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3. oldal A határon túlról eddig
mintegy 170 ezren kérték, hogy
részt vehessenek a választásokon.
Nem csak Erdélyből, Délvidékről, de
például Malajziából, vagy Libanon-
ból is érkezhetnek szavazatok.

9. oldal A fiatalokat vállalkozás-
ra ösztönző Példakép Alapítvány
Győrt választotta országjáró turné-
ja első állomásának. A siker jele,
hogy telt ház előtt tarthatták elő-
adásaikat a példaképek.

10. oldal „Meghajoltam, majd felnéztem: hatszáz ember tapsolt
nekünk állva” – idézte fel Járai Máté, a Győri Nemzeti Színház művé-
sze a soha el nem felejthető élményt, amikor a Thália Színház Hu-
morfesztiválján hangos sikert aratott A kripli. Még Törőcsik Mari is
állva ünnepelte unokáját. Billy alakításáért Máté megkapta a legjobb
színésznek járó díjat, sok más mellett erről is mesélt.

Barokk mulatság
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

24–25. oldal  Mit kell tennünk, ha szívproblé-
mákat észlelünk magunkon? Hogyan tudjuk kielé-
gíteni szervezetünk vitaminszükségletét? Ezekre is
válaszol friss Vény nélkül rovatunk.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

forinttal emelte a gázolaj és a benzin literenkénti nagy-
kereskedelmi árát a Mol Nyrt. szerdán. A gázolaj lite-
renkénti ára 428-429 forintra, a benziné 412-413 fo-
rintra nőtt. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget
is tapasztalhatnak a kutaknál.

3 17 igen, három tartózkodás és két ellenszavazat mel-
lett fogadta el Győr 2014-es költségvetését a váro-
si közgyűlés. Az idei büdzsé stabil és Győr fejlődé-
sét segíti, főösszege 36,3 milliárd forint, amiből 8
milliárdot fejlesztésekre fordít az önkormányzat. 

NAPRÓL NAPRA

Február 21.

Február 22.

Február 23.

Február 24.

Február 25.

Február 26.

Február 27.

Ítélet. Első fokon, nem jogerősen életfogy-
tig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Győri
Törvényszék azt a fiatalembert, aki tavaly ja-
nuárban segíteni ment egy ismerőséhez,
majd vita közben leszúrta áldozatát.

Influenza. Egyre több európai ország je-
lent kiterjedt influenzajárványt. Magyaror-
szágon is egyre intenzívebben terjed a be-
tegség, az előző héthez képest a múlt hé-
ten 30 százalékkal többen fordultak orvos-
hoz influenzaszerű tünetekkel.

Gyűjtés. A katolikus iskolák javára
gyűjtöttek Magyarország összes katoli-
kus templomában a hónap utolsó vasár-
napján. Az adakozás bizonyítja, hogy so-
kan szívükön viselik az egyház oktatási-
nevelési szolgálatának támogatását.

Árvíz. Az árhullám levonulása és a ked-
vező kilátások miatt az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság illetékességi terü-
lete minden szakaszán megszüntette a
készültséget.

Erasmus+. Az Erasmus + munkatársai
Győrött tartottak beszámolót a részletek-
ről. A program a fiataloknak és a velük fog-
lalkozó szakembereknek biztosít pályázati
lehetőséget, melynek célja a képzettség és
foglalkoztathatóság javítása, valamint az
oktatási, képzési és az ifjúsági munka terü-
letén működő rendszerek korszerűsítése. 

Tűzgyújtás. A napokban beköszönt az
igazi tavaszias időjárás, ami miatt sokan
választják a szabadtéri programokat. A
katasztrófavédelem felhívja a figyelmet
arra, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyen
lehet tüzet gyújtani.

Elfogás. A Győri Rendőrkapitányság
bűnügyi munkatársai beazonosították
és elfogták azt a férfit, aki 2013-ban és
2014. év elején Győrszentivánon több
tucat betörést követett el. A 41 éves
gyanúsított beismerte a vagyon elleni
bűncselekményeket.

Nemcsak a minőségi
oktatás, hanem a hall-
gatók lelki feltöltődése
és lelkük ápolása is fon-
tos – mondta dr. Faragó
Sándor, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem
rektora a győri Apáczai-
kar Lelki terének ünne-
pélyes átadásán. Az in-
tézményvezető szerint
fontos, hogy a karon ta-
nuló diákok előadások
között elvonulhassanak
a helyiségbe és a lelkü-
ket is megerősítsék, ne
csak az elméjüket fej-
lesszék.
Dr. Szabó Péter, az
Apáczai Csere János
Kar dékánja szerint egy-
re nagyobb igény van a
felújított és kibővített lel-
ki térre, amit a korábbi
lelkészi irodából alakítot-

Fogadóóra
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
következő fogadóóráját
március 3-án 16 órakor
tartja az Arany János Ál-
talános Iskola könyvtá-
rában. Bárány István ön-
kormányzati képviselő
is fogadóórára várja a la-
kosokat március 3-án 17
órától az Audi Hungaria
Iskolában, március 4-én
17 órától a Kisbácsai Tag-
iskolában és március 5-
én 17 órától a Bácsai Mű-
velődési Házban.

Újra a Digin
a Győr+ TV
A fejlesztési munkálatok
befejeződésével hétfő
óta újra látható a Győr+
Televízió műsora a Digi
TV kínálatában. A meg-
újult technikai feltéte-
leknek köszönhetően,
16:9-es képaránnyal, a
korábbinál jobb kép- és
hangminőségben jelent-
kezik a helyi tévécsator-
na, amely továbbra is
friss hírekkel, magazin-
műsorokkal és sportköz-
vetítésekkel szolgálja ki
nézőit.

Zárva lesz
az uszoda
Sportrendezvény miatt
március 1-jén 8 és 14 óra
között zárva lesz a Ma-
gyar Vilmos Uszoda. Az
esemény után a létesít-
mény a megszokott nyit-
va tartás szerint látogat-
ható – tájékoztatott a
Győr-Szol Zrt.

tak ki. A hallgatók ima-
perceken vehetnek
részt, kedden, szerdán,
csütörtökön dél körül
15-20 percben állnak
rendelkezésre a lelké-
szek. A rendszer egyéb-
ként már egy éve műkö-
dik és bevált.
A Lelki teret dr. Pápai La-
jos római katolikus, Sze-
merei János evangéli-
kus és Steinbach József
református püspök is
megáldotta. Ezt követő-
en pedig az egyetem ve-
zetői és az egyházak
együttműködési megál-
lapodást kötöttek, mely-
nek értelmében a hall-
gatók szabadon hasz-
nálhatják a helyiséget
és saját vallásuk szerint
vehetik igénybe az Apá -
czai-kar Lelki terét.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Ismét méltó módon van je-
len Győr az Utazás Kiállítá-
son. A nyitott város büszkén
invitálja vendégeit önmagá-
hoz. Van mit mutatni Győr-
ben, sőt évről évre új értékek-
kel, eseményekkel csábít a
város. Egy település pedig
sok más mellett attól lesz ott-
honos, ha élményeit mások-
kal is megosztja.
Mindig a helyben élők a leg-
fontosabbak, valamennyi he-
lyi döntéshozónak minde-
nekelőtt értünk van felelős-
sége. De éppen az itt élők mi-
nőségi életét, a város fejlődé-
sét szolgálja, ha jó hírünket
viszik, mert ezek a hírek
nem csupán – az egyébként
sok szempontból hallatlanul
fontos – alkalmi turistákat
hoznak ide, hanem bevésik
nevünket és az általunk kí-
nált lehetőségeket egész Eu-
rópa köztudatába. Akiről tud-
nak, azt számon tartják.
Nemcsak az idegenforgalom
vagy a kultúra szervezői, ha-
nem a befektetők is.
Egy hagyományait őrző mo-
dern városnak nyitottnak
kell lennie a világra. Csak így
lehet ránk is nyitott a világ. 
Az idei nemzetközi idegen-
forgalmi seregszemlén győri
szempontból a kiállítás ki -
emelt eseménye, témája lesz
a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF)
népszerűsítése. Nincs ez na-
gyon korán? – kérdezhet-
nénk. Hasonló nagyságren-
dű események marketingta-
pasztalatai szerint egyálta-
lán nincs. Ha azt akarjuk –
márpedig miért ne azt akar-
nánk –, hogy ez az olimpiai
fesztivál az egész ország kül-
földi érdeklődőket is idevon-
zó attrakciója legyen, akkor
idejében és szakszerűen kell
kínálni, tudatosítani, népsze-
rűvé tenni. Hogy a kiemelke-
dő sportesemény mellett er-
kölcsi és anyagi hasznot ho-
zó színes, emlékezetes feszti-
válként szolgálja Győr város-
közösségét.

Győr Plusz

Nyitott város

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A határon túlról eddig mintegy
170 ezren kérték, hogy részt ve-
hessenek a választásokon. Nem
csak Erdélyből, vagy Délvidék-
ről, de például Malajziából, vagy
Libanonból is érkezhetnek sza-
vazatok.

A Nemzeti Választási Iroda adatai sze-
rint  február 25-ig 171074 külhoni
magyar állampolgár kérte felvételét a
névjegyzékbe. A legtöbben Románia
területéről, 77794-en regisztráltak,
Szerbiából  23960-an, Németország-
ból 1698-an, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból 826-an, Ausztráliából pe-
dig 446-an. A kettős állampolgársá-
got tiltó országokból 2397-en éltek
eddig a lehetőséggel, a statisztika az
ő esetükben nyilvánvalóan konkrét or-
szágnevet nem említ. Szinte hihetet-
len adat, de eddig összesen mintegy
hetven országból regisztráltak ma-
gyar állampolgárok. Kevesen gondol-
nák, hogy a 2014-es országgyűlési
választásokon részt vehetnek például
Chiléből, Iránból, Katarból, a Domini-
kai Köztársaságból, Venezuelából,
vagy éppen Nepálból is.

2010. augusztus 20-án életbe lé-
pett a kettős állampolgárságról szóló
törvény, amely lehetővé tette a hatá -
rainkon túl élő nemzettestvéreink szá-
mára a magyar állampolgárság egy-
szerűsített megszerzését. A lehetőség-
gel eddig több mint félmillióan éltek,
városunkban pedig 2011 óta 794-en
tették le az állampolgársági esküt.
2014-re már most több győri eskütétel
áll ütemezés alatt, a következő március

Százezrek
szavazhatnak
külhonból

14-én lesz a Városházán – mondta el
lapunknak Kun Mária Klára, az önkor-
mányzat Igazgatási Osztályának anya-
könyvi csoportvezetője, aki maga is több
eskütételt vezényelt már le. Az elmúlt
években volt olyan nap, amikor a Város-
háza dísztermében száznál is több hatá-
ron túli magyar mondta el hűségesküjét,
de akadt olyan eset is, amikor bensősé-
ges környezetben, családi körben vették
át honosítási okirataikat a kérelmezők.
Emlékezetes, hogy a tavalyi év végén
Malina Hedvig is városunkban, Borkai
Zsolt polgármester előtt tette le állam-
polgársági esküjét, aki egyébként csa-
ládjával együtt Győrbe is költözött. Az ő
esete persze egyedi és kivételes, az álta-
lános gyakorlat szerint a kérelmezők
nem költöznek Magyarországra, mert to-
vábbra is szülőföldjükön szeretnének
boldogulni, vagyis döntésük elsősorban
érzelmi alapokon
nyugszik. Ezt erősíti
meg a romániai
Brassó városában
Pilvax néven ma-
gyar éttermet üze-
meltető Gábor Imre
is, aki lapunk kérdé-
sére úgy fogalmaz,
az elmúlt években nem csak Győrrel, de
több győrivel is örökre szóló barátságot
kötött, így számára természetes volt,
hogy családjával együtt városunkban te-
szi le az állampolgársági esküt. „Büszke
vagyok magyarságomra, így természe-
tes a számomra az is, hogy élek az anya-
országtól kapott lehetőséggel és részt
veszek az április 6-i választásokon. Épp
a napokban gondoltam bele, hogy bár
56 éves vagyok, most mégis első válasz-
tó leszek” – teszi hozzá félig viccesen.

Dr. Lipovits Szilárdot, Győr jegyző-

jét arról kérdeztük, mit kell tenniük a
külhoni magyaroknak ahhoz, hogy részt
vehessenek az országgyűlési választá-
sokon. „A külföldön élő, magyar állam-
polgársággal rendelkező személyeknek
választási regisztrációt kell kezdemé-
nyezniük. Az adatlapot a külhoni magyar
állampolgárok postán vagy eskütételük
alkalmával már megkapták, de aki még-
sem rendelkezik regisztrációs kérelem-
mel, az beszerezheti a Liszt Ferenc utca
20. szám alatti irodánkban. A kérelmet
a Nemzeti Választási Irodához kell eljut-
tatni postai úton, de online is ki lehet töl-
teni a www.valasztas.hu honlapon, illet-
ve az ügyfélkapun keresztül. A magyar-
országi lakcímmel nem rendelkező, re-
gisztrált magyar polgároknak a Nemzeti
Választási Iroda (NVI) küldi meg a szava-
zási levélcsomagot, illetve személyes át-
vétel is lehetséges. A szavazási levélcso-

magot megfelelően kitöltve úgy kell fel-
adni a postán, hogy az a szavazást meg-
előző napon éjfélig visszaérkezzen az
NVI-hez. Ezenkívül leadható bármelyik
külképviseleten a szavazást megelőző
15 napon belül munkanapokon 9–16
óráig, illetve a külképviseleti szavazás
ideje alatt, de leadható bármelyik or-
szággyűlési egyéni választókerületi vá-
lasztási irodában is a szavazás napján
6–19 óra között – adta meg a választ
az országgyűlési egyéni választókerü-
leti választási iroda vezetője.

A világ minden 
pontjáról érkezhetnek
a szavazatok
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KÖZLEMÉNY  VÁROSFEJLESZTÉS

Február 28-án zárul a „Tágas városom
kis lakásra cserélem” projekt. Az Euró-
pai Unió, és a Magyar Állam által közö-
sen finanszírozott programban 18 hónap
alatt Győrben és Mosonmagyaróváron,
közterületen és intézményben élő haj-
léktalan személyek számára nyújtottak
a hajléktalanellátásban dolgozó szakem-
berek elsősorban lakhatási támogatást,
de az intézményi integráció és a közterü-
leten élő hajléktalan személyekkel vég-
zett fejlesztések is kiemelt prioritást él-

Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, 
munkaerő-piaci integrációjának megalapozása

veztek a megvalósítás során. Az eredmé-
nyek figyelemre méltóak,  a bevont 101
főből 99 fő sikeres társadalmi reintegrá-
ción van túl.

Az önálló lakhatásban érdekelt 54 fő-
ből 53 fő eredményesen zárta az önálló
lakhatásra felkészítést követően azt az
időszakot, amit a projekt részükre albér-
leti támogatásként meghatározott. 23 fő-
ből kivétel nélkül mindenki sikeresen
zárta az intézményi integráció során ki-
tűzött célokat, és ennek következtében

szerző: koloszár tamás

Fogyatékkal élőket koor-
dináló szervezetekkel kö-
tött együttműködési meg-
állapodást a Mobilis Köz-
hasznú Nonprofit Kft. azzal
a céllal, hogy a fogyatékkal
élő embertársaink nagy
kedvezménnyel látogat-
hassák az Interaktív Kiállí-
tási Központot.

A tudomány mindenkié – jelentet-
te ki Szilasi Péter Tamás ügyveze-
tő. Emlékeztetett arra, hogy még
decemberben, a Fogyatékkal
Élők Világnapján jelentették be,
együttműködési megállapodást
kívánnak kötni a régióban tevé-
kenykedő, fogyatékkal élőket ko-
ordináló szervezetekkel. Az elha-
tározást február 24-én tett követ-
te. Aláírták a megállapodást,
amelynek értelmében a Mobilis
vállalja, hogy évente két alkalom-
mal rendkívül kedvezményes, a
normál felnőtt jegyárakhoz ké-
pest 85 százalékkal olcsóbb, úgy-
nevezett Társadalmi Felelősség-
vállalási Jeggyel biztosít belépést
az együttműködésben részt vevők
által szervezett csoportoknak. 

A megállapodást a Mobilis a
következő szervezetekkel írta alá:
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciá-
lis Szakiskola, Kollégium és Kü-
lönleges Gyermekotthon; Came-
lot Mozgássérült Fiatalok Győri
Egyesülete, Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény Győr
Fogyatékosok Napközi Otthona,
ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és
Segítőik Győr-Moson-Sopron
Megyei Egyesülete, Gézengúz
Alapítvány a Szülési Károsulta-
kért győri intézet, Híd a jövőbe
Alapítvány Márton Lakóotthon,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Gondviselés Háza Fo-
gyatékosok Napközi Otthona,
Mozgáskorlátozottak Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Egyesülete
és SINOSZ (Siketek és Nagyot-
hallók Országos Szövetsége)
Megyei Szervezete.

Szilasi Péter Tamás úgy fo-
galmazott: a Mobilis nyitott, s
várja további szervezetek jelent-
kezését, akikkel együttműkö-
dést köthetnek.

Segít 
a Mobilis

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Idén számos olyan nagyberuhá-
zás készül el városunkban, ame-
lyek az itt élők mindennapjait
szolgálják és a városlátogató, a
sport- és konferenciaturizmust
is erősítik.

Fekete Dávid pénzügyekért felelős al-
polgármester a megyei kereskedelmi
és iparkamarában tartott előadást az
idei költségvetésről, a városfejlesztési
irányokról és a gazdaságélénkítő ter-
vekről. A vállalkozókat leginkább érin-
tő tétel az iparűzési adó mértékének
1,8 százalékra csökkentése. Az alpol-
gármester kiemelte, 2014-ben olyan
fejlesztések valósulnak meg váro-
sunkban, amelyek Győr hosszú távú
fejlődésére is hatással vannak, folyta-
tódik a belváros rehabilitációja a Du-
nakapu tér és több sétálóutca felújítá-
sával, zajlik az újvárosi rehabilitáció,
épül a multifunkcionális csarnok és
készülnek az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál megrendezéséhez szüksé-
ges létesítmények is.

Domanyik Eszter, az önkormányzat
Marketing, Turizmus és Kommuniká-
ciós Osztályának vezetője hozzáfűzte,
a fejlesztések révén erősödhet a vá-
roslátogatás, a sport-, valamint az üz-
leti és konferenciaturizmus is. Idén
több nemzetközi sporteseményt is

Kéz a kézben a városfejlesztés 
és a turizmusélénkítés 

rendeznek városunkban, köztük az
Ashihara karate-Vb-t, vagy a multi-
funkcionális csarnok első nagy ren-
dezvényét, a női kézilabda-EB-t. El-
mondható, hogy a következő években
az európai és világversenyek, valamint
edzőtáborok egyik jelentős hazai hely-
színe lehet Győr, és a konferenciaturiz-
mus is az eddigieknél jóval nagyobb
szerephez juthat. „Az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál új távlatokat nyit a

város népszerűsítése terén, amit sze-
retnénk maximálisan kihasználni.”
Győr programkínálata az idén is egye-
dülállóan gazdag, a már ismert, nagy
érdeklődésre számot tartó rendezvé-
nyek – mint például a Borfesztivál, a
Győrkőcfesztivál vagy a Táncfesztivál
– mellett számos meglepetés is várja
majd a kikapcsolódni vágyókat. Hoz-
zátette, a kínálat nagyon széles rétegeket

szólít meg, Győr esetében ma már
szó sincs egynapos városról. 

Jakab Petra idegenforgalmi refe-
rens hozzátette, a turisták 2014-ben is
igénybe vehetik azokat a tematikus
csomagokat, amelyek révén az érdek-
lődési körüknek megfelelő programok
mellett ismerkedhetnek meg Győrrel. A
fejlesztések közül kiemelte a közösségi
kerékpárkölcsönző rendszer kialakítá-
sát, amely jól szolgálja a lakosságot és

a turistákat. Hangsúlyozta, az önkor-
mányzat célja, hogy a jelentősen meg-
növekedett látogatószámot megőrizze,
ennek érdekében folytatja együttműkö-
dését az idegenforgalom terén műkö-
dő vállalkozásokkal.

A város idei kínálata megtalálható
a február 27. – március 2. között zajló
budapesti Utazás Kiállításon, a Hung -
expo „A” pavilon 307-es standjánál! 

sikeresen illeszkedtek be az intézmény
életébe. 24 közterületen élő hajléktalan
személy közül 23 fő sikeresen vett
részt a személyre szóló fejlesztéseken.

