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7. oldal A Liezen-Mayer utcá-
ban felújított rendelőépületben
minden igényt kielégítő körülmé-
nyek között fogadják a betegeket
a háziorvosi, fogorvosi és az
ügyeleti ellátást végző orvosok.

4. oldal Győrben elég egy jó
szándékú ötlet, s rögtön sikerre ítélt
vállalkozás lesz belőle – mondta la-
punk Miért szeretem Győr? rovatá-
nak Csongrádi Zoltán, a Pannon-
Víz Zrt. műszaki igazgatója.

13. oldal Bejutott Bogi A Dal döntőjébe, így a győri lánynak min-
den esélye megvan arra, hogy ő képviselje Magyarországot az 59.
Eurovíziós Dalfesztiválon Koppenhágában, We All című számával. Mi
is segíthetjük szombaton a fiatal tehetséget szavazatunkkal: a zsűri
a legjobbnak ítélt négy produkciót pontozza, ezután következnek a
nézők, hogy kedvencüket SMS-eikkel eljuttassák Koppenhágába.

A fejlesztések éve
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Az elmúlt hetekben válogatott for-
mában véd Matkovics Gábor, a Rába ETO fut-
salcsapatának kapusa. A csapat menetelésé-
ben jelentős szerepe van a győri hálóőrnek.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

százaléknál is nagyobb mértékben növelte árbevételét
tavaly a járműipar számára hengerfejeket készítő Ne-
mak Győr Alumíniumöntöde Kft. A cég jelenleg
850-900 munkatársat foglalkoztat, a létszám úgy ala-
kul, ahogyan ezt a termelés igényli.

10 6795 regisztrált álláskeresőt tartottak számon a múlt hó-
nap végén megyénkben. Ez fele az egy évvel ezelőt-
tinek, ugyanakkor emelkedés a december végi
adathoz képest – közölte a kormányhivatal munka-
ügyi központja.

NAPRÓL NAPRA

Február 14.

Február 15.

Február 16.

Február 17.

Február 18.

Február 19.

Február 20.

Diploma. A téli záróvizsgán a képzé-
si követelményeket eredményesen
teljesítő frissdiplomásokat avattak
és köszöntöttek a Széchenyi István
Egyetemen.

Premier. Zenébe csomagolt vígjá-
tékot, a Csoportterápia című mjuzi-
kelkamedit mutatta be a Győri Nem-
zeti Színház. A darabot a mozifilmek-
ből is ismert Simon Kornél rendezte.

Elszabadult úszóművek. Elsza-
badult úszóműveket fogtak be a tűz-
oltók a Mosoni-Dunán. A tűzoltók
motorcsónakkal érték utol az úszó
tárgyakat, majd mindegyiket rögzí-
tették. Részletek a 8. oldalon.

Készültség. Estig első fokú készült-
ség volt érvényben a Rába áradása
miatt a folyó több megyei szakaszán.
A következő időszak esőzései újabb
vízszintemelkedéseket hozhatnak,
de az áradás miatt ekkor már nem
kell készültséget elrendelni. 

Rendelet. Hatályos az a rendelke-
zés, amely az élelmiszerekben ta-
lálható transzzsírsav mennyiségé-
re vonatkozik. A rendelet értelmé-
ben tilos olyan élelmiszert forga-
lomba hozni, amely összes zsírtar-
talmának 100 grammjában a
transzzsírsavak mennyisége meg-
haladja a 2 grammot. 

Gázolás. Halálra gázolt egy fiatal-
embert a vonat Csornán, a vasútállo-
máson, ezért a vonalon 30-60 per-
ces késésekre kellett számítani.

Menedzser Útlevél. Lejárt a jelent-
kezési határidő a Széchenyi-egyete-
men tavaszi szemeszterben induló
Menedzser Útlevél tréningre. A kép-
zés az alapvető emberi értékek fejlesz-
tésén keresztül a munka világába való
sikeres beilleszkedést célozza.

Egyre többen dolgoz-
nak megyénkben, s ez a
tendencia folytatódhat a
jövőben, szakmai képzé-
seket indít a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei
Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja tavasz -
szal: többek között el-
adó, villanyszerelő, gép-
kocsivezető, pincér és
CNC-gépkezelő tanfo-
lyamra jelentkezhetnek
azok, akik nem rendel-
keznek munkaviszony-
nyal, illetve hallgatói jog-
viszonnyal. „A hátrányos
helyzetűek foglalkoztat-
hatóságának javítása”
című programot egy TÁ-
MOP-pályázat kereté-
ben valósítja meg a
munkaügyi központ,
szándékuk, hogy a cél-

Olcsóbban
a vasúton
Már harminc regionális
vonalon – köztük a Győr–
Veszprém szakaszon – le-
het egységesen 25%-kal
olcsóbban utazni –
mondta a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium
(NFM) infrastruktúráért
felelős államtitkára még
múlt héten sajtótájékoz-
tatón, Budapesten. Völ-
ner Pál hozzátette: a re-
gionális tarifák kiterjesz-
tésével így 1400 kilomé-
teren, a hazai vasútháló-
zat ötödén lesz olcsóbb
az utazás. Szavai szerint
az intézkedést az tette
szükségessé, hogy a sze-
mélyszállítási törvény-
ben megfogalmazottak
alapján a kötöttpályás
közlekedésnek adnak el-
sőbbséget a személyszál-
lításban. Az összes érin-
tett regionális vonal a
www.mav-start.hu olda-
lon tekinthető meg.

Párbeszéd
NITnikék címmel tartot-
tak Megyei Ifjúsági Talál-
kozót Győrben, amely ré-
sze a Nemzeti Ifjúsági
Tanács országos road -
show-jának. A Nemzeti
Ifjúsági Tanács összesen
51 ifjúsággal foglalkozó
civil szervezetet fog ösz-
sze, hogy hazánkban és a
nemzetközi színtéren is
képviselje a fiatalok érde-
keit. A megyei találkozó
célja az volt, hogy felmér-
jék a tizenéveseket fog-
lalkoztató kérdéseket, va-
lamint, hogy előkészít-
sék a májusi, országos
Ötletpiknik-napot.

csoportot munkához se-
gítsék komplex, sze-
mélyre szabott, a helyi
munkaerő-piaci lehető-
ségekhez és igényekhez
igazodó szolgáltatások-
kal és támogatásokkal.
Major Ernő, a megyei
munkaügyi központ
igazgatója a Győr+ Tele-
víziónak úgy fogalma-
zott, elsősorban azokat
a fiatalokat célozzák
meg a képzési lehető-
séggel, akik nem tanul-
nak, nem dolgoznak, je-
lenleg inaktívak. Arra
buzdítja őket, regisztrál-
janak a munkaügyi köz-
pont álláskereső rend-
szerében, és a munkale-
hetőségek mellett ér-
deklődjenek a képzési
kínálatról is.

A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt.
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: Csala Ró bert (70/518-0246), Gom bos Éva (20/475-1314).  Nyom dai
elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft. Nyomtatás: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Ügyvezető igazgató: Pallagi Ferenc.
Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438. E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912

IMPRESSZUM

Képzéseket indít
a munkaügyi központ



2014. február 21.   / + / 3

FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Talán még időben szólok,
aki szűk két hét múlva, már-
cius hatodikán torkoskodni
akar, mihamarabb foglaljon
asztalt valamelyik étterem-
ben. Azért írom, hogy vala-
melyikben, mert a vendéglá-
tóknak, úgy tűnik, nagyon
elment a kedvük az egésztől,
kevés esélyünk van arra,
hogy sarki törzshelyünk raj-
ta legyen az akcióhoz csatla-
kozók listáján. Az idei lesz a
kilencedik torkos csütörtök.
A fénykorban, 2010-ben 230
ezer látogatója volt 1300 ét-
teremnek. tavaly már csak
130 ezren fértek be a jelent-
kező 839 vendéglátóhoz.
Ezek a Magyar Turizmus Zrt.
országos adatai, de Győrben
sem vidámabb a kép. Rövi-
dülnek a listák.
A torkos csütörtök valami-
kor régen arra volt jó, hogy a
közelgő nagyböjt előtt, a
hamvazószerda előtti csütör-
tökön, nyugodt szívvel áldoz-
zon az ember az asztali örö-
möknek, eltüntetve a far-
sangról maradt disznóságo-
kat. A szervezők a népszokás
2006-os újraélesztésekor
böjtidőre, hamvazószerda
utánra tették a jeles napot, s
nem akartak mást, mint étte-
rembe csalogatni a magyaro-
kat, fellendíteni a forgalmat.
A vendéglősök fél áron kínál-
ják a fogásokat, ami nem egy
nagy üzlet, de jó reklám,
mert sokakat vonz.   
A minap szerencsém volt
néhány pohár bor mellett
szót váltani egy neves szak-
emberrel, aki séfje is, tulaj-
donosa is egy környékbeli
étteremnek. Azt mondta, a
torkos csütörtök miatt évek
óta morgolódnak azok, akik
rendszeresen nála ebédel-
nek, vacsoráznak, iszogat-
nak, beszélgetnek. Egyszerű-
en nem bírják a zsúfoltságot.
Ennek ellenére megtartja a
jeles napot, s már most min-
den asztala foglalt. Bejelent-
keztek, telt házat csináltak a
torkos törzsvendégek. 

Gaál József

Torkosok

szerző: papp zsolt 
fotó: o. jakócs péter

A városi közgyűlés lapunk meg-
jelenésének napján tárgyalja
Győr 2014-es költségvetését. Az
állami finanszírozású beruházá-
sokon felül a megyeszékhely
nyolcmilliárd forintot fordít fej-
lesztésekre.

Multifunkcionális csarnok, városi
uszoda, a keleti elkerülő út első üte-
me, a Dunakapu tér és a belvárosi ut-
cák megújítása, Újváros rehabilitáció -
ja, a Sugár úti óvoda bővítése, a kö-
zösségi kerékpárkölcsönző rendszer
kialakítása – hogy csak néhány fej-
lesztést említsünk, amelyek 2014-
ben városunkban történnek. Egy ré-
szük állami, egy részük európai uniós,
egy részük pedig önkormányzati for-
rásból valósul meg. 

Az idei évi főösszeg 36,3 milliárd fo-
rint, ami mintegy 800 millió forinttal
több a tavalyinál – mondta el lapunk-
nak Borkai Zsolt polgármester, aki
hangsúlyozta, a költségvetés fejleszté-
si célokra nyolcmilliárd forintot tartal-
maz, nem számítva az állami finanszí-
rozású beruházásokat, így például a
multifunkcionális csarnok, vagy a váro-
si uszoda építését. „A bevételi oldalon
a helyi adóbevételek mintegy 19 milliárd
forintot tesznek ki, ebből az iparűzési
adó tervezett bevétele 15,5 milliárd

2014 a fejlesztések éve
forint. Ez a szám magasabb a tavaly
tervezettnél annak ellenére, hogy janu-
ár 1-jétől az iparűzési adó mértékét 2
százalékról 1,8 százalékra csökkentet-
te a közgyűlés. Azzal számolunk, hogy
az intézkedés gazdaságélénkítő hatá-
sa révén nő a befektetési kedv is.”

A kiadási oldalon kiemelt figyelmet
kap az intézményrendszer magas szín-
vonalú működtetése, a gazdaság to-
vábbi élénkítése és a már említett vá-
rosfejlesztési feladatok is markánsan
jelennek meg. A polgármester példa-
ként említette a Dunakapu tér felújítá-
sát, ami 1,6 milli-
árd forinttal szere-
pel a büdzsében, a
2,6 milliárdos Eu-
rópai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivállal
kapcsolatos infra -
strukturális fejlesz-
tést, köztük a Rad-
nóti út továbbépítését, illetve az új
pinnyédi híddal kapcsolatos útépítése-
ket. Szintén fontos fejlesztés a győr-
szentiváni vonalút megépítése és a
csatornarekonstrukció folytatása is.
Európai uniós támogatással zajlik Új-
város rehabilitációja, a Lüktető Belvá-
ros program keretében pedig számos
győri sétálóutca és épület újul meg.

Fekete Dávid, pénzügyekért felelős
alpolgármester hozzáfűzte, a ménfő-
csanaki iskola bővítésére 120 millió fo-
rintot fordít a város, a Kálóczy téri rendelő-

épület 140 millió forintból bővül, a gyir-
móti pedig 45 millióból újul meg telje-
sen. A győrszentiváni óvodabővítés
200 milliós európai uniós támogatását
az önkormányzat 220 millió forinttal
egészíti ki. Az ipari park bővítése kap-
csán folytatódik a Tibormajori út kiépí-
tése, és az idén valósul meg a közössé-
gi kerékpárkölcsönző rendszer is. A vá-
ros 2014-ben is biztosítja a panelos
pályázatokhoz az önkormányzati részt
mintegy 340 millió forint értékben, a
hajléktalanszálló bővítésére pedig 220
millió forintot fordít. A szociálpolitikai

feladatokra
440 millió
forint áll ren-
delkezésre,
az élősport
támo gatá-
sára pedig
390 millió
forintot biz-

tosít az önkormányzat, a tartalékkeret
850 milliós lesz.

Borkai Zsolt polgármester az állami
forrásokkal kapcsolatban korábban
hangsúlyozta, Győr egyszerre ilyen
mértékű kormányzati támogatást még
soha nem kapott, elég csak a multifunk-
cionális csarnok ötmilliárdos finanszíro-
zására, vagy az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál összességében közel tíz-
milliárdos létesítményfejlesztéseire
gondolni, de nem kis segítség az önkor-
mányzati adósság átvállalása sem.

Fókuszban
a gazdaság
további élénkítése
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Csongrádi Zoltán szerint igaz a szlogen, a jövő valóban Győr-
ben épül. A dicsérő véleményhez egy tíz évvel ezelőtti történet
tartozik, ebben egy fiatal pár a Tisza-parti Ibrányt elhagyva,
Győrben telepszik le. Mindketten megkapják álmaik munkáját,
s hamarosan megszületik kislányuk, Lilike. A szlogenszerző
aligha éppen rájuk gondolt, de ettől még igaz, a Csongrádi csa-
lád a jövőt építi, sikerrel. Karrierjük azt jelzi, jó helyen vannak.
Győr nyitott, befogadó város, az itt élők tudják, a szebb holnap-
hoz szükség van az idegenből érkező szakemberekre.  

Ibrány alföldi település, Csongrádi Zoltán a hely szellemének
engedve, mezőgazdasági gépészmérnöknek tanult, de már egy
másik ágazatban, a nyírségi vízműnél találta meg a neki tetsző
munkahelyet. Igazodásként szerzett még egy diplomát, a vízel-
látás és a vízkezelés szakmérnöke lett. Helybeli lányt vett el, ket-
ten költöztek Győrbe. Azt mondja, a bátyja és a keresztmamája
itt él, de a választásban csak a szakma játszott szerepet. A fele-
ségére lakóotthonok vezetését bízták, ő meg Ibrány és környéke
helyett Győr vízellátásának felelőse lett.     

Az ibrányi kutak ugyanúgy sorakoznak a Tisza mentén, mint
a győriek a szőgyei Duna-parton, s ezzel nagyjából vége is a
hasonlóságnak. A szőke Tisza hordalékos, minőségben, vízho-
zamban nem mérhető a kék Dunához, ahogy az alföldi kisváros
sem vetekedhet a győri méretekkel, vízműves tradíciókkal.
Csongrádi Zoltánnak ismét tanulni kellett, újabb diplomát szer-
zett, s a céges ranglétrát végigjárva, a Pannon-Víz Zrt. műszaki
igazgatója lett. Inkább menedzser, mint mérnök. Úgy látja, ettől
még nem veszett kárba a szakismeret, egy műszaki alaptevé-
kenységű társaság menedzserének jól jön a gyakorlati tudás.   

Arra a kérdésre, mi tetszett meg neki legelőször Győrben,
Csongrádi Zoltán azt felelte, a hidak, amelyeken átkelve
újabb és újabb ismeretlen városrészbe jutott. A felfedezések
időszaka a napi vízműves munka jóvoltából nem tartott so-

káig, hamarosan úgy ismerte a várost, mint a legöregebb ta-
xisok. A győri utcák alatt 347 kilométer szennyvízcsatorna és
569 kilométer ivóvízvezeték húzódik, ennek a hálózati térkép-
nek egy példánya ott van a szolgáltatásért felelős mindenkori
vezető fejében. S ha már a föld alatt vagyunk, valóban vannak
olyan több mint 100 éves csatornák, amelyekben kényelme-
sen sétálhatnak az emberek. Sétálnak is, búvároknak hívják
őket és az iszapot, a hordalékot takarítják ki. 

A győri régió hidrogeológiai adottságai közismerten
kedvezőek, a bő-
séges vízkészlet
kitűnő minőségű
és könnyen ki-
nyerhető. A vá-
ros számára ma-
napság szüksé-
ges, napi csúcs-
fogyasztást szá-
molva, negyvenegyezer köbméter ivóvizet fél gőzzel mű-
ködve is tálalni tudja a vízmű. Szőgye a hálózat kiinduló-
pontja, Csongrádiék Lilike születése után költöztek ide. A
kislány mozgássérült, a családot erős szállal köti Győrhöz
a kék iskola, ahol konduktív csoport működik, hatékony a
nevelő-fejlesztő munka. Apuka tevékeny szülőhöz illően se-
gít, egy tavaly elindított projektje eredményeként akadály-
mentesített vécék épültek fiúknak, lányoknak, felnőtteknek. 

Győrben elég egy jó szándékú ötlet, s rögtön sikerre ítélt
vállalkozás lesz belőle. Azt meséli Csongrádi Zoltán, sokan
álltak az iskolai terv mellé, köztük az önkormányzat és a
Rotary Club, amelynek ma már ő is a tagja. Különleges kö-
zösség, sikeres emberek, akik készek időt és pénzt áldozva,
aktívan segíteni másokon. Azt mondja, idegenből jött mű-
szaki emberként eljutott a győri közélet sűrűjébe, ahol ba-
rátokat talált, s ahol módja van visszaadni valamennyit ab-
ból a sok jóból, amit Győrtől kapott. 

Csongrádi Zoltán: Úgy ismerem
Győrt, mint az öreg taxisok

A város
„Győr nagy múltú, le-
nyűgöző város, élhető la-
kótelepekkel, csodálatos
belvárossal, sok zöldte-
rülettel. A folyók nem
jönnek és mennek, ha-
nem itt élnek, másutt
nem látni ennyi kisha-
jót, sportoló, horgászó
embert a vizeken. A kul-
turális élet is figyelemre
méltó, a rokonaim, a ba-
rátaim nem tudnak úgy
meglátogatni, hogy ne
legyen éppen valami-
lyen érdekes esemény.
A család leginkább gyer-
mekprogramokra jár, Li-
like kedvence a Győrkőc
Fesztivál és a Könyvsza-
lon mesesarka.”

A szakma 
„Vannak városok, ahol
dollármilliókat költe-
nek arra, hogy a szenny-
vízből ivóvizet állítsa-
nak elő, mert egyszerű-
en nincs természetes,
friss édesvizük. Győrben
erre soha nem lesz szük-
ség, még a hazai ivóvíz
minőségjavító progra-
mokban sem kell részt
vennünk. Vízkincsünk
bőséges és tiszta, az ellá-
tó hálózat a mai fo-
gyasztás csaknem dup-
lájára méretezett. A csa-
tornák, vezetékek kö-
zött akadnak több mint
százévesek, de állapotuk
megfelelő, rekonstrukci-
ójuk a városfejlesztési
tervekhez igazodik.
Amikor egy utca, tér
vagy híd megújul, a köz-
műgazdák is elvégzik a
szükséges munkákat.”  

