 

05:15 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Brown
atya  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Hrvatska
kronika 07:55 Ecranul nostru 08:25 A
múlt fogságában 09:20 Alpesi őrjárat
10:15Család-barát 11:40A világörök-
ség kincsei 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+  12:55 Jamie vidéki konyhája
13:25 Párbeszéd a világgal: A maorik 
14:30 Szívek doktora  15:15 Brown
atya 16:05 Tappancs, a mesterdetek-
tív 17:00Ridikül 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:40 Maradj talpon!  20:35 Skandi-
náv lottó sorsolás  20:45 Hawaii Five-
0  21:35 Szabadság tér '56  22:25
Munkaügyek 22:55 Kenó 23:00 Vi-
lágunk történelme  00:00 A rejtélyes
XX. század 00:35 Megtört ölelések 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop 5:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 11:55 Autógram  12:25
Story Extra  13:00 Nevelésből elég-
séges  13:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:40 Farm  15:45 Isten áld-
jon, Esperanza!  16:55 Story Extra
 17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Farm  19:55 Éjjel-
nappal Budapest  21:15 Barátok
közt  21:55 Szulejmán Szulejmán
23:00 RTL Klub Híradó 23:25 Házon
kívül  00:00 Magyarul Balóval 00:40
Odaát  01:45 A tíz csapás  03:30
Új csaj 

05:15 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Életkerék 08:00 Öt kontinens 08:30 A
múlt fogságában  09:25 Isten kezé-
ben 10:00 Nagypénteki református is-
tentisztelet 11:05 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Jamie Oliver: Olasz ka-
ják 13:25 Mindörökké Gordon 14:30
Szívek doktora  15:15 Brown atya 
16:05 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat
 19:40 A jó pásztor – Tours-i Szent
Márton élete 20:40 Teréz – A szeretet
kis útja  22:15 Kenó  22:20 A Pas-
sió  00:30 Názáreti Mária  02:10
Határtalanul magyar 02:40 Akadályta-
lanul 03:05 Hazajáró 03:35 Hagyaték 

05:00 Doktor House  05:45 Televí-
ziós vásárlás 06:15 Will és Grace 
06:40 Will és Grace  07:05 Jóbará-
tok  07:35 Jóbarátok  08:00 A
nagy svindli 08:55 Szívek szállodája
09:55 Downton Abbey  11:00 Ame-
rikai mesterszakács  11:55 Az indí-
ték  12:55 A nagy svindli 13:55 CSI:
A helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Felkoppintva  23:50
Nászút anyámmal 01:45 Két pasi –
meg egy kicsi  02:05 Az indíték 
02:55 Szívek szállodája 03:45 Doktor
House 

05:15 Televíziós vásárlás 05:45 Will
és Grace  06:10 Will és Grace 
06:35 Jóbarátok  07:00 Jóbarátok
 07:30 A nagy svindli 08:25 Szívek
szállodája 09:20 Downton Abbey 
10:50 Amerikai mesterszakács 
11:50 Crossing Lines – Határtalanul
 12:55 A nagy svindli 13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A múmia  23:30 Tudom,
ki ölt meg  01:45 Két pasi – meg
egy kicsi  02:10 Crossing Lines –
Határtalanul  03:05 Szívek szállodá-
ja 03:55 Doktor House 
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Hagyományos magyar sonkákat
kínálnak a hétvégén a X. Bábol-
nai Sonkafesztiválon, ahol a láto-
gatók garantáltan minőségi ter-
mékeket szerezhetnek be a hús-
vét előtti hétvégén. A sonkaün-
nepet szombaton és vasárnap a
bábolnai lovaspálya mellett ren-
dezik, melyre a hazai gyártók szí-
ne-java elhozza portékáit.

Debreceni Tibor, a Bábolna-Hús tulaj-
donosa közel három évtizede foglalko-
zik sonkagyártással. A hagyományos
árukat azonban egyre inkább háttérbe
szorítja a tömegtermelés, a gyorsérle-
lés. A kisváros hentese úgy döntött, a
magyar sonkát népszerűsíti, minden le-
hetőségével. Egy pármai sonkáról szó-
ló dokumentumfilm kapcsán jutott
eszébe az ötlet, Bábolnán is szervez az
olasz és spanyol vidékeken már nagy
népszerűségnek örvendő sonkaünne-
pet, hiszen a mi sonkánk is legalább
olyan ízletes, mint például a serranói. 

A Bábolnai Sonkafesztivált 2007-
ben rendezték meg először, hogy Ma-
gyarország sonkagyártóinak színe-javát
összegyűjtsék és mindenkinek kínálhas-
sák a remekeiket. Két év múlva Debre-
ceni Tibor megalapította a Magyar Son-

Tíz év, tíz érv az idei Sonkafesztiválon
kalovagrendet a termék védelmezésére,
a magyar sonkák szélesebb körben való
megismertetése, nemzetközi elismerte-
tése céljából, s a sonkával kapcsolatos
hagyományok életben tartásáért. 

„Húsvétkor például nem hiányoz-
hat az ünnepi asztalról a főtt sonka. Ki-
váló alkalom tehát az ünnep előtti hét-

vége a fesztiválra” – emelte ki a szer-
vező, arra alapozva, hogy az eladott
sonkák 60-70 százaléka ugyanis még
mindig húsvét előtt fogy el. A tapasz-
talatok szerint az év többi napján a
sonka kevésbé közkedvelt, pedig
nyersen fogyasztva, zöldségekkel
szervírozva, kiváló nyári vacsora lehet.

