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4–5. oldal A város fejlődése
2015-ben is biztosított – jelentet-
te ki lapunknak Borkai Zsolt pol-
gármester. Az intézmények mű-
ködtetése, a város fejlesztése és a
gazdaságélénkítés kiemelt terület. 

11. oldal Azt mondják, kóros lé-
lekmegnagyobbodásban szenve-
dünk – utalt portré-riportunkban
Szina Kinga szentimentalizmusára.
A színésznő büszke arra, hogy ma
már győriként tekintenek rá.

28. oldal A multifunkcionális csarnok és a versenyuszoda átadá-
sa után az idén megkezdődhet az olimpiai sportközpont létesítmé-
nyeinek építése is, amelyek várhatóan 2017 februárjára készülhet-
nek el. Minderről Bolla Péter, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
szervezéséért felelős polgármesteri biztos számolt be a sportegyesü-
letek vezetőinek a napokban. 

Részletes
tévéműsor

15–18. oldal  Március 15-én kezdődik a
tavaszi fesztivál, mellékletünkben részletesen
beszámolunk a programokról, koncertekről,
előadásokról. 20–21. oldal

Nôk vezetô szerepben
Írásunk a 9. oldalon
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Március 16-án a győri görög
katolikus templom ad majd
otthont egy napra a több mint
300 éves Könnyező Máriapó-
csi Szűzanya csodatevő kegy-
képének.  A pócsi könnyezé-
sek sajátossága, hogy nem
egy ember látta őket, nem ti-
tokban történtek, hanem több
napon át zajlottak, sok tanú
tett róluk írásos vallomást, sőt
a második könnyezésnél
gyógyszerészek megvizsgál-
ták a könny összetételét is, és
megállapították, hogy emberi
könnyről van szó. Polgári Lász-
ló parókustól megtudtuk,
hogy a kép történetében má-
sodszor mozdul ki lakhelyéről,
és először lépi át a Duna vona-
lát. A kegyképpel kapcsolatos
részletes programot jövő heti
számunkban közöljük. 

Az idén felújítják a Rónay Jácint utcai,
a Kálóczy téri utat, de a révfalui Kos-
suth híd felújításának utolsó üteme is
megvalósul.

Az idei költségvetés Révfaluban
több útfelújítási beruházást is tartal-
maz, amelyek a városi főhálózatot
és tömegközlekedési útvonalakat
érintik. Ezzel kapcsolatban dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester, a vá-
rosrész egyik képviselője kifejtette,
bár a környéken az elmúlt években
számos fontos beruházás valósult
meg, 2015-ben az eddigieknél jóval
nagyobb és komplexebb fejlesztés
történik. Hozzátette, bár az építke-
zés kellemetlenséggel, lezárásokkal
jár majd, a munka végeztével az itt
élők közlekedése válik sokkal gördü-
lékenyebbé.

Fekete Dávid alpolgármester, Rév-
falu másik önkormányzati képviselője
hozzáfűzte, a múlt héten elfogadott
városi költségvetés minden eddiginél
több pénzt tartalmaz a fejlesztésekre,
ennek egyik fontos eleme a 650 millió
forint értékű révfalui fejlesztési cso-
mag. Kiemelte, a megújuló Kossuth
híd a Dunakapu térrel együtt igazán
impozáns látványt biztosít majd, a Ró-
nay utca és a Kálóczy téri úttest felújí-
tása pedig azok rossz állapota miatt
már nagyon időszerű.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője részletezte a feladato-
kat. Mint mondta, a Rónay Jácint ut-
ca felújításával kezdődik a munka,
azon belül pedig az úttengely alatt
húzódó csatornavezeték cseréjével a
Damjanich utca és Ady Endre utca
közötti szakaszon. A vezetéket 2,5 és
6,5 méter közötti mélységben kell el-
helyezni, emiatt a Rónay Jácint utcát
a Damjanich utca és Kálóczy tér kö-

A Széchenyi István Egyetemen folyó járműipari ku-
tatások tudományos eredményeit mutatta be a ha-
zai és a nemzetközi tudományos köröknek egy, a
múlt héten lezárult kétéves projekt. A pályázati
program kiemelt része volt a kutatói életforma nép-
szerűsítése is a tudományos utánpótlás biztosítása
érdekében. Dr. Dőry Tibor, a projekt szakmai veze-
tője fontos eredménynek tartja, hogy a résztvevők
bemutatták és továbbfejlesztették az egyetemen
működő hallgatói tudományos tevékenységet vég-
ző, önszerveződő és önkéntes tevékenységeket, to-

A tudományt és a kutatói életformát népszerûsítették
vábbá kifejlesztették a Student2Develop kompeten-
ciafelmérő, utánpótlás-nevelő és publikálást előse-
gítő rendszert. A projekt során elkészült egy össze-
tett informatikai hálózat, adatbázissal és web-es fe-
lülettel együtt. A pályázati konstrukció nem csak a
résztvevők fejlődéséhez adott jelentős impulzust,
hanem hozzájárult a „győri járműipari térség” nem-
zetközi térbe való beilleszkedéséhez is. A pályázat
által szervezett rendezvények pedig rengeteg hazai
és nemzetközi résztvevőt vonzottak, ezáltal jelentő-
sen növekedett az egyetem partnereinek száma.

A projekt konzorciumi partnerei, a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ és a Mérnökök a Járműves Műszaki
Felsőoktatásért egyaránt kiválóan végrehajtották a vál-
lalt feladataikat, rendezvényeikkel széles közönség szá-
mára hozták testközelbe a természet- és műszaki tu-
dományokat – tette hozzá a szakmai vezető.

„A járműipari tudományos eredmények megis-
mertetése és a tudományos utánpótlás biztosításá-
nak elősegítése a Széchenyi István Egyetemen” cí-
mű projekt az Európai Unió támogatásával, mintegy
138 millió forintból valósult meg.

Megújul Révfalu Belváros felôli kapuja
zötti szakaszon lezárják a forgalom
elől 2015. március 16-tól. Ez idő alatt
a Kálóczy téri egyirányúsítást felold-
ják, a kétirányú közlekedéssel bizto-
sítható lesz a CITY-járat és a 6-os
busz közlekedése is. 

A csatornavezeték cseréjét köve-
tően, várhatóan május közepétől visz-

szaadják a forgalom számára a Ró-
nay Jácint utcát, ekkor ideiglenesen
helyreállított burkolaton haladhat a
forgalom az autóbuszokkal együtt.
Ezzel egy időben lezárják a Kálóczy
teret a közműfelújítások és az útfelújí-
tás miatt. 

A tanszünet kezdetétől folytató-
dik a korábbi években megkezdett
Kossuth híd felújítása. A mostani és
egyben befejező ütem során új fes-
tést, korrózióvédelmet kap az acél-
szerkezet, megújul a híd díszvilágítá-

sa és új szigetelést, aszfaltréteget
kap az útpálya. A felújítás ideje alatt
a tanszünet végéig a hidat lezárják a
gépjárműforgalom elől, csak a gyalo-
gosok haladhatnak át a hídon. A Kos-
suth híd lezárásának ideje alatt újít-
ják fel a Kálóczy téri és Rónay Jácint
utcai útburkolatot is. 

A teljes beruházást az új tanév kez-
detére szeretnék befejezni, de az idő-
pontot befolyásolhatja egy esetleges
árhullám, hiszen a talajvíz szintjének
emelkedése a csatornázási munkákat
hátráltathatja. Az útkezelő szervezet
célja, hogy a felújítás dandárját a nyári
tanszünetre ütemezzék. A munka idő-
igénye, a csatornaépítéssel együtt
számolva, több mint 5 hónap, ezért el-
kerülhetetlenek a tanítási időszakban
bevezetendő korlátozások, amiért a
közlekedők türelmét kérik. 

Gyôrben
a máriapócsi
kegykép 
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A Széchenyi István Egyetem a
szakmai tudás megszerzése
mellett kiemelten fontosnak
tartja a felsőoktatási hallgatók
piacképes nyelvtudásához és
nyelvi bizonyítványhoz való jutta-
tását, ezért a most záruló, euró-
pai uniós támogatással megva-
lósult projekt keretében az intéz-
mény a szaknyelvi képzés és az
idegen nyelvi oktatás fejleszté-
sét tűzte ki célul. A mérnök és
közgazdasági szakok idegen
nyelvi oktatásának komplex fej-
lesztése, illetve munkaerő-piaci
elvárásokhoz történő igazítása
angol és német nyelven valósult
meg, és a fejlesztésében közre-
működött az egyetem Audi Tan-
széki csoportja, valamint közvet-
len munkaerő-piaci partnerek
és külföldi felsőoktatási intéz-
mények is.

A felsőoktatás tananyagai, ok-
tatási formái a XXI. század kezde-
tén radikálisan megváltoztak – a
következő évtizedekben ez a vál-
tozás folyamatosan tetten érhető
lesz. Az új oktatási környezetnek,

a megváltozott hallgatói hozzáál-
lásnak és az aktuális munkaerő-
piaci elvárásoknak való megfele-
lés komoly kihívást jelent az okta-
tók számára. A most befejezett
projektben az intézmény célul
tűzte ki, hogy a módszertani le-
hetőségek minden formáját fel-
használja a sikeres nyelvoktatás
fejlesztésének érdekében. A pro-
jekt keretében 10 új nyelvi tan-
anyag készült el, amelyek megta-
lálhatók az egyetemi Moodle
rendszeren: az alapfok angol,
komplett vizsga-előkészítő kur-
zustól egészen a német prezen-
táció, tárgyalástechnika, levele-
zés, állásinterjúk kurzusig.

Ennek segítségével a hagyo-
mányos előadások szerepe is
megváltozik; személyre szabott
konzultációvá, a gyakorlati isme-
reteket elmélyítő órákká válik. A
projekt keretein belül fejlesztet-
ték a LEXINFO nyelvi vizsgarend-
szert, mely az egyetemen műkö-
dő Idegen Nyelvi Oktatási Köz-
pont munkáját könnyíti meg.
Folytatódott a „képzők képzése”,

a nyelvtanárok módszertani to-
vábbképzése. 

Az egyetem a pályázatban vál-
lalta, hogy legalább 500 hallgató
nyelvi kompetenciáit fejleszti, így
segítve a diploma megszerzésé-
nek egyik fő akadálya feloldását.
Ennek érdekében minden hallga-
tó számára biztosították a Tell me
More önálló tanulási rendszert
és külső, professzionális oktató
partnereket vontak be a munká-
ba. A projekt zárásaként az egye-
tem egy közel ötven szerző által
készített tanulmánykötetet is ki-
ad a témában.

A „Munkaerő-piaci igényeken
alapuló szaknyelvi képzés, és a
Széchenyi István Egyetem ide-
gen nyelvi oktatásának komplex
fejlesztése” című, TÁMOP
4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007
azonosítószámú projektet az Eu-
rópai Unió és a magyar állam
287.907.631 forinttal támogatja.
A projekt 2015. március 31-én
zárul. A fejlesztésről részletes in-
formáció található a http://nyelvi-
kepzes.sze.hu oldalon.

VÁROSKÉPI PÁLYÁZAT

A városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló 10/1997. (IV. 1.) Ök. számú
rendelet 10.§ (3) bekezdésének előírása szerint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi
és a gyárvárosi műemléki területi védelem alatt álló területen lévő épületek felújításához, jó karban-
tartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez az éves költségvetési rendeletben meghatáro-
zott költségvetési keretből a Városstratégiai Bizottság önkormányzati támogatást adhat, illetve
250.000 Ft-os támogatási összeg felett javaslatot tehet a Közgyűlésnek a támogatás megítélésére.

2015. évben a költségvetési keret 25.000.000 Ft

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti értékek felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni.
A támogatás célja hangsúlyozottan a közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó épü-
letrészek felújítása, helyreállítása. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és
azok minőségétől. Elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni, amennyiben a műszaki átadás-át-
vétel 2015. január 1-je után történt és a számla is ezután került kiállításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4. (hétfő) 12.00 óra

A teljes pályázati felhívás megtekinthetŐ és a szükséges dokumentumok elérhetŐek a www.gyor.hu
honlapon. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítás, a helyi védelem alatt álló épületek lis-
tájáról információ adása, a pályázat leadása, a GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Tele-
pülésfejlesztési FŐosztályán (9021 GyŐr, Városház tér 1. II. emelet 60. számú iroda) történik.

 Nônapi ajándékról mi gondoskodunk!
páros vacsora, páros mozijegy ,
virágcsokor, frizurautalvány,
páros belépő a Macskák musicalre.

Hallgasd a Gyôr Plusz Rádiót március 8-án
vasárnap reggel 8-tól, és üzenj a legkedvesebb
hölgy ismerôsödnek!

sms:
30/488-
88-88

telefon
444-222

facebook.com/

gyorpluszradio

Nonapi´́
KÍVÁNSÁGMÛSOR

BEMUTATJA

Sikeres szaknyelvi képzési program
a Széchenyi István Egyetemen

A téli szünet után március 15-én, vasárnap új hely-
színen, a Tarcsay Vilmos úti piactéren lesz az idei el-
ső győri régiségvásár. Az antikexpo 17. évébe lé-
pett, a március 15-ei vásár sorrendben a 161-dik.
A szép, régi tárgyak kedvelői 7 és 14 óra között né-
zegethetnek, vásárolhatnak a piacon. Érdeklődni a
06-20/313-4156 telefonon lehet.

Régiségvásár
a piactéren
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PROGRAMOK  INTERJÚ

Az intézmények mûködtetése, a város fejlesztése és a gazdaságé

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az elmúlt hetekben a győri
alpolgármesterekkel be-
szélgettünk az előttünk álló
évről. Sorozatunk zárása-
ként Borkai Zsolt polgár-
mestert kérdeztük, éppen a
város idei esztendejét
nagyban meghatározó köz-
gyűlés után.

A közgyűlés a múlt héten fo-
gadta el a város 2015. évi költ-
ségvetését. Az ellenzék szerint
alultervezett a büdzsé. Ön mit
gondol erről?

