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3. oldal 770 milliós állami és
közel 500 milliós önkormányzati
támogatásból huszonöt panel-
épület, vagyis 1280 győri lakás
újul meg a közeljövőben Győrött
– jelentette be Borkai Zsolt.

4. oldal A Széchenyi téri múze-
umépület teljes rekonstrukciója
után új, interaktív helytörténeti tár-
lat is nyílik, a belső udvar lefedésé-
vél pedig bővülhetnek a múzeumi
funkciók is.

13. oldal A magyar irodalom egyik leghíresebb, emblematikus tör-
ténetét mutatja be a Győri Nemzeti Színház szombaton a nagyszínpa-
don: Móricz Zsigmond Úri muri című zenés színművét láthatjuk a Kos-
suth-díjas Bezerédi Zoltán rendezésében. Móricz 1928-ban írta regé-
nyét, melynek főszereplője egy lelki és gazdasági válságban lévő em-
ber. És amikor ez a kettő összeadódik, abból halál lesz.

Hőseinkre emlékezünk
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Jakabos Zsuzsanna fél éve él Győr-
ben, az eltelt időben megszerette városunkat. Az
úszónő már megkezdte az edzéseket, célja, hogy
ott legyen a berlini Európa-bajnokságon.



KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

négyzetméteres telephelybővítés zárult le a közel-
múltban az ipari parkban működő Weiss Hungaria
Kft.-nél. A termelőcsarnok bővítésére 880 ezer eurót
költöttek, de további bővítésben is gondolkodnak.

1800 3 forinttal csökkenti a gázolaj literenkénti árát mától
(március 14-től) a Mol, a benziné nem változik. A gáz-
olaj literenkénti ára így 422-423 forintra csökken, a
benziné 409-410 forint marad. Az autósok 15-25 fo-
rintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

Március 7.

Március 8.

Március 9.

Március 10.

Március 11.

Március 12.

Március 13.

Zugszemét. A Győr-Szol Zrt. a Tűz utcá-
ból, a Rózsa közből, a Bercsényi liget 45.
szám elől és az Ecet utcából több mint 28
ezer kilogramm súlyban mintegy száz
köbméter illegálisan lerakott hulladékot
szállított el. A szolgáltató a munkába rako-
dógépet és tehergépkocsikat is bevont.

Rablás. Kiraboltak egy dohányboltot
késő este. A tettes egy 25 év körüli, 165
centiméter magas férfi, arcát kapucni-
val és napszemüveggel takarta el. Kés-
sel megfenyegette az alkalmazottat,
majd a zsákmánnyal távozott.

Kutatónők. A Széchenyi-egyetem és az
Universitas-Győr Nonprofit Kft. „Kutató-
nők az ismeretlen vonzásában” című in-
terjúkötet megjelentetésével köszöntötte
a nemzetközi nőnap alkalmából a hölgye-
ket. Az interjúkötet az egyetemi könyv- és
jegyzetboltban vásárolható meg.

Ösztöndíj. A Széchenyi-egyetem 15
hallgatója kapta meg a Waberer's Hol-
ding és a Pannon-Work ösztöndíját.

Online kamara. Egy új kommunikáci-
ós stratégia első lépcsőjeként indította
el facebook oldalát a megyei kereske-
delmi és iparkamara. A cél az, hogy a jö-
vőben a teljes arculatváltás után, egy
erős online platformmal szolgálják ki a
vállalkozók híréhségét. 

Útzár. Baleset miatt lezárták az M85-
ös gyorsforgalmi út egy szakaszát Rába-
patona közelében. Teherautó borult fel,
amely üveges sört szállított. A baleset-
ben senki nem sérült meg.

Ünnepi ülés. A Széchenyi-egyetem sze-
nátusa megemlékezett az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc esemé -
nyeiről. Dr. Földesi Péter rektor bemutatta
az intézmény gazdasági, társadalmi, mun-
kaerő-piaci kapcsolatépítésének értékeit,
majd új doktorokat avatott, kinevezéseket
és okleveleket adott át.

Három figyelemfelhívó
táblát helyzetek ki a na-
pokban Adyvárosban a
köztisztaság védelme
érdekében. Radnóti
Ákos önkormányzati
képviselő elmondta, sok
lakossági panasz érke-
zik hozzá, hogy több in-
tézkedés történjen a na-
gyobb köztisztaságért.
Szemetelés, kutyapi-
szok témákban érkezik a
legtöbb bejelentés, de
sok rongálás is történt a
felújított játszótereknél,
focipályáknál, zöldterü-
leten is. Ezért az adyvá-
rosi tó és a Szauter utca
melletti sportpályáknál,
illetve a Bán Aladár utca
melletti játszótérnél ki-

Mesevetélkedő 
A Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi
Tér Gyermekkönyvtára
újra Hencidától Boncidá-
ig címmel levelezős me-
sevetélkedőt hirdet a
2013/2014-es tanév 3. osz-
tályos tanulói számára. A
játékra 4 fős csapatok je-
lentkezését várják márci-
us 28-ig. A játékkal kap-
csolatos bővebb felvilá-
gosítás a könyvtárban
kérhető személyesen
vagy az 516-677-es tele-
fonszámon a gyermek-
könyvtárosoktól.

Új műsor
civileknek 
Állítólag a demokrácia
mérőfoka, hogy mennyi
és milyen aktív civil szer-
vezet működik az adott
helyen. A Győr+ TV Civil
Kurázsi műsora választ
keres a kérdésekre. A ha-
vonta jelentkező műsor-
ban bemutatkozik az or-
szág egyetlen Pro Urbe
díjas Lions Clubja, az El-
ső Győri Lions Club, és a
„Nem adom fel" rovat-
ban bekukkantunk a
mozgássérültek farsang-
jára. Kedvcsinálót láthat-
nak az április 3-án 18 óra-
kor kezdődő V. Kantha-
rosz Gála felemelő és vi-
dám pillanataiból. Kide-
rül, mennyire jó egy kö-
zösségnek, ha adhat, és
milyen sokat kaphat a
megajándékozottaktól. A
Civil Kurázsit március
20-án 20 óra 30 perckor
adja a Győr + TV. 

helyezték a táblákat,
melyben felhívják a fi-
gyelmet a köztisztaság
betartására és a közös
értékek megőrzésére.
Radnóti Ákos hangsú-
lyozta, a rongálás utáni
helyreállításhoz szüksé-
ges forrást lehetne új
dolgokra is költeni, ezért
nyomatékosan kéri a he-
lyes viselkedés betartá-
sát. Bízik benne, hogy a
korábbi intézkedések –
például szemeteskukák
kihelyezése – és a táb-
lák figyelemfelhívó jelle-
ge, nevelő célzata is hoz-
zájárul ahhoz, hogy to-
vábbra is Adyváros ma-
radjon az egyik legtisz-
tább városrész. 
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Érszűkület nap
a Plazában 
A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszű-
kület az általános érelmeszesedés egyik megjele-
nési formája, Magyarországon mintegy 40 ezer em-
bert érint. Felismerését nehezíti, hogy sokáig tünet-
mentes maradhat. Március 20-án 11 és 17 óra kö-
zött a Győr Plazában orvosi tanácsadással, bo -
ka/kar index méréssel és pulzusönvizsgálat-okta-
tással várják az érdeklődőket. A rendezvényt meg-
nyitja dr. Tamás László János, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház főigazgató főorvosa, köszöntőt
mond Simon Róbert Balázs alpolgármester.



2014. március 14.   / + / 3

FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A történészek úgy tartják,
Győr kétnyelvű lakossága
viszonylag simán átvészel-
te az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc esemé-
nyeit. A függetlenség, a pol-
gárosodás a német ajkúak-
nak is érdeke volt, így végig
békés mederben folydogált
a március idusán feltörő
nemzeti buzgalom. A forra-
dalmi napokban a főváro-
sok voltak a főszereplők, a
győriek Bécsre és Pestre fi-
gyeltek. Lukács Sándor egy
színházi előadáson felolvas-
ta Kossuth pozsonyi felirati
javaslatát, a honleányok
egyenruhát varrtak, Zichy
Ottó önkéntes nemzetőrei
Ausztriában vásárolt fegy-
verekkel parádéztak a mai
Széchenyi téren.
Az első érkező sereget a Pá-
kozdról Bécs felé futó Jella-
sics vezette. Győr elöljárói
Kismegyeren fogadták, s
németül kérték a horvát
főparancsnokot, kímélje
meg a várost. Jellasics ba-
rátságosan, magyarul ígért
békét, amit katonái tiszte-
letben tartottak. Vendég-
ként viselkedtek, fizettek a
boltokban és összetűzés
nélkül vonultak tovább.
Nemzetőreink addig a csa-
naki szőlőhegyekben húz-
ták meg magukat. 
A történészek szerint gyak-
ran cserélt gazdát a város.
Az érkezők mindig kivégez-
tek néhány ellenlábast, de a
városlakók szót értettek ve-
lük. A seregek felélték a
készleteket és továbbálltak,
amikor fordult a hadisze-
rencse. Utoljára, 1849 au-
gusztusában, a Komárom-
ból kitörő Klapka György
foglalta el Győrt, alaposan
meglepve az osztrák–orosz
hadvezetés mellett a város
polgárait is. Ismét előkerült
a kokárda, megindult a to-
borzás. Az önkéntesek men-
tek volna Bécs ellen, ha
nem jön közbe a világosi
fegyverletétel.  

Gaál József

Történelem

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter 

Mintegy 770 milliós állami és kö-
zel 500 milliós önkormányzati tá-
mogatásból huszonöt panel-
épület, vagyis 1280 győri lakás
újul meg a közeljövőben…

A tavalyi év végén Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter városunk-
ban jelentette be, hogy a kormány biz-
tosítja a panelprogram folytatásához
szükséges forrást, így országosan
több mint 8000 lakás újul meg. Az ígé-
ret mára valósággá vált, hiszen a na-
pokban Borkai Zsolt polgármester

közölte, valamennyi, a Panel II. program-
ban érdekelt győri beruházás megkap-
ta a szükséges támogatást. A polgár-
mester kiemelte, Győr évek óta élen jár
a panelépületek energiagazdaságos
felújításában, ami most egy újabb

Zöld út a panelprogramnak
lendületet vett. Hangsúlyozta, az ered-
ményesség annak az együttműködés-
nek köszönhető, amely a lakók, az ön-
kormányzat és az állam közös szándé-
ka eredményeként gazdaságosabb, él-
hetőbb és esztétikusabb lakókörnyeze-
tet teremt a győriek számára. 

A közeljövőben tehát városunkban
összesen 25 háztömb energetikai fel-
újítását végzik el, amely újabb 1280
győri lakás komfortosabbá és energia-
takarékosabbá válását eredményezi. A
bejelentés helyszíne egyébként a Szi-
gethy Attila út 97-107. számú ház-
tömb volt, amely a megújuló otthonok
közül 174 darab lakást foglal magá-
ban. 

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter a panelprogram jelentőségével
kapcsolatban elmondta, közel negy -
ven ezren élnek a város valamelyik lakó-
telepén, vagyis Győr lakosságának majd-
nem egyharmadát érinti ez a lehetőség.

Kiemelte, az energetikai felújítás akkor
a leghatékonyabb, ha a nyílászárók
cseréje, a külső hőszigetelés és a fű-
téskorszerűsítés is megvalósul, ebben
az esetben ugyanis akár havi 5-8000
forintos megtakarítást is eredményez-
het a felújítás a családnak egy 63 négy-
zetméteres lakás esetében. Hozzátet-
te, Győr jó úton jár, hiszen a 22 ezer
győri panellakás közel hatvan százalé-
kában már megvalósult az energetikai
felújítás valamely eleme.

Kara Ákos országgyűlési képviselő
azt hangsúlyozta, hogy a panelprog-
ram esetében jól tetten érhető a kor-
mányzati és az önkormányzati szándé-
kok egybecsengése, és a program
folytatásaként még több győri otthon
újulhat meg. Kiemelte, ma már nem
csak a pályázatok sikerességéről, ha-
nem a konkrét kivitelezések megkez-
déséről is beszélhetünk, egy marcalvá-
rosi épülettömb energetikai felújítása
már a végéhez közeledik, egy másik
pedig hamarosan elkezdődik.

Korneth Szilvia, a megújuló Szi-
gethy Attila út 97-107. számú épület
lakója lapunknak elmondta, fontos
döntés született a lakóközösség éle -
tében, minden ott élő család nagyon
várja már, hogy elkészüljön az ener-
giatakarékos felújítás. Hozzátette,
otthonuk nem csak gazdaságosabbá
válik, de az új nyílászárók segítségé-
vel az eddigi zajhatás is csökken. A
már megújult szomszédos épületek-
kel együtt szebbé, élhetőbbé válik la-
kókörnyezetük.
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A Széchenyi téri múzeumépület
teljes rekonstrukciója után új,
interaktív helytörténeti tárlat is
nyílik, a belső udvar lefedésével
pedig bővülhetnek a múzeumi
funkciók is…

„A kormány törekvése, hogy a 2014–
2020-as európai uniós költségvetési
ciklus során a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programból (TOP)
úgy jussanak forrásokhoz az önkor-
mányzatok, hogy azok felhasználásá-
ra kellően fel tudjanak készülni. Arról
már kormányhatározat született, hogy
Győr a következő hét évben a TOP-
ból 12 milliárd forint támogatáshoz
juthat. Ebből a keretből mintegy 2-2,5
milliárd forintot szeretnénk az Apátúr-
ház rekonstrukciójára és a modern,
huszonegyedik századivá váló múze-
umra fordítani – mondta Fekete Dávid
alpolgármester, amikor részletesen
beszámolt lapunknak a tervezett fej-
lesztésről. 

Hozzátette, a kiállítóterek megújítá-
sa mellett újdonság, hogy a mintegy
550 négyzetméteres belső udvart
üvegtetővel lefedik, amellyel tovább
bővülnek a múzeum lehetőségei, hi-
szen a tér impozáns helyszíne lehet
időszakos kiállításoknak, de az akár ki-
sebb komolyzenei koncerteknek is he-
lyet adhat. A ház felújításának előké-
szítéseként az épület múltját is teljes
egészében feltárják, amihez falvizsgá-
latokra is szükség van. Erre az időre a
múzeumi kincseket elköltöztetik, és
azokat az újbóli megnyitás után már
egy merőben más formában mutatják
be a látogatóknak. Az alpolgármester
hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy
Győr egy modern, minden igényt ki-
elégítő és sok látogatót vonzó múze-
ummal rendelkezzen, amely a jövőben

Megújulhat az Apátúr-ház
a város pezsgő kulturális életének
egyik új központja lehet.

Grászli Bernadett múzeumigazga-
tó kérdésünkre kifejtette, az Apátúr-
ház egy roppant értékes 18. századi
épület, amelyet ugyan az 1950-es,
1960-as években átalakítottak, de er-
ről sajnos részletes dokumentáció
nem készült. Legutóbb 1983-ban tör-
tént jelentősebb felújítás, azóta több
terv is készült az átfogó rekonstruk -
cióra, de azok végül nem valósultak
meg. Most lehetőség nyílik arra, hogy
megtörténjen a teljes körű műemlék-
helyreállítás. A ház egyik legfőbb érté-
ke a díszteremben látható, Schaller
István festőművész által 1756-ban ké-
szített festményegyüttes, ám az épület

teljes restaurátori vizsgálata során az
esetleg még máshol is meglévő falfes-
téseket is feltárják. 

Az igazgató azt is elmondta, hogy
az épületben látható helytörténeti ki-
állítás 1984-ben nyílt, vagyis idén har-
mincéves. Ez egyrészt jubileum, más-
részt viszont azt is jelenti, hogy kissé
elavult, ma már nem vonz annyi láto-
gatót, amennyit az itt található értékek

lehetővé tennének. „Éppen ezért sze-
retnénk modernizálni a kiállítást, és
oly módon bemutatni a kiállítási anya-
got, hogy az a mai korban is vonzó le-
gyen a látogatók számára. Az új tárlat
Városmozaik: Győr az itt lakók szemé-
vel címmel nyílik majd meg, amelyben
a modern kor technikáját is segítségül
hívjuk. Új elemként jelennének meg
az egymásra vetített városalaprajzok
és térképek, a koroknak megfelelő ze-
nei elemek, a város makettje a beépü-
lést érzékeltető számítógépes prog-
rammal, egy multimédiás játék a győri
vár visszafoglalásáról. Egyes falakon
még 3D hatású képeket is láthatunk
majd, így hozva közelebb az adott kort
a látogatókhoz.” Az igazgató végezetül

azt is elmondta, mivel ez az épület
egykor a Pannonhalmi Főapát rezi-
denciája volt, ennek hangsúlyosabb
bemutatására az apátúri lakosztályt is
helyreállítják.

Nyertes pályázat esetén a teljes re-
konstrukció 2016 tavaszára készülhet
el, persze mindez nagyban függ a ta-
lált értékektől, a restaurálási folyamat
menetétől. 

LAKOSSÁGI KÖZZÉTÉTEL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hir-
det győri amatőr művészeti csoportok tevékenységének
támogatására

A támogatásra fordítható keretösszeg: 5.000.000 Ft.

A pályázat célja: A városban magas színvonalon működő amatőr
művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatása, működési
költségeikhez kiegészítő hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a kü-
lönböző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékte-
remtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásával, azok bemuta-
tásával a város kulturális életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
• az amatőr művészeti csoport szakmai tevékenységének

dologi kiadásaira,
• 2014. évben megvalósuló/megvalósítandó programok és rendezvények

költségeire (anyagköltség, kis értékű tárgyieszköz-beszerzés és
-javítás, fellépések csoportos utazási költsége, terem, hang- és fény-
technikai eszközök bérleti díjai, szállítási költség stb.).

Benyújtási határidő: 2014. március 31.

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu hon-
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Külön-külön is tapasztalt, elismert és
világjárt zenészek alkotta különleges
formáció lép fel március 19-én a Zsina-
gógában: az Eastwing Group egyedien
interpretált, saját kompozíciókból álló
koncertműsorát hallhatják az érdeklő-
dők. Az együttest 2005-ben alapította
a jazz és klasszikus zenében egyaránt
jártas Kéry Gábor gitáros, majd csatla-
kozott hozzá Frankie Lato Európa-szer-
te ismert jazzhegedűs is. A duó más
zenészekkel és énekessel kiegészülve
olyan újfajta hangzást hozott létre,
mely egyszerre színes és egységes.
„Jelenleg hét tagot számlál az East-
wing Group, úgy gondolom, hogy
nagyszínpadi produkciónk nagyon fog
tetszeni a közönségnek. Itthon elsősor-
ban azért, mert magyar népdalokat
dolgoztunk fel, a külföldiek számára
pedig amiatt, mert hihetetlenül impro-
vizatív és professzionális zenészekből
áll össze a zenekar” – hangsúlyozta
Frankie Lato, aki Párizsban tanult a vi-
lághírű szvinghegedűsöktől, s a jazz
keretein belül gitárjátékában ötvözi a
szving, a jazzrock, a roma és a magyar
népi hegedülés elemeit.

Az Eastwing Groupról író kritikusok
szinte mindegyike használja a világszín-
vonalú jelzőt. Frankie Lato elmondta, a
tagok a közös muzsikálás érdekében
meghúzták a gyeplőt, hogy egy crosso-
ver-ötvözetet kapjon a közönség, s ne bil-
lenjen el a mérleg nyelve se a jazz, se a
folklór felé. A koncerten többek között fel-
csendül a „Csillagok, csillagok” című
népdal, a „Falu végén kurta kocsma” Pe-
tőfi-vers megzenésítése, de saját szerze-
mények is hallhatóak majd. „Mindegyik
dalnak külön története van, a koncerten
mindegyik előtt adunk vizuális instruk -
ciókat” – tette hozzá Frankie Lato.

A világ-
színvonalú
Eastwing
Group
koncertje
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A megyei kereskedelmi és ipar-
kamara meghívására Borkai
Zsolt polgármester tartott elő-
adást a kamara tagjainak. Mi-
kóczi Tamás alelnök köszöntőjé-
ben emlékeztetett rá, hogy év
elején a mindenkori győri polgár-
mestert hívják meg, hogy szá-
moljon be a város adott évi tervei -
ről, amire Borkai Zsolt viccesen
így reagált: – Nyolcadik éve én
vagyok a mindenkori polgármes-
ter, úgyhogy idén is én jöttem.

A gazdaság a motorja mindennek és
a gazdaság szereplőivel összefogva
szép sikereket értünk el – kezdte elő-
adását Borkai Zsolt, aki úgy véleke-
dett, Győr gazdasági és innovációs
mutatói nagyon jók, elégedettségnek
azonban nincs helye, a cél nem lehet
más, mint fokozni a stabilitást és a ha-
tékonyságot.