Ráadásul a sonkás ételekből számos
ízletes fogást készíthetünk.

A fesztiválra idén is számos sonka-
gyártó érkezik, többek között Békéscsa-
báról, Szegedről, Bajáról és Pápáról.
Számos sonkát kóstolhat meg tehát az,
aki kilátogat az eseményre, mert szinte
az egész országból érkeznek szakembe-

rek, akik arra várnak, hogy az emberek
megismerjék és megszeressék a kínála-
tukat. A sonkaverseny most sem marad-
hat el, ahol az is kiderül, melyik sonkaké-
szítő dolgozik úgy, hogy kiemelkedjen a
többiek közül. Számos kritériumnak kell
megfelelni ahhoz, hogy valaki a képzelet-
beli dobogó legfelső fokára állhasson.

Számít a küllem, az íz, a szín, az illat és
az állomány. „A hagyományos sonkák
között nem lehet nagy az eltérés, alap-
anyagban és a készítésben lehetnek
csupán halvány különbségek. Garantá-
lom, hogy aki ellátogat a hétvégén Bá-
bolnára, csak kiváló minőségű, ízletes
sonkákat talál, és mindenki megtalálja
az ízlésének megfelelő árut” – szögezte
le a szervező és hozzátette, a lovagrend
további célja a sonkák minőségének
megtartása, a szabályok megteremté-
sének kiharcolása. 

Persze a gasztronómiai élvezete-
ken túl más egyéb programok is vár-
ják az érdeklődőket. Lesz rock and
roll- és country-koncert, sőt, még egy
fergeteges táncbemutatót is láthat-
nak a nézők. A műsorvezető Gyurcsík
Tibor lesz, aki személyiségével biztos,
hogy sokakat magával ragad. Termé-
szetesen a népies dallamok és han-
gok sem hiányozhatnak, így a népze-
ne szerelmeseinek is remek kikapcso-
lódást nyújthat a hétvégi sonkafeszti-
vál. Arról nem is beszélve, hogy akit
Fortuna a kegyeibe fogad, tombolán
megnyerheti a húsvéti sonkáját is. 

A fesztivál részletes programját a
www.sonkalovagrend.hu weboldalon
találják. (X)
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A Győr-Szol Zrt. a városi fa- és cserjeállomány kezelőjeként szombaton speciális nö-
vényápolási munkákat végez a kórházi parkoló Tihanyi Árpád út felől nyíló területén.
Élet- és vagyonvédelmi szempontok miatt az említett parkolórészt március 19-én,
szombaton szakaszosan lezárják. A megállás korlátozása nem érinti a Vasvári Pál u.
és a Szent Imre út felől megközelíthető nagy, ingyenes parkolót, itt meg lehet állni. A
Győr-Szol Zrt. megköszöni a közlekedésben részt vevők türelmét, megértését.

Két nagyszabású víziközmű-rekonstruk-
ció zajlik jelenleg Győrben, amelyről
Biczó László, a Pannon-Víz Zrt. műszaki
ellenőre számolt be.
A Bécsi kapu tér–Aradi vértanúk útja
térségében a vízbekötéseknek csak
egy részét kell kicserélnünk, az ivóvíz-
gerincvezeték jó állapotú. Kisebb víz-
elzárásokra még szükség lesz, erről
minden alkalommal előzetesen érte-
sítjük az érintetteket.

A csatorna gerincvezetéket az Ara-
di vértanúk útja alatt kibéleltük, most
csak a csatlakozó csatornákat és a há-

A víztorony szellőzőablakainak egyi-
kébe néhány éve vörös vércsék fész-
keltek. Jól érezték magukat a szűk
betonnyílásban, a lépcsőház irányá-
ból sűrű acélháló védte a fészket. A
fotó kedvéért foncsorozott üvegre

Március elején műszaki hiba miatt né-
hány napra be kellett zárni a Magyar Vil-
mos Uszodát. A kényszerleálláskor a lé-
tesítményt üzemeltető Győr-Szol Zrt.
számos fejlesztést valósított meg, amit
csak nyárra terveztek. A munkák során
többek között korszerűsítették a világí-
tást, újraburkolták az öltözőhöz vezető
folyosó padlóját, a medencénél az utca
felőli lambériát lefestették és javították a
műanyag ablakokat. Az iskolások egész-
ségének megóvása érdekében, a diáköl-
tözőbe új hajszárítókat szereltek. Mos-
tantól az úszás után, egyszerre többen
és gyorsabban száríthatják meg a haju-
kat. A szaunában is jelentős fejlesztések
zajlottak. Többek között újra cserélték a
szauna kályháját, felújították a világítást
és a lambériát. A szauna zuhanyzójában
jelenleg is tart a merülő kád cseréje, az
átalakítás hamarosan befejeződik. Ad-
dig is megköszöni a Győr-Szol Zrt. a sza-
unázók türelmét és megértését.

Reggeli a víztoronyban
cseréltük a hálót. A madarak gyorsan
megbarátkoztak az üveggel is, hiszen
senki nem háborgatta őket. Befelé
éppen úgy nem láttak be, mint az-
előtt, mi viszont jól láttuk őket. Így ké-
szült a felvétel. Fotó: Vingler Béla

Fejlesztések 
az uszodában 

Jól haladnak a felújítások
zi bekötéseket, tetővízlefolyókat kell
cserélnünk. A Sarló és Sarkantyú köz-
ben, és a Szabadsajtó utcában teljes
csatornacsere lesz.