Ezt a kritikát minden évben
megkapjuk, és én minden évben
azt válaszolom, hogy a győri költ-
ségvetés nem alultervezett, ha-
nem kellően megfontolt, így a vá-
ros gazdálkodása mindig bizton-
ságos, önálló lábakon álló és sta-
bil tud maradni. Az természetes,
hogy év közben többször is mó-
dosul a főösszeg, ami nagymér-
tékben köszönhető a sikeres pá-
lyázati gyakorlatunknak. Remé-
lem, hogy az idén is le tudunk hív-
ni európai uniós forrásokat, ami-
nek következtében a 38 milliár-
dos főszám tovább emelkedik.
Mindenesetre bárhogy is jelle-
mezzük a költségvetésünket, a
lényeg, hogy minden fontos terü-
letre jut kellő figyelem. Az intéz-
ményeink működtetése, a város
fejlesztése és a gazdaságélénkí-
tés továbbra is ki emelt terület. 

Mit tart a büdzsé kapcsán a
legfontosabbnak?

Azt, hogy az mindenkinek tar-
togat valami pozitívumot. Azt hi-
szem az, hogy a 38 milliárd forint
főösszegű büdzséből 10,5 milliár-
dot fejlesztésekre költhetünk, ön-
magában nagyon előremutató.
Városunk úthálózatának további

fejlesztése, útjaink felújítása, a ke-
rékpáros infrastruktúra további
bővítése, a lakókörnyezetek még
élhetőbbé tétele, vagy éppen a
közbiztonságra fordított forintok
mindenki számára hasznosak. A
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválhoz kapcsolódó létesít-
mények itt maradnak nekünk, a
győriek lehetőségeit növelik a ver-
seny- és a szabadidősport terén.
Persze nem csak létesítményfej-
lesztésekről, hanem olyan infrast-
rukturális fejlesztésekről is beszé-
lünk, amelynek apropója ugyan
az EYOF, de megvalósulásuk szin-
tén a győriek életminőségét javít-
ják, mindennapi közlekedésüket
teszik könnyebbé. Intézményháló-
zatunk színvonalas működtetésé-
re közel 19 milliárdot szánunk,
emellett továbbra is kiemelt figyel-
met fordítunk időseinkre és a
gyermekekre. Szociális bérlaká-
sokat építünk, a rendelő- és óvo-
dafelújítási programok után el-
kezdjük a bölcsődék korszerűvé
tételét is. Az idén is biztosítjuk a ci-
vilek és az egyházak számára a
pályázati lehetőséget, fürdőbérle-
tekkel segítjük a szépkorúak, a
nagycsaládosok és a fogyatékkal
élők rekreációját, kikapcsolódá-
sát. Mivel a város fejlődésének a
hajtóereje az erős gazdasága,
ezért szeretnénk még vonzóbbá
tenni a befektetői környezetünket.
Azt szeretnénk, hogy a város fejlő-
dése minden győri életéhez hozzá
tudjon adni valami pluszt. Akár
úgy, hogy a nálunk letelepedő cé-
gek munkalehetőséget biztosíta-
nak a számukra, akár úgy,
hogy jobb körülmé-
nyek között tanul-
hatnak a gyermeke-
ink, jobb utakon köz-
lekedhetünk, de akár
úgy is, hogy színvonalas
kulturális rendezvényeken,

nagyszabású sporteseményeken
vehetünk részt.

Ha már a sporteseményeket
említette, a közgyűlés döntött a
győri sport 2015-ös támogatá-
sáról is. Összességében 600
milliót fordít a város az élősport
támogatására. Nem kis összeg!

Így kimondva ez egy valóban
nagy szám, de ha elemeire bont-
juk, látható, hogy nem kidobott
pénzről beszélünk, hanem megté-
rülő befektetésről. A város sport-
koncepciója eleve arról rendelke-
zik, hogy az önkormányzat a min-
denkori költségvetésének leg-
alább egy százalékát az élősport-
ra fordítja. Célunk, hogy minden
korosztály sportolási lehetőségét
segítsük az óvodásoktól kezdve
egészen a szépkorúakig. A győri
versenysport is évről évre erősö-
dik, és minden évben rangos vi-
lágeseményeknek adunk otthont.
2015-ben például női kosárlabda-
EB-t és maratoni kajak-kenu-VB-
t is rendezünk, de Győr lesz a hely-
színe az úszó országos bajnok-
ságnak is. Egy rangos világese-
mény mindig ráirányítja a figyel-
met a rendező városra, idegenfor-
galmat generál, és adott esetben
olyan állami támogatást eredmé-
nyez, amelyből multifunkcionális
csarnokot, uszodát, teniszköz-
pontot, atlétikapályát, torna- és
judocsarnokot építhetünk. Az
egyesületek támogatásánál –
nem győzöm hangsúlyozni –, a
stabil működés nagyban hozzájá-

rul az egyre gyarapodó
utánpótlásbázishoz.

A világesemé-

Borkai Zsolt: A város fejlôdése 

Bővebb információ: www.gymskik.hu

Vállalkozásoknak ajánljuk

Kamarai Szalon
minden hónap utolsó szerdáján
van Győrben. Március 25-én
a testi-lelki nagytakarításról
és megújulási lehetőségekről
lesz szó. Több információ
a 96/520-222-es számon
kérhető.

„Közel a német piac!”
című rendezvény lesz

március 17-én Budapesten.
Témája a sikeres

export Németországba.
Jelentkezési határidő:

március 10.

A Könyvelői Klub

következő rendezvényén a beszámolókészítésről,
éves zárásról, kiegészítő mérlegmellékletekről, a sa-
ját tőkével kapcsolatos számviteli feladatokról lesz
szó március 31-én, kedden. Több információ a 06-
20/438 9656-os mobilszámon kérhető.

Magyar–szlovák
gazdasági fórum

és üzletember-
találkozó

lesz Pozsonyban
április 15-én.

Jelentkezési határidő
március 16. Több

információ 96/520-290-es
telefonszámon kérhető.

Női vállalkozók ingyenes
kompetenciafejlesztési
tréningje
lesz március 19–20-án
Győrben. Támogatja
a WIN projekt.
Még lehet jelentkezni.

A belvárosi rehabilitáció még
vonzóbbá tette amúgy is
gyönyörû városközpontunkat
a turisták számára
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A lapunk múlt heti számának
„Lapszél” rovatában kolléganőnk
tollából megjelent, a figyelmet a
férfiak és a nők közötti, elsősor-
ban bérkülönbségekre ráirányító
jegyzet témájában és hangulatá-
ban is inkább nevezhető nőnapi-
nak, mint az, amire én most vál-
lalkozom. A nemzetközi nőnap
ugyanis eredetileg sokkal inkább
hasonlított egy a nők egyenjogú-
ságát, szabad munkavállalási le-
hetőségét és választójogát köve-
telő munkásmozgalmi megmoz-
duláshoz, mint a szegfűs-konya-
kos vállalati ünnepségekhez
vagy a szívecskés milkacsokis
ajándékokhoz, és az anyákról, fe-
leségekről stb. merengő negédes
írásokhoz. A nőnap tekintetében
a férfiak, vagy inkább a politikai
és gazdasági hatalmat gyakorló
férfiak kifogták a szelet az eman-
cipációért kiáltó nők, nem ritkán
szocialista szimbólumokkal dí-
szített vitorlájából, és mára egy
lightos kis „névnappá” csendesí-
tették a hajdan hangos ünnepet.
Igaz, 1911-hez képest – amikor az
első nőnapot tartották – sokat ja-
vult a nők egyenlőségmutatója:
1971-ben például Svájcban, 1984-
ben pedig még Lichtensteinben
is szavazati jogot kaptak a nők –
jegyzem meg némi éllel a ma-
gyarországi 1918-as évszám is-
meretében. Hogy miért nem
emelte az európai államokat irá-
nyító férfiak zöme egészen a má-
sodik világháború utánig velük
egyenlő rangra a nőket? Talán
mert másképp gondolkodnak,
másra helyezik a hangsúlyokat,
és a ráció mellett nagyobb szere-
pet kap náluk az emóció. De azt
hiszem, többet nyomnak a lat-
ban a hagyományok és a több év-
százados minták, amelyek a ne-
mi szerepeket befolyásolták. És
bár a konvencióknak köszönhe-
tően a bérek tekintetében még
mindig érzékelhető különbség
nő és férfi között,  nekem úgy tű-
nik, a hölgyek többsége szívesen
vállalja magára a gyengébbik
nem szerepét.

Wurmbrandt András 

A gyengébbik
nem

lénkítés továbbra is kiemelt terület

nyek megrendezése is részben
ezt a célt szolgálja. Hogy csak egy
példát említsek, áprilisban nálunk
játssza világliga-mérkőzését a
magyar férfi vízilabda-válogatott.
Szerintem egy ilyen meccsnek az
is a hozadéka, hogy a fiatalok,
akik élőben látják a sportág legen-
dáit, kedvet kapnak a sportolás-
hoz, és a számítógép helyett eset-
leg a mozgást választják. Ha ezt el
tudjuk érni a gyerekeknél, akkor
az a lehető legjobb befektetés.

A kultúrát is említette, mint
sarkalatos pontot. Mire számít-
hatnak az idén a győriek?

Szerintem a legfontosabb
amit a kultúra kapcsán elmond-
hatunk az, hogy ma már Győrt
nem csak mint iparvá-
rost tartják
s z á m o n ,

de pezsgő kulturális élete miatt is
bekerül az éves programfüzetek-
be. Ma már úgy látják hazánk-
ban, és egyre inkább a határain-
kon túl is, hogy Győrre érdemes
időt szakítani. A város műemlé-
kei, szakrális kincsei, olyan társu-
latai, mint a Győri Balett, a Győri
Filharmonikus Zenekar, a Győri
Nemzeti Színház vagy a Vaska-
kas Bábszínház igazi értéket je-
lentenek. Az évekkel ezelőtt kidol-
gozott Négy Évszak Fesztivál jól
működik, az egész esztendőt
programokkal tölti meg. Éppen a
múlt héten mutattuk be éves kí-
nálatunkat a budapesti Utazás ki-
állításon, és a standunkon ta-
pasztalt érdeklődés jól mutatja,

hogy országosan komoly a fi-
gyelem irányunkban. Sze-

retnénk ezzel élni
2015-ben is. A prog-

ramkínálat kialakí-
tásánál minden
k o r o s z t á l y n a k
szerettünk volna
kedvezni, de az if-
júság kiemelten
fókuszba kerül. A
belvárosi rehabili-

táció még vonzób-
bá tette amúgy

is gyönyörű
v á r o s -

központunkat a turisták számára,
és a Dunakapu tér elkészülte egy
újabb közösségi teret teremt az itt
élőknek és a hozzánk látogatók-
nak egyaránt. A tér több nagy ren-
dezvényünk helyszíne is lesz a jö-
vőben. Példaként említeném az or-
szágos népszerűségnek örvendő
Bornapokat, amely már kinőtte a
Széchenyi teret.

Győr élenjáró volt a panel-
program megvalósításában. A
társasházak a jövőben is szá-
míthatnak az önkormányzatra?

A város minden évben ki -
emelten támogatta a panelhá-
zakban élők pályázatait, és ezt a
folyamatot a jövőben is segíteni
szeretné, ezért a közgyűlés arról
is döntött, hogy önkormányzati
pályázati lehetőséggel csatlako-
zunk az állami Otthon Melege
programhoz, amelyen ráadásul
már nem csak a panelépületek,
de az egyéb építésű társasházak
is részt vehetnek. A maximum 25
százalékos helyi támogatás ré-
vén a lakóközösségek akár azt is
elérhetik – amennyiben az állami
és az önkormányzati pályázaton
is maximális támogatást szerez-
nek –, hogy a beruházás elszá-
molható költségeinek csak az
egynegyede jelentkezik számuk-
ra önrészként. A társasházak fel-
újítása szintén egy olyan ügy,
amely nem csak az ott élőknek,

de városképi szempontból az
egész városnak fontos.

Ha a költségvetést
röviden kéne jelle-

meznem, akkor azt
mondanám, hogy
az éppen ezeket a
közös, mindenki
számára fontos
ügyeket helyezi
fókuszba, és ez
Győr fejlődésé-
nek a záloga.

2015-ben is biztosított
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Az Apáca utcában folyó csatornaépí-
tés és a Bástya utcában zajló útépítés
miatt több egyirányú utca forgalmi
rendje megváltozik.

Az Apáca utcának a Teleki út és
Álom köz közötti szakasza csatornave-
zeték-csere miatt lesz lezárva. Ezzel
egy időben a Bástya utcában útfelújí-
tási munkákat végeznek a Vörös-
marty utca és Teleki út között. Mind-
két munka útlezárással jár.

Az Apáca utca, Újkapu utca és
Álom köz közötti szakaszának egyirá-
nyúsítása megfordul. A Teleki út egy-
irányúsítása a Liszt Ferenc utcától a
Bástya utcáig szintén megfordul. Ez-
zel az Újkapu utca–Liszt Ferenc utca–

Forgalmirend-változás 
Teleki út útvonalon közelíthető meg
autóval a gyalogoszóna keleti oldala a
Széchenyi tér–Apáca utca–Jedlik ut-
ca, valamint a Rákóczi utca és a Vörös-
marty utca.

A fenti kivitelezésekkel együtt ivó-
víz- és gázvezetékcsere zajlik a Teleki
úton, a Bástya utca és Kisfaludy utca
közötti szakaszon. A munkavégzés
mellett útszűkületre és 5-10 perces le-
zárásokra kell számítani.

A bevezetett változtatások várható-
an április végéig maradnak érvény-
ben.

Az átalakításokat március 10-én
végzik el a szakemberek.
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Szereplôk: PHILIP MARKHAM — Hujber Ferenc; JOANNA
MARKHAM — Kiss Ramóna; HENRY LODGE — Gesztesi Károly;
LINDA LODGE — Vanya Tímea; ALISTAIR SPENLOW — Száraz Dé-
nes; SYLVIE — Bugár Anna; TRISTAN PANGBOURNE — Harmath
Imre; MISS COOK — Bánfalvy Ági; MISS WILKINSON — Görgényi
Fruzsina. Rendezô: Horváth Csaba; Producer: Bánfalvy Ági, HCS;
Díszletés, jelmeztervezô: Szlávik István

Jegyrendelés, info:
(96) 326 522, (96) 524 701

Jegyek a helyszínen és a Tourinform Irodában
válthatók!

a Belvárosban



KISKERESKEDŐK ÉS VÁSÁRLÓK FIGYELMÉBE

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény ér-
telmében a kereskedőnek az üzlet nyitvatartási idejé-
nek változását az azt megelőző nyolc napon belül be
kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnak (Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Hatósági Főosztály
– Igazgatási Osztály 9021 Győr, Honvéd liget 1.). Ez ab-
ban az esetben is kötelező, ha egy üzlet a jogszabály
erejénél fogva tart zárva vasárnap vagy az éjszakai
(22.00–06.00 óra közötti) időszakban.