A kedvezőnek bizonyult szakmai fo-
lyamatok várhatóan azok számára sem
válnak elérhetetlenné a jövőben, akik a
most záruló projektben, elsősorban a túl-
jelentkezéseknek köszönhetően, nem
tudtak részt venni, hiszen újabb EU-s pá-
lyázat megvalósítására van kilátása a
Hajléktalanokat Segítő Szolgálatnak.
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www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D •  +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu

TAKLER PINCÉSZET
borkóstolója a Carmen Étteremben

2014. március 7. 19 órától 
A borokat Takler Ferenc mutatja be.

Sauvignon Blanc – Chardonnay 2012 
(aperitif és köszöntőfalatka) Ananászos krémsajt leveles tésztán füstölt vajhalszeletekkel

Rosé 2013 
Friss ruccolasaláta avokádóval, grapefruittal és prosciuttóval,

balzsamecetes eperöntettel,  frissen sütött baguettel
Cabernet Franc 2011 

Borjúmáj padlizsán lasagne taleggio sajttal és áfonyával
Syrah 2012

Narancsos őzragu tőkegombával, parmezános burgonyapürével és sakura mix-szel
Szenta-völgyi Kékfrankos 2009 

Kacsamellfilé meggyes-borsos-tejes pitével, kelbimbópürével és aszaltmeggy-mártással
Bikavér Reserve 

Marhalapocka és sertésszűzpecsenye aszalt szilvával töltve
és pisztáciás kukoricafánkkal és erdeigyümölcs-raguval

Primarius 2008 
Francia csokoládétorta ganache-sal trüffel olajjal illatosított Cassis-öntettel

A menü ára 8. 950 Ft/fő,
ami tartalmazza az ételsort, a borok kóstolási mennyiségét és a korlátlan ásványvízfogyasztást.

Kérjük, részvételi szándékát jelezze mielőbb a 96/510-800 telefonszámon
vagy e-mailben info@carmenetterem.hu.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Múlt héten ünnepelte 93. születésnapját a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt, ez alkalomból a megyei szer-
vezet különböző szűrőprogramokat, koncerteket
szervezett a Győr Plazában.

Az ifjúsági szervezet megyénkbeli vezetője, Hor-
váth Szabolcs elmondta, szeretnének további önkén-
teseket is toborozni fiatalos csapatukba, ennek érde-

Egy véradás: három élet
kében iskolákba is járnak, illetve részt vesznek külön-
böző rendezvényeken a Vöröskereszt kistestvéreként.
A társaság kiemelt feladata még a prevenciós előadá-
sok tartása, továbbá segítenek katasztrófahelyzetek-
ben, terjesztik a szervezet eszméit, táboroztatnak, il-
letve nyáron csatlakoznak a balatoni elsősegélynyújtó
szolgálathoz. Hozzátette, 2014-ben nagyobb szabású
feladatok is várnak a társaságra: szeretnének egy
drogprevenciós versenyt indítani a régióban.

A rendezvényen a véradás fontosságát is hang-
súlyozták, hiszen egyszeri segítséggel három élet
menthető meg. Dr. Molnár Katalin, a Regionális Vér -
ellátó Központ szakorvosa hangsúlyozta, a véradás
egyben szűrővizsgálat is. Tájékoztatása szerint a biz-
tonságos ellátáshoz mintegy ötszázezer váradásra
van szükség évente, amit egy kétszázezer fős rend-
szeres véradói állomány biztosít, illetve azok a to-
vábbi önzetlen önkéntesek, akik ismeretlenül segí-
tenek másokon. A megfelelő vérellátás biztosításá-
ban a Vöröskereszt is segít. A szakorvos hozzátette,
a társadalom egyre öregszik, ezért fontos, hogy
gondoskodjanak az utánpótlásról, hatékonyan kell
megszólítaniuk a fiatalokat is.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Nem mindenki kapta jogosan a
rokkantsági ellátást, a felülvizsgá-
lat pedig az ellátottaknak is fontos,
ezért a rendszeren változtatni kel-
lett – húzták alá a rehabilitációs és
a szociális rendszer megújításával
foglalkozó fórumon. Míg a 2012 ja-
nuárjában bevezetett változás előtt
a célközönség munkaképességé-
nek csökkenését mérték fel, addig
az új rendszerben arra fókuszál-
nak, mit tud a megváltozott mun-
kaképességű egyén: amennyiben
rehabilitálható, akkor rehabilitáci-
ós ellátásban részesül, és a szak-
emberek segítik, hogy visszatér-
hessen a munkaerőpiacra. „A mi-
nősítésben foglalkozási és szociá-
lis szakértő is részt vesz. Ha azt ál-
lapítják meg, hogy a térség foglal-
koztatási helyzete, az igénylő egyé-
ni képességei és lehetőségei, illet-
ve szociális  körülményei akadályai
lehetnek a sikeres rehabilitációnak,
rokkantsági ellátást javasolhatnak”
– tájékoztatta lapunkat dr. Székely
Ildikó, a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal főosztályvezetője.
Elmondta, a felülvizsgálatokra
azért van szükség, hogy az orvos
szakértők értékeljék a bemutatott
leletek és vizsgálati eredmények
alapján, hogy jelentek-e meg új
egészségi problémák az előző mi-
nősítés óta, illetve hogyan változott
az ellátott személy állapota az eltelt

Senkit nem hagyunk magára
időszakban. A felvetésre, miszerint
olvasni rémtörténeteket megválto-
zott munkaképességű emberek fe-
lülvizsgálatát követő jogtalan mi-
nősítésekről, úgy reagált, ezekben
a cikkekben, felvételeken soha
nem szerepelnek a hivatkozott
megbetegedéseket igazoló, aktu-
ális vizsgálati eredmények. 

Hangsúlyozta, a megváltozott
munkaképességű és a fogyatékkal
élő személyeknek még soha nem
voltak olyan jó esélyeik az elhelyez-
kedésre, mint napjainkban. A fog-
lalkoztatástámogatási rendszer át-
alakítását követően a munkáltatók
érdekeltsége jelentősen nőtt a
megváltozott munkaképességű és
a fogyatékkal élő személyek alkal-
mazásában. A rehabilitációs kártya
bevezetésével, a munkáltatói reha-
bilitációs hozzájárulás mértékének

megemelésével, új pályáztatási
rendszer bevezetésével, valamint a
kormányzati és európai uniós tá-
mogatásoknak köszönhetően,
2010-hez képest harmadával sike-
rült növelni a foglalkoztatottak szá-
mát, több mint 15 ezerrel többen
dolgoznak.

A fórumon Széles Sándor kor-
mánymegbízott elmondta, Győr-
ben is biztató eredmények igazol-
ják a rendszer megváltoztatásá-
nak szükségességét.

A fent említettekre példa egy 1,7
milliárd forintból megvalósuló uniós
program is, melyet szerdán mutat-
tak be városunkban: elsődleges cél-
juk, hogy a megváltozott munkaké-
pességű embereket a munkába se-
gítsék. A legfrissebb adatok szerint
a megyében már 329 ember vesz
részt a programban. A program leg-
fontosabb eleme az elhelyezkedést
segítő százszázalékos bérköltség-
támogatás és jelentős az utazási
költségek térítése is.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester elmondta, országos szin-
ten is kiemelkedő Győr szociális
ellátórendszere. Az az elv érvé-
nyesül, hogy a rászoruló embe -
reket nem szabad magukra
hagyni. Példaként hozta a száz-
százalékosan önkormányzati tu-
lajdonú Esély Közhasznú Non-
profit Kft.-t, amely körülbelül 170
főt foglalkoztat, s a szervezet mű-
ködését a város 2013-ban 53
millió forinttal támogatta.
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Választási hírek     • Választási hírek    • Választási hírek

Az oldalt összeállította: Koloszár Tamás

A ciklus elején a győri és Győr környé-
ki polgármesterekkel 150 projektet tűz-
tünk ki, s ebből 149-et meg tudtunk va-
lósítani – vonta meg az elmúlt négy esz-
tendő parlamenti mérlegét Kara Ákos, a
Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője,
aki úgy fogalmazott, az új ciklusban is
szeretné folytatni a megkezdett munkát,
s ehhez kéri a választók felhatalmazását
Győr-Moson-Sopron megye 2. válasz-
tókerület képviselőjelöltjeként. 

Kara Ákos úgy vélekedett, a megvaló-
sult projektek közül kettő szimbolikusnak
is tekinthető. Egyik a pannonhalmi Fő tér
rekonstrukciója az apátsági majorság
szomszédságában. A másik pedig a győ-
ri Insula Lutherana felújítása.

A létbiztonság elérése és a
több, jól fizető munkahely megte-
remtése, a magyar termelő szek-
tor talpra állítása és megerősítése
a legfontosabb gazdaságpolitikai
feladat – jelentette ki sajtótájékoz-
tatóján Fodor Roland, a Jobbik
Győr-Moson-Sopron megyei 1.
választókerületének országgyűlé-
si képviselőjelöltje.

Fodor Roland elmondta azt is,
a Jobbik választási programja
éppen ezért hét nagy gazdaság-
fejlesztési terv megvalósítására
épül, amellyel több százezer
munkahelyet hoznának létre.

Fontos lépésnek nevezte a
korrupció felszámolását, amely
éves szinten 400 milliárd forint
kárt okoz a magyar gazdaság-
nak. A kereskedelemben és szol-
gáltatóiparban jelen levő multi-

Az Erzsébet-program keretében az idén orszá-
gosan 15 ezer nyugdíjas kap háromszázmillió forint
értékben fürdőbelépőket. Győr városa pedig saját
költségvetéséből ez évben is kétszáz bérletet bo-
csát a nyugdíjasszervezetek rendelkezésére – jelen-
tette be Simon Róbert Balázs alpolgármester, Győr
fideszes országgyűlési képviselőjelöltje azon a saj-
tótájékoztatón, amelyet Széles Sándor kormány-
megbízottal és Nagy Anna sajtószóvivővel tartott.

Simon Róbert Balázs kifejtette, két éve került
magyar tulajdonba az Erzsébet-utalvány forgalma-
zása, így a hasznot nem egy multinacionális cég vi-
szi ki az országból, hanem a pénzügyi eredményből

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Választópolgárokat,
hogy a  Győr-Moson-Sopron Megye 2. számú Orszá-
gos Egyéni Választókerületi  Választási Bizottsága Glá-
zer Tímeát, a Magyar Szocialista Párt, az  Együtt- a
Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Pár-
beszéd  Magyarországért Párt és a Magyar Liberális
Párt közös képviselőjelöltjeként nyilvántartásba vette
– közölte szerkesztőségünkkel Fülöp Barbara, a De-
mokratikus Koalíció kampányfőnöke.

Glázer Tímea: képviselőként
nyilvántartásban

Simon Róbert Balázs: fürdőbelépő a nyugdíjasoknak
nyugdíjasokat, fogyatékkal élőket és gyermekeket
tudnak támogatni. 

– A Győri Idősügyi Tanács alelnökeként fontos-
nak tartom az idősek rekreációját – fogalmazott Si-
mon Róbert Balázs, aki elmondta azt is, az Erzsé-
bet-program keretében azok a nyugdíjasok pályáz-
hattak, akiknek nyugdíja nem haladja meg a 140
ezer forintot. A pályázat sikerét jelzi, hogy a 15 ezer
bérlet, amely többszöri belépésre jogosít, nagyon
hamar elkelt. Megyénkben a győri Rába Quelle él-
ményfürdő és a balfi gyógyfürdő vesz részt a prog-
ramban. A nyertes nyugdíjasok 2500 forintért
húszezer forint értékű bérletet kapnak. 

Fidesz: 150 projektből 149 megvalósult
Kara Ákos lobbiereje is kellett ahhoz,

hogy a győri evangélikus központ teljes
megújításához, átalakításához a kor-

mány 4,7 milliárd forintot biztosít. Azért is
tartom ezt nagy sikernek, mert nem az
egyéb győri beruházásoktól von el forrást.

Borkai Zsolt győri polgármesterrel, Sza-
kács Imrével, a megyei közgyűlés elnöké-
vel és Simon Róbert Balázs alpolgármes-
terrel sikerült úgy előkészíteni a projektet,
hogy ez a 4,7 milliárd forintos támogatás
pluszként kerül a városba más támogatá-
sokkal együtt – hangsúlyozta Kara Ákos
Győr-Moson-Sopron megye 2. választó-
kerület képviselőjelöltje. 

Kérdésünkre válaszolva elmondta, a
közbeszerzési eljárások zajlanak, ennek
lezárása után néhány hónapon belül
megkezdődhet a nagyszabású munka.

– Győrben folytatódhat a sikeres
panelprojekt, újabb  1400 lakás felújí-
tásának a hátterét teremtettük meg –
jelentette ki Kara Ákos.

Jobbik: stabil, erős gazdaságot
nacionális vállalatok magyar le-
ánycégeinél a béreket négy éven
belül az anyaország béreinek
nyolcvan százalékában határoz-
nák meg. A közbeszerzéseknél
helyzetbe hoznák a magyar ter-
melőket, a keleti gazdasági kap-
csolatok szorosabbra fűzésével
pedig kiegyensúlyoznák Magyar-
ország egyoldalú EU-függését. 

Fodor Roland további fontos
lépésnek tartaná, hogy az adó-
rendszerből kivezessék a ma-
gyar vállalkozókat sújtó extra
adókat, a versenytársainknak
minősülő környező országokkal
pedig harmonizáltatnák az adók
mértékét. 

– Ötszázalékos áfakulcsot kell
bevezetni az alapvető élelmisze-
reknél, a rezsiköltségeknél és a
gyermekneveléshez szükséges

termékeknél – jelentette ki a sajtó-
tájékoztatón Győr-Moson-Sopron
megye 1. választókerületének or-
szággyűlési képviselőjelöltje. Úgy
vélekedett, a devizahiteleket felvé-
telkori árfolyamon forintosítanák.
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AQS Cégcsoport  
Partner a minôségbiztosításban
és az utómunkák során

„Mindent egy kézbôl”

Jelentkezését (önéletrajz, munkatapaszta-
lat, nyelvtudás és referenciák megjelölésé-
vel) kérjük küldje az alábbi e-mail címünkre:
info@aqs-hungary.hu

Cégünk, az AQS Cégcsoport immár 15
éve mûködik sikeresen együtt világszerte
a különbözô gép jár mû gyártókkal
és beszállítóikkal. www.aqs-hungary.hu

Az AQS Cégcsoport Európában számos
helyen keres megbízható munkatársakat.
Erôsítse csapatunkat és jelentkezzen
azonnal az alábbi állásokra:

Keresünk gyakorlattal
rendelkezô munkavállalókat
gyôri telephelyünkre:

• Autóipari mérnök
• Mûszaki vezetô
• Értékesítési vezetô
• Koordinátor
• Logisztikus
• Robotprogramozó (Dürr, ABB, KUKA,

Fanuc, B+M, Motomann, Eisenmann,
Siemens S5/S7, ELCAD, E-Plan, Rob-
cad, 3-D Onsite , Shop Floor, Editor,
Paint Pro)

• HR
• QMB

német és/vagy angol nyelvtudással

• Autóvillamossági szerelô
• Mechatronikus
• Karosszérialakatos
• Karosszériajavító specialista
• Lakko zó, polírozó
• Ajtó- és tetôbeállító
• Szerszámkészítô
• Alkatrészfelelôs
• Autóipari szakmunkás (Trimmer)

Betanított munkára: Válogató-tisztító
(hölgyek jelentkezését is várjuk)

Tisztelt Választópolgár!

Kérem, hogy támogasson aláírásával!

Keresse fel gyűjtőpontjainkat 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 aláírásgyûjtô ívvel.

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

az Ön képviselôjelöltje

szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

A Babakötvény 2013. de -
cember 2-i bevezetése óta
a Győr-Moson-Sopron me-
gyei szülők 898 számlát
nyitottak, amelyen több
mint 146 millió forintot he-
lyeztek el – mondta dr.
Dancsó József, a Magyar
Államkincstár nemrég ki-
nevezett elnöke Győrött
tett látogatásakor.

Az elnök kifejtette, a Magyar Állam-
kincstár Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Igazgatósága fontos helyet
foglal el a szervezet térképén, hi-
szen több más feladat mellett oszt-
rák területre kihelyezett családtá-
mogatási ügyfélszolgálatot is mű-
ködtet. Hozzátette, az osztály azon
családok érdekében jött létre, ahol
legalább az egyik szülő Ausztriá-
ban dolgozik. Egy-egy ilyen alka-
lomkor húsz ügyfél kér segítséget
a kincstártól.

Dancsó József kiemelte,
hogy az önkormányzati adós-
ságkonszolidáció megyénkben
tavaly nyolc önkormányzatot,
idén várhatóan tizenkilenc ön-

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Népszerű a Babakötvény

Rába Holding: háromszoros eredmény

kormányzatot érint. Hangsúlyoz-
ta, a Magyar Államkincstár a hé-
ten átutalta az érintett önkor-
mányzatoknak a kétszázmillió
forintot el nem érő kifizetéseket.
Az efölötti összegeket az Állam-
adósság Kezelő Központ hiva-
tott rendezni. Ezáltal Magyaror-
szág valamennyi önkormányza-
ta adósságmentesített lesz.

A Magyar Államkincstár el-
sődleges forgalmazója az állam-
papíroknak, ebben megyénk ki -
emelkedő eredményt ért el az el-
múlt időszakban. Horváth Endre
megyei igazgató közölte, 2012
eleje óta megduplázódott az ál-
lamkötvény-állomány, 8,8 milli-
árdról 18 milliárd forintra emelke-

dett. Ehhez hozzájárult a Start-
számla-konstrukció és az ahhoz
kapcsolódóan kibocsátott Baba-
kötvény-konstrukció léte is, ami
megyénkben nagyon népszerű.
Tavaly decemberi bevezetése óta
ugyanis csak Győr-Moson-Sop -
ronban 898 ilyen számlát nyitot-
tak, amin több mint 146 millió fo-
rintot helyeztek el.

Horváth Endre igazgató ki -
emelte, a helyi igazgatóság fel-
adatait 142 munkatárs végzi, cél-
juk az ügyfelek minőségi kiszol-
gálása. Náluk lehet intézni töb-
bek között a család- és szociális
támogatásokat, valamint itt igé-
nyelhető például a nagycsaládo-
sok gázártámogatása is. 

Tavaly 12,1 százalékkal, 47,5 milliárd forintra növel-
te árbevételét a Rába Járműipari Holding Nyrt. – áll
a társaság által csütörtökön publikált éves konszo-
lidált gyorsjelentésben.

A Rába-csoport üzemi eredménye tavaly 3,281
milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi
1,134 milliárd forinttal. A növekedés motorja a futó-
mű üzletág bővülése volt, amelynek üzemi szintű
nyereségessége 2013-ban több mint két és félsze-

rese lett a 2012. évinek, s meghaladta a 2,5 milliárd
forintot.

A gyorsjelentés szerint a magas mérnöki tartal-
mú Rába futóművek iránt az észak-amerikai és a
FÁK-országokbeli piacokon volt a legnagyobb a ke-
reslet. A Rába alkatrész- és járműüzletága is pozitív
üzemi eredménnyel zárta a 2013. évet, bár mindkét
esetben jelentős kihívást jelentett az időben egye-
netlen gyártási leterheltség. (MTI)
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HIRDETÉS ARRABONA ÉVSZÁZADAI

Folytatódik az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Érdemes figyelni a Győr+ Televíziót is, hiszen
fontos részletek derülnek ki Győrről, amelyek segítenek a totók helyes megfejtésében!

1. Az első győri kőszínházat 1798-ban építette fel
Reinpacher József magánerőből Győr egyik leg-
csodálatosabb területén, mely épületben aztán a
következő 130 évben az akkori legjobb színtársu-
latok mind megfordultak, olyan színészegyénisé-
gek részvételével, mint Laborfalvi Róza, Megyeri
Károly, Blaha Lujza. Hol állt ez az országban har-
madikként felépült kőszínház?

1 Széchenyi tér
2 Radó-sziget
X Dunakapu tér

2. Hogy hívják azt a híres magyar írót, akinek kirobba-
nó sikerével uralomra került hazánkban a romantika,
aki Vörösmarty nemzedékének ösztönzője, irodalom-
történetünk egyik legrokonszenvesebb alakja, akinek
nevét a győri színház is viselte 1992. január 1-jéig?