A Szövetség utcában is jól halad-
nak. Új ivóvízvezeték épül, időtálló
KPE nyomócsőből. A kész szakaszo-
kat nyomáspróba és fertőtlenítés után
helyezzük üzembe. Csak rövid időre
zárjuk el a vizet, ezekről előzetesen ér-
tesítjük a lakókat. A csatornacsere
négy méter mélyen zajlik, helyenként
talajvizes szakaszokon. Néhány éve, a
körforgalom építése előtt a csőcsere
az első Szövetség utcai csatornaakná-
ig tartott, így az építők némi előnnyel
indulhatnak. 400 mm-es műanyag
csatornacső kerül a föld alá.

Sajnos az ilyen építkezés minde-
nütt mérgelődéssel jár. Nem közleked-
hetünk és parkolhatunk a megszokott
módon. Időnként sár lesz, a munkagé-
pek zajosak, nehéz tőlük haladni. Az
okozott kellemetlenségekért kérjük a
lakók és a közlekedők türelmét, meg-
értését! – zárta a szakember. 

Részlegesen lezárják a parkolót

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

03. 18.—03. 24.
DELIKÁT
Nálunk folyamatosan friss

sertés-, marha-, borjú-, birka-,
csirke,- liba,- kacsa-,
pulykahúsok teljes

választékban kaphatók!

Birkacomb ................2500 Ft/kg
Birkaoldalas ..............1250 Ft/kg
Birkanyak ..................1250 Ft/kg
Birkagerinc................2500 Ft/kg

Hagyományosan
füstölt szívsonka

Pecsenye-
kacsacomb

Füstölt hátsó csánk

Házi sertészsír

Csirkemellfilé

Farmer tejföl
20%-os 330 g

Birkahúsok

2299,-kg

999,-kg

1899,-kg

1299,-kg

189,-db

299,-kg
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SZEMENKÁR

FATELEP
9028 Győr,
Fehérvári út 75.
Tel/fax: 96/440-453
Mobil: 06-30/500- 9112

06-30/902- 9693
Pápa, Ipari Park
Tel.: 89/322- 152
Mobil: 06-30/2671-865

Áraink nettó 150.000 Ft feletti, 2016. március 31-ig történő vásárlás, készpénzes
vagy előre utalásos kifizetéssel érvényesek. Ez 1.600 Ft/m3 nettó és 2.032 Ft/m3

bruttó árkedvezményt jelent. 500.000 Ft nettó (635.000 Ft bruttó)  vásárlás esetén 
Győr környékére ingyenes szállítást biztosítunk a kedvezményen felül.

E-mail: iroda@szemenkar.hu

Fenyő fűrészáru
• gerenda, palló  4-5-6 m
nettó 49.500 Ft/m3, (bruttó 62.865 Ft/m3) helyett:
nettó 47.900 Ft/m3 (bruttó 60.833 Ft/m3

kezeléssel:
nettó 55.700 Ft/m3 (bruttó 70.739 Ft/m3) helyett:
nettó 52.300 Ft/m3 (bruttó 66.421 Ft/m3)
• deszkák
nettó 37.800 Ft/m3 (bruttó 48.006 Ft/m3) helyett:
nettó 36.200 Ft/m3 (bruttó 45.974 Ft/m3 )
• Bramac léc
bruttó 119 Ft/fm helyett: bruttó 113 Ft/fm
• Normál léc
bruttó 99 Ft/fm helyett: bruttó 94 Ft/fm

ÁLLÁS 

Angol 
nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német  
nyelvtanárokat 

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Szereted a frissen sült
kifli illatát? Jelentkezz hozzánk
betanított munkásnak!  Pékségben
történő termelési munka kisegítésé-
re keresünk munkaerőt hosszú távra!
Jelentkezni az info@uni-worker.hu e-
mail címre küldött önéletrajzzal vagy
a +36-96/283-281-es telefonszá-
mon lehet!

Gyártósori operátoro-
kat keresünk győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor @ min ose gell eno r.hu .
Tel.: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Tel.: 06-
30/355-6991.

Betonfal fúrása, villanyszerelés,
villanybojler javítása, tisztítása. 06-
30/375-1172

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,
kerítések, korlátok készítése, felújítá-
sa. Tel.: 36-30/313-2351 www.iro-
nart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Vállalom idős emberek gondo-
zását. Takarítás, bevásárlás + fel-
ügyelet. Tel.: 06-70/394-9825.

Takarítást, szőnyeg-, kár-
pittisztítást, atkamentesítést,
ablaktisztítást vállalunk! Profi
munka –szuper áron! A-Z CLEAN
06-30/411-1048.

