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3. oldal A NAV Nyugat-dunán-
túli Regionális Adó Főigazgatósá-
ga ismertette elmúlt évi mérle-
gét. Szó esett a legfontosabb
adatról, a kiemelt adónemek
együttes bevételéről.

4. oldal Idén is csatlakozott Győr
az autizmus világnapjához: április
2-án ismét „kék sétára” hívják az
embereket a szervezők, a „Híd a
Jövőbe” Alapítvány és Árnics Kata-
lin gyógypedagógiai tanár.

8–9. oldal Tavaszig tart a pálinkakóstolások és a pálinkavacsorák
időszaka. Ez jó alkalom arra, hogy áttekintsük a nemrégiben hungari-
kummá nyilvánított, feltörekvő nemzeti italunk múltját, jelenét, jövőjét,
útját a megbecsüléshez és a gasztronómiához kapcsolódásának lehe-
tőségeit. Kalauzunk a témában Barabás Attila, a Magyarországi Pálinka
Lovagrend kincstárnoka, a Pannonhalmi Pálinkárium vezetője.

MMoobbiilliiss--sszzüülleettééssnnaapp

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

22. oldal  A Játékszín Acélmagnóliák című elő-
adása érkezik március 25-én a Bartók Béla Me-
gyei Művelődési Központba, az egyik szereplővel,
Hernádi Judittal beszélgettünk.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

céget ért el a kényszerítő megszüntetés 2013-ban
Győrben – közölte a feketelista.hu gazdasági adatbá-
zis. A portál szerint egyre több céget vezetnek ki kény-
szertörléssel a piacról, az idén márciusig összesen
csaknem harmincezer céget szüntettek így meg.

165 15 megyére és a fővárosra a viharos szél miatt adott ki el-
sőfokú figyelmeztetést szerdára az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat. Megyénkben az erős széllökések a
100 kilométer/órát is meghaladták.

NAPRÓL NAPRA

Március 14.

Március 15.

Március 16.

Március 17.

Március 18.

Március 19.

Március 20.

Díj. A nemzeti ünnep alkalmából
Járai Máté Jászai-díjat vehetett át
Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok miniszterétől a Szépművészeti
Múzeumban. Dr. Szekeres Tamás,
a Széchenyi István Egyetem volt
rektora, az Universitas-Győr Alapít-
vány kuratóriumi elnöke pedig a
köztársasági elnöktől vehette át a
Magyar Érdemrend középkeresztje
elismerést.

Kár. A Magyar Biztosítók Szövetsé-
ge első összesítése szerint a viha-
ros időjárás miatt több ezer beje-
lentés érkezett a biztosítótársasá-
gokhoz. Sok kárt jelentettek me-
gyénkből is.

Késés. Elromlott a Budapest–
Győr–Hegyeshalom vasútvonalon
a biztosítóberendezés, ami jelentős
késéseket okozott a szakaszon.

Fejlesztés. Új logisztikai bázist
adtak át a pápai bázisrepülőtéren.
Hende Csaba honvédelmi minisz-
ter itt kifejtette, a pápai fejlesztések-
re azért van szükség, mert így a bá-
zis a jövőben a régió legnagyobb
forgalmú teherrepülőtere lehet. 

Emlékbizottság. Megalakult a
Rómer Flóris Emlékbizottság,
amely azt tűzte céljául, hogy a po-
lihisztor emlékévévé nyilváníttas -
sa a 2015-ös évet, és megszer-
vezze az egész éves megemléke-
zés-sorozatot.

Zárva. A felújítási, bővítési munká-
latok miatt utoljára nyitott, majd
csaknem két évig zárva tart a győri
Apátúr-ház. 

Kiállítás. Párhuzamos világ cím-
mel nyílt meg Alexay Zoltán és Vaj-
da Noémi kiállítása a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen.

A hétvégén adták át a fel-
újított Szabó János-em-
lékművet. 1849. június
28-án a honvéd huszár
százados azon a helyen
esett el, amelyen az em-
lékhely áll. Szabó Jenő, a
városrész önkormányzati
képviselője kifejtette, rég -
óta tervezte az emlékhely
megújítását, mert annak
állapota már méltatlan
volt az eszméhez, amit ki-
fejez. „Tavaly a hosszúra
nyúlt tél nem tette lehető-
vé, hogy elkészüljön a re-
konstrukció, idén azon-
ban minden megfelelő
volt és  Takács Tímeával a
forrást is biztosítani tud-
tuk hozzá. Az emlékoszlop
mellett parkosítottuk an-
nak környezetét, padokat

Tavasz
a fürdőben 
A tavasz beköszöntével
kiütközik szervezetün-
kön a tél utáni vitamin-
hiány, fáradtnak érezzük
magunkat. A Rába Quel-
le Gyógy-  Termál és Él-
ményfürdőben ezért to-
vábbra is tart a nyugdíja-
soknak szóló balneoterá-
piás akció, mely kedvez-
ményes áron vehető
igénybe a fürdő gyógyá-
szati részlegén. Az akció
keretében több fajta, TB
által támogatott kezelést
vehetnek igénybe a ven-
dégek, mint például a
medence- vagy súlyfür-
dő, gyógymasszázs,
iszappakolás. A résztve-
vőknek 23.250 forint he-
lyett, most csak 11.000
forint önrészt kell megfi-
zetniük, melyért cserébe
tizenöt alkalommal
négyféle kezelést kap-
nak. A részletekről érdek-
lődhet a gyógyászat re-
cepcióján a 96/514-905-
ös telefonszámon, és je-
lentkezzen be fürdőorvo-
sunkhoz, dr. Nemes Ti-
bor András reumatológia
és fizioterápiás szakor-
voshoz. A gyógyulni vá-
gyók mellett várják azo-
kat, akik felfrissülni, re-
generálódni, szórakozni
vágynak. Mindennek ér-
dekében a fürdőben szá-
mos szolgáltatás vehető
igénybe a szaunázástól
kezdve a különböző well-
ness-szolgáltatásokig. Az
ellazulásról különböző
hőfokú gyógyvizes me-
dencék, élményelemek
és belső-külső csúszdák
gondoskodnak.

helyeztünk ki, és az emlék-
mű megvilágítást is ka-
pott. Az itt élők megelége-
désére szol gál a beruhá-
zás, amely szebbé teszi az
amúgy is meghitt városré-
szi megemlékezéseinket.”
Dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester az ünnep-
ségen kiemelte, Szabó
Jenő és Takács Tímea
képviselők példaértékű-
en szolgálják lakókörzetü-
ket, hiszen tevékenysé-
gük a közösség erősíté-
sét szolgálja. Kiemelte, az
emlékmű felújításával
nemcsak nagy elődeink
előtt tiszteleghetünk, ha-
nem irányt mutathatunk
fiataljainknak, ami a múl-
tunk ismeretét és a haza-
szeretetet illeti.
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A győri sváb bálon adta át Ferenczi Tamás, a német ön-
kormányzat elnöke és Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester a Győr Megyei Jogú Város Német Önkormány-
zat által alapított kitüntetéseket. „Német Nemzetiségi
Oktatásért” kitüntetést kapott: Dávid Lászlóné, a Ko-
vács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola vezetője és Hoffmann-né Czérna Erzsébet, a
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda nemzeti-
ségi óvodapedagógusa. „Német Nemzetiségi Kultúr-
áért” kitüntetésben részesült: Dr. Horváth Sándor Do-
monkos, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér igazgatója, Karsai Klára előadóművész, kar-
nagy, Krasznai Zoltán, a Volksband Zenekar vezetője,
Péter János, a Rozmaring Kórus zenei kísérője.

Kitüntetések a sváb bálon
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

„Elvesztettük a Z generációt”
– olvassuk különféle érteke-
zésekben: „szakértők” állít-
ják, a mai tizenéveseket nem
érdeklik a világ történései,
életüket behálózza a közössé-
gi média, hétvégente pedig
„csupán” annyi a céljuk,
hogy minél gyorsabban kiüs-
sék magukat, lehetőleg haj-
meresztő módszerekkel. Azt
is olvassuk, hogy hazánkban
70-80 ezren fogyasztanak va-
lamilyen partidrogot egy hét-
végén, zömük pedig az emlí-
tett generációhoz tartozik.
A minap két 12-15 év körüli
fiú vonatozott a nagymamá-
jával, s hallgatták az idős höl-
gyet, aki legutóbbi kiállítás-
élményükhöz fűzött némi
magyarázatot. „Rákerestem
az interneten, képzeljétek,
Udvardi Erzsébet 1929-ben
született, tavaly hunyt el. Fő-
leg biblikus képeket festett,
de világi témájúak is marad-
tak utána. Számoljátok ki,
hány évesen halt meg!” – bíz-
tatta kedvesen a fiúkat, s di-
csérte meg a kisebbet, aki
most gyorsabb volt fivérénél,
majd hozzátette, az interne-
ten annyi lehetőség közül vá-
logathat az ember, hogy az
fantasztikus! Mikor a közel-
gő választásokra terelődött a
szó, előkerült a kérdés: „Ma-
ma, te kire szavazol?” „Ez
mindenkinek a magánügye”
– válaszolta a hölgy, mire a ki-
sebb megszólalt: „ha nekem
már szabadna, a *-ra szavaz-
nék, mert szimpatikus a
kommunikációjuk”. A végál-
lomáshoz közeledve a nagy-
mama felsegítette hátizsák-
ját a nagyobb fiúra, majd a ki-
sebb kezét megfogva elin-
dult unokáival a közös szom-
bati programra. 
Nem csak olvassuk, hanem
tapasztaljuk is, nem értjük a
„Z generáció” viselkedését.
De hiába „halad rossz felé a
világ”, ne felejtsük el, hogy
minden otthon kezdődik,
mert tényleg elveszíthetjük
a fiatalokat.

Zoljánszky Alexandra

„Z generáció”

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A NAV Nyugat-dunántúli Regionális
Adó Főigazgatósága sajtótájékoztatón
ismertette elmúlt évi mérlegét. A szer-
dai, győri eseményen elsőként a leg-
fontosabb adatról, a kiemelt adóne-
mek együttes bevételéről esett szó, az
áfa, a személyi jövedelemadó és a tár-
sadalombiztosítás régiós számlájára
2013-ban összesen 404,2 milliárd fo-
rint folyt be. Ez 8,3 milliárddal haladja
meg az előző évit. Varga Lászlóné fő-
igazgató szerint a pozitív eredmény
döntően a foglalkoztatás bővülésének
következménye.

A hárommegyés régió nettó áfabe-
vétele 11 százalékkal, 19,5 milliárd fo-
rintra csökkent, amit elsősorban a győ-
ri térség speciális helyzete, gazdaság -
élénkítő beruházásai és exportjának
növekedése magyaráz. Míg Vasban és
Zalában pozitív az áfa adóbefizetések
egyenlege, Győr-Moson-Sopron me-
gyében közel 6 milliárd forinttal ma-
radt el az adóhivatali bevétel a kiutalá-
soktól. 

A régióból befolyt nettó személyi jö-
vedelemadó 2013-as összege 111,7
milliárd forint volt, amely 2,2 százalék-
kal haladja meg a korábbit. Varga Lász-
lóné szerint ez a növekedés is a foglal-
koztatás Győr megyei bővülésével, jö-
vedelemnövekedésével van összefüg-

Az áfára figyel a NAV 
gésben. Az itt élők 3,4 százalékkal fizet-
tek többet a tavalyinál, míg Zalában
csökkent a bérkiáramlás és a NAV szja
adóbevétele.

A közel 111,7 milliárd forintos szja
adóbevétel 56,4 százalékát Győr-Mo-
son-Sopron megye termelte meg, s
hasonló az arány a társadalombiztosí-
tás esetén is. Ez utóbbi bevételei tavaly
273 milliárd forintot tettek ki a régió-
ban, amely 3,1 százalékos növekedést
jelent. A vállalkozások üzleti forgalma
is emelkedett, a 6.517 milliárd forint
közel 6 százalékkal több a tavalyinál, s
17 százalékkal haladja meg a válság
előtti, 2008-as szintet.

A főigazgató az
adóhivatal szolgál-
tató tevékenységé-
ről is szót ejtett, el-
mondta, hogy
2013-ban már
csak 305 ezren ke-
resték fel szemé-
lyesen a régió
ügyfélszolgálatait, ami az elektronikus
ügyintézés terjedését mutatja. Az átla-
gos várakozási idő öt perc alá csök-
kent, s aki már most benyújtja szja be-
vallását, annak a májusi határnapon
sem kell majd sorban állnia.    

A NAV régiónkban az elmúlt év so-
rán több mint 23 ezer ellenőrzést vég-
zett, a megállapított nettó adókülönbö-
zet 45,5 milliárd forintra nőve, 66,6 szá-

zalékkal haladta meg a 2012-es össze-
get. A szankciók is jelentősek voltak, a
41,2 milliárdos büntetés 82 százalékos
emelkedést jelent a korábbi évhez ké-
pest. Az ügyek túlnyomó többsége az
áfa adónemmel volt kapcsolatos, a
csalók jellemzően fiktív számlák áfáját
igénylik vissza. Ez a jelenség a gazda-
ság minden szektorában megtalálható,
de tavaly élen jártak a hússal, gaboná-
val, kávéval és cukorral kereskedők.

Az áfára idén is kiemelt figyelmet
fordít a NAV, a tervezett ellenőrzések
elsődlegesen az életútjuk, kapcsolata-
ik vagy méretük okán jelentős kockáza-
tú áfaalanyokat, a jelentős jövedelme-

ket eltitkoló
magánsze-
m é l y e k e t
érintik majd.
R e v i z o r r a
számíthat-
nak a ser-
téstenyész-
tők, a rek-

lámügynökök, a munkaerő-kölcsön-
zők, az őrző-védő cégek, a húsfeldol-
gozók, a malomipari termékek gyártói,
a fémszerkezetgyártók, az építőipar sze-
replői, a szervizek és azok a nagykeres-
kedők, akik édességgel, zöldséggel,
gyümölccsel, élőállattal vagy húskészít-
ménnyel foglalkoznak. Jövedelmezőségi
vizsgálatra a pékeknek és a közúti áru-
szállítóknak van jó esélyük.

Sokan
számíthatnak
revizorra



A Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény Innovatív Integráci-
ós tevékenysége a győri közoktatási intézmények
gyermekeiért című projekt befejeződött.
A projekt keretében intézményünk gyógype-
dagógiai munkáját magasabb minőségi szint-
re emeltük. Olyan továbbképzéseket finanszí-
roztunk a projekt költségeiből, amelyek tudás-
anyaga még hiányzott szakembereink módszer-
tani eszköztárából. A képzéseken megszerzett
tudást és meglévő ismereteinket, tapasztalata-
inkat átadtuk a sajátos nevelési igényű gyermek-
eket integráló,  győri többségi intézmények –
óvodák, iskolák – vezetőinek, pedagógusainak. 
Bővítettük saját és kölcsönözhető eszközpar-
kunkat, javítva ezzel egyrészt saját kollégáink
munkájának eszközellátását, másrészt az SNI
gyermekek oktatását végző többségi pedagógu-
sokét. Berendeztük a mozgásfejlesztő szobát
olyan fejlesztőeszközökkel, amelyek még hiá-
nyoztak. Ezzel lehetővé tettük, hogy intézmé-
nyünkben a mozgásfejlesztésre szoruló gyer-
mekek számára a csoportos fejlesztést alapozó
terápia és Ayres-terápia keretében végezhessük.

Sajtóközlemény  |  TÁMOP 3.1.6-11/2-2011-0012

Befejeződött a projekt
Saját innovációink megvalósulását is szolgálta a
pályázat. Logopédusaink vizsgálati protokollt ál-
lítottak össze, ami megkönnyíti a beszéd- és kom-
munikációs zavarral küzdő gyermekek vizsgála-
tát, a pályázat keretében elkészülő fejlesztésiterv-
gyűjtemény pedig szakszerű fejlesztésüket segíti.
Az integráló pedagógusaink feladatgyűjteményt
állítottak össze, ami fejlesztési területekre lebont-
va tartalmaz feladatokat, így segítve saját és a
többségi pedagógusok munkáját.
Saját innovációnk az iskolás autista gyermekek
kommunikációs és szociális készségeinek fej-
lesztésére irányuló tematika, ami kiterjedt a szü-
lők képzésére is, megkönnyítve a gyermekek ott-
honi nevelését, megelőzve a viselkedésproblé-
mák kialakulását. Kialakítottuk a korai fejlesz-
tés hatékonyabbá tételéhez szükséges informá-
cióáramlást, s a létrejövő kis csoportoknak ala-
pozó fejlesztést tartottunk.
A létrehozott szolgáltatásokról – amelyeket a
projekt fenntartási időszakában folyamatosan
működtetünk – tájékozódhatnak az iskola hon-
lapján a www.radoiskola.hu oldalon.  A fejlesztő
anyagok, segédletek is megrendelhetők.

Radó Tibor Általános Iskola és
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
9028 Győr, József A. u. 4. Tel./Fax: 96/412-313
e-mail: info@rado-gyor.sulinet.hu   www.radoiskola.hu
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PR-CIKK  SZOCIÁLPOLITIKA

szerző: szigethy teodóra

Két győri háziorvos jutott „Az év
praxisa a Kárpát-medencében”
verseny legjobb tíz hazai sze-
replője közé. A március 30-ig
tartó szavazáson dr. Németh
Máriára és dr. Máté Csongorra
is leadhatjuk voksunkat az
azevpraxisa.hu oldalon.

„Az év praxisa a Kárpát-medencében"
díjat hazai és határon túli háziorvos
nyerheti el. Az Országos Alapellátási
Intézet idén már negyedszer írta ki pá-
lyázatát, annak érdekében, hogy nö-
velje a háziorvosok megbecsülését.

A legjobb tíz hazai versenyző közé két
győri háziorvos is bekerült. Dr. Máté
Csongor egy éve praktizál a Sport utcai
rendelőjében. Ajánlója szerint rakétase-
bességgel méri fel betegei állapotát, óri-
ási szakértelme, egyénisége miatt bete-
gei megbíznak benne. Mindig az egész
emberre fókuszál, türelmes, határtalan
hivatástudattal foglalkozik minden bete-
gével. A neves belgyógyász szerint a leg-
nagyobb megtiszteltetés a betegei ré-

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Idén is csatlakozott Győr az autizmus
világnapjához: április 2-án ismét „kék
sétára” hívják az embereket a szerve-
zők, a „Híd a Jövőbe” Alapítvány és Ár-
nics Katalin gyógypedagógiai tanár. A
kék lufis felvonuláson túl azonban
több programmal is készülnek: 17.30-
kor a Győri Nemzeti Színház művésze,
Posonyi Takács László olvas fel autiz-
mussal élők életrajzi írásaiból, ezt kö-
vetően, 18 óra után néhány perccel in-
dul el a séta a kijelölt útvonalon. Az
egyetemnél kitérőre számíthatnak az
érdeklődők, ugyanis a Széchenyi Étte-
remben 19 órakor rövid jazzkoncertet
ad a Suddenly-trió. A „kék menet” vár-
hatóan 19.40-re ér vissza a Megyehá-

Segítenek, ahol kell

Az év praxisa: győriek
a legjobbak között

széről, hogy jelölték a díjra. Azt mondja,
szereti a hivatását, szereti a betegeit. Ezt
a mentalitást állítása szerint a kórházi ok-
tatóitól hozta a radiológiai és belgyógyá-
szati osztályról, amit ezúton is köszön.
Máté Csongor kifejtette, nagyon fontos,
hogy oda kell figyelni a betegre, megér-
teni, hiszen csak így derülhet fény a
probléma forrására.