1 Kazinczy Ferenc
2 Szemere Pál
X Kisfaludy Károly

3. 2008-ban volt megtekinthető Győrött, a Városi
Művészeti Múzeumban az op art és a kinetikus mű-
vek című kiállítás, mely az akkor 30 éves Győri
Nemzeti Színház jubileuma alkalmából tisztelgett
a világhírű képzőművész előtt, akinek két nagymé-
retű mozaikja díszíti a színház épületét a városla-
kók büszkeségére. Ki a híres mozaikok alkotója?

1 Victor Vasarely
2 Le Corbusier
X Hans App

4. Melyik előadásról szól a hír: „A 150. előadás
nem kezdődhetne el a szerző, Egressy Zoltán nél-

ARRABONA ÉVSZÁZADAI

A játékra 12-13 éves (6-7.
osztályos) diákok nevez-
hettek, összesen 38 négy-
fős csapat jelentkezett. Ők
játszanak „élesben”, de ér-
demes követni a játékot
másoknak is, akik szeret-
nének többet megtudni a
városról. (Csak korábban
regisztrált csapatok meg-
fejtéseit tudják fogadni.)

A 13+1 kérdéses totók
mindig más-más témakör-
höz kapcsolódnak, a meg-
fejtést pedig a Győr+ Tele-
vízióban vetített kisfilmek
segítik. „Ám a narrációs
szövegek nem adnak egy -
értelmű megoldást a fel-
adatokhoz. Így ki kell men-
ni a helyszínekre, utána
kell nézni a részleteknek.
Néhány feladathoz könyv-
tári kutatómunka is szük-
séges, így ismerik meg a
várost igazán” – hangsú-
lyozza Varga Zoltán ötlet-
gazda, a Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Központ
igazgatója.

Negyedik forduló: 13+1 TOTÓ
kül. Az írót az elmúlt évektől szoros kapcsolat fű-
zi a Győri Nemzeti Színházhoz, hiszen a társulat
dramaturgjaként is segíti a művészi munkát.”

1 Salemi boszorkányok
2 Illatszertár
X Portugál

5. Nikosz Kazantzakisz, az újkori görög irodalom
legnépszerűbb írójának művéből készült táncjá-
tékot a Győri Balett társulata viszi sikerre váro-
sunkban, s a világ táncszínpadain. Ifj. Harango-
zó Gyula Kossuth-díjas koreográfus szerint az
előadás főhősét „a tánc a legmélyebb bánat után
is visszavezeti az élet napos oldalára”. Hogy hív-
ják a népi őserő legyőzhetetlen megtestesítőjét?

1 Kosztasz
2 Nikosz
X Zorba

6. A Magyar Állami Balettintézet végzős növendékei
1979-ben Győri Balett néven kezdték meg pályafutá-
sukat az új győri színházban. Vezetőjük, a világhírű
francia koreográfus Maurice Béjart társulatának ve-
zető szólistája lett, akit 1974-ben a világ 10 legjobb
táncosa közé választottak, s akinek nevéhez egyebek
közt olyan csodás győri bemutatók fűződnek, mint
Az igazság pillanata, vagy A Nap szerettei című tánc-
játékok. Hogy hívják a Győri Balett alapító vezetőjét?

1 Róna Viktor
2 Markó Iván
X Harangozó Gyula

7. Kit fémjeleznek az alábbi tények: Kossuth-, Liszt
Ferenc-, Hevesi Sándor-díjas; Érdemes Művész. Sze-

repelt A Nap (A Nap szerettei); Király (Az igazság
pillanata); Mephisztó (Don Juan árnyéka rajtunk);
Mandarin (A csodálatos mandarin) című darabban.
A Győri Balett alapító tagja; a társulat vezető magán-
táncosa; a Magyar Táncművészek Szövetségének
társelnöke; a Nemzeti Kulturális Alapprogram tánc-
művészeti kollégiumának elnöke; Győr díszpolgára.

1 Kiss János
2 Juronics Tamás
X Román Sándor

8. Ki a névadója a Győri Filharmonikus Zenekar
otthonául szolgáló Richter Teremnek?

1 Richter Antal, aki a Győri Filharmonikus
Zenekar jogelődjét, a győri Ének-
és Zeneegyletet alapította 1862-ben

2 Richter János (1843–1916) győri születésű
világhírű karmester

X Richter Gedeon (1872–1944) neves
gyógyszerész

9. „Győrnek nagyszerű zenekara van!” – nyilatkozta a
nemzetközi hírű zeneszerző, akit a nagyközönség első-
sorban kitűnő filmzenéiről ismer. Az olasz származású
Maestro több ízben is dolgozott városunk zenekarával.
A repertoáron a művész legismertebb művei szerepeltek:
Volt egyszer egy vadnyugat; A jó, a rossz és a csúf; A pro-
fi című filmek zenéi. Hogy hívják a világhírű zenészt?

1 Nino Rota
2 Domenico Scarlatti
X Ennio Morricone

10. Melyik korosztálynak kínálja előadásait a
Vaskakas Bábszínház?

Iskola és csapat neve:

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

1 A csecsemőktől a felnőttekig,
minden korosztálynak

2 Csak óvodásoknak
X Óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek

11. Melyik népszerű győri fesztivált rendezi – idén
már hetedik alkalommal – a Vaskakas Bábszínház?

1 Győri Táncfesztivál
2 Vaskakas-fesztivál
X Győrkőcfesztivál

12. Az idei évadban a győri bábosok a régió egyik
közismert történetét állítják a színpadra. Melyiket?

1 A Hanyistók
2 A Vaskakas legendája
X A Tünértó titka

13. Milyen bábtechnikai megoldást használnak
a Vaskakas Bábszínház művészei, a New Yorkot
és Chengdui Világfesztivált is megjárt Metamor-
fózis című előadásban?

1 marionett
2 tárgyanimáció
X kesztyűsbáb

13+1. Miről ismertek az alábbi címek a győriek számá-
ra: Czuczor Gergely utca 7.; Aradi vértanúk útja 16.;
Aradi vértanúk útja 23.; Király utca 17.? Itt találhatók:

1 Győr legnépszerűbb bevásárlóközpontjai
2 Győr nevezetes köztéri szobrai
X A Győri Nemzeti Színház és a Győri

Balett; a Győri Filharmonikus Zenekar; 
Vaskakas Bábszínház; Rómer Flóris
Művészeti és Történeti MúzeumAz Arrabona évszázadai vetélkedő

harmadik fordulójának javító-
kulcsa:
1. X, 2. 1, 3. 2, 4. 1, 5. X, 6. 2, 7. 1,
8. 2, 9. 1, 10. 1, 11. X, 12. X, 13. 2,
13+1. X

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

muvezeto
Feladata: a közterületen munkát végző dolgozók
irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Feltétel: mini-
mum középfokú, szakirányú kertészeti/mezőgazda-
sági végzettség. Előny: meglévő szakmai tapasztalat,
vezetői gyakorlat.

Fényképes szakmai önéletrajzát a GyŐr-Szol Zrt. Munka-
és Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona út 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu címre várjuk. A borítékra írják rá, illet-
ve az e-mail tárgyában tüntessék fel a „művezetŐ” jeligét. 

Jelentkezési határidő: 2014. március 7.

A Győr-Szol Zrt. Hulladékkezelési Üzletága

nehézgépkezelo 
munkakörbe keres munkavállalót, főleg homlok-
rakodó gépek üzemeltetésére. 

Liebherr gépek ismerete előnyt jelent. 
Műszakrend: több műszakos.

Jelentkezését, önéletrajzát a 9002 GyŐr, Pf. 78
postai címre, vagy a varosgazdalkodas@gyor-
szol.hu e-mail címre várjuk. ÉrdeklŐdni a 20/919-
8014-es telefonszámon lehet.

Jelentkezési határidő: 2014. március 15. 

Kiadó lakások,
üzlethelyiségek
Hosszú távra kiadó a Győr-Gyirmót, Szent László
u. 33. szám alatti, Győr-Szol tulajdonában álló, új
építésű bérházban egy földszinti, 2 szoba, nappali-
konyha elrendezésű, 61 m2 nagyságú lakás.
Bérleti díj: 81.500 Ft/hó.

Hosszú távra kiadók Győr belvárosában a Liszt Fe-
renc utcában földszinti, 97 m2 és 58 m2 nagyságú
helyiségek irodai vagy üzleti célú tevékenységre.
Bérleti díj: 1300 Ft+ÁFA/m2/hó

ÉrdeklŐdni az ingatlanhasznositas@gyorszol.hu e-
mail címen vagy a 96/50-50-53-as telefonon lehet.

Győrben, a Bercsényi ligetben!

5900 Ft/óra

Pályafoglalás:
• személyesen a Barátság Sportparkban
(Győr, Ifjúság Krt. 1.) 

• telefonon a 20/515-1128-as számon

BÉRELHETO
mufüves pálya´́ ´́ ´́

´́
´́
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PÉLDAKÉPEK HIRDETÉS

Példaképek a Bridge klubban 
szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A vállalkozóvá válás első lépése
az, hogy itt vagytok. A fenti
mondat az elmúlt hét csütörtö-
kének délutánján, a győri egye-
tem Bridge klubjában hangzott
el, telt ház előtt. A fiatalokat vál-
lalkozásra ösztönző Példakép
Alapítvány Győrt választotta
országjáró turnéja első állomá-
sának.

A révfalui Bridge klubban megrende-
zett roadshow előzményeként a Pél-
dakép Alapítvány versenyt hirdetett,
tavaly ősszel több mint négyszáz sike-
res fiatal vállalkozó szállt ringbe az Év
Példaképe díjért. A civil szervezet zsű-
rijének rostáján ötven jelentkező
akadt fent, közülük már a nagyközön-
ség választott győztest, internetes
szavazással. Az ötmillió forintos fődí-
jat Losonczi Áron, az üvegbeton fel-
találója érdemelte ki, az akció az
eredményhirdetés után országjáró
turnéval folytatódik. A TOP 50 vállal-
kozó fiatal a magyar nagyvárosokat
járva mesél pályájáról, egyetemista

és középiskolás közönség előtt. Cél-
juk, hogy segítsenek, életútjukat be-
mutatva másokat is vállalkozásra ösz-
tönözzenek.

A kurátor Valentínyi Katalin szerint
az alapítvány azért választotta Győrt a
roadshow első állomásának, hogy
megköszönje mindazt a támogatást,
amit a Példakép projekt a várostól, az
egyetemtől és az Audi-gyártól kapott.
A délután háziasszonya győri vállalko-
zókat is bemutathatott, a példakép-
nek jelöltek TOP 50-es csapatában

Csiszka Zsolt, a Síküveg Kft., és Kiss
Gergely, az Attrecto Zrt. tulajdonosa
képviseli a várost. Az üvegfeldolgozó
cég speciális termékekkel szolgálja ki
a régió építőiparát, az Attrecto mobil-
mániás, elhivatott okostelefon-fejlesz-
tő társaságként definiálja magát, azt
ígérve, hogy megoldásaik a 21. szá-
zad mobil világába léptetik be ügyfe-
leiket.

A Bridge klub közönségét a város
nevében Simon Róbert Balázs alpol-
gármester köszöntötte, elmondva
többek között, Győr sikerének nincs
különösebb titka. Az országosan elis-
mert iskolák tehetséges és szorgal-
mas fiatalokat képeznek, akik a jó gaz-
dasági körülményeket kihasználva, si-
keres vállalkozóvá válnak. Titkokkal a
roadshow szereplői sem tudtak szol-
gálni közönségüknek, a fellépő fiatal
vállalkozók szerencséről, alapot jelen-
tő családi háttérről, tanulásról, mun-
káról és kitartásról beszéltek a dél-
után folyamán. Azt, hogy semmi sem
lehetetlen, többek között a vendég -
előadó, a szoftverfejlesztő Scheidler
Balázs bizonyította. A BalaBit alapítója
egy veszprémi garázsból indulva hódí-
totta meg a világot. 

LAKOSSÁGI KÖZZÉTÉTEL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet győri
amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására 

A támogatásra fordítható keretösszeg: 5.000.000 Ft.

A pályázat célja: A városban magas színvonalon működő amatőr művészeti cso-
portok szakmai fejlesztésének támogatása, működési költségeikhez kiegészítő
hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a különböző művészeti ágakat művelő ön-
tevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásával,
azok bemutatásával a város kulturális életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
• az amatőr művészeti csoport szakmai tevékenységének dologi kiadásaira,

• 2014. évben megvalósuló/megvalósítandó programok
és rendezvények költségeire (anyagköltség, kis értékű
tárgyieszköz-beszerzés és -javítás, fellépések csoportos
utazási költsége, terem, hang- és fénytechnikai eszközök
bérleti díjai, szállítási költség stb.).

Benyújtási határidő: 2014. március 31.

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról vagy sze-
mélyesen átvehetŐ a Kulturális Osztályon (9021 GyŐr, Városház tér 1., fszt. 9-es iroda).

Információ kérhetŐ: a Kulturális Osztálytól, a 96/500-175-ös telefonszámon vagy a
kultur@gyor-ph.hu e-mail címen.

www.robinsontours.hu

BULGÁRIA busszal Győrből!
FIRST MINUTE ÁRAK!

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen Tourist, ÉTK Print,
Kisalföld Volán, Medici Travel,  Quaestor,

OTP Travel,  Summer Time Travel, Vista Ut. I., 
Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

BULGÁRIA és TÖRÖKORSZÁG
REPÜLŐVEL POZSONYBÓL 
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BULGÁRIA
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL
2014. 06. 13. 8 nap/7éj* Napospart
Central Plaza Ap. 4* ÖE
(2+2 ap. 4 fő estén) 49.800 Ft/fő
Hotel Fiesta M 4*, AI 85.500 Ft/fő
Hotel Forum 4*, AI 103.200 Ft/fő

TÖRÖKORSZÁG
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL
2014. 06. 14. 8 nap/7éj*  Alanya
Kleopatra Melissa Hotel 3*, AI 122.835 Ft/fő
Monte Carlo Hotel 4*, AI 124.450 Ft/fő
Insula Resort 5*, UAI 174.135 Ft/fő

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

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

POZSONYI REPTÉRI TRANSZFER
(pénteki bolgár és szombati török járatoknál)

INGYENESEN!
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KULTÚRA PORTRÉ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Meghajoltam, majd felnéztem:
hatszáz ember tapsolt nekünk
állva” – idézte fel Járai Máté, a
Győri Nemzeti Színház művésze
a soha el nem felejthető élményt,
amikor a Thália Színház Humor-
fesztiválján hangos sikert aratott
A kripli. Még „Mari mama”, azaz
Törőcsik Mari is állva ünnepelte
unokáját. Billy alakításáért Máté
megkapta a legjobb színésznek
járó díjat, a kerti színpadon álló
kisfiú büszke lenne...

Egészen addig, míg el nem kezdődött
az előadás, a győri színészek sem tud-
ták biztosan, hogy a fővárosi közön-
ség miként fogad egy ilyen komoly,
mély drámát, mint A kripli, ami váro-
sunkban inkább a lelkeket érinti meg,
mintsem a rekeszizmokat. A fájdalma-
san megható, katartikus élményt adó,
ám keserédes humorral átszőtt darab
főszerepét, a tizenhat éves, fogyaték-
kal élő, kacskakezű és lábú Billyt Járai
Máté megdöbbentő erővel alakítja.
„Ez a fiú életem talán legfontosabb fi-
gurája” – hangsúlyozta a beszélgeté-
sünk elején a színész, aki Billy lelkével
sok azonosságot talált. „Mindketten
nagyon vágyunk a szeretetre... A szí-
nészé kirakatszakma, akkor érzem,
hogy jó vagyok, ha a közönség éltet.
Először tapasztaltam, hogy a játszott
figura és köztem nincs meg az egész-
séges távolság, sokkal közelebb en-
gedtem magamhoz, mint más szere-
peket. Nem tudom megfogalmazni,
hogy született meg Billy Claven, ijesz-
tő módon valamiféle önvallomásként
kiszakadt belőlem. Nem kérdés, hogy
a pályám egyik mérföldköve ez az ala-
kítás” – mondta és hangsúlyozta, a díj
nem csak az övé, hanem a darab ösz-
szes résztvevőjének jutalma is.

A városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési elő-
írásokról szóló 10/1997. (IV. 1.) Ök. számú rendelet 10.§
(3) bekezdésének előírása szerint a helyi egyedi véde-
lem alatt álló épületek, a belvárosi és a gyárvárosi mű-
emléki területi védelem alatt álló területen lévő épületek
felújításához, karbantartásához, megóvásához, állagá-
nak megőrzéséhez az éves költségvetési rendeletben
meghatározott költségvetési keretből a Városstratégiai
Bizottság önkormányzati támogatást adhat, illetve
250.000 Ft-os támogatási összeg felett javaslatot tehet
a Közgyűlésnek a támogatás megítélésére.

Városképi pályázat
2014. évben a költségvetési keret 70.000.000 Ft.
Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érté-

kek felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni.
A támogatás célja hangsúlyozottan a közterületről
látható arculatot, utcaképet meghatározó épületré-
szek felújítása, helyreállítása. A támogatás mértéke
függ a beérkezett pályázatok számától és azok mi-
nőségétől. Elvégzett munka esetén akkor lehet pá-
lyázni, amennyiben a műszaki átadás-átvétel 2014.
január 1-je után történt, és a számla is ezután került
kiállításra.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. május 5. (hétfő) 12.00 óra.

A teljes pályázati felhívás megtekinthető és a szük-
séges dokumentumok elérhetőek a www.gyor.hu hon-
lapon. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosí-
tás, a helyi védelem alatt álló épületek listájáról infor-
máció adása, a pályázat leadása, a Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosz-
tályán (9021 Győr, Városház tér 1. II. emelet 60. számú
iroda) történik.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Városstratégiai Bizottságának pályázati felhívása

„Lehet, hogy csoportterápiára kellene járnom”
A művész most sem volt biztos ab-
ban, hogy ilyen mélységeket is meg
tud mutatni a színpadon, elmesélte,
minden egyes szerepet ugyanaz a fo-
lyamat előz meg: kezdődik a remény-
nyel, hogy ő játszhatja az adott karak-
tert, melyet a boldogság követ, hogy
megkapta, majd néhány nap múlva
jön a kétségbeesés, vajon képes-e el-
játszani? Ezután
„elkezd dolgozni a
figurával”, és bebi-
zonyosodik, elő
tudja hívni a szük-
séges érzéseket,
ám ez általában ál-
matlan éjszakákkal
jár, azt vallja, a siker
kulcsa az alapos
felkészülés. „Soha
nem vagyok biztos
magamban. Lehet,
hogy csoportterá-
piára kellene jár-
nom” – utalt nevet-
ve legfrissebb alakí-
tására, a közelmúlt-
ban bemutatott
Csoportterápia cí-
mű mjuzikelkame-
dire, melyben Szi-
szit, a balett-tán-
cos, identitászavar-
ral küzdő fiút alakít-
ja. „Érdekes, hogy
vele is tudok azonosságokat találni.
Egyrészt, hogy feminin fiú, akinek a
karakterében van egy nagy csavar, de
nem szeretném lelőni a poént. Gon-
dolkodtam azon, hogy nem kellene
megint egy ilyen karaktert vállalnom,
ám ha én osztottam volna ki a szere-
peket, én is magamra voksoltam vol-
na. A legtöbb darabot a mozgáson ke-
resztül próbálom megfogni, így kézen-
fekvő, hogy én alakítsak egy balett-
táncost. A másik párhuzam pedig,
hogy a szüleim engem is szabadnak

neveltek, azt akarták, hogy megtalál-
jam az utat, ami a legmegfelelőbb szá-
momra.”

Járai Máté színésznek született,
ezt a családja is hamar felismerte, a
harmadik születésnapjára egy kerti
színpadot kapott. A „nézőtéren” ké-
sőbb a szakma nagyjai is megfordul-
tak, mint például Törőcsik Mari, vagy

Ascher Tamás. A színész nagyapja
ugyanis Maár Gyula, Kossuth-díjas
filmrendező volt, aki negyven éven át
élt házasságban Törőcsik Marival.
„Mikor megszülettem, már hat éve há-
zasok voltak, Mari mama azt szokta
mondani, a balkézről jött unokája va-
gyok” – avatott be Máté, aki pályája el-
ső tíz évében titkolta a rokonságot,
hogy először bizonyíthasson. Amit el-
ért, azt magának és azoknak köszön-
heti, akik a kezdetektől fogva bíztak
benne. Szerinte egy színésznek az kell,

hogy valaki beleszeressen, egy olyan
ember, aki lehetőséget adhat. 