Hagyatékvétel, szállí-
tás, lomtalanítás! Lakások,
családi házak, garázsok hagyatéká-
nak megvásárlása, lomtalanítása,
igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Sírkőfelújítás, csiszolás,
lefedés, betűvésés.  Mindez ga-
ranciával. Nyugdíja soknak ked-
vezmény.  06-30/906-1025

Fakivágás, gyökérkivé-
tel, sövényvágás, metszés, ásás,
fűnyírás, kaszálás, bozótirtás! 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

Lakatosmunkákat
vállalunk (kapuk, keríté-
sek, úszókapuk stb.). 06-
70/223-7957

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

Győrben élő idősek
otthoni ápolását, gondozását
vállalja nagy gyakorlattal rendelke-
ző, középkorú nő. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/451-5367

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen
elszállítjuk felesleges holmiját
pincéjéből, padlásáról, laká -
sából, illetve udvaráról. Hívjon
bizalommal! Non-stop telefon:
06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszál-
lítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

EGYÉB

Vásárolok könyveket, bútort,
Herendi porcelánt, órákat, régi pén-
zeket, bizsut, ékszereket, ezüstöt. 06-
70/394-9825; 06-96/950-296.

2002-es Opel Corsa 1,2-es,
fehér, benzines, friss műszakival eladó.
Elérhetőség: 06-20/217-2736.

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK,

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

 festményt,
Herendi porcelánt,
Eozinos Zsolnayt,

 ezüsttárgyakat, 
tört és fazon arany ékszert,

régi kar- és faliórákat, 
hagyatékot vásárolunk.

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

INGATLAN

Győr-Gönyű kikötő mel-
lett 21.590 nm szántó telek eladó. Az
1-es főúttól Dunára dűlő parcella
gyümölcsösnek, ipari területnek is al-
kalmas lehet. Érdeklődni: 06-
30/916-4016.

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 53
nm-es, összkomfortos,  határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 53-65 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan, kizárólag megvásá-
rolható, tartozás nélküli bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Marcalvá-
ros I-II és Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 525.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi, 2 szobás, 49  nm-
es, összkomfortos, részben felújított,
határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 53-55 nm-es, 3 szo-
bás, határozott-határozatlan, Ady-
városi, Marcalváros I-en lévő, kizá-

rólag 1+2 fél szobás, nem liftes ház-
ban, maximum  első emeleti bérle-
ményre. Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 527.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos,  határozott  bér-
leti szerződéses lakást cserélne
50-60 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan bérleményre.
Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 529.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-
es, összkomfortos, teraszos, felújí-
tott, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 45-55 nm-es,
2 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 530.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 46
nm-es, komfortos, határozott bér-
leti szerződéses, erkélyes, felújí-
tott, parkettás, műanyag ablakos
lakást cserélne 50-55 nm-es, 2-3
szobás bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 531.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, komfortos,
113 nm-es, 4 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne
belvárosi, nádorvárosi, 49–55 nm-
es, 1+fél vagy 2 szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 77.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

Betonból vízóraaknák szabvány -
elemekből, lemeztetővel eladók.
Tel.: 06-30/313-2351.

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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

A belépő ára vacsorával:

2500 Ft/fô helyett 1500 Ft/fő

Húsvéti hidegtál akció!
Húsvéti hidegtál elôrendelést március 27-re,
vasárnapra felveszünk!

Ára: 1900 Ft/fô helyett 1400 Ft/fô
A megrendelt tálakat vasárnap 
8 és 9 óra között lehet elvinni!

Tartalma: • Tavaszi saláta franciásan • Casino-tojás  
• Sajttekercs • Sonkatekercs • Fôtt, füstölt sonka 
• Csabai töltött karaj • Sült csirkemellrolád

Rendelést személyesen az étteremben vagy 
a 96/431-330-as telefonszámon veszünk fel!

Szerezzen „D”-s jogosítványt  gyorsan,

kényelemes otthoni e-learning-képzéssel,

Szabó András
szakoktató

+36-30/205-7377
www.automobil06.hu

Gyôrben és Pápán.
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HIRDETÉS VETÉLKEDŐ

A héten folytatódik az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Íme a negyedik totó!

A játékosok a megfejtéseket március 31-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

Iskola és csapat neve:

1. Győrben, illetve környékén több folyó is ta-
lálkozik. Napjainkban, a város központjá-
ban, két folyóvíz összefolyásánál nyúlik a
víztükör fölé Makrisz Agmennon alkotása, a
Vízicsikó szobor. Melyik kettő találkozik itt?

1. Rába és a Rábca
2. Mosoni-Duna és a Rábca
x. Mosoni-Duna és a Rába

2. A folyók által körbezárt helyen alakult ki
Sziget, amely ma Győr városrésze. A Belvá-
rosból a Bécsi kapu térről közelíthető meg a
Rába kettős hídján keresztül. A Szigetet kö-
rülhatároló másik folyót a 20. század elején
elvezették, medrét betöltötték, jelenleg egy li-
get van a helyén. Melyik volt ez a folyóvíz?

1. Mosoni-Duna
2. Rábca
x. Pándzsa

3. A folyók áradásai veszélyt is jelentettek
az itt élők számára. A szigetközi árvíz és a
hősies mentés emlékművét a Hédervári út
és Szövetség utca találkozásánál láthatjuk.
Ekkor Révfalu került víz alá.  Mikor volt a
szigetközi árvíz?

1. 1954-ben
2. 1968-ban
x. 2002-ben

4. Győr nemcsak a folyók, de a hidak váro-
sa is. Győr új hídja 2010-ben került átadás-
ra, amelynek színváltó díszkivilágítása
vonzó látványosság lett. Mely városrésze-
ket köt össze ez a híd?