Dr. Németh Mária lassan tíz éve a Se-
gítőház Alapítvány által működtetett Haj-
léktalan Otthon háziorvosa, tavaly óta
pedig a Cuha Utcai Idősek Otthonának
orvosa. A díjra utóbbi intézményben la-
kók közössége jelölte. Orvosukról azt ír-
ták: a doktornő a kezdetektől kedvesen,
empatikusan látja el az otthonban élő
időseket. Mindig türelemmel, odafigye-
léssel fordul a lakókhoz, bármikor bármi-
lyen panasszal megkereshetik. A doktor-
nő megkeresésünkre elmondta, nagyon
meglepődött, hogy jelölték a címre, ami
szerinte azt jelenti, gyorsan összecsiszo-
lódott betegeivel. Ezt óriási eredmény-
nek tartja. „A hivatástudat mellett az em-
berek tiszteletét maximálisan szem előtt
kell tartani, ez a legfontosabb” – hang-
súlyozta Németh Mária.

Medveczky Ádám
vezényel az autizmus
világnapi koncerten

za elé a kékre világított Jedlik hídon át.
A téren aztán „Bánatkő – avagy az au-
tizmus rideg valósága” címmel vetíte-
nek filmet a Megyeháza falára.

Dr. Fekete Gáborné, a „Híd a Jövő-
be” Alapítvány elnöke elmondta, a kék
séta másnapján, április 3-án, 16.30
órai kezdettel a Richter János Zene-
művészeti Szakközépiskolában jóté-
konysági koncertre is sor kerül, amely
az autizmus színét szimbolizáló Kék
Koncert elnevezést kapta. Az esemé-
nyen az iskola szimfonikus zenekara
lép fel Medveczky Ádám Kossuth-dí-
jas karmester közreműködésével. 

A koncert résztvevői – a kék sétán
vagy a helyszínen megvásárolható je -
gyek bevételével – az autizmus világnapi
rendezvényt támogathatják. A jegyek
egységesen 1.000 Ft-ba kerülnek.

szerző: gy. p.

Március 18-án, a szociális munka világnapján, a Széchenyi István Egyetem
egy rendezvénysorozattal hívta fel a figyelmet azokra a szakemberekre és mun-
kájukra, akik ott és akkor segítenek, amikor szükséges, így például társadalmi
vagy gazdasági válság esetén. Sokszor ugyanis, amikor már minden remény
elveszett, akkor csak a szociális segítőkre támaszkodhatnak a bajba jutottak.

Dr. Földesi Péter rektor megnyitó beszédében a szakemberek tevékenysé-
gének fontosságát hangsúlyozta. Hozzátette, szerencsére az egyetem hozzá
tud járulni a képzésükhöz. Dr. Csizmadia Zoltán egyetemi docens, szociális ta-
nulmányok tanszék vezetője kifejtette, amikor a természetes támaszaink, a se-
gítő kapcsolataink, a családtagok, a barátok, a stabil háttér, a munkahely meg-
inog, akkor sok esetben csak valamilyen külső szakember tud segíteni. A 2008
óta tartó gazdasági és világválság hatására egyre komolyabb problémává vált
a munkanélküliség, a hajléktalanság vagy a családon belüli problémák. A szak-
emberek, a szociális munkások megpróbálnak ezekben építően segíteni. 

A Széchenyi István Egyetem szociális tanulmányok tanszékén jelenleg is
futnak különböző projektek. Most is tart a Segítünk az időseknek program és
az OKoshely-közösségfejlesztés, mely Marcalvárosban valósul meg.
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Megnyitásának második évfor-
dulóját ünnepelte szombaton a
Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-

pont. A jeles alkalomból különle-
ges programokkal várta az ér-
deklődőket a Felfedezések Háza.
Az elmúlt két évben a központ
körülbelül 150 ezer emberrel is-
mertette meg a járműipar cso-
dáit és a műszaki pálya érdekes-
ségeit, vagyis igazi sikertörténet
a Mobilis eddigi működése. 

A születésnap a Mobilis és a
Széchenyi István Egyetem pro-
jektjével, a VoltTimer bemutató-
jával indult, de az elektromos
hajtásúvá átépített oldtimer au-
tók versenye mellett számos ér-
dekes bemutató is színesítette a
programot. Például kialakítottak
egy légvédelmi sarkot, ahol a

Születésnapos Mobilis 
látogatók kipróbálhatták a váll-
ról indítható rakéta használatát,
és szimuláció révén gyakorolhat-
ták, hogy lehet vele célozni.

A katonák bemutatója kettős
célt szolgált – mondta Kovács

Ferenc ezredes. Kifejtette: immár
tizenöt éve, hogy Magyarország
csatlakozott a NATO-hoz, ennek
apropójából vonultunk ki a Mobi-
lishoz. Az épületen belül viszont
létrehozott az ezred egy állandó

kiállítást, ami már egy hosszú tá-
vú együttműködés első lépése.

A szülinapi program rendkívül
népszerű volt – hangsúlyozta Szi-
lasi Péter Tamás ügyvezető, aki
hozzátette, tudjuk, hogy két év
után többet, egy kis pluszt kell ad-
ni. Így ez a második születésnap
leginkább erről szólt. A Mobilis jö-
vőbeni munkáját a különböző társ-
szervekkel való együttműködés
fogja meghatározni, legyen az a
honvédséggel, az Ipartörténeti
Alapítvánnyal való közös gondol-
kodás vagy a győri életpályamo-
dell kialakításának segítése. 



A győri országgyűlési képviselő öt
fontos fejlesztési témában tartott tájé-
koztatót.

Folytatódik a győri panelházak fel-
újítása, hamarosan befejeződik a 82-
es út újabb 3 km-es szakaszának bur-
kolatcseréje. 350 millió forintos csa-
padékvíz-elvezetési beruházás indul
három Győr melletti településen,
amellyel a képviselő korábbi választá-
si ígérete valósul meg. Kormányzati
garanciát kapott a Győr–Gönyű kikö-
tő a további fejlesztésére. A legfris-
sebb fejlesztési hír pedig az, hogy jó

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014  HÍREK
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Fábián György, a kormányváltó erő 1-
es győri körzetének országgyűlési képvi-
selőjelöltje egy autóbusszal érkezett a Vá-
rosháza elé, ahol sajtótájékoztató kereté-
ben fedte fel, mi a célja a beszélő busszal,
ahogyan ő a különjáratot aposztrofálta.

A választások napjáig járom ezzel a
busszal Győr utcáit, a megállókban be-
szélgetni, vitázni hívom az embereket és
vitára hívom az egyes körzet valamennyi
képviselőjelöltjét – fogalmazott a sajtótá-

j ékoztatón Fábián György. A képviselőjelölt

Simon Róbert Balázs és Kara Ákos,
a Fidesz-KDNP  országgyűlési képvi-
selőjelöltjei a belvárosi Csónakos szo-
bornál tartott sajtótájékoztatón kö-
szönték meg azt a fejenként több mint
húszezer támogatói aláírást, amelyet
a győriektől kaptak.

A Fidesz történetében még sosem
fordult elő, hogy ennyi ember támogas-
son bennünket, köszönet azoknak, akik
nevüket adták és köszönet azoknak is,
akik összegyűjtötték – hangsúlyozta Si-
mon Róbert Balázs. A képviselőjelölt el-
mondta, munkájukat négyszáz aktivista

Kormányváltó erő: Kötöttpályás tömegközlekedést
nehezményezte, hogy bár eddig mindenki
elutasította, akiket megkeresett, de nem
adja fel. Beszéljen ez a busz, beszéljenek a
tények, beszéljenek emberekkel a jelöltek,
ne csak plakátról küldjenek egymondatos
kampányszlogeneket – mondta Fábián.

Győr közlekedési helyzetéről kifejtette:
a fejlődés érdekében meg kell vizsgálni a
kötöttpályás közlekedés lehetőségét. Ez
lehet HÉV vagy villamosszerű körjárat,
amelyet állami és európai uniós források-
ból lehetne megépíteni Csanaktól Gyárvá-

rosig vagy a belvárosig. Kérdésünkre,
hogy milyen útvonalon haladna a győri
HÉV vagy villamos, Fábián György azt
mondta, ennek kidolgozása a közlekedési
szakma feladata lenne, az ő dolga, hogy
képviselőként a Parlamentbe jutva felka-
rolja az ügyet.  Meggyőződése ugyanis,
hogy a nagyvárosok egyre nagyobb kör-
nyezeti gondokkal szembesülnek, s az Eu-
rópai Unió ezért is támogatja a hazai nagy-
városok kötöttpályás közlekedésének
nagyarányú korszerüsítését és fejlesztését. 

Simon Róbert Balázs: „Köszönjük a rekordszámú támogatást”
és Fidelitas tagjai is segítették, akik nem
állnak le a munkával, tovább folytatják a
támogatások gyűjtését.

Nagy örömünkre szolgál, hogy meg-
nőtt a Fidesz támogatóinak száma, mi-
ként az is, hogy minden ötödik támoga-
tónk 18 és 35 év közötti fiatal – mondta
el Simon Róbert Balázs. A képviselőjelölt
bemutatta a Hajrá Magyarország című ki-
adványt, amelyet ezekben a napokban
minden lakás postaládájába eljuttatnak.

A célunk a kiadvánnyal, hogy be-
mutassuk, milyen eredményeket ér-
tünk el Győrben és mit szeretnénk el-

érni, ha a választók akaratából a Par-
lamentbe kerülünk – mondta el a kiad-
ványról Simon Róbert Balázs.

A sajtótájékoztatón részt vett Fekete
Dávid alpolgármester, a Fidelitas me-
gyei elnöke, aki azt hangsúlyozta, jó ma
Győrben fiatalnak lenni, jó itt tanulni és
dolgozni. Nem véletlen, hogy az ország
más részeiből is sokan választják Győrt,
mert aki itt tanul szakmát, biztos mun-
kahely várja a városban.

Radnóti Ákos, a Fidelitas győri el-
nöke pedig arról beszélt, hogy aktívan
kiállnak a Fidesz győri jelöltjei mellett.

Kara Ákos az aktuális győri és térségi fejlesztésekről
esélye lett a Győr és Gönyű közötti ke-
rékpárút megépítésének.

Kara Ákos elmondta: „Megígértük
és folytatódik a győri panelházak ener-
getikai korszerűsítése. A lakók, Győr
városa és a kormány közös anyagi ál-
dozatvállalásának eredményeként foly-
tatódik a győri panelházak felújítása”. A
képviselő beszámolt arról is, hogy kor-
mányhatározat jelent meg a Győr–Gö-
nyű kikötőhöz kapcsolódó állami beru-
házásról. Képviselőként ezért évek óta
lobbizott. Információink szerint minisz-
teri megbízottként felügyelheti ennek

a projektnek a megvalósulását. Az Ady-
városban megvalósult és a Győr–Abda
közötti kerékpárút megépítése után
Kara Ákos szerint hamarosan döntés
születhet a Győr és Gönyű közötti ke-
rékpárút építéséről is.

A képviselő hozzátette: „Amíg az el-
lenzéki pártok csak hangosan tiltakoz-
nak minden ellen, addig mi az itt élő
emberekkel, önkormányzatokkal kö-
zösen fejlesztjük a térségünket. Az áp-
rilisi választások után szeretnénk foly-
tatni Győrt és a térséget fejlesztő
munkánkat”.

Vágó Sebestyén, a Jobbik szociális
szakpolitikusa Takács Krisztián győri el-
nökkel tartott tájékoztatót a mozgáskor-
látozottak megyei egyesületének székhá-
za előtt  szociális programjukról. A Jobbik
megalakulása óta fontosnak tartja a meg -
változott munkaképességű emberek se-
gítését és támogatását. 

A jelenlegi jogszabályi környezetet
meg kell változtatni, mert a szociális

Jobbik: Segíteni a megváltozott munkaképességűeket
ellátásban részesülők többsége újra dol-
gozhatna,  ha egy speciális programmal
visszavezetnék őket a munkaerőpiacra –
mondta Vágó Sebestyén. A Jobbik par-
lamenti képviselője hozzátette, hogy a
mozgáskorlátozottak helyzetén változ-
tatni szeretnének.

A képviselő hangsúlyozta, az elmúlt
időszak törvényi változásai megnehezítet-
ték a mozgáskorlátozottak helyzetét. Saj-

nos gyakran nem figyelünk oda a mozgás-
korlátozottak problémáira, pedig ők
ugyanolyan jogú polgártársaink, mint bár-
ki más – jelentette ki Takács Krisztián, aki
szerint a civil szervezetek feje felett hoznak
döntéseket, és ezeknek sokszor negatív
hatásai vannak. A politikusok nemcsak az
újságíróknak, de a mozgáskorlátozottak
megyei egyesületének is bemutatták
szociális programjukat.
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www.simonrobertbalazs.hu
www.facebook.com/SimonRobertBalazs

• Kezdj önálló életet!
• A rezsicsökkentés neked is segít!
• Nekünk számítasz!
• Szólj bele a jövôdbe!

országgyûlési képviselôjelölt

A pörgôs iskolai évek után
NYUGODT MUNKÁVAL töltött évek!

szerző: gy. p.

A győri Országzászló Alapít-
vány március 29-én 19 órakor
irodalmi-zenés estet szervez a
Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban, a bevételt értelmi
fogyatékos gyermeket nevelő
győri családok megsegítésére
ajánlják fel.

Oszter Sándor és Failoni Donatella
Gyöngyszemek című zenés-irodal-
mi műsorában egyebek mellett Jó-
zsef Attila, Ady Endre, Jókai Anna,
Illyés Gyula, Wass Albert, Juhász
Gyula és Örkény István művei hang-
zanak el, valamint Beethoven, Bar-
tók, Chopen és Liszt dallamai csen-
dülnek fel. 

„Oszter Sándor színművész győri
kötődése közismert, a város szülötté-
nek hazai fellépése mindig fokozot-
tabb érdeklődést generál, ami a nézők
és a fellépők számára hangulati több-
letet ígér” – nyilatkozta dr. Pergel Elza,
a kuratórium titkára. Elmondta azt is,
az alapítvány célul tűzte ki, hogy segít-
séget nyújtson határon belül és a ha-

Gyöngyszemek az értelmi
fogyatékos gyermekekért

táron kívül élő leginkább rászoruló
magyar állampolgároknak és szerve-
zeteknek. 

Jó néhány olyan család van Győr-
ben, akik nagyon nehéz körülmé-
nyek között nevelik sérült gyerme -
küket – mondta dr.  Pergel  Elza.
– Több olyan értelmi fogyatékos ta-
nulóról tudunk, akinek iskolai étkez-
tetését nem tudja a családja finan-
szírozni. Az iskolaév végéig ezt a té-
rítést az alapítvány fizetné meg he-
lyettük, másrészt a körülményeik ja-
vítása érdekében családonként egy-
szeri, a befolyt összegtől függő
pénzbeli támogatást adunk.

Az est védnöke Simon Róbert
Balázs alpolgármester lesz, aki ma-
ga is sokat tesz annak érdekében,
hogy azok, akik segítségre szorul-
nak, meg is kapják – fogalmazott a
titkár, aki abban bízik, sokan válta-
nak jegyet az estre, sokan fognak
össze velük a támogatásra szoruló-
kért, az előadás pedig igazi élményt
jelent majd.

Jegyek a helyszínen, a Látogatóköz-
pontban és a Kisalföld pavilonban kap-
hatók 3200 forintos egységáron. 

www.robinsontours.hu

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!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

„Mozgásszínház
külső és belső
utazóknak”
szerző: gy. p.
fotó: újvárosi művelődési ház

A celldömölki Soltis Lajos Színház a
népszerű Újvárosi esték programsoro-
zat következő vendége: a lendületes
társulat a Me ne dék/Asylum című moz-
gásszínházi előadását hozza el az Újvá-
rosi Művelődési Házba szombaton.

Az Asylum története egy panzióban játszódik
az elképzelt Kelet- Európa képzelt háború
utáni időtlenségében. A szállót egy család
vezeti: a katonaözvegy anya, a fia és a lánya.
Az édesanya, Marja gyöngédségtől és szen-
vedélytől mentesen neveli gyermekeit, Varját
és Grisát. Az ő rideg világukba utazók érkez-
nek: három különleges, magabiztos férfi –
enyhülni látszik a család elzártsága. Ők „vi-
szik táncba” a két később érkező szereplőt,
egy leszerelt katonát és a szeretőjét. „Vélet-
lenszerűen” összeverődött emberek közös lé-
lekörvénye ez az egyetlen éjszaka – testek-
ben elbeszélve, hiszen a test, a tánc sokszor
kifejezőbb a szavaknál.

Az egyórás előadást Benkő Ágnes írta és
rendezte.
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Tavaszig tart a pálinkakóstolások és a pá-
linkavacsorák időszaka. Ez jó alkalom arra,
hogy áttekintsük a nemrégiben hungari-
kummá nyilvánított, feltörekvő nemzeti ita-
lunk múltját, jelenét, jövőjét és a gasztronó-
miához kapcsolódásának lehetőségeit. Ka-
lauzunk a témában Barabás Attila, a Ma-
gyarországi Pálinka Lovagrend kincstárno-
ka, a Pannonhalmi Pálinkárium vezetője.

A pálinka az idők során meglehetősen rögös,
ugyanakkor mindvégig rendkívül érdekes úton érte
el jelenlegi megbecsülését – kezdi bevezetőjében
Barabás Attila. 

A kezdetek
Ha visszatekintünk az 1800-as évekbe, láthatjuk:

a pálinka a mindennapok itala volt, amit fogyasztot-
tak munkavégzés után, az ünnepek során, de az ét-
kezések úgymond természetes velejárója is volt.
Mindannyiunk számára ismeretes a „Pálinkás jó
reggelt!” kifejezés, amely szintén a párlat népszerű-
ségére utal. A „mézes hetek” szófordulat magyará-
zata szerint a korabeli menyegzőt követően az ifjú
asszonynak mézes pálinkát kellett innia annak érde-
kében, hogy minél hamarabb gyermekáldás érkez-
zen a házhoz. A boldogasszony, az öröm és az avató
pálinkák mind az ünnepek italai voltak. A torospá-
linka vagy a disznóölő-pálinka régebben is a gaszt-

ronómiához, az étkezési szokásokhoz kapcsolódott.
A népi gyógymódok között híresek voltak a pálinka
gyógyító hatásai. A pálinkát gyomorbajokra, külső-
belső kenegetésekre, reumára és egyéb megbete-
gedésekre is javallották. A pálinkának komoly múlt-
ja van, ami a mindennapi élet részévé tette a fo-
gyasztását.

1950-es évek
Nem tett jót a hagyományokkal rendelkező pá-

linkának az elmúlt ötven évben kialakult negatív kép,
amely szerint a pálinka a lerészegedés itala. Azért
alakulhatott ki ilyen népítélet, mert az 1950-es
évektől kezdve, egy olcsó, a pálinkát helyettesítő ter-
mék került be a közfogyasztásba, ami a mámort
szolgálta.

Közelmúlt
A közelmúltra rátérve elmondható: az 1990-es

években fogalmazódott meg, hogy a pálinkát vissza
kellene pozicionálni oda, ahol valamikor volt.