„A Tháliába Törőcsik nagyanyám
is eljött, megfogalmazhatatlanul bol-
dog vagyok ezért. Azt mondta, nagy
sikerei voltak az életben, de meg tudja
számolni, hogy állva hányszor tapsolt
neki a közönség.” Mátét most látta
először „igazi” színpadon a nagyanyja,
s valószínűleg ehhez az a szomorú
tény kellett, hogy a nagyapját elvesz-
tették tavaly decemberben, és Maár
Gyula nem látta unokája egyetlen elő-
adását sem. „Az ember mindig úgy
van vele, hogy még rengeteg idő van,
de egyszer csak nincs tovább” – fűzte
hozzá a keserű igazságot a színész.
Mátéról az édesanyja és a felesége is
állítja, döbbenetesen hasonlít nagyap-
jára: tőle örökölte a tehetséget, a hu-
mort, azt, ahogy a világot szemléli,
sőt, még a gesztusaiban, öltözködé-
sében is fedeztek fel azonosságokat.

Járai Máté négy éve játszik Győrben,
egy álomszereppel csábították el Sze-
gedről, a Kabaré konferansziéját alakítot-
ta. A várost nagyon megszerette, s egye-
zik az ízlésével, „amilyen színházat itt csi-
nálnak”. Szolnokon is játszik, ahol újra
megtalálta az álomszerepe, a Kabaré.
Azt mondja, boldog, a kisfiú a kerti szín-
padról büszke lenne a felnőtt Mátéra.
„Ha nekem anno egy pillanatra megmu-
tatják, ahogy itt állok, s te a sikereimről
kérdezel, akkor én annyi idegeskedéstől,
álmatlan éjszakától kíméltem volna meg
magam az évek során, hogy azt el sem
tudom mondani.” A művész elképesztő
mélységeket és magasságokat él meg
hivatása által, mindene a teátrum, szen-
vedélyesen rajong az egész színházi lé-
tért, a megismételhetetlen pillanatokért.
Egyfajta terápiát is jelent számára a szín-
pad, ahol ki tudja játszani magából a fáj-
dalmakat, a dühöt és az örömöt is esté-
ről estére. Ezért cserébe csak lehetősé-
geket kér, s azt reméli, a közönség soha
nem csalódik majd benne.
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FILHARMÓNIA HIRDETÉS

szerző: gy f. z.
fotó: marcali gábor

„Fantasztikus” koncertekkel foly-
tatódik a Győri Filharmonikus Ze-
nekar bérletsorozata március 7-
én és 8-án a Richter Teremben. Er-
ről és az évad hátralévő előadá-
sairól kérdeztük Berkes Kálmánt,
a zenekar művészeti vezetőjét.

„Berlioz Fantasztikus szimfóniája adta az
ötletet, hogy így nevezzük el ezt a két elő-
adásunkat. A romantikus zeneirodalom
első nagy szimfonikus költeményéről
van szó, amely hihetetlen virtuozitást
igényel, dinamikája széles skálán mo-
zog. Igazán markáns hangzásra számít-
hatnak mindazok, akik ellátogatnak hoz-
zánk!” – mondta Berkes Kálmán.

A francia zeneszerző alkotását 1830-
ban mutatták be először Párizsban,
amely egy művész szerelmi csalódása fe-
lett érzett fájdalmát mutatja be „Beetho-
ven, Brahms, Mozart vagy Bach jóval ke-
vesebb instrukciót adtak darabjaikhoz,
mint a romantikus zeneirodalom zene-
szerzői, akik részletes, mindenre kiterje-
dő útbaigazítást írtak zeneműveikhez.
Azt gondolom, hogy ezek betartása el-
engedhetetlenek ahhoz, hogy autenti-
kus módon élvezhessük a zeneművet,
de egyúttal eszköz is arra, hogy saját
egyéniségünket is megmutathassuk a
zeneművön keresztül” – fűzte hozzá a
művészeti vezető, és egyúttal beszélt a
koncertek további műveiről is. Március
7-én a Kossuth-díjas zeneszerző, Dávid
Gyula Brácsaversenyét hallhatja közön-
ségünk, szólistaként közreműködik
Nagy Sándor brácsaművész, aki a zene-
szerzőtől sajátította el a darabot. Március
8-án Mendelssohn-Bartholdy d-moll he-
gedűversenye hangzik el, a nemzetközi-
leg is elismert, és a győri közönség előtt
is jól ismert Lui Chan, hegedűművész

Fantasztikus koncertek
a Győri Filharmonikus
Zenekarral

közreműködésével. Mindkét este „nyitá-
nyaként” pedig W. A. Mozart 1773-ban
készült, „kis g-moll szimfóniája” csendül
fel. S hogy mennyire népszerűek a győri
filharmonikusok koncertjei? Semmi sem
mutatja jobban, mint az, hogy az elmúlt
öt év során megnégyszereződött a bér-
letesek száma, számos külföldi koncert-
körúton vett részt a zenekar, illetve világ-
hírű előadókkal koncerteztek együtt. A
2013/2014-es évadban is eddig szá-
mos, nemzetközileg is elismert híresség
járt már Győrben, de az évadból előttünk
álló időszakban is különleges koncertek-
nek lehetünk tanúi. Követve a hagyomá-
nyokat, miszerint Győrben vendégszere-
pel egy-egy magyar szimfonikus zene-
kar, április 15-én a Sándor János bérlet-
sorozat zárásaként a világ tíz legjobb
nagyzenekarai közé sorolt Budapesti
Fesztiválzenekar vendégelőadásában
gyönyörködhetünk. Dirigensük ezen az
estén a nemzetközi zenei élet kiválósága,
Dmitrij Kitajenko karnagy, hegedűn köz-
reműködik a világ egyik legjobb hegedű-
művésze, Szergej Krilov. 2011 után visz-
szatér városunkba Kobajasi Kenicsiró is,
aki negyven évvel ezelőtt nyerte meg a
Magyar Televízió I. Nemzetközi Karmes-
terversenyét. A kamarazene kedvelőinek
is tartogat meglepetéseket a Győri Fil-
harmonikus Zenekar, áprilisban és má-
jusban különleges darabok szólalnak
meg a zenekar művészeinek előadásá-
ban. A Flesch Károly bérletsorozat záró
koncertjén felcsendül Bartók Kontrasz-
tok című műve is, amelyben a művészeti
vezető is közreműködik klarinéton. „A da-
rabot Bartók, a világhírű dzsesszklariné-
tos Benny Goodman felkérésére írta, s
ezzel megalkotta a klarinét-zeneiroda-
lom egyik legnehezebb művét” – vallotta
be Berkes Kálmán, aki az elmúlt negy-
venhat év során több mint ötszázszor
szerepelt a világhírű zeneszerző művé-
nek előadásában.
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HIRDETÉS SIKERKÓD

Varga Károly egyéni vállalkozó
9.858.600 Ft uniós támogatást
nyert a „Mikrovállalkozások fejlesz-
tése” című pályázati kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretében. A 23,5
millió forintos összköltségvetésből
nemcsak egy jelentős technológiai
fejlődést eredményező új JCB 4CX
típusú kotró-rakodó gép és kiegészí-
tői kerültek beszerzésre, hanem a
beruházás jelentős mértékben hoz-
zájárul a vállalkozás meglévő mun-
kahelyeinek megőrzéséhez is.
A győrújbaráti székhelyű Varga Ká-
roly egyéni vállalkozását 1985-ben
alapította, teherszállítással és gépi
földmunkák végzésével foglalkozik.
A szolgáltatás iránti kereslet válto-
zása, valamint a folyamatos techno-
lógiai és piacfejlesztés iránti igény

Uniós támogatásból új kotró-rakodó gép
Varga Károly egyéni vállalkozónál 

szükségessé tette az új termelőesz-
köz beszerzését. Most uniós támo-
gatással lehetősége nyílt az egyéni
vállalkozónak egy új JCB 4CX típu-
sú kotró-rakodó gép, valamint egy
hidraulikus kalapács és egy gödör-
fúró adapter munkába állítására.
A vállalkozó a GOP-2.1.1-11/M-
2013-0238 azonosító számú projekt
keretében 18,4% saját erő biztosításá-
val 40,8%-os mértékű, közel 10 millió
forint vissza nem térítendő támoga-
tást, továbbá 40,8%-os mértékű, szin-
tén közel 10 millió forint visszatérí-
tendő támogatást nyert.
A megvalósult beruházás fontos
szerepet játszik a vállalkozás piac-
fejlesztésében, versenyképességé-
nek növelésében, a meglévő munka-
helyek megőrzésében. 

szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

A siker nem más, mint egy bárki
által megtanulható viselkedési
forma – vallja Szalay Ádám, az
egyik kereskedelmi csatorna ri-
portere, a Sikerkód tréning ve-
zetője, aki a közeljövőben, már-
cius 8–9-én Győrben is tart kur-
zust az érdeklődőknek.

Önnek miért fontos a Sikerkód?
Nekem abban segített, hogy hatá-

sára sokkal tudatosabban kezdtem el
élni. Azt szokták mondani, háromfajta
ember van: a beletörődő, az ábrándo-
zó és a cselekvő. Én beletörődő vol-
tam, aki szerint az élet nem túl jó, de
hát ez jutott. Utána lettem ábrándozó,
aki azt mondja, az élet lehetne jobb is,
de nem nekem. Utána lettem cselek-
vő ember, aki azt mondja, hogy lehet-
ne jobb is, és teszek is érte, hogy így
legyen. Ezt a lehetőséget szeretném
az embereknek átadni, hogy meghoz-
zam a kedvet ahhoz, hogy változtassa-
nak az életükön, jobbá tegyék azt.

Voltak mérföldkövek a folya-
matban?

Általában akkor változtatunk, ha tö-
rés van az életünkben, vagy az élet ne-
héz feladat elé állít – sokszor ez egy
betegség. Az én esetemben ez sokkal
szelídebb volt: olyan munkát kaptam,
amit nagyon nem szerettem. Őrlőd-
tem, hogy ha szólok, kirúgnak, és mi
lesz a családommal. Elkezdtem ké-
sőbbi mesteremtől, Jack Canfieldtől
olvasni. Hatására azt éreztem, hogy itt
az idő, hogy kiálljak magamért. Műkö-
dött. Sokan bebeszélik maguknak,
hogy nem tudnak több pénzt keresni,
nem lehet olyan párjuk, aki szereti
őket, nem tudnak lefogyni. Akkor vál-

Akkor tudunk
boldogok lenni, ha célja
van az életünknek

tozik az életünk, ha elkezdjük megkér-
dőjelezni a fejünkben lévő „igazságo-
kat”. A tréningen minden résztvevő
feltérképezi a saját útrendszerét, mi-
ért tart ott, ahol tart. Megnézzük, ho-
va szeretne elérni. Ennek az útja egy-
szerűen elmondható: először kell ál-
modni, abból építünk egy jövőképet,
azt lebontjuk célokká és azokat to-
vább bontjuk apró lépésekre. Aztán el
kell indulni.

Ez régen is így volt? Mi vezetett
oda, hogy ezeket tanulni kell?

Ez a fajta tudatosság mindig is a si-
keres kevesek tudása volt. Szerintem
ezt a tudást meg kell osztani: minél
több ember minél boldogabb, ez az or-
szág annál jobb hely lesz. Akkor tu-
dunk boldogok lenni, ha perspektívája
van az életünknek, célokat tűztünk ki,
hogy megvalósítottuk a sikert. Először
a kicsikkel érdemes kezdeni, majd egy-
re nagyobbakat lépni. Azzal az ember-
rel, aki jól érzi magát a bőrében, szereti
az életét, sokkal jobb lenni.

Milyen pluszt ad a Sikerkód?
Az önfejlesztés olyan, mint a für-

dés, napi használatra ajánlott. Az én
életemet a Sikerkód változtatta meg.
Azért hasznos, mert nincs benne hó-
kuszpókusz, kézzelfogható eszközö-
ket ad. Ha valaki eljön hozzánk egy
hétvégi tréningre, akkor vasárnap es-
te már pontosan tudni fogja, mit kell
másképp csinálnia hétfő reggeltől.

Mi lenne a végső siker?
Talán öt évvel ezelőtt olvastam egy

közvélemény-kutatást, amiből az de-
rült ki, hogy az országok rangsorában
– optimizmus-pesszimizmus-index
volt – Magyarország a 117. Az egyik
legpesszimistább ország a világon. Azt
szeretném, hogy harminc év múlva
benne legyünk az első 50-ben. Akkor
úgy érezném, hogy volt értelme. 



2014.  február 28.   / + / 13

MŰHELY HIRDETÉS

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Villányi László, a Műhely folyóirat fő-
szerkesztője egy új beszélgetés-soro-
zat keretében olyan szakértőket hív
meg, akik az irodalom nagyjait hozzák
közelebb a hallgatósághoz, sőt, a kez-
deményezés jó apropó arra, hogy diá-
kok is meghívót kapjanak a Műhely-
estekre. Az előadások praktikusak is,
hiszen az érettségin biztosan jól hang-
zik például, hogy Örkény István majd-
nem abban a Damjanich utcai lakás-
ban született, mint Karinthy Frigyes.
Az első előadást Tarján Tamás iroda-
lomtörténész tartotta, aki a 20. század
nagyszabású, innovatív alkotójáról
mesélt a hallgatóságnak. Az este jeli-
géje, Örkény szállóigévé vált mondata
volt: „Éljen a kérdőjel, vesszen a pont!”
Tarján Tamás elmondta, a Kossuth-dí-
jas író élete során 6-7-szer újrakez-
dett pályájának is ez a kulcsmondata,
vallotta, kérdezni kell tudni, nem kije-
lenteni. Örkény az irodalomban a bő-

„Éljen a kérdőjel,
vesszen a pont!”

beszédűséget
utálta a legjob-
ban, nem sze-
rette a barok-
kos fogalma-
zást, az egye-
nes utat tartot-
ta helyesnek.
Amellett pe-
dig, hogy nem
szerette, ha

Karinthyhoz hasonlítják, a magyar hu-
mor és szatíra mestere volt ő is, a ma-
gyar groteszk próza megteremtője. Az
Egyperces novellákkal a magyar sza-
tirikus gondolkodás sajátos műformá-
ját hozta létre, pedig félt az újítástól,
amit végbevitt, nehezen lehetett rábe-
szélni, hogy vállalja az egypercesek
publikálását. A ’60-as évek elején a
barátainak titkon küldözgette a próba-
szövegeket, melyeket mára számos
nyelvre lefordítottak.

A Műhely folyóirat sorozatának kö-
vetkező előadását lapunk kulturális kí-
nálója is jelzi majd.
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HIRDETÉS GASZTRÓ

Hozzávalók két személyre: 40 dkg sertéskaraj
csont nélkül, 1 evőkanál sertészsír, 10 dkg vörös-
hagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 15 dkg gomba,
15 dkg gépsonka, só, őrölt bors. 

Négy szelet karajt klopfoljunk ki, sózzuk, kicsit for-
gassuk meg lisztben és hirtelen süssük meg. A húst
tegyük félre, a serpenyőben maradt zsiradékban párol-
juk üvegesre a hagymát és a szalonnát. Adjuk hozzá a
julienre vágott gépsonkát, végül a gombát. Sózzuk,
borsozzuk és süssük készre. Amikor ez megvan, a ko-
rábban megsütött karajszeleteket helyezzük a serpe-
nyő aljára, halmozzunk rá mindent, fedjük le és mele-
gítsük össze. Tálalhatjuk héjában főtt burgonyával.        

Farsangzáró torkoskodás 
szerző: gaál józsef
recept: laposa sándorné
fotó: marcali gábor 

Gyárváros Horváth-kertje idén ünnepli
megnyitásának huszadik évfordulóját,
s ma is az, ami kezdetekkor volt: kis
családi vendéglő magyar konyhával,
szolid áron kínált, emberes adagú

ételekkel. Laposa Sándorné, a vendé-
gek Anikója a torkos csütörtök elköte-
lezett híve, szerinte egy ilyen ünnepnap
kiváló alkalom arra, hogy megköszönje
törzsközönsége egész éves hűségét.

A cégvezető Anikó és a főszakács
Farkas Krisztián úgy tippelik, az idei tor-
kos csütörtökön csülkös bablevesük-
ből és az étlapon Gyárvárosi legényfo-

gó fantázianévvel szereplő karajspecia-
litásukból fogy majd a legtöbb. Jó étvá-
gyat kívánnak azoknak is, akik nem jut-
nak el a Horváth-kertbe, a két népszerű
fogás mellékelt receptjük segítségével
otthon is könnyedén elkészíthető.      

A torkos csütörtök a Magyar Turiz-
mus Zrt. ötleteként született meg,
idén március 6-án várják vendégei-

ket fél áron kínált étellel és itallal az
országos akcióhoz csatlakozó hazai
éttermek. A sorrendben kilencedik
farsangbúcsúztató programban
több győri és városkörnyéki vendég-
látó is részt vesz, a teljes listát a tor-
koscsütörtök.hu honlap közli. Itt az is
megtudható, hol vannak még foglal-
ható asztalok.  

Csülkös bableves 
Hozzávalók négy személyre: 50 dkg nyers füstölt
csülök, 60 dkg bab, 10 dkg vöröshagyma, 10 dkg
liszt, 1 evőkanál sertészsír, 1 teáskanál őrölt papri-
ka, 3 dkg fokhagyma, 20 dkg sárgarépa, 10 dkg fe-
hérrépa, 4-5 babérlevél, só.  

Vegyük a csülköt és főzzük fél óráig, majd cserél-
jük le a levét és főzzük tovább. Egy óra múlva tegyük
bele a babot, a fokhagyma felét és a babérlevelet.
Főzzük még egy órát, ezután adjuk hozzá a felkoc-
kázott zöldségeket. Addig főzzük, amíg ezek is meg-
puhulnak. 

Készítsünk a zsírból, a lisztből és a pirospapriká-
ból rántást, amibe reszeljük bele a maradék fok-
hagymát. Öntsük bele a levesbe, ízlés szerint sóz-
zuk. A levesből vegyük ki a csülköt, kockázzuk fel és
tegyük vissza. Tálalás előtt megbolondíthatjuk még
egy kanál tejföllel vagy savanyú káposztával, eset-
leg mindkettővel. 

Gyárvárosi legényfogó
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A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

KARBANTARTÓ/GONDNOK

Elérhetôség: Rudoph Autóipari Logisztikai Kft. Fördôs Beáta tel.: 70/378-4369

Amit kínálunk: • stabil mun-
kahely • versenyképes bér •
cafetéria • utazási költségtérí-
tés és több településrôl is szer-
zôdéses járatok biztosítása.

Elvárások: • OKJ-s ívhegesztô végzettség és ta-
pasztalat • B kat. jogosítvány • Elektromos tar-
goncavezetôi jogosítvány (elôny) • Gépészeti és
villamossági alapismeret • Rugalmas munkarend
vállalása • Csapatban történô munkavégzés •
Erkölcsi bizonyítvány • munkakezdés azonnal

Feladatok: • Megelôzô karbantartási
munkák végrehajtása utasítások szerint
• Esetenként elô forduló meghibásodási,
karbantartási munkák elvégzése • Lakatos
és szerkezeti munkák, javítások • Munka-
végzés több telephelyen (Gyôr, Tatabánya)

• 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

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

MÁRCIUS 1., 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
09:30 Zöld Tea
10:05 Pecatúra
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 7 fivér 
13:55 Telesport
16:05 Szeretettel Hollywoodból 
16:40 Az ég, a föld, a férfi és a nő 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Mavericks – 

Ahol a hullámok születnek 
22:20 Hazafelé 
23:15 Az ártatlanság ára 
01:15 Elrabolt élet 

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
08:50 Max Steel 
09:15 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Teleshop
10:35 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:10 Házon kívül 
11:45 a'la CAR 
12:15 4ütem 
12:55 MKB MVM Veszprém–

Pick Szeged – Férfi kézilabda 
bajnoki döntő mérkőzés

14:40 Észak és Dél 
16:40 Elektra 
17:35 A nagy svindli 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Batman: Kezdődik 
22:10 Lángoló jég 
00:15 Ördögi út 
02:05 Halálos kitérő 2.