1. Belváros és Révfalu
2. Révfalu és Sziget
x. Belváros és Nádorváros

5. A középkorban az uralkodó kiváltságleve-
lek adományozásával emelte fel a városokat
a királyi városok sorába. Győr sajnos hamar
elveszítette a kapott királyi privilégiumait, és
csak évszázadokkal később tudta visszasze-
rezni azt. Mely évszámok köthetők a szabad
királyi városi rang elnyeréséhez?

1. 1271; 1743
2. 1255; 1743
x. 1271; 1608

Természet, környezet, gazdaság
6.  A középkorban a mezőváros életének is része
volt a vásártartás és az átmenő kereskedelem.
A török hódoltság szélén levő Győr marhakeres-
kedői vállalták, hogy a török világ veszedelmei
közt az Alföldről felhajtott szarvasmarhák ezre-
it továbbítják a nyugati országok nagyvárosai fe-
lé. Hogyan nevezték régen a marhakereskedőt?

1. Lócsiszár
2. Tőzsér
x. Burcsellás

7. A 19. század első felében Győr a gabonake-
reskedelem terén is országos központnak szá-
mított. Az ide érkezett terményt átrakták, és
Nyugat-Európa irányába vitték tovább. Milyen
szállítóeszközökkel hozták Győrbe a gabonát?

1. Gőzhajókon
2. Vasúton
x. Szekereken

8. Győr közvetítő szerepe a gabonakereskede-
lemben a 19. század második felében csök-
kent. A város vezetői támogatták az ipartele-
pítést, ennek hatására a század végén egy-
más után alapítottak különféle gyárakat, így
a kereskedőváros hamarosan iparvárossá
vált. Az akkori századfordulón létesített gyá-
rakból ma már alig van működő. Melyik az
a gyár, amely ma is eredeti helyén termel?

1. Győri Szeszgyár és Finomító Rt.
2. Győri Keksz- és Ostyagyár
x. Győri Növényolajgyár

9. Az Árkád bevásárlóközpont parkoló fe-
lőli kijáratánál egy érdekes vasszerkezet
emlékeztet arra, hogy ezen a területen volt
Győr legnagyobb gyára, melyet 1896-ban,
120 évvel ezelőtt alapítottak. Többek kö-
zött készítettek itt vasúti kocsikat, teherau-
tókat, repülőgépet, kamionokat, hadi jár-
műveket, közúti hidakat, dízelmotorokat és
futóműveket. Melyik volt ez a gyár?

1. Stadel Károly Mezőgazdasági 
Gépgyára

2. Magyar Waggon- és Gépgyár Rt. 
x. Kisalföldi Gépgyár

10. Városunkban Budapest után elsőként, sike-
rült a városi vezetékes vízellátást létrehozni és

működtetni. Az ellátórendszer beindításának
évében adták át a Budai út és Fehérvári út sar-
kán álló víztornyot is. Ez volt a legrégebbi víz-
torony Győrben, amely 1950-ig a városi ivóvíz-
rendszer része volt, azóta ipari víztoronyként
működik. Mikor volt a víztorony átadása?

1. 1875
2. 1884
x. 1919

11.  Gyárváros északkeleti részén található
az a terület, amely már a 19. században is
kedvenc kirándulóhelye volt a győrieknek.
Az erdős, ligetes környezetben található a
vadaspark, itt van a műjégpálya, az ETO-
stadion és más sportlétesítmények is. Hogy
nevezik ezt a területet? 

1. Révfalu
2. Kiskút
x. Bácsa

12. A Győrt keletről határoló Sokorói-dombság
szélén, a városnál 20 méterrel magasabban fek-
vő teraszra települt Szabadhegy, amely önálló
település volt, később Győrhöz csatolták, ma
annak egyik városrésze. Mi volt az itt lakók leg-
főbb tevékenysége a középkorban?

1. Szőlőművelés
2. Kereskedelem
x. Hajózás

13.  Győr közelében, a Duna és Mosoni-Du-
na torkolatában épült ki a Győr–Gönyű Ki-
kötő, amely segítségével Európa folyami ví-
zi útjaival és a tengerekkel is kapcsolatba
került a város. Mióta működik ez a kikötő?

1. 1998
2. 1992
x. 2000

13.+1 A győri ipart támogatja a 2003 óta
működő Győr–Pér Repülőtér is, amelynek
fejlesztéséhez az egyik Győrött működő, né-
met tulajdonú gyár is hozzájárult. Milyen
gépjárműre szakosodott a ma már több
mint 11 ezer embert foglalkoztató gyár?

1. Autóbusz
2. Autó
x. Kamion

A művészet: zene, színház megoldókulcsa: 1. 2; 2. 1; 3. 2; 4. x; 5. 2; 6. 1; 7. 1; 8. 2; 9. x ; 10. 1; 11. 1; 12. 2; 13. 2; 13+1. x.  

Készítette: Antliné Hujter Szilvia szaktájékoztató könyvtáros – Kisfaludy Károly Könyvtár



2016. március 18.   / + / 29

CSAK AZ ETO SPORT

Szombattól szerdáig közel 1300 fiatal
kézilabdás varázsolhatja a sportág ün-
nepévé a nagy hagyományokkal bíró
Balázs Kupát. Európa egyik legna-
gyobb utánpótlás-tornájára öt ország-
ból kilencven csapat nevezett.

Az idei megmérettetés különleges-
sége, hogy a szervezést az Audi ETO
vette át, de Győr városa és az Arany
János-iskola partnerként továbbra is
részt vesz a lebonyolításban. A kilenc-
ven csapatból hetvenöt érkezik Ma-
gyarországról, a többiek Ausztriát,
Horvátországot, Szlovákiát és Romá-
niát képviselik.