A pálinka és a gasztronómia 
„Emeljük ki a füstös kocsmákból, és legyen a pálin-
ka az elegáns úri szalonok, a baráti társaságok, az
étkezések kísérője” – hangsúlyozza Barabás Attila,
aki úgy látja: éppen az elmúlt tíz, tizenöt év az, amely
alapot biztosított arra, hogy a pálinka visszanyerje
a rangját, és ebben a gasztronómiának óriási jelen-
tősége volt és van.

Mint a győri szakember részletezi: a hazai gaszt-
ronómiában dolgozó étteremtulajdonosok és étte-
remvezetők felismerték, hogy a minőségi pálinka
egyedi arculatot, egyedi színt adhat az éttermeknek.
Egy magyar vendéglőben nem kell feltétlenül rumot
és vodkát felszolgálni, ha itt vannak a kimondottan
nagy hozzáadott értékkel bíró helyi termékek.

Napjaink és a pálinka
A jelenbe áttérve, a pálinka életében mérföldkő-

nek tekinthető 2010-es év környéke, amikor egy
egészen döbbenetes változás történt. A whisky-k
visszaszorultak a magyar szeszesital-piacról, így ki-
kerültek a gasztronómiából, egyúttal elfoglalták a
helyüket a pálinkák. Persze ehhez kellett, hogy a pá-
linkának a presztízse felemelkedjen.

Most, amikor zajlanak a pálinkakóstolások és
pálinkavacsorák elmondhatjuk: a Pannonhalmi
Pálinkáriumban is rendszeresen vendégül látjuk
a pincéreket, a séfeket, az étteremvezetőket, a
tulajdonosokat, hiszen alapelvünk, hogy a főzdét
legalább egyszer látni kell. Az üzemben mindenki

Nem kupicából, hanem pálinkás kehely-
ből isszuk a szoba-hőmérsékletű pálin-
kát, amelyet először meg kell illatolni,
utána következik az ízlelés és kis kor-
tyokban lehet lenyelni.
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házassága
ráeszmél arra, hogy a pálinka egy olyan ital,
amely az ételekhez, az ételek mellé nagyon jól il-
leszkedik és itt kapcsolódik össze a pálinka és a
gasztronómia.

Pálinka a gasztronómiában
A pálinkát öt plusz egy módon lehet fogyaszta-

ni: ihatjuk étkezés előtt, ez a klasszikus aperitif ital.
Ma azt az elvet valljuk, hogy akármilyen étkezésbe
kezdünk, az evést egy könnyű pálinkával indítjuk.
Ehhez ajánlható a szamóca-, a meggy- és a málna -
 pálinka. 

A következő, amikor az ételek mellé isszuk a pá-
linkát, tehát kiválasztunk főételnek például egy sült

szarvascombot barna mártással és ehhez kortyol-
gatunk egy ágyas szilvapálinkát.

Az étkezés befejeztével, emésztést segítőként
is fogyasztjuk a pálinkát. Ez főleg akkor tanácsos,
amikor nehezebb ételt, pl. csülköt vagy zsírosabb
ételt ettünk. A pálinka étrendi hatása jó, kimondot-
tan jól bontja le a zsírokat. Erre a célra már egy
markáns ízvilággal rendelkező pálinkát szoktunk
választani. Többek között törkölypálinkával jól le-
zárható az étkezés. 

Most van terjedőben Magyarországon a pálin-
ka parfümként való felhasználása. Ebben az eset-
ben egy kis pumpával az ételekre szórjuk a pálin-
kát. Az aszalt barackkal töltött csirkemellre ráper-
metezhetünk egy ágyas barackpálinkát. A hideg
málnalevesre porlaszthatunk meggypálinkát. Né-
hány fújás, spriccelés a pálinkából, és az étel meg-
lévő ízét is kiemeljük. 

A konyhaművészet határát súrolja az a megol-
dás, amikor a szakácsok a pálinkát bedolgozzák az
ételek alapanyagába. Ilyenkor a pálinkát pácolásra
vagy egyszerűen ízesítőként használjuk. A szilvapá-
linka például a vadételek nagyon jó páca, míg a ha-
lak pácolására egy-két órára a birspálinka remekül
használható. Ezzel együtt a pálinkát különböző kré-
mekbe, szószokba, süteményekbe is bele lehet süt-
ni-főzni.

A ráadás, vagyis a hatodik felhasználása a pálin-
kának az, amikor egyszerűen beülünk valahová és
megisszuk. Ha egy baráti körben társasági italként
fogyasztjuk a pálinkát és nem is eszünk mellé éte-
leket. Ekkor az a lényeg, hogy el lehet beszélgetni a
pálinka mellett. 

Néhány tipp
A pálinka egy határozott, karakteres, domináns

ital, ezért a harmóniára kell törekedni. A hasonlót a
hasonlóval fogyasszuk. Ezen elv mentén elmondha-
tó, hogy a birspálinka nagyon jó kísérője a hideg elő-
ételeknek, a salátáknak, a halételeknek. A meggy-
és a málnapálinka például a gyümölcslevesek mellé
ajánlható. A barackpálinka általában a szárnyasok-
hoz társítható, például pulyka- és csirkesültekhez,
valamint töltött szárnyasokhoz. Ahogy haladunk az
ételsorokban előre, jöhetnek a nagyobb vörös hú-
sok – lehetnek sertés, marha vagy vadhúsok – ezek-
nek a kísérői már a markánsabb pálinkák. Itt már a
szilva, a fekete ribizli és a bodza dominál. Vadak
mellé mindenképpen fekete ribizlit, bodzát válasz-
szunk. A desszertekhez már a mézes pálinkákat,
párlatokat lehet ajánlani vagy például az érlelt pálin-
kákat. Az érlelt törkölypálinka fantasztikusan jól
passzol a somlói galuskához, a túrós réteshez és tú-
rógombóchoz. A kávézás szerelmesei a kapucsínó
ízvilágát is feldobhatják vele. 

Legfontosabb a harmónia
Meg lehet tehát találni azokat a pálinkákat, ame-

lyek a harmónia szerint passzolnak az ételekhez. Ép-
pen ez zajlik napjainkban, a pálinkakóstolások és pá-
linkavacsorák időszakában, amikor a pálinka még a
sokat látott szakembereknek is tud újat mutatni. A be-
vált ötletekkel hamarosan az éttermekben is találkoz-
hatunk – tekintett a jövőbe Barabás Attila.

További részletek gyôri központunkról:
https://my.samsung.hu/smartkozpont 

Gyôr, Türr István u. 20.
Tel.: 96/254-944, 06-30/455-5908

2014. március 21-tôl március 28-ig

AJÁNDÉK + 2 ÉV
SAMSUNG GARANCIA
a nálunk vásárolt akcióban részt vevô termékekhez!

SAMSUNG
EXTRA árak!

Próbálja ki korunk digitális otthonának vívmányait,
a Samsung legújabb készülékeit mûködésük
közben Európa elsô 4 az 1-ben koncepciójú
regionális Samsung-központjában!

SAMSUNG SMART ÉS PRÉMIUM
MEGOLDÁSOK KÖZPONT
értékesítés-szerviz-bemutatóterem

SAMSUNG TV UE32EH4003
74.990 Ft helyett 69 990 Ft

SAMSUNG MOSÓGÉP
WF80F5E5W4W
159.990 Ft helyett
144.990 Ft

15% kedvezmény
minden telefon és tábla-
gép gyári tartozék árából!
Érvényes: 2014. márc. 21—28-ig
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

A városi ünnepségsorozat az
1848–49-es hősökről és korunk
győri alkotóiról szólt.

A városi megemlékezésen Borkai Zsolt
polgármester úgy fogalmazott, „a már-
cius 15-i események olyan történelmi
mozzanatok voltak, amelyek nem csak
a magyar nemzetnek, de egész Európá-
nak muníciót adtak a szabadság iránti

cselekvés mezején.” A polgármester
megemlékezett az egy évvel ezelőtt tör-
tént hóhelyzetről is: „Talán szimbolikus,
hogy mindez épp március 15-én tör-
tént. Bátorsággal, szeretettel és önzet-
lenséggel viseltettünk egymás iránt,
mint ahogy a ’48-as ifjak viseltettek
nemzetük iránt. Ezek azok a pillanatok,
amelyek a leginkább rávilágítanak arra
a lelki kötelékre, amely minden vitánk,
minden nézetkülönbségünk ellenére
összeköt bennünket.”

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter emlékező beszédében ezt a gon-
dolatot folytatta: „Hatalmas dolog az
a szép és értékes gyakorlat, hogy a kü-
lönbözőségek ellenére, mi itt Győrben
együtt tudunk, és együtt akarunk len-
ni, mert így kívánjuk átélni, nemzetünk
örömteli és felszabadító élményét.
Mert azt valljuk, hogy ma is sokkal
több minden köt és kovácsol össze

ÚJVÁROSI TÁNCHÁZ

2014. március 22-én 19 órától a Hotel Klastromban
Zenél: Németh Dénes és zenekara. A belépés díjtalan.

NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001

Március 15. – a szabadság napja
bennünket, mint ami szétválaszt.”
Hozzátette, „nekünk ma itt Győrben
egységesnek kell lennünk, hogy foly-
tatni tudjuk a megkezdett munkát,
tenni tudjunk másokért és önmagun-

kért, városunk közösségéért és ma-
gyar hazánkért.

A nap folyamán Borkai Zsolt polgár-
mester ünnepi díszközgyűlés kereté-
ben adta át a Győr Megyei Jogú Város
Díszpolgára címeket, a Pro Urbe Győr
díjakat, valamint a 2014. évi városi saj-
tódíjakat. Kolozsváriné Csay Renáta
többszörös világbajnok kajakozó pél-
daértékű sportpályafutása, valamint
országos és nemzetközi szinten is ki-
magasló teljesítménye elismeréseként
prof. dr. Rechnitzer János tanszékve-
zető egyetemi tanár pedig az első győ-
ri akadémiai kutatócsoport létrehozá-
sában vállalt meghatározó szerepe,
több évtizedes magas színvonalú

oktató- és kutatómunkája, valamint a
Jog- és Gazdaságtudományi Kar dok-
tori iskolájának megszervezésében és
irányításában végzett kiemelkedő je-
lentőségű tevékenysége elismerése-

ként vehette át a díszpolgári címet.
Pro Urbe Győr díjat kapott Czapáry
Endre nyugalmazott középiskolai ta-
nár több évtizedes elkötelezett, ki -
emelkedően eredményes oktató-ne-
velő munkája, országosan is elismert
tankönyvírói munkássága, valamint a
Bolyaiak szellemi hagyatékának gon-
dozásában és kutatásában kifejtett
példaértékű tevékenysége elismerése-
ként, Tőke Péter Miklós író színvona-
las, értékteremtő alkotóművészeti és
oktató-nevelő tevékenysége, valamint
az ifjúsági és a tudományos-fantaszti-
kus irodalomban betöltött kiemelkedő
jelentőségű szerepe elismeréseként,
valamint Váray László Zoltán zenetanár

elhivatott, magas színvonalú művésze-
ti és oktatótevékenysége, népzenei ku-
tatómunkája, valamint a győri ütő-
hangszeres képzés magalapításában
vállalt meghatározó jelentőségű szerepe

elismeréseként. Az idei sajtódíjat B.
Németh Péternek, a Győr+ Televízió
szerkesztő-műsorvezetőjének és Ber-
kó-Horváth Gergelynek, az MTI me-
gyei tudósítójának ítélték oda. 

A kitüntetettek nevében dr. Rech-
nitzer János úgy fogalmazott, „szeren-
csések vagyunk, hogy Győrben élhe-
tünk, hiszen ez a város a magyar mo-
dernizáció ikonja, ez a város jó példá-
val jár elöl, hogy miként lehet előbbre
jutni.” Hozzátette, a legnagyobb elis-
merés az, amit az ember a saját közös-
ségétől kap. 
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A Lüktető Belváros projekt keretében számos bel-
városi utca újul meg. A napokban a Kis Baross út
felújítását kezdték meg a szakemberek.

A sétálóutca Kazinczy utca és Király utca közötti sza-
kasza új burkolatot kap, amely természetes kőből készül,

 

A kormányváltás jelöltje

     

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Mogyorós és a Törökverő
utca felújítása során a köz-
tes zöldterületet is megújí-
tották, ahol a játszótér mel-
lett egy igazi családi, közös-
ségi park jött létre.

„Az önkormányzat arra törekszik,
hogy az egyes városrészek ki -
egyensúlyozottan fejlődjenek.
Győrszentivánon 2006 óta több
mint harminc utca vagy útszakasz
felújítása készült el, és jelenleg is
több beruházás zajlik – mondta
Borkai Zsolt polgármester, aki
hozzátette, Győrszentiván a város
egyre bővülő területe, ahova sok
fiatal család költözik. Hangsúlyoz-
ta, a mostani fejlesztés nem csu-
pán a közlekedés javítását szolgálja,

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Útfelújítás és piknikpark Győrszentivánon
de az itt élők kikapcsolódását is,
hiszen a park kialakításával a gye-
rekek biztonságban használhat-
ják a játszóteret.

Dr. Sík Sándor a városrész ön-
kormányzati képviselője kifejtette,

fontosak azok az infrastrukturális
beruházások, amelyek az itt élők
mindennapjait könnyítik meg. Ez-
úttal két utca felújítását sikerült úgy
megvalósítani, hogy az egyben biz-
tonságossá tette a játszóteret a

gyermekek számára, a lakóknak
pedig egy újabb lehetőséget nyi-
tott a közösségi programokra. 

A Törökverő és a Mogyorós utca
csatlakozásában korábban a pálin-
kafőzde állt. Ennek a 2000-es évek
közepén történt elbontásával nyílt
meg a lehetőség a közterület ren-
dezésére. A háromszög alakú út-
csatlakozásokat úgy alakították át,
hogy az egyik Mogyorós úti ágat le-
zárták. Ezzel a köztes zöldterület
biztonságossá vált a gyerekek szá-
mára, így jöhetett létre az új piknik-
park. A 26 millió forint értékű felújí-
tás során új aszfaltot kapott a Török-
verő utca, valamint a lakóutcaként
„üzemelő” Mogyorós utca is – kö-
zölte Stanicz Tamás, a város Útke-
zelő Szervezetének intézményveze-
tő-helyettese. Az önkormányzati
beruházáshoz a lakosság is hozzá-
járult a piknikpark kialakításával.

Készül a Kis Baross út
a 620 négyzetméteres területre antracit bazalt és vilá-
gosszürke gránit fűrészelt kockakövek kerülnek. Az új
kőburkolat az előző szakasz kőkiosztására hasonlít majd,
diagonál elrendezéssel – tájékoztatta lapunkat Máthé-
Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet szóvivője.

A munkálatok ideje alatt az útszakasz egy sávján
továbbra is közlekedhetnek a gyalogosok, akik a felújí-
tás után nem csak szebb, de kényelmesebben járható
felülettel találkozhatnak majd. A Kis Baross út felújítá-
sával párhuzamosan folytatódik a munka a Dr. Kovács
Pál utcában is, ahol elkészült az útburkolat alapja, ettől
a héttől a kőburkolat készítése veszi kezdetét. „Úgy ter-
vezzük, hogy mindkét utcafelújításunkat április végén
fejezzük be. Ezt követően, várhatóan április végén
kezdjük el a Király utca teljes körű útburkolat-felújítá-
sát. A 4200 négyzetméteres útpályaszerkezet elbon-
tása, új alap építése és a kőburkolás időigényes mun-
ka, amit befolyásol, hogy a munkaterületen belül a
gyalogos forgalmat – társasházakhoz, üzletekhez –
biztosítani kell – zárta a szóvivő.

ÚJRA a történelmi
belvárosban!
Komjáthy Ékszer
Gyôr, Jedlik Ányos u. 13.
(A Széchenyi térnél az Aranyhajó
patikával szemben)

Szeretettel várjuk minden
kedves ügyfelünket,
minôségi kiszolgálással,
diszkrét környezetben!

Nyitva tartás: 
hétfô—pentek 9—18 óráig,
szombat 9—14 óráig

Elérhetôségeink:
telefon: 96/310-354
mobil: +36-20/808-4147
e-mail: komjathy@komjathy.hu

Elköltöztünk!
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Az őszi közgyűlése után a Nyugat-Du-
nántúl Turisztikai Régió szakmai napját
a győri Városházán rendezte a Magyar
Fesztivál Szövetség, amelyre a régióban
dolgozó turisztikai szakembereket vár-
ták. Elekes Zoltán, a szövetség alelnöke
lapunknak elmondta, a Magyar Turiz-
mus Zrt.-vel közösen szervezett prog-
ramsorozat tervezésekor nem volt kér-
dés, hogy a nyugat-dunántúli állomás
éppen Győr lesz, hiszen gazdag feszti-
vál-életével, turizmusának dinamikus
fejlődésével az ország egyik fontos ide-
genforgalmi központja. Az alelnök kifej-
tette, a szakmai program célja, hogy a
fesztiválszervezőknek segítséget nyújt-
sanak egy sikeres turisztikai évad lebo-
nyolításához, amelyben szerepet játsz-
hat például a tematikus programcsoma-
gok közös összeállítása, de a különböző,
technikai jellegű információk, mint pél-
dául a rendezvények hatóságok általi en-
gedélyeztetésének bemutatása is. 

A nap során Tama István, a Magyar
Turizmus Zrt. Nyugat-Dunántúl Turiszti-

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0255 azonosítószá-
mú, „Munkaerő-piaci kapacitás fejlesztés és
erősítés a Czinka Panna Roma Kulturális
Egyesületnél” című projektje 2014. március
végén fejeződik be. Az egyesület a szolgáltatói
kapacitások megerősítését tűzte ki célul, kü-
lönösen a hátrányos helyzetű térségekben.

A 2013. április 1. és 2014. március 31. között
megvalósított projekt előzetes helyzetfel-
mérése rámutatott arra, hogy a szervezet
belső kapacitásainak erősítésére, a szerve-
zeti kultúra fejlesztésére van szükség, mely
a nyújtott szolgáltatások minőségének javí-
tását, a változó társadalmi és gazdasági fel-
tételekhez való igazodást, szakmai innová-
ciós képességek megerősítését szolgálja. 
Az egyesület konkrét célja az volt, hogy na-
gyobb esélye legyen a munkaerő-piaci szolgál-
tatások rendszerébe való bekapcsolódásra
és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdemé-
nyezések kidolgozására, megvalósítására. Fon-

Sajtóközlemény

Munkaerő-piaci kapacitás fejlesztés és erősítés
a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesületnél

tos volt továbbá, hogy a kidolgozott sztende-
reknek megfelelően fejlődjenek a munkatár-
sak készségei; az egyesület átlátható protokol-
lok alapján biztosítsa szolgáltatásai minőségét,
hatékonyságát, és az ügyfelek útját a szervezet-
nél; az egyes munkaerő-piaci szolgáltatásoknál
a TÁMOP 2.6.2-es projekt keretében kidolgo-
zott sztendereknek megfelelően kerüljenek ki-
alakításra a szolgáltatások. A szervezetfejlesz-
téshez kapcsolódóan elkészült a helyzetkép,
melynek során képet kaptunk az egyesület ak-
tuális helyzetéről és állapotáról. Ezt követően
a fejlesztési terv kidolgozására került sor,
amely tartalmazza a beavatkozási pontokat és
az elérni kívánt eredményeket. A szervezetfej-
lesztési tevékenységgel párhuzamosan zajlott
a minőségbiztosítási rendszer kialakítása,
melynek célja az egyesület felkészítése, alkal-
massá tétele volt a 2.6.1-es projekt keretében
kidolgozott akkreditációs rendszernek való
megfelelésre. A projekt befejezésekor a szerve-
zet erősödik meg, amelynek működése stabi-
labbá és szakszerűbbé válik. 