04:15 Családi titkok 
05:00 Babavilág 
05:25 Super Car 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:35 Astro-Világ
10:40 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:10 Állatőrség 
11:40 Babavilág 
12:10 Tűsarok 
12:40 13-as raktár 
13:40 Édes élet 
14:50 Édes élet 
16:00 Családi titkok 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Magánnyomozók 
20:00 A Skorpiókirály 
21:50 Az ének iskolája 
23:50 A katedrális 

01:50 Luxusdoki 
02:40 Xena 
03:30 Monk – Flúgos nyomozó 

05:50 És még egymillió lépés
06:40 Arcélek
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar 
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Zöld Jelzés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:15 Ízőrzők: Orfű
12:50 Robbie, a fóka 
13:05 Gigi 
15:35 Önök kérték!
16:35 Orient expressz 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Életképek 
19:05 Fölszállott a páva
19:50 Futótűz 
20:35 Hogy volt!?
21:35 Twist Olivér 
23:40 Dunasport
23:55 MüpArt: Transglobal 

Underground Project
01:25 Világ-nézet 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai(ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:45 TV shop
17:30 Konkrét (ism.)
17:40 Kitekintő (ism.)
18:10 Kamarai Magazin(ism.)
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Vény nélkül  (ism.)
19:25 Győr+ Sport (ism.)
20:25 Konkrét (ism.)
20:35 Kitekintő (ism.)
21:00 Kamarai Magazin(ism.)
21:25 Arrabona évszázadai (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:50 Vény nélkül  (ism.)
22:15 Győr+ Sport (ism.)
23:15 Műsorzárás

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 2., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok – Strijk 

András-ort.diakónus- 
a bőjt kezdete

05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 Hét szentség – A bérmálás
10:00 Tanúságtevők
10:25 Megkeresni az embert
10:50 A sokszínű vallás
11:10 Református magazin
11:35 Evangélikus ifjúsági műsor
11:45 Balatonfelvidéki református 

templomok
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:40 Telesport – Sport 7
13:10 Út Rióba
13:45 Az elveszett szurdok csimpánzai
14:35 Az álmodó 
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Annie Hall 
23:10 Milk 

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
09:55 Max Steel 
10:25 EgészségKalauz 
11:00 Teleshop
11:55 Kalandor
12:30 Havazin
13:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek (2013) 
13:45 Batman: Kezdődik 
16:35 Krokodil Dundee 

Los Angelesben 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Angyalok és démonok 

22:35 Gyilkos kígyó 
00:25 Portré 
01:05 Halálos sebesség 
03:05 Cobra 11 
03:35 Nincs információ

04:15 Monk – Flúgos nyomozó 
05:05 13-as raktár 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:55 Astro-Világ
11:00 Stílusvadász 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Édes élet 
13:40 Édes élet 
14:50 Édes élet 
16:00 Magánnyomozók 
17:00 Élet újra 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 A Nagy Duett 
22:35 A Megtorló – Háborús övezet 

00:35 A katedrális 
02:35 Psych – Dilis detektívek 
03:30 A férjem védelmében 

05:55 Virágzó Magyarország
06:15 Élő világegyház 
06:45 Világ-nézet – Kereszt és toll
07:45 Gazdakör
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Napok, évek, századok 
10:00 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:30 Pannon expressz 
11:00 Római katolikus szentmise 

Kaposfüredről
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Múzeumtúra 
12:35 Ízőrzők: Velem
13:10 3:1 a szerelem javára 
14:40 Hazajáró
15:10 Csellengők 
15:40 Hogy volt!?
16:35 Az okos mama 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Életképek 
19:10 Önök kérték!
20:05 Különös házasság 
21:40 Hannibál tanár úr 
23:15 Dunasport
23:30 Heti Hírmondó
00:00 Klubszoba

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

GYŐR+ TV
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07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 FTC–Győri ETO FC NB I-es 

labdarúgó-mérkőzés  (ism.)
12:05 TV shop
17:25 ETO FC–MAFC BME NB I-es 

futsalmérkőzés
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Kamarai Magazin (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Kamarai Magazin(ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 5., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:05 Ecranul nostru
13:35 Gasztroangyal 
14:35 Elcserélt lányok 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 Bábel 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban
23:05 Summa
23:35 KorTárs 
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Elcserélt lányok 
01:40 Everwood 

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

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt 
21:55 Szulejmán 
23:20 Házon kívül 
23:55 Reflektor 
00:10 Beethoven árnyékában 
02:15 A szív útjai 
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 Magánnyomozók 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:45 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:55 A férjem védelmében 
00:55 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Ízig-vérig nő 
03:30 Eva Luna 

MÁRCIUS 4., 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
13:05 Unser Bildschirm
13:35 Hacktion Újratöltve 
14:35 Elcserélt lányok 
15:20 A múlt fogságában 
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:15 Bosszú 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Verssor az utcazajban
23:05 Húngaro – Magyarok 

Dél-Amerikában 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 Elcserélt lányok 
01:35 Everwood 
02:20 Műsorszünet

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

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt 
21:55 Glades – Tengerparti 

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

a legendák velünk élnek 
00:30 Reflektor 
00:50 A főnök 
01:50 A Grace klinika 
02:40 Gálvölgyi-show 

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 A fény ösvényei 
03:25 Eva Luna 

07:30 Híradó
07:35 Otthonod a kávéház 
08:05 Könyvajánló – Csányi Vilmos: 

Segítség, kutyás lettem!
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Zebra
08:50 Közbeszéd
09:20 Nóvum 
09:50 Mesélő cégtáblák
10:20 A hegyi doktor 
11:10 Az öt zsaru 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Na végre, itt a nyár!
14:55 Virágzó Magyarország
15:15 Hogyan működik?
15:45 Darabokra szaggattatol
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:30 Mire megvénülünk 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Lúzert fogtam, nem ereszt 
23:10 Kultikon 

MÁRCIUS 3., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:21 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin
13:05 Domovina
13:35 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:35 Elcserélt lányok 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Hacktion Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban
23:15 Aranymetszés
00:15 Rex felügyelő 
01:00 Elcserélt lányok 
01:45 Everwood 
02:31 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:35 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Havazin
13:30 Fókusz 
14:00 Fókusz Plusz 
14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:40 Csók és csata 
16:50 A gyanú árnyékában 
17:55 Fókusz 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Négyen négy ellen - 

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt 
21:55 Castle 
22:55 CSI: A helyszínelők 
23:55 Reflektor 
00:15 Mr. és Mrs. Bloom 
01:20 Kémpárbaj 
02:15 A szív útjai 
03:10 A szív útjai 

04:25 A férjem védelmében 
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 Közbeszéd
09:35 Élő egyház
10:00 Isten kezében
10:30 Rome Reports 
10:55 Velencei karnevál
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:30 Na végre, itt a nyár!
14:55 Hogyan működik
15:25 Városrajzolatok – Budapest 
15:50 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:30 Az öt zsaru 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Dokureflex
21:31 Földalatti történet 
22:50 Kultikon 
23:10 Könyvajánló – 

Fekete István: Végtelen út

06:50 TV torna (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül 
10:00 Kamarai Magazin (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 ETO FC–MAFC BME NB I-es 

futsalmérkőzés (ism.)
17:55 Műsorkezdés
17:57 Kamarai Magazin (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 Arrabona évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Arrabona évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Jövőkép (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
09:45 TV shop
17:25 FTC–Győri ETO FC NB I-es 

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

GYŐR+ TV

08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:30 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
09:40 Sportaréna
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Mire megvénülünk 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers 

Kovács István: A be nem telt idő
14:30 Na végre, itt a nyár!
14:55 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
15:05 Hogyan működik?
15:35 Univerzum – 

A Nagy-hasadékvölgy
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 A hegyi doktor 
20:35 Megtörtént bűnügyek 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:00 Bilincs és mosoly 
00:05 Kultikon 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 7., PÉNTEK
M1
05:21 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:05 Esély
13:35 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban
13:55 Történetek a nagyvilágból 
14:30 Elcserélt lányok 
15:15 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:25 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Utolsó órák 
22:25 Az Este
23:00 Híradó
23:10 Sporthírek
23:15 Verssor az utcazajban
23:20 Nem egészen Hollywood 
01:05 Rex felügyelő 
01:55 Elcserélt lányok 
02:35 Everwood 

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

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt 
21:55 A zöld íjász 
22:55 Gyilkos elmék 
23:55 Reflektor 
00:15 Odaát 
01:15 Kalandor 
01:45 Az egység 
02:45 4ütem 
03:10 A szív útjai 

04:15 Aktív 
04:35 Családi titkok 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:45 A Skorpiókirály 2. –

Harcos születik 
00:55 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Szellemdoktor 
02:45 Maricruz 
03:30 Eva Luna 

MÁRCIUS 6., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:05 Kvartett
13:40 Átjáró
14:05 Útravaló
14:25 Elcserélt lányok 
15:10 A múlt fogságában 
16:05 Híradó+
16:20 Rex felügyelő 
17:10 Szerencse Híradó 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán 
21:20 Munkaügyek 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Sporthírek
22:45 Verssor az utcazajban
22:50 Barangolások öt kontinensen 
23:20 Történetek a nagyvilágból 
23:50 Rex felügyelő 
00:40 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
12:50 Reflektor 
13:10 Fókusz 
13:45 Négyen négy ellen – 

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt 
21:55 Lezúzva 
00:00 Reflektor 
00:20 Dollhouse – A felejtés ára 
01:25 a'la CAR 
02:00 A szív útjai 
03:05 A szív útjai 

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

08:00 Könyvajánló – Bellon Tibor: 
A Tisza néprajza

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Virágzó Magyarország
08:55 Közbeszéd
09:25 Akadálytalanul
09:55 A hegyi doktor 
10:40 Megtörtént bűnügyek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
15:05 Hogyan működik?
15:35 Univerzum – 

A Nagy-hasadékvölgy
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:30 A falu jegyzője 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:50 Körhinta 
23:25 Kultikon 
23:40 Könyvajánló – Bellon Tibor: 

A Tisza néprajza

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 TV shop
17:25 Hat-Agro UNI Győr–PEAC NB

I-es női kosárlabda-mérkőzés 
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Széchenyi Híradó
20:30 Városvezető
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Széchenyi Híradó (ism.)
22:30 Városvezető (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül
10:00 Széchenyi Híradó (ism.)
10:30 Városvezető (ism.)
11:00 Hat-Agro UNI Győr–PEAC

NB I-es női kosárlabda-
mérkőzés  (ism.)

12:20 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Széchenyi Híradó (ism.)
18:25 Városvezető (ism.)
18:50 Arrabona évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Rejtett tájakon
20:45 Arrabona évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Rejtett tájakon (ism.)
22:45 Arrabona évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV
07:30 Híradó
07:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
08:00 Könyvajánló – David Williams: 

Milliárdos fiú
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Pannon expressz
09:05 Közbeszéd
09:35 Csellengők 
10:05 A hegyi doktor 
10:55 A falu jegyzője 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Na végre, itt a nyár!
15:05 Hogyan működik?
15:35 Univerzum – 

A Nagy-hasadékvölgy
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés

OTP Bank Liga
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Gyöngyök a mélyben 
23:00 Kultikon 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

DER KLUB DER RUSSI -
SCHEN SPRACHE DER
KAMMER UND DER RUS-
SISCH- UNG ARISCHE
VEREIN erwartet am 1.
März, ab 17:00 Uhr in der In-
dustrie- und Handelskam-
mer des Komitats Győr-Mo-
son-Sopron die Interessier-
ten zu einer Vorstellung des
Budapester Russisch
Studiot heaters mit dem Titel
„Doktor Csehov” in russi -
scher Sprache (mit ungari -
schen Untertiteln). Das
Stück entstand basierend
auf den Reden von A. P. Cse-
hov. Der Eintritt ist frei.

F R A U E N H A N D -
BALL Die Hat-Agro
UNI Győr bereitet
sich auf ihren ersten
Sieg in der Mittelpha-
se der Meisterschaft
vor, wenn sie am Di-
enstag, den 04. März
um 18 Uhr in der
Magvassy Mihály
Sporthalle auf den
PEAC-Pécs trifft. Die
Győrer nehmen den
Kampf gegen die
Gäste mit einem neu-
en Libero auf.

KLEINFELDFUSSBALL Die
Rába ETO empfängt in der letz-
ten Runde des Mittelabschnit-
tes am Montag, den 03. März
um 18:15 Uhr die MAFC Spiel-
gemeinschaft in der Magvassy
Mihály Sporthalle. Die Grün-
Weissen können ohne Rück-
sicht auf den 1. Platz gegen die
Angreifer aufspielen.

Unter dem Titel „FREIWILLIGE UBER
DEN WOLKEN” erwartet die Csoma’s Zim-
mer Stiftung zu einem Vortrag und einer Foto-
ausstellung im Gebäude des Esterházy Palas-
tes die interessierten Besucher, dies am 05.
März um 17:00 Uhr. Der Vortrag ist verbunden
mit einer Diavorführung, es werden Filmstrei-
fen aus Tibet, dem Himalaya, über den Bau ei-
ner Schule und die Lehre gezeigt.

POSTKARTENSAMM-
LER Am 02. März ab
08:00 Uhr findet im Resta-
urant Kristály das  XXVII.
Landestreffen statt. Die Ver -
anstaltung bietet Möglich-
keit zum Tausch, An- und
Verkauf alter Postkarten,
Geld scheine, Fotos, Plaka-
te, Stiche, Stempel und Te-
lefonkarten. Der Eintritt ist
für alle Interessierten frei.

Musikliebhaber haben am 03.
März um 18:30 Uhr Gelegenheit
einem DÉRI GYÖRGY und AL-
SZÁSZY GÁBOR Kammera-
bend im Konzertsaal der Györer
Universität beizuwohnen. Bei der
Aufführung gibt es zu hören:
L.v.Beethoven: Sonate in G-moll,
C. Debussy: Sonata D. bzw. auch
Sosztakovics’ Sonatenwerk.

FUSSBALL Die ungarische
Fussball-Nationalmannschaft
betritt am Mittwoch, den 05.
März um 18 Uhr im ETO Park
in einem Freundschaftsspiel
gegen Finnland den Rasen.
Der frühere Trainer, Pintér Atti-
la debütiert in diesem Spiel als
Bundestrainer gegen die Nati-
onalmannschaft. 

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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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

„AMIKOR A NAP FELKEL ..." címmel nyílik
március 6-án 17 órakor PaeDr. Buják Ágnes
képzőművész kiállítása a József Attila Művelő-
dési Házban. Közreműködnek: Bohus Zoltán
(zongora) és Buják Andor (szaxofon) – a Régi-
mese zenekar tagjai. A kiállítás április 4-ig, hét-
köznaponként 10–16 óra között látogatható.

„FÖL A ZÁSZLÓVAL MAGASRA”
címmel, 1848-ra emlékezik a Hangrafor-
gó Klub, március 7-én 17 órakor a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtárban. A klub
vendégei: Faggyas Máté és Nagy Dal-
ma néptáncosok.

KÉPESLAPGYŰJTŐK XXVII.
országos találkozója lesz a Kris-
tály étteremben március 2-án 8
órától. Régi képeslapok, papír-
pénzek, fotók, plakátok, metsze-
tek, bélyegek, telefonkártyák
cseréjére, adás-vételére ad lehe-
tőséget a rendezvény. Az érdek-
lődőknek a belépés ingyenes.

KIT KERGET A TATÁR? cím-
mel tart előadást Tóth Ferenc a
Zichy-palotában március 4-én 18
órakor. Az érdeklődők a Magyar
Évezredek sorozat keretében hall-
hatnak beszámolót őseinkről.
Jegyek a helyszínen vásárolhatók.

KOVÁCS KATI
zenekaros nagy-
koncert lesz márci-
us 13-án 19 órától
a BBMMK-ban. Je -
gyeket a helyszí-
nen, a Győr+Pavi-
lonban és a Láto-
gatóközpontban le-
het vásárolni.

„ÖNKÉNTESEK A FELLEGEKBEN” című elő-
adásra és fotókiállításra várja az érdeklődőket a
Csoma Szobája Alapítvány az Esterházy-palota
épületében, március 5-én 17 órakor. Az előadás ve-
títéssel egybekötött, Tibetről, Himalájáról, iskola-
építésről, tanításról mutatnak be filmkockákat.

A KAMARAI OROSZ NYELVI KLUB ÉS AZ OROSZ–
MAGYAR EGYESÜLET várja az érdeklődőket a buda-
pesti Orosz Stúdiószínház „Doktor Csehov” című orosz
nyelvű (magyar felirattal) előadására március 1-jén 17 órától
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
rába. A darab A. P. Csehov elbeszélései alapján készült. A
belépés ingyenes.

P-ÉN-Z TUDAT címmel pénzügyiintelligencia-tréninget tart Mayer Ildikó
életstratéga, a Családi Kör projektvezetője március 1-jén és 2-án 10 órától
17 óráig. A két nap egymásra épül, elméleti tananyagot és gyakorlatokat is
tartalmaz. A tréning ideje alatt gyermekfelügyelet igényelhető. A programok
ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek: e-mailben a csaladi.kor@maltai.hu
e-mail címen vagy telefonon a +36-30/833-9184-es számon!

DÉRI GYÖRGY ÉS ALSZÁSZY GÁ-
BOR kamaraestjét tekinthetik meg a zene-
rajongók a Győri Egyetemi Hangversenyte-
remben március 3-án 18:30 órakor. Az elő-
adáson hallható lesz: Beethoven: g-moll szo-
nátája, C. Debussy: Sonata D. illetve Soszta-
kovics: Sonata műve is.

HOLLYWOOD ÉS A VALÓSÁG – Ókori harcosok filmen és a valóságban című elő-
adást tekinthetik meg az érdeklődők a Bezerédj-kastélyban március 4-én 17:30 órakor.
Az előadáson olyan filmeket tekintenek át hadtörténeti szempontból, amelyek nagy nép-
szerűségüknél fogva mindenkihez eljuttatják az ókor világát. Belépés díjtalan.

NŐNAPI KREATÍV BÜTYKÖLDEvár-
ja az alsó tagozatos fiúkat a Bezerédj-kas-
télyban március 6-án16 órakor. Az érdek-
lődők ajándékot készíthetnek nőnapra Ak-
kermann Katalin vezetésével. Anyagkölt-
ség: 500 Ft/fő. Előzetes jelentkezés szük-
séges március 4-ig. (Infó: 523-257.)

A SUSZTER ÁLMA cí-
mű előadásra várja a gyere-
keket, kísérőiket a Vaska-
kas Bábszínház március 2-
án 11 órakor. Az előadásra
10 órától lehet hangolódni
a színházban.

ICURKA-PICURKA
című előadást tekinthe-
tik meg a kicsik az Ap-
rók színháza keretében
a Vaskakas Bábszín-
házban, március 1-jén,
11 és 16 órakor.

ŐSI ZENE, ŐSI HANGSZEREKKEL – Alexander Horsch hangszerbemutatóval egybekö-
tött előadásra invitálja az érdeklődőket a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
klubja március 6-án 17 órakor.

„KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL” – című rendezvé-
nyére várja az érdeklődőket az Ady Endre Közművelődési
Egyesület. A székházukban (Kazinczy u. 3–5.) február 28-
án 19.30-tól bemutatkozik a Rába Dal és Társaskör, már-
cius 1-jén 18 órától pedig numizmatikai előadást tartanak.
A rendezvényt kiállítások kísérik és vidám, társas összejö-
vetel, batyus-bál zárja. A belépés díjtalan.
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KÉPRIPORT BAROKK BÁL

Rendkívüli farsangi
forgatag helyszíne
volt a hétvégén a
Zichy-palota. A
Barokk bálon
mulathattak a
vendégek korhű
jelmezben, a kor
gasztronómiai
különlegességeit fo-
gyasztva. Az est lát-
ványos nyitótánccal
kezdődött, a hangu-
latot pedig barokk
zene, tombola és vi-
dám játékok fo-
kozták.

Barokk bál
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Egy nyolclakásos társasházat építünk Győrben, a
Tarcsay u. 22. számú ingatlanon. A belvárosi telek
tájolása lehetővé tette az ideális fekvésű helyiségek
kialakítását, azaz a hálók keleti, a nappalik délnyu-
gati tájolásúak. Már a tervezésnél törekedtünk a
használható, jól bútorozható otthonok kialakítására.
Az épület földszintjén egy kisebb üzlet kapott helyet,

valamint a tárolóhelyi-
ségek. Az egyéni, zár-
ható tárolók méretét a
kerékpár és a babako-
csi elhelyezhetőségé-
hez igazítottuk. Az ud-
varban kialakított autó-
beállóban öt gépkocsi-
nak biztosítunk helyet.
A beálló füvesített zöld-
tetővel készül, amely
kellemes látvány az
épültből kitekintve. A
házban halk, energiata-
karékos felvonó bizto-
sítja a lakások kényel-
mes megközelíthetősé-
gét. A liftméret az aka-
dálymentesítés feltéte-
leit is kielégíti. Érdekes-
sége, hogy a Forma-1
autókhoz hasonlóan, a
fékezési energiát elekt-
romos energiává alakítja

(kers), ami gazdaságosabbá te-
szi az amúgy is alacsony energi-
ájú működését.