A Balázs Kupa öt napja alatt négy-
száz mérkőzést játszanak le a részt
vevő csapatok. A központ az Audi
Aréna lesz, ahol a játékteret három

A három tavaszi győzelem után hul-
lámvölgybe került az ETO FC a labda-
rúgó NB III-ban. A csapat két egymást
követő hétvégén is gól nélküli döntet-
lent játszott, előbb hazai pályán az
MTK-val, majd Balatonfüreden, így
a tabellán visszacsúszott a 4.
helyre úgy, hogy a legnagyobb
riválisok közül a Dorog egy
ponttal megelőzte a Győrt,
a Mosonmagyaróvár pe-
dig a következő körben
teheti meg ezt. Az ETO a
23. fordulóban nem ját-
szik mérkőzést, így to-
vábbi pontokat sem
szerezhet.

„ S a j n á l j u k ,
hogy nem sikerült
a két utolsó mecs-
csünkön gólt szerez-
nünk, továbbra is azon dolgo-
zunk, hogy a helyzetkihasz-
nálásunk javuljon. A
hétvégén mi le-
szünk a szabad-
napos csapat a
m e z ő n y b e n ,
így egy edző-
meccset terve-
zünk a bajnoki
helyére, valamint
keményebb edzések jönnek. Az NB III
kiszámíthatatlan, rengeteg váratlan
eredmény született eddig is, és ahogy
nekünk, a riválisainknak is meg kell
harcolniuk a pontokért” – összegezte
a legutóbbi mérkőzéseket Preszeller
Tamás vezetőedző.

„A szép győzelmek után rettentően
rosszul jöttünk ki az MTK és a Balaton-
füred elleni meccsekből. Legszíveseb-

Ritka jelenséggel találkozhatott, aki az
olaszok elleni világbajnoki selejtezőre ké-
szülő magyar futsalválogatott keretét ta-
nulmányozta. Először fordult elő ugyanis,
hogy egy klubcsapat három kapust is de-
legál a magyar nemzeti együttesbe. Vala-
mit nagyon tudhatnak az ETO futsalcsa-
patánál, hiszen Tóth Gyula és Matkovics
Gábor mellett, a fiatal Alasztics Marcell is
meghívót kapott az összetartásra. 

„A Berettyóújfalu elleni meccs után
szóltak, hogy mennem kell a váloga-
tottal Miskolcra. Nagyon büszke és
boldog voltam, hiszen régi álmom vált
ezzel valóra. Győrben szem előtt va-
gyok, így kerülhettem képbe a szövet-
ségi kapitánynál. Hatalmas megtisz-
teltetés volt a klubnak és nekem is a

pályára osztják fel. Rendeznek mecs-
cseket a Magvassy Sportcsarnok-
ban, a Bercsényi-, a Kovács Margit-
és a Krúdy-iskolában is. A döntők-
nek 23-án az  Aréna ad otthont 10 és
18 óra között.

A március 20-i megnyitón Cserpes
Laura énekel a résztvevőknek és a ma-
gyar női ifjúsági kézilabda-válogatott
játszik egy bemutató mérkőzést. Hét-
főn a gyerekek találkozhatnak a Győri
Audi ETO KC női, és az ETO-SZESE

férfi csapatának játékosaival. „A torna
színvonalát szerettük volna emelni az-
zal, hogy az Audi ETO vette át a szer-
vezést. A központi helyszínen három
egymás mellett lévő pályán egyszerre
hat csapat játszik, sokan a meccsekre
készülnek vagy éppen befejezik a ta-
lálkozójukat, így óriási hangulatra szá-
mítok, egy igazi kézilabda-dzsembori
van kialakulóban. Nyolc korosztály já-
tékosai érkeznek, akik között, remé-
lem, lesznek olyan tehetségek, mint a
korábbi Balázs Kupákon feltűnt Gör-
bicz Anita és az Iváncsik testvérek” –
mondta a hétvégén kezdődő tornáról
Róth Kálmán versenyigazgató.

A Balázs Kupát a jövőben ősszel
rendezik, ezért idén, a tervek szerint,
októberben is lesz egy torna.

Sporttörténelmet írtak

meghívó, hiszen két nagyszerű kapus-
sal együtt mehettem a futsalváloga-
tottba, akik ráadásul a csapattársaim
is” – mondta Alasztics.

A nemzeti együttes felkészülési
meccsen 2:0-ra verte a hollandokat,
ami azt jelenti, hogy jól sikerült a főpróba
a március 22-i, Olaszország elleni VB-
selejtező mérkőzés előtt. A fiatal kapus
bemutatkozása még várat magára, de
rengeteg ideje van a bizonyításra.

„Remélem, a jövőben fontosabb sze-
repkörben is bizonyíthatok majd címeres
mezben, de ehhez még rengeteg mun-
ka, alázat és lemondás szükséges” – tet-
te hozzá a hálóőr, aki szerint az ambíció,
a munkakedv, a sikeréhség és a fejlődni
akarás az ő malmára hajtja a vizet. 