Borkai Zsolt emlékeztetett rá, hogy
a megye GDP-jének hetven százalékát
Győr termeli meg, a városban négyszáz
külföldi cég leányvállalata telepedett le
és szépen lábra kaptak a helyi, magyar
tulajdonú vállalkozások is. 

A Miskolci Egyetem harmadik alka-
lommal rendezte meg az Országos
Városmarketing Versenyt. A Széche-
nyi István Egyetem idén is két csapat-
tal képviseltette magát a szóbeli dön-
tőn, melybe tizenhárom csapat jutott
be a korábbi negyvenből, az írásbeli
pályamunkák alapján. A Győr város
témáját feldolgozó Vaskakas 2017
csapata a két évvel korábbi különdíj
elnyerése után ismét remekelt. A csa-
pat tagjai – Gábora Bernadett, Ko-

Újabb siker 

Borkai Zsolt polgármester a kamarában tartott előadást

Kiválóak a gazdasági
és innovációs mutatóink

Európa gazdasági térképén Győr
láthatóvá vált – jelentette ki a polgár-
mester, aki emlékeztetett arra, hogy a
közgyűlés döntésének értelmében az
idéntől tíz százalékkal csökkentették a
helyi iparűzési adót, hogy a vállalkozá-
soknak még versenyképesebb
feltételeket kínáljon a város. 

Sok dilemmát okozott ez,
mert másfél milliárd forint adó-
kiesést jelent, bízom azonban
abban, hogy ennek ellenére a
bevétel nem csökken, mert a
döntésnek gazdaságélénkítő
hatása lesz – fűzte hozzá Bor-
kai Zsolt.

A munkanélküliségről szólva
elmondta, Győr 3,8 százalékos
mutatójával magasan az orszá-
gos átlag felett áll, s ez már ne-
hezen csökkenthető tovább,
mert aki nem akar dolgozni, azt
nehéz munkára kényszeríteni.

A fejlesztésekről azt mondta,
ezek három lábon állnak: önkor-
mányzati, állami és uniós forrásokra

alapoznak. Győr még sosem
kapott ennyi pénzt az állami
költségvetéstől, s az uniós
pályázatokon is jól szerepelt
a város.

Felidézte a jelenleg is zajló
nagy beruházásokat, a multi-
funkciós csarnok és az uszo-
da építését, előbbire 4,9,

utóbbira 1,6 milliárd forintot biztosít
az állam, s amelyek az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál, az EYOF helyszínei
lesznek 2017-ben. 

Az idén ezen összegeken felül to-
vábbi nyolcmilliárdot költ a város

fejlesztésekre, ez a költségvetésünk
több mint húsz százaléka – érzékeltet-
te Borkai Zsolt azt, hogy a fejlődés tö-
retlen Győrben. 

A turizmusról elmondta, nőtt a vá-
rosban a vendégéjszakák száma, s

bár a haszon a szállodáknál, éttermek-
nél csapódik le, a város fontosnak
tartja, hogy nívós fesztiválokkal, kultu-
rális rendezvényekkel csábítsa ide a
turistákat. A polgármester úgy véleke-
dett, a multifunkciós csarnok és az
uszoda elkészülése után Győr nívós
sporteseményekre pályázik, mert
nagy lehetőséget lát a város a sport-
turizmusban, valamint a jövőben a
konferenciaturizmusban is. 

– A gazdaság szereplőivel össze-
fogva, biztos vagyok abban, hogy cél-
jainkat teljesíteni tudjuk és Győr még
sikeresebb lesz – zárta előadását Bor-
kai Zsolt polgármester. 

Győr még sosem
kapott ennyi pénzt

az államtól

vács Apolka és Vecsey Veronika, fel-
készítő tanár: dr. Balassa Boglárka –
a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál helyi marketingkampányát
készítették el, mellyel 2. helyezést ér-
tek el az országos vetélkedőn. A má-
sik széchenyis csapat – tagjai: Luka
Máté, Mesics Bence, Palavics Barna-
bás; témavezetőjük: Gombos Szand-
ra – Lébény példáját dolgozta fel, ter-
veik megvalósíthatóságát a zsűri kü-
lön kiemelte.

szerző: dániel zsuzsanna

Nyílt napot tartott a Győr-Szol
Zrt. Távhőszolgáltatási Igazga-
tóságának telephelyén márci-
us 6-án.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szak-
mai Szövetségének javaslatára min-
den évben, a Nemzetközi Energiata-
karékossági Világnappal egy idő-
ben rendezik meg a távhőszolgálta-
tók napját. A kezdeményezés célja,
hogy a szolgáltatók nyilvános prog-
ramokkal, bemutatókkal, üzemláto-
gatásokkal népszerűsítsék, a fo-
gyasztók által kézzelfoghatóbbá te-
gyék a távhőszolgáltatást. 

Az országos akcióhoz a Győr-
Szol is csatlakozott, és március 6-
án délután megnyitotta kapuit az ér-
deklődők előtt. A vendégeket szaka-
vatott kollégák vezették körbe a Roz-
gonyi utcai telephelyen. A résztve-
vők megtekinthették a fűtőerőmű-
vet, közelről láthatták, hogyan és
hol termelik meg azt a hőt, ami a
távhőhálózaton és a hőközpontokon
keresztül eljut a város 24 ezer lakás-
ába. Megnézhették a kazánokat, a
hővezénylő központot, a gázmoto-
ros erőművet és sétálhattak a 80 és
101 m-es kémények tövében. Az
eseményen arra is felhívták a figyel-
met, hogy a korszerű távfűtés a la-
kók igényeihez igazodó kényelmes,
versenyképes, biztonságos és kör-
nyezetbarát szolgáltatás.

A nyílt napon közel hetvenen vet-
tek részt. A nagy sikerre való tekin-
tettel a Győr-Szol a jövőben is tervez
hasonló nyilvános programokat, me-
lyek segítségével közelebb kerülhet
fogyasztóihoz.

Nyílt nap
a távhő-
szolgáltatónál
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A Fidesz hajója elment, ideje beülni
egy közös hajóba, ez a kormányváltás
hajója – ezekkel a szavakkal kezdte a
Mosoni-Duna partján tartott sajtótá-
jékoztatóját Fábián György ország-
gyűlési képviselőjelölt, aki Glázer Tí-
mea és Lehóczki Attila országgyűlési
képviselőjelöltekkel együtt egy kis ha-
jót is vízre bocsátott. 

Ebben két felhívást is elhelyeztek.
Egyikben arra kérik a megtalálót, segítse,
hogy a hajó folytathassa útját a Parlament
felé a Dunán. A másik felhívás pedig vízzel
kapcsolatos céljaikat tartalmazza.

Az embereknek a legfontosabb az,
hogy legyen megélhetésük, tisztessé-
ges munkájuk és nyugdíjuk – ezt mond-
ta Vona Gábor néhány napja Győrben. A
Jobbik miniszterelnök-jelöltje a párt győ-
ri választási fórumán kiemelte, nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a közbiztonságra
is. A győri képviselőjelöltek pedig jobb
utakat és aktív parlamenti részvételt
ígértek. Vona Gábor hangsúlyozta, a
Jobbiknak van programja, kizárólag ez-
zel foglalkozik a választási kampányban,

Tízezreknek segített tavaly a Munkahelyvédelmi Ak-
cióterv megyénkben. 2013-ban Győr-Moson-Sopron
megyében 32.000 álláshely megmaradását segítette ez
az intézkedés – tudtuk meg Kara Ákos országgyűlési
képviselőtől. A parlamentben a Fidesz javaslatára elfo-
gadott célzott munkaerő-piaci intézkedés az 55 év felet-
tiek, az anyasági támogatásról (GYES, GYED) visszaté-
rők, a 25 év alatti fiatalok, egyes szakképzettséget nem
igénylő munkakört betöltők, valamint a hosszú ideje
munkanélküliek után nyújt jelentős adókedvezményt a
munkaadók számára. Tavaly csak ebben a programban
összesen 5,2 milliárd forint összegű kedvezményt érvé-
nyesítettek megyénkben a munkavállalók érdekében.

Kara Ákos: Tízezreknek segített a Munkahelyvédelmi Akcióterv 
Kara Ákos ország-

gyűlési képviselő –
aki részt vett ennek
az intézkedésnek a
kidolgozásában – el-
mondta, hogy me-
gyénkben a legna-
gyobb arányban az
55 év felettiek után
érvényesítettek ked-
vezményt a munka -
adók. Szintén pozitív
hír számunkra, hogy

a 25 év feletti fiatalok esetében az országos átlagá-
nál 50 százalékkal nagyobb arányban volt támoga-
tott álláshely.

Az ellenzék a parlamentben folyamatosan arról
beszélt, hogy nem lesz fedezete ennek az intézke-
désnek. Ezzel szemben teljesen egyértelművé vált,
hogy biztosítottuk a szükséges forrásokat – nyilat-
kozta Kara Ákos. – A 32.000 megőrzött megyei
munkahely pedig azt jelenti, hogy jó és szükséges
intézkedés volt az általunk javasolt Munkahelyvédel-
mi Akcióterv. A program idén is folytatódik. A mun-
kaadók számára továbbra is egyszerűen érvényesít-
hetőek ezek a kedvezmények.

Kormányváltó erő: Természetbarát vízi turizmust
Fábián György kiemelt céljaként em-

lítette a Mosoni-Duna természetes vízjá-
rásának visszaállítását, torkolati mű se-
gítségével a természetbarát vízi turizmus
megteremtését. Győrnek természetes
vízszintekre, természetes vízmagasságra
és természetbarát turizmusra van szük-
sége, ehhez pedig víz kell a folyókba – je-
lentette ki Fábián György, az 1-es számú
választókörzet képviselőjelöltje.

Glázer Tímea, a 2-es számú körzet
képviselőjelöltje arról beszélt, hogy év-
tized óta megoldatlan a Szigetköz vi-
zének ellátása, amely nagymértékben

hatással van Győr és környéke vízparti
rendezettségére. 

A Szigetköz növény- és állatvilága
a rendezettséggel szebbé, élhetőbbé
és turisztikailag is vonzóbbá tenné a
megye ezen területét – fogalmazott
Glázer Tímea, aki szerint az Orbán-
kormánynak Paks helyett a Szigetköz-
zel kellene foglalkoznia.

Lehóczki Attila országgyűlési képvise-
lőjelölt szerint a Szigetköz akkor fejlődött,
amikor baloldali kormányok voltak hatal-
mon, s úgy vélekedett, itt az idő, hogy az
itt élőknek visszaadják a Szigetközt. 

Jobbik: A legfontosabb a megélhetés
s értelmetlennek tartja a pártok közötti
politikai csatákat. A politikus szerint a
tisztességes megélhetés mellett az is na-
gyon fontos, hogy erős legyen a közbiz-
tonság és az embereknek és szeretteik-
nek ne kelljen rettegniük.

Legyen olyan politikai kultúra Ma-
gyarországon, hogy a közélet gyakorlá-
sa ne jelentsen egyet a korrupcióval, a
hazaárulással, a nemzeti érdek folyama-
tosan háttérbe szorulásával – fogalma-
zott Vona Gábor, aki úgy vélekedett, van

jó programjuk, négyévnyi parlamenti ta-
pasztalatuk és olyan képviselőjelöltjeik,
akik érzékenyek a helyi problémákra. 

Takács Krisztián, a Jobbik képviselő-
jelöltje szerint Győr-Moson-Sopron me-
gyében jobb minőségű utakra van szük-
ség. A megyében Baranya megye után
a legrosszabb az utak minősége – jelen-
tette ki Takács Krisztián, aki szerint ilyen
gazdasági fejlettségű megyében, mint
Győr-Moson-Sopron, ez megengedhe-
tetlen. Fodor Roland, a Jobbik képviselő-

jelöltje az Országgyűlésben aktívabb
részvételt ígért s az egyéni képviselői kör-
zet fontosságát hangsúlyozta, mivel úgy
érzi, a regionalizmus visszaszorult az Or-
szággyűlésben. 

Az MDF kizárólagos jogutódjaként 2011 áprili-
sában létrejött Jólét és Szabadság Közösség
(JESZ) az áprilisi választáson 81 körzetben állít
egyéni jelöltet – jelentette be Horváth István orszá-
gos elnökhelyettes a szervezet csütörtöki sajtótájé-
koztatóján, ahol bemutatták a két győri jelöltet és
ismertették a közösség programját is.

A JESZ legfontosabb célja, hogy az elmúlt 24 év
politikai elitjének nyugdíjazásával, a politikai nemze-
dékváltással új alapokra helyezze a magyar közéletet

– hangzott el a tájékozatón. A JESZ négy év alatt negy-
venszázalékkal emelné a fizetéseket, hogy a fiatalok
elvándorlását megállítsa, s vonzó jövőképet adjon
mindenkinek. További célként tűzték zászlajukra az
ingyenes felsőoktatást, a paksi bővítés leállítását, s
azoknak a szabadságjogoknak a visszaállítását, ame-
lyet Antall József örökségeként őriznek. 

A sajtótájékoztatón bemutatták a JESZ országgyű-
lési képviselőjelöltjeit. Győr 1. körzetében Remetei Ta-
más indul, míg a kettesben Jámbor Zoltán.  

JESZ: Negyvenszázalékkal emelnék a fizetéseket
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Fogyatékkal élő hölgyek vettek át ked-
vezményesen új személygépkocsikat
a Tompa utcai Győri Autóközpontban.
Horváth Lajosné és Gyimóthy Kálmán-
né a 900 ezer forintos állami támoga-
tás mellé jelentős flottakedvezményt
is kapott. A 2011-ben útjára bocsátott
„Egyenlő eséllyel az utakon” program
jóvoltából ma már több mint ezer ma-
gyarországi gyártású Suzuki koptatja
a hazai aszfaltot. A szervező részvény-
társaságok, a Széchenyi Lízing, a Su-
zuki Magyarország és a Signál Biztosí-
tó azon dolgozik, minél több jogosult-
hoz jusson el a kormány által nyújtott

Egyenlő eséllyel az utakon 
támogatás. A hétfői esemény legfon-
tosabb híre az, hogy a programnak
nincs vége, a rászorulók újabb és
újabb köre pályázhat. Legközelebb
azok az igénylők juthatnak járművek-
hez, akik a hónap végéig jelentkeznek
kérelmükkel a lakóhelyük szerint illeté-
kes szociális és gyámhivatalnál. A höl-
gyek a Suzukik kulcsait Simon Róbert
Balázs alpolgármestertől vehették át,
aki többek között arról beszélt, az autó
a fogyatékkal élők számára az esély-
egyenlőséget, a munkába, iskolába já-
rás lehetőségét jelenti. Az érintettek
közlekedését az önkorányzat akadály-
mentesítéssel segíti és alacsony pad-
lójú városi autóbuszok üzemeltetését
várja el a szolgáltatótól. 

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

2013-ban 1 millió 575 ezer Audit
adtak el a világban, s ezzel minden
eddigi rekordját megdöntötte a
német autógyár – jelentette be In-
golstadtban kedden Rupert Stad-
ler, az igazgatóság elnöke nemzet-
közi sajtótájékoztatóján. Az Audi
már most teljesítette a 2015-re ki-
tűzött célt, a másfél milliós álom-
határ átlépését. Ingolstadtban
megtudtuk, a győri Audi motor-
gyára 2013-ban is a világ legna-
gyobb motorgyára maradt.

Nem csak az autóeladások
nőttek 2013-ban 8,3 százalékkal,
hanem a konszern árbevétele is.
2013-ban ez az összeg 49,880
milliárd euró volt. A növekedés
2,3 százalékot tesz ki. 

A nemzetközi sajtótájékozta-
tón az Audi vezetői részletesen is
kifejtették, hogyan oszlottak meg
az autóeladások az egyes orszá-
gok között. Az 1.575.000 autóból

Az Audi maradt a világ
legnagyobb motorgyára

492.000 Kínába került. Az eladá-
sok mértéke Kínában egyötöd-
del haladta meg az előző évi érté-
kesítést. Európa különböző or-
szágaiban 732.000 Audi kelt el.
Ez azt jelenti, hogy továbbra is

Európa maradt az Audi legfonto-
sabb piaca.

Rupert Stadler a sajtótájékozta-
tón kifejtette: Az elmúlt 12 hónap-
ban új gyárakat építettek Magyar-

Az Audi 2013-ban is a világ legnagyobb motorgyára
maradt 1 millió 925 ezer 636 motorral – mondta el In-
golstadtban Thomas Faustmann, a győri Audi Hun-
garia Motor Kft. ügyvezetésének elnöke. A gyártás tíz -
ezer darabbal haladta meg a korábbi év teljesítmé-
nyét. Győrben a nyáron felavatott új járműgyárban
42.851 autó gördült le a szalagról, ez ugyancsak meg-
haladja a 2012-es év számait.

Thomas Faustmanntól megtudtuk azt is, jelen-
leg 235 féle motor alkotja termékpalettájukat. A mo-
torgyártásban és járműgyártásban elért növekedés
az árbevételen is megmutatkozik. A 2012-es 5 mil-
liárd 282 millió euróhoz képest tavaly a győri Audi
árbevétele 5 milliárd 588 millió euróra nőtt.

A győri gyár első embere két fontos eseményt is
felidézett Ingolstadtban, ami ugyancsak a tavalyi év
krónikájához tartozott. A huszadik, jubileumi évben
elkészült Győrben a 25 milliomodik motor és legör-
dült a szalagról a félmilliomodik TT sportautó is.

Az Audi Hungaria Motor Kft. árbevétele az elmúlt üz-
leti évben elérte az 5 milliárd 588 millió eurót. Adózás
előtti eredménye 314 millió euró – tudtuk meg Axel
Schifferer pénzügyekért felelős ügyvezető igazgatótól.

Dr. Knáb Erzsébet személyügyekért felelős ügyve-
zető igazgató arról beszélt Ingolstadtban, tavaly ötven -
ezren pályáztak a kétezer állásra, ami elképesztő szám,
hányan akarnak a győri Audiban dolgozni. Az Audi nép-
szerűségéhez az is hozzájárul, hogy évente nyereség-
részesedést fizetnek. Idén ez átlagosan a havi bér 1,7-
szerese, amelyet májusban kapnak meg a dolgozók. 

Sikeres év az Audi Hungaria
Motor Kft.-nél is

országon és Kínában, Mexikóban
és Brazíliában pedig megkezdték a
gyártás kiépítésének előkészítését.

A magyar újságírók különösen
örömmel nyugtázták Stadler sza-
vait, amikor a Győrben készülő Audi

A3-as családot nagyon sikeres jel-
zőkkel illette. De kijutott a dicséret-
ből az egy hete Genfben bemuta-
tott, ugyancsak Győrben készülő
Audi TT 3. generációjának is.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS



HIRDETÉS ARRABONA ÉVSZÁZADAI

1. Győr a „három folyó városa”. A vá-
ros címerében három ezüst csík szim-
bolizálja a három folyót. Melyek ezek?

1 Rába, Marcal, Mosoni-Duna
2 Mosoni-Duna, Rába, Rábca
X Mosoni-Duna, Öreg-Duna, Rába

2. Az árvízveszély megelőzése miatt
1907-ben áthelyezték Győr egyik folyó-
jának torkolatát is. Melyik medre he-
lyén alakították ki a Bercsényi ligetet?

1 Rábca
2 Holt-Rába
X Mosoni-Duna

3. „Ugyanezeknek szabad vásártartást
(liberum forum) engedélyeztük, mind
a várban, mind azon kívül” – olvasha-
tó a városnak adott kiváltságlevélben.
Győr melyik évben kapott vásártartási
jogot a királytól?

1 1271
2 1291
X 1335

4. A XIX.sz. első felében Győr városá-
ba milyen közlekedési eszközön szál-
lították nagy mennyiségben az alföldi
gabonát?

1 Szekereken
2 Tehervonatokon
X Hajókon

ARRABONA ÉVSZÁZADAI

A játékra 12-13 éves (6-7. osz-
tályos) diákok nevezhettek,
összesen 38 négyfős csapat je-
lentkezett. Ők játszanak „éles-
ben”, de érdemes követni a
játékot másoknak is, akik sze-
retnének többet megtudni a
városról. (Csak korábban re-
gisztrált csapatok megfejtése-
it tudják fogadni.)

A 13+1 kérdéses totók min-
dig más-más témakörhöz
kapcsolódnak, a megfejtést
pedig a Győr+ Televízióban
vetített kisfilmek segítik.
„Ám a narrációs szövegek
nem adnak egy értelmű meg-
oldást a feladatokhoz. Így ki
kell menni a helyszínekre,
utána kell nézni a részletek-
nek. Néhány feladathoz
könyvtári kutatómunka is
szükséges, így ismerik meg a
várost igazán” – hangsúlyoz-
za Varga Zoltán ötletgazda, a
Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központ igazgatója.