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
Cím: 9023 Győr, Herman Ottó u. 16.
E-mail: czinka.panna@freemail.hu
Web: www.czinkapanna.hu

Ismét Győrben
a Fesztivál Szövetség

kai Régiójának marketing igazgatója ad-
ta át a Nyugat-Dunántúl Turisztikai Ré-
gió kiemelt kulturális és örökségturiszti-
kai rendezvénye címeit. Ezt az elisme-
rést két évvel ezelőtt öt győri program is

elnyerte, a Győrkőcfesztivál, a Barokk
Esküvő, a Magyar Táncfesztivál, az Ad-
vent Győrben és az Öt Templom Fesz-
tivál minősítése öt évre szól, vagyis
2017-ig kiemelt fesztiválok. A régió-
ból ezúttal hat rendezvény nyerte el a
címet, így összesen 29 esemény tarto-
zik a körbe. Tama István kérdésünkre
úgy fogalmazott, Győr a régió minősé-
gi fesztiválokkal legjobban ellátott vá-
rosa, nem véletlen, hogy a cím újoncait
is itt köszöntötték.
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kép és szöveg: gy. f. z.

2014. április 15-én, az 1983-ban, több mint 30 évvel
ezelőtt Kocsis Zoltán által alapított Budapesti Feszti-
válzenekar vendégszerepel a győri Richter Teremben,
amelyet ma már a világ tíz legjobb zenekara között tar-
tanak számon. Az alapítás óta a zenekar művészeti ve-
zetője Fischer Iván Kossuth-díjas karnagy, akinek mun-
kája eredményeként a Budapesti Fesztiválzenekar Ma-
gyarország utazó zenei nagykövete lett, s állandó ven-
dége a világ leghíresebb zenei központjainak, úgymint
Carnegie Hall, Lincoln Center, Konzerthaus Wien,
Concertgebouw Amsterdam. A Sándor János bérlet-
sorozat zárásaként megrendezésre kerülő koncerten

Budapesti Fesztiválzenekar a Richter Teremben
a világhírű zenekart ezen az estén a nemzetközi zenei
élet kiválósága, Dmitrij Kitajenko karnagy vezényli. Az
1940-ben, Szentpéterváron született orosz karmester
14 évig volt a Moszkvai Filharmonikus Zenekar zenei
igazgatója, első karmesterként dirigálta a Frankfurti
Rádió Szimfonikus Zenekarát, illetve gyakori meghívott
vendégkarmesterként olyan világhírű zenekarokat ve-
zényelt, mint a Berlini Filharmonikus Zenekart, a Bécsi
Szimfonikus Zenekart. Hegedűn közreműködik a világ
egyik legjobb hegedűművészének aposztrofált Szer-
gej Krilov. Az esten Rimszkij-Korszakov, Sosztakovics,
Prokofjev és R. Strauss művei csendülnek fel.

Jöjjön el ön is, és legyen részese ennek a nagy-
szerű koncertnek!

Webáruházunkból is rendelhet házhoz szál l í tással!

MÁR 20 ÉVE PONTOSAN 1994—2014

Győr, Apáca u. 10. Tel.: 96/328-399, mobil: 20/352-1416, e-mail: csapobalazs@ora-oras.hu

www.ora-oras.hu
CSAPÓ BALÁZS órás

A Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér
Gyermekkönyvtára pályázatot
hirdet „Kalandos kirándulás –
Légy te Rágcsália legjobb tu-
dósítója” – alsó tagozatos diá-
koknak (I. kategória) és „FILM-
MÁNIA” Egy képzeletbeli ri-
port! – felső tagozatos tanulók
(II. kategória) részére.

Légy te Rágcsália legjobb tudósítója!
Az alsó tagozatosoknak ma-

ximum egy A/4-es oldal terje-
delmű kalandos (izgalmas, vic-
ces vagy akár ijesztő) kirándu-
lásról szóló kitalált vagy valósá-
gos eseményen alapuló írás-
beli tudósítást kell beadniuk. A
felsősöknek pedig ugyanekko-
ra terjedelmű valós vagy kita-
lált riportot vagy interjút kell

készíteniük szabadon válasz-
tott színművésszel.

A műveket a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér
Gyermekkönyvtára címére kérik el-
juttatni személyesen vagy postai
úton. (9023 Győr, Herman Ottó u.
22.) április 25-ig. A borítékra kérik
ráírni a pályázó nevét, címét, telefon-
számát, e-mail címét, iskoláját.
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Gyôr Telekom üzletek:

Budai út 1. – Árkád Bevásárlóközpont
Baross Gábor u. 7.

LSS' Com Kft.:

Vasvári Pál út 1/a. – Gyôr Plaza
Fehérvári út 3. – Interspar

A Győri Alkotók Napóra Egyesületéhez
színvonalas képzőművészeti és irodalmi
alkotások, gyönyörű kiadványok, meg-
hitt és izgalmas kiállítások, könyvbemu-
tatók sora kötődik. Az egyesület két ala-
pító tagjának, Kónya Ildikó képzőmű-
vésznek és Arany Piroska írónőnek az
irányításával, valamint Szöllősi Zoltánné
iskolaigazgató támogatásával létrejött
az a rendkívüli kezdeményezés, melynek
során a nádorvárosi Kálvária Utcai Ének-
Zenei Általános Iskola diákjai – hagyo-
mányteremtő szándékkal, bár hagyo-
mányosnak egyáltalán nem mondható
foglalkozások keretében – ismerhetik

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az Árkád bevásárlóközpontban nyitotta meg
győri Régióközpontját az AXA Bank. Itt Ko-
vács András, a pénzintézet működéséért fele-
lős igazgatója bejelentette, a bank vezetősé-
ge összesen kétmillió forintos támogatásban
részesített három alapítványt, amelyekre a
közelmúltban megtartott internetes szavazás
során a legtöbb voks érkezett.

A régióközpont megnyitásával az AXA Bank célja az
volt, szorosabbra fűzze a kapcsolatot az ügyfeleivel
– mondta Tóth Mónika, a központvezető. Hozzátette:
„az elkötelezettség mellett az is fontos, hogy aktív
részesévé váljunk a helyi közösségek mindennapja-
inak”. A pénzintézet támogatásban részesített há-
rom közhasznú szervezetet. A felhívásra közel 7500
szavazat érkezett az alapítványok támogatóitól.

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány 1
millió forintos támogatásban részesült, amit a főapát-
ság gyümölcsöskertjében, a Hospodárban felépülő,
1600 négyzetméteres kosárlabdacsarnok építéséhez
adnak hozzá. Az Emberek az Állatokért Alapítvány 600
ezer forintot kapott a banktól, amit a fő kennelépület
burkolási munkáira fordítanak. A Gézengúz Alapítvány
a 400 ezer forintot az eltérő fejlődésmenetű, sérült, hát-
rányos helyzetben lévő gyermekek összetett diagnosz-
tikájára és terápiájára kívánja fordítani. 

Több mint kiállítás
meg az alkotás örömét, az alkotók ta-
pasztalatait, gondolatait.

Az évente két alkalommal tervezett,
egy hónapig tartó kiállítás helyszínén –
a Kálvária-iskola hangversenytermé-
ben – képzőművészeti és irodalmi fog-
lalkozásokon vesznek részt a gyerekek,
lehetőséget kapnak ezzel arra, hogy
méltó környezetben, közvetlenül az al-
kotóktól tanulva megismerhessék a kü-
lönböző kézműves technikákat, beszél-
gessenek az írókkal, költőkkel. Az első in-
teraktív kiállítás az elmúlt pénteken nyi-
totta meg kapuit, és április 16-ig látható
az intézményben. Az egy hónapig tartó

időszak alatt minden felsős osztály a rajz -
órákon megtekinti a kiállítás anyagát,
egy alkalommal pedig a gyerekek egy
csoportja a kiállító művésznő vezetésé-
vel kipróbálhatja a foltvarrás technikáját.

A színházi világnaphoz és a költészet
napjához kapcsolódóan Arany Piroska
írónő tart rendhagyó irodalomórákat, va-
lamint az iskola azon tanulói, akik az „Ol-
vass és alkoss!” elnevezésű országos
irodalmi-képzőművészeti versenyen in-
dulnak, kötetlen beszélgetés keretében
megoszthatják a gondolataikat, tapasz-
talataikat a különböző művészeti terüle-
tek összekapcsolásáról.

Megnyílt az AXA
Bank győri
régióközpontja 



Tiszta Magyarországot!

ELVESZETT ÉS ÚJ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK
Nemzetközi szimpózium Győrben 2014. március 28‐án, pénteken 17 órakor
a Konferencia Hotelben (Apor Vilmos püspök tere 3.)

ELVESZETT EMLÉKEK ÉS ÚJ ÉPÍTÉSZET AUSZTRIÁBAN • Dr. Andrea Nussbaum építész (Bécs)

MÓDSZEREK ÉS INTÉZKEDÉSEK A MODERN KOR SZLOVÁK ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEINEK MEGMENTÉSÉRE
• Dr. Peter Szalay Szlovák Tudományos Akadémia Építészeti Intézete (Pozsony)

GYŐR ELVESZETT ÉS ÚJ ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEI
• Dr. Winkler Gábor építész, egyetemi tanár (Győr)

Független szakértők az épített örökség védelméről

Regisztráció és a részvételi szándék jelzése: https://www.facebook.com/madaraszzsuzsalmp
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 22., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok –

Székely Gábor:
Batthyányi Strattmann László

05:23 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:05 Vízitúra
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Szabadság tér '89
12:55 KorTárs 
13:35 Az én világom: Amazonas
13:55 Telesport
15:55 Az arab fürdők története 

és élete 
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 Az örömapa 
22:15 Ghymes 30 
23:10 Hol az igazság? 
01:20 Rochester grófja - Pokoli kéj 

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
08:50 Max Steel 
09:15 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:35 Teleshop
10:35 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:10 Házon kívül
11:40 a'la CAR 
12:10 4ütem 
12:45 Balatonfüred–Gyöngyös –

Férfi kézilabda negyeddöntő
mérkőzés

14:30 Észak és Dél 
16:25 Apja lánya 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Amikor megállt a Föld 
21:30 Elrabolva 2. 
23:25 Apátlan anyátlanok 
01:40 Tengerparti fenegyerek 
02:10 A szív útjai 
03:05 A szív útjai 

05:25 Super Car 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:30 Astro-Világ
10:35 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:05 Állatőrség 
11:35 Babavilág 
12:05 Tűsarok 
12:35 13-as raktár 
13:30 Édes élet 
14:45 Édes élet 
16:00 Családi titkok 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Magánnyomozók 
20:00 A házinyuszi 

22:15 Az ének iskolája 
00:15 Fortress 2.: Pokoli űr 
01:50 Luxusdoki 
02:40 Xena 
03:30 Monk – Flúgos nyomozó 

06:40 Pecatúra
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Talpalatnyi zöld
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers Balla Zsófia: 

Magánytöredék
12:10 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
12:35 Robbie, a fóka 
13:20 Anna
15:10 Önök kérték!
16:10 Gázolás 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Fölszállott a páva
21:05 Hogy volt!?
22:00 Csillag születik
23:20 Dunasport
23:40 MüpArt – Balanescu Quartet: 

25 Years

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.)
18:40 Arrabona évszázadai (ism.)
18:50 Konkrét (ism.) 
19:05 Vény nélkül  (ism.)
19:30 Győr+ Sport (ism.)
20:25 Konkrét (ism.)
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Ráta (ism.)
21:35 Arrabona évszázadai (ism.)
21:45 Konkrét (ism.) 
22:00 Vény nélkül  (ism.)

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 23., VASÁRNAP
M1
06:55 Család-barát
09:00 Katolikus krónika
09:40 Megkeresni az embert Dévai 

Szent Ferenc Alapítvány 
Don Bosco Iskolaháza

10:05 Útmutató 
10:30 Kérdések a Bibliában – 

Takaró Károly – Meddig lesz 
gyalázatban az én dicsőségem?

10:45 Ortodox örömhír
11:10 Evangélikus ifjúsági műsor
11:15 Halász Béla püspök portré 
11:45 Zsinagógák - A Rumbach 

Sebestyén utcai zsinagóga
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Hétköznapi kifutó 
12:45 Célkeresztben 
13:15 Telesport – Sport 7
13:55 Út Rióba
14:25 Lengyelország 
14:55 Égigérő fű
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Egy asszony illata 

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
09:10 Max Steel 
09:40 EgészségKalauz 
10:15 Teleshop
11:15 Kalandor
11:45 Havazin
12:20 Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:55 Glee - Sztárok leszünk! 
14:00 Amikor megállt a Föld 
16:10 Bűnvadászok 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Sherlock Holmes 2. – 

Árnyjáték 

22:25 Amerikai pite 
00:25 Portré 

04:15 Monk – Flúgos nyomozó 
05:00 13-as raktár 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:40 Astro-Világ
10:45 Stílusvadász 
11:15 Stahl konyhája 
11:45 Több mint TestŐr 
12:15 Édes élet 
13:30 Édes élet 
14:45 Édes élet 
16:00 Megasztár 10! 
18:00 Tények
19:00 Napló v
20:00 A Nagy Duett 
22:50 Pimasz úr ott alszik 
23:50 Vágy és vezeklés 

08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:25 Lyukasóra
11:00 Élő világegyház
11:25 Beavatás 
11:40 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers Tóth Krisztina: 

Tévutak térképe
12:15 Ízőrzők: Szigetbecse
12:50 A királyné huszárja 
14:10 Hazajáró 
14:40 Szerelmes földrajz
15:15 Hogy volt!?
16:15 Életjel 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Magyar szív 
19:45 Önök kérték!
20:40 Rózsa Sándor 
21:25 Tizenhat város tizenhat lánya 
22:40 Dunasport
22:55 Heti Hírmondó
23:20 Klubszoba

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Kitekintő (ism.)
09:40 Ráta (ism.)
10:10 Arrabona évszázadai (ism.)
10:20 Konkrét (ism.) 
10:35 Vény nélkül  (ism.)
11:00 Győr+ Sport (ism.)
12:00 TV shop
17:30 Zooo+ (ism.)
18:00 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 Civil Kurázsi (ism.)
19:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
21:00 KultÓra (ism.)
21:55 Konkrét (ism.) 
22:05 Civil Kurázsi (ism.)
22:35 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
23:50 Műsorzárás

GYŐR+ TV

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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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 VoltTimer (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 VoltTimer (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Paks - Győri ETO FC NB I-es

labdarúgó mérkőzés (ism.)
11:05 TV shop
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Győr+ Sport (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Kamarai Magazin (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Kamarai Magazin (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 26., SZERDA
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 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:35 Gasztroangyal 
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 Szabadság tér '89
21:10 On The Spot: Diktátorok 

gyermekei 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
23:00 Sporthírek
23:03 Verssor az utcazajban
23:10 Summa
23:40 KorTárs 
00:10 Rex felügyelő 
01:00 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 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 Szulejmán 
23:15 Házon kívül 
23:50 Reflektor 
00:10 Isteni véletlen 
02:00 A szív útjai 
03:05 A szív útjai 

04:10 Eva Luna 
04:55 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 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Prérifarkas Blues 
03:50 Eva Luna 

MÁRCIUS 25., KEDD
M1
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 
14:30 Különleges mentőalakulat 
15:20 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 
21:15 Bosszú 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:55 Sporthírek
22:58 Verssor az utcazajban - 

Tolnai Ottó: Pilinszky kiskanala
23:05 Fekete krónika 
23:35 Fekete krónika 
00:05 Rex felügyelő 
01:00 Különleges mentőalakulat 
01:45 Everwood 
02:32 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt v
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 A mentalista 
23:05 Életre-halálra 
00:05 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:40 Reflektor 
00:55 A főnök 
01:55 Havazin 
02:25 A Grace klinika 
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 NCIS: Los Angeles 
23:55 Zsaruvér 
01:00 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 A titok gyermekei 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:05 Közbeszéd
09:30 Nóvum 
10:00 A hegyi doktor 
10:50 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:30 Utánam, srácok!
15:05 Hungarikum
15:30 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 Mire megvénülünk 
20:40 A hegyi doktor 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Büszkeség 
23:30 Kultikon 
23:45 Könyvajánló – Marie-Claude 

Monchaux: 
Nekem két szülinapom van

23:50 A szabadság ára 

MÁRCIUS 24., HÉTFŐ
M1
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 krónikája
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
23:00 Híradó
23:10 Sporthírek
23:14 Verssor az utcazajban – 

Kalász Márton: 
Chopin még átlépi a hattyút

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 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 Castle 
23:05 CSI: A helyszínelők 
00:05 Reflektor 
00:25 Minden lében négy kanál 
01:25 Kémpárbaj 
02:20 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

04:25 Napló 
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 

08:05 Könyvajánló – Győrei Zsolt-
Schlatovszky Csaba: Emmuska

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd
09:40 Isten kezében
10:10 Élő egyház
10:35 Rome Reports
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Utánam, srácok!
14:55 Hungarikum
15:25 A zenén túl
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 Linda 
20:55 A hegyi doktor 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
22:00 Dokureflex 
22:01 Besence Open 
23:20 Kultikon 
23:35 Könyvajánló – Győrei Zsolt-

Schlatovszky Csaba: Emmuska

06:50 TV torna (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 Kamarai Magazin (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Kamarai Magazin (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 VoltTimer (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra  (ism.)
08:00 Konkrét (ism.) 
08:15 Zooo+ (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
10:00 TV shop (ism.)
17:25 Paks - Győri ETO FC 

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

GYŐR+ TV

08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 Sportaréna
10:00 Barangolások 

a magyar-román határrégióban
10:15 A hegyi doktor 
11:00 Mire megvénülünk 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Utánam, srácok!
15:00 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:30 Magyar Teátrum Díjátadó 

Gála 2013.
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 Én, Strasznov Ignác, 

a szélhámos 
20:55 A hegyi doktor 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
22:00 Othello 
00:00 Kultikon 
00:15 Könyvajánló – 

Hermann Hesse: Demian
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 27., 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 Slovenski Utrinki
13:05 Kvartett
13:35 Summa
14:05 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 Fábry 
21:45 Munkaügyek 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban
23:20 A rejtélyes XX. század 
23:50 Történetek a nagyvilágból 
00:20 Rex felügyelő 
01:10 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 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Sztármagazin
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 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 Féktelen harag 
00:05 Brandmánia 
00:45 Reflektor 
01:00 Dollhouse – A felejtés ára 
02:05 a'la CAR 
02:30 Gálvölgyi-show 
03:05 A szív útjai 

04:35 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 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 Nyelvőrző
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:00 A hegyi doktor 
10:50 Én, Strasznov Ignác, 

a szélhámos 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers Toldalagi Pál: 

Anya és gyermeke
14:30 Utánam, srácok!
15:00 Erdélyi történetek 
15:35 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 Sándor Mátyás 
20:45 A hegyi doktor 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:50 Az áldozat 
23:10 Kultikon 
23:25 Könyvajánló – Wathy Zsuzsa:

Kávérajzok
23:30 Pozsgai Zsolt: Pipás Pista 

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 VoltTimer (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 VoltTimer
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 TV shop
17:25 Győri ETO FC - MTK 

labdarúgó Magyar Kupa 
mérkőzés  1.