Az épületet a kényelem mellett
a gazdaságosság jegyében épít-
jük. Az energetikai besorolása A+,
ami nagyon alacsony rezsiköltsé-
geket garantál. A ház falazata ra-
gasztott eljárással készül, tehát a
csiszolt téglák között nem ha-
barcs köti össze a falazóelemeket.
Ez a megoldás hőhidmentes fala-
zatot eredményez. Ilyen eljárással
városunkban még nem épült vál-
lalkozásban készített társasház.
Ez a fal még 10 cm vastag külső
hőszigetelést kap, ami kiemelkedő szigetelési tulaj-
donságot biztosít. A közös helyiségekben energiata-
karékos fényforrásokat építünk be.

A meleget minden lakásban önálló kondenzációs
kazán biztosítja. A műanyag nyílászárók minőségben
is illeszkednek az épülethez. A nappalikban a klímák
beépítését előkészítjük. A lakások udvari teraszburko -
la tát WPC (trópusi fautánzatú) burkolattal látjuk el.

A társasházat a korábbi, általunk építettekhez
hasonlóan a minőség jegyében kivitelezzük, szak-
szerűen, megbízható anyagokból. A tervezéstől az
átadásig tapasztalt kollégáimmal ügyelünk a gon-
dos megvalósításra. Erre utal hirdetéseinkben a:
„Lakást az építésztől” szlogen. Az építés jelenleg a
4. emeletnél tart, hamarosan a tetőt készítjük. Az

emelt szintű, szerekezetkész lakásaink átadása ez
év júliusában várhatók.

Lakásaink közül néhány már gazdára talált, de 2
db 75 m2-es (7,00 m2 erkéllyel) és 2 db 2 szintes
112 m2-es (12,00 m2 erkéllyel) még tulajdonosára
vár. Szeretne egy korszerű, alacsony üzemeltetésű
otthonban élni? Esetleg értékálló befektetésen gon-
dolkodik? Keressen bennünket! Az épület terveit, le-
írásait megtalálja a következő címen: www.archi-
land.net További információért egyeztetett időpont-
ban várom irodánkban.

ARCHI-LAND Ingatlanhasznosító Kft.
Győr, Zrínyi u. 34. Tel/fax: 96/412-796

www.archiland.net •terv@archiland.hu

Gazdaságos és kényelmes lakások készülnek a belvárosban

ÁLLATKERT HIRDETÉS

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástya az állatkert belvárosi ter-
ráriumháza, amely a régi várból fennma-
radt kazamatarendszer egy kis darabká-
ja. A 2011 decemberében megnyitott lá-
togatótérben kígyókkal, halakkal, teknő-
sökkel, kajmánokkal, békákkal és termé-
szetesen Maxival, a Füles Bástya sztár-
jával találkozhatnak a látogatók. A Füles

A függöny másik oldala
Bástyában most új kalandra nyílik lehe-
tőség. Két hónap átalakítás után az ér-
deklődők március 1-jétől betekintést
nyerhetnek, mi is zajlott a függöny másik
oldalán. Bár a felújítás huzamosabb ide-
ig tartott, a sok munka meghozta gyü-
mölcsét, gazdagabb állatvilág tárul a kí-
váncsiskodó szemek elé. 

A kalandvágyó látogatók néhány
éjszakai állat életébe nyerhetnek bete-

kintést, ha belépnek az elleplezett te-
rületre. A szombati megnyitó kereté-
ben fény derül arra, mely állatok életét
figyelhetjük meg az üveg másik olda-
láról. A túra alatt a bátrabb érdeklődők
próbára tehetik magukat és határai-
kat, hiszen a „nem szeretem” állatok
tárháza is bővült. Az ízeltlábúak között
helyet kapnak tollasok, rágcsálók és
más kisemlősök is. A ragadozók
mellett helyet kapnak gyümölcsevő
egyedek is. A bemutatóteret nemcsak
az új állatok színesítik, de az újonnan
elkészült dekoráció és látványvilág is
esztétikussá teszi. A bátrabbak kipró-
bálhatják, mit rejt a sziklahasadék. 

A terráriumház munkatársai az éj-
szakai élővilág szemléltetése mellett
minél élethűbb, szemgyönyörködte-
tőbb díszletre törekedett, az éjszaka
hátborzongató sötétségének rejtel-
meit is igyekeztek megjeleníteni.

A Füles Bástya mindennap szere-
tettel várja látogatóit, akik megtekin-
tenék az átalakított bemutatóteret. A
belvárosi terráriumház hétfőtől vasár-
napig 10–19 óráig látogatható.

Kalandra le!
www.fulesbastya.hu

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
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Lakópark vagy társasház?
– A nagy meccs –

Tisztaság, biztonság, kiszámítha-
tóság, szervezettség — ezt keresik
azok, akik kapuk, falak, sorompók
mögé húzódnak a hagyományos la-
kóhelyekrôl — mondja Szepessy Ani-
ta, az Openhouse Országos Ingatlan
Hálózat gyôri irodáinak vezetôje. Ki-
fejtette, a lakópark (tiszta utcák, kar-
bantartott játszóterek, mûködô közvi-
lágítás, rendszeres takarítás, bizton-
sági személyzet, ôrzött parkolóhely
stb.) olyan közjavakat kínál, melyeket
az államtól hiába vár, akinek minder-
re fokozott igénye van.

Lakóparkban
• élvezhetjük a családi ház elônye-

it. Mindenki a maga ura, mégis közös-
ségben élhet.

• minden a tulajdonos dolga: ha
rendben tartja a kertet, szép marad.
Ha leteszi a gereblyét valahová, leg-
közelebb ugyanott találja. Ha át akar-
ja vakolni a házat, megteheti.

• kialakítottak a közösségi terek:
általában minden lakóparkban van ját-
szótér, parkosított terület, illetve az is
egyre gyakoribb, hogy van közös víz-
felület (tó, úszómedence, patak). 

Társasházban
• a kert közös, tehát megállapo-

dás vagy hallgatólagos megegyezés
kérdése, hogyan használják.

• közös képviselô intézi a ház ügye-
it, a javításokat — sokszor ezért cserébe
viszont várni kell a megoldásra.

• a közösség dönti el, hogy milyen
legyen az életük: a felújítások, beruhá-
zások elôre tervezett módon történnek.

A két közösségi lét a méretébôl
adódóan kötöttebb vagy lazább. Tár-
sasházban sokszor ugyanúgy, mint
egy lakótelepi panelben, falszomszé-
dok vannak, lépcsôház, ezért a szom-
szédok gyakrabban találkoznak, be-
szélgetnek, de ez nagyobb alkalmaz-
kodást, nagyobb rugalmasságot és
empátiát is kíván. Lakóparkban, mint
egy kertvárosban, lazábbak a barátsá-
gok, ott mindenki a sajátjáért felelôs. 

Fiatalon, albérlet, garzon után, amikor
érkeznek a gyerekek, többen törekednek

lakóparki házra, ahol szabadjára lehet
engedni a gyerekeket — folytatja az ösz-
szehasonlítást az Openhouse szakem-

bere. Hozzáteszi, a lakóparkoknak az az
elônye is megvan, hogy általában egy
korosztály népesíti be, hiszen egyszerre

Korunk elvárása a kényelem és az egyszerûség. Mindenki szeretné az igényeit könnyen kielégíteni, azonnal megkapni amit a szeme megkíván.
Nincs ez másként az otthonteremtés kapcsán sem: legyen kész a ház minél elôbb, legyen azonnal beköltözhetô, ne kelljen várni a konyhagépek
beépítésére és mindez az elvárásainknak megfelelô esztétikummal készüljön el. Sajnos az ingatlan típusa sok mindent elôre determinál. Az Open-
house Országos Ingatlan Hálózat segítségével most azt boncolgatjuk, milyen elônyei, illetve hátrányai vannak a lakóparki és a társasházi létnek.

érnek ugyanabba az élethelyzetbe. De
amikor idôsebb korban már nincs erô a
ház körüli teendôk elvégzésére, és segít-
ség kell, akkor egyszerûbb rendben tar-
tani egy kisebb társasházi lakást.

A lakóparkok nem jók vagy rosszak,
viszont sokfélék — ez az Openhouse ta-
pasztalata is. Mivel hazai terjeszkedésük
ténykérdés, a cél inkább az lehet, hogy
az ingatlanfejlesztôket vásárlói és ható-
sági oldalról rászorítsák a minél jobb mi-
nôségre. Tartósabb és szebb kivitelezés,
kisebb ökológiai lábnyom, valósághûbb
és kevésbé irritáló PR.

Gyôrben új építésû társasházban még 6 lakás leköthetô
gyongyhaz@oh.hu • tel.: 06-70/977-7832

Tudta?

• Amerikában a lakóparki létre külön kifejezés szüle-
tett: „gated community”. Ennek azonban mára Nagy-
Britanniában negatív felhangja született, ahol a bû nö -
zés elterjedésére használják.
• Lakóparkok csak bizonyos típusú társadalmakban
vannak: a nyugat-európai jóléti országokban szinte alig
találunk, a déli és keleti vidékeken nagyon is elterjedt.

A lakópark nagyvárosban a társasházhoz nagyon ha-
sonló jelentéssel bír. A Magyarországon elmúlt évek-
ben épült több mint kétszázötven lakópark harminc -
hétezer lakást is magába foglal, nemcsak közös fallal
körbevett családi házakat. 

Openhouse kislexikon

• kertváros:
drágább, jellemzôen nagy alapterületû lakások, jellemzôen külvárosban.

• lakóparkok (magyar):
kertvároshoz képest olcsóbbak, jelentôs méretbeli különbségek
vannak, tehát igazodik az igényekhez és pénztárcákhoz, általában
jóval központibb elhelyezkedésûek

• bérház (régi):
javarészt leromlott állapotú, általában nincs megoldva a parkolás

• panel: teljes panelprogramon átesett épületek esetében nem is olyan
rossz, de nem az az ár- és presztízsszint, mint egy lakóparknál.
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Táblakampány

Tudta, hogy az emberek
többsége aktuális lakókör-
nyezetében figyeli az el-
adó lakásokat, háza-
kat? Nehezen köl-
tözünk a megszo-
kottól messzire, így la-
kásvásárlás elôtt a szom-
szédos utcákban lévô el-
adó ingatlanokon akad
meg leggyakrabban a fi-
gyelmünk. Pedig az Openhouse Or-
szágos Ingatlan Hálózat értékesítôi
éppen olyan kifogásokkal szembesül-
nek táblakihelyezéskor leggyakrab-
ban, mint „Kiderül, hogy eladó!” vagy
„Megtudja a szomszéd”. Nos, ez len-
ne a cél. Tudja meg mindenki, hogy el-

adó, és a leghathatósabb rek-
lámnak, a szájreklámnak

(szebben szólva referen-
ciamarketingnek) ad-

jon kezdô lökést a
kültéri tábla.

Egy igényesen kivite-
lezett, idôjárásálló (rugal-
mas mûanyag vagy ha-
bosított PVC, kültéri
nyomtatással készült)

tábla sokat elárul az eladóról. Ha a filc-
tollal írt kartonpapír helyett egy jó
hírnevû cég logója alatt jelenik meg a
felirat, bizony az figyelemfelkeltô!

Meggyôztük? 
Ön kitenné?

Apróhirdetés

Gyôr-Marcalváros II 37 m2 újszerû tégla -
lakás eladó! Irányár 10,5 M Ft. Tel.: 06-
70/456-0470.
Gyôr-Szabadhegyen eladó családi há-
zat keresek fizetôképes ügyfeleim részé-
re, lehet felújítandó is! Ár: 30 M Ft-ig.
Tel.: 06-70/459-2409.
Gyôr-Gyárvárosban 2 szoba hallos erké-
lyes, egyedi hômennyiségmérôs, 4
emeletes, liftes társasházi lakás sürgô-
sen eladó! Irányár.: 10,69 M Ft. Érd.: 06-
70/338-6708.
Gyôr-Révfaluban új építésû lakások
300.000 Ft/m2-es kulcsrakész áron el-
adók. Tel.: 06-70/977-7840.
Gyôr-Szabadhegyen levô jó tájolású la-
kás, egyedi fûtéssel, elegáns kivitelben,
garázsvásárlási lehetôséggel eladó. Ár:
21,5 M Ft. Érd.: 06-70/372-0105.
Albérleteket keresek Gyôrben 40.000-
250.000 Ft árkategóriában! Érd.: 06-
70/977-7838.
Gyôr-Marcalvárosban 2 szobás, 55 m2-
es, erkélyes lakás eladó! Ár: 8.200.000
Ft. Érd: 06-70/703-0865.
Gyôr-Nádorvárosban eladó egy irodá-
nak, üzletnek is alkalmas, könnyen meg-
közelíthetô, kétszintes, kétgenerációs
családi ház. Ár: 36 M Ft. Érd.: 06-
70/601-0228.
Eladó belvárosi lakást vagy Szigetben a
fürdô közelében akár családi házat is
keresek, felújítandót is 100—120 m2-ig!
Tel.: 06-70/372-0114.
Eladó belvárosi lakást keresek, akár
felújítandót is, 17 M Ft-ig. Tel.: 06-
70/459-2458.
Gyôrzámoly új építésû részén épülô
nappali+3 szobás, kitûnô elren dezésû
családi ház garázzsal, saját telekkel el-
adó. Átgondolt tervezés! Kulcsrakész
ára: 21,9 M Ft. Tel.: 06-70/372-0110.
Gyôr-Belvárosban 66 m2-es, két és fél
szobás, erkélyes társasházi lakás, zárt ud-
vari fedett gépkocsibeállóval eladó. Ár.:
15,9 M Ft. Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôr-Nádorvárosban, belvároshoz közel
több funkciós családi ház eladó! Ár: 28 M
Ft. Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôrújbarát központjában 1200 m2-es
összközmûves építési telek, 22 m-es ut-
cafronttal eladó. Irányár: 8,3 M Ft. Tel.:
06-70/333-3839.
Sürgôsen keresek eladó 2-3 szobás la-
kást Nádorvárosban 20 M Ft-ig! Tel.: 06-
70/977-7844.
Gyôr-Ménfôcsanakon kétszobás, nagy er-
kélyes, földszinti lakás, kicsi rezsivel el-
adó! Ár: 13,8 M Ft. Tel.: 06-70/459-3010.
Nyúlon, kétszobás családi ház, csen-
des, nyugodt részen, nagy telekkel el-
adó! Ár: 6.99 M Ft. Tel.: 06-70/459-2409.
Felpécen, teljesen felújított, két
fûtésrendszerû, nappali + háromszo-
bás családi ház eladó! Ár: 9 M Ft. Tel.:
06-70/459-2409.
Gyôr-Szabadhegyen elegáns, új
építésû lakás, garázzsal, azonnali költö-
zéssel eladó. Ár: 23 millió Ft. Érd.: 06-
70/372-0105.
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Apróhirdetés

Gyôrújbaráton, a hegyben igényes ház
sok lehetôséggel, örök panorámával
eladó. Ár: 47 millió Ft. Érd.: 06-70/372-
0105.
Gyôrben igényes lakások, ikerházak
hosszú távra kiadóak 100—260 ezer Ft
közötti áron. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Nádorváros csendes, forgalom-
mentes utcájában 91 m2-es, újszerû ál-
lapotú társasházi lakás, zárt udvari gép-
kocsibeállóval eladó. Ár: 25,7 M Ft. Tel.:
06-70/977-7830.
Gyôr-Nádorváros klasszikus részén 51
m2-es, kétszobás, mûanyag nyílászárós,
egyedi fûtéses társasházi lakás eladó.
Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôr-Belvárosban 73 m2-es, amerikai
konyhás, nappalis, két hálószobás, er-
kélyes, felújított társasházi lakás eladó.
Ár: 16,8 M Ft. Tel.: 06-70/977-7830.
Eladó Gyôrben 2010-es építésû, kétszo-
bás, nívós, egyedi megoldásokkal kiala-
kított lakás, külön járható gardróbbal, 20
m2-es saját terasszal! I.ár: 15,65 M Ft.
Tel.: 06-70/372-0114.
Eladó Gyôrben 90 m2-es, 2+2 szobás,
2002-es építésû, dupla komfortos ott-
hon! I.ár: 18,5 M Ft. Tel.: 06-70/372-
0114.
Gyôrújfalu új építésû részén, földszinti
garzonlakás saját kerttel, terasszal el-
adó. Kis lakás, minimális rezsi! Ára: 9,6
M Ft. Tel.: 06-70/372-0110.
Nádorváros szívében új építésû lakások
leköthetôk 43—80 m2-ig. 330.000 Ft/nm-
es áron. Hívjon, hogy többet tudjon.
Érd.: 06-70/977-7837.
Pázmándfalun 2007-ben épült, 80 m2-
es, 2 szoba, nappalis családi ház, 900
m2-es telken eladó. Irányár: 12 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôr, Kodály Z. utcában elsô emeleti,
53 m2-es, két szoba, nappalis, mû -
anyag ablakos, részben felújított lakás
eladó. Irányár: 9,2 M Ft. Érd.: 06-70/977-
7837.
Gyôr-Révfalu csendes utcájában el-
adó egy 3 szobás, 90 m2-es családi
ház, garázzsal! Ár: 23 M Ft. Tel.: 06-
70/977-7832.
Gyôr-Révfalu klasszikus részén eladó
egy 964 m2-es, teljesen közmûvesített
építési telek. Ár: 29,9 M Ft. Tel.: 06-
70/977-7832.
Gyôr-Ménfôcsanakon eladó egy jó álla-
potú, három szoba, nappalis, amerikai
konyhás, egyszintes családi ház. Ár:
23.900.000 Ft. Érd.: 06-70/601-0228.
Gyôr-Ménfôcsanakon eladó egy új -
szerû, három szoba, nappalis, szélsô
sorházi ingatlan, garázzsal, telekkel
együtt. Ár: 23.500.000. Érd.: 06-
70/601-0228.
Gyôr-Marcalvárosban eladó egy há-
romszobás, új mûanyag ablakos, fel-
újított panellakás. Ár: 9.500.000. Érd.:
06-70/459-2458.
Gyôr-Szigetben eladó lakást keresek
sürgôsen, akár felújítandót is 18 M Ft-ig.
Érd.: 06-70/459-2458.

Tudta?

Az Openhouse Országos Ingatlan Hálózattal kötött exkluzív szer-
zôdések mellé minden ügyfélnek jár az Eladó tábla — amelyek
most nyereményjátékban is részt vesznek.

Ne tessék megijedni, nem a választási táblaerdôrôl van szó. Eladó
ingatlanokon látható táblák kapcsán írjuk, hogy: „Jó bornak is kell
a cégér!”
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

Az osteoporosis (csontritkulás) korunk
egyik leggyakoribb betegsége. A csont-
ritkulás megnöveli a csonttörések kocká-
zatát, elsősorban a csípő (combnyak), a
gerinc és a csukló esetében. Bárkinél
előfordulhat, de kialakulásának kockáza-
ta az életkor előrehaladtával növekszik és
nőknél jelentősen gyakrabban fordul elő.
A gyermekkori elégtelen kalcium- és D-
vitamin-bevitel, a szteroidtartalmú

szerző: dr. kiss balázs rezidens, 
kardiológiai osztály

fotó: illusztráció

A pitvarfibrilláció vagy pitvarremegés Ma-
gyarországon a leggyakrabban előforduló
ritmuszavar. Ugyan nem halálos betegség-
ről van szó, azonban más betegségekhez
társulva, gyakran vezet súlyos, életet ve-
szélyeztető állapotokhoz. 

A betegség tünetei
A pitvarfibrillációt a szív pitvarainak szabálytalan

elektromos működése okozza, melynek hatására a
kamrák rendezetlenül, rendszerint nagy sebességgel
remegnek, megfelelő összehúzódás nélkül. Ebből adó-
dik a leggyakoribb tünet: a szív rendszertelen és gyors
dobogása. További tünetek lehetnek a szívdobogás
mellé társuló gyenge mellkasi szorító érzés, fulladás,
fáradtság és gyengeség. 