Az általános zárvatartási rendelkezés alól kivételt
jelentenek az alábbi üzletek:

• a gyógyszertárak 
• a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakí-

tott üzlet;
• a közforgalmú vasúti és autóbusz-pályaudvarok

területén kialakított üzlet;
• a büntetés-végrehajtási intézetek területén tör-

ténő kereskedelmi tevékenység;
• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény-

ben meghatározott egészségügyi intézmények te-
rületén történő kereskedelmi tevékenység;

• a piacokon – vásárokon folytatott kereskedelmi
tevékenység;

• az üzemanyagtöltő-állomások;
• a katonai objektumokon belül folytatott keres-

kedelmi tevékenység;
• a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási

tevékenység;
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német, angol, spanyol

NYELVTANULÁS
BRAINTURBO módszerrel

Nincs idô nyelvtanulásra?
Gyorsan maradandó nyelvtudást szerezhet
a szabadalmaztatott, magyar fejlesztésû

BRAINTURBO módszerrel. Tetszôleges idôbeosztás,
szuper technika, beszédcentrikus, egyéni órák,
stressz  mentes oktatás minden korosztálynak.

Sikeres,
megbízható,
minôségi
nyelv-
oktatás!  

Nyilvántartási szám: 00452-2008

Érdeklôdés és idôpont egyeztetés:
06-70/426-5447, nyelvoktatas@brainturbogyor.hu

BRAINTURBO GYÔR OKTATÁSI KÖZPONT
9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 18.

40 órás

egyéni kurzusok munkavállaláshoz is!

www.
brainturbogyor.hu   

További információt, illetve a változásokról tájékoztatást a www.gyor.hu honlapon, személyesen a GyŐri
Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Csoportjánál (GyŐr, Honvéd liget  1. IV. emelet), vagy telefonon a 96/500-416;
500-417; 500-418, illetve az 500-421 telefonszámokon kaphat.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az elmúlt hétvégén rendezték
hazánk legnagyobb turisztikai
seregszemléjét a fővárosban,
amelyre Győr ezúttal is több új-
donsággal készült. Városunk
2015-ös kínálatának bemutatá-
sa mellett a konferenciaturiz-
mus erősítése került fókuszba. A
standot megnyitó Radnóti Ákos
alpolgármester úgy fogalma-
zott, az önkormányzat 2007 óta
kiemelten kezeli a turizmusfej-
lesztést, aminek látható ered-
ményeként az elmúlt években je-
lentősen nőtt a nálunk eltöltött
vendégéjszakák száma, és mára
Győr az egyik legkedveltebb úti
cél hazánkban. „A 2017-es Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
előkészületei során már meg-
nyílt az Audi Aréna és az Aqua
Sportközpont, amelyek újabb le-
hetőségeket rejtenek maguk-
ban a sport és a turizmus terén
egyaránt. Az aréna átadása ré-
vén egy új rendezvényhelyszín-
nel is gyarapodott a város, és
egy másik szegmens, a konfe-
renciaturizmus lehetőségei is
bővültek.”

• a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenység;
• a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevé-

kenység;
• a vendéglátás;
• a világörökségi területen található üzletek;
• a kulturális tevékenységet és a fürdőszolgálta-

tást kiszolgáló kereskedelmi tevékenység.
• Kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üz-

letek kiskereskedelmi napokon 05.00 és 22.00
óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon
05.00-12.00 óra között tarthatnak nyitva.

• Újságot és virágot árusító üzletek vasárnap és
munkaszüneti napokon 06.00 és 12.00 óra kö-
zött is nyitva tarthatnak.

• Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzet-
métert nem haladja meg, az általános zárvatartási
időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárva-
tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedel-
mi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni
cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tu-
lajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga,
vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja
folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

• A sportlétesítményekben üzemelő üzletek va-
sárnap és munkaszüneti napokon a sportren-
dezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.

Dr. Lipovits Szilárd, jegyző

2015. március 15-én hatályba lép a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
szóló 2014. évi CII. törvény. A jogszabály szerint a kiskereskedelmi üzletek kiskereskedelmi napokon
06.00 és 22.00 óra között tarthatnak nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tartanak.

A konferenciaturizmust népszerûsítették
Az utóbbival kapcsolatban Ja-

kab Petra, az önkormányzat idegen-
forgalmi referense kifejtette, az aré-
náról egy magyar–angol nyelvű tá-
jékoztató füzet készült. Az üzleti és
kifejezetten konferenciaturizmust

népszerűsítendő, a rendezvényhely-
színekről, valamint nagyobb kapaci-
tással rendelkező és magas minő-
séget képviselő szálláshelyekről
csokorba szedve tájékozódhatnak
az érdeklődők. Az önkormányzat és
a győri szállásadók összefogását jól
mutatja, hogy az együttműködés-
ben részt vevő hotelek vezetői sze-

mélyesen is jelen voltak a kiadvány
fővárosi bemutatásán. A Győr stan-
dot meglátogatta dr. Ruszinkó
Ádám turizmusért felelős helyettes
államtitkár, Horváth Gergely, a Ma-
gyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-

helyettese és Somogyi Zoltán, az
ENSZ Turisztikai Világszervezet fő-
titkár-helyettese is.

Tóth Zsuzsanna, a Látogató-
központ szakmai vezetője beje-
lentette, 2015-ben Győr nyerte
el a jogot, hogy májusban ott-
hont adhasson az éves országos
Tourinform találkozónak. 

Diákigazolvánnyal 20% kedvezmény

KONTAKTLENCSE AKCIÓ
Air Optix már 3.990 Ft-tól

GYÔR ÁRKÁD OPTICALL OPTIKA
Tel.: 06-96-555-255, 06-30-939-62-33

Az üzletben elfogadott utalványok: Sodexo Pass, Ticket Wellness utalvány,
Ticket Prémium utalvány, Posta Paletta. Szép Kártya (OTP, K&H, MKB), Erzsébet
utalvány elfogadó hely. Az üzletben az alábbi egészségpénztárak kártyáit fogad-
juk el: Dimenzio, Generali, Tempo, OTP, Hovéd, Vitamin, Medicina, Prémium,
Allianz, Navosz, Aranykor, Patika. A különbözô akciók nem vonhatók össze.
A pontos részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben.

vasárnapig minden
nem akciós termékbôl!

ÁRKÁDOS KUPONAKCIÓ

Szemüvegvásárlás
kedvezménnyel

—20%

—30%
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Párhuzamos interjú Borsi
Fannival, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem SZEngine Mo-
torfejlesztő Csapatának ve-
zetőjével és Lengyel Diáná-
val, az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat elnökével
nőnapról, fiatalságról, ve-
zetői szerepekről.

Az önök generációja hogyan vi-
szonyul a nőnaphoz? Elvárják,
hogy felköszöntsék önöket
vagy jólesik, ha ilyenkor virágot
kapnak?

Borsi Fanni: Nem elvárás, de
jólesik, ha nőnapon köszöntenek.

Ráadásul nekem másnap van a
névnapom, s összecsúszik a két
nap. A férfi rokonoktól dupla kö-
szöntőt szoktam kapni.

Lengyel Diána: Hasonlóan
vélekedek, nem várjuk el, de
minden nőnek jólesik ilyenkor
egy szál virág vagy egy doboz
csokoládé. 

Játsszunk a szavakkal. Höl-
gyek, fiatalok és vezetők. Rak-
ják fontossági sorrendbe ezt a
három kifejezést.

L. D.: Nő, fiatal, vezető. A ve-
zető mindig egy adott időtar-
tamhoz köthető, a fiatalság mú-

ló dolog, ezért nálam első he-
lyen a nő van.

B. F.: Nálam is ez a sorrend.
Megtisztelő számomra, hogy nő-
ként és fiatalként bíznak bennem
a csapattagok és elfogadnak ve-
zetőnek. 

A hétköznapi életben mit ta-
pasztalnak, nőpárti társadalom
a magyar?

L. D.: Alapvetően pozitívak a
tapasztalataim. Nem érzem ma-
gam amiatt hátrányban, hogy nő
vagyok. A férfiak képesek elfo-
gadni a női vezetőket, legalábbis
itt az egyetemen. Lehet, hogy a
munka világában más tapaszta-
latokra tennék szert. 

B. F.: Ha megyünk egy új cég-
hez, hogy támogatóként meg-
nyerjük, meglepődnek, hogy egy
nő a csapat vezetője. De mindig
pozitív élmények kapcsolódnak
ezekhez a találkozókhoz. 

A női mivoltuknak volt szere-
pe abban, hogy vezetők lettek?

L. D.: Nem gondolom, hogy a
nőiségem ebben szerepet ját-
szott. A hallgatói önkormányzat
igazi csapatmunka, s minden
döntést együtt hozunk meg. Eb-
ben az értelemben teljesen mind-
egy, hogy az elnöknek mi a neme.

B. F.: Én sem hiszem ezt. A ré-
gi csapat vezetője ajánlott erre a
feladatra. Én voltam a legrégebbi
ember, s elfogadtak a többiek.

Volt vezetői ideáljuk, vagy
menet közben folyamatosan
alakították ki?

L. D.: Az elődömtől igyekez-
tem sok mindent tanulni. De min-
den ember más személyiségje-
gyekkel rendelkezik, nincs két
egyforma vezető. 

B. F.: Az elődöm fél évvel a tá-
vozása előtt igyekezett felkészí-

teni a feladatra, egyre több fel-
adatot vettem át. A konstrukci-
ós vezető és a csapatvezetés
közösen hozza meg a döntést,
igaz, egy személyben én képvi-
selem a csapatot.  Egy folyamat
eredményeként alakult ki a mos-
tani helyzet.

Milyen főnöknek tartják ma-
gukat? Tudnak asztalra csapni,
ha szükség van rá?

B. F.: Mindig van olyan helyzet,
amikor keménykezűnek kell len-
nem. Egy személyben azonban
ritkán döntök, s nem vagyok any-
nyira szigorú, mintha egy cégnél
lennék. 

L. D.: Biztos, hogy időnként
szükség van a keménykezűségre,
és ami még fontos, az a követke-
zetesség egy vezető tevékenysé-
gében.

Fiatalok, szépek. Tudják ke-
zelni az alattuk levő férfiak bók-
jait, udvarlásait? Van ilyen?

B. F.: A csapatban minden fiú
utánam érkezett, így mindenki in-
kább barátként viszonyul hoz-
zám, s tudják azt is, hogy meg-
van a magánéletem. 

L. D.: A közös munkán van a
hangsúly. Nyilván minden nő kap
bókokat, de baráti jelleggel. 

Nôk, vezetôk, fiatalok

Borsi Fanni: 1994-ben
született. A Széchenyi-
egyetem másodéves hall-
gatója gazdálkodás me-
nedzsment szakon. A
SZEngine Motorfejlesztő
Csapat vezetője. 

Lengyel Diána: 1989-ben
született. Kereskedelem
és marketing szakon dip-
lomát szerzett. Jelenleg a
logisztikai menedzsment
mesterképzést, illetve pár-
huzamosan a műszaki me-
nedzser alapképzést végzi.
Az Egyetem Hallgatói Ön-
kormányzatának elnöke. 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Portugál Jucikáját, Szina Kingát
a közelmúltban Győr Művészeté-
ért díjjal ismerték el. A veszprémi
születésű, de Budapesten nevel-
kedő művész 15 éve tartozik a
Győri Nemzeti Színház társulatá-
hoz: elmondása szerint kislány-
ként érkezett, városunkban vált
felnőtté, igazi színésszé, s itt ta-
lálta meg a szerelmet is.  

Aha, aha, aha – visszhangzik a színházi
folyosó, amikor kollégái meglátják Szina
Kingát; a színésznő legutóbbi alakítása,
A revizor polgármesternéje a teátrumon
belül is népszerű. A kacér vidéki asz-
szonyság szélsőséges stílust igényel
Kingától, a darabban különleges hang-
lejtéssel is emlékezteti folyamatosan a
nézőt, a világirodalom klasszikusa való-
ban a mindenkori ismerősöket hozza el
nekünk. Gogol orosz világa közel áll hoz-
zá, a mű sajátos humora mélyén lapuló
keserűség megfogja a színésznőt. Egy
komédiával nem is nagyon tud mit kez-
deni, az olyan darabokat szereti, mely-
ben a vidámság karöltve jár a szomorú-
sággal. Az orosz klasszikusokhoz egyéb-
ként is különleges viszony fűzi orosz
származású édesanyja kapcsán, a nagy-
szüleinél töltött nyarak, az onnan hozott
kultúra, habitus tetten érhető a szemé-
lyiségében. „Azt mondják, kóros lélek-
megnagyobbodásban szenvedünk” –
utal nevetve szentimentalizmusára.

A színésznőt nemrégiben Győr Mű-
vészetéért díjjal ismerték el, pályája so-
rán több mint félszáz műben, a magyar
és a világirodalom évszázadait átfogó,
színháztörténeti jelentőségű szerzők al-
kotásaiban alakított emlékezetes szere-
peket. A budapesti művészt sikerei
nagyrészt városunk közönségéhez kö-
tik, mellyel mára a győri színjátszás ha-
gyományai szerint a „győriek színészé-

Szina Kinga a gyôriek színésze
vé” vált. 15 éve érkezett hozzánk, előtte
a Nemzeti Színház elődénél volt gyakor-
latos színész. Olyan színészóriások mel-
lett leshette el a szakma csínját-bínját,
mint Sinkovics Imre és Tolnay Klári, az
ottani éveket azonban végigkísérte a fé-
lelem: ha marad, örökké diákként tekin-
tenek rá. „Ahogy ide szerződtem, meg-
int a jó értelemben vett színházi hierar-
chiában találtam magam, de más minő-
ségben kapcsolódhattam be a társulat
munkájába: a nehéz, háromfordulós
meghallgatás után már elhittem ma-
gamról, egyenrangú partner lehetek a
nálam sokkal tapasztaltabb színészek
mellett. Megerősödött az önbizalmam
és kiteljesedhetett az a színészi lehető-
ség, amit korábban a szorongásaim gá-
toltak” – meséli, s azt mondja, tartós kér-
dőjelek soha nem voltak benne, a szíve
mélyén mindig érezte, a színpadon kell
állnia. A bizonytalanság, a szorongás
most már csak abból adódik, hogy a ma-
gának felállított mércét mindig túlszár-
nyalja. Kinga szerencsés, áldott állapot-
nak tartja, hogy férjével egy színházban
dolgoznak, a próbaidőszak végén min-
dig megnézik, majd inkább biztatják,
mint kritizálják egymást. Sárközi Józse-
fet itt ismerte meg, az Adáshibát próbál-
ták együtt, először barátok, majd szerel-
mesek lettek. Nyolc éve házasok.