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Széchenyi Híradó
20:30 Épí-Tech (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Széchenyi Híradó (ism.)
22:30 Épí-Tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 28., PÉNTEK
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 P'amende
13:00 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
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:25 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Párizsi mentősök 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban
23:15 Ha idegen vagy - 

A Doors története 
00:45 Rex felügyelő 
01:35 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 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 
22:00 A zöld íjász 
23:05 Gyilkos elmék 
00:05 Reflektor 
00:20 Odaát 
01:20 Kalandor (2014)
01:50 Az egység 
02:40 4ütem 
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 Hellboy II – Az Aranyhadsereg 
01:05 Tények Este
01:50 Aktív 
02:15 Szellemdoktor 
03:05 Eva Luna 
03:50 Családi Titkok 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül 
10:00 Széchenyi Híradó (ism.)
10:30 Épí-Tech (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó előzetes I.
17:57 Széchenyi Híradó (ism.)
18:25 Épí-Tech (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Beszélgetés Bodrogi Gyulával
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Beszélgetés 

Bodrogi Gyulával (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
07:30 Híradó
07:35 Kvartett
08:05 Könyvajánló – Szabó József 

János: Az Árpád-vonal útikönyve
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Szerelmes földrajz
10:10 A hegyi doktor 
10:55 Sándor Mátyás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Utánam, srácok!
14:55 Kövek és emberek
15:30 NB 2 (Ness Hungary) 

labdarúgó-mérkőzés
17:30 Térkép
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 Rocca parancsnok 
20:30 A hegyi doktor 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Sörgyári capriccio 
23:10 Kultikon 
23:25 Könyvajánló – Szabó József 

János: Az Árpád-vonal útikönyve
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

DIE AUSSTELLUNG
UND BÖRSE SCHIFFS –
und Eisenbahnmodelle er-
wartet am Samstag, den
22. März, zwischen 10:00
und 16:00 Uhr die alten und
neuen Interessierten im  Be-
zerédj-Schloss. Auf der
Ausstellung gibt es das 8-
Meter Modul des Ménfő-
csanaker Bahnhofs zu se-
hen, ebenso alte und mo-
derne Eisenbahnmodelle,
Gebäude und sonstige Mo-
delle. Der Eintritt ist frei.  

Das 15. Jubiläum des INTERNATIONA-
LEN GYŐR PERCUSSION FESTI-
VALS wird am 21.-22. März gefeiert. Ziel
des Festivals ist es über eine Popularisie -
rung der Trommlermusik hinaus den Ta-
lenten und Trommlernovizen vor Ort die
Möglichkeit zu geben, sich zu präsentie-
ren. Die Einzigartigkeit des Festivals zeigt
sich auch darin, dass sich die Vertreter
der jungen Generationen persönlich tref-
fen können und auf einer Bühne mit den
heimischen und internationalen Stars
des Faches musizieren können. Der Star-
gast des Festivals: Brian Tichy. Alle, die in-
teressiert sind und auf ein definitives

Stelldichein
des heimi -
schen Tromm -
ler le bens neu-
gierig sind,
sind herzlich
willkommen.
Weitere Infor-
m a t i o n e n :
www.percus-
siongyor.hu

Mit der neuen Programmreihe 1 KONZERT + 1 Ausstellung wird
die Angebotspalette des Rómermuseums bereichert. Als Finale
einzelner Ausstellungen werden mit Führung durch die Sammlung
und besonderen Konzerterlebnissen diejenigen erwartet, die in der
Museumsumgebung eine angenehme Zeit verbringen möchten.
Zum ersten dieser Anlässe können die Besucher die Ausstellung
unter dem Titel „Geheime Sammlung” unter Führung der Muse-
umsdirektorin Grászli Bernadett betrachten. In einem weiteren Teil
können die Besucher am 22. März um 18 Uhr das Konzert Arietta”
von Völner Eszter & Stummer Márton Arietta hören. Im Rómer Fló-
ris Museum für Kunst und Geschichte.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Die außergewöhnliche
FOTOAU SS T E L -
LUNG MIT DEM TI-
TEL Geschmäcker in
Bild und Hand erwar-
tet am 22. März, zwis-
chen 15:00 und 18:00
Uhr im Gasztro Sza-
lon Zivilgesellschaft
und Rómer Flóris Mu-
seum für Bildende
Kunst und Geschich-
te im Rómer Ház alle
Interessierten. Die
Ausstellung weckt
den Appetit zur Mög-
lichkeit des Erstehens
von hausgemachten
Produkten aus Man-
galica-Schwein, selbst -
gemachten Käsesor-
ten, Heil- und Gewürz -
pflanzen und Cserer
Weinen.

Die Galerie der „HÉT SZA-
BAD MŰVÉSZET SZEN-
TÉLYE“ (Sanktuarium der
Sieben Freien Künste) (Zrínyi
u. 13.) lädt Sie herzlich zur
Fotoausstellung „Lebenswe-
ge” ein, die der Besucher ab
26. März, 15.30 Uhr besich-
tigen kann. Die Ausstellung
wird vom künstlerischen Lei -
ter der Galerie, Dr. univ. Né-
meth Mária eröffnet und
kann bis 27. April, täglich
von 10:00-17:00 Uhr, kos-
tenlos betrachtet werden.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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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!

VUK MESÉJE kel életre táncszínpa-
don a Nemzeti Táncszínház és a Mű-
vészetek Palotája közös produkciójá-
ban. A mesejátékot a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ-
ban élvezhetik az érdeklődők március 23-án, 17 órai kezdettel.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló
A GYŐRI NEMZETKÖZI ÜTŐS FESZTIVÁL. 15. évfordu-
lóját ünnepli március 21–22-én. A fesztivál célja továbbra is az,
hogy az ütős muzsika népszerűsítésén túl lehetőséget kínáljon
a helyi tehetségek, ütős növendékek bemutatkozására. A fesz-
tivál egyediségét reprezentálja az is, hogy a fiatal nemzedék kép-
viselői személyesen találkozhatnak, és egy színpadon zenélhet-
nek a szakma hazai és nemzetközi sztárjaival. A fesztivál sztár-

fellépője: Brian Tichy. Mindenkit várnak, akit érdekel és kíváncsi a hazai ütőszenei élet
meghatározó seregszemléje. Bővebb információ: www.percussiongyor.hu

A PINCÉRFRAKK UTCAI CICÁK– Va-
rázslatos történet a varázslatos Pincérfrakk
utca varázslatos lakóiról, a Vaskakas Báb-
színház előadásában március 27-én 11 óra-
kor. Azoknak, akik hisznek a mesékben; és
azoknak, akik még nem. 

FORRADALMI KÖLTŐK,
nem forradalmi verseivel vár-
ják az érdeklődőket Irodalmi
Kávéház keretében a Kozi
Drink Bárban, március 26-án
20 órától. A belépés díjtalan. 

„Életutak” című fotókiállításának megnyitására hív A Hét Szabad
Művészet Szentélye Galéria (Zrínyi u. 13.). Mészáros László dr. és
Dániel István fotóművészek kiállítását, március 26-án, 15.30 órától
tekinthetik meg a látogatók. A kiállítást megnyitja dr. univ. Németh
Mária a Szentély Galéria művészeti vezetője. A kiállítás ingyenesen
megtekinthető április 27-ig naponta 10–17 óra között.

CINEGE, CINEGE, KISMADÁR. Című mesejátékát mutatja
be az Aprók színháza a Vaskakas Bábszínházban március 22-
én 10-és 16 órakor. Minden kicsit és nagyot szeretettel várnak.

ÍZEK KÉPEN ÉS KÉZBEN címmel különleges fotóki-
állításra várja az érdeklődőket a Gasztro Szalon Civil Tár-

saság és a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum március

22-én, 15 és 18 óra kö-
zött a Rómer Házban.
Házi mangalicatermé-
kek, kézműves sajtok,
gyógy- és fűszernövé-

nyek, cseri borok vásár-
lási lehetősége teszi íze-

sebbé a kiállítást.

1 KONCERT + 1 KIÁLLÍTÁS új
programsorozattal színesedik a
Rómer-múzeum kínálata. Egyes ki-
állítások záró rendezvényeként tár-
latvezetéssel és különleges kon-
certélménnyel várják mindazokat,
akik kellemes perceket szeretné-
nek eltölteni múzeumi környezet-
ben. Első alkalommal Grászli Ber-
nadett múzeumigazgató vezetésé-
vel láthatják az érdeklődők A titkos
gyűjtemény című kiállítást. Az est
további részében Völner Eszter &
Stummer Márton Arietta című
koncertjét hallhatják a tárlatlátoga-
tók március 22-én 18 órakor, a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeumban.

ROCK AND ROLL CLUB estet tartanak a Kozi Drink Bár-
ban március 22-én 20 órától. Minden szórakozni vágyó ér-
deklődőt várnak.

HANY ISTÓK, avagy a grófkisasszony és a lápi szörny tör-
ténetét tekinthetik meg a kíváncsi gyerekőcök a Vaskakas
Bábszínházban március 23-án 11 órakor Családi Matiné ke-
retében. 10 órától már az előadásra hangoló játékokkal vár-
ják az érdeklődőket.

ESZTERGÁLYOS CECÍLIA lesz a vendége a Bezerédj Tea -
délutánnak március 26-án 18 órakor a Bezerédj-kastélyban.
A Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes- és Kiváló művész
a színjátszás mellett kerámiák készítésével és festészettel is
foglalkozik. Az est során először a művésznő rövid műsorát
láthatják, majd beszélgetésre kerül sor.

HAJÓ- ÉS VASÚTMO-
DELL kiállításra és börzé-
re várják az érdeklődőket
a Bezerédj-kastélyban
március 22-én, szomba-
ton 10 és 16 óra között. A
kiállításon megtekinthető
a Ménfőcsanak állomás 8
méteres modulja, régi és
újkori vasútmodellek,
épület és egyéb maket-
tek. A belépés díjtalan.
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PR-CIKK EGÉSZSÉG-PIAC

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idei évben már huszadik alkalommal ren-
dezik meg városunkban azt a programsoro-
zatot, amely nemcsak felhívja a győriek fi-
gyelmét az egészséges életmód fontosságá-
ra, de szűrőprogramokkal, előadásokkal, ta-
nácsadással, életmódprogramokkal tám-
pontokat is ad annak megvalósításához.

„Az Egészség-Piac programsorozat célja, hogy, fel-
keltsük a lakosság figyelmét saját egészségük fontos-
ságára” – mondta el lapunknak Miklósyné Bertalanfy
Mária, az önkormányzat WHO-koordinátora. Akik el-
látogatnak egy-egy helyszínre, azoknak lehetőségük
nyílik többek között vérnyomás-, koleszterin-, vércu-
korszintmérésre, testsúly-, testzsír, testtömegindex,
csontsűrűség-vizsgálatra, szem-, illetve hallásvizsgá-
latra. Emellett különböző életmódprogramokon is
részt vehetnek, megismerkedhetnek szabadidős
sportokkal, a gyógytornával, az egészséges ételkészí-
tés fortélyaival, és míg a felnőttek tájékozódnak, a ki-
csiket gyermekprogramok szórakoztatják. 

Minden évnek van egy kiemelt témája, az idén a
WHO ajánlása alapján a vektorok (moszkitó, kullancs,

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Csak azért vagy sörös, mert egy üveg
minőségi borér t sajnálsz kiadni
4-5.000 Ft-ot? Boros vagy, de a minő-
ségi borokat nem, vagy csak ritkán tu-
dod megfizetni? Mi lenne, ha az általad

is kedvelt minőségi borok árai a pénz-
tárcádhoz igazodnának? Ha a fenti
kérdéseket már többször is feltetted
magadnak, de még nem kaptál rájuk
választ, akkor most eljött a te időd. A
Győrben megnyíló Borháló Borkeres-
kedés borszakértőjével, Németh Ág-
nessel és tulajdonosaival, Horváth

Egészség-Piac huszadszor
poloska és édesvízi csiga) által terjesztett betegségek,
„Kis élőlények, nagy fenyegetés” jeligével. A malária
2010-ben 660.000 ember halálát okozta. Magyarorszá-
gon főként a kullancsfertőzés veszélye áll fenn, a nyu-
gat-dunántúli megyék pedig a fertőzöttebb területek
közé tartoznak. Ezért a természetbe tervezett kirándu-
lás előtt a szükséges óvintézkedéseket érdemes meg-
tenni, hogy a kullancsok által terjesztett betegségek (ví-
rusos agyvelőgyulladás, Lyme-kór) kockázatát csök-
kenteni tudjuk. A kirándulás során célszerű a nadrág-
szárat betűrni a zokni alá, az inget vagy trikót pedig a
nadrágba. A rovarriasztó szerek csak néhány órára nyúj-
tanak védelmet. A bőrbe fúródott apró kullancs nehezen

észrevehető, ezért a kirándulás után minden testrészre
kiterjedően vizsgálatot kell tartani. A 72 óra elteltével el-
távolított kullancs, ha fertőzött volt, csaknem 100 szá-
zalékos bizonyossággal átadta a fertőzést. A kullancs
által terjesztett agyvelőgyulladás ellen van, de a
Lyme-kór ellen még nincsen védőoltás. 

Ízelítő a soron következő programokból
Az első három helyszínen elérhető szűrővizsgá-

latok, programok: vércukorszintmérés, emlővizsgá-
lat, fogászati tanácsadás, táplálkozási tanácsadás,
ételkóstoló, masszázs, játszóház.

További specialitások 
Gyirmót – Gyirmóti Művelődési Ház – március 28.

16:00–19:00: csontsűrűségmérés, koleszterinszint-,
vérnyomásmérés, szemvizsgálat, szemnyomásmérés,
testösszetétel-vizsgálat, testzsírmérés. Adyváros –
Móra Ferenc Iskola – március 29. 9:00–12:00: légzés-
funkció, vitálkapacitás-mérés, fitnesz, cselgáncsbe-
mutató, Játéktár, társasjáték-klub. Bácsa – Bácsai Mű-
velődési Ház – Március 29. 15:00–18:00: csontsűrű-
ség-, koleszterinszint-, vérnyomásmérés, szemvizsgá-
lat, testzsírszintmérés.

Részletek és időpontok a www.gyor.hu oldalon.

Borháló Borkereskedés nyílik Győrben
Bencével és Sztanity Szilárddal be-
szélgetek.

Mit tud a Borháló, amit más
borkereskedések nem?

Egy kívülről történő látásmód szük-
séges ahhoz, hogy meglássuk a „fától az
erdőt”. Azok, akik egy adott rendszerben
dolgoznak nap mint nap, erre nem

biztos, hogy képesek. A franchise rend-
szerben működő Borháló tulajdonosai
megtalálták a rést a hazai borkereskede-
lem pajzsán, és így egy teljesen új, az ed-
digi piaci szereplők számára láthatatlan-
nak tűnő tortaszeletet hasítottak ki ma-
guknak. De lehet, hogy az jobban szem-
léltetné a valós helyzetet, ha azt mondanám,

hogy amíg a piaci szereplők a már kiosz-
tott tortaszeletek nagyságán vitatkoztak,
addig a Borháló egy új tortát teremtett
meg magának, úgy hogy közben ez a le-
hetőség mindenki előtt nyitva állt. Na-
gyon leegyszerűsítve talán azt mondhat-
nám: nézd meg, hogy mit csinálnak a pi-
aci szereplők és te csináld az ellenkező-
jét! Drágán adják a bort? Adjad olcsób-
ban. Palackban (0,75 liter) adják a bort?
Akkor te adjad 1,5, 2, 3 és 5 literes Pet-
palackos vagy bag in box-os kiszerelés-
ben. Lesarkítva, nálunk a vevő fele árért
kétszer annyi bort tud vásárolni, mint
bárhol máshol.

Pet-palackos vagyis műanyag
palackos kiszerelés? Ez nekem
valahogy a tablettás borok vilá-
gát juttatja az eszembe. Mennyi-
re lehet meggyőzni az embe -
reket, hogy a rossz beidegződé-
sek, amik a Pet-palackhoz kö-
tődnek, ne jöjjenek elő?

Nem állítom, hogy a kezdet könnyű
volt, de nem is olyan nehéz, mint ahogy
elsőre hangzik. Az hogy mindösszesen
egy év leforgása alatt egy kósza ötletből
kiindulva mára országos szinten több
mint harminc franchise üzletünk műkö-
dik – amivel sikerült magunkra felhívni a
Magyar Franchise Szövetség figyelmét
annyira, hogy az Év Legdinamikusabban

Győr, Pálffy utca 3.    |   www.borhalo.com/gyor   |   Facebook: borhalogyor   |   Nyitás: március 28. 10 óra

Fejlődő Franchise Hálózata díjat ítélte
oda nekünk, talán jól jelzi a sikert. Hadd
kérdezzek én is: ugyanabból a borból
melyiket venné meg? A palackos, 0,75
literes kiszerelést mondjuk 3980 Ft-ért
vagy annak a kétliteres változatát Pet-
palackban 1590 Ft-ért?

Attól függ, hogy milyen alkalomra
venném. Ha hivatalos vendégségbe
vagy távoli rokonlátogatásra mennék,
akkor valószínűleg az üvegest. Ha ott-
honra kellene viszont a családban, vagy
közeli barátokkal fogyasztanám el, akkor
lehet, hogy elgondolkodnék a kétliteres
Pet-palackos kiszerelésen. Sőt! Azt hi-
szem, hogy azt választanám.

Kik a Borháló üzletek vásárlói? 
Mindenki, aki legalább egy kicsit sze-

reti az eredeti ötleteket, vágyik az újdon-
ságra, de nem akar ezért anyagi áldoza-
tot hozni. Nagyon sokan vagyunk ilyenek!

Mikor lesz módjuk a leendő
vásárlóknak találkozni a borai-
tokkal?

Nagyon aktuális a kérdés, mert a
nyitás napján, március 28-án hozzánk
látogat  Tóth Ferenc lánya, Tóth Katalin,
aki bemutatja azokat a szakmai titkokat,
eljárásokat, és azt az alázatot, ahogyan
ők állnak a borkészítéshez. Tényleg
mindenkit szeretettel látunk ezen a kü-
lönleges napon üzletünkben. (X)
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Ahogy beköszönt a tavasz, az állatkert
is egyre több programmal várja a láto-
gatókat. Március 22-én egész napos
rendezvénnyel várja az érdeklődőket
a vadaspark.

Hosszú várakozás után újra kinyitja
kapuit a Makizoo, ahol a látogatók sétát
tehetnek a gyűrűsfarkú, és vöröshomlo-
kú makik közt. A kedves kis emlősöket
kézből is lehet etetni. Ugyan simogatni
nem lehet őket, de a madagaszkári ma-
kik szívesen odaülnek a látogatók mellé.