Weitner: javítani fogunk
ben már a lefújás után ro-

hantunk volna vissza a
pályára, hogy javít-

suk, amit elron-

tottunk. Men-
tünk előre, hajtottunk,

de nem sikerült semmi,
nem voltak meg a váratlan
húzások, amivel meccset le-
het nyerni. Még nincs lefutva a baj-
nokság, továbbra is a saját kezünkben
van a sorsunk, de nagyon koncentrál-
nunk kell. Kis szünet következik szá-
munkra, aztán le kell győzni az Érdet.
Egyszerűen nincs más elfogadható
eredmény” – mondta a csapat közép-
pályása, Weitner Ádám az egyik hét-
közi edzést követően.

Az ETO legközelebb március 26-
án játszik, hazai pályán az Érdet fogad-
ja a csapat.

Kézilabda-fesztivál lesz a 31. Balázs Kupa

Az ETO jövője biztosított

Weitner rutinjával
segítené
az ETO csapatát
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szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Verebes József hetvenöt éves korá-
ban hagyott itt bennünket. Amit a lab-
darúgásért tett, nem hogy egy újság-
cikkbe, de egy könyvbe is nehezen fér-
ne bele. Az ETO-val kétszer nyert baj-
nokságot, két ezüstérmet, és egy
bronzot ünnepelhetett, bajnok lett ké-
sőbb az MTK-val is. Két alkalommal
vezette a válogatottat szövetségi kapi-
tányként. Az élete volt az ETO és a fut-
ball. Lenyűgöző egyéniség volt, ízig-
vérig ember. Életében legenda lett,
Mágusnak nevezték, és sokan bele-

borzonganak a gyönyörűségbe, ami-
kor emlékeik között felidézik a nyolc-
vanas évek telt házas meccseit. Játé-
kosai szeretettel és mosolyogva gon-
dolnak vissza rá, mert szinte mind-
egyikük köszönhetett neki valamit. 

A Rába ETO aranycsapatának kö-
zéppályása, Hannich Péter Verebes-
nél lett bajnok, gólkirály, és válogatott,
és aki a győri öt év után három eszten-
dőt az MTK-nál is együtt dolgozott a
Mágussal. Azt mondja, Verebes meg-
előzte a korát a tudásával és felfogá-
sával. Partnerként kezelte a játékoso-
kat, akiknek soha eszükbe nem jutott
visszaélni a bizalmával.

„Pályafutásom felében ő volt az ed-
zőm, meghatározó jelentőségű em-
ber volt az életemben. Rengeteget ta-
nultam tőle, és mindig számíthattam
rá. Ő hozott ki abból a hatalmas csa-
lódásból, ami ketté is törhette volna a
pályámat. Gólkirályként nem vittek ki
a spanyolországi vb-re. Mondanom
sem kell, hogy ez egy fiatal játékost
mennyire padlóra tesz. Józsi arra biz-
tatott, hogy nézzek előre, kijelentette,
hogy megnyerjük a következő bajnok-

Elment a Mágus: az élete volt a labdarúgás és az ETO
ságot, és én a válogatott alapembere
leszek” – meséli Hannich Péter.

Győr polgármesteri biztosa Bolla
Péter, szakmai stábjának tagjaként
Győrben, majd az MTK-nál is hatal-
mas sikereket ért el Verebessel. Életre
szóló barátság alakult ki közöttük,
amely 1981-től, az első találkozástól
a mester haláláig kitartott.

„Tizenöt évet húztunk le együtt a pá-
lya mellett. Az ETO-nál kezdtük, aztán
együtt mentünk az MTK-hoz, később a
Honvédhoz. Voltak ajánlataink külföld-
ről is, de a szívünk Győrbe húzott visz-
sza. Józsi nagyon tudott bánni az em-
berekkel, ha szidott, azt is úgy, hogy a

mondandója végén az egekig magasz-
talt, és észrevétlenül is öntötte az önbi-
zalmat a futballistájába. Egyszer az
MTK-nál Balog Tibor önzően, csak ma-
gára figyelve játszott. A következő ed-
zésen negyed óra alatt annyira letolta,
hogy azt gondoltam, ez a fiú többet
ki se akar menni a pályára. Az-
tán hosszú dicséret követke-
zett. „Róka” pedig a követ-
kező forduló legjobb já-
tékosa lett. Verebes
tudását sajnos az a
kor, a politika és a
szakma sem is-
merte el, sokan
irigykedtek rá,
és ahol lehe-
tett, akadá-
lyozták. Tar-
tottuk a
kapcsola-
tot, így
t u d t a m ,
h o g y
rossz álla-
p o t b a n
van. Már-

cius elején találkoztunk, és egy jót be-
szélgettünk. Azt mondta, figyeljek, vi-
gyázzak az ETO-ra. Megígértem neki,
hogy így lesz” – emlékezett vissza a
Mágusra egykori kollégája, Bolla Péter.

Szabó Ottó, a nyolcvanas évek si-
kercsapatának szélsője azt mondja,
magában mindenki mosolygott kicsit,
amikor Verebes megérkezett Győrbe,
és a székfoglalójában azt mondta,
nem ismer náluk jobb játékosokat, és
az ETO bajnok lesz.

„Tudta, hogyan kell feltüzelni valakit
a komoly feladatokra. Portugáliában a
Benfica ellen volt edzőmeccsünk. Na-
gyon kikaptunk, és én gyengén ját-
szottam. A tréningen odajött, kitépett
egy fűcsomót és megkérdezte, hogy
szerintem itt milyen a fű. Azt válaszol-
tam, hogy milyen lenne, zöld, mint ott-
hon. Mosolygott és megint kérdezett,
hogy akkor miért nem játszom úgy,
mint ahogy otthon. Elgondolkodtam,
és a következő mérkőzésen szerinte a
mezőny legjobbja voltam” – idézett fel
egy ismert sztorit Szabó Ottó.