Győrben elég
egy jó szándékú
ötlet 
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DUNAKAPU TÉR HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Dunakapu téri mélygarázs építése elérte
a kivitelezés legmélyebb pontját. Itt, vagyis
a mínusz harmadik szinten helyezték el a
teljesen megújuló tér alapkövét.

Nem mindennapi helyszínen került a helyére az
alapkő, hiszen a résztvevőknek a föld alá kellett
ereszkedniük, egészen pontosan a készülő mélyga-
rázs legalsó szintjéig. Innentől az építkezés már fel-
felé zajlik majd, a mínusz hármas szint elkészülte
után jön a második, majd az első szint, miközben a
tér új burkolata is elkészül.

Borkai Zsolt polgármester a beruházással kap-
csolatban lapunknak úgy fogalmazott, bár sok vita
előzte meg a kivitelezést, ma már szabad szemmel
is látható, hogy milyen jelentős és előremutató fej-
lesztés készül. Hozzátette, a Dunakapu tér korábbi

Rendhagyó alapkőletétel 
Jól halad a Dunakapu tér építése

állapota méltatlan volt gyönyörű belvárosunkhoz. A
fejlesztés révén nem csak megszépül a tér, de a
mélygarázs segítségével a parkolási gondok is eny-
híthetők. „A tér felújításával párhuzamosan a Lük-
tető Belváros programnak köszönhetően számos
belvárosi utca is megújul, így történelmi városköz-
pontunk még vonzóbbá válik az itt élők és a turisták
számára egyaránt.”

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja hozzáfűzte, a 265 férőhelyes garázs és a tér kiala-
kításával párhuzamosan zajlik az azt körülvevő épü-
letek felújítása is. Hamarosan a Dunakapu tér 6. szá-
mú épület kivitelezése is megkezdődik, ami azért
kulcsfontosságú, mert ott lesz a mélygarázs egyik
gyalogos kijárata. Az autók a tér Bástya utca felőli
oldalán tudják majd megközelíteni a mélygarázst, a
gyalogos közlekedést pedig liftek segítik majd. Az
alapkövet Borkai Zsolt és Sági Géza mellett dr. So-
mogyi Tivadar és Fekete Dávid alpolgármesterek, a
Belváros önkormányzati képviselői helyezték el.

Szabó Dezső, a kivitelezést végző konzorcium ve-
zetője elmondta, a tér felszínén tizenháromezer
négyzetméter burkolat készül el, amiből háromezer
négyzetméter zöldterület lesz. A látványt a Móricz
Zsigmond rakparti Dunakorzó kialakítása teszi még
teljesebbé. A mélygarázs milánói technológiával va-
lósul meg, amelynek során a támfödém elkészülte
után bányászati technológiával huszonötezer köb-
méter földet termeltek ki, kialakítva a mínusz kettes
és hármas szint helyét. Az alapkőletételt itt, a leg-
mélyebb ponton tartották, innentől az építkezés
már fölfelé történik. 

Az ünnepségen Szekeres István, a beruházás
szomszédságában működő Agrofeed Kft. ügyveze-
tő igazgatója is részt vett. „Mivel az iroda ablaka épp
a térre néz, ezért a munkálatok minden mozzanatát
nyomon tudom követni. Természetesen minden be-
ruházás kellemetlenséggel is jár, de azt is pontosan
látom, hogy milyen nagy hozadéka lesz a fejlesztésnek.

Az új tér még vonzóbbá teszi a belvárost, a mélyga-
rázs segítségével pedig a parkolási problémák is
enyhülnek.” Szekeres István azt is hozzáfűzte, az
ilyen jelentős fejlesztések teszik vonzóvá Győrt nem
csak a turisták, de a vállalkozások számára is.

A Dunakapu téren a mélygarázs építési munkái
mellett a Kossuth híd belvárosi hídfőjénél a nyilvá-
nos WC-t és a trafót magában foglaló épület is fel-
épült már. A híd és a Jedlik Ányos utca sávja, vala-
mint a Káptalandomb közötti terület burkolása már
a tavalyi év végén elkészült, a tér többi részének bur-
kolása 2014 tavaszán várható, és a 3,8 milliárd fo-
rint értékű teljes beruházás idén őszre készülhet el.
A Dunakapu tér keleti oldalán színpad, mellette víz-
játék létesül, az északi oldalon a bástya kis kilátó-
ként kínál majd szép panorámát. A déli oldalon ven-
déglátóteraszok alakulnak, szemközt pedig napvi-
torlákkal árnyékolt pihenőpadok szolgálják az ide
érkezők kikapcsolódását.
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Fidesz: Rekordidő alatt összegyűlt ajánlások
A Fidesz győri történetében még sosem fordult

elő, hogy két nap alatt a törvényileg előírt ajánlások
ötszöröse gyűljön össze, ez rekordnak számít – je-
lentette be Simon Róbert Balázs és Kara Ákos or-
szággyűlési képviselőjelölt Győrben, a Baross úton
tartott sajtótájékoztatón, szerdán. 

A Győr-Moson-Sopron megyei 1-es és 2-es kör-
zetben induló képviselőjelöltek elmondták, az ösz-
szegyűlt 2500 ajánlást szerdán átadták a győri Vá-
rosházán működő választási bizottságnak, az aján-
lások gyűjtését azonban nem hagyják abba, hanem
tovább folytatják pártjuk érdekében.

A Fidesz hétköznapokon a Baross úton levő Csó-
nakos szobornál 10 és 17 óra között, szombaton a
vásárcsarnoknál, vasárnap pedig az ETO Parkban,
a piacon várja a támogatók aláírását. Ezen kívül a

Király utcai Fidesz-irodában, illetve az aktivistáknál
is lehet jelentkezni. Pénteken és szombaton a vidéki
buszpályaudvaron is lesz Fidesz-stand, továbbá
Adyvárosban, Marcalvárosban és Szabadhegyen is
várják a szimpatizánsokat.

Mindkét képviselőjelölt köszönetet mondott a
győrieknek a támogatásért, s kijutott a dicséretből
a segítőknek is. Győrben négyszázan, a környező
településeken pedig több százan, összesen közel
ezren segítettek az ajánlások összegyűjtésében,
és segítenek a következő hetekben is, ugyanis
mint azt Kara Ákos és Simon Róbert Balázs egy -
aránt hangsúlyozták, hiába gyűlt össze fejenként
a törvényileg előírt ötszáz ajánlás ötszöröse, két-
ezer-ötszáz aláírás, semmiképpen nem állnak le, s
folytatják a munkát. 

Összefogás 2014: megyei kampánynyitó
Az Összefogás 2014 megyei

kampánynyitó rendezvényét szer-
dán kora este tartották Győrben, a
Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban. A rendezvényen bemu-
tatkoztak megyei országgyűlési
képviselőjelöltjeik: Kránitz László a
Rábaközben, Fábián György és Glá-
zer Tímea Győrben és környékén,
Kalmár István Sopronban, Lehóczki
Attila pedig Mosonmagyaróváron
méretteti meg magát.

Neuport Zsolt, a DK önkormányza-
ti képviselője köszöntötte az egybe-
gyűlteket, s úgy fogalmazott, a me-
gyei kampánynyitó az első állomás,
hogy leváltsák az Orbán-kormányt.
Külön köszöntötte az Összefogás
pártjainak budapesti vendégeit, Újhelyi

Istvánt, Debreczeni Józsefet és
Székely Sándort.

A megyei kampánynyitót Somló Ta-
más félórás koncertje vezette be, aki
dalokkal idézte fel pályafutásának
egy-egy fontos szakaszát. 

Fábián György, aki nemcsak kép-
viselőjelöltként, hanem műsorvezető-
ként is színpadra lépett, úgy fogalma-
zott, a kampánynyitónak hangulatról,
érzelmekről kell szólnia, hogy az em-
berek elhiggyék, van értelme elmen-
ni választani, van értelme voksolni,
mert lehet egy sokszínű világban élni
és nem kell a fejünket lehorgasztva
egyszínű világban tovább kullogni
még négy évig. Fábián úgy véleke-
dett, mivel sok ember eljött, bizonyít-
ják, hogy az Összefogásnak volt

értelme. A kampánynyitó erőt ad, le-
hetőséget ad, hogy sok emberrel
megismertessék, mit szeretnének el-
érni, ha képviselőként a parlament-
ben folytathatják. 

A kampánynyitón a jelöltek egyesé-
vel bemutatkoztak és ismertették
programjukat. 

Fábián György a kampánynyitó
előtt újságíróknak nyilatkozva elmond-
ta, a törvényileg előírt ötszáz ajánlást
bőven túlteljesítik, túl vannak már az
ezer ajánlón, a hitelesítésnek így nem
lesz akadálya.

Győrről szólva három fontos ele-
met említett a kampányából: vizet a
Dunába, vissza az önkormányzatisá-
got és megteremteni Győr ipari jövő-
jét, kihasználva a város kiváló adottságait.

Jobbik: Áfacsökkentéssel segítené a gyermekvállalást
A Jobbik kormányra kerülés esetén az

általános forgalmi adó általános csökken-
tésén kívül három fő területen minimálisra
– 0 és 5 % közé – mérsékelné az áfát, a tű-
zifa, az alapvető élelmiszerek és a gyer-
mekneveléshez szükséges cikkek eseté-
ben – erről Takács Krisztián, a párt Győr-
Moson-Sopron megyei 2. számú válasz-
tókörzetének képviselőjelöltje beszélt győ-
ri sajtótájékoztatóján. Takács Krisztián úgy
vélekedett, az áfa 27 százalékos mértéke
Magyarországon európai mércével mérve
példa nélküli, ilyen magas áfakulcs sehol
sincs. Ez többeket is súlyosan érint.

Mindenekelőtt azokat, akik fával
fűtenek, s kimaradtak a rezsicsök-
kentésből. Sújtja azokat a családo-
kat, akik számára egyre nagyobb
nehézséget jelent az élelmiszerek
megvásárlása.

Hazánkban a legnagyobb problé-
ma a születésszám évtizedek óta tar-
tó csökkenése, amelynek egyik oka a
kiszámíthatatlan jövőkép és az egyre
fokozódó elszegényedés – jelentette
ki a Jobbik képviselőjelöltje, aki sze-
rint nem csak kisgyermekkorban, ha-
nem a gyermeknevelés során végig

segíteni kellene a családokat. Így az
áfacsökkentés kiterjedne a ruhákra és
a tanszerekre is.

A Jobbik tehát minimálisra csök-
kentené az általános csökkentésen
túl az áfát, a tűzifa, az alapvető élel-
miszerek és a gyermekneveléshez
szükséges cikkek esetében, hogy
ezzel segítse a gyermekvállalást
Magyarországon – foglalta össze
mondandójának lényegét Takács
Krisztián, a párt Győr-Moson-Sop-
ron megye 2. számú választókörze-
tének képviselőjelöltje. 

Az oldalt összeállította: Koloszár Tamás

Fontosnak nevezte még az állami
fenntartású utak rendbetételét, kiszé-
lesítését.
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Tiszta Magyarországot!

MADARÁSZ Zsuzsanna
Győr‐Moson‐Sopron megye 1‐es számú választókerület
Telefon: 06 30 618 5857. www.facebook.com/madaraszzsuzsalmp,
madarasz.zsuzsanna@lehetmas.hu, www.lmp.hu, facebook.com/lehetmas

KÉREM, TÁMOGASSON ALÁÍRÁSÁVAL!

Ajánlását az LMP ZöldPont ügyfélfogadójában (Győr, Pálffy u. 2., színház mögött)
hétközben 11–18 óráig, szombaton 10–14 óráig adhatja le.

Tisztelt Választópolgár!
Az idei választásokon már nem lesz kopogtatócédula.
Kérem, hogy támogassa jelöltségemet aláírásával!

Keresse fel gyûjtôpontjainkat hétköznap a Baross úti
Csónakos szobornál, pénteken és szombaton a Vásárcsarnoknál,
vasárnap pedig az ETO Park melletti piacon.

Keressen minket az irodánkban (9021 Gyôr, Bécsi kapu tér 11. fsz. 3.
bejárat a Király utca felôl), vagy telefonáljon (96/328-785)
és munkatársunk felkeresi Önt az ajánlóívvel.

www.simonrobertbalazs.hu   |  www.facebook.com/SimonRobertBalazs

az Ön képviselôjelöltje

Már lehet fizetni a kamarai tagdíjat

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A teljesen felújított rendelőépü-
letben minden igényt kielégítő
körülmények között fogadják a
betegeket a háziorvosi, fogor-
vosi és az ügyeleti ellátást vég-
ző orvosok…

Borkai Zsolt polgármester az átadá-
son hangsúlyozta, a rendelőfelújítási
program egy újabb állomásához ér-
keztünk, amelynek keretében közel
negyvenmillió forintból teljesen meg-
újult a több ezer beteget fogadó ren-
delőépület. Hozzátette, örömteli, hogy
a győri önkormányzatnak igazi partne-
rei a háziorvosok, akik a felújításokból
maguk is kiveszik a részüket. A polgár-
mester kiemelte, Győr arra törekszik,
hogy az alapellátást a lehető legmaga-
sabb szinten biztosítsa lakosai számá-
ra, ezért 2014-ben is folytatódik a fel-
újítási program. 

Borsi Róbert önkormányzati kép-
viselő – aki maga is támogatást
nyújtott a munkálatokhoz – kiemelte,

Megújult a Liezen-Mayer utcai rendelőépület
a győri nagyberuházások mellett az
önkormányzat folyamatosan áldoz a
szűkebb lakókörnyezetek számára
fontos fejlesztésekre is. A most át-
adott felújítás nem csak a város-
részt tette élhetőbbé, de az ügyeleti
ellátás kapcsán minden győri javát
is szolgálja.

Panker Mihály, az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézet (EESZI)
igazgatója kifejtette, a kezelésükben lé-
vő Liezen-Mayer u. 57. szám alatti orvo-
si rendelőépületben az akadálymente-
sítés érdekében elkészült a Somogyi út
felőli rámpa és bejárat. A földszinten há-
rom új felnőttorvosi rendelő, két új

vizesblokk, betegváró, fogászati ügye-
leti rendelő és váró, akadálymentes WC
kialakítása történt meg, míg az emele-
ten további egy új felnőttorvosi rende-
lőt alakítottak ki, bővítették a betegvá-
rót, és mindkét szinten megvalósult a
meglévő vizesblokkok és az aula kar-
bantartása is. Az épület előtt kerékpár-
tárolókat is kialakítottak. A kivitelező
Céhmester Kft. mellett aktív részese
volt a munkálatoknak az EESZI Műsza-
ki Ellátó Szervezete is, míg a rendelőbe
költöző felnőtt-háziorvosok a rendelők
berendezését saját költségükön bizto-
sították. Március végéig a volt fogászati
ügyelet helyén védőnői irodát alakíta-
nak ki, a volt védőnői irodát pedig a
gyermek-háziorvosoknak adják át.

A Liezen-Mayer utcai rendelőben
ma már két gyermek-háziorvos, hat
felnőtt-háziorvos, hat fogorvos, négy
védőnő dolgozik, hisz az átalakításnak
köszönhetően négy felnőtt-háziorvos
is átköltözött a Tihanyi Árpád úti ren-
delőből, tehermentesítve ezzel a má-
sik épületet. Mindemellett itt működik
a fogorvosi, valamint a felnőtt- és
gyermekorvosi ügyeleti ellátás is. 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉSFIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

szerző: gy. p.

A 2011. november 21-én elfogadott törvény-
módosítás alapján kötelező a kamarai re-
gisztráció 2014-ben is, és tagdíjbefizetést is
teljesíteni kell. Minden gazdálkodó szerve-
zetnek kötelessége magát felvetetni a ka-
marai nyilvántartásba.

Már esedékes a 2014. évi kamarai hozzájárulás meg-
fizetése. Regisztrálni a vállalkozás alakulásakor kell, a
kamarai hozzájárulásként pedig évente ötezer forintot
kell fizetni a székhely szerinti megyei kereskedelmi és
iparkamarának. Az idei díj befizetésének határideje

március 31. Az összeget az 10300002-33214690-
70903285 számlaszámra kell utalni, a közleményben
fel kell tüntetni az adószámot.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara közleményében olvasható: Két gazdasági
kamara van. Az Agrárkamarában (NAK) kötelező a tag-
ság, a megyei kereskedelmi és ipakamarák tagságára
más szabályok érvényesek. Törvény szabályozza,
hogy melyik tevékenység alapján, melyik kamarához
tartozik egy vállalkozás. Ha változik egy vállalkozás
alapadata, akkor át kell vezetni azt a KAMREG adat-
bázison. A regisztrált vállalkozásoknak nyújtott szol-
gáltatások a www.gymskik.hu címen a bal oldali me-
nüsorban találhatók. Az önkéntes kamarai tagoknak

is kötelező az éves hozzájárulás. A tartozásokat a NAV
szedi be, ha lejár a határidő! Aki a 2012 vagy 2013. évit
elmulasztotta, még pótolhatja. Egyeztetés a +36-
96/520-202-es telefonszámon lehetséges.

Az országgyűlés 2013 decemberében módosí-
totta a gazdasági kamarákról szóló törvényt. A ren-
delkezések a két gazdasági kamara közötti elhatá-
rolásokat segítik, és egyértelművé teszik, hogy me-
lyik vállalkozás melyik kamarához tartozik. Egyes
vállalkozások visszakerültek a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamarától a kereskedelmi és iparkamarához.
Kérjük a most visszakerült vállalkozásokat, hogy re-
gisztráljanak kamaránk ügyfélszolgálatán. További
információ a www.gymskik.hu címen található.
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BIZTONSÁG FELJELENTÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Győr-Moson-Sopron az ország hatodik leg-
biztonságosabb megyéje – derült ki a rend-
őr-főkapitányság 2013-as évértékelőjén,
melyen Papp Károly országos rendőrfőka-
pitány is részt vett.

Csizmadia Gábor dandártábornok, megyei rendőrfő-
kapitány az évértékelőt követő sajtótájékoztatón el-
mondta, százezer lakosra számítva a bűncselekmények
3,5 százalékát követik el megyénkben. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság statisztikája sze-
rint 31,6 százalékkal csökkent a bűncselekmények szá-
ma 2013-ban az előző évihez képest, a nyomozati ered-
ményesség pedig 7,8 százalékkal emelkedett, 50,2 szá-
zalékra. Csizmadia Gábor jelezte: a bűnelkövetők egy-
harmada átutazó bűnöző, ellenük különböző módsze-
rekkel védekezik a rendőrség. Hangsúlyozta, tizenegye-
dik éve, hogy a legsúlyosabb bűncselekmény, az em-
berölés elkövetőinek felderítésében 100 százalékos
eredményt tudnak felmutatni.  A rablások száma is
csökkent, 78-ról 65-re, a gépkocsilopások száma szin-
tén, 61-ről 51-re, ezzel az eredménnyel a megye az or-
szágos harmadik helyen áll. Hogy mennyire jónak szá-
mít ez az adat, azt Csizmadia Gábor a 2000. évben tör-
tént lopásokkal szemléltette: az ezredfordulón 236 jár-
művet tulajdonítottak el megyénkben.