A csapatok +1 pontot sze-
rezhetnek, ha megnézik a
Győri Látogatóközpontban
az interaktív kiállítást a já-
ték ideje alatt bármikor.
Legkésőbb április 8-ig.

Ötödik forduló: 13+1 TOTÓ
5. Mire szolgált a burcsella?

1 Olyan hajó, amivel árut
szállítottak a sekély vizekben

2 Olyan raktár, ahol gabonát
tároltak

X Olyan vászon- vagy bőrzacskó,
amelyben a kereskedők

fémpénzt tároltak

6. A vasútvonalak megépítésével Győr
áruátrakó, kereskedelmi szerepe csök-
kent. Melyik évben indult meg a Bécs–
Győr közti vasútvonalon a közleke-
dés?

1 1835-ben
2 1855-ben
X 1895-ben

7. Melyik győri gyárat alapították a
legrégebben az alábbiak közül?

1 Győri Szeszgyár
és Finomító Részvénytársaságot

2 Stadel Károly Mezőgazdasági
Gépgyárat

X Magyar Wagon- és Gépgyár
Részvénytársaságot.

8. „Gyere Gyuri Győrbe, győri gyufa-
gyárba” nyelvtörő mondókából ismert
a Győri Gyufagyár. A termékeivel kül-
földön is hírnevet szerző „Gyufakészí-
tő Gyár” 1867-ben kapott működési

engedélyt. Kinek a nevéhez fűződik
alapítása?

1 Neubauer Károly
2 Back Hermann
X Bálint Mihály

9. A járműgyártás városunkban a
Magyar Vagon- és Gépgyárnak kö-
szönhetően több mint 100 évre te-
kint vissza. Működése során melyik
közlekedési eszközt nem gyártották
soha e gyárban?

1 Vasúti kocsi
2 Repülőgép
X Hajó

10. Zechmeister Károly, a „nagy alko-
tások polgármestere” több mint 25
éven át szolgálta Győrt. Az ő érdeme
is, hogy az egyszerű kereskedőváros
korszerű, dinamikusan fejlődő iparvá-
rossá alakult. Melyik időszakban volt
hivatalban?

1 1887–1906
2 1850–1875
X 1840–1865

11. Győrt nevezhetnénk a hidak vá-
rosának is, hisz több tucat híd talál-
ható a városban. Az alábbi győri köz-
úti hidak közül melyik készült a leg-
régebben? 

Iskola és csapat neve:

A játékosok a megfejtéseket március 25-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

1 Kossuth híd
2 Széchenyi híd
X Jedlik híd

12. Milyen állat látható a Révfaluba
vezető Kossuth-híd oszlopfőjén?

1 Oroszlán
2 Kakas
X Turul 

13. Győr közúti forgalmát akadá-
lyozta a városon áthaladó vasút,
emiatt épült a Nádorvárost és a Bel-
várost összekötő Baross Gábor híd.
Mikor?

1 1893-ban
2 1929-ben
X 1955-ben

13+1. Győr közlekedésfejlesztésében
jelentős szerepet játszott a város or-
szággyűlési képviselője, Baross Gá-
bor. Pályafutása során több ágazat
minisztere is volt; az alábbiak közül
melyeké?

1 Közlekedés-, kereskedelem
és belügy

2 Közlekedés-, vallás
és közoktatás- és egészségügy

X Közlekedés-, művelődés-,
mezőgazdaságügy

A 4. forduló javítókulcsa:
1. 2, 2. X, 3. 1, 4. X, 5. X, 6. 2, 7. 1,
8. 2, 9. X, 10. 1, 11. X, 12. 1, 13. 2,
13+1. X.
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Folytatódik az „Arrabona évszázadai” című műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a
Győr+ Média szervezésében. Figyeljék a Győr+ Televíziót, amelynek videói segítenek a totók megfejtésében!

A természeti környezet, gazdaság fordulóhoz ajánlott irodalom: Győr a XXI. század küszöbén. Szerk. Bunovácz Dezső; Tuba László. Budapest, CEBA Kiadó, 2002
Győri életrajzi lexikon. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, Városi Könyvtár, 1999, 529 p. ill.; bőv. Kiad. 2003. 403 p. 
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A győriek jól ismerik a lőcsei
fehér asszony, a vaskakas,
vagy éppen a vastuskós ház
városi legendáját, s most
láthatják a mesék igaz for-
rásának hiteles dokumen-
tumait is. A városi levéltár
Győr legendái nyomában
című kiállítását Simon Ró-
bert Balázs nyitotta meg.
Az alpolgármester többek
között azt mondta, a tárlat
tévhiteket oszlat el, s bebi-
zonyítja, hogy a történe-
lem, a valóság izgalmasabb
a köréje szőtt meséknél.

Az alpolgármester a számtalan vá-
rosi legenda közül nem véletlenül
említette első helyen a lőcsei fehér
asszonyét. Jókai Mór romantikus
hősnője a kiállításnak otthont adó
levéltár, az egykori városháza pin-
cebörtönében raboskodott, s a hó-
hér 1714-ben, kereken háromszáz
évvel ezelőtt ütötte le a fejét. Azt
már a levéltár tárlatvezetésre vállal-
kozó igazgatója mondta el, hogy a
piactéren, a mai Széchenyi téren ki-
végzett szépasszonyt, Korponay
Jánosné született Garamszegi
Géczy Júliát nem a hazaárulás, ha-
nem a haszonlesés juttatta vérpad-
ra. Bana József szerint ma már azt
is bizonyítani tudjuk, hogy Győr-
ben, a káptalandombi vártemető-
ben helyezték örök nyugalomra. 

A győri levéltár 1600 óta őrzi
a város iratait, köztük azt a vég-
zést, amely tűzre, égetésre való-
nak ítélte Nagy Lőrincnét. A le-
gendás boszorkányperben

Győri legendák nyomában 
Erzsébet asszony bevallotta,
hogy röpült, vélhetően nem volt
más választása. Egy másik tab-
lón Kossuth Lajos családja látha-
tó, a szabadságharc vezére
1841-ben esküdött örök hűsé-
get egy győri lánynak. Meszlényi
János és Kisfaludy Erzsébet első
gyermeke, Terézia 1809. június
29-én született, öt nappal a

franciák ágyúzása után. Ekkor-
ra Meszlényiék már visszaköl-
töztek a Liszt Ferenc utcai Al-
sóky-ház pincéjéből saját, Apá-
ca utca 40. alatti otthonukba,
így ez utóbbi épületet tekinthet-
jük Terézia születési helyének. 

Maradjunk a levéltári kiállítás
női főszereplőinél, s emlékezzünk
meg Mária főhadnagyról, aki tabló-
jának címe szerint legény volt a tal-
pán.  A zágrábi születésű Lebstück
Mária korán árvaságra jutott, nagy-
bátyja, a császári főtiszt bécsi elő-
kelő hölgyet kívánt nevelni belőle.
Itt érte a forradalom, amihez férfi-
ruhában, Lebstück Károly néven
csatlakozott. A császáriak győztek,

Mária Győrbe, a nővéréhez mene-
kült, s a Fehérhajó Szálló előtti pia-
con felesküdött a német légió
ágyúira. Beosztása szerint Görgei
tábornok püspökvári főhadiszállá-
sa előtt strázsált. Amikor Windisch-
Grätz seregének közeledtére Gör-
gei kiüríttette Győrt, Mária a sza-
badságharcosokkal tartott, s szá-
mos ütközetben tüntette ki magát.

A világosi fegyverletételt köve-
tően Máriát az aradi vár börtöné-
be zárták, ahol kisfia született, s
a haditörvényszék ítélete Horvát-
országba internálta. Ismét Győr-
be szökött, ahol mosónőként ten-
gette életét. Hiába kérelmezte, a
város nem adott számára illető-
ségi bizonyítványt és segélyt. Jó-
kai Mór felkereste a szegénysor-
ban élő, betegeskedő nőt. Pénz-
zel támogatta, tárcákat írt róla.
Legendája Huszka Jenő operett-
je nyomán vált világhírűvé. A lő-
csei fehér asszony, Kossuth neje,
Mária főhadnagy és a többiek
május végéig várják a látogató-
kat a győri levéltárban.

A Magyar Televízió után a Győr+ Televízió vetítheti az Utol-
só órák című 2014-es tévéfilmet, amely gróf Batthyány
Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnöké-
nek lelki tusáját mutatja be, miután egy koncepciós per-
ben halálra ítélik. Csak kevesen számítottak arra, hogy
az igazságtalan végzet valóban beteljesül, de a magyar
nemest az aradi vértanúkkal egy napon kivégezték. A
film a siralomházban vívódó Batthyányt mutatja, akinek
szembe kell néznie a kísértővel, azaz saját magával. A ren-
dező, Vecsernyés János elmondta, a „látogató” arra akar-
ja rábírni Batthyányt, írjon kegyelmi kérvényt, hátha meg-
menekül, ha úgymond beismeri saját maga és a magyar
nemzet bűneit. Hegedűs Bálint forgatókönyvíró szerint,
az Utolsó órák című film erről a lelki tusakodásról szól,
hogy lehet-e, kell-e az embernek megalkudnia, felteszi
azokat az élet-halál kérdéseket, amiket egy ilyen szituá-
cióban átélhet bárki. „Univerzális értékek mentén próbál-

Március 15. a Győr+ Televízióban
tuk megfogalmazni a történetet, a világon bárki megért-
heti a dilemmának a mélységét és tragédiáját” – muta-
tott rá és hozzátette, arra törekedtek, hogy a film a lehető
leghitelesebb legyen. Azt nyilván nem tudhatjuk ponto-
san, mi játszódhatott le Batthyány fejében, de a felesé-
gének írt búcsúlevél és még számos fennmaradt forrás
alapján dolgoztak a készítők. „Batthyány a törvényessé-
gen és az igazságba vetett hitén alapulva azt gondolta,
hogy vele ezt nem tehetik meg. A kivégzés előtt öngyil-
kosságot próbált elkövetni, annyira méltatlannak érezte
az ítéletet. A film emléket állít a a politikusnak, aki még az
utolsó pillanatban is meg tudott maradni embernek. A
mi hősünk, aki az egyetemes emberi létezés értékeit fo-
galmazza meg” – húzta alá a forgatókönyvíró. A Film Po-
sitive tévéfilmjét, amely  az NMHH Magyar Média Mece-
natúra Program támogatásával készült, március 15-én
20 órától láthatják a Győr+ Televízióban.

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

ALVÁSKULTÚRA
FELSÔFOKON

Egészségpénztár 
elfogadóhely: 
TEMPO, ALLIANZ, MKB

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

BÉCI FENYÔ ÁGYKERET 90x200
34.800 Ft helyett 27.840 Ft

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

10%

UTOLSÓ DARAB FENYÔBÚTOROK!

2 AJTÓS FENYÔSZEKRÉNY 
73.900 Ft helyett 59.500 Ft
FENYÔPOLC (170 cm)
21.500 Ft helyett 17.900 Ft

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

MEMORY PÁRNÁK A készlet erejéig

4.500 
Ft-tól

Á G Y K E R E T E K  A K C I Ó B A N !
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor 

Az egyre növekvő gyermeklét-
szám miatt szükséges a Szent -
iváni Óvoda Sugár Utcai Tag -
óvodájának bővítése. A 420 mil-
lió forintos beruházás önkor-
mányzati és európai uniós for-
rásból valósul meg…

A szentiváni óvoda jelenleg négy fel-
adatellátási helyen működik, ebből ket-
tő a helyi Móricz Zsigmond és Váci Mi-
hály Általános Iskolákban. Az ideigle-
nes megoldás azonban tovább nem
tartható, hiszen az oktatási intézmé-
nyeknek szükségük van az óvoda által
elfoglalt helyiségekre. Borkai Zsolt pol-
gármester lapunknak úgy fogalmazott,
„Győrszentiván a város egyik dinamiku-
san fejlődő településrésze, amelynek la-
kosságszáma is jelentősen megnöve-
kedett. Sok a beköltöző fiatal család,
így a gyerekek száma is folyamatosan
nő. Emiatt kellett már az elmúlt évek-
ben is megoldani a férőhelybővítést,
amire most, a sikeres uniós pályázat és
az önkormányzat támogatása révén
végleges megoldást tudtunk találni.

Óvodabővítés Győrszentivánon

Olyan létesítményt építünk, amely min-
den igényt kielégít, többek között az
épület minden fogyatékosságra kiterje-
dően akadálymentesített lesz.”

Dr. Sík Sándor, a településrész önkor-
mányzati képviselője hozzátette, mind a
szülők, mind az óvodapedagógusok na-
gyon várták már a férőhelybővítést. „Egy
településrész életében nagyon fontos az
intézményfejlesztés, mert ez a jövő útja
és a fejlődés egyik mutatója. Külön
öröm számomra, hogy az érvek a terüle-
ti adottságok kihasználása és a régi épü-
letrész felújítása mellett szóltak, így
Szentiván újabb része gazdagodik nívós,
komoly létesítménnyel."

A Sugár utca 40. szám alatt találha-
tó tagóvoda bővítése keretében a jelen-

leg két csoportszobát és kiszolgáló he-
lyiségeit magában foglaló, alig több
mint kétszáz négyzetméteres épület az
átalakítást követően további négy cso-
portszobát, kiszolgáló helyiségeket,
egyénifejlesztő-szobát, nevelőtestületi
szobákat, tornaszobát, aulát is tartal-
mazó egységgel, mintegy ezer négyzet-
méterrel bővül, és az óvoda játszóudva-
ra is megújul. A foglalkoztatók közül
kettőben fix indukciós rendszert építe-
nek ki, a tornaszoba padlójába épített
hurok pedig a nagyobb óvodai rendez-
vényeken segíti majd a hallássérültek
tájékozódását. A játszóudvarra új, kész-
ségfejlesztő játékok kerülnek, és az
óvoda működéséhez szükséges esz-
közbeszerzés során is arra törekednek,

hogy minél szélesebb körű pedagógiai
program megvalósítására nyújtson le-
hetőséget. Az egyénifejlesztő-szoba
nyugodt környezetet biztosít majd
azoknak a foglalkozásoknak, amelyek
célja, a felzárkóztatás az iskolaérettség
eléréséig. 

A győri önkormányzat „A győrszent -
iváni Sugár úti óvoda 40. sz. épületének
átalakítása, felújítása, bővítése” címmel
pályázott a Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Operatív program keretében kiírt
„Nevelési intézmények fejlesztése” elne-
vezésű felhívásra, amelyen 200 millió fo-
rintos támogatást nyert. Az önkormány-
zat a megvalósításhoz további 220 mil-
lió forintot biztosít. A projekt várható be-
fejezése 2014. december 31.
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Petőfi Sándor portréját áb-
rázoló csempeképet avattak
a győr-ménfőcsanaki általá-
nos iskola homlokzatán. Az
intézmény negyven éve vise-
li forradalmár költőnk nevét.

Győrben már hagyománynak
számít, hogy a városhoz valami-
lyen formában kötődő híressége-
ket a róla elnevezett utcákban,
vagy intézményeken ebben a for-
mában is megörökíti az önkor-
mányzat. A Petőfi-portré dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester tá-
mogatásával valósult meg, aki la-
punknak elmondta, fontosnak
tartja, hogy múltunk nagy szemé-
lyiségeinek emlékét méltókép-
pen ápoljuk, és közben a mai fia-
talokhoz is közelebb hozzuk őket.
Ennek egy jó eszköze a híressé-
gek egy-egy rájuk jellemző moz-
dulatának, momentumának
csempeképen történő megraga-
dása. Kiemelte, a Petőfi-iskola a
város egyik legjobb iskolája,

Petőfi-csempekép
a Petőfi-iskolán

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Összesen negyven szén-monoxid-jelző berende-
zést ajándékozott egy vállalkozás a győri óvodák-
nak a gyermekek biztonsága érdekében. Kovács
Gyula, a Steck Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

mert a családias légkör magas
színvonalú oktatással párosul. 

Szilbekné Cseh Györgyi isko-
laigazgató hangsúlyozta, az in-
tézmény negyven éve viseli a for-
radalmár költő nevét, és azóta is
töretlenül nagy gondot fordít ar-
ra, hogy továbbvigye Petőfi szel-
lemi örökségét, és a diákokat kel-
lő ismerettel vértezze fel, ami tör-
ténelmünket, irodalmunkat, gyö-
kereinket, a hazaszeretetet illeti.
Az igazgatónő köszönetet mon-
dott az önkormányzatnak azért a
folyamatos támogatásért, ami le-
hetővé teszi, hogy Győr-Ménfő-
csanak oktatási intézményében
színvonalas oktatás és értékte-
remtő nevelés folyhasson.

Blazovicsné Varga Marianna
tankerület-vezető visszaemléke-
zett a városrész oktatásának
múltjára, és a Petőfi-iskola ki -
emelkedő összetartó és nevelő
szerepére. Mint mondta, példa-
értékű az a hagyományőrző mun-
ka, amit az intézmény falai között
végeznek a pedagógusok.

A csempekép Sándor József
Péter műve, aki már több törté-

nelmi személyiséget is megörö-
kített városunkban. A most át -
adotthoz hasonló alkotás őrzi
Széchenyi István emlékét a Szé-
chenyi téren, Liszt Ferenc portré-
ját a Liszt Ferenc utcában, de ké-
szült csempekép Apor Vilmos,
Földes Gábor, Tihanyi Árpád és
Rónay Jácint tiszteletére is. A ta-
valyi évben Gárdonyi Géza szüle-
tésének 150-dik évfordulóját ün-
nepeltük, ebből az alkalomból a
Gárdonyi-iskola homlokzatán he-
lyezték el a városunkban is élt író
arcképét. Érdekesség, hogy Győr-
ben már található Petőfi-portré,
korábban Fekete Dávid alpolgár-
mester és az újvárosi részönkor-
mányzat kezdeményezésére, a
költő születésének 190-dik évfor-
dulója alkalmából helyezték el a
Péterfy Sándor Evangélikus Ok-
tatási Központ homlokzatán az őt
ábrázoló csempeképet.

Szén-monoxid-érzékelőt kaptak
a város óvodái

a felajánlással kapcsolatban elmondta, vállalatuk
fontosnak tartja, hogy felelősséggel szerepet vál-
laljon a közösség életében. Hozzátette, ma már
jogszabály írja elő, hogy az intézményekben kö-
telező szén-monoxid-érzékelőt működtetni, és
mivel cégük ezek forgalmazásával is foglalkozik,
ezért természetes volt a számukra, hogy ily mó-
don is hozzájárulnak a győri óvodák biztonságá-
nak fokozásához.

Borkai Zsolt polgármester köszönetet mondott
a felajánlásért. Kiemelte, örömteli, hogy Győrben
szívesen csatlakoznak jó ügyekhez a vállalkozások,
és a gyermekeink biztonsága talán a legfontosabb
ügy, amit támogatni lehet. A polgármester kifejtette,
az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az óvodai
nevelés színvonalának emelésére, tavaly szinte va-
lamennyi intézményben végrehajtottak fejlesztése-
ket, illetve új eszközökkel is gazdagodtak az óvodák.
Örömteli, hogy a legkisebbek egészséges fejlődé-
sét az önkormányzat mellett a vállalkozások is fon-
tosnak tartják.

A felajánlást az óvodák nevében Komjáthy Zsu-
zsanna, a Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának
vezetője szavakkal, míg az óvodások rövid műsorral
köszönték meg. 

KIEMELT AJÁNLATUNK!

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

70/453-5576
E-mail: info@galbusz.hu 

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

20/311-0586

www.galbusz.hu

Várjuk Önöket 2014. április 4-5-én a 
„Vár a nagyvilág Utazás kiállításon”
a  Győr Plaza-ban! 

RÓMA — 1 nap részvétel II. János Pál Pápa
Szentté Avatási Ünnepségén!
04.25-29. 116.000,- Ft félpanzióval

GARDA-TÓ SZÉPSÉGEI 
05.01-04. 74.000,- Ft félpanzióval

SVÁJC, az Alpok országa és a nyugalom szigete
06.14-19. 135.000,- Ft félpanzióval

SZENTPÉTERVÁR — Baltikum 
06.24-07.03. 219.000,- Ft félpanzióval

Egynapos kirándulás: 
KECSKEMÉT-ÓPUSZTASZER
Böjtös Gasztrohétvége 
03.29. 7.500,- Ft

Új! 
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Március 21. nem csupán a meteoro-
lógiai tavasz kezdete, hanem a báb-
színházak világnapja is. Pénteken
természetesen a Vaskakas Bábszín-
ház is ünnepel, így senki ne csodál-
kozzon, ha régi ismerősökre bukkan
az Aradi vértanúk útján: a bábok az
ablakon keresztül kiszöknek ugyanis
a raktárból, hogy a tavaszi szélben
lengedezve köszöntsék a járókelőket.
„Az elmúlt évtizedek során rengeteg
csodálatos bábunk született, és
olyan kár, hogy csak ritkán hozzuk
őket elő, hogy játszhassanak velük a
gyerekek. Hiszen a báb addig él, míg
mögötte van az ember: egy gyerek
vagy egy bábművész által csodákra
képesek” – hangsúlyozta Kocsis Ro-
zi igazgató.