Ezen a napon több ügyességi játék-
kal is várják a látogatókat. A gyerekek
megmutathatják, milyen ügyesek or-
mánytekében, megmoshatják a víziló fo-
gát, kirakózhatnak és megnézhetik, mit
rejt a tehén szája és fara. Az érdeklődő-

Egy tartalmas program
ket egy Tapizoo stand is várja: kígyóved-
lést, agancsokat, pókot, skorpiót érint-
hetnek a látogatók. Egy különös doboz
is lesz a standon, nem lehet tudni, vajon
mit rejt. Pókot? Kígyót? Skorpiót? Csak
akkor tudhatjuk meg, ha belenyúltunk…

Bemutatkoznak az állatkert új lakói is:
Jázmin, a fehér tigris, aki Raul új párjául
érkezett. Jázminnak is jégkék szemei,
csokiszínű csíkjai, és rózsaszín mancsai
vannak. Az oroszlánhölgyeknek is új társa
érkezett Barol, vagy becenevén Boro a fi-
atal fehér hím oroszlán személyében. A
szemfüles látogatók a tapírházban is új jö-
vevényeket fedezhetnek fel: megérkezett
Bogyó és Babóca a két kis vízidisznó.

Minden új és régi lakó szeretettel
várja a látogatókat!

Nyitva tartás és jegyárak:
www.zoogyor.com

ÁLLATKERT HIRDETÉS



HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

22 / + / 2014. március 21.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A Játékszín Acélmagnóliák című
előadása érkezik március 25-én
a Bartók Béla Megyei Művelő-
dési Központba olyan kiváló
szereplőkkel, mint Hernádi Ju-
dit, Szulák Andrea, Dósa Zsuzsa,
Zsurzs Kati, Erdélyi Tímea és a
győri színházból ismert Bartha
Alexandra. A darab ismerős le-
het a filmvászonról is, az Acél-
magnóliák egy fodrászatban ta-
lálkozó barátnők története, akik
megvitatják az élet dolgait, fe-
csegnek szerelemről, csalódás-
ról, férfiakról... Az egyszerre hu-
moros és tragikus színjáték kö-
zéppontjában egyikük gyógyít-
hatatlan betegsége áll. Hernádi
Judit adott nekünk interjút. 

Az Acélmagnóliák rendezője,
Korcsmáros György osztálytár-
sa volt a főiskolán, ez megköny-
nyítette a munkát?

Annyiból igen, hogy ő ismerte
olyan oldalamat, amely jó ideje fele-
désbe merült, ebben az előadásban
pedig kamatoztatom.

Mire gondol?
Az élet legtermékenyebb, legérzé-

kenyebb időszaka, amikor az ember fi-
atal. Ilyenkor össze vagyunk nőve az
osztálytársainkkal, szélsőséges sajá-
tosságait ismerjük meg egymásnak,
elég kevés ember ismer annyira mé-
lyen, mint azok, akikkel akkor egy osz-
tályba jártam. Ebben a darabban egy
nagyon kedvesen és szórakoztatóan
kellemetlen figurát játszom.

Megérintette a történet?
Hagy lenyomatot a színészen a
próbák, előadások után a sztori,
a sors igazságtalansága?

Csak azt tudom mondani, hogy na-
gyon nehéz ezeket a kérdéseket fel-
tenni, és nehéz rá válaszolni, mert bor-
zasztóan általánosak, de ezt most po-
zitívan mondtam. Végül is próbálni és
játszani – ez az én munkám, szeren-
csére igazán kellemes számomra, na-
gyon szeretem csinálni. Az életem ré-
sze, boldoggá tesz, és pont azért tesz
boldoggá, mert élményeket nyújt, és
örülök, hogy ilyen munkám van. Az
Acélmagnóliákra való felkészülés is
kellemes időszaka volt az életemnek.
Nagyon megszerettem az öt kolléga-
nőt, akikkel együtt játszunk, jó társaság
jött össze. Szeretek olyan emberekkel

Hernádi Judit:
A humor hatalmas fegyver

dolgozni, akiket nem ismerek, szere-
tem őket befogadni, és munka köz-
ben összecsiszolódni velük.

Az ön életében milyen helyet
foglalnak el a barátságok?

Sok haverom van, de barátom
csak kevés. De hála istennek olyan ba-
rátok, akikkel ha nem is találkozom túl
gyakran, akkor is ott tudjuk folytatni,
ahol abbahagytuk. Sajnos mostaná-

ban csak nagyon keveset találkozom
velük, most rengeteget játszom. Na-
gyon szeretek egyébként egy-egy ba-
rátnőmmel utazni, ez feltölt.

A Római vakáció című darab
(csütörtökön játszották Győr-
ben – a szerző) kapcsán nyilat-
kozta, hogy egy kicsit fél. Előfor-
dul, hogy izgul egy-egy premier
vagy előadás előtt?

Mitől féltem?
Ez egy kisebb szerep, s azt lehet

hinni, „roppant könnyen megy a sze-
repformálás”, ám ez nincs így.

Vannak helyzetek, amikor szorongok,
premierek előtt jobban, ez hozzátartozik
a szakmához. Igen, egyébként a kisebb
szerepeknek az a nehézsége, hogy kon-
centráltan kell rövid időn belül valamit
mutatni a színpadon, ellentétben egy
egész estés szereppel, amit azért én
gyakrabban szoktam csinálni.

Régóta szabadúszó, megen-
gedheti magának, hogy válogas-

son. Mi az, amit szívesen elvál-
lal?

Több szempont van: milyen a da-
rab és a szerep, kikkel játszhatok, ki a
rendező, hol, és sajnos a mikor is fon-
tos tényező, hogy egyáltalán ráérek-e,
és az is néha, hogy mennyiért. Ezek-
nek az összessége az, ami kiadja, el-
vállalom-e, vagy nem.

És milyen szerepekkel kínál-
ják meg? Az érettebb nőknek mi-
lyen a helyzete a színházakban,
elsősorban a létező irodalomra
gondolok...

Köztudott, hogy egyre kevesebb jó
szerep van az idősebb nőknek, de
nem panaszkodhatom.

Láttam a közelmúltban egy
hetilap címlapján, nem szeret-
nék hízelegni, de elképesztően
jól néz ki.

Igen, az egy szerencsés pillanat
volt, tényleg jól sikerült az a fotó.

Nyilván szerencsés az adott-
ságai miatt, de azért ez nem le-
het elég. Nehéz lehet egy szí-
nésznőnek, a sok szereplés, fo-
tózás miatt mindig top formá-
ban kell lennie...

Ez jó is, mert így az embernek oda
kell figyelnie. Tornázom, mozgok,
igyekszem a legjobb formámat hozni.

A lelkét hogyan tartja karban?
Munkával, utazással, megpróbálom

jól érezni magam és örülni annak, ami
körülöttem van. De nem mindig könnyű.

Ön egy független, erős nő.
Rengeteg sikert ért el, mert bí-
zott önmagában, bátor volt és
mert lépni. Például akkor adta fel
a vígszínházi tagságát, amikor
még senki nem volt a szakmában
szabadúszó. Tudna-e valamit ta-
nácsolni azoknak, akik nem bíz-
nak ennyire önmagukban? 

Nem azért, mert bíztam magam-
ban, hanem azért, mert bátor voltam,
és azért voltam bátor, mert arra gon-
doltam, hogy belehalok, ha nem lé-
pem meg. Engem mindig az ösztön-
zött, hogy azt csináljam, amit szeret-
nék, attól féltem, hogy ha benne raga-
dok valamiben, amit nem szeretek, ak-
kor belepusztulok. Egész egyszerűen
az életemért küzdöttem.

A Heti hetesből is kilépett
hosszú idő után, nem hiányzik?

Nem. Úgy éreztem, eljött az a pilla-
nat, amikor elég volt. A műsort is ak-
kor tették át máshová, úgy éreztem,
hogy számomra itt a vége. De nagyon
kedvelem őket, a mai napig jóban va-
gyok a kollégákkal.

Hogy látja, a humor mennyire
a magyar nők sajátja? Vagy
mennyire illik viccelődnie egy
nőnek?

Nem tudom, miért van így, de a
nők a humorban kevesebbet enged-
hetnek meg maguknak általában,
mint a férfiak, pedig a humor hatal-
mas fegyver. Alapjában véve legyőz-
hetetlen. Akinek nincs humora, az et-
től rettenetesen szenved, a legna-
gyobb problémája az, hogy nem is
tudja, hogy nincs neki. Sajnos.



A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

szerző: gy. p.
fotó: aerobicsopron.hu

Hat változatos év és mindegyik-
ben egy emlékezetes nap a fit-
neszt kedvelők körében! Nekik
most egy jó hír: március 30-án
ismét Soproni Aerobiknap és
maraton!

Nem maradhat Sopron Aerobiknap nél-
kül. „Vannak olyan résztvevők, akik arra
készülnek, hogy kipróbálják, mit bírnak,
de természetesen a rendezvény fő célja,
hogy közelebb hozzuk az egészséges
életmódot az emberekhez egy olyan nap

VI. Soproni Aerobiknap és maraton
által, ami a jó hangulatról, a mozgás örö-
méről szól” – osztotta meg lapunkkal
Stánicz Edina szervező. „Idén különböző
újdonságokat is kipróbálhatnak a részt-
vevők a fitneszgépek és edzésmódok kö-
réből. Az órákat is úgy állítottuk össze,
hogy egy-egy nehezebb óratípust egy la-
zább, szórakoztatóbb óra kövessen” –
tette hozzá Kreiszné B. Éva szervező.

„A sztárvendégek közül érdemes
kiemelni Béres Alexandra többszörös
fitnesz Európa- és világbajnok súly-
kontrollóráját. De találkozhatnak az ér-
deklődők Geszler Dorottyával is, aki
számos televíziós műsorból jól ismert

műsorvezető. Dorottya kidolgozta a
MyPilatest, ezzel egy olyan óratípus-
sal színezték meg a programot, ami-
lyen még nem volt eddig. A sportolók
együtt tombolhatnak Sifter Timivel
(Sifi) az ő bombasztikus óráján. Sifi
2012 októberében a világ legrango-
sabb fitnesz eseményén, az Arnold
Classicon fitness kategóriában arany-
érmet szerzett!” 

A rendezvénynek a már jól bevált
MKB Aréna ad otthont. A rendezvény-
re reggel 8.30-tól lehet regisztrálni. Az
aerobic-órák 10 órától kezdődnek és
este fél 6-ig tartanak – mondja Éva.

A rendezvény nem csak hölgyek-
nek szól, úgyhogy az urak se maradja-
nak otthon, a nagyszínpad órái mellett
a kisteremben fitneszpark lesz, ahol
többek között spinning, WALKener-
gie, core board, TRX, kettlebell és
cross fitness is várja a résztvevőket. 

A legkitartóbb maratonozókat érté-
kes ajándékokkal díjazzák. De a többi
résztvevő se csüggedjen, az órák közti
szünetekben mindenféle kényeztető
ajándék (pl. wellness-belépő, masszázs-,
vacsora- és különböző utalványok) ke-
rül kisorsolásra (a belépőjegy egyben
tombola is), valamint a szüneteket kü-
lönböző bemutatók színesítik. (X)
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KOS
Rengeteg energiával rendelkeznek, szin-
te felforgatnák a világot. A megújulásra
koncentráljanak, ne a zűrzavarra. Sok kiugrási le-
hetőségük van. 

BIKA
Maradjanak ki a felfordulásból. Hagyják
másra a harcot. Az anyagi helyzetükre fi-
gyeljenek, ne vágjanak kétes dolgokba. Párjukkal
foglalkozzanak többet.

IKREK
Próbálják könnyebbé tenni életüket. Sok
energiájuk szabadul fel így, és ezzel
együtt megoldódnak a régóta halogatott ügyek
is életükben. 

RÁK
Nézzék kívülről az eseményeket munka-
helyükön, egyértelművé válik így, ki ki-
vel van. Legyenek önzők és gondoljanak saját
helyzetükre.

OROSZLÁN
Gondolják végig kapcsolatrendszerüket,
és akik már nem Önökhöz tartoznak, en-
gedjék el őket. Ez nem fájdalommentes, de szüksé-
ges. Újuljanak meg!

SZŰZ
Ez a változások ideje, próbálják kihozni
a legjobbat ebből. Fordítsanak több időt
önmagukra. Ne vegyenek részt a munkahelyi vi-
tákban. 

MÉRLEG
A tavasz meghozza a várva várt változáso-
kat, a megújulást. Ezt tegyék meg munka-
helyükön és a magánéletükben is, ne féljenek a
változásoktól.

SKORPIÓ
El kell engedniük múltjukat, régi rossz
beidegződéseiket és félelmeiket. Fóku-
száljanak a fejlődésre, minden jóra, ami csak törté-
nik Önökkel. 

NYILAS
Lezárult munkahelyükön egy nehéz idő-
szak, és ettől még a kedvük is jobb. Töltse-
nek párjukkal minél több időt együtt, használják
ki a változásokat.

BAK
Ez a nagy elengedések ideje. Szülessenek
újjá lelkileg, kezdjenek új fejezetet az éle -
tükben. Önök a legfontosabbak, tegyék meg az új
felé a lépéseket. 

VÍZÖNTŐ
Gondolják végig, ki van Önökkel és ki
Önök ellen. Munkahelyükön változások
vannak, Önök is válthatnak, ha szeretnének. Fel-
szabadulnak terheik alól. 

HALAK
Folyamatos változásban van minden Önök
körül. Gondolják végig, hogy tudnának
megújulni, járjanak nyitott szemmel, vegyék észre
a lehetőségeket.

Horoszkóp
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: győr-szol

A háztartásokban összegyűlt lom és más
jellegű hulladékok szakszerű és környezet-
barát begyűjtésére az önkormányzat és a
Győr-Szol Zrt. korábban közös programot
indított. Ennek részeként a közszolgáltató a
városrészekben meghirdetett időpontok-
ban kihelyezett szelektívhulladék-udvart
működtet, így a lakóknak nem kell messzire
vinniük a hulladékokat. A győriek éltek is a
lehetőséggel, az akció már több városrész-
ben sikeres volt.

A jó idő megérkeztével a rendezvénysoro-
zat folytatódik, március 29-én 8 és 12 óra
között Gyirmóton, a Zúgó park melletti mur-

A tartósan enyhe idő miatt a Győr-Szol Zrt. munkatársai a héten
megkezdték a városi köztemetőkben a kutak üzembe helyezését.
A szakemberek várhatóan a jövő hét végére végeznek a munká-
val, ezt követően lesz vízvételi lehetőség a sírkertekben. A Győr-
Szol közölte, folyamatban van a nem gondozott sírokra nőtt cser-
jék kivágása. Az ilyen helyeken elvégzett növényápolási munkák
nagyban javítják a köztemetők összképét.

kép és szöveg: pannon-víz 

Beköszöntött a jó idő, vidáman indult
a kis csapat rajzolni. Aztán elérkeztek
a témához, ott álltak a víztorony alatt,
s rájöttek, hogy ez most nagy kihívás
lesz. „Én ezt nem tudom lerajzolni” si-
kongatták mindannyian. Aztán ahogy
körbejárták, körbefutották, megtapo-
gatták a hatalmas épületet, rabul ej-
tette őket a csodálatos látvány. Egy
filctollal kezükben próbálták lerajzolni
az eléjük tornyosuló témát. Nem volt

Győztes rajzok
a víztoronyról

lehetőség javításra, a pillanatot rögzí-
tették a kis kezek.

A Kovács Margit Alapfokú Művé-
szeti Iskola csapata víz-világnapi sétá-
ján a marcalvárosi víztornyot örökítet-
te meg, alkotásukkal kategóriájuk el-
ső díját nyerték a Pannon-Víz Zrt. vi-
lágnapi pályázatán. A csapat tagja
Moldován Fruzsina, Kőházi Noémi,
György Bernadett, Szalontai Alexa,
Zsámár Alexandra, Balázs Melissza,
Fitz Sándor és Papp Bernadett. Felké-
szítő tanáruk Fücsök Krisztina volt.

Üzembe helyezik
a kutakat

Kihelyezett szelektív-
hulladékudvar

vás parkolóban, valamint 13 és 18 óra között
Ménfőcsanakon, a Tas Vezér út, Vasútállo-
más melletti rakodótéren, a Lavill telephely-
lyel szemben (javasolt megközelítés a Koron-
cói út felől) lesz kihelyezett szelektívhulladék-
udvar. A korábban megszokottak szerint pél-
dául a lom, a csomagolóanyagok, az elektro-
nikai hulladékok, az építési törmelék elhelye-
zéséhez Győr Kártyára vagy lakcímkártyára
vagy hulladékdíjszámlára van szükség.

Veszélyes hulladéknak minősülő anyago-
kat nem lehet beszállítani, azokat az állandó
helyen működő hulladékudvarokban fogad-
ja a Győr-Szol.

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

A március 15-i ünnepségek előtt elvégezte a kiemelt helyszíneken és a kezelésébe
tartozó körforgalmakban az idei évi első fűnyírást a Győr-Szol Zrt. A közérzetjavító
intézkedés eredményeként a közterületek megjelenése jelentősen javult.

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

Megjelentek a tavasz első hírnökei, a virágok. A vásárcsarnok
bejárata mellett kínálja szebbnél szebb virágait Sebőkné Joli.
Tőle megtudtuk: nagy a kínálat nárciszból és jácintból. Az
utóbbi éppen a héten kezdett nyílni. Kérhetünk belőle fehér,
kék és krémszínűt, míg nárciszból a sárga és a fehér a leggya-
koribb. A virágokat megvehetjük szálanként, de a kereskedők
kisebb csokrokat is készítenek. A csokrétába természetesen
egy kis zöld is kerül dekorációnak. A piacokon hetek óta kap-
ható a barka is, ami szintén a jó időt jelenti. A főzéshez szük-
séges zöldségek, a vitaminforrásként említhető gyümölcsök,
a házi tej, a minőségi hal- és hústermékek mellett immár a vi-
rágkínálatra is érdemes figyelmet fordítani a vásárcsarnoknál
és a Városréti piacon.

Nyílik a jácint



A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdá-
jáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló meg-
fejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr,
Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi ke-
resztrejtvényünk megfejtése: Rettegek a tavasztól doktor úr! Nyertes: Szabadi Balázs
(Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    

M
eg

fe
jté

se
k

Kalandvágy

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU++++

1 2 8 9 7
9 7 3 1

1 8 9 5
7 4 9

9 1 8 5
2 3 1 9 4

1 6 9
4 7

4 3 5 1

3 5 6
3 1 9 5 4

9 8
9 7 6 5

5 2 6 3 8 9
7

6 1 9 7 8
8 1

8 5 4

6 5
9 2 8 3

1 3 8 4 7
1 6 2 3 5 4

5 6
7 3

2 9 5 1 8
6 1

5

128594376
956873124
374261895
637459218
491728563
285316947
512637489
869145732
743982651

358749126
267381954
941526387
132978465
574263891
689415273
426197538
815632749
793854612

683742195
475196283
912385647
169278354
328514769
547639821
234967518
796851432
851423976

1

2

S

Szőlő-
vessző

Test-
nedv

Svájc
folyója

Angol
megye

Állat-
ház

Csevegés

Agrár
szerszám

Altató
szó

Rövid
ismétlés

Állati
hulla
Régi
mese

Parázs-
kő

Japán
tábla-
játék

Menny

Páratlan
szám

Legendás
zenekar
Ausztrál
madár

Szomorú
vasárnap
szerzője
(Rezső)

Kutató-
hely

Egyforma

Éden
vége

Idősebb
vér-

rokon

Kincs-
bányász

Gaál

Római
1000

Elvisel,
kibír

Fajták

!