A rendőrség kiemelten kezelte többek mellett a
közterületeken elkövetett bűncselekményeket:

Biztonságos megyében élünk

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

A gyanú szerint valaki vagy vala-
kik szándékosan vághatták el a
Mosoni Dunán vasárnap elsza-
badult úszóművek rögzítő drót-
köteleit. Az ügyben a vízi rendőr-
ség nyomoz, az úszóművek tulaj-
donosa pedig 250 ezer forint
nyomravezetői díjat tűzött ki.

A Rezidencia SPA & Fitness Kft. be-
ruházásában az Európai Unió társfi-
nanszírozásában készülő Dunaparti
Rekreációs és Rendezvényközpont
már elkészült úszóművei úsztak a
Dunán vasárnap délután 4 óra után
Gönyű felé. Az úszóművek összeállít-
va ideiglenesen voltak kikötve a Mo-
soni-Duna belváros felőli oldalán, a
Széchenyi híd alatt. Az úszóművek
az ideiglenes kikötőhelyen várták,
hogy a belvárosi partrekonstrukciós
munkákkal együtt kiépített végleges
helyükre kerüljenek. Az úszómű-
komplexum százötven méter hosszú
és több darabból áll. 

Nyomravezetői díj, szemtanúk jelentkezését várják

Feljelentés az elszabadult úszóművek miatt
A szemtanúk szerint a komplexum

már akkor három részre szakadt, amikor
a parttól eltávolodott. A vízen ezután ön-
állóan úszott az ötven méter hosszú, két-
szintes „Yacht” elnevezésű rendezvény-
móló, a negyven méter hosszú napozó-
móló és a hatvan méter hosszú kikötő és
csónaktároló móló. Lakossági bejelen-
tésre azonnal a helyszínre sietett a Ka-
tasztrófavédelem motorcsónakkal és
több autóval. A Yachtot az Iparcsatorna
torkolatánál, a másik két úszóművet

pedig a folyó bácsai oldalán sikerült
megállítani és rögzíteni. Az úszóműve-
ket a Katasztrófavédelem munkatársai-
nak szakszerű munkája segítségével
tudták rögzíteni. A mentést különösen
nehezítette, hogy vasárnap délután és
este zuhogott az eső. 

A mentés során Gönyűn készenlét-
ben állt a Vízügyi Igazgatóság kitűző-
hajója, hogy szükség szerint legké-
sőbb a Gönyűi kikötőben megállítsa
az úszóműveket. 

A vízi rendőrség hétfői helyszíni
szemléjén megállapították, hogy az
úszóművek feltételezhetően azért sza-
badultak el, mert annak rögzítő drót-
köteleit és láncait valaki elvágta, illet-
ve meggyengítette – közölte szerkesz-
tőségünkkel Jakab Tamás, a Reziden-
cia SPA & Fitness Kft. tulajdonos-
ügyvezetője, aki elmondta azt is, az
úszóművek kikötését vasárnap 11
órakor még ellenőrizték, akkor min-
den rendben volt.  

Az ügyben természetesen büntető-
feljelentést tettünk, a nyomozást a vízi
rendőrség folytatja le – nyilatkozta he-
tilapunknak Jakab Tamás. – Tudjuk,
hogy a délutáni eső miatt sokan nem
sétálhattak és nézelődhettek arra,
mégis kérünk mindenkit, aki informá-
cióval tud szolgálni az esetről, jelent-
kezzen. 

A szemtanúk jelentkezését a 06-
30/567-7831 számon várják. Jakab
Tamás 250 ezer forintos nyomraveze-
tői díjat tűzött ki annak érdekében,
hogy az ismeretlen tettest beazonosít-
sák s az általa okozott ötmillió forintos
kárért felelősségre vonhassák. 

változtattak a gyakorlaton, a járőrök szolgálati ide-
jük felét gyalogosan teljesítik, aminek hatására je-
lentősen visszaesett az elkövetések száma. Másik
ki emelt prioritású terület a kábítószer-terjesztők el-
leni fellépés, a megyei rendőrség országosan har-
madik a drogkereskedők elfogásában.

A sajtótájékoztatón kiderült, a balesetek száma
3 százalékkal csökkent, ezzel szemben 37-ről 40
százalékra emelkedett a halálos balesetek száma.
Az ittasan balesetet okozók arányát viszont 10 szá-
zalékra szorították különböző akciókkal, melyeket a
jövőben is folytatnak.

A megye továbbra is fő iránya az illegális migrá-
ciónak: tavaly 183 százalékkal több illegális mig-
ránst fogtak el, mint 2012-ben, összesen 1795 főt.
Az ezzel összefüggésbe hozható bűncselekmények
száma, mint az embercsempészet vagy a közokirat-
hamisítás is 52 százalékkal emelkedett. A schengeni

belső határral rendelkező megyék közül a migrán-
sok elfogásában országosan első a megyénk. Csiz-
madia Gábor kiemelte, az osztrák és szlovák kollé-
gákkal is hatékonyan működnek együtt, így a hatá-
ron átlépő üldözések nagy része is elfogással ér vé-
get: a 2009. januári schengeni csatlakozás óta 53
ilyen üldözés volt, ebből 43 végződött elfogással.

A rendőrfőkapitány elmondta, tavaly fontos szer-
vezeti átalakítást hajtottak végre, megkezdte műkö-
dését a megyei Tevékenységirányítási Központ,
ahonnan a megye járőreit irányítják, illetve oda ér-
kezik be az összes hívás. 

Csizmadia Gábor beszélt arról is, 2014-ben cél-
ként fogalmazták meg a települések közbiztonsá-
gának további fokozását, az illegális migráció elleni
fellépés még jobb összehangolását és a bűnügyi in-
formációcsere javítását, továbbá a közlekedési
eredmények megőrzését.
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Fénymásoló-
helyiségből
kommunikációs
központ

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Az első kutatási ciklust éljük meg,
s ebben a hibrid és elektromos haj-
táson van a hangsúly. A másik fon-
tos cél, hogy a városok intelligens
közlekedésében, az úgynevezett
„smart city – smart transportati-
on” témájában eredményeket ér-
jünk el – fogalmazott lapunknak
adott interjújában dr. Horváth Zol-
tán, a Járműipari Kutató Központ
(JKK) Szimuláció és optimalizáció
kutatási főirányának vezetője.

Ma minden kétséget kizáróan
Győr a magyar járműipar főváro-
sa, így aztán nem meglepő,
hogy a Széchenyi István Egyete-
men működik a Járműipari Kuta-
tó Központ (JKK). Mikor hozták
létre, hányan dolgoznak itt?

Az együttműködő egyetemek, főisko-
lák és kutatóintézetek 2012. július 13-án,
Pannonhalmán írtak alá a közös munka
hátteréül szolgáló dokumentumot, és a
megállapodáshoz csatlakoztak a jármű-
ipari vállalatok is. A közös munkát a Szé-
chenyi István Egyetemen működő Jár-
műipari Kutató Központ koordinálja, irá-
nyítja. Vezetője dr. Bokor József akadé-
mikus, egyetemi tanár. A JKK 2012 szep-
temberében indította első nagyszabású,
járműipari alapkutatási projektjét, amely-
ben elektromos és hibrid járművek elekt-
ronikai és gépészeti kérdéseivel foglalko-
zunk. Több mint száz munkatárs vesz
részt az itt folyó kutatásokban.

A járműipari kutatásokra a
nagy gyártók euró- és dollármil-
liárdokat költenek. Mit tud

Interjú dr. Horváth Zoltán tanszékvezető egyetemi tanárral

Autóbuszok elektromos motorjait
kutatják a Széchenyi-egyetemen

hozzátenni ehhez a Járműipari
Kutató Központ?

A kutatásokban rengeteg nyitott kér-
dés van, ezekből néhányra fókuszálunk,
és ezekben tudunk új eredményeket
produkálni. Ilyen új terület például a
nagy teljesítményű elektromos motorok
konstrukciója és üzembe helyezése, pél-
dául autóbuszoknál. Személygépkocsik
esetében már működnek az e-motorral
hajtott autók, nagyobb járműveknél
azonban szériában még nem készülnek.
Mi ezek bizonyos kérdéseivel foglalko-
zunk, ezen belül is a mi főirányunk a szi-
mulációs optimalizáció, amelyben jó-
részt a Matematika és Számítástudo-
mány Tanszék munkatársai és kiemelke-
dő hallgatóink vesznek részt, s a nagy
teljesítményű elektromotorok számító-
gépes szimulációjának módszertanát
fejlesztjük és alkalmazzuk. 

Mi a kutatás menete? Önök
ajánlják fel a nagy gyártóknak,
vagy a cégek keresik meg önöket?

A JKK stratégiai kutatásait az hatá-
rozza meg, hogy a nagy autóipari cé-
gek mit tartanak súlyponti kérdésnek.
Az első kutatási ciklust éljük meg, s
ebben a hibrid és elektromos hajtá-
son van a hangsúly. A másik fontos
cél, hogy a városok intelligens közle-
kedésében, az úgynevezett smart city
témájában eredményeket érjünk el. 

Ha már az elektromos autó
szóba jött, hisz abban, hogy az e-
autó kiszorítja majd a belső égé-
sű motorral szerelt autókat?

Mint potenciális lehetőséget tanul-
mányozni és kutatni kell, ám hogy ho-
gyan alakulnak az energiahordozók
árai, ezt nehéz megmondani. Ha egek-
be szökne a benzin ára, bizonyára

felértékelődne az elektromos motor, je-
lenleg azonban a hagyományos benzi-
nes és dízelmotorok a leghatékonyabbak. 

Térjünk vissza újra a kutatási
főirányokhoz. Az interjú abból az
alkalomból készül, hogy a na-
pokban Győrben tartották a kö-
vetkező hét évre szóló uniós ku-
tatás-fejlesztésre nyerhető pá-
lyázatok, a Horizont 2020 prezen-
tációját. Megnyit ez újabb kuta-
tási irányokat a JKK előtt?

Az Európai Unió saját iparának ver-
senyképességét kívánja fokozni a Horizont
2020-szal, amelynek keretében kutatásra
és innovációra lehet pályázni. A másik cél,
hogy az emberek életminőségét javítsák,
mint tisztább levegőhöz jutás, hatéko-
nyabb energiafelhasználás, energia ba rá -
tabb épületek kifejlesztése. Közel nyolc-
vanmilliárd euróra lehet pályázni, s közvet-
lenül Brüsszelben bírálják el őket. 

A kutatóközpont az egyetem
hallgatóira is számít?

Természetesen. Nagyon sok hallga-
tót vonunk be a kutatásokba.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

szerző: gy. p.

Tíz évvel ezelőtt kezdte el tevékenységét
a Széchenyi István Egyetemen a Karrier
és PR Iroda, amelynek munkatársai elő-
ször csak állás- és gyakorlati hely hirde-
tésével foglalkoztak. A hallgatókat segí-
tő szolgálat mára multifunkcionális köz-
ponttá nőtte ki magát – mondta Májer
Eszter Petra, az immár Kommunikációs
és Szolgáltató Központ nevet viselő iro-
da jelenlegi vezetője.

Az iroda eredeti célja az volt, hogy
közvetítő szerepet töltsön be a hallgatók
és a munkaerőpiac között. A központ a
mai napig hozzájárul ahhoz, hogy a diá-
kok minél több munkatapasztalatot sze-
rezzenek. Ennek kiváló színtere a min-
den szemeszterben megtartott állásbör-
ze és a hazánkban egyedülálló Practing
gyakorlat, ami szintén az akkori karrier-
iroda támogatásával jött létre.

A központ feladatköre napjainkra
kibővült. Azon felül, hogy az iroda
munkatársai segítenek a hallgatóknak
gyakorlati helyet találni, felkészítik a
fia talokat az állásinterjúkra, valamint
a profi önéletrajz megírására.

Mindezek mellett az iroda az öreg-
diákokkal való kapcsolattartást is fel-
karolta, hiszen az ő visszajelzésük fon-
tos az intézmény számára.

Új kihívást jelentett a kommuniká-
ció és a rendezvényszervezés, ami
nemrég került a központ feladatköré-
be, a Felvételi Iroda működtetésével
egy időben. 

A központ jelenleg több más felső-
oktatási intézmény karrierirodájával
dolgozik együtt annak érdekében,
hogy közösen alkossanak meg egy
szervezetfejlesztési koncepciót. 

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246
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Ahol megtalálhat minket:

Gyôr, Lajta u. 6.
Fodrász Szövetkezet

Tavaszi megújulás

AJÁNDÉK
arccsiszolással

Ha most eljön
egy kiskezelésre,

megajándékozzuk
egy fiatalító

bôrmegújító
különleges
kezeléssel.

Bejelentkezés:
+36-30

867 4445

SZERZŐ: GYORPLUSZ.HU
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

A győri Rotary Club nemcsak
meleg ebédet adott a rászoru-
lóknak, hanem annak a hitét is,
hogy nincsenek egyedül, figyel-
nek rájuk, felelősséget éreznek
irántuk.

Babgulyást tálaltak fel az elesetteknek
a győri Szarvas utcában. Olyan egytál -
ételt, amit szeretnek, ami laktató.  A Ro-
tary Club tagjai adták az alapanyagot,
ők osztották az ételt, amit a Nyugatma-
gyarországi Vendéglátó Zrt. győri kony-
háján főztek meg az ott dolgozók. 

Dr. Horváth Zoltán, a Rotary Club
elnöke az emberi személyiség fontos
vonásának tartja, hogy jobban szere-
tünk adni, mint kapni. 

Minden rászoruló ember külön
sors, saját, egyedi története van arról,
hogyan vezetett az életútja idáig –
mondja dr. Horváth Zoltán, aki szerint
fontos tudatosítani ezekkel az embe -
rekkel: nem hagyják a sorsukra őket. 

A Rotary Clubban egyébként régi
hagyománya van az ételosztásnak.

Egy tál bizalom
Fónai László, a klub tagja, ennek a
mostani akciónak a szervezője, azt
mondja: a rászorulók már várják őket,
s nem csupán az ebéd miatt, hanem
azért, hogy együtt érző, biztató szót
kapjanak. Az önzetlen jótékonyság
egyre nagyobb szerepet kap a Rotary
életében, teszi hozzá. 

Sütő Csaba, a hajléktalanokat se-
gítő szolgálat vezetője fontos érték-
nek tartja, hogy minden ilyen kezde-

ményezés ráirányítja a társadalom fi-
gyelmét az elesett emberek, csopor-
tok kiszolgáltatottságára, helyzetére. 

Ezeken az ebédeken, nem csak
ételt vesznek magukhoz az emberek,
hanem megosztják gondjaikat, meg-
ismerkednek egymással. Az is meg-
történt, hogy valaki a gyerekkori isme-
rősével találkozott ezen a helyen, és
azóta támogatják egymást, tudtuk
meg Sütő Csabától.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Ötvenedik jubileumát ünnepel-
te szerdán a Kossuth Zsuzsanna
Leánykollégium, s az ünneplés-
re egy másik évforduló is okot
adott: a kollégium negyven éve
működik a Szigethy Attila úti
épületben.  

Ötvenéves a leánykollégium
Pappné Kaszás Zsuzsanna igazgató
az eseményen hangsúlyozta, a múlt
tisztelete nélkül nincs jelen és jövő,
minden évben megemlékeznek név-
adójukról, aki Kossuth Lajos legfiata-
labb húga, s többek mellett az 1848–
49-es szabadságharcban a tábori kór-
házak főápolónője volt.

Az igazgatónő elmondta, a kollégi-
umban már elődeik is arra törekedtek,

hogy segítsék a diákok előmenetelét
az esélyegyenlőség megteremtése
mellett, jó irányba formálják a szemé-
lyiségüket, valamint a kollégium szak-
mai műhelyként is funkcionál, mind-
ezt természetesen családias közeg-
ben.

Borkai Zsolt polgármester kiemel-
te, sosem szabad megfeledkezni a
gyökereinkről, s ez a kollégium egy
igazodási pontot jelenthet az itt lakók
későbbi életében is. Az itt dolgozók
kezében nagy a felelősség, hiszen fia-
talokat oktatnak és nevelnek, de a
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium-
ban immár ötven éve kiválóan teljesí-
tik a feladatot. Borkai Zsolt az ünnep-
ségen kiemelkedő munkájáért a Győri
Városháza Ezüst Emlékérmet adott át
Pappné Kaszás Zsuzsanna igazgató-
nak, illetve több dolgozó vehetett át el-
ismerő oklevelet.

Blazovicsné Varga Marianna, a
KLIK győri tankerületének igazgatója
rámutatott, városunk iskolahálózata
mindig is vonzó volt a megyében és
országszerte is, a Kossuth Zsuzsanna
Leánykollégium pedig az elmúlt évti-
zedekben diákok százainak adott le-
hetőséget, hogy megalapozzák az
életüket.

Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.

Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
• anemooptima@gmail.com

• Egy technológiai mestermu, ami
teljes kényelmi megoldást biztosít –
hűtés, fűtés, légtisztítás, szellőztetés,
párásítás és szárítás terén

• Az első R32-es hűtőközeggel üzemelő
lakossági légkondicionáló berendezés
Európában, aminek köszönhetoen
ez a legnagyobb hatékonyságú
berendezés a piacon – A+++ energia-
osztály

• Öntisztuló szűrő
• Egyedi levegő elosztás

AZ ÚJ
Ururu Sarara
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idei seregszemlén is önálló
standon mutatkozik be váro-
sunk, amelynek fő témája a
2017-es győri rendezésű olim-
piai fesztivál lesz. Itt kel majd
ki a rendezvény kabalaállata, a
kakas.

Évek óta hagyomány, hogy városunk
a Budapesti Utazás Kiállításon mutat-
ja be éves turisztikai kínálatát. Nem
lesz ez másként idén sem, Győr hat-
van négyzetméteres önálló standdal
vesz részt a február 27-től március 2-
ig tartó idegenforgalmi kiállításon. A
csütörtöki nyitónapon nem csak a
nemzetközi vásárt nyitják meg, de a
Győr stand is szélesre tárja kapuit a lá-
togatók előtt. A tervek szerint a stand-
nyitón nem csak Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke, de például Jakabos Zsuzsan-
na úszó olimpikon, egykori EYOF-
győztes is ott lesz.

Az idei év kiemelt témája győri
szempontból a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) népsze-
rűsítése, hiszen az önkormányzat cél-
ja, hogy ne csak a város, de az egész
ország magáénak érezze az első hazai
rendezésű olimpiai eseményt. A játé-
kok kabalaállatát, a kakast már több-
ször láthatták a győriek, az Utazás Ki-
állításon azonban kikel a tojásból az
igazi EYOF-kakas is. Miután a kabala-

állat megszületik, rögtön nevet is kap,
az  EYOF hivatalos honlapján
(gyor2017.hu) meghirdetett névpályá-
zat jóvoltából.

A győri standon a sport mellett ter-
mészetesen megismerhetik a látoga-
tók a város 2014-es turisztikai és kul-
turális kínálatát, de a Pannonhalmi
Borvidékkel és a Mobilis látványos kí-
sérleteivel is találkozhatnak az érdek-
lődők. Győr kínálata egyébként a
Hung expo „A” pavilon 307-es stand-
jánál lesz elérhető.