Veszélyben a magyar pékségek
Becslések szerint 3-400 albán pékség
működik Magyarországon, és az elmúlt
negyedévben további 150-en jelezték,
hogy üzletet nyitnak. Jelenleg a hazai sü-
tőipar egyharmada lehet külföldi tulaj-
donban, az üzletekbe betérve azonban ez
ritkán látszik, hiszen a cégérek nem ezt
hirdetik, az eladók pedig magyarok. A vá-
laszték tetszik a vevőknek, hiszen az albá-
nok olcsón kínálják portékájukat, sokan
pedig az alacsony ár miatt nem is nézik
meg, mit vásárolnak. Márpedig kellene,
hiszen a péksütemények nem felelnek
meg a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai -
nak. Ők egyfajta kelt tésztát használnak
mindenhez, míg nálunk előírás a vizes, a
tejes, a tojással dúsított, a leveles és az
omlós. Nem is beszélve a munkaügyi sza-
bályok és adózási törvények betartásáról,
amit jól jelez, hogy a statisztikák alapján
minden száz cégre jut húsz adóügyi vég-
rehajtás. Hasonló okok miatt Ausztriában
és Németországban nem engedélyezik
működésüket, de hazánkban is volt már
olyan település, ahol nem fogadták őket
szívesen, Jászapátiban a próbálkozások
ellenére a mai napig nincs albán pékség. 

A szabályokat betartó pékségek ne-
héz helyzetbe kerülnek a konkurenciá-
val szemben, az albánok jelenléte óta
csak Győrben legalább tíz hazai pék-
ség kényszerült lehúzni a rolót, köztük
több évtizedes szakmai múlttal rendel-
kezők is. A túlélők összefognak a silány
minőséget olcsón áruló idegenek ellen,
így tesz a Bedő Pékség és a Pedró Pék-
ség is. A két pékség a Magyar Pékszö-
vetség által hirdetett Magyar Pékség
Védjegyes logót tesz ki saját boltjaikra.
Igyekeznek a minőséget szembeállítani
az albánok kínálatával, a legjobb termé-
keket kínálják, hitvallásuk pedig az,
hogy a magyar kenyérnek nincsen pár-
ja. Csak helyieknek adnak munkát, és
próbálják folyamatosan felébreszteni
a nemzeti öntudatot, az összetarto-
zást. Rengeteg civil szervezetet támo-
gatnak: sportköröket, sportolókat, ön-
kormányzatokat, rendezvényeket, rá-
szorulókat, hiszen magukénak vallják
a szűkebb és tágabb környezetüket
egyaránt. Nézze meg Ön is, hol és mit
vásárol, hiszen senkinek nem mind-
egy, mit tesz az asztalra. (x)

Bábok a tavaszi szélben
A világnaphoz több mint negyven

bábszínház csatlakozott a határon túlról
is valamilyen akcióval, hogy felhívják az
emberek figyelmét arra, milyen fontos
műfajt képviselnek. „Szeretnénk tudato-
sítani, hogy a bábszínház nem korosztály-
függő, nem egy didaktikus, nevelő célza-
tú műfaj. De ezt a győri közönség már
tudja, hiszen nagyon sok felnőtteknek
szóló előadást is műsorra tűztünk” –
mondta el Kocsis Rozi, és hozzátette, hisz
abban, hogy a jó gyerekelőadásnak több
rétege van, olyan, mint a hagyma: a gye-
rekekhez is szól, de a felnőtteknek is üzen.

A Vaskakas Bábszínház egyébként
gőzerővel készül már az év legcsodá-
latosabb eseményére, a Győrkőcfesz-
tiválra, illetve a  következő bemutató-
jára, hiszen hamarosan újabb lakók
költöznek az épületbe: áprilisban ér-
keznek A Pincérfrakk utcai cicák Kor-
mos István meséiből.

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) Önkormányzati rendelet
alapján „Győr Oktatásügyéért” kitüntető díjakat adományoz a 2014. évben is.

„Győr Oktatásügyéért” díj azon pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát segítő személynek adományozható,
aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársai, a tanulók, a szülők, a szűkebb és tágabb kör-
nyezete előtt megbecsülést szerez a városban. 

A díjat évente legfeljebb 3 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban
részesülnek. A díjak átadására 2014. június 15. napjáig bezáróan ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező ön-
kormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete
azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Javaslatot tehet továbbá:
a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az Önkormányzat fenntartásában
vagy működtetésében lévő intézmény, valamint a Győrben működő művészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcí-
mét, foglalkozását, az elismerésre javasolt személy életútjának, munkásságának, teljesítményének ismertetését,
valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. 
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya vezető-
jéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1. fsz.10.)

Beérkezési határidő: 2014. április 30.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a rendelet alapján a
hirdetményben meghatározott feltételeknek megfelelő javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hu-
mánpolitikai FŐosztálya vezetŐjéhez kell benyújtani (9021 GyŐr, Városház tér 1. fsz.10.), valamint a 96/500-
255, 96/500-244-es telefonszámon. A javaslattételt segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról.
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A magyar irodalom egyik leghí-
resebb, emblematikus történe-
tét mutatja be a Győri Nemzeti
Színház szombaton Móricz Zsig-
mond Úri muri című zenés szín-
művét láthatjuk a Kossuth-díjas
Bezerédi Zoltán rendezésében,
vele beszélgettünk.

Móricz 1928-ban írta regényét,
de a színdarab írásával sokat
gyötrődött, a teátrumokban is
szívesebben nyúlnak a regény-
hez. Mikor a Nemzeti Színház-
ban rendezte az Úri murit, azt
nyilatkozta, nagyon izgatja a da-
rab. Győrben is megmaradtak az
érzései?

Mindig felizgatja az embert, ha egy
jó művel foglalkozhat, egy ilyen nívós
írót vehet elő. Nagyszerű szerzőről van
szó, ha a mai élő irodalmat nézem,
majdnem mindenki Móriczra hivatko-
zik, mint etalonra.

Két vonulata van a műnek, a
darabbeli férfiak életének, az
egyik a munka, a társadalmi élet,
a másik pedig a magánélet.

Tulajdonképpen a főszereplő egy
lelki és gazdasági válságban lévő em-
ber. Amikor ez a kettő összeadódik,
abból halál lesz. Mindaz, amit ő gon-
dol az alföldi gazdálkodásról, megbu-
kik, hiszen a külföldi gyakorlat nem ho-
nosítható, azon a talajon nem tud
dinnyét, virágokat termeszteni. Rá -
adásul a magánéletében amiben csak
lehet, mellényúl.

Közben ott a „sírva vigad a
magyar”, meg az „egyszer
élünk” szemlélet. Tükröt tart
Móricz Zsigmond?

„Sírva vigad a magyar”
Kanmuri a színpadon 

Nem, ő néprajzos volt, leírta, amit
látott. Az alföldi emberek életében ab-
ban az időben az egyetlen társadalmi
hely a kocsma volt, ahol a férfiak meg-
beszélték a világ dolgait, s természe-
tesen minél rosszabbul álltak, annál
nagyobb mennyiségű alkohol fogyott.

S a kocsmának „minden tég-
lája élő tanúja a magára maradt
magyar temperamentum vergő-
dő és verekedő tombolásának” –
írja Móricz. Szóval ez nem egy
mai korkép.

Így semmiképpen. Ez egy magán -
életi darab. De azért ha belegondolok,
a férfisorsnak van egy önpusztító ré-
sze minden társadalmi rendszerben,
aminek az egyik ilyen szegmense az
alkohol.

A nők is kapnak meghívást
ebbe a „kanmuriba”?

Meg kell nézni az előadásban,
hogy hol vannak a nők. Sehol.

Azt várják a többek között al-
koholban, tehetetlenségben
tobzódó férfiak a nőktől, hogy
megmentsék őket?

Igen, abszolút, de gőgös módon
kizárják őket. Képtelenek meghalla-
ni a nőket, inkább az önpusztítást
választják.

S közben autentikus népzené-
re mulatnak.

Móricz egy időben volt néprajzku-
tató Kodállyal, így elkezdtünk auten-
tikus zenéket keresni a darabhoz.
Ezekre a dalokra már nem emlékez-
hetünk, mégis annyira közel állnak
hozzánk. Izgalmas kocsmazenét állí-
tottunk össze, ám az egyetlen igazán
ismert dal, az Én vagyok a kunsági fi,
ezt nem lehetett kikerülni, hiszen kö-
zép-magyarországi dalokat válogat-
tunk, de a többit a kutatás előttig so-
ha nem hallottam.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

• Karbantartási és munkavédelmi 
termékek értékesítésének támogatása 

• Területi üzletkötôk munkájának 
támogatása

• Ajánlatkérések feldolgozása, mûszakilag
optimális és kereskedelmileg elônyös 
ajánlatok adása

• Vevôi megrendelések fogadása, 
feldolgozása, rendelések visszaigazolása, 

• A rendelések teljesítésének nyomon 
követése, számlázás, egyéb bizonylatok 
kiállítása 

• Kapcsolattartás a vevôkkel telefonon, 
e-mailben

• Technikai információk, mûszaki adatok 
továbbítása a vevôk felé 

• Mûszaki és kereskedelmi vevôszolgálat
• Esetenként új beszállító felkutatása, 

ajánlatkérés a beszállítóktól 
• Beszállítóktól operatív beszerzés 

végrehajtása
• Vevôi árlisták karbantartása
• A felelôsségi körébe tartozó vevôkkel 

kapcsolatos statisztikák, riportok 
és elemzések elkészítése

Európa piacvezetőműszaki-karbantartási termékek kereskedelmével foglalkozó
magyarországi leányvállalata a következő pozícióra keres munkatársat:

Pozíció: VEVÔSZOLGÁLATI KOORDINÁTOR
Munkavégzés helye: Gyôr / Kecskemét

Feladatkör

• Szakirányú felsôfokú végzettség — 
gazdasági és/vagy mûszaki fôiskolai 
vagy egyetemi diploma

• A karbantartási és munkavédelmi 
termékek piacának ismerete elônyt jelent

• Vevôkiszolgálásban szerzett minimum 
3 éves tapasztalat 

• Vevôközpontú gondolkodásmód, 
proaktív kommunikáció írásban 
és szóban is

• Kiváló elemzô készség
• Felhasználói szintû számítógépes 

ismeretek
• Képes mind az önálló, mind 

a csapatban történô munkavégzésre 
• Precíz, megbízható munkavégzés
• Társalgási szintû angol nyelvtudás 

Az Önéletrajzokat az allas@gyorplusz.hu e-mail címre várjuk, 
a tárgyban a „Vevôszolgálati koordinátor” jeligét kell feltüntetni.

Elvárások

Amit kínálunk

• Stabil hátterû nemzetközi vállalat
• Folyamatos szakmai és személyes 

fejlôdési lehetôség
• Versenyképes jövedelem 
• Mobiltelefon, laptop
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2014. március 15-én – szombaton
– 10.30 és 11.30 óra között, továb-
bá 17.30 és 20.30 óra között a már-
cius 15-i városi ünnepségek bizton-
ságos lebonyolítása miatt a Szent
István úton a Munkácsy út és Ba-
ross híd, az Aradi vértanuk útján a
Révai út és Szent István út és a Jó-
kai úton a Révai út és Szent István
út valamint Árpád út és Szent István
út közötti szakaszát teljes szélessé-
gében lezárják, ami jelentős mér-
tékben érinti a helyi és helyközi au-
tóbuszjáratok közlekedését is.Az 1-
es és a 85-ös úton közlekedő hely-
közi autóbuszjáratok terelőútvona-
lon közlekednek, és nem érintik
Győr, Eötvös park megállóhelyet.

A helyi autóbuszjáratok módo-
sított útvonalon közlekednek, és
nem érintik a Révai Miklós utca–
Városháza–Aradi vértanúk útja,
Megyeháza–Honvéd liget–Gárdo-
nyi Géza utca megállóhelyeket. A
rendezvény napján, a terelés idejé-
re a Belváros jobb kiszolgálása ér-
dekében (a Honvéd liget megálló-
hely kiváltására) Árpád út, Megye-
háza néven ideiglenes autóbusz-
megállóhely létesül.

Az 1, 1A, 6, 7, 11 vonalak járatai
Nádorváros és Marcalváros felől a
Baross Gábor hídig eredeti útvona-
lukon közlekednek, majd a Szent Ist-
ván út–Teleki László utca–Bajcsy-
Zsilinszky út–Aradi vértanúk útja te-
relőútvonalon érik el a Virágpiacot
és a Zechmeister utcát, és megáll-
nak a Baross Gábor híd, belvárosi
hídfő és a Bajcsy-Zsilinszky út meg-
állóhelyeken. Visszafelé a járatok a
Munkácsy Mihály utca–Árpád út–
Teleki László utca terelőútvonalon
közlekednek, és megállnak az Ár-
pád út, Megyeháza ideiglenes meg-
állóhelyen. A 7-es járatok a Bartók
Béla út, munkaügyi központ megál-
lóhelyről indulnak és a Baross Gá-
bor hídon át közlekednek, így Gyár-
város felé felszállási lehetőséget biz-
tosítanak a Baross Gábor híd, belvá-
rosi hídfő megállóhelyen.

A 2-es járatok a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhely-
ről indulnak és oda is érkeznek. A
Zöld utca felé a Bartók Béla út– Bu-
da utca–Tihanyi Árpád út–Eszpe-
rantó út–Zrínyi utca útvonalon köz-
lekednek, nem érintik a Hunyadi
utca, autóbusz-állomás megálló-
helyet, de fel- és leszállást biztosí-
tanak a Buda utca és a Nádor alul-
járó megállóhelyeken.

Az 5-ös vonal járatai a Roose-
velt utca (Bartók-emlékmű) megál-
lóhelyig eredeti útvonalukon közle-

Forgalomkorlátozás március 15-én
kednek, majd a Buda utca–Tihanyi
Árpád út–Eszperantó út–Bartók
Béla út útvonalon fordulnak meg.
Ennek megfelelően nem érintik a
Bartók Béla út, Kristály étterem
megállóhelyet, viszont leszállási le-
hetőséget biztosítanak a Buda ut-
ca–Nádor aluljáró–Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelye-
ken. A járatokra a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhe-
lyen lehet felszállni.

A 6-os vonal járatai Sárás irá-
nyából a Budai út, Árkád üzletház
megállóhelyig eredeti útvonalukon
közlekednek, ezt követően a Szent
István út, Iparkamara (volt bútor-
bolt)–Roosevelt utca (Bartók-em-
lékmű) megállóhelyeken állnak
meg, ezért nem érintik a Gárdonyi
Géza utca–Révai Miklós utca–Vá-
rosháza megállóhelyeket. Kisme-
gyer irányából eredeti útvonalukon
közlekednek.

A 8-as vonal járatai a Révai Mik-
lós utca helyett a Szent István út,
Iparkamara (volt bútorbolt) megál-
lóhelyről indulnak Pinnyéd irányába,
és Likócs irányából oda is érkeznek.
Pinnyéd felé a Teleki László utca–
Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi vértanúk
útja terelőútvonalon érik el a Zech-
meister utcát, és megállnak a Baj -
csy-Zsilinszky út megállóhelyen is.
Likócs irányába a Munkácsy Mihály
utca–Árpád út–Teleki László utca
terelőútvonalon közlekednek, és
megállnak az Árpád út, Megyeháza
ideiglenes megállóhelyen.

A 14, 14B vonalak járatai Gyárvá-
ros felől a Szent István út, Iparkama-
ra megállóhelyig eredeti útvonalu-
kon közlekednek, majd a Teleki Lász-
ló utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi
vértanúk útja terelőútvonalon érik el
a Virágpiacot és a Zechmeister ut-
cát, és megállnak a Bajcsy-Zsilinsz -
ky út megállóhelyen is. Visszafelé a
járatok a Munkácsy Mihály utca–Ár-
pád út–Teleki László utca terelőútvo-
nalon közlekednek, és megállnak az
Árpád út, Megyeháza ideiglenes
megállóhelyen.

A 19A vonal járatai a Bartók Béla
út, munkaügyi központ megállóhe-
lyig eredeti útvonalukon közleked-
nek, majd a Teleki László utca–
Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi vértanúk
útja terelőútvonalon érik el a Virágpi-
acot, és megállnak a Bajcsy-Zsi-
linszky út megállóhelyen is. A Virág-
piactól a Munkácsy Mihály utca–Ár-
pád út–Teleki László utca terelőútvo-
nalon közlekednek, és megállnak az
Árpád út, Megyeháza ideiglenes
megállóhelyen.

17, 17B járatok a Virágpiac felől
a Munkácsy Mihály utca–Árpád út
–Teleki László utca terelőútvonalon
közlekednek, és megállnak az Ár-
pád út, Megyeháza ideiglenes
megállóhelyen. Gyárváros felől a
Budai út, Árkád üzletház megálló-
helyig eredeti útvonalukon közle-
kednek, ezt követően a Szent Ist-
ván út, Iparkamara (volt bútorbolt)
megállóhelyen megállnak, majd a
Baross Gábor hídon át a Bartók
Béla út, munkaügyi központ meg-
állóhelyig közlekednek.

Az AUDI gyár, 5-ös porta, par-
kolótól 18.10 órakor induló 12-
es autóbuszjárat valamint a
18.04 órakor az Ipari Parkból in-
duló 38-as járat a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhely-
re érkezik.

A 22, 22B vonalak járatai Mar-
calváros felől a Baross Gábor út,
Szigethy Attila út megállóhelyig
eredeti útvonalukon közlekednek,
majd a Wesselényi utca–Buda ut-
ca–Tihanyi Árpád út–Eszperantó
út–Bartók Béla út útvonalon közle-
kednek. Ennek megfelelően Mar-
calváros, Ménfőcsanak felé nem
érintik a Baross Gábor út, Szigethy
Attila út megállóhelyet, viszont
megállnak a Roosevelt utca (Bar-
tók-emlékmű) és a Bartók Béla út,
vásárcsarnok megállóhelyeken, a
városközpont felé pedig leszállási
lehetőséget biztosítanak a Buda
utca–Nádor aluljáró–Bartók Béla
út, munkaügyi központ megállóhe-
lyeken. A Marcalváros, Ménfőcsa-
nak felé induló járatokra a Bartók
Béla út, munkaügyi központ meg-
állóhelyen lehet felszállni.

A 30, 30A, 31 járatok a Bartók
Béla út, munkaügyi központ meg-
állóhelyről indulnak és oda érkez-
nek. Mindkét irányban a Baross
Gábor hídon át közlekednek, így
Győrszentiván felé felszállási lehe-
tőséget biztosítanak a Baross Gá-
bor híd, belvárosi hídfő megállóhe-
lyen, a Belváros felé pedig a Szent
István út, Iparkamara (volt bútor-
bolt) megállóhelyet is érintik.

A terelés ideje alatt a Baross
Gábor hídon át, a belváros irányá-
ba közlekedő helyi autóbuszok ki-
vétel nélkül megállnak a Baross
Gábor híd, belvárosi hídfő megál-
lóhelyen. A terelés által nem érin-
tett megállóhelyeken a járatok az
érvényes menetrendnek megfele-
lően közlekednek.

A március 15-i városi ünnepsé-
gek programja a www.gyor.hu hon-
lapon olvasható!

Talán már Ön is gondolt arra, hogy takarékos-
kodjon a temetkezési költségekre. A Jószív
Pénztár egy olyan temetkezési előtakarékos-
sági forma, amely azt a lehetőséget nyújtja,
hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül
előre, még életünkben, gondoskodjunk saját
vagy hozzátartozónk temetésére.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár va-
gyona már meghaladja a 400 millió forin-
tot, mely kizárólag biztonságos állampapí-
rokban (kincstárjegyben, államkötvény-
ben) kamatozik.

Előtakarékossági lehetőségek:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet csek-
ken vagy utalással

• tagdíjon felüli egyszeri vagy többszöri
nagyobb összegű befizetések.

A tagdíj befizetése szüneteltethető, ha leg-
alább a minimális temetésre való összegyűlt. 

A Pénztár és törvényi előírások betartása ga-
rantálja, hogy a tagok befizetéseit a hozzá-
tartozók csak a temetés igazolt költségeire
fordíthatják. 