Erdélyi
falu

Testrész

Fur-
fangos
székely

Népies
sürgetés

Hivatali
be-

számoló

Győr
kikötője

Évszak

Lő-
fegyver

Egyszerű
gép

Római
500

Magam

Kötő-
szócska

Holnap
tegnapja

Zsidó
király

Kitalált
történet

Egypupú
tevék

Autó-
verseny
Csikós

fegyver

ETO KC
kapusa

(Orsolya)
Ipszilon

L

Mócsing

2014. március 21.   / + / 25

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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„Régen volt? Hol is volt?" címmel rendez
a holokauszt történéseiről, az ember-
mentők tevékenységéről,  emlékhelyek-
ről országos vetélkedőt a Raoul Wallen-
berg Egyesület, a Holokauszt Emlék-
központ, a Raoul Wallenberg Szakkö-
zépiskola és Szakiskola. Győrben

Vágtass velünk!

„A lovaglás legyen tömegsport!”

Vetélkedő a holokausztról
március 26-án tartják a regionális közép-
döntőt, melyre nyolc csapat jutott be.

A jelentkező középiskolás diákok há-
rom fordulóban mérik össze tudásukat,
a verseny során holokauszt-túlélők tör-
téneteit is feldolgozzák és megismer-
kednek lakóhelyük történeteivel, emlék-

helyeivel is. A szervezők célja, hogy a
holokauszt a magyar történelem, a kol-
lektív emlékezet részévé váljon, hogy az
ártatlanul üldözött és megölt emberek
és megmentőik emléke fennmaradjon.
Különösen fontos ez a holokauszt het-
venedik évfordulóján.

Jar mosogató
1 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

Vénusz étolaj
1 liter

Tibi classic
tejcsokoládé
90 g, 1988,89 Ft/kg

Borsodi friss
citrom 0,5 l.
Dobozos
0,5 l. 338 Ft/l

Fa krémtusfürdő
250 ml, 1596 Ft/l

450,- 

179,- 

359,- 

169,- 

499,- 

399,- 

kg

db

db

db

db

db

Rovatunkban bemutatjuk a lovasélet jeles
képviselőit is: a sort Tóth Szilárddal, a Ro-
deo Ranch Szabadidőpark tulajdonosá-
val kezdjük. Végzettsége szerint testneve-
lő tanár, sportmenedzser, karateedző és
lovaskaszkadőr, 24 éve foglalkozik lovak-
kal, 15 éve tanít, több mint 400-an sajátí-
tották el tőle a lovaglást. A kezdetekről el-
árulta, gyerekkorában szülei nem enged-
ték lovagolni, ám a nyarakat nagyapjánál,
Tényőn töltötte, ahol segített az igáslovak-
kal végzett mezőgazdasági munkában.
Annyira vonzotta a lovaglás, hogy tizenkét
évesen elkötötte az egyik állatot a szekér
elől, s kiment lovagolni a szántóföldre. A
fővárosi testnevelési egyetemen aztán
rendszeresen elcserélte például a golf-
programokat lovaglásra, majd részt vett
egy lovasoktató-képzésen, aminek kö-
szönhetően Bábolnára került gyakorlatra.
Ezután rendszeres résztvevője volt a vi-
segrádi palotajátékoknak, ahol a lóháton

végzett veszélyesebb gyakorlatok főként
rá maradtak. A győri lovaskarrier 1999-
ben indult el, Győrújfalun vette át egy lo-
vasiskola működtetését, ezután pedig
megalapította a faluban a Rodeo Lovasis-
kolát olyan elveket követve, hogy a lovag-
lást tömegsporttá tegye, ne a pénz dönt-
se el, hogy valaki lóra ülhet-e. Hamar ki-
nőtték a területet, ekkor kerültek Gyirmót-
ra. A csapat a rodeo show-i által vált or-
szágszerte ismertté. 2009-ben Szilárd el-
nyerte a Nemzeti Vágta megyei licencjo-
gát, s ő szervezi a győri Szent László Na-
pok lovasprogramjait. „2010 óta pedig az
utánpótlás-nevelésre fordítom a legna-
gyobb figyelmet, elindult a környék első
póniovija, ahol három és fél éves kortól lo-
vagolhatnak a gyerekek” – mondta el Tóth
Szilárd, aki ezen kívül felnőttek képzésével,
illetve versenylovak nevelésével, tenyész-
tésével és a magyar lovas hagyományok
ápolásával is foglalkozik.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

szerző: csapucha adrienn
fotó: marcali gábor

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. és az Au-
di Hungaria Motor Kft. egy különleges
ajándékkal lepte meg a Kertvárosi Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskolát. Az ado-
mányozók a 167 éves, Szanyból szár-
mazó „Antal-fa” tőkorongjait készítették
el az intézménynek úgy, hogy a koron-
gok történelmünk jelentős eseményeit
vonultatják fel évgyűrűiken keresztül. A
tölgyet nyolc évvel pusztulása után egy
viharos szél döntötte ki, miután gyökerei
elkorhadtak.

A Kisalföldi Erdőgazdaság és a négy-
karikás márka azonban úgy döntött,
hogy megfelelő hozzáállással, értékein-
ket mentve, nem hagyják örökre feledés-
be merülni a tölgyet, helyette megválto-
zott formában, új tartalommal töltik
meg. „Több üzenete is van annak, hogy
elkészítettük a korongokat az iskolának.

Antal-fa ajándékba 
Egyrészt szeretnénk, ha mindenki látná
azt, hogy ez a fa összeköti az évtizedeket,
évszázadokat. Másrészt pedig egyfajta
tisztelet a részünkről a múlt történései,
Magyarország történelme előtt” – hang-
súlyozta Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdő-
gazdaság Zrt. vezérigazgatója.

Az iskola és a két társaság együttmű-
ködése természetesen nem új keletű.
„Az Audinak mint a régió egyik legna-
gyobb vállalatának nagyon fontos, hogy
az ipari termelés mellett a környezetvé-

delem, a természetvédelem, a fenntart-
ható fejlődés kapcsolatában mindent
megtegyen azért, hogy a káros hatáso-
kat csökkentse” – tette hozzá Gábor Lő-
rinc, az Audi Hungaria Motor Kft. környe-
zetvédelmi megbízottja.

A kocsányos tölgy metszetei a szent -
iváni iskolában egyfajta oktatási szemlél-
tetőeszközként szolgálnak majd, felhív-
va a fiatalok figyelmét arra, hogy óvják az
őket körülvevő környezetüket. „A tőko-
rongok segítségével prezentálhatjuk azt,
hogy milyen nagyszerű a természet, hi-
szen egy több mint százhatvan éves fa
kis darabja került a birtokunkba. Ugyan-
akkor a korongok hangsúlyozzák azt is,
hogy mi emberek mennyire kicsik va-
gyunk ebben a nagy egészben, de még-
is sokat tehetünk azért, hogy még évez-
redeken keresztül élhető legyen a Föld!
– mondta Kotrics Andrea, a Kertvárosi
Móricz Zsigmond Általános Iskola intéz-
ményvezetője.  
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ÁLLÁS
Trenkwalder Kft. autóipari partne-
re számára munkavállalókat keres
szakmunkás végzettséggel, ki -
emelt bérezéssel, hosszú távra. Je-
lentkezni lehet telefonon 06-96/468-
035 és 06-96/516-080, vagy szemé-
lyesen Győr, Tihanyi Árpád út 17. és
Tényő, Árpád u. 9. szám alatti iro-
dánkban lehet. Munkaügyi iktató-
szám: 37961/2001–0100.

Leinformálható középkorú hölgy taka-
rítást, bevásárlást, pedikűrt és manikűrt vállal! Feles-
legessé vált holmijait szívesen elfogadnám! Egyedü-
lállóként szükségem lenne rá! 06-20/211-7884

TÁRSKERESÉS
INTELLIGENS TÁRSKERESŐ várja
hölgyek, urak és diplomások jelentkezését! Kinyílt az
ibolya. Tel.: 06-30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS 
Mindennemű lakatosmunka. Egyedi
fémszerkezetek, kerítések, korlátok készítése, felújí-
tása. Tel.: +36-30/313-2351. www.ironart.hu e-ma-
il.:ironart@ironart.hu 

Szobafestést, mázolást laminált parket-
tázást vállalok nagyon kedvező áron! Nyugdíjasoknak
kedvezménnyel! 0630-984-3518

Beton- és téglafalra tárgyak felfúrása, rög-
zítése és mindennemű villanyszerelés, bojlertisztítás.
Érdeklődni: 06-30/314-3370.

Győr és környékén betegápolást vállalok
ápolónői végzettséggel, akár ott lakással! Tel.: 06-
20/239-3789.

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

Környezetvédelmi szolgáltatás, ta-
nácsadás, ügyintézés teljes körű-
en! Sokéves tapasztalattal, széles körű referenciákkal
vállaljuk kis és nagy cégek környezetvédelmi feladatainak
ellátását, nyilvántartásának vezetését, hatósági ügyinté-
zését, képviseletét. Közeledik a kötelező
éves bevallások benyújtásának ha-
tárideje! Lépjen időben, forduljon
hozzánk bizalommal! Érd./ Tel.: +36-
30/897-0405.

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lomta-
lanítást igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is. 06-20/944-6667 

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

Kertásás, fakivágás, gyökérkivétel, met-
szés, sövényvágás, fűnyírás, kaszálás, kertfenntartás!
Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Költöztetés, fuvarozás, lomtala-
nítás, bútor, műszaki termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. 06-30/542-0720 

Tetőfedést, javítást, bádogozást laposte-
tő-szigetelést garanciával, engedménnyel vállalok:
06-30/376-2712.

EGYÉB 
Jó fizikummal rendelkező gondozónőt kere-
sek beteg édesanyám mellé. 06-30/302-6149

Varrógép , rekamié, két új fotel el-
adó. 06-20/806-0446

Termesztésre kész, beszövetett zsákos laska-
gomba-táptalaj kapható Győrben!
1500 Ft/zsák. Tel.: 06-20/313-0585.  E-mail: lan-
tos13@gmail.com 

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

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

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogó-
kat, satukat, esztergakéseket, menetvágókat, menet-
fúrókat, kisgépeket, komplett műhelyeket vásárolok!
Tel.: 06-20/415-3873.

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

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), képesla-
pot, egyéb papírrégiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 E Ft). Új SZOCPOL, támogatott
lakáshitel, árfolyamrögzítés. 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

KIADÓ 
Győrben, családi háznál 50 és 150 m2 közötti
üres helyiségek raktározásra, tárolásra,
csendes tevékenységre bérbeadók! Tel.: 06-
20/313-0585. E-mail: lantos13@gmail.com 

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

Győr belvárosában, Széchenyi tér–
Szabadsajtó utca sarkán 75 m2-es, földszinti üz-
lethelyiség, egyedi gáz-központi fűtéssel,
30 m2 zárt udvarral + tárolóval, 2 bejárattal KI-
ADÓ! Érdeklődni: 06-30/937-0230.

INGATLAN
Keresünk ügyfeleink részére
Győr-Moson-Sopron megye területén eladó bel-
területi, lakó- és üdülőingatlanokat!  Tel.: 06-
30/911-3577.

Banai úti gondozott gyümölcsöskertemet műve-
lésre átadom! Tel.: 06-20/326-2477.

Győr-Szabadhegyen magasföldszintes,
felújítandó családi ház, 943 m2-es telken eladó! Irá-
nyár: 20,9 M Ft. Tel.: 96/434-119.

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

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

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

ALBÉRLET
Igényes, megbízható bérlője lennék
hosszú távon, berendezés nélküli, akár né-
mileg felújítandó,  1,5-2 szobás, max. 50 m2-es, ala-
csony fenntartású, világos, csöndes győri vagy kör-
nyéki téglalakásnak! Tel.: 06-20/494-0427.

LAKÁSCSERE 
Belvárosi 2 és fél szobás lakást cserélnék
másfél szobásra! Belváros vagy távfűtés előny! 06-
20/8060-446

Adyvárosi 1+ 2 fél szobás, 65 m2-es, föld-
szinti, határozatlan önkormányzati lakást cserélnék
kisebb önkormányzati 36 m2-es vagy 2 szobás lakás-
ra. Földszint vagy első emeletig, tízemeletesben ötö-
dik emeletig. Tel.: 96/811-195.

OKTATÁS
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/zumbagyor.
Hungary

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!

Eladó tulajdonostól Győr belvárosában
második emeleti, 3 szobás, konyha-étkezős,
98 nm-es, fiatalos, felújított téglalakás.
Irányár: 25 m Ft.

Otthon a belvárosban

fuggony-galeria.hu • 20/91-39-752

• Kültéri textiliák • Karnisok, függönyök
• Textilszövetek, bútorszövetek, műbőrök
• Szőnyeg és tapéta

ÚJDONSÁG!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

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

MAGYARNÓTAEST 
április 12-én, szombaton

19 órai kezdettel
Fellépők:

Kosáry Judit és Sebestyén Tamás
Zongorán kísér: Szórádi Árpád

Vacsora: Betyáros töltött tekercs, Csirkemellfilé rántva
fűszeres bundában, vegyes köret, saláta, desszert.

Borkóstoló Szelényi Ernő nyúli borosgazda aranyérmes boraiból!
,,Legjobb bor a nyúli vörös, ezt issza most minden sörös”

A belépő ára vacsorával együtt: 2800 Ft/fő

920 mintából választhat.
Helyszíni felméréstől, a tervezésen át, a teljes kivitelezésig!

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

Alsó mosás: mosassa le a tél
sarát és sóját autója aljáról.  Legyen
az személyautó, TGK, kamion vagy
munkagép. Nálunk a sár, az olaj nem
akadály! Várjuk Győr egyetlen aknás
kézi alsó mosójában, hétvégén is! Ép-
fu autómosó Győr, Fehérvári út 80. a
Zöld út felől. Bejelentkezés: 06-
20/952-2938.
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Csay Renáta újabb kihívást talált
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Idén már duplázott a maratoni
szakág királynője, Kolozsváriné
Csay Renáta, pedig a 2014-es
szezon még csak májusban kez-
dődik: ő lett az év női sportolója,
s március 15-én Győr Díszpolgára
címmel is kitüntették. A tizenhá-
romszoros világbajnok kajakos
mindent elért a szakágban, amit
lehet, most új kihívásra készül.

„Szabadok voltunk és gondtalanok, él-
veztem, hogy a vízitelepen töltöttük
minden szabadidőnket” – emlékszik
vissza Csay Renáta a kezdetekre, mi-
kor gyerekként először vízre szállt, s
amikor örökre megfogta ez a világ. A
kajakozó 1989-ben, tizenkét évesen
kezdett el versenyszerűen lapátolni
szülővárosában, Győrben. Ahogy az
lenni szokott, egy iskolai toborzást kö-
vetően próbálta ki a sportot a barátnő-
ivel, akik aztán hamar elmaradtak az
edzésekről. „Engem, mint általában a
kisgyermekeket, elsősorban az edző
személye fogott meg, ő volt Sztanity
László, aki máig a trénerem. Rengete-
get köszönhetek neki, gyakorlatilag az
egész pályafutásom vele éltem át” –
hangsúlyozta a tizenháromszoros vi-
lágbajnok.

Hamar eldőlt, hogy főként hosszú
távon fog jeleskedni, az első vb-címét
1999-ben nyerte párosban. Akkori-
ban még 36 kilométeres volt a táv, ez
napjainkra 26 kilométerre rövidült. Er-
re nem csak fizikálisan, de mentálisan
is készülni kell: „Tegnap is úgy feküd-
tem le, hogy ma időre megyünk, át-
gondolom, mit szeretnék a múlt hét-
hez képest elérni” – magyarázta a
sportoló. Versenyek előtt mindig vé-
giggondolja a pályát: „Ha párost me-
gyek, szeretem végigbeszélni a lehet-
séges variációkat, hiszen nagyobb
eséllyel hozunk jó döntést még hideg

fejjel a parton, mint a verseny hevé-
ben. Persze előfordul, hogy hirtelen
kell dönteni. Egyesben nincs baj, mert
enyém a felelősség, de párosban egy
irányba kell eveznünk, mindegy ki
mondta ki a döntést” – avatott be a
maratoni szakág királynője, akit az
egész mezőny szeretne legyőzni. „Na-
gyon jó érzés, hogy utánozni akarják
az eredményeimet, és az is, hogy még
mindig fel tudom venni a fiatalokkal a
versenyt” – árulja el a harminchét
éves kajakos, aki tavaly a szakág leg-
nagyobb versenyén, a Világjátékokon
egyesben és párosban is aranyérmes
lett: mindent elért a maratoni szakág-
ban, amit lehetett. Talált azonban
újabb kihívást magának, néhány éve
felvették az ötezer méteres távot a vi-
lágbajnoki műsorba, elkez-
dett efelé is kacsingatni. Ta-
valy második helyezést ért el
a síkvízi világbajnokságon, így
még ötezer méteren szeretne
egy aranyérmet szerezni.
„Mindenképp megpróbálom
nyáron a világbajnoki szerep-
lést kivívni, bár amilyen erős
a magyar női kajakmezőny, nem lesz
könnyű. Sokszor nehezebb kijutni
egy világversenyre, mint aztán ott jól
szerepelni” – fejtette ki a sportoló,
akinek ehhez a felkészülést át kell ala-
kítani, de úgy érzi, évről évre egyre
jobban sikerül felvennie a ritmust a
„sprinttávon” is.

Csay Renáta kétgyermekes édes-
anya, fia, a tízéves Brúnó úszik és ka-
jakozik. Önszántából, teszi hozzá gyor-
san az anyuka, mert neki nem feltétle-
nül fontos, hogy versenyezzenek majd
a gyerekek. A hatéves Lili bátyját kö-
vetve szintén úszik. „Azt szeretném,
ha felnőtt korukra kialakulna az igény
a mindennapos sportra, és ezáltal
egészségesek, kiegyensúlyozottak,
boldogok lennének” – hangsúlyozta,
és azt is elmesélte, a hivatását igazán
komolyan csak a gyerekei születése
után vette, akkor tudatosult benne,
hogy egyszer vége lehet annak, amit
a világon a legjobban szeret. „Egy
sportolónak nagyon félelmetesnek tű-
nik a civil világ, nem tudom elképzelni,
hogy még valamiben ennyi örömöm

és sikerem legyen. Itt minden nap lá-
tom a munkám visszaigazolását.
Ezért is olyan félelmetes azt kimonda-
ni, hogy vége” – vallja be. Néhány éve
2015-re tette a pályafutásának befe-
jezését, ám ahogy közeledik az idő-
pont, egyre inkább kételkedik abban,

hogy el tudja-e engedni az élsportot.
„Azért is lőttük be a jövő évet, mert
1999-ben Győrben nyertem az első
világbajnoki címemet, 2015-ben pe-
dig újra városunkban rendezik a mara-
toni világbajnokságot. Szép keretet
adna a pályafutásomnak, ha itthon,
hazai közönség előtt fejezném be egy
aranyéremmel” – fejtette ki és hozzá-
tette, nagyon jó érzés, ha az ember
munkáját elismerik, s ha mindez a szü-
lővárosában történik, még nagyobb
megtiszteltetés, a díszpolgári cím pe-
dig minden várakozását felülmúlta. El-
árulta, a pálya lezárása után minden-
képpen a sport területén képzeli el az
életét, érdekli a szervezés, de az edzős-
ködés is, hiszen szeret gyerekekkel fog-
lalkozni, szívesen átadná a tapasztalata-
it, ráadásul Győrben rengeteg a tehet-
ség. „A riói olimpián biztosan lesz olyan,
akiért szurkolhatunk” – fűzte hozzá és
végezetül elmesélte, a minap beszélge-
tett egy egy évvel idősebb maratonista
társával, aki azt mondta, megöregedett
és belátja, az élsport már nem neki való.
„Én pedig erre úgy reagáltam, hogy én
még mindig nem érzem azt, hogy fára-
dok. Előfordul, hogy egy-egy kemény
edzés után szinte mozdulni sem bírok,
azt gondolom, egy húzást sem teszek
többé, de ez hamar elmúlik, és még
mindig örömmel jövök az edzésekre, hi-
szen imádok evezni!”