Domanyik Eszter, az önkormányzat
Marketing, Turizmus és Kommuniká-
ciós Osztályának vezetője lapunknak
elmondta, a város javában készül az
idei turisztikai évadra. „A napokban
Győrben tett látogatást kollégáival
Horváth Gergely, a Magyar Turizmus
Zrt. vezérigazgató-helyettese, akivel a
városunk kínálta lehetőségek még
jobb kihasználásáról folytattunk meg-
beszéléseket. A delegáció megismer-
te Látogatóközpontunkat, látogatást
tett az Audi-gyárban, az ETO Park Ho-
telt, mint lehetséges konferencia-
helyszínt tekintették meg, végül pedig
a péri repülőtér szerepelt programjuk-
ban. A turisztikai szakemberek na-
gyon pozitívan értékelték a városunk-
ban tapasztaltakat, és úgy látják,
Győrben a fesztivál- és sportturizmus
mellett a konferenciaturizmusban is
komoly lehetőségek rejlenek.

Az Utazás Kiállítás győri vonatkozá-
sú eseményeiről a március 7-i szá-
munkban számolunk be.

Az Utazás Kiállításon
kel ki a győri
olimpia kakasa

Olvassák, nézzék, kattintsanak ránk. 

Megújult a gyorplusz.hu, a város on-
line médiája. Korszerûbb külsôvel, hi-
teles tartalommal várja mindazokat,
akik el akarnak igazodni szûkebb
környezetükben, fontos információk-
hoz, hátterekhez szeretnének jutni.
Kitekintünk az or-
szágra és a világra,
adunk érdekes hí-
reket távolabbról is,
de fô feladatunk a
helyi hírek tálalása.
A helyi érték bemu-
tatása. A helyi törté-
nések követése. A
helyi folyamatok
ábrázolása. 

Oldalunkról elérhetik a Gyôrplusz
Média minden felületét: a hetilapot, a
televíziót és a rádiót. Egy-egy infor-
mációt leírt és elmondott szóban, ál-
ló és mozgóképben is elérhetnek.

Elsô kézbôl: gyorplusz.hu
A gyorplusz.hu folyamatosan kí-

nálja szolgáltatásait. Rövidesen
egy gyors angol és német nyelvtan-
folyamot indítunk az online-oldalon,
hogy a nyáron már meg tudjanak
szólalni az üdülôhelyeken azok is,

akik nem beszélik ezeket a nyelve-
ket. Azoknak pedig, akik már tudják,
játékos tudásfrissítésre adunk alkal-
mat a Hatos és Társa Nyelviskola
jóvoltából.

Egy fontos kilométerkô
az információs sztrádán:

gyorplusz.hu
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HIRDETÉS KULTÚRA

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. Mintegy 19 éve egy svájci bioenergeti-
kus, dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet már a világ több mint 30 országában közel

400 Atlasprof specialista alkalmaz. Az egysze-
rű és biztonságos vibrációs gépi masszázs-
technikát és eszközt a feltaláló kidolgozta  és
személyesen oktatja. Az Atlas a fej, nyak, ge-
rinc és csípő egyensúlyát meghatározó első
nyaki csigolya. Az eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt helyére kerül.

A technika egyedülálló, természetes, nem orvostudományi mód-
szer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia
és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon kilazítja a nyaki izmokat és
szalagokat.  A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 11 At-
lasprof specialista van, aki alkalmazza a metódust. A nagykanizsai
dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek tavalyelőtt az AtlasProfilax®

vibrációs masszázs után az addig évek óta fennálló panaszai, mint
a derékfájás, nyaki és vállfájdalom, szédülés és  fejfájás rövidebb-
hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre  Győrben 2014. március 1-jén
(szombaton) 17 órakor INGYENES ismertető

előadást tart a Nemzetközi Kereskedelmi Központban
(Szent István út10/A, az IBIS Hotel mellett).

Minden érdeklődőt szeretettel vár.

szerző: gy. p.

A gasztronómiát, a kultúrát
és a jótékonyságot együtt
tálalja fel a Gasztro Szalon
Civil Társaság. Az egyik ala-
pító taggal, Bajzát Zsuzsival,
a Győr Plusz Rádió műsorve-
zetőjével beszélgettünk. 

Amikor megalakult a Gaszt-
ro Szalon, mi volt a fő cél?

Fehérné Lotti vendégem
volt a rádióban az Adventi Jó-
ságsüti akciója kapcsán, és
rögtön egy hullámhosszra ke-
rültünk. Lotti, aki az Ízes-Má-
zos blog szerzője egy olyan ci-
vil egyesületről álmodott, ami
egy tető alá hozza a gasztronó-
miát, a kultúrát és a jótékonysá-
got. Ám, ha valaki azt hinné,
hogy még egy főzőklubot sze-
rettünk volna létrehozni, az té-
ved. A Gasztro Szalon Civil Tár-
saság ennél sokkal több.

Miben más ez a társaság,
mint a többi?

Gasztro Szalon: kulináris
és közösségi szenvedélyek

Tenni szeretnénk annak ér-
dekében, hogy a minőségi éte-
lek, italok, a kultúra, és ennek
minden velejárója elérhető kö-
zelségbe kerüljön. Fontosnak
tartjuk, hogy nem csak vastag
pénztárcával lehet jól szórakoz-
ni, főzni, olvasni. Több korosz-
tályból érkeztünk, s nekünk is
szükségünk van egy „helyre”,
ahol kedvünkre hódolhatunk
kulturális, kulináris és közössé-
gi szenvedélyeinknek.

Milyen eszközökkel szeret-
nétek ezeket a célokat elérni?

Minden hónapban változatos
programokat szervezünk. Fon-
tos kiemelnünk egyik küldeté-
sünket, a jótékonyságot. Mun-
kánkkal olyan alapítványokat,
szervezeteket szeretnénk segíte-
ni, amelyek nem jutnak elég tá-
mogatáshoz, mégis végzik a
munkájukat nap mint nap.

Hol találkozhatnak elő-
ször az olvasóink veletek?

Első programunk – a tavaszi
megújulás jegyében – egy

Családi Zsibvásár, amely febru-
ár 22-én, a Raktárvárosban, a
régi C+C épületében lesz. Min-
denféle holmit, ruhát, játékot,
könyvet, korcsolyát, megunt
nippeket elcserélhetnek, elad-
hatnak a jelentkezők, és ta-
pasztalatból mondom, egy jó
kis szelektálás után sokkal
könnyebben állunk a megúju-
lás, az új évszak elé. Csapa-
tunkkal szerettük volna a gaszt-
ronómiát is belecsempészni a
jókedv és az árusítás/vásárlás
öröme mellé, ezért igazi terülj,
terülj, asztalkámmal készülünk
február 22-re.

Mik a jövőbeli tervek?
Elöljáróban annyit mondha-

tok, hogy a következő hónapban
a fotók és a finom sajtok kerül-
nek előtérbe, áprilisban a köny-
vek szerelmeseit lepjük majd
meg egy igazán egyedi program-
mal, májusban pedig Gasztro
Piknikkel indítjuk a hónapot, nem
akármilyen helyszínen, de ez le-
gyen még a mi titkunk.
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A DAL, BALETT HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Különlegesen ért véget a
Győri Balett február 14-én
tartott Szentivánéji álom
bemutatója. A társulat a
tapsrend után megajándé-
kozta a vendégeket.

A szerelmesek napján, február 14-
én a Szentivánéji álmot adta elő a
Győri Balett, melyet a világhírű ko-
reográfus, Vámos (Youri) György
dolgozott át a társulatnak. A rendező

szerző: z. a.
fotó: archív

Bejutott Bogi A Dal döntőjébe,
így a győri lánynak minden esé-
lye megvan arra, hogy ő képvisel-
je Magyarországot az 59. Euroví-
ziós Dalfesztiválon, Koppenhá-
gában a We All című számával.

„Nagyon boldog vagyok, és igazán moz-
galmasan telnek a napjaim, most példá-
ul egy rádióinterjúról jövök, reggel pe-
dig felvettük a We All akusztikus verzió-
ját” – mesélte Dallos-Nyers Boglárka,
amikor felhívtuk őt telefonon.

A tizenhat éves tehetség ugyanis a
zsűri szavazatai alapján továbbjutott
szombaton A Dal című műsor döntőjé-
be, így azon nyolc fellépő között van,
akik az Eurovíziós Dalfesztivál kapujá-
ban állnak. Közülük csak egy vehet
részt a rangos nemzetközi versenyen,
hogy ki, arról szombaton a zsűri a kö-
zönséggel közösen dönt. „Nem szeret-
nék esélyeket latolgatni, csak azt tu-
dom mondani, hamarosan kiderül, ki
utazik Koppenhágába. De bárki nyeri
meg a versenyt, méltón fogja képviselni
Magyarországot” – hangsúlyozta Bogi,

Bogi a dalfesztivál kapujában
aki a verseny heteiben főként Budapes-
ten tartózkodik, hiszen rengeteget pró-
bálnak a show-műsorra. A fiatal lány
egyébként a Révai Miklós Gimnázium

tanulója, és azt mondja, ugyanúgy sze-
retné folytatni az iskolát, mint eddig,
nem lesz magántanuló, de azt is tudja,
hogy az éneklés már az élete része.

Bogi hamar rájött, hogy az éneklés
az ő útja, hatévesen a színház ifjú rajon-
gójaként főként musicalrészleteket

dalolt, akkor még a család fürdőszobá-
jában. Első sikerét 2011-ben a dömsö-
di Europop Fesztiválon aratta, nem sok-
kal később pedig a fellépéseken készült
és az internetre feltöltött videók alapján
rátalált egy menedzser. Innentől felgyor-

sultak az események, Bogi Mesehős cí-
mű dalát naponta többször játszotta a
magyar zenetévé, tavaly pedig Tükör-
kép című számával A Dal elődöntőjéig
jutott. Mint azt már múlt héten megír-
tuk, azzal a dallal nem tudta igazán
megmutatni magát, idei, boldogságot
és felszabadultságot sugárzó We All cí-
mű dala viszont igazán közel áll hozzá.

A szombati döntőben a zsűri a dalok
elhangzása után csak értékeli a produk-
ciókat, majd a legjobbnak ítélt négy pro-
dukciót pontozza is. Ez után következ-
nek a nézők, hogy kedvencüket SMS-
eikkel segítsék: aki a legtöbb szavazatot
kapja, az képviseli Magyarországot az
59. Eurovíziós Dalfesztiválon. Az SMS-
küldés alapdíjas, egy telefonszámról
maximum 20 szavazat adható le.

Segítsük Bogit
szavazatunkkal!

Balett-ajándék a szerelmesek napján
még a premier előtt adott interjút
lapunknak, arra a kérdésünkre,
hogy az élet viszonyaival szembe-
síti-e a nézőket a heves szerelmet,
elfojtott vágyakat, indulatokat fel-
sorakoztató mű, azt mondta: a da-
rab drámai mondanivalója, hogy a
szerelem sajnos sehol sem funk -
cio nál úgy, ahogy elképzeljük. Mint
minden jónak, ennek is van vége,
és annál borzasztóbb, minél na-
gyobb a szerelem. A rendező Puck
és Robin koboldokról azt mondta,
ők borzolják fel a dolgainkat. „Shakes-
peare egy figurára fogja, hogy ő

csinálja, nem mi vagyunk a hibá-
sak. Persze, ez nem így van, mert
Puck és Robin bennünk élnek” –
fejtette ki a rendező.

Vámos (Youri) György szerint
a történet kegyetlen, de a zene
gyönyörű. „Az egyensúly által
melodráma születik, vér nélkül is
lehet úgy sérteni, hogy az leg-
alább annyira fáj, mint egy nyílt
seb. Ezt nagyszerűen kifejezi a
zene, ugyanakkor kemény hang-
zású, ritmikus, tehát táncokra
inspiráló betétei is vannak”. 

A múlt pénteki előadás után a
szerelmi szálakat bonyolító Puck
és Robin a tapsrend végén rózsá-
val ajándékozta meg a közönség
soraiban ülő hölgyeket. Valentin-
napon Kiss János igazgató meg-
hívott két nézőt a május 22-i Ró-
zsaszínház című darabra, ami at-
tól lesz különleges, hogy ekkor
köszönti fel a társulat a 80 esz-
tendős Bede-Fazekas Csabát.
Egy másik párt a Győri Balett a
táncfesztivál június 16-i gáláján
látja vendégül. A Rába Hotel igaz-
gatója, Horváth Ottó pedig egy
különleges Gundel-vacsorát aján-
dékozott két nézőnek.

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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POZSONYI REPTÉRI TRANSZFER
(pénteki bolgár és szombati török járatoknál)

FEBRUÁR 28-ig LEFOGLALT UTAKNÁL
INGYENESEN!

BULGÁRIA
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL

2014. 06. 13. 8 nap/ 7éj* Napospart
Hotel Fiesta M 4*, AI 89.900 Ft/fő
Hotel Forum 4*, AI 99.300 Ft/fő
Hotel Diamant R. 4*, AI 107.600 Ft/fő

TÖRÖKORSZÁG
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL

2014. 06. 14. 8 nap/7éj*  Alanya
Kleopatra Melissa Hotel 3*, AI 129.300 Ft/fő
Monte Carlo Hotel 4*, AI 131.000 Ft/fő
Katya Hotel 5*, AI 156.300 Ft/fő

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

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!
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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

HIRDETÉS IDŐSÜGY

A győri Iván Jánosné a napokban ünnepelte száza-
dik születésnapját. Ebből az alkalomból köszöntötte
fel Borkai Zsolt polgármester.

Erzsi néni a nem mindennapi eseményt családi
körben ünnepelte, de ellátogatott hozzá Győr pol-
gármestere is, aki Orbán Viktor miniszterelnök gra-
tuláló levele mellett a város ajándékát is átadta a
születésnaposnak.

Az ünnepelt szívesen olvas ismeretterjesztő köny-
veket, de a legnagyobb örömet számára a család je-
lenti. A jeles alkalomból két gyermeke, két unokája és
hat dédunokája köszöntötte fel.

Boldog századik
születésnapot!

A hagyományokhoz híven idén is megrendezte far-
sangi batyus bálját az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény (EESZI). Az általuk működtetett
tizenkét idősklubból mintegy százhúszan vettek részt
a táncos mulatságon. Kányai Róbert, az EESZI mun-
katársa elmondta, a tavalyi év a tánc jegyében telt,
két tánctanfolyamot valósítottak meg az El Paso
Táncstúdióval közösen, tavasszal pedig egy újabb
harmincas csoport nyerhet betekintést különböző
táncstílusokba, így ebből is ízelítőt kaphattak az idő-
sek a farsangi bálon egy oktatótól. A táncon kívül ter-
mészetesen a jellegzetes farsangi finomság, a fánk
sem hiányozhatott az összejövetelről.

Batyus bál
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 23., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kérdések a Bibliában
09:15 Baptista magazin
09:40 Evangélikus ifjúsági műsor
09:50 Útmutató
10:15 Katolikus krónika
11:00 Téli Olimpia – Szocsi
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Téli Olimpia – Szocsi
13:00 Célkeresztben 
13:30 Út Rióba
14:00 A királyné nyakéke 
16:00 A Lényeg
16:35 Téli Olimpia – Szocsi
19:50 Híradó este
20:25 Sporthírek
20:35 Időjárás-jelentés
20:40 A skarlát betű
23:00 Ments meg, Uram! 
01:00 Nők férfiak nélkül 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:45 Mélyvízben 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:35 Max Steel 
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Kalandor 
12:00 Havazin
12:40 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:20 Glee – Sztárok leszünk! 
14:25 Egyedül nem megy 
16:25 I. e. 10 000 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Nagyfiúk 
22:00 A tűzben edzett férfi 
01:00 Portré 
01:35 Rejtélyek asszonya – 

Gyilkosság a golfpályán 
03:05 Cobra 11 
03:35 Nincs információ

04:10 Monk – Flúgos nyomozó 
04:55 13-as raktár 
05:45 Vers éjfélkor 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
08:45 Barbie: Tündértitok
09:55 Astro-Világ
11:00 Stílusvadász 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Édes élet 
13:40 Édes élet 
14:50 Édes élet 
16:00 Családi titkok 
17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 A Nagy Duett 
22:35 Serenity 

00:55 A katedrális 
02:50 Psych – Dilis detektívek 
03:40 A férjem védelmében 

05:25 Élő népzene – A diplomata 
prímás: Székely Levente

05:55 Virágzó Magyarország
06:15 Új nemzedék 
06:45 Világ-nézet – Püspökkenyér
07:45 Gazdakör 
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:25 Lyukasóra
10:55 Élő világegyház
11:25 Ízőrzők: Magyaregregy
12:00 Az EURO 2016 labdarúgó 

selejtező mérkőzések sorsolása
12:55 Téli Olimpia – Szocsi (élő)
15:40 Hazajáró 
16:10 Szerelmes földrajz 
16:45 Kísértetek vonata 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Duna Cabaret
19:25 Önök kérték!
20:20 Különös házasság 
21:35 Édes Anna 
23:05 Dunasport
23:20 Heti Hírmondó
23:45 Klubszoba
00:40 Vers

FEBRUÁR 22., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:35 Zöld Tea
10:05 Vágtass velem!
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 Téli Olimpia – Szocsi
15:20 Gasztroangyal 
16:15 Téli Olimpia – Szocsi
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A Dal – 0222
22:30 A holló 
00:20 Verdi: Requiem
01:55 Vörös vihar 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:45 Mélyvízben 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:30 Max Steel 
09:55 Apa-csata 
10:20 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:45 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:20 Házon kívül 
11:50 a'la CAR 
12:25 4ütem 
13:05 Kőgazdagok 
14:05 Jóbarátok 
14:35 Észak és Dél 
16:30 Tökéletes célpont 
17:35 A nagy svindli 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Utazás a Föld 

középpontja felé 
21:20 Terhes társaság 
23:15 Az utca királyai 
01:20 Atlantisz gyermekei 
03:10 Mint a mesében 

04:00 Aktív 
04:20 Családi titkok 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:45 Astro-Világ
10:50 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:20 Állatőrség 
11:50 Babavilág 
12:20 Tűsarok 
12:50 13-as raktár 
13:45 Édes élet 
14:55 Édes élet 
16:00 Családi titkok 
16:55 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Magánnyomozók 
20:00 Az olasz meló 

22:30 Az ének iskolája 
00:30 A katedrális 
02:35 Luxusdoki 
03:25 Xena 

05:50 És még egymillió lépés
06:40 Öt kontinens 
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében – Végh László
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
12:15 Robbie, a fóka 
13:05 A zenevonat
14:55 Önök kérték!
15:55 Téli Olimpia - Szocsi
18:35 Híradó
18:55 Dunasport
19:00 Időjárás-jelentés
19:10 Fölszállott a páva
19:55 Futótűz 
20:40 Hogy volt!? 
21:35 Az utolsó mohikán 
23:25 Dunasport
23:40 MüpArt - Hobó és Bandája: 

Történelmi lecke fiúknak 
01:40 Világ-nézet

07:30 Programajánló (ism.)
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 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:45 Hat-Agro UNI Győr – Bourges 

női kosárlabda Euroliga 
mérkőzés (ism.)