Mit tegyünk, ha összevissza ver a szívünk?
Amennyiben először fordul elő ez a ritmuszavarunk,

nem szabad késlekednünk, azonnal fel kell keresni a

gyógyszerek (pl. asztma kezelésére), az
anorexia (kóros soványság), a mozgáshi-
ány, a dohányzás és a túlzott alkoholfo-
gyasztás mind növeli a csontritkulás ki-
alakulásának valószínűségét. Ezeket a
hatásokat megfelelő táplálkozással, élet-
móddal megelőzhetjük, de legalábbis
mérsékelhetjük. A könyv témakörei: a
tápanyagok szerepe a csontképzésben,
az osteoporosis kialakulása. Mennyi a

területileg illetékes sürgősségi ellátásra szakosodott
kórházi osztályt, ugyanis 24 óráig van lehetőség az ere-
deti szívritmus (szinuszritmus) visszaállítására a legke-
vesebb lehetséges szövődménnyel. Ezt követően nagy
a veszélye, hogy a nem megfelelően működő pitvarok-
ban vérrög képződik. 

Veszélyei
A pitvarfibrilláció legnagyobb veszélye

a vérrögképződés. A vér egyik élettani tulaj-
donsága, hogy ha nem folyik, megalvad. Ez
az oka annak is, hogy a nem megfelelően
összehúzódó pitvarokban vérrög képződik.
Ennek legnagyobb veszélye, hogy a vérrög
elsodródva az érpályán keresztül, különbö-
ző szerveknek elzárja a keringését, és ott szervi infark-
tust okoz. Ezek közül kiemelendő az agyi infarktus, más
néven stroke jelentősége, melynek tünetei a hirtelen je-
lentkező, jellemzően féloldali gyengeség, zsibbadás, bé-
naság vagy beszéd-, illetve nyelési zavar.

Fontos az időfaktor
Amennyiben egy betegnél igazolódik a pitvarfibril-

láció, a döntő tényező az időfaktor. 24 órán belül a szív
eredeti ritmusának helyreállítására törekszünk. Ennek
egyik módszere a gyógyszeres szívritmus-visszaállítás.

Amennyiben a terápia sikertelen, úgy elektromos szív-
ritmus-helyreállítás történik. Ilyenkor rövid altatásban
elektromos ingerrel újraindulásra kényszerítjük a szívet.
Ha sikerült a normális szívritmust (szinuszritmus) hely-
reállítani, állandó gyógyszeres terápiát állítunk be a rit-

muszavar meg-
előzésére. Emel -
lett szükség van
vérhígító terápia
bevezetésére,
hogy a vérrög ki-
a lakulásának
esélyét csök-
kentsük. 

Állandósult pitvarfibrilláció
Ha túllépjük az időfaktort, négyhetes vérhígító

terápiát kell beállítani, ezt követően lehet szó újra
a szinuszritmus visszaállításáról. Megfelelően be-
állított vérhígító terápia mellett ennyi idő alatt a
szívben létrejött vérrög képes feloldódni. Nem
minden esetben van lehetőség a szinuszritmus
visszaállítására. A szívritmus szabályozása leg-
gyakrabban gyógyszeresen történik, de ilyenkor
sem szabad a vérhígító terápia fontosságáról
megfeledkezni. 

kalciumszükséglet osteoporosisban? A
foszfor és a magnézium szerepe a csont-
képzésben, csontképző vitaminok, vala-
mint tanácsok az életvitel megváltoztatá-
sához. A  könyv a Medicina Könyvkiadó
gondozásában jelent meg, és segítséget
kíván nyújtani mindazoknak, akik meg-
előzni vagy mérsékelni szeretnék az os-
teoporosissal járó panaszokat vagy a tö-
résekkel járó fájdalmakat.

A hét orvosi témája:

A pitvar-
fibrillációról

A szabályozás
leggyakrabban

gyógyszeres

Olvasni jó!

A csontritkulás diétás kezelése
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: a vitaminpótlásról

Válaszol: Dr. Gál Zoltán háziorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Szüksége van-e szervezetünknek a téli vita-
minpótlásra? 

A tél – mely a napsütés hiánya, a borúsabb napok
miatt immunrendszerünket gyengítő, depressziós
hangulatot is okozhat – valamelyest legyengíti a szerve-
zetünket, de a fertőzések kialakulásához három ok
együttes jelenléte szükséges: a kórokozó, az átvivő kö-
zeg és az érzékeny szervezet. Ezek közül valóban saját
immunrendszerünk épségéért tehetünk a legtöbbet.

Gyógyszerekkel vagy megfelelő életmóddal?
A napi mozgás, a szellőztetés, a helyes táplálko-

zás nagyon fontos, de a vitaminok pótlása is szüksé-

A csontritkulásról
Sokan azt hiszik, hogy a csontritkulás
időskori betegség, pedig a probléma a
gyermekkorból eredeztethető. A kalci-
umbevitelben az első 25 év a meghatá-
rozó, mert a csontállomány addigra fej-
lődik ki, utána már csak veszít ásványi-
anyag-tartalmából. A kalcium beépülé-
sét a D-vitamin és a mozgás segíti elő.

Gyermekkorban kell odafigyelni
A csontozat erősségét az öröklött hajlam
határozza meg, de befolyásolhatják a kör-
nyezeti hatások, a táplálkozás vagy vala-
milyen tartós betegség. Ha a kalciumbe-
vitel alacsony gyermekkorban, akkor a
csont nem képes a maximális tömegét
elérni. Így 25 éves kor után már csak
csökkenni fog a csont tömege, az pedig

gessé válhat. A ma-
gyar lakosság 95
százaléka ilyenkor nem kap elég D-vitamint. Ezt ér-
demes pótolni, hetente egy alkalommal.

Mi a helyzet a C-vitaminnal?
Sok beteg keres fel azzal, hogy doktor úr, köhögök,

adjon valami erőset. Jó, mondom, paprika jó lesz? Ez
persze nem teljesen vicc, hiszen a paprikában sok a C-
vitamin. Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin magyar fel-
fedezője napi ezer milligrammot evett belőle, nem tud-
juk, ez szerepet játszott-e abban, hogy szerencsére na-
gyon sokáig élt. Mai tudásunk szerint az emberek 98
százalékának elegendő a napi 80 milligramm C-vitamin,
de ha többet eszünk belőle, az sem okoz bajt, a felesleg
a vizelettel távozik. Túlzott mennyiség bevitelénél has-
menés azért előfordulhat, megadózisok esetén pedig
vasmérgezés kialakulását is feljegyzi a szakirodalom. 

nem mindegy, hogy 45 vagy 65 éves kor-
ban éri el a csont a töréshatárt. Különö-
sen a nőknél fontos, hogy honnan indul
el a csökkenés a menopauza után. Ha
gyerekkorban odafigyelnek, akár 5-10
évet lehet nyerni és súlyos combnyak-
vagy csigolyatörést elkerülni. Magyaror-
szágon csaknem egymillió embert érint
az időskori csontritkulás.

Fontos a D-vitamin és a kalcium
D-vitamint elsősorban a téli, kora tavaszi
időszakban érdemes szedni, hiszen köz-
tudott, hogy napfény hatására termelő-
dik a szervezetben, ami ebben az idő-
szakban kevés. A kalciumszükséglet
nagy részét viszont megfelelő étkezéssel
(elsősorban tejtermékek fogyasztásával)

lehet fedezni. Sőt, az így bevitt kalcium
felszívódása sokkal jobb, mint ha valaki
tablettát szedne. Az egészséges embe -
rek nagy része, ha megfelelően, válasz-
tékosan táplálkozik, elegendő tejtermé-
ket fogyaszt és D-vitaminnal jól el van
látva, biztosítani tudja a megfelelő kalci-
umszintet szervezetében.

Hasznos tanácsok
Ha korán áll fel a gyermek és görbült a
csontja, nem kell megijedni, megfelelő
D-vitamin-pótlással, évek alatt szépen
kiegyenesedik. A szülők figyeljenek
oda, hogy ha a gyerek nem szereti a te-
jet, tejtermékeket, más módon adjanak
neki kalciumot. Nyáron a déli órákban
nem ajánlott napra menni, de délelőtt

és délután igen. Ha a gyerek egész nap
be van kenve magas faktorú fényvédő
krémmel, nem tud D-vitamint termelni,
hiába van napon! Ha a gyereknek 16
éves koráig egyszer-kétszer törik csont-
ja nagy eséskor, az nem jelent feltétle-
nül csontbetegséget, de ha négyszer-
ötször is előfordul kisebb traumára is,
akkor érdemes orvoshoz vinni, kivizs-
gáltatni. Nem azért fáj a csontja a gye-
reknek, mert növésben van, hanem
mert D-vitamin-hiányos. Ha azt norma-
lizálják, a csont kalciumtartalma meg-
felelő lesz, a fájdalom is elmúlik. A D-vi-
tamin túladagolásának kicsi az esélye:
ha valaki az ajánlott mennyiség tízsze-
resét fél éven keresztül szedi, akkor le-
het baja (pl. veseköve).

Hizlaló fogyókúra
Gyakran előfordul, hogy valaki fogyókú-
rába kezd és mégis meghízik. Ez azért le-
het, mert a fogyókúra felboríthatja a
szervezet egyensúlyát. A legtöbb diéta
előírásai túlságosan
szigorúak, például a
zsír elhagyása szén-
hidrát-többlethez ve-
zethet, amit a szerve-
zet képtelen elégetni.
Amikor a diéta bizo-
nyos ételek korlátlan
fogyasztását engedi,
előfordulhat, hogy többet fogyasztunk
belőle, mint amire a szervezetének szük-
sége van. A fogyás és a testsúly megtartá-
sa következetességet kíván, olyan diétát
kell választani, amit tartani is lehet.

Ha túl sok a cukor
Több mint háromszorosára nő a szív- és ér-
rendszeri betegségek okozta halálozás ve-
szélye azoknál, akik napi kalóriabevitelük
egynegyedét hozzáadott cukorból fedezik –

derült ki egy nagy-
szabású amerikai
kutatásból. A cu-
kor hízást okoz-
hat, a túlsúly pe-
dig növeli a szív-
betegségek esé-
lyét. Az Egészség-

ügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai sze-
rint a hozzáadott cukor nem lehet több a
napi kalóriabevitel tíz százalékánál, ez fér-
fiaknál nagyjából 70, nőknél 50 gramm.



26 / + / 2014. február 28.

KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A Pannon-Víz Zrt. idén ünnepli fennállásá-
nak 130. évfordulóját. Szeretnénk ebbôl az
alkalomból minél több fényképet felkutatni
a társaság mûködési területérôl. Fiókok-
ban, családi fényképalbumokban biztosan
van még olyan felvétel, amely mindannyi-
unk szánára érdekes lehet. Várjuk az egy-
kori vízmûves munkások portréit, vagy ép-
pen egy régi építkezésen, csôfektetésen, víz-
torony építésekor készült fotókat is.

Ha küld nekünk szkennelve, e-mailben
ilyen felvételt a kviz@pannon-viz.hu
címre, megnyerheti az „Ivóvíz honfogla-
lása” címû exkluzív albumot, ami a ma-
gyarországi viziközmû-szolgáltatás tör-
ténetét mutatja be.

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.

Régi VÍZMÛVES
KÉPEKET keresünk!szerző: győr-szol

A magyar távhőszolgáltatók fon-
tosnak tartják, hogy a lakosság mi-
nél szélesebb köre ismerhesse
meg a távhőellátás társadalmi,
gazdasági és környezeti előnyeit. A
Magyar Távhőszolgáltatók Szak-
mai Szövetsége ezért kezdemé-
nyezte, hogy minden évben márci-
us 6-án az energiatakarékossági vi-
lágnappal egy időben rendezzék
meg a távhőszolgáltatás napját.

A felhíváshoz a Győr-Szol Zrt. is
csatlakozik, és március 6-án nyílt na-
pot tart a távhőszolgáltatási igazga-
tóság Rozgonyi utcai telephelyén.
Az érdeklődők szakavatott kollégák
kíséretében bejárhatják a győri táv-
hőellátás „szívét”, a fűtőerőművet.
Közelről láthatják, hogy hol termelik
meg azt a hőt, ami távhőhálózaton
és a hőközpontokon keresztül eljut
a város 24 ezer lakásába. Megnéz-
hetik a kazánokat, a hővezénylő köz-
pontot, a gázmotoros erőművet, sé-
tálhatnak a 80 és 101 m-es kémé-
nyek tövében. Megismerhetik, hogy
miért környezetbarát, miért bizton-

Bemutatkozik
a távhőszolgáltató

ságos a távhőellátás, miért lehet fon-
tos eszköz a megújuló energia hasz-
nosításában.

A nyílt napra 12 és 14 óra között
iskolák, osztályok jelentkezését vár-
ják. A lakossági megtekintés 14 és
17 óra között zajlik, a kis létszámú
csoportok egész órakor indulnak,
az utolsó csoport 17 órakor kezdi
meg a bejárást. Az elhangzottakra
érdemes lesz figyelni, mert a rende-
zők játékos totóval készülnek, a leg-
jobb eredményt elérő látogatók pe-
dig ajándékcsomagot is kapnak.

Gyülekezés a Győr-Szol Zrt.
távhőszolgáltatási igazgatóságá-
nak Rozgonyi utcai telephelyén
(9028, Győr, Rozgonyi u. 44.), a
porta előtt, a kerékpártárolónál
lesz. A nyílt napra 2014. március 5-
én 12 óráig a media@gyorszol.hu
e-mail címen lehet jelentkezni. A
regisztráció azért fontos, mert a
szervezők csak az előzetesen e-
mailben feliratkozóknak tudják ga-
rantálni, hogy a kiválasztott idő-
pontban mehessenek be a műkö-
dő üzembe, amelyet mindenki a
saját felelősségére látogathat.

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

Már gyűjtik a Győr-Szol Zrt. munkatársai a városi
köztemetőkben a faleveleket. A munka két ütem-
ben zajlik: az első ősszel, a második tavasszal ak-
tuális. A mostani gyűjtés március közepéig tart, cél,
hogy a húsvét előtti időszakra a sírkertek megfelelő
képet mutassanak a látogatók számára. Az össze-
gyűlő több száz köbméter lombot a Győr-Szol Zrt.
elszállítja, majd a komposzt-előállítás során hasz-
nosítja. Jelenleg a nádorvárosi köztemetőben és
Győr kisebb köztemetőiben folyik a takarítás, a ro-
mán katonai temető már készen van, a révfalui és
a Templom úti temető folyamatban van.

Tavaszi lombgyűjtés
a köztemetőkben
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APRÓ HIRDETÉS

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: 12 millió forint
Érd.: +36-30/936-2517

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

Gyõr, Töltésszer u. 18. • 96/518-423 • amstelhattyu@t-online.hu

Ünnepeljék a NŐNAPOT
az Amstel Hattyú Fogadóban március 7-én!

Asztalfoglalás elérhetőségeinken: 

• Kedvezményes menüajánlatok
• Meglepetés koktélok
• Élőzene

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

ÁLLÁS
Leinformálható középkorú
hölgy takarítást, bevásárlást, pedikűrt és ma-
nikűrt vállal! 06-20/211-7884

SZOLGÁLTATÁS 
Beton- és téglafalra tárgyak felfúrása,
rögzítése és mindennemű villanyszerelés, bojler-
tisztítás. Érdeklődni: 06-30/314-3370.

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

Irodák és egyéb intézmények takarítását bízza
szakértőre! Győrben, Ménfőcsanakon, Győrújba-
ráton és Nyúlon. Tel.: 06-30/425-2493.

Környezetvédelmi szolgáltatás,
tanácsadás, ügyintézés teljes
körűen! Sokéves tapasztalattal, széles körű re-
ferenciákkal vállaljuk kis és nagy cégek környezet-
védelmi feladatainak ellátását, nyilvántartásának
vezetését, hatósági ügyintézését, képviseletét.
Közeledik a kötelező éves beval-
lások benyújtásának határideje!
Lépjen időben, forduljon hoz-
zánk bizalommal! Érd./Tel.: +36-
30/897-0405.

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

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

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

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

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

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. 06-30/542-0720 

Kertásás, fakivágás, gyökérkivétel, met-
szés, sövényvágás, fűnyírás, kaszálás, kertfenntar-
tás! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.
Lomtalanítást vállalok, ingyen kitaka-
rítom pincéjét, lakását, felesleges holmit elszállí-
tok. 06-70/663-2775

EGYÉB
Magas áron vásárolok zongorákat, ré-
gi hangszereket, antik varrógépet, bútorokat, vit-
rintárgyakat, porcelánokat, festményeket, pénzér-
méket, teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, satukat, esztergakéseket, menetvá-
gókat, menetfúrókat, kisgépeket, komplett műhe-
lyeket vásárolok! Tel.: 06-20/415-3873.

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

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

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 E Ft). Új SZOCPOL, támo-
gatott 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 ga-
rázs. Irányár: 1,6 M Ft. 06-30/856-9664

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

KIADÓ
Iroda kiadó 18 m2, Győr belvárosá-
ban, frekventált helyen. Érdeklődés: 06-
96/525-060, 06-70/321-3764.

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

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

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

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

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

Debreceni 2 szobás, 51 m2-es, igényesen felújított
önkormányzati lakásom Győrben vagy Észak-Du-
nántúlon található nagyvárosi önkormányzati la-
kásra cserélném. +36- 20/540-7640

Eladó Győr-Marcalvárosban háromszoba-hallos,
felújított, 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
(tereprendezés, füvesítés alatt), 28 m2-es, 4 helyi-
ségből 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, terasz-
szal, kocsibeállóval. Irányár: 11,9 M Ft. Telefon: 06-
20/327-8603.

LAKÁSCSERE 
Győri, 36 m2-es, önkormányzati, összkom-
fortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hőszigetelt,
műanyag ablakos, acél bejárati ajtós lakásomat el-
cserélném Győri, 1,5-2 szobás, 44-49 m2-es, össz-
komfortos, önkormányzati lakásra. Tel.: 06-
70/633-4773.

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

Nádorvárosi, 49 m2-es, 2 szobás, összkomfortos,
teljesen felújított, határozott-határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, győri hasonló alapte-
rületű, 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 lakásra. (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 lakásra. (Hirdetési
szám: 100.) Érd.: Győr Szol-Zrt., 06-96/511-420.

ALBÉRLET
Igényes, megbízható bérlője
lennék hosszú távon, berendezés nél-
küli, 1,5-2 szobás, max. 50 m2-es, alacsony
fenntartású, világos, csöndes győri vagy környéki
téglalakásnak! Tel.: 06-20/494-0427.

Belváros közepén lévő csendes társas-
házban bérbe adnám 1. emeleti, 2 szoba+hallos
(parkettás, járólapos) 103 m2-es, üres lakásom, 2
havi kaució fizetésével megbízható, fizetőképes
cégnek v. magánszemélynek. Legjobb választás
irodának, rendelőnek. Érd.: 06-20/366-8480.

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

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

Marketing, marketingkutatás, kommunikáció, szoci-
ológia tantárgyakból gyakorlati szakember korrepe-
tálást, 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

WORK FORCE KFT. 
GYÔRI KIRENDELTSÉGE
keres azonnali belépéssel határozatlan
idejû munkaszerzôdéssel munka-
vállalókat az alábbi pozícióra:

• TARGONCAVEZETÔKET
Feltétel: targoncavezetôi tapasztalat

csak elektromos típusra 
Amit kínálunk: klasszikus 3 mûszak vagy folyamatos mûszak-

rend, határozatlan idejû munkaszerzôdés,
útiköltség-térítés, próbaidô letelte után
átvételi lehetôség a munkaadó részérôl,
bruttó 135.000—150.000 Ft alapbér.

Jelentkezni: wfgyor@work-force.hu
További információ: hétfôtôl péntekig 8—15 óráig

az alábbi telefonszámon 20/505-0424

Győr-szigeti új építésű, 50 m2-es,
II. emeleti, igényesen berendezett és felszerelt,
alacsony rezsijű lakás kiadó.

Tel.: 30/846-2682

Lakás kiadó



SPORT GÁLA

28 / + / 2014. február 28.

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Gálaesten köszöntötték váro-
sunk legjobb sportolóit, akiket
négy kategóriában díjazott a
Győri Sportcsillagok Emlékeit
Gyűjtő Alapítvány kuratóriuma.
Kiderült, ki az év felfedezettje,
emellett átadták a Győr Sport-
jáért Életműdíjat és két különdíj
is gazdára talált.

A győri önkormányzat és a Győri
Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapít-

vány kuratóriuma az ETO Hotelben
rendezte meg hagyományos gáláját,
melyen a tavalyi év legjobb sportolóit
köszöntötték. A több mint másfél év-
tizedes múlttal rendelkező, „Az Év
Sportolója Győrött 2013” elnevezésű
gálaesten négy kategóriában hirdet-
tek győztest. 