Győr Díszpolgára
a tizenháromszoros
világbajnok
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AJÁNLJUK
MÁRCIUS 22., SZOMBAT 
Labdarúgás
18.00: Gyirmót FC Győr–Kozár-
misleny (NB II-es mérkőzés,
Gyirmót)

Férfi kézilabda
18.00: ETO-SZESE–Vác
(NB I-es mérkőzés, egyete-
mi csarnok) 

Férfi kosárlabda
18.00: Győr-Szol Széchenyi
Egyetem–Veszprémi Egyetem
(NB I/B-s mérkőzés, Magvassy-
csarnok)

Férfi röplabda
12.00: Széchenyi ESE–Pécsi
EAC (NB I-es mérkőzés az
egyetemi tornateremben)

MÁRCIUS 23., VASÁRNAP 
Női kézilabda
11.00: VKCSK–Pénzügyőr (NB
I/B-s mérkőzés, Magvassy-
csarnok)

Férfi kézilabda 
18.00: ETO-SZESE II–Balaton-
füred II (NB I/B-s mérkőzés,
egyetemi csarnok) 

MÁRCIUS 26., SZERDA 
Labdarúgás 
17.00: Győri ETO FC–MTK
(Magyar Kupa-mérkőzés, ETO
Park) 

Szombaton 18 órakor az egyetemi
csarnokban a Vác ellen kezdi meg az al-
só házi rájátszást az ETO-SZESE, mely
jelen pillanatban az utolsó helyen áll a
hat csapat alapszakasz során egymás
ellen lejátszott mérkőzése alapján ké-
szült tabellán. Mint ismeretes, azokat
az eredményeket hozták magukkal az
együttesek, s további tíz találkozó áll
rendelkezésre a pontgyűjtésre.

A győriek a múlt héten egy edzőmecs-
csen mérték le, hol tartanak, de sok öröm -
re nem lehetett okuk a zöld-fehéreknek

Az Audi-ETO női kézilabdacsapata a
Bajnokok Ligája-középdöntő záró for-
dulójában 31–29-re verte a norvég
Larvikot. A mérkőzésen Hugoo, a
2017-es győri rendezésű Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál kabalaállata
szerencsét hozott lányainknak, akik a
kiskakas nem mindennapi kezdődo-
bása után győzelmükkel csoportelső-
ként jutottak a final fourba. Az első

Csoportelsőként a négyben
napi elődöntőben a zöld-fehérek el-
lenfele a dán FC Midtjylland lesz, míg
a másik ágon a macedón Vardar Szkop -
je és a montenegrói Buducnost Podgo-
rica mérkőzik egymással. Másnap a két
győztes vívja a finálét, melyre még lehet
jegyeket vásárolni, a győri klub exkluzív
jegyvásárlási lehetőséget biztosít
szurkolóinak. Eszerint március 24. és
26. között még a BL-középdöntőre

Szombattól rájátszás
a Tatabánya elleni hazai meccs után. (A
találkozón jegyzőkönyv nem készült.)

Rosta Miklós vezetőedző így értékel-
te a találkozót: „Azt kell mondanom, fele -
másak az érzéseim. Voltak jó dolgaink,
de akadtak problémáink is. Ami kicsit
bosszant, hogy ugyanazok a gondok jöt-
tek elő, amelyek eddig is jellemeztek
bennünket. Gregor Lorger és Tóth Emil
sérülés miatt nem játszott, ugyanakkor
örömteli volt Vogt Bence és Goór Kristóf
játéka. A jövő ezekben a fiatalokban van.
Nehéz időszak előtt állunk, most egy ki-

csit változtatok az eddigi meneten, a
nyolcvanas években megismert 'vere-
besi' módszert alkalmazom, csak di-
csérni fogom a játékosokat, hogy ők a
legjobbak. Bízom benne, ha olyan ered-
ménye nem is lesz, mint amit Hannichék
elértek, már csak azért sem, mert az al-
sóházból lehetetlen bajnokságot nyerni,
a bent maradást közös erővel elérjük."

Rosta Miklós együttese két hazai
meccsel kezdi a menetelést, a további
program, március 22., 18.00: ETO-
SZESE–Vác.   

bérlettel rendelkezők vehetik meg
jegyeiket a Final Fourra. A belépőket
az egyetemi csarnok pénztárában 9
és 11.30, valamint 13 és 17 óra között
lehet megvásárolni, három árkategó-
riában (34.990, 24.990 és 17.990 fo-
rint), a bérletek felmutatásával, kizáró-
lag készpénzes kiegyenlítéssel. Egy
bérletre egy jegyet tudnak biztosítani.
Időközben eldőlt, hogy a magyar baj-
nokságban az Érd ellen az elődöntő el-
ső felvonását április 9-én 18 órakor ren-
dezik a győri egyetemi csarnokban, míg
a második összecsapást egy héttel ké-
sőbb, 17.45-ös kezdéssel rendezik Ér-
den. Az esetleges harmadik meccsnek
egyelőre még nincs időpontja, bár nagy
meglepetés lenne, ha szükség lenne er-
re a találkozóra. Az Audi-ETO a Magyar
Kupában is ott van a legjobb négyben.
Görbiczék szerdán Székesfehérváron
nyertek 27–22-re. 
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A Győr-Szol-SZESE NB I/B-s férficsa-
pata rutintalanságának köszönheti,
hogy a legutóbbi fordulóban egy már
megnyert mérkőzést veszített el a Pápa
ellen. A Rátvay-legénység az első ne-
gyedben taktikusan játszott, okosan ko-
sárlabdázott. Ebben az egységben fel-
vették az ellenfél ritmusát, így kettő pont-
tal vezettek a végén (17–15). A második
negyedben lankadt a védekezés pontos-
sága, így a nagyszünetre nyolcpontos
hátrányt szedtek össze a győriek (30–
38). A harmadik egységben a hazaiak
egyértelműen az idei szezon legjobb tíz
percét produkálták, így a nyolcpontos
hátrányból kilencpontos előnyt terem-
tettek (61–52). A záró szakaszban ismét
a Pápa ragadta magához a kezdemé-
nyezést, s az utolsó másodpercekben
Kálmán László vezetésével 75–71-re
megnyerte a találkozót.

Ezzel az eredménnyel a Győr-Szol-
SZESE az utolsó alapszakasz-mérkő-
zés eredményétől függetlenül a kilen-
cedik helyről várja a rájátszást.

A Győri ETO FC 1–0-ra győzött a Vi-
deoton otthonában a labdarúgó
OTP Bank Liga 20. fordulójában, ez-
zel továbbra is harmadik, s már csak
egy pont a hátránya a második he-
lyen álló Vidi és nyolc az éllovas Deb-
recen mögött. Ez a siker volt a baj-
nokságban az első, melyet a télen ki-
nevezett Horváth Ferenccel értek el
a zöld-fehérek.

A találkozón a győriek a Kamenár –
Svec, Lang, Had, Dinjar – Kalmár,
Kamber, Pátkai – Dudás, Rudolf, Var-
ga R. összeállításban kezdtek, s már
az első félidő végén előnybe kerülhettek

A Hat Agro-UNI Győr NB I-es női ko-
sárlabdacsapata a bajnoki középsza-
kaszban hazai pályán 59–54-re kika-
pott a PINKK 424 együttesétől. Jól
kezdett a győri gárda, hiszen az első
negyed végén hat ponttal vezettek,
innen azonban a nagyszünetig a ven-
dégek tíz ponttal elléptek. A 34.
percre a tripláknak köszönhetően
egy pontra feljöttek Bencze Tamás
tanítványai (50–51), de a fordulat
nem jött, így hiába nyert meg a hazai
alakulat ismét három negyedet, mint
Diósgyőrben, a végén fejet kellett
hajtaniuk az ellenfél előtt. 

A Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) a héten rendezett ünnepségen
adta át a MOB Nők Sportjáért díjakat.
Az éves teljesítmény díjat a Hat Agro-

Megkezdődött a női NB I felsőházi ráját-
szása. Ide az alapszakasz első öt helye-
zettje kvalifikálta magát. Az alapszakasz-
ban szerzett pontjaikat és góljaikat vitték
magukkal a csapatok és oda-visszavá-
gós, körmérkőzéses rendszerben mér-
kőznek meg egymással. A végső

Az első győzelem
az új edzővel

volna, de Pátkai buktatásáért – az
esetnél a fehérváriak védőjét, Vinici-
ust kiállította Vad II játékvezető – meg-
ítélt büntetőt Rudolf kihagyta, a hazai
hálóőr, Calatayud kitolta a jobb alsó
sarok elől.

Szünet után nem rohant fejjel ellen-
felének az emberelőnyben lévő ETO, s
ez végül nyerő taktikának bizonyult. A
szünetben a megsérült Dudást váltó
Martínez a 67. percben befejelte Var-
ga beadását, s ez – mint később kide-
rült – három pontot ért a címvédőnek,
mely legközelebb szombaton 20 óra-
kor Pakson lép pályára.

Az NB II-ben a Gyirmót FC Győr to-
vábbra is vár első tavaszi sikerére. Sisa
Tibor együttese a 19. fordulóban 1–1-re
végzett Szigetszentmiklóson, s ezzel a

26 ponttal csak a nyolcadik helyen sze-
rénykedik. A gyirmótiak szombaton 18
órakor hazai környezetben a sereghajtó
Kozármisleny ellen javíthatnak. 

A rutin-
talanság miatt
vesztettek 

Ötperces rövidzárlat
UNI Győr női csapata kapta. Laklóth
Anna csapatkapitány elmondta:

amiért ezt kiérdemelték, számukra
nagyon szomorú apropó. 

„Örülünk, hogy gondoltak ránk, kár,
hogy ehhez annak kellett megtörtén-
nie, ami sajnos megtörtént. A szep-
temberi tragédiát elfelejteni sosem
tudjuk, de már együtt tudunk ezzel él-
ni. Azt gondolom, azóta azért meg
tudtuk mutatni, hogy ilyen helyzetből
is fel tudunk állni, s bízom benne,
hogy mások számára is követendő
példát tudunk mutatni, s erőt adni,
hogy van visszaút a legkilátástala-
nabb helyzetből is” – fogalmazott a já-
tékos a klub honlapján.

A győriek legközelebb március 27-
én 18 órakor az Uniqa-Euroleasing
Sopron otthonában lépnek pályára a
bajnokságban. 

Vereség szoros csatában 
Molnár Attila így értékelt a klub

honlapján: „Nem hittem volna, hogy
egy vereség után elégedett leszek a
csapatommal, de ez most bekövetke-
zett. Azt gondolom, jóval kevesebb
most a különbség az Astra és az ETO
között, mint volt az ősszel. Ha egy kis
szerencsénk van, ha egy kicsit bátrab-
bak vagyunk, meglepetést okozhat-
tunk volna. A mérkőzés az első félidő-
ben dőlt el, akkor kishitűek voltunk,
nem mertünk kockáztatni, és ráfizet-
tünk. 

A kezdés előtt egyperces gyászszü-
nettel emlékeztek a futsalos lányok a
győriek sportorvosára, dr. Szűcs Je-
nőre, aki a múlt héten hunyt el hosszú
betegség után. 

A győriek további programja a ráját-
szásban, március 23.: DEAC–ETO. 

sorrendet a bajnoki mérkőzéseken
szerzett pontok összege határozza meg. 

Mint azt Molnár Attila, a Rába ETO
vezetőedzője elmondta: az alapsza-
kasz második helyével teljesítették az
alapvető elvárásokat: „Szeretnénk ezt
a helyet megtartani a rájátszás végén
is. Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, de
mindent el fogunk követni, hogy elér-
jük ezt a célt. Nekünk hazai pályán kell
megszereznünk a szükséges ponto-
kat, és ha belefér egy-két idegenbeli
bravúr, azzal sem leszek elégedetlen.”

Az első fordulóban az alapszakasz-
győztes Astra volt a győriek ellenfele,
s végig magas színvonalú mérkőzé-
sen csak balszerencsével maradt alul
az ETO a listavezetővel szemben. A
szünetben 3–0-ra vezettek a vendé-
gek, a vége 5–3 lett oda. 
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BABAÚSZÁS

Érdeklődés: Kárpáti Marianna 06-20/350-9392
Kovács Aliz 06-70/947-9409

Szombatonként zárt uszodában:
a győri Sátoros fedett uszodában

Miért ajánlott a babaúszás?
• A víz megnyugtató közeg, ahol,

nagyon jól érzik magukat a cse-
csemők

• A szülő-gyermek kapcsolat erő-
södik, az anyával és az apával va-
ló úszás mindig az örömről, a fel-
hőtlen együttlétről szól

• Játékos vízhez szoktatás, az életkori
sajátosságok figyelembevételével

• A babák a vízben sokkal intenzí-
vebb mozgásra képesek, ezáltal
jobban fejlődik az idegrendszerük

• Mozgásfejlődésük gyorsabbá válik
• Fokozódik a babák ellenállóké-

pessége, erősödik az immun-
rendszerük

• A gyakorlatokat sok színes játék-
kal, labdával és eszközzel végez-
zük, ami igencsak felkelti a gye-
rekek érdeklődését, valamint ki-
váló alkalmat ad a színek és for-
mák tanulására is

• Az úszásórák után minden baba
nagyon éhes és álmos lesz…

Már három hónapos kortól ajánlott. 

Foglalkozások időpontja:

SZOMBAT 8:00 (kezdő)
8:45 (haladó)
9:30 („nagyok”)

Ovis előkészítő úszás:
SZOMBAT 10:15;

11:00 Sátoros Uszoda

A Patent Győr LK két versenyzője, Sike József és
Boros László, valamint a honvédos Tasi Tamás által
alkotott csapat világcsúccsal lett Európa-bajnok a
futócéllövők 30+30-as számában. Sike József
egyéniben egy bronzéremnek is örülhetett, ráadá-
sul a 40 vegyes számban is harmadikként zárt a ma-
gyar csapat. Laczik Zsolt vezetőedző rendkívül elé-
gedett volt tanítványaival, akiket a névadó szponzor
részéről Kocsis Róbert köszöntött csütörtökön.

Több versenyről is remek eredményekkel tértek haza
a Győri Atlétikai Club (GYAC) versenyzői. A felnőtt fe-
dett pályás országos bajnokságon Szabó Dezső rúd-
ugrásban első, távolugrásban második lett. Sorok
Klaudia hatvanméteres síkfutásban, Kószás Kriszta
1500 méteres síkfutásban végzett a második helyen.
A fedett pályán ifjúsági és junior országos bajnoksá-
gon Sorok Klaudia hatvanméteres síkfutásban és gát-
futásban is nyert, 200 méteres síkfutásban pedig má-
sodik lett. Weisz Adrienn 3000 méteres síkfutásban
első, 1500 méteres síkfutásban második helyezést
ért el. Gál Viktória másodikként zárt hármasugrás-
ban, Lendvai András pedig harmadik lett 1500 méte-
res síkfutásban. A fedett pályás serdülő országos baj-
nokságon Fülöp Dorka hatvanméteres gátfutásban,
Erdélyi Katinka 1500 méteres síkfutásban állhatott fel
a dobogó harmadik fokára. 

A közelmúltban Bécsben rendez-
ték meg a szenior vívóbajnokságot,
ahol a győri vívók szép eredményt
értek el. Heilig Bernadett és Hoff-
mann Ibolya saját korosztályában

szerző: bögi viktor
fotó: speed-fit

Az optimális edzésidőpont meghatáro-
zása sok fejtörést okoz. Legideálisabb,
ha a sportolást a kora esti órákra időzít-
jük, ekkor ugyanis több erőnk és ener-
giánk van, jobb a reakcióidőnk és koor-
dinációnk. A mindennapi életben ter-
mészetesen kicsit bonyolultabb a hely-
zet, hiszen napirendünk, bioritmusunk,
egyéni céljaink ezt felülírhatják. Például
egy kemény fizikai munkát végző dol-
gozónak célszerűbb még a munkája

Évtizedes világcsúcsot döntöttek

Remekeltek az atléták

„Először nagyon meglepődtem, most már azért
kezdem elhinni, hogy világcsúcsot lőttünk. A győ-
zelem viszont nem ért váratlanul, az első nap után
reméltem, hogy mi leszünk az Európa-bajnokok,
mert komoly előnyünk volt a lassú lövéseket köve-
tően. A gyors rész is jól sikerült, Tamás nagyon jól
kezdett, én másodikként az utóbbi évek legjobb
eredményét lőttem, így a végén már csak Laciká-
ért kellett izgulnunk, de ő is hozta a szintet” –
mondta lapunknak Sike József. „Tizenkét éve élő
világcsúcsot sikerült megdöntenünk, ami nagy
öröm. Úgy érzem, volt még bennünk tartalék, de
nem vagyok elégedetlen, ez csak azt jelzi, hogy
még van hová fejlődnünk. Az egyéniben elért har-
madik helyezés kapcsán van egy pici hiányérze-
tem, nagyon közel volt ugyanis a döntő. A bronz -
éremért Tamás ellen kellett küzdenem, ami speci-
ális helyzetet jelentett, korábban sosem kerültem
szembe a csapattársammal. Ezt aztán ki tudtam
kapcsolni, és csak a lövésekre koncentráltam. Ez-
zel együtt nagyon tudok örülni ennek a bronz -
éremnek, a világcsúccsal együtt pedig remekül si-
került ez az Európa-bajnokság.”

Szenior vívók sikere
párbajtőrben és kardban is első he-
lyezést ért el, míg dr. Környei Tamás
a kardozók között végzett az élen. A
felkészítő edzők Bozi István, Tállai
László és Borbély Lajos voltak.

Mikor eddzünk?
megkezdése előtt edzeni egy órát,
majd kiadós táplálkozás után munkába
indulni, s a nap folyamán 3-4 óránként
étkezve, tápanyagszükségletét egész-
séges ételekből fedezni. 

Edzői munkám során találkoztam
olyan vendégekkel, akiknek a reggeli
tréningek voltak szimpatikusabbak,
míg mások a kora esti órákban tudtak
időt szakítani edzéseikre. Bárhogy is
döntünk, a legfontosabb, hogy rend-
szeresen eljussunk kedvenc stúdiónk-
ba, s ott alaposan megtervezett, mi-
nőségi edzésmunkát végezzünk! 
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A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

Az AKCIÓS csomag tartalma:
• vagyonvédelmi központ kezelôvel • 5 db mozgásérzékelô
• kültéri hang- és fényjelzô • 2 db akkumulátor

0 Ft-os biztonsági rendszerek
egyszeri bekötési díjjal!

NÉZZE MEG AZT A CÉGET, AKIRE RÁBÍZZA CSALÁDJA, VAGYONA BIZTONSÁGÁT!

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB

FEBRUÁR 1-TÔL
ÁPRILIS 30-IG!

• Májusi EURO középfokú nyelvvizsga felkészítô tanfolyamok
• 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