Több darabban is láthatta együtt
őket a közönség, például a sokadik éve
sikeres Portugálban, melyben Kinga az
Asszonyt, Jucikát alakítja. Figuráját
imádják a nézők, ő azonban félt tőle,
mert egy jóval idősebb, alkoholista asz-
szonyt kell alakítania, akinek súlyos élet-
út áll a háta mögött. A jelenleg futó
évadban a színésznő három nagy szere-
pet is kapott. Ám az öröm mellett ren-
geteg szomorúság is érte: „nagyon fáj-
dalmas volt Balikó Tamás elvesztése.
Rövid ideig játszhattam vele a Június-
ban, ami csodálatos élmény volt. S az-
tán el kellett búcsúznunk Pingiczer Csa-
bitól is. Ő barát volt. Nagyon jó barát.”

Kinga arról is mesél, a klasszikus tár-
sulati lét – főként a fővárosban – letűnő-
ben van, sajnos. Győrben, úgy látja, ke-
vésbé érvényesül az idősebb színészek
tisztelete, tekintélye, elfogadása, a kí-
váncsiság az életútjuk iránt, mint ré-
gebben. „Ennek oka az is, hogy so-
kan szaladnak az előadások után
a másnapi munkák miatt, amik-
re rászorulnak a színészek, így
aztán kevesebb a lehetőség a
kommunikációra. Nincs időnk
leülni a büfében, korábban
többet beszélgettünk.”

A színésznő igyekszik
egyensúlyt tartani az életében,
kellenek a nyugodt időszakok,
amikor feltöltődik. Ilyen-
kor elmennek férjével
a felújított préshá-
zukba, melyet Ta-
másiban vettek,
és imádnak
utazni is. De él-
vezi a próbák
felfokozott ál-
lapotát is,
egy-egy be-
m u t a t ó
energiával
teli idő-
s z a k á t ,
melynek

csúcsa a taps. „Boldogság, hogy egy
olyan mesterséggel keresem a kenye-
rem, ami boldoggá tesz, és talán örömet
tudok okozni másoknak is. A közelmúlt-
ban elnyert díjban is az volt a legszebb,

hogy a győriek színészé-
nek neveztek. Az igazi

szakmaiságom itt
bontakozott ki, a győ-
ri közönségnek kö-
szönhetően, mert

elfogadtak, szeret-
tek. A publikum a

legfontosabb,
értük történik

minden.”
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

An dem Konzert „SERENADE” des Győrer Phil-
harmonie Orchesters können alle Diejenigen teil-
nehmen, die am 8. März um 16 Uhr in den Konzert-
saal der Universität kommen. Bei dem im Rahmen
des Flesch Károly Abonements organisierten Kon-
zert gibt es zu hören: Die Werke von Ott Rezső:
Quatre Guinols en Trois Mouvements und Dvořak:
Serenade d-Moll für 10 Bläser, Violoncello und
Kontrabass, op. 44. Es dirigiert: Berkes Kálmán.

Das VASKAKAS PUPPENTHEATer läd die
Kleinsten zu seinem neuesten Knirpsenthea-
terstück „Tütü-tutu-Auto! ein. Zu Lande, zu Was-
ser und auch zu Luft kann Auto gefahren wer-
den! Die Aufführung am 7. März beginnt um 11
Uhr. Am 8. März werden die Kinder um 11 Uhr
zum Märchenstück „Die Kätzchen der Keller -
frackstrasse” erwartet. Vor der Aufführung kön-
nen sich die früher Eintreffenden ab 10 Uhr mit
einstimmenden Spielen die Zeit vertreiben.

Am 8. März messen sich um
19 Uhr in der Audi Arena beim
Champions-League-Spiel die
Mannschaften des GYŐRI
AUDI ETO Handballclubs
und HCM Baia Mare.

Unter dem Motto „ZIEHT
MASKEN AUF UND SE-
ID MÄZEN” wird am 6.
März ab 18 Uhr eine Verstei -
gerung der Ausstellungs -
stücke im Schloss Esterhá -
zy organisiert. Durch die bei
der Versteigerung gesam-
melte Geldsumme werden
die Werke junger Győrer Bil-
dender Künstler erstanden,
welche an das Rómer Flóris
Museum für Kunst und Ge -
schichte gestiftet werden.

JAPANISCHER TAG im Rómer Museum! Aus den Plaudereien des Tóhoku–
Veranstaltung vom 7. März im Rómer Museum , die sich an die Japanische Foto-
ausstellung anschliesst. Über das um 10 Uhr beginnende Programm können die
Besucher einen Einblick in die japanische Kultur gewinnen, einen Vorgeschmack
auf die japanische Sprache erhalten und auch Geisha Kleider anprobieren.

Zur LEGO-AUSS-
TELLUNG WERDEN
ab 7. März im ETO
Park Spiel- und Bau -
steinverliebten erwar-
tet. Die Eröffnung am
Samstag um 10 Uhr
wird durch Quizspiele,
einer Menge Lego-
Steine, spannenden
Aufgaben noch aufre-
gender. Riesige Gelän-
detische, LEGO-Spiel-
häuser, Bausteinbeck -
en, individuelle Kreatio -
nen und eine Eisen-
bahn warten auf die
Besucher. Kinder kön-
nen am 7. und 8. März
im Rahmen einer
Schnitzeljagd an span-
nenden Aufgaben teil-
nehmen, wo sie am
Samstag und Sonntag
zwischen 10 und 17
Uhr  mit den Darstellern
aus Star Wars zusam-
mentreffen können.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

„MASZKOT VEGYENEK,
MECÉNÁSOK LEGYENEK!”
című kiállítás darab jainak ár-
verésére várják az érdeklődő-
ket március 6-án 18 órakor az
Esterházy-palotában. Az árve-
résen befolyt összegből fiatal
győri képzőművészek alkotá-
sait vásárolják meg, melyeket
a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeumnak ajándé-
koznak.

„MOST SZÉP LENNI KATONÁNAK” címmel
válogatást hallhatnak a katonaélet dalaiból a Hang-
raforgó együttes előadásában, március 6-án 17 órai
kezdettel a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér klubjában. A zenés irodalmi est vendé-
ge: Horváth György keramikus, aki használati és

díszkerámiákat is készít.

SZERENÁD címmel a Győri Filharmo-
nikus Zenekar előadásán vehetnek részt

azok, akik ellátogatnak március 8-án 16
órakor az Egyetemi Hangversenyterembe
(zsinagóga). A Flesch Károly-bérlet kereté-
ben megrendezett koncerten hallható lesz:
Ott Rezső: Quatre Guinols en Trois Mouve-
ments és Dvořák: d-moll szerenád fúvósokra
és mélyvonósokra, op. 44 című művei. Művé-
szeti vezető: Berkes Kálmán.

KALEIDOSZKÓP – Mogyorósi Péter fotóművész kiállítá-
sát tekinthetik meg az érdeklődők a Marcal étteremben. A
kiállítást megnyitja Dániel István, a Győri Fotóklub Egyesü-
let aranydiplomás fotóművésze, március 11-én 17 órakor.
A kiállítás április 11-ig tekinthető meg.

KÉPESLAPGYŰJTŐK
találkozójára várják az érdek-
lődőket március 8-án 8–14
óráig a Kristály étteremben.
Régi képeslapok, papírpén-
zek és egyéb papírrégisé-
gek, fotók, részvények, pla-
kátok, metszetek, bélyegek
és telefonkártyák cseréjére
és adásvételére lesz lehető-
sége a látogatóknak.

JAPÁN NAP a Rómer Múze-
umban. A Tóhoku lencsevég-
ről – japán fotográfiai kiállítás-
hoz kapcsolódó rendezvényre
várják az érdeklődőket márci-
us 7-én a Rómer Múzeum-
ban. A 10 órakor kezdődő
programokon keresztül bete-
kintést nyerhetnek a látoga-
tók a japán kultúrába, ízelítőt
kapnak a japán nyelvből, s
gésaruhát is próbálhatnak. 

A NYITOTT AKADÉMIA kere-
tén belül Pál Ferenc atya tart
előadást „A magánytól az össze-
tartozásig” címmel március 12-
én 19.30 órakor a Richter Terem-
ben. Az est tematikája a közösségi
és családi konfliktusoktól, a sze-
mélyes lelki egyensúly kérdésein
és a párkapcsolati, házassági
problémákon át a transzcenden-
ciához fűződő kapcsolat proble-
matikájáig terjed. 

A BARÁTSÁGRÓL… CICA-
DOLGOK, EMBEREKNEK
címmel új időszaki kiállítás nyí-
lik a Csikóca Művészeti Mű-
hely és Kiállítótérben. G. Hor-
váth Boglárka festőművész
tárlatának megnyitója márci-
us 6-án 17 órakor lesz a Püs-
pöki Udvarbíróházban (Győr,
Apor Vilmos püspök tere 2.) A
tárlat május 31-ig látogatható.

„FÉNY ÉS ÁRNYÉK” – Birovecz József fest-
ménykiállításának megnyitójára várják az ér-
deklődőket március 11-én 18 órai kezdettel a
Bezerédj-kastély kiállítótermében. A kiállítást
megnyitja: Járóka János naiv festő, szobrász.
A rendezvényen közreműködnek a ménfőcsa-
naki Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai. A
tárlat április 17-ig látogatható.

DON QUIJOTE címmel a Győri Filharmonikus
Zenekar előadásában hallhatja a közönség: Ko-
dály: Háry János – szvit című darabját, Reményi:
Epilógus, valamint R. Strauss: Don Quijote –
szimfonikus költeményét március 6-án 19 órakor
a Richter Teremben. A Varga Tibor-bérlet rendez-
vényén vezényel: Héja Domonkos, közreműkö-
dik:  Gabriel Schwabe – csellóművész.

MAGYAR ÉVEZREDEK
ELŐADÁS-SOROZAT kere-
tében Kocsis G. István előadá-
sát hallgathatja a közönség
március 12-én 17.30 órai kez-
dettel a Zichy-palotában. Az
előadás témája: Nikola Tesla
és az univerzum titkai.
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összeállította: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Kovács Ferenc
( 1 9 2 4 – 2 0 0 3 )
szobrász gyűjte-
ményes kiállítása
látható az Ester-
házy-palotában. A
tárlatot dr. Rechni -
tzer János egyete-
mi tanár, műgyűjtő
nyitotta meg.

Kovács Ferenc
nyugdíjba vonulása
után, a nyolcvanas
évek közepétől kez-

dett el szobrász-
kodni. Fiatalko-

rában besegítő
volt egy helyi

ke g y t á rg y -
készítőnél,

Nem akart mást, csak játszani és hatni 
majd egy pesti szobrásznál, ahol elsajátította a szak-
ma elemi fortélyait. Itt tanulta meg alkalmazni a gip-
szet, a fa festését, a színes anyagokkal való díszítést.
A szobrok egyszerűségükben, kezdetlegességük-
ben, vidám színeikkel, játékos megoldásaikkal, szé-
les és az éppen a rendelkezésre álló anyaghaszná-
latukkal, a primitív gipsztechnikával, a bájos ragasz-
tásokkal lepik meg a nézőket. Kovács Ferenc min-
den témát képes volt kidolgozni, újszerű, ősi erővel
megragadni, ábrázolni. 

Kedvencei a lovak voltak, de a cirkuszhercegnők,
a napoleonok, a szentgyörgyök vagy éppen a ma-

gyar őstörténet lovas figurái is erőt, mozgást, életet,
lendületet sugároznak a maguk egyszerű, szabály-
talan és gyermekes megoldásaival. A mitológiai, a
bibliai témákat, Sámson és Delila, Mózes, Mária és
kisjézus, vagy Heródes történetét is képes volt a
maga egyedi eszköz- és anyagvilágával ábrázolni.

Életnagyságú műveit is láthatjuk, a termetes
meztelen Delilát, Zsuzsanna félelmetes idomait, a
melleit kivillantó démoni színésznőt. A kisebb eroti-
kus művei, amelyek a pajkos szeretők és rosszlá-
nyok hivalkodó ajánlkozásait ábrázolják, a testiség
elemi, ősi üzeneteit jelenítik meg.