12:05 TV shop
17:30 Konkrét (ism.)
17:40 Kitekintő (ism.)
18:10 Ráta (ism.)
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 
19:00 Vény nélkül  (ism.)
19:25 Győr+ Sport (ism.)
20:20 Konkrét (ism.)
20:30 Kitekintő (ism.)
21:00 Ráta (ism.)
21:25 Arrabona évszázadai(ism.)
21:35 Konkrét (ism.) 
21:50 Vény nélkül  (ism.)
22:15 Győr+ Sport (ism.)

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Kitekintő (ism.)
09:40 Ráta (ism.)
10:05 Arrabona évszázadai(ism.)
10:15 Konkrét (ism.) 
10:30 Vény nélkül  (ism.)
10:55 Győr+ Sport (ism.)
11:55 TV shop
16:10 ETO-SZESE – Orosháza 

NBI-es férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés 

17:30 Zooo+ (ism.)
18:00 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:15 VoltTimer (ism.)
19:30 Veszélyzóna (ism.)
19:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
20:45 KultÓra (ism.)
21:45 Konkrét (ism.) 
22:00 Zooo+ (ism.)
22:30 Nyugdíjas Egyetem(ism.) 
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

DUNA Televízió, február 22. , szombat 13:05 

A zenevonat
Amerikai zenés vígjáték 

Tony Hunter, a zenés-táncos fil-
mek egykori sztárja három éve
nem szerepelt már filmben, a
rajongók pedig kezdik lassan el-
felejteni. „Az idők változnak, te
viszont nem” – mondja neki ba-
rátja, kalapos-sétapálcás image-
ére célozva. Tony belátja, hogy
legfőbb ideje visszatérnie és valami újat mutatnia, ezért el-
vállalja, hogy a híres balettművésznő, Gabrielle Gerard olda-
lán táncol egy új műsorszámban a Broadwayn. 

M1 február 22., szombat 22:30

A holló
Amerikai–magyar–spanyol thriller 

Amikor a 19. századi Balti -
more-ban egy anya és lánya
brutális gyilkosság áldozata
lesz, Emmett Fields nyomo-
zó megdöbbentő felfedezést
tesz: a bűntény egy fiktív

esetre emlékeztet, amiről gyomorforgató részletességgel
számolt be a helyi újság a társadalom margóján tengődő
író, Edgar Allan Poe egyik történeteként. Miközben a rend-
őrség magát Poe-t is kihallgatja, újabb embertelen gyilkos-
ság történik, amit egy másik népszerű Poe-sztori ihletett. 

DUNA Televízió, február 23., vasárnap 21:35

Édes Anna
Fekete-fehér, magyar filmdráma   

A kis cseléd, Édes Anna mindenesnek szegődik Vizy mél-
tóságosékhoz. Vizyné büszke a jó fogásra az igénytelen,
szorgalmas leánnyal, de nem veszi emberszámba. Az asz-
szony unokaöccse megkörnyékezi a lányt, aki hálás a szép
szavakért, és enged
neki. Amikor álla-
potos lesz, a fiatalúr
otthagyja őt. Anna
megaláztatásai vé-
gül tragédiába tor-
kollanak.
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07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Veszélyzóna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Veszélyzóna (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Győr+ Sport (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Kamarai Magazin

a GYMS Megyei KIK hírei
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Kamarai Magazin
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 26., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:21 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 Útravaló
13:45 Gasztroangyal 
14:40 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 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
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban – 

Károlyi Amy: A küldött
23:05 Summa
23:35 KorTárs 
00:05 Rex felügyelő 

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
12:55 A Muzsika TV bemutatja:

Mi muzsikus lelkek
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Csók és csata 
16:25 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 Szulejmán 
23:15 Házon kívül 
23:50 Reflektor 
00:05 21 Gramm 
02:30 A szív útjai 
03:20 A szív útjai 

04:40 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 
20:45 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:45 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A médium 
00:55 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 A médium 
02:45 Hullámhegy 

FEBRUÁR 25., KEDD
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 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 Vágtass velem!
14:00 Menedékkövek 
14:50 Rex felügyelő 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A berni követ 
21:45 Az Este
22:20 Híradó
22:30 Sporthírek
22:35 Verssor az utcazajban – Nemes

Nagy Ágnes: Amerikai állomás
22:40 7 fivér 
23:10 Hungaro – Magyarok 

Dél-Amerikában 
00:10 Rex felügyelő 
01:00 Elcserélt lányok 

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
12:55 Havazin
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Csók és csata 
16:25 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
22:50 Életre-halálra 
23:55 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
00:30 Reflektor 
00:45 A főnök 
01:50 A Grace klinika 
02:45 Gálvölgyi-show 
03:10 A szív útjai 

04:10 Aktív 
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 
20:45 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:45 NCIS: Los Angeles 
23:50 Zsaruvér 
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Perlasca – Egy igaz ember 

története 
03:55 Eva Luna 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:05 Közbeszéd
09:30 Virágzó Magyarország
09:50 Nóvum 
10:20 A hegyi doktor 
11:10 Az öt zsaru 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
15:00 Darabokra szaggattatol
15:55 Károlyi Bernát, 

a ferences  vértanú 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:25 Mire megvénülünk 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Drága besúgott barátaim 
23:10 Kultikon 
23:30 Könyvajánló – Khaled Hosseini –

És a hegyek visszhangozzák
23:35 Barátság! 

FEBRUÁR 24., HÉTFŐ
M1
05:21 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:30 Páratlan Sikerekről Álmodó 

Tudósok
13:50 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:20 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Párizsi mentősök 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban –

Vas István: Szerelmes versek
23:15 Aranymetszés
00:10 Rex felügyelő 
01:00 Elcserélt lányok 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:55 Fókusz Plusz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Csók és csata 
16:25 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 Castle 
22:50 CSI: A helyszínelők 
23:50 Reflektor 
00:10 Mr. és Mrs. Bloom 
01:15 Kémpárbaj 
02:15 A szív útjai 
03:10 A szív útjai 

04:25 A férjem védelmében 
05:10 Vers éjfélkor 
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 
20:45 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:45 NCIS 
23:50 Elit egység 
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 NCIS 
02:40 Maricruz 
03:25 Eva Luna 

08:30 Híradó 8:30
08:35 Hagyaték
09:05 Tálentum
09:40 Élő egyház
10:10 Isten kezében
10:35 Rome Reports – Vatikáni híradó
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 
14:25 Vers – Tóth Krisztina: 

A könnyű poggyász
14:30 Na végre, itt a nyár!
14:55 A Táncz
15:50 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:25 Az öt zsaru 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:25 Dokureflex
21:26 Elhallgatott gyalázat 
22:45 Kultikon 
23:05 Könyvajánló – Tari István – 

Csurran a csillag

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Kamarai Magazin

a GYMS Megyei KIK hírei (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 Veszélyzóna (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Veszélyzóna (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.) 
08:15 Zooo+ (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
09:45 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Veszélyzóna
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Veszélyzóna (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Könyvajánló - Csányi Vilmos - 
A tökéletesség illata

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:45 Sportaréna
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Mire megvénülünk 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:35 Na végre, itt a nyár!
15:00 Városrajzolatok – Budapest 
15:25 Univerzum
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:25 Megtörtént bűnügyek 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 Vakond 
23:25 Kultikon 
23:40 Könyvajánló – Csányi Vilmos – 

A tökéletesség illata
23:45 Az éltető víz 
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• GazdálKODÓ idegenforgalmi tréningek az áprilisi nyelvvizsgákra
• 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
• Érettségire felkészítô tanfolyamok angolból, németbôl

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

FEBRUÁR 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
13:00 Alpok-Duna-Adria
13:30 Insequence 
13:50 Különleges mentőalakulat 
14:45 Rex felügyelő 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 Elcserélt lányok 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Az Este
22:20 Híradó
22:30 Sporthírek
22:35 Verssor az utcazajban – 

Mezei András: A Törvény tükre
22:45 A rejtélyes XX. század 
23:15 Történetek a nagyvilágból 
23:45 Rex felügyelő 
00:35 Elcserélt lányok 
01:15 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
12:55 EgészségKalauz  (2013)
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Csók és csata
16:25 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 Az igazság nevében 
23:55 Reflektor 
00:15 Dollhouse – A felejtés ára 
01:20 a'la CAR 
02:00 Tengerparti fenegyerek 
02:20 A szív útjai 
03:15 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 
20:45 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:45 Sherlock és Watson 
23:50 Célkeresztben 
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Sherlock és Watson 
02:40 Célkeresztben 
03:30 Maricruz 

08:00 Könyvajánló – Romhányi József
– Szamárfül

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Nyelvőrző
09:05 Közbeszéd
09:30 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
09:40 Akadálytalanul
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Megtörtént bűnügyek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
15:00 Erdélyi történetek 
15:30 Univerzum
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek
19:35 A hegyi doktor 
20:25 A falu jegyzője 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:40 Retúr 
23:10 Kultikon 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló  (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Veszélyzóna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Veszélyzóna
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 TV shop
17:25 ETO-SZESE–Tatabánya férfi 

kézilabda Magyar Kupa-mérkőzés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Széchenyi Híradó
20:30 Jövőkép
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Széchenyi Híradó (ism.)
22:30 Jövőkép (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 28., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
13:00 Esély
13:30 Történetek a nagyvilágból 
14:00 Különleges mentőalakulat 
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Az Adlon hotel 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Verssor az utcazajban – 

Lackfi János: Őrizet
23:05 Fargo 
00:40 Rex felügyelő v
01:30 Elcserélt lányok 
02:10 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
12:55 Kalandor 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Csók és csata 
16:25 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 A zöld íjász 
22:50 Gyilkos elmék 
23:55 Reflektor 
00:10 Odaát 
01:15 Kalandor 
01:40 Az egység 
02:30 4ütem 
03:00 A szív útjai 

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

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 Jövőkép (ism.)
11:00 ETO-SZESE–Tatabánya 

férfi kézilabda Magyar Kupa- 
mérkőzés  (ism.)

12:20 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Széchenyi Híradó (ism.)
18:25 Jövőkép (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Nyugdíjas Egyetem
20:45 Veszélyzóna (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
22:45 Veszélyzóna (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
06:30 Híradó
06:35 Slovenski Utrinki
07:30 Híradó
07:35 Otthonod a kávéház 
08:00 Könyvajánló – Dr. Máté Gábor –

Szétszórt elmék
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Szerelmes földrajz 
10:05 A hegyi doktor 
10:55 A falu jegyzője 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:30 NB 2 (Ness Hungary) labda-

rúgó-mérkőzés közvetítése
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
19:00 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:25 Hölgyek öröme 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Hóvirágünnep 
23:00 Kultikon 
23:15 Könyvajánló – Dr. Máté Gábor – 

Szétszórt elmék
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

UNTER DEM TITEL QUAR-
TETT verspricht das Győrer Phil-
harmonieorchester am 23. Febru-
ar ab 16 Uhr ein besonderes Mu-
sikerlebnis im Konzertsaal der
Universität. In der dritten Vorstel-
lung der Flesch Károly Kammer-
musik-Abonnementsreihe wird
neben Schuberts „Der Tod und
das Mädchen” eine Urauffüh-
rung vorgetragen: Die Künstler
stellen die von dem kürzlich vers-
torbenen Kossuth- und Erkel Fe-
renc-Preisträger Vukán Győrgy
ausdrücklich für das Győrer Phil-
harmonieorchester komponier-
ten Musikstücke vor. Besonders
interessant am Konzert ist auch
das Abschlussstück der Vorstel-
lung, das interessierte Publikum
wird dann das Stück „Per quatt-
ro tromboni” des von Vielen nur
als Theaterfachmann bekannten
Márta István hören können.

FUSSBALL Am Mittwoch, den 26.
Februar um 17 Uhr betritt der Győrer
ETO FC zum ersten Pflichtspiel des
Jahres den Rasen im ETO Park, wenn
die grün-weißen die Debrecener
Mannschaft zur ersten Begegnung
im Halbfinale des Ligacups empfängt.
Cheftrainer Horváth Ferenc gibt auf
der Trainerbank sein Debüt.

MÄNNERHANDBALL Die Spitzen-
mannschaft des ETO-SZESE empfängt am
Samstag, den 22.  Februar um 18 Uhr in der
Universitätshalle die Mannschaft aus Oros-
háza. Das Aufeinandertreffen der beiden
Mannschaften im Herbst gewannen die
Győrer mit einem Tor Unterschied, so dass
Aussicht auf einen feurigen Kampf besteht.
Unser junges heimisches Team benötigt
dringend einen Sieg.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

BOKA ÉS A KLIKK
/Rock’N Roll/ Die
Band tritt beim Fas-
chingsball der Kozi
Drink Bár am 22. Feb-
ruar um 21 Uhr auf.
Jeder vergnügungs-
lustige Gast ist herz-
lich willkommen!

SCHWÄBISCHER BALL. Die deutsche Selbstverwaltung der Komitatsstadt Győr
veranstaltet am 01. März um 19 Uhr einen Schwäbischen Ball im Restaurant Kristály.
Es wirken mit: die Sängerin Karsai Klára, der Harmoniker Kulcsár Béla, das Volksband
Ensemble und die Band des Restaurants Kristály. Tickets gibt es im Büro der Selbstver-
waltung (9021 Győr, Kazinczy u. 4.) Informationen unter 96/524-230. 

DER ARANYLÓK
KLUB heißt jeden Mo-
nat tanzliebhabende
Erwachsene, Paare,
zusammen mit ihren
Freunden im Bezerédj
– Schloss willkommen.
Termin für den nächs-
ten Tanzklub: 28. Feb-
ruar, 18 Uhr. Es spielt:
Szilasi Lajos

DIE APNOÉ
Folk-Undergro-
und Band gibt
am 28. Februar
im Kulturkeller
des Restaurants
Komédiás um 20
Uhr ein Konzert.
Eintritt: 1000 Ft.

FRAUENBASKETBALL Die viel-
versprechende Pläne ausheckende
Hat-Agro UNI Győr empfängt den Ti-
telverteidiger Uniqa Euroleasing Sop-
ron am Sonntag, den 23. Februar um
18 Uhr in der Magvassy Mihály Sport-
halle. Von den Regionalkonkurrenten
können wir ein Spiel auf hohem Nive-
au mit großer Spannung erwarten.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

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

KULTURÁLIS kínáló

„VÉNLÁNYCSÚFOLÁSTÓL A TIKVERŐZÉ-
SIG" címmel farsangi népszokásokról tart elő-
adást dr. Lanczendorfer Zsuzsanna Ménfőcsa-
nakon, a Nagyboldogasszony plébánia közössé-
gi házában február 28-án, pénteken 19 órától.

Női archetípusok a filmvásznon
– című előadást tekinthetik
meg az érdeklődők filmrész-
letekkel színesítve a FILO-
Filmklubban február 20-án
18 órától. Helyszín: FILO-
PONT, Győr, Kálóczy tér 15. 

APNOÉ folk underground zenekar koncerte-
zik a Komédiás étterem Kultúrpicéjében febru-
ár 28-án 20 órakor. Belépő:1000 Ft.

A R A N Y L Ó K
KLUBJA minden
hónapban szeretet-
tel várja a táncolni
szerető felnőtteket,
párjukkal, barátaik-
kal együtt a Beze-
rédj-kastélyban. A
következő batyus-
klub időpontja: feb-
ruár 28. 18 óra. Ze-
nél: Szilasi Lajos.

KOVÁCS KATI zenekaros nagy-
koncert lesz március 13-án 19 órá-
tól a BBMMK-ban. Jegyeket a hely-
színen, a Győr+Pavilonban és a Lá-
togatóközpontban lehet vásárolni.

KVARTETTEKcímmel különleges zenei élményt ígér a Győri Filharmonikus Ze-
nekar február 23-án 16 órától az egyetemi hangversenyteremben. A Flesch Ká-
roly kamarazenei bérletsorozatának harmadik előadásában  F. Schubert „A halál

és a lányka” című darabja mellett egy ősbemutató-
ra is sor kerül: a nemrég elhunyt Kossuth- és Erkel
Ferenc-díjas Vukán György kifejezetten a Győri Fil-
harmonikus Zenekar részére komponált zenemű-
vét mutatják be a művészek. A koncert záró darabja
is, a sokak által csak színházi szakemberként ismert
Márta István Per quattro tromboni című művét hall-
hatja az érdeklődő közönség.

A SPIRITUALITÁS TUDOMÁNYA MEDITÁCIÓS
KLUB szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
február 28-án 17 órai kezdettel a „Hogyan szerezhetünk
spirituális tapasztalatot” című előadásra. Helyszín: Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Győr, Szent István út 10/A. Az előadás ingyenes.

SVÁB BÁL. Győr Megyei Jogú Város Német Ön-
kormányzata március 1-jén 19 órai kezdettel tartja
sváb bálját a Kristály étteremben. Közreműködik
Karsai Klára előadóművész, Kulcsár Béla harmo-
nikaművész, a Volksband zenekar és a Kristály ét-
terem zenekara. Jegyek kaphatók az önkormány-
zat irodájában (9021 Győr, Kazinczy u. 4.) Érdek-
lődni a 96/524-230-as telefonszámon lehet. 

„FORDULÓPONTJAINK – A nagy-
böjt küszöbén” című rendezvényre,
várják szeretettel az érdeklődőket a
Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Karán (Győr,
Liszt F. u. 42.) Az előadás meghívott
vendége Süveges Gergő, a Magyar
Televízió műsorvezetője. A rendez-
vény időpontja: február 27. 18 óra.

MŰVÉSZETI ALKOTÓKLUB várja az érdeklődő-
ket, Vargáné Simárszki Zsuzsa óvónő vezetésével feb-
ruár 27-én 16 órától a Gyirmóti Művelődési Házban.

VASÚTORVOS VOLTAM című művéről beszélget
február 26-án 16 órától Kovacsics Marcsi az aranydip-
lomás szerzővel, dr. Ferenczy Imrével, aki harminchat
éven át volt a győri vasúti csomópont üzemi főorvosa.
Helyszín: a Gyirmóti Művelődési Ház.

ÁLLJ SZÓBA ÖNMAGADDAL! –
avagy az önismeret szókratészi útja
címmel, beszélgetéssel egybekötött
előadást tart Rózsa Péter, Horváth Ba-
lázs és Barassó Attila február 23-án
18 órai kezdéssel a Kozi Drink Bárban.

ILÓK ÉS MIHÓK előadást tekinthetik meg a kicsik
családi matiné keretében, február 23-án 11:00-kor a
Vaskakas Bábszínházban.

JÉGTÖRŐ Mátyás-napi Téltemető Fesztivál
várja az érdeklődőket február 22-én 13 órától
Győrszentivánon. A kiszebábu-égetést a dísz-
téren, a horvát műsor bemutatóját a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Házban tekinthetik meg
a vendégek. Belépés díjtalan.

BOKA ÉS A KLIKK /Rock and Roll/ zenekar lép fel a Kozi Drink Bár Farsangi
mulatságán február 22-én 21 órától. Minden szórakozni vágyó vendéget sze-
retettel várnak!
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szöveg: gy. p.
fotó: marcali gábor

Simonné a Bécsben eltemetett lányát
és a négy és fél évesen meghalt uno-
káját siratja. Kevés hozzá a könnye.
Van fájdalom, amit hiába fojt zokogás-
ba az ember, nem lesz tőle könnyebb
a lelke. A szívbillentyűműtét előtt álló
Simonné már ott tart, hogy megint ki-
vonatozik Ausztriába, a bécsi temető-
be, saját kezével kikaparja a lánya holt-
testét és hazahozza valahogy. Ettől
persze mindenki óvja. 