Az előtakarékossági forma előnyei:
• 20%-os adókedvezmény jóváírás az

egyéni számlán a befizetett tagdíj
után

• akár 20%-os kedvezmény a temetke-
zési szolgáltatásból (pl. koporsó vagy
urna, sírásás, szállítás... stb) melyet a
Jószív Temetkezési Kft. nyújt a tagok-
nak saját vagy hozzátartozóik halála
esetén

Előtakarékosság
• Öngondoskodás •

JÓSZÍV
Temetkezési Önsegélyező Pénztár 

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia • Telefon: 96 / 413-071
Győr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemető)
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 15., SZOMBAT
M1
05:35 Hajnali gondolatok
05:38 Az Este
06:10 Magyar gazda
06:45 Forma–1
08:30 Híradó
08:35 Időjárás-jelentés
08:45 Tisztelet a Bátraknak!
09:00 Magyarország zászlajának 

ünnepélyes felvonása
09:25 Tisztelet a Bátraknak!
10:30 Nemzeti ünnepség 

a Múzeumkertben
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:15 Szabadság tér '89
13:05 A forradalomtól 

a szabadságharcig
13:40 Forma–1
15:25 Állványok mögött
16:35 Ég, föld, férfi, nő 
17:30 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A galamb papné 
22:15 Ghymes 30 
23:10 Ritmikus Gimnasztika 

Világkupa
00:15 A Hídember 
02:38 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Mint a mesében 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:15 Max Steel 
09:45 Kőgazdagok 
10:35 Jóbarátok 
11:05 Kölcsönbaba visszajár 
12:50 Apai felügyelet 
14:40 Szabadítsátok ki Willyt! 3. 
16:30 A tolvajok hercege 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Az utazó 

21:30 A feláldozhatók 2. 
23:25 Erőszakik 
01:30 Gálvölgyi-show 
02:05 A szív útjai 
03:05 A szív útjai 

04:15 Családi titkok 
05:00 Babavilág 
05:25 Super Car 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
08:45 Barbie: Tündértitok
10:05 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
10:35 Állatőrség 
11:05 Babavilág 
11:35 Tűsarok 
12:05 Az elveszett aranyváros 

fosztogatói 
14:05 Fergeteges forgatás 
16:00 Kutyaszálló 

18:00 Tények
19:00 Megasztár 10! 
21:00 Apádra ütök 
23:15 Az ének iskolája 
01:25 Vanília égbolt 
03:40 Szahara 

06:30 Gazdakör
06:55 Élő egyház
07:25 Isten kezében
07:50 Akadálytalanul
08:20 Nóvum 
08:50 Határtalanul magyar
09:15 Székely kapu
09:45 Hagyaték 
10:10 Sírjaik hol domborulnak...
10:40 Zöld Jelzés 
11:10 Képek, könyvek, levelek - 

Negyvennyolcas 
relikviák gyűjtői

11:35 Forradalmi viseletek
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers Petőfi Sándor: Ezernyolc-

száznegyvennyolc, te csillag...
12:10 Dunáról fúj a szél
12:15 Ízőrzők: Domoszló
12:50 Robbie, a fóka 
13:40 Anna
15:15 Önök kérték!
16:15 Egy magyar nábob 
17:45 Dunáról fúj a szél
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
21:00 Föltámadott a tenger 
23:15 Ünnep határok nélkül
00:10 Dunasport

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:00 TV shop
17:30 Konkrét (ism.)
17:40 Kitekintő (ism.)
18:10 Ráta (ism.)
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Győr+ Sport (ism.)
20:00 Utolsó órák
20:55 Kitekintő (ism.)
21:20 Ráta (ism.)
21:50 Konkrét (ism.)
22:05 Vény nélkül  (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 16., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok – 

Székely Gábor – 
Boldog Sándor István emléke

05:28 Esély
05:55 Magyar gazda
06:30 Forma–1
09:10 Katolikus krónika
09:50 Tanúságtevők
10:15 Tanúságtevők – 

„Lelki megújulásunkért! 
Összetartozásunkért!”

10:45 Biblia és irodalom
10:55 Református magazin
11:20 Evangélikus ifjúsági műsor
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Hétköznapi kifutó 
12:40 Telesport – Sport 7
13:10 Út Rióba
13:40 Forma–1
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Pippa Lee négy élete 
23:15 Ritmikus Gimnasztika 

Világkupa
00:20 Biutiful 
02:45 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Mint a mesében 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:25 Max Steel 
09:50 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop
11:25 Kalandor
11:55 Havazin
12:35 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:10 Jóbarátok 
13:40 Glee-Sztárok leszünk! 
14:45 Az utazó 
16:50 Ki a faszagyerek? 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Sherlock Holmes 
22:25 Kalandférgek 2. – 

Öbölből vödörbe 
00:25 Portré 
01:05 Üzenet a túlvilágról 
03:00 Cobra 11 
03:30 Nincs információ

05:30 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:55 Astro-Világ
11:00 Stílusvadász 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Édes élet 
13:40 Édes élet 
14:50 Édes élet 
16:00 Magánnyomozók 
17:00 Élet újra 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 A Nagy Duett 
22:45 Halálos iramban 
00:50 Az út 

02:45 Psych – Dilis detektívek 
03:30 A férjem védelmében 

05:55 Virágzó Magyarország
06:15 Önkéntesek
06:45 Világ-nézet 
07:45 Gazdakör
08:15 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Napok, évek, századok 
10:00 Magyar klasszikusok új köntösben
10:30 Pannon expressz
11:00 Unitárius istentisztelet - 

Torockó
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers Füst Milán: A magyarokhoz
12:10 Ízőrzők: Harta
12:40 Most, amikor minden virág nyilik...
13:20 Nem szoktam hazudni 
14:35 Hazajáró
15:05 Csellengők 
15:35 Hogy volt!?
16:35 Kárpáthy Zoltán 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Egy történet, egy zene
19:05 Önök kérték!
20:00 Fekete gyémántok 
21:20 80 huszár 
23:25 Dunasport
23:40 Heti Hírmondó
00:10 Klubszoba
01:05 Napok, évek, századok 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Kitekintő (ism.)
09:40 Ráta (ism.)
10:05 Arrabona évszázadai (ism.)
10:15 Konkrét (ism.)
10:30 Vény nélkül  (ism.)
10:55 Győr+ Sport (ism.)
11:55 TV shop
17:30 Credo katolikus krónika (ism.)
18:00 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Épí-tech (ism.)
19:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:00 KultÓra (ism.)
21:55 Konkrét (ism.)
22:05 Épí-tech (ism.)
22:30 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:45 Műsorzárás

GYŐR+ TV

• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés
csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok több szinten is
• Középfok szinten tartó tanfolyam németbôl
• Érettségire felkészítô tanfolyamok angolból, németbôl
• Spanyol, francia, orosz kurzusok több szinten
• Olasz nyelvvizsga-felkészítés minden szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló 
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Videoton–Győri ETO FC 

NB I-es labdarúgó mérkőzés (ism.)
11:05 TV shop
17:25 Hat-Agro UNI Győr - PINKK 424

NB I-es női kosárlabda meccs
18:50 Arrabona évszázadai (ism.)
19:00 Híradó (ism.)
19:20 Sporthírek (ism.)
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Ráta (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Ráta (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 19., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok – 

Székely Gábor: Szent József
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:35 Gasztroangyal 
14:30 Különleges mentőalakulat 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 Bábel 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban
23:05 Summa
23:35 KorTárs 
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Különleges mentőalakulat 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Csók és csata 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 Szulejmán 
23:20 Házon kívül 
23:55 Reflektor 
00:15 Családi bűnbanda 
02:05 A szív útjai
03:05 A szív útjai 

04:05 Aktív 
04:25 Családi titkok 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 A Sólyom végveszélyben 

MÁRCIUS 18., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:35 Hacktion Újratöltve 
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:25 A múlt fogságában 
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:20 Bosszú 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban
23:05 Gazdálkodók 
00:00 Rex felügyelő 
00:55 Különleges mentőalakulat 
01:40 Everwood 
02:25 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Csók és csata
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
23:05 Életre-halálra 
00:05 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:40 Reflektor 
00:55 A főnök 
02:00 Havazin 
02:25 A Grace klinika 

04:30 Családi titkok 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 NCIS: Los Angeles 
23:55 Zsaruvér 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Táncalak 
03:20 Eva Luna 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:00 Közbeszéd
09:30 Nóvum 
09:55 Magyar elsők
10:15 Balaton, te kedves 

öreg tenger... 
10:55 A béke 7. napja 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Az öreg bánya titka
15:05 Kövek és emberek
15:35 Darabokra szaggattatol
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 A hegyi doktor 
20:35 Mire megvénülünk 
21:30 Hírek
21:40 Dunasport
21:45 A lator 
23:35 Kultikon 
23:50 Könyvajánló – Beate Teresa 

Hanika: Soha senkinek
23:55 A kétarcú ember 

MÁRCIUS 17., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok – 

Fecske Orsolya szociális nővér
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin
13:05 Domovina
13:35 Magyarlakta – vidékek króni-
kája
14:30 Különleges mentőalakulat 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Hacktion Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban
23:20 Aranymetszés
00:15 Rex felügyelő 
01:05 Különleges mentőalakulat 
01:50 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Csók és csata 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 Castle 
23:05 CSI: A helyszínelők 
00:10 Reflektor 
00:25 Mr. és Mrs. Bloom 
01:30 Kémpárbaj 
02:20 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

04:15 A férjem védelmében 
05:00 Műsorszünet
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 NCIS 
23:55 Elit egység 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 NCIS 
03:00 Maricruz 
03:45 Eva Luna 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Hagyaték 
09:05 Közbeszéd
09:40 Élő egyház
10:05 Isten kezében
10:35 Rome Reports
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Kívánságkosár
14:25 Az öreg bánya titka
14:55 Hogyan működik?
15:25 A zenén túl
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés

OTP Bank Liga
21:00 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Dokureflex 
21:21 Határeset 
22:20 Kultikon 
22:35 Könyvajánló – Szép Ernő: 

Mátyás király tréfái
22:45 Sportaréna
23:10 Smaragd sziget Budapesten –

Ír–magyar kapcsolatok 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Hat-Agro UNI Győr–PINKK 424 

NB I-es női kosárlabda meccs (ism.)
12:20 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Ráta (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 Arrabona évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Arrabona évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Épí-tech (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:00 TV shop (ism.)
17:25 Videoton–Győri ETO FC 

NB I-es labdarúgó mérkőzés 
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Arrabona évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Arrabona évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:10 Közbeszéd
09:40 Sportaréna
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Mire megvénülünk 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers Pilinszky János: Introitusz
14:25 Az öreg bánya titka
15:00 Kövek és emberek
15:30 Építészet XXI
15:55 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:30 Megtörtént bűnügyek 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:55 Az öreg hölgy látogatása 
23:25 Kultikon 
23:40 Könyvajánló – Sophie du 

Mullenheim: A nagy lovaskönyv
23:50 Beavatás 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 20., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:30 Átjáró
14:00 Útravaló
14:20 Különleges mentőalakulat 
15:10 A múlt fogságában 
16:05 Híradó+
16:20 Rex felügyelő 
17:10 Szerencse Híradó 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán 
21:20 Munkaügyek 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Sporthírek
22:43 Verssor az utcazajban
22:50 Barangolások öt kontinensen 
23:20 Történetek a nagyvilágból 
23:50 Rex felügyelő 
00:40 Különleges mentőalakulat 
01:25 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Csók és csata
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 Colombiana 
00:05 Brandmánia 
00:45 Reflektor 
01:00 Dollhouse – A felejtés ára 
02:00 Tengerparti fenegyerek 
02:25 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

04:15 Eva Luna 
05:00 Aktív 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 Sherlock és Watson 
23:55 Célkeresztben 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Sherlock és Watson 
03:00 Célkeresztben 
03:45 Eva Luna 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok új köntösben
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:00 A hegyi doktor 
10:50 Megtörtént bűnügyek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers Karafiáth Orsolya: 

Dreh dich nicht um
14:30 Az öreg bánya titka
15:05 Kövek és emberek
15:30 Táncvarázs
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek
19:45 A falu jegyzője 
20:55 A hegyi doktor 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
22:00 Montecarlo! 
23:25 Kultikon 
23:40 Könyvajánló – Dóka Péter: 

A kék hajú lány
23:50 MüpArt classic – 

Franciás impressziók

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Zooo+
20:30 Civil Kurázsi
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Zooo+ (ism.)
22:30 Civil Kurázsi (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 21., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:05 Esély
13:35 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban
13:55 Történetek a nagyvilágból 
14:25 Különleges mentőalakulat 
15:15 A múlt fogságában 
16:05 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:25 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Párizsi mentősök 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:10 Sporthírek
23:13 Verssor az utcazajban
23:20 Váltság-Nobel-díj 
01:05 Rex felügyelő 
01:55 Különleges mentőalakulat 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Csók és csata 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen – 

A családi játszma 
20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 A zöld íjász 
23:05 Gyilkos elmék 
00:05 Reflektor 
00:25 Odaát 
01:25 Kalandor
01:55 Az egység 
02:45 Tengerparti fenegyerek 
03:05 A szív útjai 

04:30 Családi titkok 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 A hihetetlen Hulk 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Szellemdoktor 
03:00 Eva Luna 
03:45 Családi titkok 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Zooo+ (ism.)
10:30 Civil Kurázsi (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Zooo+ (ism.)
18:25 Civil Kurázsi (ism.)
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Nyugdíjas Egyetem
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Pannon expressz
09:05 Közbeszéd
09:30 Csellengők 
10:00 A hegyi doktor 
10:45 A falu jegyzője 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers Lackfi János: 

Magam magam
14:25 Az öreg bánya titka
15:00 Kövek és emberek
15:30 Smaragd sziget Budapesten – 

Ír-magyar kapcsolatok 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés 

OTP Bank Liga
21:05 Rocca parancsnok 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Pacsirták cérnaszálon 
23:40 Kultikon 
23:55 Könyvajánló – Weöres Sándor:

Holdbéli csónakos
00:05 Barátom a nyakamon 

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

EASTWING GROUP – Világzene
Információ: Győri Művészeti és Fesztiválközpont • 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 20. • Tel.: +36-96/320-289 • E-mail: info@fesztivalkozpontgyor.hu • www.fesztivalkozpontgyor.hu
Jegyek vásárolhatók: Látogatóközpont – Győr • 9021 Győr, Baross Gábor út 21. • Tel.: +36-96/311-771 • E-mail: gyor@tourinform.hu
Jegyek a helyszínen is vásárolhatók az előadás kezdete előtt egy órával.

Március 19.
19.00 óra

Helyszín: Egyetemi hang-
versenyterem (Zsinagóga)

Belépőjegy:
2.000 Ft

Agócs Gergely

Frankie Látó
Kéri Gábor

Eichinger Tibor
Megyaszay István

Szendőfi Péter

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

MENEDÉK – ASYLIUM – Die Bewegungstheater-Vorstellung des Soltis Lajos Thea-
ters kann noch am 22. März um 18:00 Uhr im Újvároser Kulturhaus besucht werden. Asy-
lium – eine Herberge in der imaginären Nachkriegs-Zeitlosigkeit in einem vorgestellten
Ost-Europa. Die Herberge wird von einer Familie geleitet: Die Soldatenwitwe Mutter, de-
ren Sohn und Tochter. In ihre raue Welt ohne Zärtlichkeit und Leidenschaft treffen die Rei -
senden ein: drei besondere, selbstbewusste Männer. Sie führen die später eintreffenden
Akteure „aufs Parkett”, einen ausgedienten Soldaten mit seiner Geliebten.  Der gemein-
same Seelenstrudel dieser „zufälligerweise” zusammengewürfelten Menschen dieser
einzigen Nacht wird in Körpern ausgedrückt.

Die Fotokünstlerin KE-
LETI ÉVA lädt alle In-
teressierten  am 15.
März um 18:30 Uhr ins
Győrer Nationaltheater
ein. Die Bilder können
im Kronleuchter-Stock-
werk betrachtet wer-
den, die Ausstellung
wird von Herrn Direktor
Forgács Péter eröffnet.

Entdecken Sie die Schätze
des Stiftshügels! Das Zichy
Ferenc Besucherzentrum
veranstaltet am 15. und 16.
März ein offenes Wochen -
ende mit verkürzter Füh-
rung durch die Sammlung
von 10-17:00 Uhr zu jeder
vollen Stunde, mit verlän-
gerten Öffnungszeiten von
10-22:00 Uhr.  Eintritt mit
Armband, welches im Vor-
verkauf erhältlich ist, weite-
re Informationen sind unter
96/524-643, info@kapta-
landomb.hu erhältlich.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Die außergewöhnliche Foto -
ausstellung mit dem Titel
Geschmäcker in Bild und
Hand erwartet am 22. März,
zwischen 15 und 18:00 Uhr im
Gasztro Szalon Zivilgesell -
schaft und Rómer Flóris Mu-
seum für Bildende Kunst und
Geschichte im Rómer Ház alle
Interessierten.  Die Ausstel-
lung weckt den Appetit zur
Möglichkeit des Erstehens
von hausgemachten Produk-
ten aus Mangalica-Schwei-
nefleich, selbstgemachten Kä-
sesorten, Heil- und Gewürz -
pflanzen und Cserer Weinen.

Die Malerin Kleinheincz Magdolna zeigt
vom 12. bis 26. März in ihrer selbststän-
digen Ausstellung ihre Werke im Sitz der
Industrie- und Handelskammer des Ko-
mitates Győr-Moson-Sopron. Die
Sammlung, die den Titel Musikwelt trägt,
kann bis 26. März besichtigt werden. Die
ausgestellten Gemälde können vor Ort
erstanden werden.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

JÓTÉKONYSÁGI
O RG O N A KO N -
CERTET rendeznek
az épülő Szőgyei
Templom támogatá-
sára március 21-én
18 órától a Városháza
dísztermében. Fellép
Rákász Gergely orgo-
naművész. A belépés
ingyenes, az adomá-
nyokat a kihelyezett
gyűjtőládába várják.

ÍZEK KÉPEN ÉS KÉZBEN cím-
mel különleges fotókiállításra várja az
érdeklődőket a Gasztro Szalon Civil Társa-
ság és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum március 22-én, 15 és 18 óra között a Rómer Házban.
Házi mangalica termékek, kézműves sajtok, gyógy- és fűszernö-
vények, cseri borok vásárlási lehetősége teszi ízesebbé a kiállítást.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló
KELETI ÉVA fotóművész kiállítá-
sára hívja az érdeklődőket a Győri
Nemzeti Színház március 15-én
18.30-kor A képek megtekinthe-
tők a csillár-szinten, a kiállítást For-
gács Péter igazgató nyitja meg.

FEDEZZE FEL A KÁPTALAN-
DOMB KINCSEIT! A Zichy Ferenc
Látogatóközpont hosszított nyitva
tartással nyílt hétvégét tart március
15–16-án, rövidített tárlatvezetés in-
dul 10-től 17 óráig minden egész
órában. Belépés karszalaggal, mely
megváltható elővételben. 

CZIRÁKI LAJOS Megyei Képzőművészeti ver-
senynek ad otthont a Bezerédj-kastély március 20-
án 15 órától. Munkácsy-díjas festőművész nevét vi-
selő képzőművészeti tanulmányi verseny legsikere-
sebb munkáiból kiállítás is nyílik. A kiállítás április 17-
ig tekinthető meg munkanapokon 9–19 óráig.

KLEINHEINCZ MAGDOLNA festőművész
önálló kiállításon mutatja be műveit a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
rában A Zene Világa címet viselő tárlatot márci-
us 26-ig látogathatják az érdeklődők A kiállított
festmények a helyszínen megvásárolhatóak.

SUBSCRIBE This Moment Will Soon Be
Gone Tour rendezvénnyel várja az érdeklő-
dőket március 21-én a Bridge Hallgatói és
Oktatói Klub. A koncert vendége az AWS
zenekar. A jegyár elővételben: 1400 Ft, a
koncert napján: 1800Ft.

FISH! + GANXSTA
ZOLEE és a Kartel
ad koncertet a Bridge
Hallgatói és Oktatói
Klubban március 15-
én. A koncert vendé-
ge Karai Anna. Ka-
punyitás 20 órakor.
A jegyek elővétel-
ben: 1500 Ft-ért
kaphatók.

A CSEREFA ZENEKAR tart tánctanítással egybekötött mold-
vai táncházat március 14-én, pénteken 20 órától az Arany János
Művelődési Házban.

A HALÁSZKIRÁLY le-
gendája című filmet nézhe-
tik meg az érdeklődők a FI-
LO-Filmklub bemutatásával
a Kozi Drink bárban, márci-
us 16-án 18 órakor. A filmné-
zést beszélgetés követi. A
belépés díjtalan.