„Csodálkozzunk el alkotásain, s ha úgy érezzük,
nyugodtan borzadjunk el” – e szavakkal ajánlja a tár-
latot dr. Rechnitzer János a közönség figyelmébe.
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ExperiDance – Ezeregyév

A Csík Zenekar koncertje

IDŐPONT 
Március 16. 19.00
HELYSZÍN 
Richter Terem
BELÉPŐJEGY 
3.700,- Ft, 3.500,- Ft

IDŐPONT 
Március 15. 19.00   
HELYSZÍN 
Győri Nemzeti Színház
BELÉPŐJEGY 
4.500,- Ft, 4.100,- Ft, 
3.800,- Ft

Győri 
    Tavaszi
 Fesztivál
2015. március 15 - április 3.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Gyerekek!
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YGJEŐPBELÉ

Gy zínházti Seőri Nemzy
NSZÍYHELLY

cius 15. 19.00   Már
ONTŐPID
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PROGRAMOK TAVASZI FESZTIVÁL
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Agárdy Gábor ikonkiállítás

Pinokkió

Keresztes Ildikó koncertje

Hangszercsodák

 
 
 
 

 
 

 

IDŐPONT 
Március 20. 17.00 
HELYSZÍN 
Bartók Béla Megyei   
Művelődési Központ
BELÉPŐJEGY 
1.000,- Ft

IDŐPONT 
Március 19 – április 3. 
Kedd-vasárnap 10.00-16.00  
HELYSZÍN 
Múzeumház, 
Bécsi kapu tér 4.
BELÉPŐJEGY 
a Múzeumház jegypénz-
tárában váltható

IDŐPONT 
Március 21. 19.00  
HELYSZÍN 
Richter Terem
BELÉPŐJEGY 
2.500,- Ft, 2.300,- Ft

IDŐPONT 
Március 22. 11.00  
HELYSZÍN 
Zichy-palota
BELÉPŐJEGY 
500,- Ft

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ablakástő ef
al vdálab

alálktden 
ttel” ezs

zaemléks
dy gárA

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

, nek
ülön K

anultt
zás oyn
ikaz 

gy e

világa onok ikz A. tablaká
Mihály délyi Era úgterbal 

gy eor amik, örzelősott zoalálk
-geezSában, orks eévt ha
-stéef„a gy hoen, sébézezaemlék
-zvisg mea tírmaga or ábG

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

onok ikaz Boriskának ácz R
-égyevzöz színésa t önezöskülön 

a. anult
től éEndrz zásSt chnikájátezás 

-aarz Ase. téküldea s stéefonik
gy hote, zegérmetemplomba, 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

YGJEŐPBELÉ
si kapu tér 4.cBé
eumház, Múz

NSZÍYHELLY
asárnap 10.00-16.00dd-veK

cius 19 – április 3. Már
ONTŐPID

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

amik

előadázínház áTTást BudapA 

bul, 
című gok 

1968-ban 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

chnikai se

előtt háza zít ékabábut fkis előadá

te
dánakGer
ezrök

emenekült belöl ső eaz or amik
-artte ejteásán tgaorffilm című 
-sillaCgri Eaz fiában, ózS1968-ban 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

.

aláltt

tgérségítchnikai se
a tójának gaigazMOM a , dának

Hambuch t alaminv, tadásáére

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

tóálthaában várt
-énzgypeumház jea Múz

YGJEŐPBELÉ

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Ft1.000,
YGJEPŐLÉEB

tonzpösi KdéelőMűv
ei gytók Béla MeBar

NÍSZYLLYEH
 20. 17.00 ciusMár

ŐPONTDI

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

eel évzeks eügyster metto eGepp
zámársyiunk mindanne épjelkfiú 

zlóotékő velnöfa t minzabadság, s
aizátnafermeki gya a yirann

anugyinokkió Pgásában… oelff
tteenevnagy gy ese meök Ör

.eknekekersa gy
előadázínház sáncTTást eBudapA 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

öldi Bélaus: FfágroeorK
.orig ajánlotts ke, 4-10 évnek

ergyték áncjátonásos elvf1 
el.e ktre a kis bábu élesérenék

ghökmeobb gnagylester meA teli. 
erke névrinokkió Ps é, dikeersik
zkinéska fiúcVidám ól. óbtusk

előtt háza a zít sékabábut fkis 

gy
a.zámár

zló
s é
-an

tő tte

-előadá

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

-ekek

-ghök
-zseer
etűrez

aláltt

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ólóalbuma zsöt s é
mintöbb 

gnépsle
aemutb
tezseerK

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ten erc
t sajá

ének
a tor

az or k

-ameg, met jelenólóalbuma 
, elténeken zlemeen vött min

ó Ildiksnője. eénekűbb erzgnéps
gyik ezág orsaz en zhistni, a

ell knem senkinek ót Ildiks te

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

e vtille, dalaittebb gismerleten 
-onkA . zikeérkal váenekarzt 
e őrbGyaki , tismert énsnőkeének

elsősorban onban azó Ildik. ttle
-menműsor című tor ak-FXaz 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

YGJEŐPBELÉ
emerter TTeichR

NSZÍYHELLY
cius 21. 19.00  Már

ONTŐPID

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

en ekbév
gság Boldo

az miénk 
leől ekrly

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

geerf
sklas

zásait 
hazai 

-amia, sársúccája pályt éren 
elmúlt z Ahaza. e ergygság 

a agy ve, évsönd cA g, éaz 
a Nem a dalai tebb gismerle

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

tban.s hangulagetege
e zersps éstílusban ck orzikus s
g őlefg, önsézöka tja hallhazásait 
-eldolgofek slágeröldi külfs éhazai 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Ft, 2.300,- Ft2.500,
YGJEŐPBELÉ

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

nemcek ekr
hallani. 
eljebb f

arMagy
a óluk r

erszsne
ténétörerzs

Mandel 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
dekér

saládoknak c
g mé
hanem ne, 

-enbznek sevt zsérsak nemc
-egya , tívakterinelőadás z A
s étni lát leheritkán on nagy
-gleagy vsoha, zágon orsar
t eekamely, eknekekergya 

sél mes é, zikstjáon zámokers
-ezs gekülönlean olyz sténé
-hangs ésikus muzt eróbR

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
am. gros predek

s égalmas izon nagysaládoknak 
, eknekekerGyis. elnek ének

néha sőt , ólnakzzzáshohanem 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
- Ft500,

YGJEŐPBELÉ
ay-palotZich

NSZÍYHELLY
 22. 11.00  ciusMár

ONTŐPID

TAVASZI FESZTIVÁL PROGRAMOK
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A hímes tojás napja

25 éve újult meg a Műhely folyóirat

Nyolc nő

Frank Sinatra – A Hang

Ebben az évben is eljönnek hoz-
zánk azok a tojásírók az ország kü-
lönböző vidékeiről, akik bemutatják 
nekünk a különféle technikákkal 
készített alkotásaikat. 
10.00-16.00 óra
Hímestojás kiállítás és vásár 
Kirakodóvásár kézművesek porté-
káiból az udvaron

10.00 – 15.00 óra  
Húsvéti játszóházak (tojásfestés, 
tésztasütés, különféle húsvéti de-
korációk készítése)
15.00 – 16.00 óra  
Szakajtó mesék
Aki mesél: Fábián Szabolcs Csutkó

A győri Műhely 25 évvel ezelőtti 
megújulása óta számos költőt, írót, 
kritikust indított el a pályán, s jó 
néhány ma már tekintélyes alkotó 
publikált fiatalon is a folyóiratban. 
Közülük szerepel néhány ezen a 
rendezvényen, s megszólalnak a 
folyóirat szerkesztői is. Csakúgy, 
mint a győri szerzőket felvonultató 

esten, diákok előadásában most is 
hallhatunk fontos gondolatokat a 
25 év számaiból. 
Muzsikál: Ittzés Gergely
Műsorvezető: Pottyondy Nóra

– a budapesti Játékszín előadása

 Robert Thomas „női darabja” egy 
igazi klasszikus krimi: a „gyilkos 
köztünk van”. A hó elzárta a külvi-
lágtól a hegyvidéki házat, ahol a 
karácsonyi készülődés közben hol-
tan találják Marcelt. A házban lévő 
nyolc nő az áldozat anyja, felesége, 

húga, sógornője, két lánya és két 
háztartási alkalmazottja. Ki lehet a 
gyilkos? Nyolcuk közül természete-
sen bárki...
Rendező: Korcsmáros György 

A 15 éves ExperiDance Tánc-
társulat és a Békéscsabai Jókai 
Színház produkciója

Sinatra legnagyobb slágereit Vas-
tag Tamás adja elő, aki egyszerre 
ellenállhatatlan sármőr és az anyja 
árnyékából kilépni képtelen, sod-

ródó figura a színpadon. Simlis 
gengszterek, káprázatos színész-
nők és az ExperiDance erotiku-
san elegáns táncosai vonulnak fel 
mellette a Frank Sinatra – A Hang 
című produkcióban, mely Szomor 
György és Román Sándor közös 
alkotása.

IDŐPONT 
Március 26. 17.00 
HELYSZÍN 
Zichy-palota
Ingyenes

IDŐPONT 
Március 22. 
10.00 – 16.00 óráig  
HELYSZÍN 
Gyermekek Háza
Ingyenes

IDŐPONT 
Március 29. 19.00   
HELYSZÍN 
Bartók Béla Megyei 
Művelődési Központ
BELÉPŐJEGY 
3.700,- Ft, 3.200,- Ft

IDŐPONT 
Március 30. 19.00 
HELYSZÍN 
Bartók Béla Megyei 
Művelődési Központ
BELÉPŐ
4.200,-Ft, 4.000,- Ft

PROGRAMOK TAVASZI FESZTIVÁL
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Magyar Rhapsody Project 

Húsvéti vásár

 
 
 

 
 
 

 
 

 

IDŐPONT 
Március 28 -  április 3.
mindennap 
10.00-18.00
HELYSZÍN 
Arany János utca

IDŐPONT 
Április 2. 19.00    
HELYSZÍN 
Egyetemi
Hangversenyterem 
(egykori Zsinagóga)
BELÉPŐJEGY 
2.000,- Ft

Győri Nemzeti Színház programja a 
Tavaszi Fesztivál ideje alatt

ExperiDance – Ezeregyév  

 
Tavaszi Fesztivál megnyitó
ExperiDance – Ezeregyév

Csinibaba 

Mozart: A varázsfuvola – premier  

Mozart: A varázsfuvola

 
Mozart: A varázsfuvola

 
Mozart: A varázsfuvola

 
Mozart: A varázsfuvola

 

Látogatóközpont – Győr

Győr+ Média Pavilon

Richter Terem

www.mufegyor.hu   www.gyor.hu
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TECHTOGETHER PR-CIKK

Milyen szakmát válasszon a gye-
rekem? Milyen egyetemi szakot
jelöljön be a sok közül? Mit érde-
mes tanulnia, ha jó fizetést akar
magának? Melyik szakmának
van jövője? Melyik győri vállalat
kínál karriert a gyerekem számá-
ra? Március 27-én, az Egyetemi
Csarnokban ezekre a kérdésekre
kaphatunk választ.

A Techtogether Junior nevet viselő
rendezvény azért egyedülálló, mert a
győri járműipari életpályán belül kép-
viseli magát minden jelentős szereplő:
az általános iskoláktól kezdve, a kö-
zépiskolákon, egyetemen át a munka-
helyekig. Korábban ilyen összetett
eseményre még nem volt  példa. Ed-
dig csupán olyan rendezvények vol-

Techtogether Junior verseny és kiállítás az Egyetemi Csarnokban, március 27-én

Sikeres vállalkozások segítik a pályaválasztást
tak, ahol a folyamat egyes szereplői kí-
náltak választási lehetőséget. A már-
cius végi program több korosztályt és
lehetőséget ölel fel, mint eddig bármi!

Győr hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül, rengeteg lehetőséget rejt.
Számtalan út áll egy győri vagy kör-
nyékbeli fiatal előtt: abban segítünk,
hogy eldönthessék, melyik út felel
meg leginkább számukra, melyiken
érdemes elindulni.  A rendezvény
egyik célja, hogy a kiállítóként is jelen
levő közép- és felsőoktatási intézmé-
nyek, valamint vállalkozások bemutat-
kozásán keresztül megmutassuk,
hogy a szűkebb régió remek oktatási
és karrierlehetőségeket kínál a virág-
zó járműiparnak köszönhetően – fog-
lalta össze Szammer István, a Techto-
gether Junior mögött álló járműipari

szakportál, az Autopro.hu ügyvezető
igazgatója. Elárulta, hogy jelentős ta-
pasztalattal vágtak a szervezésbe, hi-
szen legutóbb tavaly novemberben
bonyolították le sikeresen az Automo-
tive Hungary Járműipari szakkiállítás-
sal egy időben és helyen megrende-
zett mérnökhallgatói
csapatversenyt. A buda-
pesti rendezvény tizen-
nyolc csapata között há-
rom győri járműépítő
team is képviselte a régiót.
A győri rendezvény ab-
ban különbözik ettől a
versenytől, hogy ezúttal
középiskolai csapatok
mérik össze erejüket.

A Techtogether Juni-
or olyan összetett, mű-
szaki-természettudomá-
nyi alapú verseny, amely
a győri gazdasági körzet
általános és műszaki
képzést folytató középis-
koláinak csapatai között fog zajlani. 

Szammer István rámutatott, hogy
a rendezvény arra is alkalmas, hogy
bemutassa a középiskolai oktatáson
túli képzési és karrierlehetőségeket,
felkeltse a helyi felsőfokú műszaki
képzések iránti igényt, ráirányítsa a fi-
gyelmet az iskolákra és a részt vevő
cégekre – vagyis így fokozza az
együttműködést az oktatás és a mun-
kaerőpiac szereplői között. 

A program kiváló lehetőséget ad
arra, hogy a régió járműipari cégei be-
mutatkozzanak, és a fiatalok és remél-
hetőleg szüleik is megismerjék, mi-
lyen karrierutakkal kecsegtet a régió
és az iparág  – tette hozzá a rendez-
vény kezdeményezője, a Professio
Klaszter elnöke, Horváth Szabolcs. A
verseny tartalmi kialakításáért, vala-
mint lebonyolításáért a Mobilis Inter-
aktív Kiállítási Központ a felelős. A ve-

télkedés a csapatmunka, a kreativitás
és a kommunikáció jegyében zajlik
majd. A gyakorlati feladatok részben
a Mobilis nagyeszközeihez, természet-
tudományos kísérleteihez kapcsolód-
nak, részben pedig a részt vevő cégek
által megfogalmazott feladatok.  

Úgy állítottuk össze a feladatokat,
hogy azok ne csak a versenyző közép-
iskolai csapatok számára legyenek ér-
dekesek, hanem azok számára is, akik
nem játszanak. Így családi program-
nak is megfelelhet a Techtogether Ju-
nior – tette hozzá Szilasi Péter Tamás,
a Mobilis ügyvezetője. – Háromféle
feladat vár majd a diákokra: lesz pre-
zentációs rész, ami a kommunikációs
készséget igényli, tervezünk a résztve-
vő cégekkel kapcsolatos járműipari is-
mereteket és általános természettu-
dományos jártasságot tesztelő kvízt,
és nem utolsósorban egy egész sor
kreativitást megmozgató, ügyességet
igénylő gyakorlati feladattal is készü-
lünk. Egy időben akár több feladat
megoldása is zajlik, így a sikeres sze-
replés feltétele lehet a párhuzamossá-
gok eredményes kezelése, az erőfor-
rások hatékony megosztása.

Az Autopro.hu
és a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
együttműködő partnere
a Professio Fémipari és Szakképzési  Klaszter

A rendezvény helyszíne: Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Csarnok
Időpontja: 2015. március 27. 

A verseny forgatókönyv-tervezete:
09:15 Köszöntő, Borkai Zsolt polgármester

David Toth ügyvezető igazgató, Nemak Kft.
A verseny menetének ismertetése, Szilasi PéterTamás 
ügyvezető igazgató, Mobilis Interaktív Kiállítási Központ

9:45–14:00 A résztvevő cégekkel kapcsolatos járműipari ismereteket
és általános természettudományos jártasságot tesztelő kvíz

10:00–12:00 és 12:30 – 14:30
Kommunikációs feladat a mezőny egyik fele (9-10 csapat),
ezzel párhuzamosan küzdőtéri gyakorlati feladatok a mezőny
másik fele (9-10 csapat) számára

14:30 Extra csapatjáték (kísérő program, versenyen kívül)

15:30 Eredményhirdetés, díjkiosztás

16:00 A rendezvény zárása



20 / + / 2015. március 6.

Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁRCIUS 7., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25 Tör-
ténetek a nagyvilágból  06:55 Csa-
lád-barát Hétvége 09:00 A Hold vála-
szolt – Portréfilm Bay Zoltánról 
10:00 Pecatúra 10:30 Liszt Ferenc és
a Pesti Vigadó 11:10 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 12:50 Miku-
lásanyó New Yorkban  14:25 A nor-
mann fogadó  16:05 Szeretettel
Hollywoodból  16:35 Ég, föld, férfi,
nő  17:35 Gasztroangyal  18:30
SzerencseSzombat  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:25 Rómeó és Júlia 
22:05 Egy asszony illata  00:40
Dupla vagy minden  02:20 Golyóál-
ló szerzetes 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig  05:30 Tuti gimi 
06:15 Top Shop 06:50 Kölyökklub
09:40 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:00 Teleshop 11:00 Kalandor
11:20 a'la CAR  11:50 Trendmánia
 12:20 Brandmánia  12:50 Hava-
zin  13:30 Street Kitchen  14:00 A
nagy svindli  15:00 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok  16:00 Dok-
tor Szöszi 2.  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:20 Cso-
dakutya New Yorkban  21:00 Táma-
dás a Fehér Ház ellen  23:15 Spíler
 01:30 Lúzert vegyenek!  03:15
Gálvölgyi-show 

04:30 Felejthetetlen  05:15 Babavi-
lág  05:35 Super Car  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 09:25
Egészség Klinika  09:50 Astro-Világ
10:55 Babavilág  11:20 A 3 nindzsa
nem hagyja magát  13:10 Villám
Spencer, a karibi őrangyal  14:10
Walker, a Texas-i kopó  15:10 Wal-
ker, a Texas-i kopó  16:10 Balekok
 18:00 Tények 19:00 Bébi mama 
21:05 Tőzsdecápák – A pénz nem al-
szik  23:50 Kémjátszma  02:15
Sportos 02:25 90210  03:10 Pan
Am  03:55 A férjem védelmében 

06:25 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon – 32 év múlva 07:15 Élő egy-
ház 07:45 Isten kezében 08:10 Aka-
dálytalanul 08:40 Nóvum  09:10
Univerzum – Zambézi – A mennydör-
gő folyó  10:10 Csodabogár 10:40
Sárga rózsa  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 Nótacsokor
12:40 Ízőrzők: Kustánszeg 13:10
Belle és Sébastien 13:45 Labdarú-
gás (élő) 16:05 Jónai lenni jó 16:40
Bűbájosok  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Patika  19:05 Hogy volt!?
20:00 Faust Bál 21:00 Raszputyin 
22:45 Dunasport 23:00 MüpArt –
Hobó és Bandája: Történelmi lecke fi-
úknak  00:55 Világ-nézet 01:25
Vers 01:30 Himnusz 01:35 10. La-
mantin Jazz Fesztivál 02:30 Akadály-
talanul

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Széchenyi Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Széchenyi Híradó (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Széchenyi Híradó (ism.)
10:00 Képújság 18:00 Civil kurázsi
(ism.) 18:25 Győr+ Sport (ism.) 19:00
Győri7 19:50 Konkrét (ism.) 20:00
Győr+ Sport (ism.) 20:30 Jövőkép
(ism.) 21:10 Konkrét (ism.) 21:25 Zo-
oo+ (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:50
Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
M1
05:25 Esély 05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel  06:55 Csa-
lád-barát Hétvége 09:00 Katolikus
krónika 09:30 Engedjétek hozzám
09:40 Tanúságtevők 10:05 A sokszí-
nű vallás 10:15 Evangélikus magazin
10:45 Evangélikus ifjúsági műsor
10:50 Böszörményi Gergely portré
11:15 Mai hitvallások – Amerre a szél
fúj 11:45 Molnár Mária emlékezete
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Árpádok emlékezete – III. Béla
király 12:20 Telesport 13:15 Rómeó
és Júlia  14:55 Rómeó és Júlia 
16:40 Büszkeség és balítélet  17:35
Filofax, avagy a sors könyve  19:30
Híradó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:25 Elvált nők
klubja  22:10 A Lényeg 22:45 Haza-
felé  23:40 Szabadúszók 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop 06:50 Kölyökklub
09:45 EgészségKalauz  10:10 Te-
leshop 11:05 A Muzsika TV bemutat-
ja  11:35 4ütem  12:05 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
12:40 Házon kívül  13:10 Csalá-
dom és egyéb emberfajták  13:40
Gyermekkorunk legszebb nyara 
15:25 Egy zseni, két haver, egy balek
 18:00 RTL Klub Híradó  18:50 Cob-
ra 11  19:50 Végjáték  22:05 Ka-
ratés védőangyal  00:15 Portré 
00:50 Túl a barátságon  03:10 Cob-
ra 11 

04:40 22-es körzet – A bűn utcái 
05:25 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2
matiné 08:35 Nagy Vagy, Győr!
09:25 ÁllatoZOO  09:50 Több mint
TestŐr  10:15 Astro-Világ 11:20 Stí-
lusvadász  11:45 Stahl konyhája 
12:15 Monk – Flúgos nyomozó 
13:15 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  14:15 Walker, a Texas-i kopó
 15:15 Walker, a Texas-i kopó 
16:15 Jégkorszak 2. – Az olvadás 
18:00 Tények 19:00 Mr. Popper ping-
vinjei  20:55 Ha igaz volna... 
22:50 Psycho  01:00 Sportos
01:10 Sue Thomas – FBI  01:55
Sue Thomas – FBI  02:40 Zsaruvér
 03:25 Villám Spencer, a karibi őr-
angyal 

07:10 Új nemzedék  07:40 Világ-né-
zet 08:05 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 08:35 Kórkép a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
magyar nyelvű oktatásáról 09:05 Az
utolsó remény 09:30 Az emberi cso-
da  10:05 Univerzum – Zambézi – A
mennydörgő folyó  11:00 Római ka-
tolikus szentmise 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:05 Nótacsokor
12:20 Ízőrzők: Györköny 12:55 Ber-
csényi huszárok  14:10 Hazajáró
14:40 Szerelmes földrajz 15:15 Hogy
volt!? 16:15 Labdarúgás (élő) 18:50
Dunasport 19:00 Időjárás-jelentés
19:05 A világörökség kincsei 19:30
Híradó 20:05 Önök kérték! 21:05 Az
élet sava-borsa  21:50 A Rózsaszín
Párduc átka 23:40 WTCC Túraautó-
világbajnokság Argentínából 

08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30 Zo-
oo+ (ism.) 09:05 Konkrét (ism.) 09:20
Jövőkép (ism.) 09:55 Konkrét (ism.)
10:15 Győr+ Sport 10:45 Képújság
18:00 Üzleti negyed (ism.) 18:30 Zo-
oo+ (ism.) 19:00 Győri7 (ism.) 19:50
Konkrét (ism.) 20:00 KultÓra (ism.)
20:30 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 22:10 Győri7 (ism.) 23:00 Kép -
újság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 9., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 A Pannon
kőtenger 10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt 12:55 Roma
Magazin 13:25 Domovina 14:00 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14:55
Európai piacok és vásárcsarnokok
15:55 Charly, majom a családban 
16:45 Híradó+ 16:55 Lola  17:40
Híradó 17:50 Ridikül  18:40 Szívek
doktora  19:30 Híradó este 20:10
Sporthírek 20:20 Időjárás-jelentés
20:30 Kékfény  21:25 Római hely-
színelők – Árulkodó nyomok  22:25
Az Este 23:00 Híradó 23:15 Sporthí-
rek 23:20 Aranymetszés 00:10 Lola
 00:55 Család-barát 02:25 Műsor-
szünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Fókusz Plusz  13:20 Ízes élet – Ma-
utner Zsófival  13:40 Reflektor 
14:00 Fókusz  14:30 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:15 Dr. Csont  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 Döglött akták  23:45
Magyarul Balóval 00:15 Chuck 
01:20 Reflektor  01:35 Furcsa pá-
ros  02:20 Teresa  03:10 Teresa 

04:10 Monk – Flúgos nyomozó 
05:05 Csapdába csalva  05:30 Csa-
ládi Titkok  06:20 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 06:25 Té-
nyek Reggel 06:50 Mokka  09:30
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  17:25 Fiorella 
18:00 Tények 19:35 Jóban Rosszban
 20:20 Éden Hotel  21:35 MARS
Az utolsó napok  23:30 Az elnök ár-
nyékában  00:35 Tények Este 01:20
Aktív  01:40 Sportos 01:55
EzoTV.hu 02:55 Elit egység  03:45
Felejthetetlen 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Rome Reports –
Vatikáni híradó 07:00 Életkerék
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Isten kezében 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 A világ kertjei
09:15 Elcserélt lányok  10:00 Ha-
gyaték 10:30 Hazajáró 11:00 Közve-
títés a parlament üléséről 15:00 Gyó-
gyító hagyomány – Népi orvoslás:
múlt és jelen  15:30 Univerzum
16:30 Térkép 16:55 Jövő-Időben
17:10 Elcserélt lányok  18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Höl-
gyek öröme  20:00 Don Matteo 
21:05 Hírek 21:10 Dunasport 21:20
Világok arca: Baraka  22:55 Kulti-
kon  23:15 A Rózsaszín Párduc átka
 01:00 Hírek 01:05 Himnusz

08:00 KultÓra (ism.) 08:30 Konkrét
(ism.) 08:40 Győri7 (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:10 Képújság
17:15 Ferencváros–Győri ETO FC  –
NB1-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 Konkrét  19:00 Híradó  19:20
Sporthírek  19:30 Győr+ Sport 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Győr+ Sport (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+ Sport (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 10., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 A Pannon
kőtenger 10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran 13:00 Unser
Bildschirm 13:30 Barangolások öt
kontinensen  14:00 Gasztroangyal
 15:00 Európai piacok és vásárcsar-
nokok 15:55 Charly, majom a család-
ban  16:45 Híradó+ 16:55 Lola 
17:40 Híradó 17:50 Ridikül  18:40
Szívek doktora  19:30 Híradó este
20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-je-
lentés 20:30 Grand Hotel  21:20
Grand Hotel  22:10 Az Este 22:45
Híradó 22:55 Sporthírek 23:05 Ezüst-
Patak  23:10 Közösen a jövőért 
00:10 Lola  00:50 Család-barát
02:25 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden reg-
gel  09:10 Ízes élet – Mautner Zsófi-
val 09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:50 Havazin 
13:20 Ízes élet – Mautner Zsófival 
13:40 Reflektor  14:00 Fókusz 
14:30 Éjjel-nappal Budapest  15:45
A vihar  16:50 Dr. Tóth  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz  19:20 Éj-
jel-nappal Budapest  20:40 Barátok
közt 21:15 Castle 22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 XXI. század – a legendák
velünk élnek  23:15 Magyarul Baló-
val 23:50 Brandmánia  00:20 A fő-
nök  01:25 Reflektor  01:35
A Grace klinika  02:20 EgészségKa-
lauz  02:45 A Muzsika TV bemutatja:
Mi muzsikus lelkek 03:10 Teresa 

04:30 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka 09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:35 Kasza!  22:40
Ha igaz volna...  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:45 Sportos 02:00
EzoTV.hu 03:00 Fehér tenyér 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Roma Magazin 07:00 Domovina
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:10 Zebra  08:30 Híradó 08:35
Virágzó Magyarország 09:00 Közve-
títés a parlament üléséről 16:00 Ma-
gyarok Latin-Amerikában 16:30 Tér-
kép 16:55 Jövő-Időben 17:10 Elcse-
rélt lányok  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Rex felügye-
lő  19:55 Don Matteo  20:55 Hírek
21:00 Dunasport 21:10 A hívatlan
vendég  22:45 Kultikon  23:05 A
hold hangjai  01:00 Vers 01:05
Himnusz 01:10 Hírek 01:15 Szerel-
mes földrajz 01:50 Pannon expressz
02:15 Hagyaték 02:45 Határtalanul
magyar 03:15 Kapásjelző 03:40 Aka-
dálytalanul

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Győr+ Sport (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Győr+ Sport (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:00 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Üzleti negyed (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Üzleti negyed (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

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)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• GazdálKODÓ, Zöld út, ÖSD, EURO, ECL, City&Guilds, TársalKODÓ, 

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok több szinten is  

• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan

• Angol nyelvtani rendszerezô tanfolyam nyelvvizsgára készülôknek

• Érettségire felkészítés angol és német nyelvbôl

• AKCIÓS francia és spanyol kezdô tanfolyamok
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁRCIUS 11., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Az időgyűrű
ura 10:25 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika 13:00 Ecra-
nul nostru 13:25 Útravaló 13:45 Eu-
rópai szemmel  14:15 Grand Hotel
 15:05 Grand Hotel  15:55 Charly,
majom a családban  16:45 Híradó+
16:55 Lola  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora  19:30
Híradó este 20:10 Sporthírek 20:20
Időjárás-jelentés 20:30 Cédrusliget
 21:20 Szabadság tér '89 22:05 Az
Este 22:40 Híradó 22:50 Sporthírek
23:00 Summa 23:30 Élet az amisok-
kal 00:20 Lola  01:05 Család-barát
02:35 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Street Kitchen  13:20 Ízes élet –
Mautner Zsófival  13:40 Reflektor 
14:00 Fókusz  14:30 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:15 Szulejmán  22:30 RTL Klub
Híradó 23:05 Házon kívül  23:35
Magyarul Balóval 00:10 Reflektor 
00:25 Fuss az életedért!  02:10 Te-
resa  03:05 Teresa 

04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:40 Férj és férj 
23:55 Lángoló Chicago  00:55 Té-
nyek Este 01:40 Sportos 01:55
EzoTV.hu 02:55 Aktív  03:15 Élő bi-
zonyíték 

06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Akadálytala-
nul 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:25 Elcserélt lányok 
10:10 Don Matteo  11:10 Rex fel-
ügyelő  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:15 Időjárás-jelentés 12:25
Kívánságkosár 14:25 Vers 14:30 An-
tarktisz – Az élet fagyos szigete 15:05
Univerzum 16:00 Maradunk  16:30
Térkép 16:55 Jövő-Időben 17:10 El-
cserélt lányok  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Párizsi helyszí-
nelők 19:55 Don Matteo 20:55 Hí-
rek 21:00 Dunasport 21:10 Fapad 
21:40 Fapad  22:15 Hét perc a
mennyországban  23:50 Kultikon 
00:10 Szekondlájf  01:05 Vers