Hajszán Gyula, Szabóval együtt a
híres csatársor fontos láncszeme volt.
Hajszán felnézett Verebesre, bár néha
csodálkozott, hogy a mester mire kéri,
ám a focihoz elengedhetetlen csibész-
ség mindig is szimpatikus volt neki.

„Az egyik Fradi elleni rangadó előtt
odasúgta nekem, hogy a mezőny leg-
keményebb bekkje lesz az ellenfelem,
aki a durvaságért sem megy a szom-
szédba. Kérte, kérdezzem meg tőle,
hogy azzal a csekély tudással, amivel
rendelkezik, mit keres a Ferencváros-
ban. Idegesítsem fel, mert aki indulat-
ból játszik, az hibázik. Na, én beszól-
tam, aztán rettegtem vagy tíz percig,
hogy mikor fog kettétörni. Aztán a dü-
hös lendületét kihasználva, egy szép
csellel átvertem a védőt, és onnantól
kezdve sima volt a párharc. A meccset
pedig 4–3-ra nyertük” – meséli moso-
lyogva az egykori villámgyors támadó.

Preszeller Tamás a bajnoki címek
után szerződött az ETO-hoz, és Vere-
bes József irányítása alatt az egyik
legjobb játékossá vált. A zöld-fehérek
jelenlegi vezetőedzője úgy fogalmaz,
a Mágus szeretetre méltó ember volt,
aki mindenben kiállt játékosai mellett.

„Csepelen egy bajnokin úgy fejbe
rúgtak, hogy gyakorlatilag napokig
nem láttam, aztán a fény borzasztóan
zavart. Ő azt akarta, hogy a Bohemi-
ans ellen mindenképpen játsszak. Ki-
sétáltunk a pályára és látta, hogy vala-
mi nincs rendben, megkérdezte, hogy
mi a baj. Mondtam, hogy az egyik ol-
dalon lévő nyolc-tíz lámpa fénye na-
gyon zavar. Lekapcsoltatta. Nem érde-
kelte a tv-közvetítés sem, csak az,
hogy a futballistája a játékra tudjon fi-
gyelni. Aztán fogta divatos napszem-
üvegét, és rám adta. Én pedig így ját-
szottam” – mondja az egyik legérde-
kesebb meccséről Preszeller.

Verebes József temetése március
24-én, csütörtökön 14.30-kor Buda-
pesten a X. kerületben, a Kozma utcai
új köztemetőben lesz.

Bolla Péterrel 15 évig
dolgozott együtt

Verebes Józsefnek
örök szerelme

maradt az ETO 
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Sikeresen szerepeltek a GYAC cselgán-
csozói az Olaszországban megrende-
zett Ifjúsági Európa Kupán, ahol nyolc or-
szág 400 versenyzője indult. A magya-
rok számára azért is fontos volt ez a via-

Sipôcz két gyôzelemmel hangolt 
az Európa-bajnokságra

dal, mert kiharcolhatták az indulási jogot
az Európa-bajnokságra. Gyimes Niko-
lett tanítványai közül a nők -57 kg-os
mezőnyében Szilli Nóra, a férfiak -55 kg-
os kategóriájában Vida András is kilen-
cedik lett. Sipőcz Richárd a +90 kg-os
súlycsoportban aranyérmet szerzett. Si-
pőcz a zágrábi ifjúsági Európa Kupát is
megnyerte, így biztosan ott lesz az Eb-n.

A klub birkózói a diákok kötöttfogá-
sú országos rangsorversenyén vettek
részt. Kaposváron népes mezőny
gyűlt össze, 247 induló állt szőnyegre.
A Győri AC két tehetsége, Gyurasits
Máté és Reznyák Máté is bronzérmet
szerzett. Sikerével mindkét fiatal ott le-
het az Országos Bajnokságon.

CREATIVE
Nyári Tábor

napközis (8-16 óra)
június 20. 1. turnus • augusztus 15. utolsó turnus

7-12 ÉVESEKNEK

ETO Park 1. emelet – Élmény Sziget

19.900 Ft/fo
testvéreknek és több turnus foglalása esetén 

17.500 Ft/fo
játszóház, kézmuves foglalkozás, napi étkezés

,,

Infó, jelentkezés: 96/815-907 • cemj2016@gmail.com

,,

,,
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INGYENES

Médiatámogató:

Rajzaitokkal segítsetek Kuka Bercinek,
hogyan teremthet magának meleg otthont
korszerû és természetbarát módon.

Ne feledjétek: a távfûtés
környezetbarát, biztonságos 
és kényelmes!

Ezzel kapcsolatban várjuk
2016. április 5-ig
rajzaitokat, színesen, ötletesen!
Korcsoportok: 6–10 éves,
11–14 éves és 60+ korosztály.

A pályázat részleteirôl
a gyorszol.hu oldalon
tájékozódhattok!

Rajzpályázat
Távhőszolgáltatás Napja, 2016 

A Gyôr-Szol Zrt. a Távhőszolgáltatás Napja, 2016
alkalmából rajzpályázatot hirdet!

várnak 

Szuper
nyeremények

rátok!!!