A BENCÉS DIÁKOK Győri Egyesülete március 19-én 18
órakor tartja következő szabadegyetemi előadását, melynek
keretében Prof. dr. Vizi E. Szilveszter agykutató, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kísérleti Orvostudo-
mányi Kutatóintézet igazgatója tart előadást: Az emberi
gondolkodás címmel. Helyszín: Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán (9026 Győr, Ál-
dozat u. 12. földszint, J-1 terem).

MENEDÉK – Soltis Lajos Színház mozgásszínházi előadása tekinthető meg az Újvá-
rosi Művelődési Házban március 22-én 18 órakor. Asylium egy panzió az elképzelt Ke-
let- Európa képzelt háború utáni időtlenségében. A panziót egy család vezeti: a kato-
naözvegy anya, a fia és a lánya. Az ő rideg, gyöngédségtől és szenvedélytől mentes vi-
lágukba érkeznek az utazók: három különleges, magabiztos férfi. Ők „viszik táncba” a
két később érkező szereplőt, egy leszerelt katonát és a szeretőjét. „Véletlenszerűen” ösz-
szeverődött emberek közös lélekörvénye ez az egyetlen éjszaka testekben elbeszélve.

GYŐRI RÉGISÉGVÁSÁR várja az érdeklődőket március 16-án
7–14 óra között az ETO Park előtt. A vásárt minden hónap 3. va-
sárnapján megrendezik a múltban elmerülni vágyók számára. 

A KOMÁROMI MONOSTORI ERŐD március 15-én
1848-as puskamustrával és óriástársassal, emlékelő -
adással, múltidéző tárgyak készítésével, ügyességi játé-
kokkal várja 10–16 óráig az emlékezni vágyókat. Ezen a
napon „Huszonhárom” címmel nyílik kiállítás a Klapka
Teremben, amely keretében 23 alkotó munkája jelenik
meg az Erődben.

II. ÖRÖK IFJAK Művészeti Feszti-
váljára hív a Pannon Nyugdíjas Szö-
vetség, az Arrabona Városi Nyugdí-
jas Egyesület és a Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Központ március 27-
én 15 órakor. A fesztiválnak a Molnár
Vid Bertalan Közösségi Ház ad ott-
hont. A belépés díjtalan!

STEIN JÁNOS költő
irodalmi bemutatkozá-
sára várja az érdeklő-
dőket, irodalombará-
tokat a Győri Antoló-
gia Irodalmi és Művé-
szeti Alkotó Közösség,
a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér klubjába.
március 21-én pénte-
ken 17 órára. Megnyi-
tót mond: Csáky An-
na, az alkotóközösség
vezetője, a szerzőt be-
mutatja: Pátkai Tiva-
dar költő.
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

szerző: dr. polyák zita belgyógyász szakorvos 
fotó: illusztráció

Amikor érbetegségről beszélünk, három nagyobb
csoportot különböztetünk meg. Az érelmeszese-
dés következtében kialakuló verőérbetegséget (ér-
szűkület), a vénás rendszer betegségeit valamint a
nyirokrendszer, nyirokerek betegségeit. 

Időben kell felismerni!
Az érszűkület időben történő felisme-

rése, valamint kezelése rendkívül fontos,
hiszen hazánkban a vezető halálok, a ret-
tegett daganatos megbetegedéseket is
megelőzve, az érszűkület következtében
kialakuló szív- és érrendszeri megbete-
gedés. Jelen tudásunkkal a rizikóténye-
zőket két nagy csoportra oszthatjuk.
Nem befolyásolható rizikótényezők a
családi halmozódás, a férfi nem, ugyanis három-
szor annyi férfit érint, mint nőt, valamint az életkor,
55-60 év felett ugrásszerűen megnő a betegek szá-
ma. Befolyásolható rizikótényező a dohányzás, a
magas vérnyomás, cukorbetegség, a zsíranyagcse-
re-zavarok, a köszvény, az elhízás, a mozgássze-
gény életmód valamint a stressz, ami ellen védekez-
hetünk. Az érszűkület érintheti a szívet (szívinfark-
tus), az agyat (agyi infarktus) a vesét valamint az al-
só végtagi verőereket is egyaránt. Sőt, a férfiak im-
potenciájának hátterében számos más okkal együtt
az érszűkület is szerepet játszhat.

Alsó végtagi érszűkület
Alsó végtagi érszűkület esetén a tüneteket négy

nagy csoportra oszthatjuk súlyosság tekintetében.
Az első csoportban a betegnek még tünetet nem
okoz az érszűkület, azonban a betegség már kimu-
tatható. A második csoportban a beteg nyugalomban

panaszmentes, azonban már járás közben bizonyos
távolság megtételét követően a láb görcsös fájdal-
ma jelentkezik, mely megállásra készteti. A fájda-
lom helye a szűkület, elzáródás magasságától függ.
A harmadik csoportban már nyugalmi, éjszakai fáj-
dalom jellemző. A negyedik stádiumban a szövetel-
halás miatt már fekély van a beteg lábán.

Fontos a szűrővizsgálat!
Fő cél, hogy az érintettek az első két csoportban

már szűrővizsgálaton essenek át. A második cso-
porttól pedig járástávolság alapján, kivizsgálást, ér-

festést követő-
en gyógyszeres,
illetve műtéti ke-
zelésre kerüljön
sor. Harmadik,
negyedik stádi-
umban a súlyos
keringési elég-
telenség, eset-

legesen szövetelhalás miatt a kezelési lehetőségek
korlátozottak, sikeres műtétet követően is könnyeb-
ben fordul elő amputáció, illetve ismételt elzáródás. 

A vénás rendszer betegségei
Az érbetegségek második nagy csoportja a vénás

rendszert érintő betegségek. A vénás rendszer mélyvé-
nákból, felületes vénákból és az ezeket összekötő per-
foráns vénákból áll. A perforáns vénák a felszínes vénák
felől a mélyvéna irányába vezetik a vért. Probléma kiala-
kulhat mindhárom szinten (pl. trombózis, billentyűelég-
telenség). Mélyvénás trombózis hátterében számos ok
állhat, melyek hajlamosítanak trombózis kialakulására,
például belgyógyászati megbetegedések, nagy hasi
műtétek, gipszrögzítés, hosszú utazás, terhesség vagy
akár a végtag megerőltetése. Ötvenéves kor alatt ge-
netikai hajlam, idősebb korban pedig daganatos beteg-
ségek következtében kialakuló fokozott véralvadási me-
chanizmusok juthatnak döntő szerephez. 

A hét orvosi témája:

Háromszor
annyi férfit érint,

mint nőt

Az 5:2 diéta módszeré-
vel – vagyis ha heti 2
böjtnapot beiktatunk az
étrendünkbe –, nem-
csak a mérleg fog keve-
sebbet mutatni, de egészségesebbek is leszünk.
Ami igazán jó hír: a hét többi napján nyugodtan
válogathatunk kedvenc ételeinkből! Az ízletes,
alacsony kalóriatartalmú receptek a böjtnapo-
kat is élvezetessé teszik. Sok finom, kalóriasze-
gény étel receptje szerepel a könyvben. Ezeket
a fogásokat nemcsak a diétázó fogyasztja majd
szívesen, hanem az egész családnak változatos-
ságot jelenthet. A szakszerűen összeállított re-
ceptek mellett alacsony kalóriatartalmú harap-
nivalókat is ajánlunk, és egy praktikus kalória-
táblázat, valamint egy négyhetes étkezési terv is
segíti a fogyni vágyókat. A könyv szerzője, Ange-
la Dowden a nottinghami egyetemen tanult táp-
lálkozástudományt, és szakértőként dolgozott
az élelmiszeriparban nyolc éven át. A könyv
hasznos útmutatóként szolgál mindazoknak,
akik már áttértek a szakaszos böjtölés szerinti
táplálkozásra, és azoknak is, akik még csak
most ismerkednek vele. Az 5:2 diéta amellett,
hogy gyors, látványos és tartós eredményeket
hoz a fogyni vágyók számára, szinte észrevétle-
nül válik a mindennapi élet részévé.

Olvasni jó!

5:2 diéta
Korunk népbetegsége
az érbetegség

Kinek ajánljuk?

Amennyiben elmúlt negyven éves,
belszervi problémája, betegsége,
magas vérnyomása van, esetleg cu-
korbeteg, dohányzik, keveset mo-
zog, zsírosan táplálkozik, családjá-
ban szívinfark tus, érelmeszesedés
volt, akkor Önnek fokozott a koc-
kázata az érel  me   szesedés kialaku-
lására.

Helyszín: KARDIREX
Egészségügyi Központ

Rendelési idô: 
kedd 15-18 óra; elôzetes 
bejelentkezés alapján 
a 96/516-320-as telefonszámon
Rendel: 
Dr. Polyák Zita 
belgyógyász szakorvos

9024 Gyôr, Táncsics Mihály u. 43.
www.kardirex.hu

ÉRAMBULANCIA

Az érambulancia elsôdleges feladata az érel-
meszesedés kiszûrése, megelôzése, gyógyítása
valamint a szövôdményeinek kezelése.
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: az anyajegyekről

Válaszol: Dr. Wentzely Edit
bőrgyógyász szakorvos

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Milyen gyakran kell ellenőriztetni szakor-
vossal az anyajegyeket? 

Normál darabszámú – 5-10 – anyajegy esetén éven-
te, kétévente elegendő. Azoknak azonban félévente el-
lenőrzésre kell járniuk, akik fehér bőrűek, szőkék vagy
vörösek, sokat napoznak, szoláriumoznak, a családjuk-
ban előfordult melanoma. A nem típusos, nem szabá-
lyos szélű, nem egyenletes színű anyajegyeket ugyan-
csak meg kell mutatni orvosnak, aki dermatoszkóppal,
egy speciális nagyítóval megnézi a pigmenthálót, s
nagy biztonsággal ki tudja szűrni a kóros folyamatokat.

Tél végi immunerősítő tippek
A téli hónapokban immunrendszerünk
aktivitása gyakran kerül mélypontra. Im-
munrendszerünket számos komoly
megterhelés éri, ilyen a helytelen táplál-
kozás, a nagyfokú stressz, a rendszerte-
len és mozgásszegény életmód és a
környezetünkből a szervezetünkbe be-
kerülő rengeteg vegyi anyag.

Az immunrendszerünk
védekezik
Az immunrendszer ezek dacára le-

győzi azt a milliónyi kórokozót ami na-
ponta bombáz bennünket, felismeri a
hibás struktúrájú sejteket, s gyorsan el-
takarítja őket, felismeri az egészségün-
ket veszélyeztető anyagokat, s mindent
megtesz azok hatástalanításáért.

Milyen eset-
ben van szükség
az anyajegy eltávolítására?

A sérült anyajegyet el kell távolítani. Operációra
van szükség, ha a szakorvos úgy ítéli meg, hogy az
adott anyajegyből később melanoma alakulhat ki.
Akkor is érdemes megszabadulni tőle, ha olyan he-
lyen van, ahol a ruha pántja, öve irritálja, illetve esz-
tétikailag indokolt a műtét. 

Hagyományos vagy lézeres műtéti beavat-
kozást javasol?

Mindenképpen sebészeti úton és szikével, a szakma
szigorú szabályai szerint kell elvégezni a műtétet. A lézer
nem hatol elég mélyre, a beavatkozást követően még
maradhatnak benn anyajegysejtek. Az is határozottan
a lézer ellen szól, hogy nem tud korrekt vizsgálati anya-
got adni a szövettanhoz, ami pedig életmentő lehet. 

Ahhoz, hogy kifogástalanul tudjon mű-
ködni, nekünk is támogatnunk kell.

A vízháztartás
A víz testünk pótolhatatlan alkotó -

eleme, a nyiroknedv jelentős részét is ez
alkotja. Ha nem iszunk elegendő folya-
dékot, romlik a szövetnedvek keringése,
a sejtek anyagcseréje, s minden szer-
vünk, így az immunrendszer tevékeny-
sége is. Legjobb a szűrt tiszta víz, a hígí-
tott frissen préselt levek és a gyógyteák.

Vitamin- és ásványisó-bevitel
Az elfogyasztott ételek java nem

vagy csak kis adagban tartalmaz vita-
minokat és ásványokat. Ezért az idő-
szakonkénti utánpótlás elengedhetetlen

még akkor is, ha valaki viszonylag
több friss ételt fogyaszt – a hosszú tá-
rolási és szállítási lánc következtében
ugyanis már a friss ételek sem tartal-
maznak kellő mennyiségű létfontos-
ságú anyagot. Napi 80 mg C-vitamin
fedezi a felnőtt ember szükségletét,
de ha többet fogyasztunk belőle az
sem gond, a felesleg a vizelettel távo-
zik. Télen érdemes a D-vitamint is pó-
tolni heti egy alkalommal. 

A rendszeres sport 
Az is rengeteget jelent, ha valaki

napi 20 percet sétál, kocog vagy bi-
ciklizik. Legfontosabb, hogy ne ter-
helje túl a szervezetét és rendszeres
legyen. 

Immunerősítő tusolás
és szaunázás
Reggelente, amikor már jól átmele-

gedtünk a zuhany alatt, gyorsan veressük
le előbb a lábainkat, majd a karjainkat,
nyakunkat, arcunkat és legvégül a törzset
hideg vízzel. Edzetlenebbek eleinte csak
a végtagokat és az arcot zuhanyozzák le,
vagy ha még ez is túl sok, akkor állott (szo-
bahőmérsékletű) vízbe mártott mosdó-
kesztyűvel dörzsöljék le magukat. Utána
alaposan le kell törölközni, s jó melegen
felöltözni, majd egy csésze kellemes forró
teát tanácsos inni. A gőzfürdő és a sza-
una nagyon hatékony salaktalanító, im-
munerősítő és értorna. Javasolt minden
héten egyszer, lehetőleg mindig ugyan-
abban az időben alkalmazni.

Rákot kimutató gyorsteszt
A rákot percek alatt kimutató papír alapú
tesztet fejlesztett ki egy amerikai kutató-
csoport. A rák jelenlétét vizeletmintából
mutatja ki a teszt.
Az antitestekkel teli,
nitrocellulózzal be-
vont papírcsík a vi-
zeletből pontosan
kimutatta a béldaga-
natok és a vérrögök jelenlétét is. A rák ko-
rai megállapítása jelentősen javíthatná a
betegek kilátásait, a széles körben alkal-
mazott mammográfiához és a kolonosz-
kópiához hasonló szűrővizsgálatok azon-
ban túlságosan drágák, különösen az el-
maradott egészségügyi infrastruktúrával
bíró országok számára.

A nők és az agyvérzés
A nőknél minden korosztályban nagyobb az
agyi katasztrófák kockázata, mint a férfiak-
nál, és gondosabban kellene vigyázniuk vér-
nyomásukra az Amerikai Kardiológus Társa-
ság legújabb ajánlása szerint. A nőknél  az

agyi katasztrófák
jelentik a harma-
dik leggyakoribb
halálokot, maga-
sabb az agyi érka-
tasztrófa olyan ri-
zikófaktorainak
előfordulása is,

mint a migrén, a depresszió, cukorbetegség
és a szívritmuszavar. A terhesség és a hor-
montartalmú tabletták, például a fogamzás-
gátló szerek külön kockázatot jelentenek.
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

kép és szöveg: pannon-víz 

Lapzártakor már csak délutáni
időpontokra lehetett regisztrál-
ni a Víz Világnap szervezőinél.
Hatalmas az érdeklődés, a szo-
kásos vizes programokhoz csat-
lakozott a Rómer-múzeum csa-
pata, s energetikai kísérleteket
is láthatnak a résztvevők.  

A Víz Világnap győri rendezvényére
március 21-én, pénteken kerül sor.
Hagyományosan kilenc órakor, az ár-
vízi emlékmű koszorúzásával kezdő-
dik a nap, a résztvevők megemlékez-
nek az 1954-es szigetközi árvíz áldo-
zatarairól. A Rónay Jácint és a Héder-
vári út találkozásánál lévő, frissen fel-
újított emlékműnél Simon Róbert

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A március 15-i ünnepségre készül a
Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési és kivi-
telezési üzletága. Az Eötvös parkban, a
Honvéd ligetben és a Városház téren a
cég munkatársai összeszedik a lombot,
a virágokkal beültetett ágyásokat felka-
pálják, az egynyári virágok beültetésére
váró ágyások földjét pedig fellazítják. A
parki járdák és a rendezvények helyszíné-
re vezető utak seprését géppel végzik el.
A felkészülés érinti a közterületen lévő

Győrben, a Bercsényi ligetben!

5900 Ft/óra
Pályafoglalás:
• személyesen a Barátság Sportparkban
(Győr, Ifjúság Krt. 1.) 

• telefonon a 20/515-1228-as számon

BÉRELHETO
mufüves pálya

´́
´́

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongaz-
dálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi,
kizárólagos tulajdonában lévő beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanát 

Cím Hrsz. Terület (m2)
Győr, Stromfeld utca 4. 8479 1648
(az ingatlan-nyilvántartásban tévesen Győr, Stromfeld utca 5.)

Az ingatlan beépítésére az előírás lakótelepi beépíthetőséget, ud-
varos, 40%-os beépítést, legalább 45% zöldterületet, maximum
7,5 m épületmagasságot, legfeljebb 3 szintet engedélyez.

Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár
Győr, Tatai út 5386/4 5608 30 EUR/m2

Az ingatlan közműcsatlakozással jelenleg nincs ellátva. 

Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár
Győr, Tatai út 5386/5 5042 30 EUR/m2

Az ingatlan közműcsatlakozással jelenleg nincs ellátva. 

A hirdetménnyel kapcsolatban további információ
a GYŐ R-SZOL Zrt. www. gyorszol.hu honlapján elérhetŐ.

Telt ház lesz a világnapon
Balázs, Győr alpolgármestere mond
ünnepi beszédet.

Tíz órakor a Kálóczy téri gátőrházban,
a teniszpályák mellett sokszínű prog-
ramsorozat kezdődik gyerekeknek, isko-
lásoknak. A rendezők kérik, hogy az ér-
deklődők regisztráljanak, a torlódások
elkerülése érdekében egyeztessék érke-
zésük időpontját a 96/522-600/160-as
telefonszámon, Tóth Lászlóval.

A bemutatókon a gyerekek megis-
merkedhetnek Győr vízellátásának és
csatornázásának történetével, láthatják,
milyen gépeket használnak a vízszeny-
nyezés elhárítására. Ismét bemutatkozik
Harcsás László mester falikútgyűjtemé-
nye, míg a múzeum csapata egy úszó-
malom makettjét hozza magával. A
programban az 1954-es árvíz évfordu-
lója kapcsán filmvetítés és fotókiállítás is

helyet kap. A Pannon-Víz standján a gye-
rekek fémkulacsokat nyerhetnek.

A játszósarok kisiskolásokat és
óvodásokat is vár.

Az idei Víz Világnap szervezői min-
den eddiginél színesebb pályázati lehe-
tőségeket kínáltak a gyerekeknek, a

pályázat leadási határideje március 17-
e, részleteket a www.pannon-viz.hu
weblapon találnak.  A legjobban sikerült
alkotásokat kiállítjuk a gátőrházban. A
pályaművekre előzetesen is lehet sza-
vazni, a közönségdíjas mű különdíjat
kap, s a szavazók is nyerhetnek. 

Hasznos
tudnivalók
A Győr-Szol Zrt. (96)/50-50-55-ös hiba-
és kárbejelentő, szolgáltatási hibabejelen-
tő vonala 0-24 órában hívható. Március
15-én az ügyfélszolgálatok zárva lesznek,
a telefonos ügyfélszolgálat nem üzemel.
Ugyanezen a napon a lakossági hulladék-
szállítás változatlanul működik, míg a hul-
ladékudvarok zárva lesznek. A Jókai és a
Révai parkolóház díjazásában nem lesz
változás. Az ünnepnapon az utcai fizető-
parkoló hálózat beállói díjfizetés nélkül ve-
hetőek igénybe. Szombaton a vásárcsar-
nok zárva tart, a Virágpiacon nem lesz ke-
reskedés. A szokásos szombati piacot
pénteken tartja meg a Győr-Szol a Város-
réti piacon. A Citybusz útba ejti a Városréti
piacot. A Magyar Vilmos  Uszoda a ren-
des nyitva tartás szerint látogatható, a Ba-
rátság Sportparkban az épület, az öltözők
és a labdarúgópályák zárva lesznek, a
park többi része használható. A Bercsényi
ligeti műfüves pálya és a KRESZ park a
nemzeti ünnepen szintén zárva lesz. A vá-
rosi köztemetők március 15-én egysége-
sen 8 és 17 óra között látogathatóak.

Ünnepi felkészülés
utcabútorokat, ahol szükséges, újrafes-
tik a padokat és a hulladékgyűjtőket. A
burkolatok hibáit szintén kijavítják.