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Üzleti
negyed (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Üzleti
negyed (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Üzleti
negyed (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Kamarai Magazin (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Kamarai Magazin (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Kamarai Magazin (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Kamarai Magazin (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Az időgyűrű
ura 10:25 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki 13:00 Kvar-
tett 13:30 Virágzó Magyarország
13:55 Cédrusliget  14:45 Európai
piacok és vásárcsarnokok 15:40
Charly, majom a családban  16:30
Híradó+ 16:45 Lola  17:30 Szeren-
cse Híradó  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora  19:30
Híradó este 20:10 Sporthírek 20:20
Időjárás-jelentés 20:30 10 dolog,
amit utálok benned  22:10 Az Este
22:45 Híradó 22:55 Sporthírek
23:00 A rejtélyes XX. század  23:35
Történetek a nagyvilágból  00:05
Lola  00:45 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Trendmánia  13:20 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival  13:40 Reflektor
14:00 Fókusz  14:30 Éjjel-nappal
Budapest 15:45 A vihar  16:50 Dr.
Tóth  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:40 Barátok közt  21:15
CSI: Miami helyszínelők  22:10 RTL
Klub Híradó 22:40 Gyilkos elmék 
23:45 Magyarul Balóval 00:15 Odaát
 01:15 Reflektor  01:30 Titkok ott-
hona  02:15 a'la CAR  02:40 Tere-
sa  03:25 Gálvölgyi-show 

04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:35 NCIS  22:40
Hawaii Five-0  23:40 Az indíték 
00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 02:00 EzoTV.hu
03:00 Életfogytig zsaru  03:45 Élet-
fogytig zsaru 

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Csodabogár 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Virágzó Magyar-
ország 09:30 Elcserélt lányok 
10:15 Don Matteo  11:10 Párizsi
helyszínelők  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:30 Antarktisz – Az élet fagyos szi-
gete 15:00 Univerzum 15:55 Ez egy
ilyen falu... 16:30 Térkép 16:55 Jövő-
Időben 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Észak és Dél  20:05 Don
Matteo  21:00 Hírek 21:05 Du-
nasport 21:15 Sztracsatella  22:55
Kultikon  23:15 Köszönöm az akara-
tot 00:10 MüpArt classic – "Homma-
ge' a Kodály Zoltán művei a Művésze-
tek Palotájában" 01:30 Vers

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kamarai Magazin (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kamarai Magazin (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 TV torna  19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Vény nélkül  (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 13., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Az időgyűrű
ura 10:25 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 P'amende 13:00 Esély 13:30
A kőbaltás ember – Érdi medvevadá-
szok 14:00 Európai piacok és vásár-
csarnokok 15:00 Európai piacok és
vásárcsarnokok 15:55 Charly, majom
a családban  16:45 Híradó+ 16:55
Lola  17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Kedves John!  22:15
Az Este 22:50 Híradó 23:05 Sporthí-
rek 23:10 Az operaház fantomja 
01:30 Lola  02:10 Család-barát
03:40 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Kalandor 13:20 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:40 Reflektor  14:00
Fókusz  14:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:15 Vörös
hajnal  23:00 RTL Klub Híradó
23:35 Magyarul Balóval 00:05 Ke-
mény motorosok  01:10 Reflektor 
01:25 Havazin  02:05 Kalandor
02:25 4ütem  02:50 Teresa 
03:35 Gálvölgyi-show 

04:30 Felejthetetlen  05:05 Csap-
dába csalva  05:30 Családi Titkok
 06:20 HUNGARIKUMOK –made in
Hungary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:35 A konyha ördöge
 22:45 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:50 Grimm  00:50 Tények Este
01:35 Aktív  01:55 Sportos 02:05
EzoTV.hu 03:05 Combat Hospital – A
Frontkórház 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Pannon expressz
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:25 Elcserélt lányok
 10:10 Don Matteo  11:05 Észak
és Dél  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:15 Időjárás-jelentés 12:25
Kívánságkosár 14:25 Vers 14:30 An-
tarktisz – Az élet fagyos szigete 15:00
A tenger kincsei és legendái  16:00
Térkép 16:25 Jövő-Időben 16:45 El-
cserélt lányok  17:30 Közbeszéd
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:35 Időjárás-jelentés 18:45 Labda-
rúgás 21:05 Hírek 21:15 Revolver 
23:00 Kultikon  23:20 Dunasport
23:30 Forma–1 01:10 Vers 01:15
Himnusz 01:20 Hírek 01:25 Szerel-
mes földrajz 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Helló Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Helló Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Helló
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Helló
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság  

GYŐR+ TV
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Pula Lászlóné.



www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Mely használt lakásokra jár a tá-
mogatás?

• Legalább komfortos
• „C” (követelménynek megfelelő)

energetikai minősítési osztályú, „C”
kategóriánál kedvezőtlenebb energe-
tikai minősítésű egylakásos lakóépü-
let vásárlása esetén csak akkor igé-
nyelhető a támogatás, ha az illetékes
építési hatóság 30 napnál nem régeb-
bi dokumentummal igazolja, hogy a
lakóépület állapota az élet- és vagyon-
biztonságot közvetlenül és súlyosan
nem veszélyezteti.

• Vételára nem haladja meg a
350.000 Ft/m2-t

• Továbbá területi elhelyezkedés-
től függően a vételár nem lehet maga-
sabb az alábbiaknál:

Dunántúl területi egysége esetén:
• megyeszékhelyeken 28 millió forint
• városokban 23 millió forint
• egyéb településeken 18 millió forint

Győr-Révfalu csendes utcájában eladó ez a 2002-ben épült
társasház első emeletén elhelyezkedő, gyönyörűen kialakí-
tott erkélyes lakás. A 70 nm-es lakásban az amerikai konyhás
nappali mellett két hálószoba, külön WC, fürdő, valamint
egy háztartási helyiség is található. A nappalihoz csatlakozik
a 8 nm-es erkély. A zárt udvarban 17 nm-es garázs is megvá-
sárolható. Ár: 24,9 M Ft. Tel.: 06-30/640-8794.

Győr Kisbácsán épülő, 8 lakásos társasházban eladó ez a
66,5 nm-es, 2 szoba+ nappali, első emeleti lakás 6,3 nm-es
erkéllyel. A lakások emelt szintű fűtéskészen kerülnek  át-
adásra, de lehetőség van kulcsrakész befejezésre is. A zárt
udvari gépkocsibeálló Önnek semmibe nem kerül, ajándékba
kapja! Az ingatlant más költség nem terheli, az ügyvédi díjat
mi fizetjük! Ár: 15,8 M Ft. Tel.: 06-70/866-7424.

Új ÜZLETHELYISÉG! Szabadhegy központi részén épülő tár-
sasház földszintjén eladó ez a 94 nm alapterületű üzlethelyiség.
Az üzletben külön kialakításra kerül 68 nm-es üzlettér, teakony-
ha, fürdő, egy 19 nm-es raktárhelyiség is, de saját elképzelést is
teljesítünk. Az ár tartalmaz egy parkolót az udvaron. A közmű-
fejlesztési hozzájárulásokat a beruházó vállalja. Álmodjon jó he-
lyen, jól menő üzletet!  Ár: 23,5 M Ft.   Tel.: 06-70/866-74 26.

CSALÁDI HÁZ! Győr-Jancsifalu csendes, családi házas öveze-
tében 420 nm-es, gondozott telken, 136 nm-es, nappali+3 szo-
bás, dupla garázsos családi ház eladó. A ház 2001-ben épült, és
minden szegletére magas minőségű kivitelezés jellemző. Az ud-
var térkővel burkolt és elektromos kapu segíti a parkolást. A be-
járat előtt 15 nm-es lugassal futtatott terasz van. Hátul az udvar-
ban kialakításra került egy kerti grillező is. Az ingatlan elosztása
nagyon jó, mert a három hálószoba az udvar felé került kialakí-
tásra, így nyugodt pihenést biztosít. Van még külön gardrób és
háztartási helyiség is. Ár: 32,9 M Ft. Tel.: 06-70/866-74 26.

Győr-Révfaluban, csendes, nyugodt környéken, a Bel-
városhoz közel épül ez a 6 lakásos társasház. A földszin-
ti ingatlanokhoz kertkapcsolat, az emeleti lakásokhoz

pedig erkély tartozik. A lakások emelt szintű fűtéskész
állapotban kerülnek átadásra, de természetesen van le-
hetőség kulcsrakész befejezésre is. Ez a lakás 77 nm-es,
nappali + 2 szobás, 10 nm-es erkéllyel. Ár: 23 M Ft. Tel.:
06-70/866-7424.

Győr-Adyvárosban 2. emeleti, liftes társasházban panel-
lakás eladó. A lakás felújításra szorul, de kis fantáziával
igazi ékszerdobozt varázsolhat belőle. A nagyméretű
konyhából könnyedén kialakítható egy amerikai konyhás
nappali, így a szoba megmaradhat hálószobának, ahol
még egy gardrób és egy dolgozósarok is elfér. Az ingatlan
rezsije méreténél fogva alacsony, a közös költség is csak
3.600,– Ft. Kiváló lakás egyedülállóknak vagy fiatal pá-
roknak, de befektetésnek is kitűnő választás! Ár: 8,9 M Ft.
Tel.: 06-70/866-7424.

Győr-Révfaluban, a Tábor utcában épül ez a 6 lakásos tár-
sasház. Ez a lakás földszinti, 63 nm-es, 6 nm terasszal és
187 nm saját kerttel. Mindenkinek ajánlom, aki csendes,
családias lakóövezetben szeretne élni. Kihagyhatatlan le-
hetőség azoknak, akik kertkapcsolatos ingatlant keresnek.
Az ingatlan elosztása 2 szoba, nappali. A fűtés 2 körös,
padlófűtés+radiátor 2 termosztáttal vezérelve, amit kon-
denzációs kazán fog működtetni. Várható átadás: 2015.
augusztus. Az ár tartalmazza az ingatlanhoz tartozó tele-
kárat és a közműfejlesztési díjat is!!! Ár: 21,9 M Ft. Tel.:
06-70/425-5590.

Indul a II. ütem a Százszorszép-lakóparkban! Kihagy-
hatatlan áron kínáljuk ismét ezeket a 2 szoba nappalis
lakásokat, mely tökéletes választás mindazoknak, akik
vágynak a jó levegőre, a gyönyörű panorámára, megfizet-
hető áron! Ez az ingatlan földszinti, kertkapcsolatos.
Alapterülete 63 nm, melyhez tartozik egy 10 nm-es te-
rasz. Az ár a zárt gépkocsibeállót is tartalmazza! Emelt
szintű fűtéskész ár: 13,4 millió Ft. KULCSRAKÉSZ ÁR:
14,9 millió Ft. Várható átadás: 2015. december. Tel.:
06-70/425-5590.

Győrújfalun kulcsrakészen eladó ez a 90 nm-es ikerház.
400 nm telek tartozik hozzá, elosztása 3 szoba+nappali.
Ön választhatja ki a burkolatokat, a fal színét, ezért íz-
lésének megfelelő házban lakhat. Családbarát környé-
ken, madárcsicsergéses reggelre ébredhet, ha ezt az in-
gatlant választja. Várható átadás 2015. nyár. Szoc.pol +
támogatott hitel igényelhető! Ár: 21 M Ft. Tel.: 06-
30/640-8794.

CSOK használt lakásra
A február 13-án megjelent cikkünk folytatása

Kik igényelhetik a támogatást?
CSOK igénybevételére házastár-

sak, élettársak és egyedülálló szemé-
lyek – életkortól függetlenül – egy -
aránt jogosultak lehetnek, az előírások-
nak megfelelő számú gyermek után.

Melyek a jogosultság további felté-
telei?

• OEP (Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár) által igazolt, legalább
180 napos folyamatos biztosítási jog-
viszony (legfeljebb 15 nap megszakí-
tással) 

• az igénylő köztartozásmentes
adózó

• az eladó az igénylőnek nem kö-
zeli hozzátartozója vagy élettársa

• az igénylő meglévő lakástulajdo-
na kizárhatja a jogosultságot

• az 5 éven belül eladott lakás el-
adási árát, mely bizonyos tételekkel
csökkenthető, tovább kell forgatni az
újabb lakás vételárába

ELADÓ
használt ingatlanokat keresünk

GYŐRBEN!
Akkor válasszon minket, ha profikat keres,

és gyorsan szeretné eladni ingatlanát!
Egyedi ingatlanközvetítési jutalékokat kínálunk!

Ilyet még nem hallott?

Akkor hívjon!
06-70/866-7424   •   06-30/640-8794

06-70/866-7426

9023 Győr, Mónus Illés utca 38.
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Eladó jármuvek´́
A Győr-Szol Zrt. meghirdeti az alábbi
gépjárműveket nyilvános értékesítésre:

SCANIA P93
Évjárat: 1993. Üzemanyag: dízel. Műsza-
ki érvényessége: jelenleg forgalomból ki-
vont. Megjegyzés: hulladékszállító teher-
gépjármű; motor és váltó kiszerelve;
Irányár: bruttó 381.000 Ft

SCANIA P94
Évjárat: 1997. Üzemanyag: dízel. Mű-
szaki érvényessége: jelenleg forgalom-
ból kivont. Megjegyzés: hulladékszállító
tehergépjármű.
Irányár: bruttó 1.223.000 Ft

IKARUS BUSZ 211-01
Évjárat: 1989. Üzemanyag: dízel. Mű-
szaki érvényessége: 2015. 05. 17. Meg-
jegyzés: speciálisan átalakított jármű
Irányár: bruttó 1.016.000 Ft

A gépjárműveket megtekinteni és licitálni a
GYHG Nonprofit Kft. Sashegyi Hulladékkeze-
lŐ Központjában (GyŐr, KülsŐ Fehérvári út 1.)
lehet személyesen, 2015. március 10-én
reggel 9 órától 10 óráig.

kép és szöveg: pannon-víz zrt.

Március 24-én, kedden délelőtt újra a
gyerekek vehetik birtokba a Kálóczy
téri gátőrházat a Víz Világnapja alkal-
mából. A szervezők (ÉDUVIZIG, Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, Pannon-Víz Zrt., Magyar Hidro-
lógiai Társaság Győri Területi Szerve-
zete) több száz gyereknek készítenek
elő programokat. A szokásos bemuta-
tók mellett idén is több újdonsággal
találkozhatnak az apróságok. Érde-
mes előre bejelentkezni. 