Simonnét most már leginkább csak
az élteti, hogy a negyvenöt évesen el-
hunyt lánya földi maradványai győri
földben, az ő közelébe nyughassanak.
Hogy legalább a sírját gondozni, láto-
gatni tudja. Ehhez azonban mintegy
kétezer euró kellene. De csak havi 68
ezer forintos nyugdíja van, abból fizeti
annak a garázsnak a bérleti díját,
amelyben lakik. Gyógyszerei több mint
tizenegyezer forintba kerülnek.

Az Alföldről jött Győrbe, elvált, ahogy
mondja, a férje a feje alól a párnát is elit-
ta. El kellett adni lakásukat, hogy az
adósságokat ki tudja fizetni. Simonné
biztonsági őrként dolgozott Győrben.

Felnőtt lánya Ausztriában talált mun-
kát, s Bécsben lakott az élettársával.
Gyerekük is született, egy fiú, aki súlyos
vesebetegként látta meg a napvilágot,
dializálni kellett. Az apja azt mondta,
nem bírja nézni a kisfiú szenvedését,
ezért otthagyta a családját. 

A gyerek két és fél éves korában ve-
sét kapott, ám két év múlva, hosszú
szenvedés után a bécsi klinikán életét
vesztette.

Édesanyja ekkor negyvenkét kilóra fo-
gyott, Simonné költözött ki hozzá, ő tar-
totta benne a lelket. Egy évig lakott nála. 

Simonné lánya megismerkedett
egy környékbeli faluban lakó férfival.

Amit nem gyógyít az idő
Az akkor már Győrbe visszaköltözött
anyját azonban minden este felhívta,
s rendszeresen haza is látogatott.
Egyik alkalommal hosszú vívódás
után elpanaszolta Simonnénak, hogy
barátja gyakorlatilag prostitúcióra kér-
te fel, s pénzt ígért neki érte. Simonné
szerint érződött a lányán, hogy fél, de
semmiképpen nem teljesíti barátja kí-
vánságát, sőt elmegy hozzá, s hazavi-
szi tőle a saját holmiját.

A lánya visszautazott Győrből, s bár
tizenhét éven át minden este telefonált,
attól kezdve néma maradt a készülék.
Később jelentkezett, vékony, sírós han-
gon, s kérte az anyját, ne látogassa
meg, ne utazzon ki hozzá. Többször
nem telefonált. Simonné a magyar
rendőrséghez fordult, de nem volt meg-
alapozott gyanúja annak, hogy nyomoz-
zanak utána.  Tavaly áprilisban aztán Si-
monnét az akkor Norvégiában kamio-
nozó fia hívta fel, hogy a testvérét holtan
találták a bécsi lakásában. 

Simonné kirohant a győri vasútál-
lomásra, zokogva fölszállt a Bécsbe
tartó szerelvényre, s elmondta a kala-
uznak: pénze nincs, de okvetlenül ki
kell jutni az osztrák fővárosba, mert
megölték a lányát. A kalauz leültette,
nem szállította le a vonatról. 

Simonné németül is csak keveset be-
szél, nehezen boldogult. Végül a nagy-
követség segítségével kezdte el keresni
a lánya holttestét, s – állítja –, először azt
mondták neki, bűncselekmény áldozata
lett. Megtalálta egy hűtőházban, de
megnézni nem engedték neki a lányt.
Ruhát vitt neki, azt ráadták. A halott Si-
monné szerint kilenc hétig volt a hűtő-
ben, a hűtés számlája 1341 euró volt. 

Simonné később a követségről
tudta meg, hogy a lányát eltemették.
A hivatalos vizsgálat kizárta az idegen-
kezűséget. Ezt Simonné most sem hi-
szi el. 

Innentől kezdve még zavarosabb a
história, de mivel a hűtés számláit
nem fizette ki, valószínűsíthetően köz-
temetés keretében földelték el a lá-
nyát. Simonné megtalálta az egyszerű
sírt, s zokogva azt mondja: úgy kapar-
ták el a lányomat, mint egy kutyát. 

Kevés hivatal, minisztérium, újság s
közjogi méltóság lehet ebben az ország-
ban, akihez nem fordult. Érdemi választ
a Külügyminisztériumtól kapott, ebben
mintegy 1900 euróra taksálták a halott
hazaszállítását. Simonnénak pénze
nincs, civil egyesületektől ígértek neki se-
gítséget, de végül teljesen egyedül ma-
radt. Idegrendszere tönkrement, a szíve
egyre rosszabb, helyzete kilátástalan. 

Megkérdeztük a Jószív temetkezési
vállalat igazgatóját, Ladocsi Gézát, hogy
mi módon, s milyen feltételekkel hozat-
hatná haza Simonné a lányát. Ladocsi
Géza a konkrét ügy ismerete nélkül el-
mondta: amennyiben valakit közteme-
tés keretében helyeznek sírba, akkor az
egyszerű  temetés költségeit az állam vi-
seli. Ez azonban csak akkor lehetséges,
ha nincs hozzátartozó. Ebben az eset-
ben az elhunyt hagyatékából vonják le a

temetési költségeket. Ha valaki haza
akarja hozatni hozzátartozója holttestét,
akkor be kell szerezni Magyarországon
egy nyilatkozatot, miszerint valamelyik
temető befogadja a földi maradványo-
kat. Ennek akadálya általában nincs. Ezt
a papírt a kérvénnyel együtt be kell nyúj-

tani az osztrák temetőgondnokságnak,
s kezdeményezni kell az elhunyt exhu-
málását. Ez Magyarországon sem olcsó,
Ausztriában vélhetően lényegesen drá-
gább. A holttest fölötti rendelkezési jog
– miután a halottnak nincs élő gyermeke
és férje – valószínűleg a testvéré vagy az
anyáé. Igen ám, de mielőtt a halottat ex-
humálnák és kiadnák, az ausztriai  köz-
temetés költségeit valószínűleg kifizet-
tetik velük. Ehhez képest a Bécsből tör-
ténő hazaszállítás már csak töredéke a
teljes költségnek. 

Simonné zokog. Lassan az identitá-
sát veszti el. Mintha csak ezt a folyama-
tot erősítené a sors azzal, hogy papírjait
ellopták. Újra kell építeni önmagát. Túl
sok azonban a nyílt seb, a lezáratlan
múlt. Az időnek nincs ereje gyógyítani.

Aki segíteni szeretne, jelentkezzen
szerkesztőségünkben.

HIRDETÉS SORSOK
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Végre eladóak a Dunapart Rezidencia üres ingatlanai.

Értékesítés a piaci ár alatt!

• RENDEZETT JOGI KÖRNYEZET!
• BEJEGYZETT, TARTOZÁSOK NÉLKÜLI TÁRSASHÁZ
• KULCSRA KÉSZ BEFEJEZÉS A VEVÔ IGÉNYE SZERINT

Több mint ingatlan, a legjobb befektetés!
www.dunapartrezidencia.hu

06-30/567-7831

9022 Gyôr, Móricz Zsigmond rkp. 1. A ép. földszint. 5. sz.

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály Főépítészi Csoport Győr Város 1/2006. (01. 25.) ök.
rendelettel elfogadott településrendezési tervének a tele-
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet.) 37.§ (2) bekezdése alapján a tervmódosí-
tás előzetes tájékoztató szakaszában az alábbi tervmó-
dosítással érintett területeket mutatja be:

Tervezési területek
SZTM 2013-036 – Győr-Marcalváros, 
Ikva utca 821. sz. bevezető út közötti telektömb övezeti
lehatárolásának módosítása

SZTM 2013-037 – Győr-Marcalváros, Reisz Frigyes u. 9–11.
00369 sorszámú telektömb övezetekre bontása a kiala-
kult funkciók vizsgálata alapján

SZTM 2013-038 – Győr-Ménfőcsanak, 
Koroncói út melletti külterület 01604/8 hrsz.-ú ingatlan
és környezete – lovas terápiás funkció vizsgálata

SZTM 2013-039 – Győr, Révfalu,
Irinyi János utca, 12097/4 hrsz.-ú utca, Gyümölcs utca,
Új Bácsai út által határolt telektömbön belül építési he-
lyek lehatárolásának módosítása.

SZTM 2013-040 – Győr-Ménfőcsanak,
Veres Péter utca mögötti lakóterületen belül a 02490,
02574 sorszámú övezet beépítési feltételeinek vizsgálata

SZTM 2013-042 – Győr-Ménfőcsanak,
Hegyalja út mellett nyeles telek kialakítása

SZTM 2013-043 – Győr-Nádorváros
Szent Imre út mellett szervizút kijelölése

SZTM 2013-044 – Győr-Ménfőcsanak
Malom utca, Győri út, vasút által határolt telektömb.
Tömbön belüli övezeti határ módosítása

SZTM 2013-045 – Győr, Sziget,
Esze Tamás utca telektömbök összevonása

SZTM 2013-047 – Győr-Szabadhegy,
Patkó utca, Kakashegy utca közötti 00569* sorszámú
övezetben építési helyek kijelölése

SZTM 2013-048 – Győr, Révfalu
Malomsok sétány területe
01122 sorszámú övezet módosítása

SZTM 2013-051
Holt-Duna–Vásárhelyi Pál u.–Hédervári út–Duna–Selmeci
u. átkötés tömbvizsgálat és szabályozásiterv-módosítás

SZTM 2013-053
Kertész u.–14-es út közti terület övezethatár-módosítás
01244–01245 övezetek

SZTM 2013-056 – Győr, Révfalu
Rónay J. u.–Ady E. u.–Damjanich u. által határolt telektömb
01093 sorszámú övezet módosítása

SZTM 2013-061 – Győr-Ménfőcsanak 01836, 01837
sorszámú övezetek.

A tervmódosítási javaslatok a Korm. rendelet 37.§ (4)
bekezdése alapján 2014. február 21-től számított 21 na-
pig tekinthetők meg az önkormányzat előcsarnokában.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban a Korm. rendelet és a telepü-
lésfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati ren-
delet szerint az értesített partnerek 21 napon belül postai vagy elekt-
ronikus úton és a hirdetmény mellett kifüggesztett formanyomtat-
ványon tehetnek írásban javaslatokat, észrevételeket a tervmódosí-
tási javaslatokkal kapcsolatban, 9021 Győr, Városház tér 1. címen. 

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

HÍRDETMÉNY

Győr városának idei fejlesztési terveiről
hallhatnak az érdeklődő vállalkozók rész-
letes tájékoztató előadást február 24-én
13 órától a megyei kereskedelmi és ipar-
kamarában. Fekete Dávid alpolgármes-
ter a városfejlesztési stratégiáról, az
infra  strukturális beruházásokról és fej-
lesztésekről tájékoztat. Szó lesz a győri
kulturális programokról, rendezvények-
ről, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
lal kapcsolatos fejlesztésekről, valamint
a turizmusfejlesztési akciótervekről is. A
rendezvényen a részvétel mindenki szá-
mára ingyenes, de előzetes regisztráció -
hoz kötött. www.gymskik.hu 

Kamarai nap 
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A hagyományos népi gyógyászat szerint
a télutón kimondottan ajánlott a mézfo-
gyasztás egészségünk megőrzése érde-
kében. A vásárcsarnokban több kereske-
dő is kínálja az édes csodaszert.

A természetes édesítőnek több faj-
tája van – avat be a részletekbe immár
a városréti piacon Rum Ferenc, a Rum
méhészet vezetője. A több mint négy-
száz méhcsaláddal foglalkozó, Győrúj-

Részletek: www.pannon-viz.hu és
www.facebook.com/Pannonviz

Víz világnapi pályázatok
a Pannon-Víz Zrt-tôl

„Funny Pictures/Vicces kép”
kategória: olyan fotót,
mûalkotást várunk, amiben
a csapvizes motívum jelenik
meg, humoros megközelítéssel. 

Gyermekrajz-
pályázat
a legkisebbeknek:
ivóvízhez,
csapvízhez,
vízfogyasztáshoz
köthetô mûveket
várunk
az apróságoktól.

Vízvilágnapi séta
osztályoknak, baráti
társaságoknak:
látogassanak meg egy
környékbeli vizes látnivalót
(vízmûtelepet, gépházat,
szivattyútelepet). 

Plakát kategória a
nagyobb gyerekeknek:
vízfogyasztást
népszerûsítô plakát-,
vagy facebook-nyitó-
oldaltervet várunk.

vízhálózat-szerelôi
munkakörbe, egy mûszakos
munka rendbe,
gyôri munkavégzéssel.

Jelentkezését, önéletrajzát
az iktato@pannon-viz.hu
e-mail címre, vagy a
9025 Gyôr, Országút u. 4.
postai címre várjuk. 

A Pannon-Víz Zrt. 

vízvezeték-
szerelôt
keres

szerző: dániel zsuzsanna

A társasházi törvény 2013. december
31-én hatályba lépett módosítása ar-
ra kötelezi a társasházi közös képvise-
lőket, hogy havonta, hirdetményi úton
tájékoztassák a lakástulajdonosokat a
rezsicsökkentésből eredő, a társashá-
zat érintő, havi megtakarításokról.
Ugyanezen kötelezettség lakásszövet-
kezet esetén az igazgatóságot terheli.

A Győr-Szol Zrt. által kezelt több
mint 350 társasházban az előírások-
nak megfelelően február 15-től meg-

Új hirdetmények a társasházakban
tekinthetik a lakók a házkezelők által
kifüggesztett hirdetményt.

A közzétett információ a közös épü-
letrészek fogyasztására terjed ki, és
minden közüzemi szolgáltatás eseté-
ben tartalmazza az adott elszámolási
időszakra vonatkozó, és a rezsicsök-
kentés hatályba lépése óta összesen
megtakarított összeget.

A közös képviselők a jövőben min-
den hónap 15. napjáig közzéteszik az
adatokat.

A lakók a beszámoló-közgyűlése-
ken olyan kimutatást is kapnak, amely

tartalmazza, hogy mekkora a megta-
karítás lakásokra lebontott mértéke.

A beszámoló-közgyűlésekre május
31-ig minden a Győr-Szol Zrt. által ke-
zelt társasházban sor kerül. Ezeken az
összejöveteleken minden esetben az
egyik legfontosabb döntés a 2014. évi
közös költség megállapítása lesz. Ami
mindenképpen újdonság, hogy a Győr-
Szol Zrt. társasház-kezelési díjai 2014-
ben nem változnak. A közös költség et-
től függetlenül emelkedhet a társashá-
zak karbantartási, felújítási tervei és a tu-
lajdonostársak döntése alapján.

Mézet a piacról
baráton termelő családi vállalkozás fel-
hozatalában többféle kiszerelésben
szerepel például akácméz, vegyes vi-
rágméz, hárs- és erdei méz, repceméz,
valamint gesztenyeméz. Az előbbiekkel
együtt vehetünk náluk virágport is, ami
fehérjében és vitaminban is gazdag. A
mézet viszik nassolásra, tea és kávé, va-
lamint sütemények édesítésére. 

A méznek helye van a gasztronómiá-
ban. A vásárcsarnokban nézelődőktől
megtudtuk: a hagyományos magyaros
ízek mellett egyre többen kombinálják

az édes ízeket a húsokkal. A szükséges
alapanyagokat a Győr-Szol Zrt. piacte-
rein szinte mind beszerezhetjük.

Piaci kosár
Vegyes virág, repce   1400 Ft/kg
Akác, hárs, erdei         1800 Ft/kg 
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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 Gyôr belvárosától 7 percre Likócson, egy 1416 m2-es dupla
telek. A telek gyönyörû környezetben, közel a Mosoni-Dunához,
a töltés mellett, csendes családi házas övezetben helyezkedik el.
Ideális dupla telekként barátoknak vagy testvéreknek, rokonoknak.
A telekre a képen látható látványterv készült!

Ár: 14 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com

ÁLLÁS
Leinformálható középkorú hölgy takarítást, bevásár-
lást, pedikűrt és manikűrt vállal! 06-20/211-7884

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

Irodák és egyéb intézmények takarítását bízza szak-
értőre! Győrben, Ménfőcsanakon, Győrújbaráton és
Nyúlon. Tel.: 06-30/425-2493.

Szobafestést, mázolást laminált parkettá-
zást vállalok nagyon kedvező áron! Nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel! 06-30/984-3518

Környezetvédelmi szolgáltatás,
tanácsadás, ügyintézés teljes kö-
rűen! Sokéves tapasztalattal, széles körű referen-
ciákkal vállaljuk kis- és nagy cégek környezetvédelmi fel-
adatainak ellátását, nyilvántartásának vezetését, hatósági
ügyintézését, képviseletét. Közeledik a kötele-
ző éves bevallások benyújtásának
határideje! Lépjen időben, fordul-
jon hozzánk bizalommal! Érd./Tel.:
+36-30/897-0405.

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

INTELLIGENS TÁRSKERESŐ várja
hölgyek, urak jelentkezését. Kinyílt a hóvirág. Tel.: 06-
30/369-7305.

Minden, ami kárpitosmunka, elvállalom ingyenes fel-
méréssel. Vidéken is. Tel.: 06-20/239-9198. 

Kőműves, festő és burkoló munkát,
bontást, tetőfedést, tető, oldalfal szigetelését vállal-
nám megfizethető áron! Tel.: 06-70/428-1785.

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lomtala-
nítást igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállítással,
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.

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

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

Lomtalanítást vállalok, ingyen kitakarí-
tom pincéjét, lakását, felesleges holmit elszállítok. 06-
70/663-2775

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

Kézi szerszámokat, 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

ÜZLET 
Győr, Kálvária utcában 120 m2-es, 70 m2-es iro-
dák hosszú távra kiadók. Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

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

INGATLAN 
Nyúl-hegyen, Madarász utcában 4200 m2-es
építési telek, pincével eladó! Irányár: 6,7 M Ft. Tel.:
06-30/375-1356.

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

Debreceni 2 szobás, 51 m2-es, igényesen felújított
önkormányzati lakásom Győrben vagy Észak-Dunán-
túlon található nagyvárosi önkormányzati lakásra cse-
rélném. +36- 20/540-7640

Eladó Győr-Marcalvárosban háromszoba-hallos, felújí-
tott, fűtés-korszerűsített lakás.  Irányár: 12.300.000 Ft.
06-70/528-3033

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

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

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

LAKÁSCSERE 
Győr, 49 m2 felújított önkormányzati lakást cse-
rélnénk kisebb önkormányzatira. Értékegyeztetéssel!
Tel.: 06-70/284-5100.

Nádorvárosi 49 m2-es, 2 szobás, összkomfor-
tos, teljesen felújított, határozott-határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, győri hasonló alapterü-
letű, 2 szobás lakásra. (Hirdetési szám: 96.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 06-96/511-420.

Belvárosi 81 m2-es, 2 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne belvárosi, kb.
60 m2-es, határozatlan bérleti szerződéses lakás-
ra. (Hirdetési szám: 99.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-
96/511-420.

Belvárosi 120 m2-es, 3 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne belvárosi, kb.
60 m2-es, határozatlan bérleti szerződéses lakás-
ra. (Hirdetési szám: 100.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-
96/511-420.

Belvárosi 38 m2-es, 1 szobás, gázfűtéses, rész-
ben felújított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne győri 2 szobás, 50-60 m2-ig lévő bérlemény-
re. (Hirdetési szám: 102.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-
96/511-420.