Borkai Zsolt polgármester, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke meg-
nyitó beszédében kiemelte, számta-
lan fantasztikus eredményt értek el
a város sportolói az elmúlt évben.
Mindehhez csapatmunka és elhiva-
tottság kellett, valamint az a biztos
háttér,  amelyet Győr biztosít  a

Győr sportcsillagait köszöntötték
versenyzők számára. Emellett szük-
ség van az olyan példaképekre, mint
amilyenekké maguk a díjazottak is
váltak. A városvezető hozzátette, re-
ményei szerint a sportolók idén is
legalább annyi örömöt szereznek,
mint tavaly tették. 

Elsőként a nőket díjazták, ebben
a kategóriában pedig taroltak a ka-
jakosok, a legjobb három versenyző
egyaránt a Graboplast Győri VSE
színeiben öregbítette városunk hír-
nevét. A harmadik Douchev-Janics
Natasa, a második Fazekas Kriszti-
na, míg az első Csay Renáta lett. A

díjak átadásakor mégis három férfi
állt a színpadon, különböző okok mi-
att ugyanis egyik díjazott sem tudott
jelen lenni, így az elismeréseket To-
kár Krisztián, Ábrahám Csaba és
Sztanity László vették át. 

A férfiak között a harmadik he-
lyen a Patent Győri Lövészklub futó-
céllövője, Sike József végzett. A má-
sodik Kelemen Balázs, a WBO nagy-
középsúlyú interkontinentális bajno-
ki címét birtokló ökölvívó lett, míg az
első helyen ismét a Graboplast Győ-
ri VSE kajakosa, a szinte örökös baj-
noknak tekinthető Kammerer Zoltán
zárta a szavazást. 

A csapatok egymást múlták felül
a tavalyi évben, bajnoki címek, ku-
pagyőzelmek és nemzetközi kupasi-
ker jelezte a győri együttesek kitűnő
formáját. A harmadik a Rába ETO
bajnok és kupagyőztes futsalcsapa-
ta, a második a bajnok és Szuperku-
pa-győztes Győri ETO FC labdarú-
gócsapata, míg az első a Győri Audi
ETO KC bajnok, kupagyőztes és
Bajnokok Ligája-győztes női kézi-
labdacsapata lett. A triplázással a
klubtörténet legnagyobb sikerét el-
érő, minden lehetséges címet

begyűjtő kézilabdázók elsőségéhez
nem férhetett kétség. 

Az edzők között Szabados Kriszti-
án, a Graboplast Győri VSE kenuedző-
je végzett a harmadik helyen, a máso-
dik a bajnok labdarúgócsapat edzője,
a szövetségi kapitánynak kinevezett
Pintér Attila lett, a legjobbnak pedig a
BL-győztes sikerkovácsot, Ambros
Martint választották. 

Az év felfedezettjének Lakatos
Zsanettet, a Graboplast Győri VSE
kenusát választották meg a kurató-
riumi tagok. Tizenötödik alkalom-
mal adták át a Győr Sportjáért Élet-
műdíjat, melyet ezúttal a városi súly-
emelés atyja, Karácsony Ádám

vehetett át. A 75 éves szakember
előbb a Rába ETO, majd a zöld-fe-
hér szakosztály megszűnését köve-
tően a Rekard SE vezetőjeként so-
kat tett a sportág fennmaradásáért. 

Az est zárásaként két külödíjat is
átadtak, közülük egyet hagyomány-

teremtő szándékkal. A Győri Vízügy-
Spartacus Evezős Klub férfi nyolcas
egysége az egyesület 136 éves tör-
ténete során először nyert magyar
bajnoki címet Kiss László vezetőed-
ző irányításával. A sportágtörténeti
sikert elérő egység a Magyar Sport-
újságíró Szövetség különdíját vehet-
te át Pajor-Gyulai László elnöktől.
Az evezősöknek Borkai Zsolt Ezüst
Emlékérmet és díszoklevelet adott
át, aki hagyományteremtő szándék-
kal minden évben azt a győri spor-
tolót, sportközösséget vagy szakve-
zetőt szándékozik kitüntetni, aki ki-
emelkedő eredményével példakép-
ként állítható a győri fiatalok elé. 
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Vasárnap este a záróünnepséggel véget ért a XXII. téli
olimpia Szocsiban. Az éremtáblázat élén tizenhárom
elsőséggel a házigazda Oroszország végzett, megelőz-
ve a tizenegy aranyat gyűjtő Norvégiát és a tíz bajnoki
címet szerző Kanadát. A tizenhat tagú magyar csapat
tagjai közül pontszerző lett a hatodik helyen végzett női
rövidpályás gyorskorcsolya-váltó, Miklós Edit pedig az-

A Győri Audi ETO KC – egyelőre egyedüli csapat-
ként – mind a huszonkét mérkőzését lejátszotta a
női kézilabda-bajnokság alapszakaszában. A zöld-
fehérek huszonegy győzelemmel és egy vereség-
gel zártak, ami a többi mérkőzés eredményétől
függetlenül az első helyet jelenti a címvédő számá-
ra. A győriek szombaton közvetlen utánpótlásuk
ellen léptek pályára Veszprémben, ahol kiütötték
a fiatalokat. Róth Kálmán együttese a hétközi ku-
pamérkőzéssel a lábában – a veszprémiek a Duna-
ferr legyőzésével bejutottak a legjobb négy közé –
nem bírta tartani a lépést a találkozót végig komo-
lyan vevő győriekkel. A szünetben 24–6-ra vezet-
tek a vendégek, akik végül 44–13-ra nyertek. Ked-
den Debrecenben lépett pályára az Audi ETO, ahol
a hazaiak alaposan meglepték a címvédőt a mér-
kőzés elején. A zöld-fehérek aztán fordítottak, de
a szünetben csupán 15–14-re vezetett Ambros
Martin együttese. A második játékrészben azon-
ban feljavult a győri védekezés, ennek köszönhe-
tően már tízgólos is volt a különbség, a győriek vé-
gül 29–20-ra győztek. A csapat legközelebb szom-
baton 20.30 órakor a Krim Ljubljana otthonában
szerepel a Bajnokok Ligájában. 

Az ETO-SZESE hazai pályán 23–21-es vereséget
szenvedett el az Orosháza ellen az élvonalbeli férfi ké-
zilabda-bajnokságban. Kiegyenlített első percek után
a vendégek jutottak előnyhöz, de a szünetben egy
góllal a zöld-fehérek vezettek. Sokáig fej fej mellett
haladtak a csapatok, de a hajrá az orosháziaknak si-
került jobban, így elvitték a két pontot Győrből. A ha-
zaiak játékában sok volt a kapkodás, pontosabb já-
tékkal nyerhető lett volna a mérkőzés. Az ETO-SZESE
számára a negyeddöntő jelentette a végállomást a
Magyar Kupában, a Tatabánya ugyanis kettős győze-
lemmel jutott be a legjobb négy közé. Januárban 34–
24-re győztek a kék-fehérek, akik a szerdai visszavá-
gón 28–18-ra bizonyultak jobbnak a győrieknél az
egyetemi csarnokban. A csapat a folytatásban szom-
baton 18 órakor Vácon, majd hétfőn 18 órakor Veszp-
rémben lép pályára. 

A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem együttese
a második helyezett MTK-Törökbálint ottho-
nában lépett pályára a férfi kosárlabda NB
I/B-ben. A vendégek szerettek volna szoros
mérkőzést játszani, ami a harmadik negyed
közepéig sikerült is. A győriek ekkor azon-
ban kezdtek elfáradni, és a jobb játékerőt
képviselő hazaiak felőrölték ellenállásukat.
A végeredmény 98–71 lett az MTK javára,
de a győriek ezúttal példaértékűen játszot-
tak. A csapat pénteken 19 órakor a Bonyhá-
dot fogadja a folytatásban. 

Véget ért a téli olimpia
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zal, hogy lesiklásban hetedik lett, minden idők legjobb
magyar ötkarikás síeredményét érte el. Nagy Zsig-
mond csapatvezető a megérkezés alkalmából rende-
zett sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy a küldöttség
komoly belső erőről tett tanúbizonyságot Szocsiban,
ahol többen bizonyították, hogy a legerősebb mezőny-
ben is képesek kiemelkedő eredményekre. 

Az első helyről
várják a folytatást

Elfáradtak
a hajrára

Túl sok volt a kapkodás

Vereségek részsikerekkel
Nehéz hete volt a Hat-Agro UNI Győr női kosárlab-
dacsapatának, amely hét nap alatt három komoly
mérkőzést játszott. A zöld-fehérek múlt csütörtökön
a Bourges együttesét fogadták az Euroligában, és há-
rom negyeden keresztül remekül játszottak. Az utolsó
negyedre azonban elfogyott az erő, a francia listave-
zető így 64–48-ra győzött. Vasárnap a Sopron érke-
zett Győrbe a bajnokságban, és ugyan félidőben még
az új irányítóval, a horvát Martina Gambirazával felálló
hazaiak vezettek, a folytatásban megijedtek a lehető-
ségtől és sok hibát vétettek. A címvédő soproniak vé-
gül 97–68-ra nyertek a megyei rangadón. A csapat a
Kayseispor ellen zárta az Euroliga csoportkörét, a há-
rom sérült játékost nélkülöző győriek pedig elfogytak
a végére, így súlyos, 91–37-es vereséget szenvedtek.
A zöld-fehérek nyeretlenül búcsúztak a sorozattól, de
a szeptemberi busztragédiát követően már a részvé-
tel is dicséretet érdemel. A csapat szombaton 17 óra-
kor Miskolcon lép pályára, majd kedden 18 órakor a
PEAC látogat Győrbe. 
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Közel három hónapos szünet után folytatódnak az
OTP Bank Liga küzdelmei. A táblázat harmadik he-
lyén álló Győri ETO FC rangadóval kezd, a zöld-fe-
hérek vasárnap 16.30 órakor a Ferencváros ellen
játszanak a Puskás-stadionban. Amint arról beszá-
moltunk, a címvédőnél edzőváltás történt, miután
Pintér Attilát nevezték ki szövetségi kapitánynak. A
győriek kispadjára a legutóbb Pakson dolgozó Hor-
váth Ferenc ült le. 

A klub mindössze egyetlen játékost szerződtetett
a téli átigazolási időszakban, a kapus Pogacsics Krisz-
tián az FC Bihortól érkezett fél évre kölcsönbe. Tarmo
Kink Kaposváron folytatja, Lázok János visszatért
Paksra, Linas Pilibaitis hazaigazolt Litvániába és a Zal-
giris Vilnius csapatához szerződött. Kiss Máté Mező-
kövesden, Simon András pedig Kecskeméten futbal-
lozik kölcsönben. Szasa Sztevanovics visszavonult és
sportigazgató lett, Tokody Tibor pedig ugyan edzés-
ben marad, de technikai vezetőként dolgozik tovább.

A magyar válogatott a görögökkel, a ro-
mánokkal, a finnekkel, az északírekkel
és a Feröer-szigetekiekkel került egy
csoportba a 2016-os franciaországi
labdarúgó Európa-bajnokság selejte-
zőjének sorsolásán. A csoportokból a
győztes és a második automatikusan
kijut az Eb-re, amelyre a legjobb cso-
portharmadik is részvételi jogot nyer. A
fennmaradó nyolc csoportharmadik
oda-visszavágós rendszerű pótselejte-
zős párharcokban dönt majd a fennma-
radó továbbjutó helyekről. A magyar vá-
logatott éppen a finnekkel játssza idei
első meccsét, Pintér Attila a március 5-ei
győri barátságos mérkőzésen debütál
majd a kispadon. A találkozó szerdán
18 órakor kezdődik az ETO Parkban, az

A Rába ETO 8–1-re győzött a Colorspectrum Aramis vendé-
geként az élvonalbeli futsalbajnokság hétfő esti mérkőzésén.
A címvédő ezzel a sikerrel bebiztosította első helyét az alapsza-
kaszban. A zöld-fehérek ebben a bajnokságban mindössze
egyszer nem tudtak nyerni, akkor az Aramis volt képes pontot
rabolni Győrből. A zöld-fehérek most alaposan visszavágtak
az őszi döntetlenért, a szünetben már 4–0-ra vezettek a ven-
dégek, akik a második félidőben is betaláltak négyszer, a ha-
zaiak erejéből csupán a szépítésre futotta. Fabio kétszer volt
eredményes, mellette Alvarito, Dróth, Carlinhos, Juanra és
Carlitos iratkozott fel a góllövőlistára, Frank pedig saját kapu-
jába talált. A Rába ETO az alapszakasz utolsó mérkőzésén hét-
főn 18.15 órakor a MAFC együttesét fogadja a Magvassyban.

A Magyar Kupában a 17–3-as győri győzelem után Sze-
geden 9–5-re győzött a Rába ETO, és így kettős győzelem-
mel jutott be a legjobb négy közé. A négyes döntőt Berety-
tyóújfalun rendezik március 8-án és 9-én, a zöld-fehérek
az elődöntőben a Veszprémmel találkoznak, míg a másik
mérkőzésen a házigazda Berettyóújfalu a MAFC együtte-
sével csap össze a döntőbe jutásért. 

A győri közgyűlés döntött az idei évi
sporttámogatási pályázatok kiírásáról.
A pályázati úton támogatott sportszer-
vezetek (kiemelt és nem kiemelt sport-
ágak), valamint az utánpótlás-neve-
lés/fejlesztést végző alapítványok tá-
mogatására fordítható pénzkeret
215.000.000 forint. A támogatás
2014-ben megvalósított, illetve meg-
valósítandó célokra igényelhető, köz-
tük az utánpótlásképzés és -nevelés tá-
mogatására, működési támogatásra,
beruházásra és felújításra. A győri ön-
kormányzat az egyéni, eredményes
versenyzőket is támogatni kívánja, itt a
pénzkeret 15.000.000 forint. A támo-
gatás korosztályos válogatott verseny-
zők felkészülésére, versenyzésére,
sporteszközeik beszerzésére, valamint
a 2017. évi nyári Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál lehetséges győri résztve-
vőinek felkészülésére fordítható. 

Az „egyéb sporttámogatás” csoport-
ba tartozó egészségkárosult sportolók-
kal foglalkozó sportszervezetek és intéz-
mények támogatására 3.000.000 forin-
tos keret áll rendelkezésre, amelyből
sportrendezvényeken való részvételre,
működési támogatásra, eszközvásárlás-
ra, beruházásra és felújításra lehet pá-
lyázni. A pályázatok beérkezési határide-
je: 2014. március 7., péntek 12.00 óra.
Pályázati adatlapok és pályázati útmuta-
tók a pénteki közgyűlési döntést követő-
en megtekinthetők: Győr MJV Polgár-
mesteri Hivatal Sportügyi Osztályán,
Győr, Városház tér 1., illetve letölthető a
www.gyor.hu honlapról. Információ:
Győr MJV Polgármesteri Hivatal Sport-
ügyi Osztály (9021 Győr, Városház tér 1.,
illetve telefonon: 96/527-708).

Tavaszi futballrajt győzelemmel
Az együttes szerdán lejátszotta idei első tét-

mérkőzését, a zöld-fehérek a Ligakupában hát-
rányból fordítva Dudás és Rudolf góljaival 2–1-re
győzött a DVSC ellen. A továbbjutás két mérkőzé-
sen dől el, a visszavágót kedden 17 órakor játsszák
Debrecenben. 

Hétvégén a Gyirmót is megkezdi szereplését az
NB II-ben, a bajnoki főpróbán Sisa Tibor együttese
hazai pályán 4–0-ra győzött a Dorog ellen. A csapat-
tól a téli átigazolási időszakban hatan távoztak: Fi-
tos László (Kozármisleny), Csizmadia Csaba (Pápa),
Holczer Ádám (Kozármisleny), Guttyán Ferenc
(Csorna), Kelemen Patrik (Hatvan) valamint Eger-
szegi Tamás (DVTK). Az érkezési oldalon két név
szerepel, Andorka Péter (Haladás) és Somogyi Csa-
ba (Fulham) csatlakozott a kék-sárgákhoz. A Gyir-
mót, amely a táblázat nyolcadik helyéről várja a ta-
vaszi folytatást, szombaton 14.30 órakor Siófokon
lép pályára. 

Sporttámogatás
2014-ben is

Alapszakasz-győztes a Rába ETO

Győrben a labdarúgó-válogatott
érdeklődést jelzi, hogy Győrben már el-
fogyott az összes jegy. 

„A román válogatottról friss emléke-
ink vannak, ellenfelünk volt a legutóbbi
vb-selejtezőn, és bennünket megelőz-
ve lett második a csoportban, a pótse-
lejtezőn éppen azzal a görög válogatot-
tal szemben maradt alul, amelyet most
ugyancsak mellénk sorsoltak” – fogal-
mazott Pintér Attila. „A finnek nagyon
komoly eredményeket értek el az utób-
bi időszakban. Egyelőre ennél többet
nem szeretnék mondani az ellenfelek-
ről, a következő időszak feladata lesz,
hogy alaposan feltérképezzük őket an-
nak érdekében, hogy ősztől a lehető
legjobb eredményeket érjük el a tét-
mérkőzéseken.”
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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.

AJÁNLJUK
FEBRUÁR 28., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00: Győr-Szol-Széchenyi Egyetem–Bonyhá-
di KSE (NB I/B-s mérkőzés, Magvassy-csarnok)

MÁRCIUS 1., SZOMBAT
Evezés
9.30: Ergométeres Országos Bajnokság
(nyílt verseny, egyetemi csarnok)

Női futsal
10.00: Rába ETO–BME Docler Akadémia
(NB I-es mérkőzés, Magvassy-csarnok)

MÁRCIUS 3., HÉTFŐ
Futsal
18.15: Rába ETO–MAFC BME Docler Akadé-
mia (NB I-es mérkőzés, Magvassy-csarnok)

MÁRCIUS 4., KEDD
Női kosárlabda
20.00: Hat-Agro UNI Győr–PEAC-Pécs NKK
(NB I-es mérkőzés, Magvassy-csarnok)

MÁRCIUS 5., SZERDA
Labdarúgás
18.00: Magyarország–Finnország (barátsá-
gos válogatott mérkőzés, ETO Park)

A Méhecske Közhasznú Alapítvány ötödik alka-
lommal rendezett ergométerversenyt Győrött fo-
gyatékkal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek ré-
szére. Székely Márta, az alapítvány elnöke el-
mondta, évről évre többen sportolnak a fogyaték-
kal élők közül, ezt a résztvevők száma is bizonyítja.
Idén minden eddiginél többen, hetvenen ültek er-
gométerre az Árkádban, köztük Lengyel Mónika
és Németh Szabolcs, akik nemzetközi szinten is
jó eredményekkel büszkélkedhetnek. A versenyt
az ETO-SZESE kézilabdázói is színesítették, akik
egy betétfutam erejéig maguk is felültek az ergo-
méterre. Az ötszáz méteres futam után a kézilab-
dázók egyöntetűen elismerésüket fejezték ki a fi-
ataloknak, akik a különböző nehézségeik ellenére
ilyen kemény sportban állnak helyt.

A Győri Vízügy-Spartacus Eve-
zős Klub egymást követő har-
madik évben rendezheti meg az
evezős ergométer országos baj-
nokságot. A megmérettetés
szombaton 9.30 órakor kezdő-
dik az egyetemi csarnokban. 

„Az eddigi versenyek sikere
után idén nem kellett pályáznunk
a rendezésre, ezúttal felkértek,
hogy legyünk mi a házigazdák.
Nagy köszönet jár a városvezetés-
nek, nélkülük nem jött volna létre
ez a színvonalas rendezés” –

Ergométerverseny
kézilabdázókkal

Rekordlétszám az ob-n
mondta lapunknak Papp Oszkár
klubigazgató. „Idén rekordlétszá-
mú versenyző nevezett, több mint
hétszáz igazolt és mintegy kétszáz -
ötven amatőr evezős indul az or-
szágos bajnokságon. Emellett
most rendezzük meg a SportXXI
program regionális döntőjét, így
számos tehetséges fiatal is rajthoz
áll. A versenyzők összesen húsz er-
gométeren húzzák majd, amit a
nézők kivetítőkön is követhetnek, a
verseny a létszám miatt várhatóan
egészen este nyolcig tart majd.”
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MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

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 ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

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

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat a 96/50-50-50-es szá -
mon. Hívható hétfőtől szerdáig
7–16 óráig, csütörtökön 7–19
óráig, pénteken 7–16 óráig. 

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

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8–16,
csütörtökön 7–19 óráig, pénte-
ken 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. Köz-
területi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld szá-
mon. Ügy fél szolgálat: 96/ 522-630.
Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30– 13.30 óráig.