A Győr-Szol a díszítésből is kiveszi a
részét, többek között a Richter Terem-
ben a színpadon nemzeti színben pom-
pázó virágokkal biztosítja a rendezvény
színvonalát. A város területén meghatá-
rozott kandeláberekre közel ezer darab
nemzeti színű zászló kerül. Az ünnepi fel-
készülés munkáinak elvégzésében a
Győr-Szol mintegy harmincöt munka-
társa dolgozik a március 15-ét megelő-
ző napokban. 

Pályázati hirdetmény

A GYŐR-SZOL Zrt. pályázatot hirdet 
Győr, Káptalandomb 2–4. fszt. 1. sz. alatti 81 m2-es, 
2 szobás összkomfortos önkormányzati bérlakás
határozott idejű bérleti jogának elnyerésére.

A lakás megtekinthető: 2014. március 21. (péntek) 10:00–10:15 óra

A pályázat benyújtásának helye, határideje: 
GYŐR-SZOL Zrt Központi Ügyfélszolgálat (Orgona u. 10.)
2014. április 11. (péntek) 12.00 óra (a határidő elmulasztása jogvesztő)

Pályázati feltételek: 
1. A Káptalandomb 2–4. fszt. 1. szám alatti 81 m2-es lakás bérleti díja: 85 000 Ft/hó
2. Az elbírálást a GYŐR-SZOL Zrt. – a tulajdonosi jogok gyakorlójának felhatalmazása alap-
ján – végzi. A pályázatok elbírálása során figyelembe veszik a pályázók jövedelmi helyzetét. 
3. Az elbírálás eredményéről a pályázók postán, írásban kapnak értesítést.
4. A bérleti szerződést a bérbeadó 1 év határozott időre közjegyzői okiratba foglaltan
köti. A közjegyzői díjat a bérlő és a bérbeadó fele-fele arányban fizeti. 
A bérleti szerződés meghosszabbításáról és annak időtartamáról a bérbeadó dönt.
A pályáztatott lakások megvásárlására nincs lehetőség. 
5. A pályázat nyertese az a személy, aki a legtöbb havi lakbér előre történő megfizetését
vállalja. Azonos ajánlatok esetén az a személy, aki a pályázatát előbb nyújtotta be. 
6. A lakbér, és a lakbérrel együtt fizetendő külön szolgáltatások díjának biztosítására a bérlő
a szerződés megkötésekor  3 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni.

Pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó és a vele együtt költözŐ személyek adatait,
jövedelmi viszonyait (kereseti igazolást az utolsó 3 havi munkabérérŐl).
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PR-CIKK HIRDETÉS

Borháló: minőség műanyagban
„A borosüvegeket mindig túl kicsire fújják” 

A fenti mottóval nyílik meg március
28-án az országos franchise hálózat-
ban szervezett Borháló legújabb üzle-
te a Pálffy utcában. A hangulatában

egyszerre borospincét és családi han-
gulatot idéző, kellemes belvárosi üzlet
különlegessége, hogy kiváló minősé-
gű borokat kínál a megszokottnál

nagyobb, PET-palackos kiszerelés-
ben. Ez egy egészen újszerű szemlé-
let, hiszen nagyon nehéz elhinni,
hogy minőségi bort olcsón, nem

üveges csomagolás-
ban lehet kapni; a vá-
sárlói közhiedelem
szerint ugyanis „kan-
nában”, műanyag pa-
lackban csakis silány
minőségű borután-
zat kapható.  

Ám mostantól el-
mondható: ez tévhit –
legalábbis a Borháló
üzletfilozófiája és be-
szerzési stratégiája
szerint. Bőséges kí-
nálatában ugyanis az
összes magyarorszá-
gi történelmi borvi-
dék minőségi bora
megtalálható a tokaji,
a balatoni, a szekszár-
di, az egri, a villányi, a

mátrai vagy épp a zalai tájakról, s
olyan neves borászoktól, mint Takler,
Frittmann, Mészáros, Twickel, Wekler
és Szőke Mátyás. Ezekből igényes

üveges kiszerelésben is lehet vásárol-
ni, de a lényeg, hogy a minőséget na-
gyobb kiszerelésben, olcsón értékesí-
tik, s erre kiváló lehetőség a PET-pa-
lackos és a papírdobozos csomago-
lás. A Borháló lényege: az egyszerű
forma ellenére a lényeg a kiváló minő-
ségű belbecs, ami így elképesztően
ronda csomagolásban kerül a boltba,
de annál hihetetlenebb a minőség és
az ár. Ki ne emlékezne a klasszikus
csokiszlogenre? „Ronda, de finom!"
ami jelen esetben duplán érvényes.

A Borhálóban vásárlás előtt min-
den bort megkóstolhatunk, időről idő-
re pedig borászok meghívásával szer-
veznek ismeretterjesztő borkóstoló-
kat. Saját márkás borokat is kínálnak
Babérliget néven igazán jó borásza-
toktól. A polcokon természetesen
megtalálhatók az exkluzív kiszerelésű
palackok is és a pillepackos csomago-
lású borok üveges változatát is meg-
találjuk, ha hosszabb távon akarjuk tá-
rolni a bort, vagy különleges alkalom-
ra, vendégségbe vinnénk.

A Borháló egy franchise hálózat,
amely 2013 elején indult, s jelenleg hu-
szonkilenc kereskedés működik ország-

szerte és Budapesten, tizennégy áll
még nyitás előtt. Törzsvásárlói rend-
szert is működtetnek, ehhez mindössze
az elérhetőségünket kell megadni (pl. e-
mail cím). A különleges tételekhez csak
azok férhetnek hozzá, a kóstolókról azok
kaphatnak meghívót, akik benne van-
nak a rendszerben.

Érdemes kipróbálni, hiszen a hét-
köznapokon is érdemes jó bort inni. A
mondás most különösen igaz: túl rö-
vid az élet, hogy rossz bort igyak! (x)
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Játékos viselkedése miatt nem is gon-
dolnánk, de idén március 15-én már
negyedik születésnapját ünnepeli Ma-
ximus, a kis csuklyásmajom a Füles
Bástyában, az állatkert belvárosi terrá-
riumházában. Ez alkalomból gondo-
zói születésnapi partit rendeznek szá-
mára, melyre szeretettel várják a láto-
gatókat!

Az egész napos rendezvényen, a vál-
lalkozó kedvű gyerekek egy kis ízelítőt
kapnak abból, milyen is gondozónak
lenni, hiszen 11 órától segíthetnek elké-
szíteni a Füles Bástya lakóinak reggeli-
jét. Délután 13-tól 14 óráig a terrárium
másik oldalára kerül néhány állat, a bát-
rak simogathatnak kígyót, csótányt,
szakállas agámát, és Pamela, a csuk-
lyás patkány is előkerül.

FELHÍVÁS

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, emlék-
tárgyban és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2014. július 1-jei Sem-
melweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: a Győr Megyei Jo-
gú Város polgármestere, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésében
(a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri
székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete,
továbbá a Közgyűlés az egészségügyért, illetve a szociálpolitikáért felelős bizottsága,
a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, a Győr

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében lévő egész-
ségügyi vagy szociális intézmény.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt
személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt
életútjának, munkásságának, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés
megjelölését és részletes indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán-
politikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2014. április 7. 

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett
és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 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 benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Maximus születésnapja a Füles Bástyában

Az állatkert délután fél 3-tól Maxi-
mus tortájának elkészítéséhez és aján-
dékainak becsomagolásához ismét a
gyerekek segítségét kéri. Utána Maxi
megkóstolja, milyen lett a torta és ki-
bontja ajándékait. Mivel Maximus idén

már a 4. születésnapját ünnepeli, sze-
mélyisége is folyamatosan változik. Ha
nem szeretne kijönni a látogatók közé,
ajándékát és tortáját a korábbi évekkel
ellentétben kifutójában fogja megkapni. 

A szervezők azt kérik a látogatóktól,
hogy hozzák magukkal a Maxiról készített
legjobb képüket (amit az elmúlt 4 év alatt
készítettek). A legjobb hármat díjazzák.
Délután fél öttől vadabb vizekre evez-
nek, hiszen a pápaszemes kajmánok
etetése lesz megtekinthető, majd 17
órától a halak, a piranha és az aligátor-
teknős kapja meg vacsoráját.

Az egész napos rendezvényen a ki-
csiket kézműves foglalkozás, tapizoo
és csillámtetoválás várja. A tavasz be-
köszöntével a teraszt is megnyitják,
ahol kisállat-simogatóval kedvesked-
nek a látogatóknak.

Kalandra le!

„Vágtass velünk!” címmel indít rova-
tot újságunk: ezentúl minden héten je-
lentkezünk lovaglással kapcsolatos
cikkekkel, melyekből érdekességeket
tudhatnak meg olvasóink a lovakról, a
lovas életmódról. Beszámolunk a kör-
nyéken fellelhető lovaglási lehetősé-
gekről, bemutatjuk a lovas élet jeles
képviselőit, s beszámolunk rendezvé-
nyekről, illetve a lovas társadalmat
érintő programokról, szabályokról is.
Ebben segítségünkre lesz Tóth Szi-
lárd, a győr-gyirmóti Rodeo Ranch
Szabadidőpark tulajdonosa, akinek
húsz éve lételeme a lovaglás, s vallja,

Vágtass velünk!

Nyeregbe, Győr!
mindenkinek jár a lehetőség, hogy
megismerkedjen ezekkel az állatokkal,
akik rengeteget tudnak adni az em-
bernek. „Szerencsére Győr és környé-
kének lovas élete egyre intenzívebb:
több száz felnőtt, illetve gyerek élvezi
a lovak által adott örömöket. Gondok-
kal terhelt világunkban jelentős,
stresszoldó szerepe lehet a lovaknak,
rendkívül pozitív egészségügyi hatá-
suk van fiatalokra és idősebbekre
egyaránt, ha egy-két órát mozognak a
szabad levegőn, és a lóval való foglal-
kozás erősíti a természethez való vi-
szonyukat” – hangsúlyozta és hozzá-

tette, a lovak ráadásul rengeteg szere-
tetet adnak, hiszen társas lények,
amik képesek a kötődésre, ezért terá-
piás célokra is alkalmazzák őket.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

Nivea Sampon
250 ml. 1592 Ft/l

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

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

Faros csirkecomb

F. fôtt kötözött
lapocka vf.

Magyar tejföl
20% 330 g 
693,94 Ft/kg                 

Kozel dobozos
0,5 l. 318 Ft/l

Premiko Uborka
8—10 cm 720 ml.
276,39 Ft/l

450,- 

229,- 

199,- 

159,- 

398,- 

1380,- 

kg

db

db

db

db

kg
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Dr. Perlaky Péter ügyvéd §
ezúton értesíti minden kedves ügyfelét és leendő ügyfelét,
hogy ügyvédi tevékenységét 2014. március 17. napjától
új helyen, Győr, Munkácsy Mihály utca 1–5. 1. lépcsőház
1. emelet 4. szám alatt folytatja.

Bejelentkezés időpont-egyeztetés alapján, a 96/310-124 telefonon.

LL.M. Dr. Mészáros Iván ügyvéd §
ezúton értesíti minden kedves ügyfelét és leendő
ügyfelét, hogy ügyvédi tevékenységét 2014. március 17.
napjától új helyen, Győr, Munkácsy Mihály utca 1–5.
1. lépcsőház 1. emelet 4. szám alatt folytatja.

Bejelentkezés időpont-egyeztetés alapján, a 96/310-124 telefonon.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

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

Március 15-i ajánlata
I. Extra menü: • Tyúkhúsleves (2 személyre)
• 2 személyes Marcal tál • saláta (2 főre)
• sütemény (2 főre)

Ár: 5400 Ft/2 fő helyett  3990 Ft/2 fő

II. Extra menü: • Májgombócleves
• Baconnal és sajttal töltött csirkemell
• Sertés karaj párolva Budapest módra
• vegyes köret • saláta • sütemény

Ár: 2800 Ft/fő helyett  1500 Ft/fő

ÁLLÁS
Trenkwalder Kft. autóipari
partnere számára munkavál-
lalókat keres  szakmunkás
végzettséggel, kiemelt bére-
zéssel, hosszú távra. Jelent-
kezni lehet telefonon 06-
96/468-035 és 06-96/516-080,
vagy személyesen Győr, Tiha-
nyi Árpád út 17. és Tényő, Ár-
pád u. 9. szám alatti irodánk-
ban lehet. Munkaügyi iktató-
szám: 37961/2001–0100.

Leinformálható középkorú
hölgy takarítást, bevásárlást, pedikűrt és ma-
nikűrt vállal! Feleslegessé vált holmijait szíve-
sen elfogadnám! Egyedülállóként szükségem
lenne rá! 06-20/211-7884

SZOLGÁLTATÁS
Egyéni és párkapcsolati
problémádban ha a megoldás érdekel,
a kiút és a lehetőségek 
megtalálása,
akkor tudok segíteni.
www.jobblesz.hu
06-70/391 8836

Tetőfedést, javítást, bádogozást, lapostető-szi-
getelést garanciával, engedménnyel vállalok:
06-30/376-2712.

Környezetvédelmi szolgálta-
tás, tanácsadás, ügyintézés
teljes körűen! Sokéves tapasztalattal,
széles körű referenciákkal vállaljuk kis és nagy cé-
gek környezetvédelmi feladatainak ellátását, nyil-
vántartásának vezetését, hatósági ügyintézését,
képviseletét. Közeledik a kötelező
éves bevallások benyújtásá-
nak határideje! Lépjen időben,
forduljon hozzánk bizalommal!
Érd./ Tel.: +36-30/897-0405.

Kárpitos! Bútoráthúzás, -javítás Győrben és vi-
déken! Tel.: 06-20/523-4767.

Minden, ami kárpitosmunka, elvállalom in-
gyenes felméréssel. Vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198. 

Kőműves-, festő- és burkoló-
munkát, bontást, tetőfedést, tető, oldalfal szi-
getelését vállalnám megfizethető áron! Tel.: 06-
70/428-1785.

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

Kertásás, fakivágás, gyökérkivé-
tel, metszés, sövényvágás, fűnyírás, kaszá-
lás, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2.900 Ft-tól. 06-
30/542-0720 

EGYÉB 
Régi típusú füles rekamiét vennék: Tel.:
06-30/959-2159.

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

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, satukat, esztergakéseket, menetvágó-
kat, menetfúrókat, kisgépeket, komplett mű-
helyeket vásárolok! Tel.: 06-20/415-3873.

Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat,
ezüsttárgyakat! Németh Csaba, 06-
20/937-9671.

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), ké-
peslapot, egyéb papírrégiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

COFIDIS gyorshitel 48 órán
belül (max. 800 E Ft). Új SZOC-
POL, támogatott lakáshitel, árfolyam-
rögzítés. 06-20/951-0235

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

GARÁZS
Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban 16 m2-es
garázs. Irányár: 1,6 M Ft. 06-30/856-9664

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

KIADÓ 
Belvárosban, a Teleki u. 53.-ban
utcafronti, 18 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.:
06-30/656-9721.

Iroda kiadó, 18 m2, Győr belvárosában, frekventált
helyen. 50.000 Ft/hó+rezsi (alacsony rezsi). Érdek-
lődni lehet: 06-96/525-060, 06-70/321-3764.

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

Győr belvárosában, Széche-
nyi tér–Szabadsajtó utca sarkán 75 m2-
es, földszinti üzlethelyiség, egye-
di gáz-központi fűtéssel, 30 m2 zárt ud-
varral + tárolóval, 2 bejárattal KIADÓ!
Érdeklődni: 06-30/937-0230.

INGATLAN

Győr-Szabadhegyen magasföldszin-
tes, felújítandó családi ház, 943 m2-es telken el-
adó! Irányár: 20,9 M Ft. Tel.: 96/434-119.

Tét-Ürgehegyben 1106 m2-es szőlő
tanyával, berendezéssel, gépekkel eladó! Tel.:
06-20/543-5771.

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

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

Győrszentiván kertvárosban 200 négyszögöl
kert, 80 m2-es téliesített házzal eladó! Irányár:
6,3 M Ft. Tel.: 06-30/688-5815.

Eladó Győr-Marcalvárosban háromszoba-hal-
los, felújított, fűtés-korszerűsített lakás.  Irá-
nyár: 12.300.000 Ft. 06-70/528-3033

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

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

Balatonalmádiban eladó kétszintes ikernyaraló
egyik része. A nagy strandtól 700 m-re, 75 m2-
es, két és fél szobás, berendezéssel, kis kerttel,
terasszal, kocsibeállóval. Irányár: 11,9 M Ft. Te-
lefon: 06-20/327-8603.

ALBÉRLET
Igényes, megbízható bérlője lennék
hosszú távon, berendezés nélküli,
1,5-2 szobás, max. 50 m2-es, alacsony fenntar-
tású, világos, csöndes győri vagy környéki tégl-
alakásnak! Tel.: 06-20/494-0427.

LAKÁSCSERE 
Győri, 49 m2, felújított önkormányzati lakást
cserélnénk kisebb önkormányzatira. Értéke-
gyeztetéssel! Tel.: 06-70/284-5100.

OKTATÁS
Külföldön munkát vállalóknak
intenzív német speciális nyelvtanfo-
lyamot indítunk a TIT-TELC nyelviskolában, Győr,
Szent István út 5.  (kedd-csütörtök) 9.00-12.00
óráig. Érdeklődés: 06-70/321-3763. gyor@tit-
pannon.t-online.hu Ny. sz.: 08-0218-05.

Pályázatíró (48 órás) képzés in-
dul szombatonként (Jó kereseti esély!) 06-
70/321-3763 gyor@titpannon.t-online.hu Ny.
sz.: 08-0218-05.

Marketing, marketingkutatás, kommunikáció,
szociológia tantárgyakból gyakorlati szakember
korrepetálást, vizsgára felkészítést vállal. 06-
20/922-5716

Akció!
(3 nyelvű) oklevelet adó
MASSZŐRKÉPZÉS
Indul Győrben április 05-én
Ára: 45.000 Ft helyett, 40.000 Ft
(részletfizetés)
Fnysz: 00777/2012
Érdeklődni: 06-70/369-8655

ZUMBA, KUBAI SALSA, 
TÁRSAS TÁNC, 
ARGENTIN TANGÓ.  
Tel.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumba-
gyor. Hungary

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

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

Gyôr, Töltésszer u. 18. • Tel: 96/518-423 • Info: www.amstelhattyu.eu 

MEGYNYÍLT
a LaDik Bisztró!

az Amstel Hattyú
Fogadó új étterme,

Gyere a Ladikba, tegyél egy próbát!

• Elegáns, de fiatalos!
• Finom, és mégsem drága!
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Jakabos Zsuzsanna fél éve él
Győrben, az eltelt időben pedig
megszerette városunkat. Az
úszónő vállműtétjét követően
már megkezdte az edzéseket,
és jelenleg azért dolgozik, hogy
ott lehessen a berlini Európa-
bajnokságon. 

Jakabos Zsuzsanna októberben jelen-
tette be, hogy edzőjével, Petrov Iván-
nal együtt távozik Pécsről, és Győr-
ben folytatja pályafutását. A csinos
sportoló, akit a világ legszebb úszónő-
jének is kikiáltottak, gyorsan otthonra
lelt városunkban és műtétjét követő-
en már az edzéseket is megkezdte. 

„Viszonylag későn, nyolcévesen ta-
nultam meg úszni. Szüleim atléták vol-
tak, így a sport nem állt messze csalá-
dunktól, ám én mindig is a vízben érez-
tem jól magam. Dr. Petrov Anatolij volt a
nevelőedzőm és a pécsi ANK Úszóklub
színeiben versenyeztem tizenhat évig.
Az első pár év gyorsan elrepült, és azt
vettem észre, hogy kijutottam az athéni
olimpiára. Eddigi legnagyobb sikerem-
nek mindenképpen az olimpiákon való
szereplésemet, a váltóban szerzett hato-
dik helyünket, és a londoni egyéni hete-
dik helyemet tartom. De világbajnoksá-
gokról is van két ötödik helyem és há-
rom hatodik helyezésem” – elevenítette
fel lapunk kérésére eddig pályafutását a
még mindig csak 24 éves úszónő. 

Jakabos Zsuzsanna – akit mindenki
csak Zsunak szólít – Pécsett született
és a mecsekaljai városban élt egészen
idáig, de a költözés és a váltás egyálta-
lán nem okozott neki gondot. Gyorsan
beilleszkedett Győrben és megkedvel-
te a várost az eddig itt töltött fél évben. 