Belvárosi 1+fél szobás, 42 m2-es, komfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne bel-
városi, nádorvárosi, 3 vagy több szobás, 80 m2-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetési szám: 107.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-
96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 76 m2-es, komfortos, felújí-
tott, határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
belvárosi, 100 m2-es, 3 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirdetési szám: 108.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 06-96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 36 m2-es, összkomfortos, erké-
lyes, határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
40-45 m2-es, 1+fél szobás, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. (Hirdetési szám: 109.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 06-96/511-420.

Marcalvárosi 2 szoba+hallos, 55 m2-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne gyárvárosi, szabadhegyi vagy Mar-
calváros II-n, 68 m2-es 3 vagy 1+2 fél szobás, ha-
tározott határozatlan bérletszerződéses lakásra.
(Hirdetési szám: 110.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-
96/511-420.

Szabadhegyi 1+fél szobás, 61 m2-es, komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 55-
65 m2-es, 2 vagy 1+2 fél szobás, határozott/határo-
zatlan bérleményre. (Hirdetési szám: 112.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 06-96/511-420.

Révfalui 1 szoba, 36 m2-es, összkomfortos, táv-
fűtéses, erkélyes, felújított, határozatlan bérleti szer-
ződéses, nyugdíjasházban lévő lakást cserélne ady-
városi, marcalvárosi vagy gyárvárosi 45-55 m2-es, 2
szobás, távfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. Lift nélküli épületben maximum 2. emeletig.
(Hirdetési szám: 114.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 06-
96/511-420.

ALBÉRLET
Igényes, megbízható bérlője len-
nék hosszú távon, berendezés nélküli,
1,5-2 szobás, max. 50 m2-es, alacsony fenntartású,
világos, csöndes győri vagy környéki téglala-
kásnak! Tel.: 06-20/494-0427.

OKTATÁS
Külföldön munkát vállalóknak inten-
zív német speciális nyelvtanfolyamot indí-
tunk a TIT-TELC nyelviskolában, Győr Szent István út
5.  (kedd–csütörtök) 9.00–12.00 óráig. Érdeklődés:
06-70/321-3763 gyor@titpannon.t-online.hu Ny. sz.:
08-0218-05.

Matematika-, fizika-, kémia korre-
petálás általános és középiskolásoknak. Sokéves
tapasztalattal, referenciákkal. Ha nem úgy sikerült a
féléved, ahogy szeretted volna, hívjál bizalommal, segí-
tek! A sikerhez persze a Te szorgal-
madra is szükségünk lesz! Érd. tel.:
06-30/897-0405.

Sok szabadidővel rendelkező aktív kémiatanár
korrepetálást vállalna általános iskolásoknak. Tel.: 06-
30/212-1089.

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

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

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

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Nemzetközi cég magyarországi leányvállalata emelôgépek karbantartására, javítására
középfokú erôsáramú végzettséggel rendelkezô, önálló, precíz munkavégzésû

SZERVIZTECHNIKUST keres
Gyôr-Moson-Sopron megye területére.
Szakirányú szakmai tapasztalat, számítógép-felhasználói ismeretek
és angol nyelvtudás elôny.

Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:
szerviztechnikus.nyugat@gmail.com

Bankhitelek! 
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár  80 éves korig, 

BAR-lista   nem akadály
– alkalmazottaknak,  min. 6  hónapos    

munkaviszony szükséges
– vissza nem térítendő   lakástámogatás
Tel.: 06-20/922-3330.
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Minden
hétköznap

www.tv.gyorplusz.hu

19 órától

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246



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.    

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU++++

4 8 5 1
3 2 9 4

5 6 9 4
9 4

5 2 8 9 6
3 6 7
6 4

4 1 5 2 3
8 7 6 4 5

3 4 1 9 6 5
1

9 6
2 8

1 4 7
3 6

9 8 1 4 7 3
5 6

1 3 6 5 2 4

4 3 2
7 1 4

8 4 7 3 1
1 3

5 9 8
3 2 9

5 7 3
5 7 6 1

8 2 5
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek
bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Címünk:
Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Csontkovácsot
rendelt Szabó néni? Nyertes: Varga Sándorné (Győr). Nyereményét a
szerkesztőségünkben veheti át.

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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KOS
Legyenek nyugodtak a hét elején,
ne idegeskedjenek feleslegesen. Szerdától
úgyis mindent könnyedén tudnak intéz-
ni, addig úgyis falakba ütköznek csak. Pár-
jukkal is feszültek kicsit, ami persze fel-
kavarja Önöket. Lazítsanak inkább. 

BIKA
Lelki stabilitásuk nagyon fontos
most, különben felesleges idegeskedések-
nek teszik csak ki magukat. Pénzügyeikre
figyeljenek jobban, egészségükre is szán-
janak több időt és figyelmet. Párjukkal be-
széljenek meg mindent. 

IKREK
Nagyon figyeljenek munkahelyi ügye-
ikre, ne tegyenek olyat, amit később
megbánnának. Álljanak ki véleményükért
inkább. Bízzanak önmagukban, gondolkoz-
zanak előre. Párjuk, családjuk támogatja
Önöket mindenben.

RÁK
Könnyen Önökre olvashatnak most
olyan tetteket, amit nem is Önök követtek
el, ne vállalják ezt, álljanak ki magukért. Fi-
gyeljenek megérzéseikre, azzal ne foglalkoz-
zanak, akiben nem bíznak meg. Tervezgesse-
nek, de csendben. 

OROSZLÁN
Véleményükkel megsérthetnek pár
embert, de ki kell állniuk saját igazuk mel-
lett akkor is. Nézzék meg, ki kér segítséget,
nemet is kell tudniuk mondani. Különben ki-
használják jószívűségüket csak. Lazítsanak,
pihenjenek többet. 

SZŰZ
Nehéz munkahelyi szituációba kerül-
hetnek a héten, amiből szerencsésen jönnek
ki, de a megoldás keresése sok erejüket vesz
el. Ha tudnak, pihenjenek többet, lazítsanak,
utazzanak el párjukkal egy hosszú hétvégére,
vigyázzanak hátukra.

MÉRLEG
Ne engedjék be a féltékenységet a
kapcsolatukba, ez mindent tönkretehet.
Pénzügyeikre figyeljenek, a megoldásra
most könnyen rájönnek. Többet törődjenek
egészségükkel, sportoljanak, beszélgessenek
többet barátaikkal.

SKORPIÓ
Tegyék félre félelmeiket, csak akadá-
lyozná Önöket céljaik elérésében. Pedig erre
most itt van az idő. Csak a pozitív dolgokra
koncentráljanak, erősítsék meg a lelküket.
Családjuk is Önök mellett áll most, segíte-
nek mindenben. 

NYILAS
Jó hangulatban telik ez a hét Önök-
nek, vidámak és felszabadultak. Terveik be-
válnak, munkájukban is pozitív változások
történnek. Átmenetileg pihenhetnek egy ki-
csit, így több idejük jut párjukra. Használják
is ki ezt. 

BAK
A héten végre nyilvánvalóvá válik, ki
akarta becsapni Önöket. Nehéz ezt elviselni-
ük, de inkább most derüljön ki mindez. Nem
maradnak egyedül, ne féljenek ettől. Csak az
értékes kapcsolataik maradnak most meg.

VÍZÖNTŐ
Teli vannak erővel, energiával a hé-
ten, mindent gyorsan el tudnak intézni.
Nem mindenki tudja Önöket ebben követni,
ne legyenek mérgesek emiatt. Családjukkal
is többet kellene foglalkozniuk, álljanak meg
kicsit értük. 

HALAK
Intézkednek, sürögnek-forognak, na-
gyon tevékenyek a héten Önök is.
Sok ügyet meg is tudnak oldani, ezzel le-
megy sok teher a vállukról. Ennek család-
juk is örül, megszűnik a sok idegesség
Önök körül. Pihenjenek is kicsit. 

Horoszkóp

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromkosmetic.hu
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MOZAIK SPORT

A győri közgyűlés lapunk megjelené-
se napján dönt az idei évi sporttámo-
gatási pályázatok kiírásáról. A tervezet
szerint a pályázati úton támogatott
sportszervezetek (kiemelt és nem ki -
emelt sportágak), valamint az után-
pótlás-nevelést, fejlesztést végző ala-
pítványok támogatására fordítható
pénzkeret 215.000.000 forint lesz. A
támogatás 2014-ben megvalósított,
illetve megvalósítandó célokra igé-

A magyar női rövidpályás gyorskor-
csolya váltó összesítésben a hatodik,
pontszerző helyen végzett a szocsi téli
olimpia keddi versenynapján. A ma-
gyar csapat ezzel teljesítette előzetes
célkitűzését, a pontszerzést, melyhez
Miklós Edit lesiklásban szerzett – ko-
moly nemzetközi visszhangot kiváltó –
hetedik helyezése révén már múlt hé-
ten is közel került a küldöttség.

A Heidum Bernadett, Keszler And-
rea, Kónya Zsófia, Lajtos Szandra al-
kotta csapat a B döntőben harmadik
lett az oroszok és a japánok mögött,
ez összesítésben a hetedik helyet je-

A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem csa-
pata súlyos vereséget szenvedett a
TF-Budapest otthonában az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokságban. A
vendégek sérülésektől tizedelten ér-
keztek meg a mérkőzésre, amelyen a
túlzott akarás görcsösségbe fordult
át. A győriek nagyon pontatlanul ját-
szottak, így alakult ki a jelentős

A Hat-Agro UNI Győr csapata vereség-
gel kezdte meg szereplését a női kosár-
labda-bajnokság középszakaszában, a
zöld-fehérek a PINKK otthonában kap-
tak ki 69–50-re. A győriek mindkét fél-
időt rosszul kezdték, ez pedig meghatá-
rozta a folytatást, a hazaiak magabizto-
san őrizték ekkor kiharcolt előnyüket, és
végül sima győzelmet arattak. 

„Becsülettel küzdöttünk, de ezzel a
dobószázalékkal és ennyi eladott lab-
dával, nem beszélve a rövidzárlatokról,
még hazai pályán is nehéz lesz mecs-
cset nyerni” – mondta a találkozót kö-
vetően Bencze Tamás vezetőedző, aki-

Távol a bravúrtól
különbség, a végeredmény 82–49
lett a fővárosiak javára.

„Küzdöttünk, de semmi nem sikerült.
A csapat egyik fele nagyon fáradt, a má-
sik fele görcsösen akar bizonyítani. Ne-
hezen pótoljuk a sérültjeinket, de lesz ez
sokkal jobb is” – értékelt Rátvay Tamás
szakmai igazgató. A csapat szombaton
17 órakor az MTK otthonában játszik. 

Sporttámogatások 2014-ben is
nyelhető, köztük az utánpótlásképzés
és -nevelés támogatására, működési
támogatásra, beruházásra és felújítás-
ra. A győri önkormányzat az egyéni,
eredményes versenyzőket is támogat-
ni kívánja, itt a pénzkeret 15.000.000
forint. A támogatás korosztályos válo-
gatott versenyzők felkészülésére, ver-
senyzésére, sporteszközeik beszerzé-
sére, valamint a 2017. évi nyári Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lehetsé-

ges győri résztvevőinek felkészülésé-
re fordítható. 

Az „Egyéb sporttámogatás” cso-
portba tartozó egészségkárosult spor-
tolókkal foglalkozó sportszervezetek és
intézmények támogatására 3.000.000
forintos keret áll majd rendelkezésre,
amelyből sportrendezvényeken való
részvételre, működési támogatásra,
eszközvásárlásra, beruházásra és felújí-
tásra lehet pályázni. A pályázatok beér-

kezési határideje: 2014. március 7.
(péntek 12.00 óra) lesz. Pályázati adat-
lapok és pályázati útmutatók a pénteki
közgyűlési döntést követően megtekint-
hetők: Győr MJV Polgármesteri Hivatal
Sportügyi Osztályán, Győr, Városház tér
1., illetve letölthető a www.gyor.hu hon-
lapról. Információ: Győr MJV Polgár-
mesteri Hivatal Sportügyi Osztály
(9021 Győr, Városház tér 1., illetve tele-
fonon: 96/527-708).

Vereséggel kezdtek
nek együttese lapzártánk után a fran-
cia Bourges csapatát fogadta az Euro-
ligában. A folytatásban vasárnap 18
órakor a címvédő Sopron érkezik a
Magvassyba a bajnokságban, majd
szerdán 18 órakor a török Kayserispor
otthonában fejezi be nemzetközi sze-
replését a győri gárda. 

További hír, hogy Natasa Kovace-
vic a Szerb Válogatott Sportolók Szö-
vetségének Fair Play-díját vehette át.
A szerb kosaras a szeptemberi busz -
tragédiát követő pozitív hozzáállásá-
ért és élete példamutató újrakezdésé-
ért érdemelte ki az elismerést.

Pontszerzés Szocsiban
lentette volna a stafétának. Az A jelű
fináléban azonban a kínaiakat sza-
bálytalanság miatt utóbb kizárták a
versenyből, ezzel a magyar együttes
egy helyet előre lépve hatodik lett.

A női váltóversenyben összesen
nyolc nemzet stafétája indult, a múlt
hét hétfőn rendezett elődöntőben
azonban a hollandokat kizárták, ezért
ők a B döntőben sem szerepelhettek.
Az elődöntőben a magyarok a dél-ko-
reaiak, a kanadaiak és az oroszok mö-
gött negyedikek voltak, így kerültek a
B jelű fináléba. A XXII. téli olimpia va-
sárnap zárul. 

MTI Fotó: Illyés Tibor
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Az elmúlt hetekben válogatott
formában véd Matkovics Gábor,
a Rába ETO futsalcsapatának
kapusa. A csapat menetelésé-
ben jelentős szerepe van a győri
hálóőrnek, aki nagyszerűen he-
lyettesíti a sérüléssel bajlódó vi-
lágválogatott társát, Balázs
Zoltánt.

David Madrid, a Rába ETO futsalcsa-
patának spanyol vezetőedzője még
egy decemberi beszélgetésen megjó-
solta, hogy együttese tavaszra lendül
igazán formába, és a téli szünet után
a közönséget is sikerül majd úgy ki-
szolgálniuk, ahogy maguktól elvárják.
Úgy tűnik, igaza volt, hiszen a csapat
egymás után aratja a nagy különbsé-
gű győzelmeket, és a látványos játék-
ra sem lehet panaszunk. A zöld-fehé-
rek védekezése is összeállt, a kapu-
ban pedig nagyszerű teljesítményt lát-
hatunk, ahogy azt már megszokhat-
tuk. Ezúttal azonban nem Balázs Zol-
tán halmozza a bravúrokat, makacs
sérülése már jó ideje a lelátóra kény-
szeríti a világválogatott hálóőrt. He-
lyettese, Matkovics Gábor azonban
remek formában véd, kiegyensúlyo-
zott teljesítménye nagyban hozzájárul
a Rába ETO meneteléséhez. 

Matkovics Gábor rutinos játékos-
nak számít a futsalpályákon, hiszen
már nyolc éve űzi ezt a sportot, a Rába
ETO-nak pedig a kezdetektől, ötödik
éve tagja. Mint mindenki, ő is nagypá-
lyán kezdte, szerepelt az ETO-ban, a
Gyirmótban és számos megyei csa-
pat kapuját is őrizte. Szívéhez azon-
ban mindig közel állt a kispálya, így
nem bánta meg a váltást, ráadásul be-

vallása szerint jobban is fekszik neki a
teremsport. Posztján évek óta az or-
szág legjobbja a riválisa, de ezt igyek-
szik nem versenyként felfogni.

„Balázs Zoli velem egy időben érke-
zett a klubhoz, de sosem vetélytárs-
ként tekintettem rá. Nagyon sokat ta-
nultam tőle, bátran mondhatom, hogy
a mentorom. Ötödik éve dolgozunk
együtt, akarva-akaratlanul sok dolog
rám ragadt edzés közben is. Rengeteget

Matkovics Gábor bombaformában
köszönhetek neki, nélküle nem tu-
dom, eljutottam volna-e a válogatott-
ságig” – mondta kapustársáról Mat-
kovics Gábor, akit nagyszerűen helyet-
tesített az elmúlt mérkőzéseken.

A hálóőr idén mutatkozhatott be a vá-
logatottban, Hollandiában kétszer is
lehetőséget kapott a bizonyításra. 

„Nem sikerült a legjobban a bemu-
tatkozásom, sem ne-
kem, sem a csapat-
nak nem ment igazán,
ráadásul mindkétszer
kikaptunk. Ebben an-
nak is szerepe volt,
hogy a téli szünet
után, kevés edzéssel a
hátunk mögött utaz -

tunk el a túrára. Ezzel együtt nagy él-
mény volt számomra címeres mezt öl-
teni és a mérkőzés előtt meghallgatni a
Himnuszt, remélem, lesz még lehetősé-
gem pályára lépni a válogatottban.”

A Rába ETO csapatát mindössze
egyetlen pont választja el az alapsza-
kasz-elsőségtől, nem túl merész kije-
lentés, hogy a hátralévő két mérkőzé-
sen minden bizonnyal bebiztosítja az
első helyet az együttes. A csapat

majd az elődöntőben kapcsolódik be
a rájátszásba, addig azonban még
egy komoly feladat vár a zöld-fehérek-
re. Március nyolcadikán és kilencedi-
kén rendezik meg a Magyar Kupa

négyes döntőjét, ahol a bajnokság-
hoz hasonlóan a címvédés lesz a győ-
ri csapat célja. 

„Erős a négyes döntő mezőnye,
egy mérkőzésen ráadásul bármi meg-
történhet, de azon leszünk, hogy ha-
zahozzuk a kupát Győrbe. A bajnok-
ságban is a címvédés lebeg a sze-
münk előtt, az erőviszonyok alapján
joggal reménykedünk ebben. Úgy ér-
zem, összeért a csapat, megszoktuk
az edzőnk stílusát és ő is a miénket.
Sokat számít, hogy az ősszel tapasz-
talt sérüléshullám elkerül minket, és
az új játékosok is beilleszkedtek a csa-
patba” – fogalmazott a kapus, aki a
kezdetektől munka mellett futsalozik. 

„Fodrászként egy szalont vezetek
és természetesen magam is dolgo-
zom benne. Néha nem egyszerű ösz-
szeegyeztetni a munkát és a sportot,
de azért meg tudom oldani. Gyakran
hosszúak a napok, de igyekszem min-
denhol száz százalékot nyújtani. A

vendégek tudják, hogy futsalozom,
többen ki is járnak a meccsekre, és
megértik, ha éppen edzés vagy mér-
kőzés miatt nem tudom fogadni őket.
A csapat nagy része is hozzám jár,

persze mondjuk a kopasz Fabiónak
nincs szüksége fodrászra. Vannak dél-
előttök, amikor sorban egymás után
érkeznek a társaim” – mesélte Matko-
vics Gábor, akinek népszerűségét jel-
zi, hogy beszélgetésünk közben is
odaléptek hozzá időpontot foglalni. 

A hálóőr májusban ünnepli majd
harmincadik születésnapját, és még
sokáig el tudja magát képzelni a győri
kapuban. A szerencsehozó 21-es
mezszámot viselő játékos jól érzi ma-
gát, profi körülmények között készül-
het, elmondása szerint az országban
egyedülálló módon. 

„Amíg örömöm lelem a futsalban,
és bírom erővel, addig játszani szeret-
nék. Balázs Zoli példája mutatja, hogy
egészen sokáig lehet űzni ezt a sport-
ágat magas színvonalon. Persze ha a
futsal és a munka mellett családom is
lenne, már nehezebb lenne összehan-
golni a tevékenységeket, de egy ideig
még biztosan maradok a kapuban.”

Nagy élmény volt
számomra címeres
mezt ölteni
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A Győri ETO FC hazatért tíznapos törökországi ed-
zőtáborából, a zöld-fehérek a tréningezés mellett
összesen öt felkészülési mérkőzésen léptek pályára
Belekben. A győriek legutóbb 2–0-ra kikaptak a
szlovák Spartak Myjavától, majd gól nélküli döntet-
lent játszottak a kínai Guangzhou csapatával. Mi-
chal Svec felépült sérüléséből és pályára tudott lép-
ni, Rok Kronaveter és Marian Had azonban tovább-
ra sem volt bevethető. Az együttes hétfő óta Győ-
rött készül, Horváth Ferenc csapatára pedig jövő
héten már tétmérkőzések várnak. Először szerdán
17 órakor a DVSC együttese érkezik Győrbe a Liga-
kupában, majd hétvégén elrajtol az OTP Bank Liga.

„Befejeztem a kísérletezgetést, mindenki egyfor-
mán lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa,
mit tud. Nagyjából összeállt a csapat a fejemben, in-
nentől kezdve azokra a játékosokra számítok, akik
úgy dolgoztak, ahogy az nekem megfelel” – mond-
ta a felkészülésről Horváth Ferenc vezetőedző. 

A Gyirmót is hazatért horvátországi edzőtáborá-
ból, a kék-sárgák sorrendben 4–0-ra győztek a hor-
vát másodosztályú Pomorac Kostrena ellen, 1–0-ra
kikaptak a szlovén Olimpija Ljubljanától, 2–0-ra
nyertek a horvát harmadosztályú Novigrad ellen, vé-
gül az osztrák negyedosztályú Andorfnál bizonyul-
tak jobbnak 8–0-ra. Sisa Tibor együttese legköze-
lebb szombaton 11 órakor Gyirmóton a Dorogot fo-
gadja a bajnoki főpróbán.  

A Rába ETO futsalcsapata a Ma-
gyar Kupában és a bajnokság-
ban is kiütötte a Szegedet, a
bombaformában játszó zöld-fe-
hérek két mérkőzésen huszonhét
gólt lőttek ellenfelüknek. Először
a kupában csaptak össze a felek,
a zöld-fehérek pedig negyedórá-
nyi játék után eldöntötték a to-
vábbjutás kérdését, formalitássá
téve a lapzártánk után rendezett
visszavágót. A győriek tetszés
szerint lőtték a gólokat a tartalékos

Az enyhe februári idő kényezteti a hor-
gászokat, a tíz fok feletti nappali hő-
mérsékletnek köszönhetően, a vizek
sem túl hidegek. A holtágakban, ta-
vakban módjával ugyan, de táplálkoz-
nak a keszegfélék és pontyok. A ke-
szegfélék egyedei közül kora tavasszal
szép bodorkákra is számíthatunk. A
kapások ilyenkor nem olyan intenzívek,

Ligakupával
kezdődik a tavasz

Huszonhét gól a szegedi kapuban
vendégek kapujába, a végered-
mény 17–3 lett David Madrid
együttesének javára. A gólokon
Juanra (4), Alvarito (3), Fabio (3),
Carlinhos (2), Dróth (2), Püspök,
Lódi és Bognár osztoztak. 

Négy nappal később a baj-
nokságban találkozott a két csa-
pat, és a szegediek valamivel erő-
sebb felállásban léptek pályára,
míg a győrieknél a régóta sérült
Balázs mellett Peczár és Alvarito
is hiányzott. A szünetig tartotta is

magát a vendégcsapat, amely a
második félidőben már nem bírt
a győriekkel, a hazaiak ezúttal
10–0-ra nyertek. Ezúttal Lódi (3),
Juanra (2), Carlitos (2), Fabio,
Püspök és Bárdosi voltak a gól-
szerzők. A Rába ETO hétfőn
18.30 órakor a Colorspectrum
Aramis vendégeként lép pályára,
érdekesség, hogy ebben a sze-
zonban eddig egyedül a budaör-
siek tudtak pontot rabolni a zöld-
fehérektől. 

Megjelentek az első pontyok és keszegfélék
ezért előtérbe kerülnek a finomabb
felszerelések. A rezgőspicces, a köny-
nyebb feeder és match botokkal főleg
az állóvizek mélyebb részeit horgász-
szuk. Szintén eredményes lehet, ha
szép napsütéses időben a sekélyebb,
ezáltal gyorsabban melegedő szaka-
szokon próbálkozunk. Etetni nem kell
sokat, ha szórunk etetőt, főleg a hideg

vízre kifejlesztett keverékeket részesít-
sük előnyben. Csalik közül a csonti és
a pinki jöhet számításba, de nem árt,
ha van nálunk kukorica is. Az Iparcsa-
tornán például a puhább tengerit is
kedvelik a nagyobb dévérek. A tava-
kon szinte mindenhol horogra akad-
tak az első pontyok. Több helyen úgy
voltak eredményesek a horgászok,

hogy az élő csalit apró pufival lebeg-
tették. A kellemes tavaszi idő csaló-
ka lehet, ha több órát a vízparton
töltünk, érdemes rétegesen felöltöz-
ni. A Rábán a napokban kisebb ár-
hullám vonult le, ezért a városi sza-
kasz horgászata most kevésbé aján-
lott. Érdemes megvárni, amíg le -
apad és megtisztul a víz.
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A Győri Audi ETO KC hazai pályán
27–24-re legyőzte a Krim Ljubljanát a
női kézilabda Bajnokok Ligája közép-
döntőjének harmadik fordulójában, ez-
zel pedig nagyot lépett a négyes döntő
felé. A vendégek kezdtek jobban, de a
címvédő tíz perc elteltével fordítani tu-
dott. A folytatásban állandósult a győri-
ek két-három gólos előnye, a szünetre
14–12-es állásnál vonultak el a csapa-
tok. A második félidőben sem változott
a játék képe, a vendégek szorosan ta-
padtak a győriekre, akik hiába növelték
négygólosra a különbséget, a szlovén
együttes ismét felzárkózott. A címvédő az
izgalmak ellenére nem engedte ki a kezé-
ből a győzelmet, s végül három góllal
megnyerte a találkozót. A csoport másik
mérkőzésén a Larvik pontot rabolt a Bu-
ducnost Podgorica otthonából, a 19–19-
es döntetlen azt jelenti, hogy a zöld-fehé-
rek pontelőnnyel állnak a kvartett élén. 

Németh András lett a magyar női kézilabda-
válogatott szövetségi kapitánya. Megbízatá-
sa a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpia végé-
ig szól. Vetési Iván, a szövetség elnöke el-
mondta, hogy több célt is megfogalmazott
az elnökség: a csapat a decemberi, horvá-
tokkal közös rendezésű Európa-bajnoksá-
gon kerüljön a legjobb négy közé, a 2015-ös
dániai világbajnokságon végezzen az elit-
ben, és jusson ki a riói olimpiára. 

Németh András kiemelte: harmadszor vál-
lalja el a kapitányi munkát, és érez magában
annyi erőt, hogy összerakjon egy jó csapatot.
Elárulta, hogy az első időszakban sok játékost
akar kipróbálni, és már a március végi umagi

A Magyar Úszó Szövetség
(MÚSZ) három hónapja indította
útnak a Jövő Bajnokai programot,
melynek keretében a kiválasztott
korosztályok legjobbjai hét régió-
ban, szervezett körülmények kö-
zött készülnek, és havi rendsze-
rességgel ellenőrzik felkészültsé-
güket, fejlődésüket. A Nyugat-du-
nántúli régió központja Győr lett,
ahol Petrov Iván irányításával kez-
dődött meg a szakmai munka. A
régióvezető amellett, hogy Győr-
Moson-Sopron-, Vas- és Zala
megyék úszósportját koordinálja,
a Győri Úszó SE keretén belül
kezdte el  újraszervezni a városi
úszóéletet is, melyben jelenleg
huszonegy edző mintegy hatszáz
gyermekkel foglalkozik. Az egye-
sülethez Petrov Iván nem egyedül
érkezett, vele tartott Pécsről olim-
pikon versenyzője, Jakabos Zsu-
zsanna is. 

„Komoly koncepcióra és széles
látókörre utal, hogy Győrött a ké-
szülő uszoda mellé már most fel-
vonultatják a megfelelő szakmai
gárdát is” – mondta lapunknak
Gyárfás Tamás, a MÚSZ elnöke.

Az ETO-SZESE csapata a Cegléd vendégeként sem
tudta megszerezni idei első győzelmét az élvonalbeli
férfi kézilabda-bajnokságban, a zöld-fehérek 33–30-
as vereséggel zárták a hétvégi mérkőzést. A hazaiak
az első félidőben hétgólos előnyre tettek szert, és a
vendégek a sok kihagyott ziccer miatt három gólnál
közelebb  nem tudtak kerülni ellenfelükhöz. 

Élre állt az Audi ETO
„Minden tiszteletem az ellenfélé,

hogy a múlt heti mérkőzésük után
ilyen jó teljesítményt nyújtottak. Iga-
zán megnehezítették a dolgunkat, de
büszke vagyok a csapatomra, mert
annak ellenére győzni tudtunk, hogy a
formánk nem volt a legjobb. Nagyon
keményen küzdöttünk ma is, és to-
vábbra is azon dolgozunk, hogy sok-
kal jobb teljesítményt nyújtsunk, ami-
kor nagy szükség lesz rá” – értékelt
Ambros Martin vezetőedző. 

A Bajnokok Ligájában most két-
hetes szünet következik, az Audi
ETO addig lejátssza a magyar baj-
nokság alapszakaszából hátralévő
mérkőzéseit. A csapat elsőként szer-
dán, hazai pályán 27–21-re győzött
a Vác ellen, a folytatásban szomba-
ton 18 órakor Veszprémben, kedden
18 órakor pedig Debrecenben lép
pályára a címvédő.  

Németh András a kapitány
tornára is így válogatja össze a keretet. Nyáron
is szeretne sokat dolgozni a csapattal, és az
ősznek már azzal a maggal akar nekivágni,
amelyik az Eb-n is szerepelni fog.

Bejelentették továbbá, hogy az új szak-
mai stábban – csapatmenedzserként – a két
éve visszavonult sztárkapus, Pálinger Kata-
lin is szerephez jut. A játékos visszavonulása
óta a Győri Audi ETO KC elnökségi tagja-
ként tevékenykedik. „Megtisztelő, hogy a ka-
pitány megkeresett. Tudom, mit vár tőlem,
miben segíthetek, és fontos az is, hogy a já-
tékosokkal jó a kapcsolatom” – mondta Pá-
linger Katalin, aki hozzátette: a győri klub
hozzájárult a válogatottbeli munkájához.

MTI Fotó: Kovács Tamás  

A jövő bajnokait keresik
„A városban szerencsésen találko-
zik a tömegbázis, a szakmaiság és
a létesítmény, mindehhez biztos
hátteret jelent egy sportot szerető
polgármester. Örülök, hogy a tra-
dicionális győri sikersportágak
mellett az úszásra is koncentrál-
nak, a város komoly bázisa lehet a
nemzetközi összevetésben is elő-
kelő helyen álló magyar úszó -
sportnak. Petrov Iván személyé-
ben a jövő embere dolgozik itt, de
lassan mondhatjuk, hogy egyben
a jelené is. Bizakodó vagyok a
programmal és a győri kezdemé-
nyezéssel kapcsolatban.” 

A Jövő Bajnokai program már-
cius elsején egy felmérővel folyta-
tódik a résztvevők számára, ezút-
tal Kaposváron találkoznak a fiata-
lok. A városi úszósporttal követke-
ző számainkban tovább foglalko-
zunk, részletesen beszámolva a
tervekről és a program alappillé-
reiről. Fontos tudnivaló, hogy aki
szeretne az egyesületben úszni, a
gyoriuszosportegyesulet@gma-
il.com e-mail címen, vagy Rózsa
Bencénél, a 06-30/572-3109-es
telefonszámon jelentkezhet. 

Tovább kell várni az év első győzelmére
„Nehéz lenne eltitkolni, hogy valami nem műkö-

dik, sajnos az eddigi meccsek nem a terveknek
megfelelően alakultak. Nem adjuk fel, sok meccs
van még hátra, és hiszem, hogy kimászunk a gödör-
ből. Bár most ránk számoltak, amíg a KO-t ki nem
mondják, harcolunk, bízom benne, hogy az elvég-
zett munkának meglesz az eredménye, és innen

csak felfelé vihet az út” – mondta bizakodva Rosta
Miklós vezetőedző. 

A csapat szombaton 18 órakor az Orosházát fo-
gadja az egyetemi csarnokban bajnoki mérkőzésen,
majd szerdán 18 órakor a Tatabánya érkezik Győrbe
a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján.
Az első találkozón 34–24-re győzött a Tatabánya.



2014. február 21.   / + / 31

AJÁNLJUK
FEBRUÁR 22., SZOMBAT
Labdarúgás
11.00: Gyirmót FC Győr–Doro-
gi FC (felkészülési mérkőzés,
Gyirmót)

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

FEBRUÁR 23., VASÁRNAP
Női kosárlabda
18.00: Hat-Agro UNI Győr–Uni-
qa Euroleasing Sopron (NB I-es
mérkőzés, Magvassy-csarnok)

FEBRUÁR 26., SZERDA
Labdarúgás
17.00 Győri ETO FC–DVSC-TE-
VA (Ligakupa-középdöntő, ETO
Park)

Férfi kézilabda
18.00 ETO-SZESE–Grundfos Ta-
tabánya (Magyar Kupa-negyed-
döntő, egyetemi csarnok)

MOZAIK SPORT

Bár a sportolók, megerősödött im-
munrendszerüknek köszönhetően,
ellenállóbbak bizonyos betegségek-
kel szemben, azért ők sem „legyőz-
hetetlenek”. Egy kellemetlen megfá-
zás, fej- vagy torokfájás, általános
gyengeség, émelygés fennállásakor
a legelszántabbakban is felmerül a
kérdés: ebben a helyzetben segítek-e
önmagamon egy lazább, kevésbé
intenzív edzéssel, vagy csak ártok,
és rosszabbá válik minden?

A fő szabály egyértelmű: komo-
lyabb rosszullét idején ne eddzünk!
Semmiképpen se vállaljunk be tré-
ninget, ha betegségünkből kifolyó-
lag tartósan fennálló izom- és ízü-
leti fájdalmaink vannak, lázasak va-
gyunk, hasmenéssel, hányással,
gyomorproblémákkal küszködünk.
Ilyenkor tüneteink valószínűleg fo-
kozódnának, és anyagcserénk fel-
borulását, testünk dehidratálását
kockáztatnánk, súlyosabb esetek-
ben pedig szív- és keringési rend-
szerünk sínylené meg erőlködé-
sünket. 

Természetes, hogy egy rendsze-
resen sportoló és gyakran teljesít-
ménykényszerben lévő egyén a

Fitnesz betegségek idején
kihagyások tényét nehezen tudja el-
fogadni és feldolgozni, de neki is fi-
gyelembe kell vennie testi korlátait!
Néhány nap kihagyás még nem je-
lent behozhatatlan hátrányt, és sok-
kal jobb kellő időt szánni a regene-
rálódásra, pihenésre, mintsem meg-
gondolatlanság miatt további napo-
kat betegségben tölteni. 

Vannak ugyanakkor enyhébb le-
folyású betegségek, melyek eseté-
ben nehezebb dönteni, különösen,
ha nem szeretnénk lemondani egy
kellemes tréningről. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a kisebb erőkifej-
téssel járó, a szervezetet nem meg-
terhelő edzés ilyenkor jótékony ha-
tású lehet. Kiemelten fontos az óva-
tosság: alapos bemelegítés után a
megszokott terhelés harmadával-
felével dolgozzunk, s amennyiben
10-15 perc után jobban érezzük ma-
gunkat, fokozatosan növelhetjük az
erőkifejtést! Amennyiben állapo-
tunk nem javul, illetve rosszabbá vá-
lik, ne terheljük feleslegesen szerve-
zetünket, fejezzük be az edzést!

Bögi Viktor
Személyi edző, Speedfit
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Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let
Győr, Liezen-Mayer u. 57. Tel.: 96/412-
221. Hétfőn, kedden és csütörtökön 16
órától más nap reggel 7 óráig. Szerdán
13 órától 7 órá ig, pénteken 14 órától 7
órá ig. Munka szü ne  ti és ünnepnapokon
az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés
0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat
a 96/50-50-50-es szá mon munkana-
pokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8–16, csütör-
tökön 7–19 óráig, pénteken 8–14 óráig.
A pénztár 30 perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–17, p.: 8–14
óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár.
Fax: 96/511-659. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig.
Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Közterületi
hibabejelentés a 06-80/204-086-os in-
gyenes zöld számon. Ügy fél szolgálat: 96/
522-630. Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30– 13.30 óráig.

Kalauz

kép és szöveg: xantus-állatkert

Tavaszköszöntő farsangra várja a
látogatókat február 22-én, szomba-
ton a Füles Bástya, az állatkert belvá-
rosi terráriumháza a kazamatarend-
szer egy részéből kialakított dél-ame-
rikai bemutatóterébe. 

Minden beöltözni vágyó látogatót
szeretettel várnak a szervezők. Az
egész napos rendezvényen a gyere-
kek készíthetnek farsangi díszeket,
amivel ők is díszíthetik a terráriumház
belső tereit. Farsangi maszkok készí-

tésében is remekelhetnek a kicsik. A
vállalkozó kedvűek elkészíthetik a Füles
Bástya kis kapitányának, Maximusnak a

Farsang a Füles Bástyában

maszkját, aki ugyan viselni nem tudja
az álarcot, ám születésnapján kisor-
solja a nyertest az akkor elhozott
maszkok közül. 

Több látványetetést is megszemlél-
hetnek az érdeklődők: 11 órakor a ha-
lakat és a vörös piranhák étkezését lát-
hatják a résztvevők, 15 órakor a pápa-
szemes kajmánok falánkságának le-
hetnek szemtanúi, majd 16 órakor
egy húsevő teknősfajta, a méltán hír-
hedt aligátorteknősök etetése lesz lát-
ható. Fél hatkor, egy kicsit kedvesebb
állatok táplálkozása lesz megfigyelhe-
tő, a majmok kapnak csemegét. 

Akinek eddig nem volt alkalma, le-

hetősége, vagy bátorsága kipróbálni,
milyen hozzáérni egy kígyóhoz, csó-
tányhoz, agámához vagy egy patkány-
hoz, 11.30-tól 12.30-ig megteheti.

Ha valaki állatos jelmezbe bújik, be-
nevezhet jelmezversenyre, amely dél-
után 14 órától 15 óráig tart. A legjobb
maskarát értékes ajándékkal díjazzák.
Az eredményhirdetésre a verseny
után kerül sor, így nem érdemes ha-
mar elmenni.

Szeretettel vár mindenkit a Füles
Bástya első farsangi rendezvényére is!
Kalandra le!

Információk a honlapon:
www.fulesbastya.hu
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