„Őszintém mondom, hogy nagyon
jól érzem itt magam. Kedvesek velem
az emberek, és minden támogatást
megkapok a várostól, amire szüksé-
gem van. Volt arra példa, hogy megis-
mertek az utcán, és azt kérdezték, ho-
gyan kerülök ide. Büszkén mondtam,
hogy ideigazoltam Győrbe, most már
itt élek. Az edzések már gőzerővel zaj-
lanak, így elég kevés szabadidőm ma-
rad. De mivel a rehabilitációm kezdeté-
től a városban vagyok, volt alkalmam
kilátogatni a kézilabdás lányok mecs-
csére. Jó érzés, hogy ennyire sok spor-
toló van a városban, akiknek lehet szur-
kolni” – mondta a népszerű olimpikon,
aki sokakkal együtt nagyon várja már
az új uszoda elkészülését. 

„Úgy gondolom, hogy jó körülmé-
nyek között készülhetek, és fontosnak

Otthonra lelt Győrben az olimpikon
tartom megemlíteni, hogy rengete-
gen segítik a felépülésemet, felkészü-
lésemet, amit ezúton is köszönök. Az
új uszoda megépülése sokunknak
könnyebbséget fog jelenteni,  a több
vízfelület pozitív hatással lesz, és nem
csak az úszósportra. Ezen kívül az
építmény alkalmas lesz akár világver-
senyek rendezésére is, ami hazánk hír-
nevét tovább öregbítheti.”

Zsu első kiugró nemzetközi sikerét
maga is egy Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon érte el. Közel áll hozzá te-
hát ez a verseny, nem csoda, hogy ő
lett a 2017-es győri rendezvény arca.

„Egy Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál megrendezése hatalmas dolog és
megtisztelő is egyben, hiszen a verse-
nyek alatt egész Európa Győrre, Magyar-
országra fog figyelni. Ezen a „kis olimpi-
án” kilenc sportágban mérik össze tu-

dásukat a korosztály legjobbjai, és én
csak irigykedni tudok azokra a gyerekek-
re, akik hazai közönség előtt vehetnek
részt egy ilyen fantasztikus eseményen.”

A sportoló edzésmunkáját és ver-
senyzését az elmúlt három évben fo-
lyamatosan megnehezítette egy kró-
nikus gyulladás, így elkerülhetetlenné
vált az operáció. A beavatkozást októ-
berben végezték el Tatán, a vállműtét
pedig jól sikerült. Az olimpikon azóta
gyakori vendég a Magyar Vilmos
Uszodában, ahol fokozatosan erősít.

„Heti tizenegy alkalommal van úszó-
edzésem, naponta körülbelül tizenkét
kilométert teljesítek. Reggel héttől tíz
óráig, délután pedig hattól nyolc óráig
vagyok az uszodában, a kettő között
gyógytornára járok és pihenek. A szá-
razföldi erősítéseket is elkezdtem a hé-
ten, és bár szépen javul a vállam, a foko-

zatosságot be kell tartanom. Hétről hét-
re jobban megy az úszás, de nagyon so-
kat kell még erősödnöm. Április végén
edzőtáborba utazom, és természetesen
versenyeket is terveztünk, de a cél az,
hogy ott legyek Berlinben az Európa-
bajnokságon. Az előtte lévő versenye-
ken derül majd ki, hogy erre van-e reális
esély. Most úgy érzem, hogy sikerülhet
a felkészülés, de nem szeretnék elkia-
bálni semmit” – mondta érthető opti-
mizmussal Jakabos Zsuzsanna, aki pél-
daértékű módon az élsport mellett is ki-
emelt figyelmet fordít tanulmányaira. 

„A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola em-
beri erőforrás szakos hallgatója vagyok és
szeretném megszerezni a diplomámat.
Jelenleg nem tudom mikor lesz a pályafu-
tásom vége, majd amikor eljön az idő, ak-
kor meglátom mi az, amiben jó lehetek,
és szívesen csinálom az úszás helyett.” 
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Dr. Szűcs Jenő ízig-vérig győri
volt, sőt városunk ikonikus figurája,
akit így vagy úgy, de szinte minden
győri ismert. Sajnos az elmúlt évek-
ben már a betegséggel küzdött, de
kedves személyiségét és humorát
még akkor sem vesztette el. 

Dr. Szűcs Jenő 1944. november
23-án, Győrben született, itt végezte
általános és középiskolai tanulmá-
nyait is, orvosi diplomáját pedig a Bu-
dapesti Orvostudományi Egyete-
men szerezte. A sportsérülések gyó-
gyítása mellett egy életre elkötelezte
magát, több mint két évtizeden ke-
resztül dolgozott az ETO-nál, de ez-
után sem tudott elszakadni szakmá-
jától, tudásával több győri klubot is
segített, utoljára a Rába ETO fut-

Egy igazi lokálpatrióta volt

Elment Szűcs Jenő
salcsapat és a Gyirmót FC együtte-
sének szolgálatában állt. 

Legtöbben csak Szűcs Bomba-
ként ismertük őt, azt a jó kedélyű, vi-
dám fickót, akinek mindig volt min-
denkihez egy jó szava, és őszintén tu-
dott nevetni az élet fonákságain. A
győri sportvilág persze nem csak
ezért szerette és tisztelte őt, hanem a
város sportja iránti elkötelezettsége,
szakmai felkészültsége és segítő-
készsége miatt is. Önzetlen, elhivatott
munkásságát nem véletlenül jutal-
mazta Győr önkormányzata 2013-
ban Szent László-díjjal.

Szűcs Jenőt egyaránt barátjuknak
tekintették a fiatal sportolók, a rutinos
öregek, a sportszakemberek, de még
a szurkolók is barátsággal gondoltak rá,

hogy az egészségügyben dolgozókról
már ne is beszéljek. Hogy miért volt
ilyen népszerű az ő személye? Vannak
egy város történetében olyan egyénisé-
gek, akik színesebbé, jobbá, teljesebbé
varázsolják életük munkájával az élet
egy-egy területét. Ők azok az emberek,
akik ha elmennek közülünk, akkor ha-
talmas, betölthetetlen űrt hagynak ma-
guk után. Bomba pont ilyen ember volt.
Egy szóval: Pótolhatatlan.

Elment közülünk, és mi csak
egyet tehetünk, hogy emlékezünk!
Emlékezzünk rá mindig úgy, ahogy
Ő is szeretné: A vidám és jó kedélyű
férfira, akinek mindig volt hozzánk
egy-két kedves szava.

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Szűcs Jenő halálával nem
csak egy kitűnő szakembert, de
egy igaz barátot is elvesztettünk.
Sokáig küzdött a betegséggel, de
sajnos a hetvenedik életévében
alulmaradt ebben a küzdelemben.

Bombáról csak szuperlatívuszok-
ban tudok szólni, hiszen egy csodála-
tos ember volt. Lenyűgöző humora
rendkívüli emberszeretettel párosult. Ő
mindenkinek segíteni akart, és segített
is, amiben csak tudott. Barátságunk a
hetvenes évekig nyúlik vissza, később
az ETO-nál együtt dolgoztunk, leg-
utóbb pedig a győri futsalcsapatnál is

Egy igaz baráttal kevesebb
közös volt az utunk. Ott volt már a ’80-
as évek zöld-fehér aranycsapata mel-
lett is, így rengeteg közös élményt,
szép emléket őrzök a mai napig vele
kapcsolatban. A sport volt a mindene.
A sport töltötte ki a hétköznapjait, a hét-
végéit, de még az ünnepnapjait is. 

Szűcs Jenő szavára minden körül-
mények között lehetett adni, a más-
nak és önmagának tett ígéreteit min-
dig megtartotta. Habár jó humorú
ember volt, a tisztesség terén nem is-
mert tréfát.

Sokan álltunk mellette, amikor ki-
derült a betegsége. Biztattuk őt, de

közben magam is csodáltam, hogy
milyen bátorsággal és kitartással néz
szembe a kórral. Humora és hite
mindvégig megmaradt, de a végső
mérkőzést sajnos elvesztette.

Kedves Barátom! Soha nem fe-
ledünk! A szívünkben mindig ve-
lünk maradsz!

Bolla Péter 
az MLSZ Győr-Moson-Sopron
Megyei Igazgatóságának
társadalmi elnöke és
a Rába ETO Futsal Club
tiszteletbeli elnöke

AJÁNLJUK
MÁRCIUS 14., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00: Győr-Szol Széchenyi
Egyetem–Motax Concordia KC
Pápa (NB I/B-s mérkőzés, Mag-
vassy-csanok)

MÁRCIUS 16., VASÁRNAP
Női kosárlabda
13.00: Hat-Agro UNI Győr–
Pinkk Pécsi 424 (NB I-es mér-
kőzés, Magvassy-csarnok)

Női kézilabda
19.05 Győri Audi ETO KC–Lar-
vik (Bajnokok Ligája-mérkőzés,
egyetemi csarnok)

Győrben játszik
a Zaporizzsja
a Kiellel
Az Európai Kézilabda Szövetség
(EHF) döntése értelmében – a feszült
ukrán politikai helyzet miatt – Győr-
ben rendezik meg a Motor Zaporizzs-
ja–THW Kiel férfi Bajnokok Ligája
nyolcaddöntő első mérkőzését. Az
EHF honlapja szerint a két érintett
klubbal történt egyeztetés után az a
határozat született, hogy a Zaporizzs-
ja a győri Széchenyi István Egyetem
csarnokában fogadja a német együt-
test, s a találkozót március 20-án
19.15 órától rendezik. A március 26-
ra kiírt Ukrajna–Dánia női Európa-baj-
noki selejtezőt elhalasztották a június
11-re vagy 12-re. (MTI)
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A Hat Agro-UNI Győr női csapata
négy nap alatt kétszer is megmérkő-
zött a Cegléddel a női NB I középsza-
kaszában. Bencze Tamás együttese
számára kötelező volt a győzelem, s
ezt hozta is a zöld-fehér gárda. Elő-
ször múlt szombaton hazai környezet-
ben nyertek Laklóthék. Jól kezdtek,
hamar elhúztak, ám ezután rövidzárlat
állt be a játékukba. A hosszú kosár-
csendet kihasználva a ceglédiek fel-
zárkóztak. Hullámzó teljesítmény után
a hajrába helyreállt a rend, a vége 79–
62-es győri siker lett.

Kedden Cegléden jött a második
felvonás, s egy pont híján megismé-
telték a korábbi eredményt. A 79–
61-es győri győzelemmel zárult talál-
kozón az első negyed 9. percében
már 15 pont volt a zöld-fehérek elő-
nye, innen jött fel megint a Cegléd, a
nagyszünetben mindössze héttel ve-
zetett a Győr. Szünet után viszont
sokkal jobban összpontosítottak
Bencze Tamás „lányai", s végül érvé-
nyesítették a papírformát. Bencze
Tamás vezetőedző úgy fogalmazott:
örül, hogy elérték a céljukat, s hoz-
ták a két kötelező győzelmet, de a
folytatásban ennél sokkal koncent-
ráltabb játékra lesz szükség.

A Győr-Szol-Széchenyi Egye-
tem csapata 84–62-re győzött
a Budafok vendégeként a NB
I/B-s férfi kosárlabda-bajnok-
ságban. A győriek esélyesként
léptek pályára és ennek megfe-
lelően játszottak, egyedül a má-
sodik negyed sikerült gyengéb-
ben a vendégeknek. A mérkő-
zés nagy részében azonban az
egyetemiek akarata érvénye-
sült, akik közül ezen a találkozón
többen is hozni tudták magukat. 

„Mindkét csapat nagyon
rosszul kezdett, mi ébredtünk
hamarabb és sikerült előnyt ko-
vácsolnunk, amit azonban ha-
mar el is veszítettünk. A nehéz-
ségek ellenére a nagy akarás
meghozta a győzelmünket” –
mondta a mérkőzésről Rátvay
Tamás szakmai igazgató. A csa-
pat legközelebb pénteken 19
órakor a Pápát fogadja a Mag-
vassyban. 

A Győri ETO FC hazai pályán 5–2-re ma-
radt alul a Pécsi MFC ellen az OTP Bank
Liga 18. fordulójában. Horváth Ferenc ve-
zetőedző sérülés és eltiltás miatt öt védő-
jére sem számíthatott, ez meg is látszott
a hátsó alakzat stabilitásán. A vendégek
gyorsan kétgólos előnyre tettek szert, de
az ETO Kalmár és Wolfe révén kiegyenlí-
tett. A folytatásban a sok győri helyzet el-
lenére már csak a pécsiek voltak eredmé-
nyesek, akik három ellentámadást is gól-
lal tudtak befejezni. A helyzeteivel jobban
sáfárkodó vendégcsapat megérdemel-
ten vitte el a három pontot Győrből egy jó
iramú, a semleges nézők számára min-
den bizonnyal élvezetes mérkőzésen.

A Győri Audi ETO KC 26–26-os dön-
tetlent játszott a Buducnost Podgori-
ca otthonában a női kézilabda Bajno-
kok Ligája középdöntőjének ötödik
fordulójában. A mérkőzést a győriek
kezdték jobban, de tíz perc után átvet-
te a vezetést a Buducnost. A hazaiak
a második félidő elején már négy gól-
lal is vezettek, a zöld-fehérek azonban
hatalmas küzdelemben fordítani tud-
tak. A hajrá komoly izgalmakat tarto-
gatott a nézők számára, végül mind-
két csapat egy-egy ponttal gazdago-
dott. A montenegróiak végig hozták a
Podgoricában már megszokott durva
és sportszerűtlen játékukat, a dán já-
tékvezetők pedig lelkesen asszisztál-
tak ehhez. Milena Knezevic még azt is
megúszta, hogy szándékosan lefejel-
te Görbicz Anitát, miközben állt a já-
ték. A győriek ezzel együtt sorozatban
tizennegyedik idegenbeli BL-mérkő-
zésükön is veretlenek maradtak, és ez-
zel továbbra is a csoport élén állnak. 

„Nem vagyok teljesen elégedett,
mert győzni szerettünk volna, és végül
csak egy pontot szereztünk, ráadásul
csak az első félidő elején játszottunk
igazán jól, valamint akkor, amikor

Megküzdöttek a döntetlenért
SPORT MOZAIK

négygólos hátrányba kerültünk, és el-
menni látszott a meccs. De akkor ha-
talmasat küzdöttek a lányok, és a győ-
zelem megszerzésére is volt esélyünk,
még ha nem is tudtunk élni vele. To-
vább kell dolgoznunk, mert még
egyáltalán nem vagyunk százszázalé-
kos állapotban – májusra oda szeret-
nénk kerülni” – mondta Ambros Mar-
tin vezetőedző a találkozót követően. 

Amennyiben az Audi ETO vasárnap
19.05 órakor az egyetemi csarnokban
legyőzi a Larvikot, az első helyen jut be
a négyes döntőbe. A döntetlennel az is
eldőlt, hogy a Buducnost is biztos részt-
vevője a budapesti Final Fournak. A va-
sárnapi BL-meccs után Magyar Kupa-
mérkőzés vár Ambros Martin együttesé-
re, a zöld-fehérek szerdán 17.45-kor
Székesfehérváron lépnek pályára.

Kettős győzelem
a Cegléd ellen

Esélyesként 
nyertek

Súlyos hazai vereség a pécsiektől
A Magyar Kupa negyeddöntőjé-

ben kétgólos hátrányba került a Győri
ETO FC. Horváth Ferenc a Kamenár –
Svec, Lipták, Lang, Dinjar – Kamber,
Pátkai, Kronaveter (Kalmár, 66.) –
Martínez (Andric, 57.), Burgos (Rudolf,
59.), Varga R. csapatnak szavazott bi-
zalmat, de sokra nem jutottak a zöld-
fehérek. A házigazda ugyanis Torghelle
révén a 36. percben jutott előnyhöz,
majd a 67. percben Kanta állította be
a 2-0-ás végeredményt. Mindez azt
jelenti, hogy a március 26-i, győri visz-
szavágón nem lesz könnyű dolguk a
győrieknek, ha ki akarják harcolni a to-
vábbjutást. 

A zöld-fehérek a folytatásban rang -
adót játszanak, hiszen vasárnap
18.30 órakor a Videoton otthonában
lépnek pályára. Aki ezen a mérkőzé-
sen vereséget szenved, az komoly hát-
rányba kerülhet a listavezető Debre-
cennel szemben. 

Az NB II-ben a Gyirmót hazai pá-
lyán mindössze 1–1-es döntetlent ját-
szott a Kisvárda ellen. A vendégek ve-
zető góljára Andorka szinte azonnal
felelt, de a folytatásban hiába játszot-
tak mezőnyfölényben a kék-sárgák,
nem tudtak újabb gólt szerezni. A
Gyirmót vasárnap 15 órakor Sziget-
szentmiklóson lép pályára. 
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A Rába ETO nyerte meg a férfi
futsal Magyar Kupát, miután a
döntőben 6–1-re győzött a hazai
pályán szereplő MVFC-Berety-
tyóújfalu ellen.

A Rába ETO és a Berettyóújfalu is
5–2-re győzött a szombati elődöntő-
ben, a címvédő a Veszprémet, míg

a négyes döntő házigazdája a MAFC
együttesét ejtette ki. A győriek közül
ekkor Dróth kétszer, Lódi és Carlitos
egyszer volt eredményes, míg Borom -
issza a saját kapujába talált.

A zöld-fehérek jól kezdték a döntőt,
Harnisch már a második percben

Kiütéssel védte meg címét a Rába ETO
vezetést szerzett. A folytatásban zár-
tan védekezett a Rába ETO, aminek a
Berettyóújfalu nem találta az ellensze-
rét. A hazaiak a félidő végén aztán be-
szorították a zöld-fehéreket, de nem si-
került kiegyenlíteniük.

A győriek a második félidőt is góllal
kezdték, ezúttal Carlitos volt a befejező.
A Berettyóújfalu Gál révén azonban

szépíteni tudott, a gól pedig fellelkesí-
tette a hazaiakat. A lendületüket Juanra
törte meg, aki egy hatalmas szabadrú-
gásgóllal újra kétgólosra növelte a kü-
lönbséget. A Berettyóújfalu a hajrában
levitte kapusát, a taktikai fegyver azon-
ban fordítva sült el. Előbb Juanra, majd

Fabio talált az üres kapuba, végül Dróth
állította be a 6–1-es végeredményt.

„Nagyon jó mérkőzést vívtunk a Be-
rettyóval. Az első félidő szoros volt, de a
másodikban magasabb fokozatra sike-
rült kapcsolnunk, és megérdemelten
nyertünk. Gratulálok a Berettyónak, hi-
szen évről évre nagy csatákat vívunk, így
volt ez most is” – fogalmazott a döntő
után az első gól szerzője, Harnisch Ákos. 

„Az volt az alapvető célunk, hogy mi
rúgjunk az első gólt, ez sikerült, és nagy-
ban megkönnyítette a dolgunkat. Na-
gyon örülök a győzelemnek, gratulálok
a csapatnak” – mondta a Rába ETO ed-
zője, David Madrid, aki érthetően elége-
dett volt játékosaival a lefújást követően.

A Rába ETO története során ne-
gyedszer nyerte meg a Magyar Kupát,
ezzel pedig csúcstartó lett a hazai csa-
patok között. A zöld-fehérekre most
néhány hetes pihenő vár, hiszen alap-
szakasz-győztesként csak az elődön-
tőben kapcsolódnak be a bajnoki rá-
játszásba. A szünetet kihasználva a
magyar válogatott – amelybe most
csak győri és berettyóújfalui játékosok
kaptak meghívót – két mérkőzést is
játszik a görögök ellen. Március 16-án
Szombathelyen, egy nappal később
Pápán csapnak össze a felek. 
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BULGÁRIA busszal Győrből!
FIRST MINUTE ÁRAK!

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print,

Kisalföld Volán, Medici Travel,  Quaestor,
OTP Travel,  Summer Time Travel, Vista Ut. I., 

Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

BULGÁRIA és TÖRÖKORSZÁG
REPÜLŐVEL POZSONYBÓL 
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BULGÁRIA
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL
2014. 06. 13. Napospart, Central Plaza Ap. 4*
ÖE (2+2 ap. 4 fő estén) 49.800 Ft/fő/7 éj
2014. 06. 10. Albena,
H. Oasis 3*, AI 136.200 Ft/fő/10 éj
2014. 06. 13. Aranyhomok,
H. Blue Sky 3*, AI 111.400 Ft/fő/11 éj

TÖRÖKORSZÁG
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL
2014. 06. 14. 8 nap/7éj*  Alanya
Kleopatra Melissa Hotel 3*, AI 122.835 Ft/fő
Monte Carlo Hotel 4*, AI 124.450 Ft/fő
Club Insula 5*, UAI 172.710 Ft/fő

Az árak tartalmazzák a szállást a megadott ellátással
és közlekedéssel. Reptéri parkolás foglalható!

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

POZSONYI REPTÉRI TRANSZFER
(pénteki bolgár és szombati török járatoknál)

március 31-ig lefoglalt utaknál
INGYENESEN!
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