Lapzártakor még készül a részletes
program, de annyit ígérhetünk, hogy
igyekszünk felejthetetlen délelőttöt sze-

A városi fa- és növényállomány kezelőjeként a Győr-Szol Zrt. készül a tavaszi lemosó permetezésekre. A beavatkozásra
azért van szükség, mert a növényeken különböző kártevők teleltek át. Szerencsére ezen élősködők mennyisége kora
tavasszal, még a rügyfakadás előtti permetezéssel csökkenthető. A szakemberek a héten átnézik, javítják a permete-
zőket, illetve gondoskodnak az előírások szerint közterületen használható, várakozási idő nélküli szerek beszerzéséről.

Új eszközzel gyarapodott a Győr-Szol
Zrt. úttisztítást végző flottája: a már
meglévő, közutak tisztítására használt
speciális nagy jármű és a Belvárosban
alkalmazott kisebb társa mellé egy kor-
szerű seprőgép is érkezett. A berende-
zést Radnóti Ákos, Győr városüzemelte-

A Győr-Szol Zrt. megkezdte a már-
cius 15-i ünnepségek helyszínein az
előkészítő munkákat.  Az Eötvös
parkban, a Honvéd ligetben és a Vá-
rosház téren a szolgáltató munka-
társai összegyűjtik a falevelet, a két-
nyári vagy hagymás virágokkal be-
ültetett ágyásokat kapálják, az egy-
nyári virágok beültetésére váró
ágyásainak földjét fellazítják. A parki
járdák seprését géppel végzik. Az
egyes helyszíneken lefestik a pado-
kat, és a hulladékgyűjtőket, ugyan-
akkor a burkolatok hibáit is kijavítják.

A felkészülés részeként a héten
letakarították a Honvéd ligetben ta-
lálható emlékművet. A Kossuth La-
jos születésének századik évfordu-
lójára 1902-ben kiállított, mészkő-
ből és bronzból készült 1848-as
Szabadságharc emlékmű a tisztí-
tást követően méltóbban állít emlé-
ket őseinknek. Az alkotás egy állan-
dó zászlótartóval gyarapodott. A
nemzeti ünnephez kapcsolódó-
an, a város területén közel ezer
darab nemzeti színű zászló kihe-
lyezése időben megtörténik.

Az ünnepi felkészülés takarítási,
kivitelezési és javítási munkáinak el-
végzésén a Győr-Szol Zrt. mintegy
35 munkatársa dolgozik a március
15-ét megelőző napokban.

rezni az iskolásoknak. Többek közt be-
mutatjuk Harcsás László aranykoszorús
vízvezeték-szerelő mester falikút-gyűjte-
ményének legszebb darabjait. Víziköz-
mű-terepasztalunkon megismerhetik,
hogyan jut el az ivóvíz a lakásokba és ho-
gyan folyik el a szennyvíz. Muzeális víz-
rajzi mérőeszközöket láthatnak. Fotók-
kal, dokumentumokkal emlékezünk az
1965-ös árvízre. Megismerhetik a Vé-
delmi Osztag árvízvédelmi bevetéseken
használt eszközeit. Kisiskolásokat és
óvodásokat is várunk a játszósarokban,
ahol kézműves foglalkozáson vehetnek
részt az apróságok. Az idei év újdonsága
még legyen meglepetés, erről és a rész-
letes programról következő számunk-

ban olvashatnak. A Pannon-Víz standján
a gyerekek fémkulacsokat nyerhetnek.
A programokra bejelentkezni a 96/522-
600-as telefon 160-as mellékén, Tóth
Lászlónál lehet. 

A Pannon-Víz Víz Világnapi pályáza-
tának legjobban sikerült alkotásait is
láthatják a gátőrházban. A pályázatra
egyébként március 17-ig várják a rajzo-
kat, fényképeket, szelfiket. Részletes
pályázati kiírást a www.pannon-viz.hu
weblapon találnak. Az értékes ajándé-
kok mellett sok-sok állatkerti belépőt is
nyerhetnek a gyerekek. Reméljük, jól
szerepelnek a győri iskolások, az egyik
tavalyi nyertes, a Kovács Margit ÁMK
csapata már jelezte részvételét. 

Víz Világnapja Gyôrben!

Ezer darab zászló
az ünnepre

Új seprôgép állt munkába
tési feladatok ellátásáért felelős alpol-
gármestere és Kovács Róbert, a Győr-
Szol Zrt. városüzemeltetési igazgatója
mutatta be a sajtó képviselőinek.

Az önkormányzat számára nagyon
fontos, hogy folyamatosan javuljon a
város köztisztasága – mondta el a tá-

jékoztatón Radnóti Ákos. A Belváros-
ban különösen, hiszen nagyon sok
győri és turista fordul meg itt, nem
mindegy, milyen renddel és tisztaság-
gal találkoznak. A korszerű gép haté-
kony munkavégzésre alkalmas, ezért
is örülünk, hogy a Győr-Szol megvaló-
sította ezt a beruházást. Radnóti Ákos
hozzátette, dolgoznak további lehető-
ségeken is, újabb technológiákat tesz-
telnek a díszburkolatok maximális tisz-
tán tartására.

A Nilfisk City Ranger 3500 névre ke-
resztelt jármű három kefefejének sep-
rési szélessége 1,3 méter és 3,1 méter
között szabályozható, maximális sebes-
sége 38 km/óra, burkolattisztító súroló
és szívó adapterrel rendelkezik. 

Az új gép alkalmas szűkebb utcák,
járdák, kerékpárutak, terek seprésére.
Tartályában másfél köbméter folyadé-
kot képes szállítani, így nem csak seper,
hanem a burkolatra fecskendezett tisz-
títószerrel súrolni is képes, a port,
szennyeződést felszívja. Elsődlegesen
a Széchenyi tér, a Dunakapu tér, a mély-
garázs takarítására és a Belváros tisztí-
tására alkalmazza a szolgáltató. 

Permetezési elôkészületek
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HIRDETÉS  GASZTRO

Hozzávalók: Személyenként 1 kacsa-
mellfilé, 2-3 burgonya, 1-2 édesbur-
gonya, 1 evőkanál keményítő, 1 grá -
nát alma, só, frissen őrölt bors, szere-
csendió, kb. 1 dl tej és 1 ek. vaj, 1 tk.
frissen reszelt gyömbér, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 ek. Olaj, 1 kk. édeskömény,
kurkuma és chili.

Elkészítése: A kacsamelleket meg-
mossuk, szárazra töröljük és rombusz
alakban, éles késsel bevagdossuk a
bőrét. Sózzuk, borsozzuk, majd szá-
raz, forró serpenyőben – először a bő-

Rozé
kacsamell,

rózsás
pohárkrém

nônapra

szerző: földvári gabriella recept: mákvirág gasztroklub fotó: demerung stúdió

Idén nőnapra virág helyett, egy finom ebéddel vagy vacsorával is meglephetnék kedvesüket, párjukat, a férfiak. Minden
hölgy örül a figyelmességnek, de igazán hatásos lehet egy saját készítésű, kreatív étel. Eláruljuk, bennünket, nőket is
meg lehet hódítani egy ízletes, izgalmas, látványos ételsorral. Ezúttal Varga-Horváth Adrienn, a Mákvirág Gasztroklub
vezetője segít receptekkel, jó tanácsokkal az ételek elkészítésében. Az alábbi fogások a klub márciusi Kényeztető Hetek
programjában is megtalálhatók, készítésük elsajátíthatók. A menü nőnapra: Rozé kacsamell burgonya- és édesburgo-
nya-pürével, gránátalmaszósszal, a desszert barackos pohárkrém rózsasziruppal.  

Rozé kacsamell burgonya- és édesburgonya-pürével, gránátalmaszósszal

rös felével lefelé – mindkét oldalát 5-
5 percig pirítjuk. Ezután 180 fokos sü-
tőben 20-25 percig sütjük, majd leta-
karva legalább 10 percig pihentetjük. 

Közben sós vízben puhára főzzük a
kockákra vágott burgonyát, majd leszűr-
jük, összetörjük és a vajjal, tejjel, sóval,
szerecsendióval krémesre keverjük. 

Az édesburgonya-püréhez kevés
olajon átforgatjuk az apróra vágott fok-
hagymát, a frissen reszelt gyömbért az
édesköményt, a kurkumát, az őrölt chi-
lit. Majd hozzáadjuk a felkockázott édes-

burgonyát, és kevés lében puhára főz-
zük. A vizet folyamatosan pótoljuk, de
mindig csak kis mennyiségben, mert az
édesburgonyát nem szűrjük le, hanem
a főzőlével krémesre turmixoljuk. 

Tálalás előtt még átpiríthatjuk a ka-
csamellet bőrös felével lefelé, hogy a
bőre ropogós legyen, majd vékonyan
felszeleteljük. A pecsenyelevet egy
evőkanál keményítővel besűrítjük,
összeforraljuk, majd hozzáadjuk a grá-
nátalmamagokat és a felszeletelt hús
mellé adjuk. 

Hozzávalók: 250 ml habtejszín vagy 30
%-os tejszín, 2-3 evőkanál porcukor, 1
konzerv őszibarack (3-4 fél barack elég
lesz belőle), 1-2 darab aszalt sárgaba-
rack, 1-2 zabpelyhes keksz vagy hab-
csók, rózsaszirom vagy rózsavíz

Elkészítése: A tejszínt a porcukor-
ral kemény habbá verjük. Habfixálóval
vagy egy evőkanál hidegen kikeverhe-
tő vaníliakrémporral tehetjük tartó-
sabbá a habot. Lazán beleforgatunk
1-2 félbevágott, felkockázott konzerv
barackot, és pohárba vagy üvegtálká-
ba kanalazzuk. A tetejét megszórjuk
feldarabolt aszalt barackkal, és rámor-
zsoljuk a kekszet vagy a habcsókot. 

Barackos pohárkrém rózsasziruppal

Herbáriában vásárolható étkezé-
si célú szárított tearózsaszirom,
amiből elsősorban teát készítenek.
Egy evőkanál szárított szirmot ösz-
szemelegítünk 1 dl vízzel, amibe 1-
2 evőkanál cukrot keverünk. Nem
kell forralni, csak a cukor teljes ol-
dódásáig keverni. Már fél-1 óra
múlva is szép színű és izgalmas ízű
lesz a szirupunk, ha kevés citromsa-
vat is teszünk hozzá, hűtőben, lezárt
üvegben a szűretlen szirup 1-2 hétig
is eláll. Felhasználható édességek, ször-
pök, limonádé ízesítésére. 

A pohárkrém díszítésére használjuk
a cukorszirupos rózsaszirmokat!

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

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

03. 06.—03. 13.
DELIKÁT

189,- db

Magyar tejföl
20%-os
330 g, 572,73 Ft/kg

Hazai túró
450 g,

886,66 Ft/kg

399,- db

449,-kg

Faros csirkecomb 1 kg

F. F. Frikandó
sonka 1 kg

Heineken sör
4x0,5 l, 449,50 Ft/l

899,- cs

Jägermeister
1 l

1799,- kg

4399,- l
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APRÓ HIRDETÉS

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Március 6—7—8-án

Köszöntjük a Hölgyeket!
A zongoránál: Nyári Jenô

Minden 
Kedves Vendégünket
Nônap alkalmából
vendégül látjuk 
egy koktélkülönlegességre.

Ünnepi menüvel várjuk Hölgy vendégeinket és kísérôiket!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

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

Péntek, szombat, vasárnapi ajánlat
A NŐNAP HETÉBEN

Levesek: Tejszínes sajtkrémleves, húsgombócleves, babgulyás
Párolt sertéskaraj, tejszínes gombamártás, párolt rizs, saláta, sütemény: ........ 1100 Ft
Pácolt karaj rántva, vegyes köret, saláta, sütemény:................................................ 1100 Ft
Zöldséges csirkeapróhús, párolt rizs, saláta, sütemény: ...................................... 1100 Ft
Libamájraguval töltött sertéskaraj szezámmagos bundában,
vegyes köret, saláta, sütemény: ................................................................................................ 1200 Ft
Sonkával, sajttal, birssajttal töltött csirkemell, zöldséges rizs,
saláta, sütemény: .................................................................................................................................. 1200 Ft

A menük levessel együtt értendők!

A 2 személyes Marcal tál 4400 Ft helyett 2800 Ft

ÁLLÁS
Angol
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

PLUSSZOLNA? Akár 40-50
ezer havonta vérplazmaadással Bécs-
ben! Szervezés-infó: 06-70/626-3355.

Audi-gyárba keresünk állan-
dó szombat éjszakára takarítókat. Bejelen-
tett munka. Érdeklődni munkanapokon:
9–17-ig. Tel.: 06-20/993-5575.

Mindenféle házimunkát,
idősgondozást vállalok ott lakással. Tel.:
06-70/516-0079.

OKTATÁS
ZUMBA, KUBAI 
SALSA, TÁRSASTÁNC, 
ARGENTIN TANGÓ.
Tel.: 06-70/590-7075
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.Hungary

TÁRSKERESÉS
Urak, várnak a "Tavaszi hóvirágok"!
Csak le kell szedni őket! Hívd az Igényes
Társkeresőt! 06-30/369-7305

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kőművesmunkák végzése.
Tel.: 06-30/355-6991.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek, ke-
rítések, korlátok készítése, felújítása.
Tel.: 36-30/313-2351. www.ironart.hu.
email.: ironart@ironart.hu

Fakivágás, gyökérkivétel, ásás,
metszés, sövényvágás, bozótirtás, fű-
nyírás, kaszálás! Tel.: 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felméréssel vi-
déken is. Tel.: 06-20/239-9198.

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon bizalommal! 06-30/451-5367

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

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

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

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/ 223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. ud-
varáról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

EGYÉB
Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay
porcelánt, ezüst tárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitünte-
tést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órákat,
porcelánokat, festményeket, pénz -
érméket, képeslapot és teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

INGATLAN
GYŐR-ADYVÁROSI 53 nm-
es, szigetelt, légkondicionált panellakás
év végi költözéssel, részletfizetéssel el-
adó. 12.300.000 Ft. 06-30/495-7884

Rábapatona központjá-
ban 1788 nm-es, összközműves épí-
tési telek eladó. Tel.: 06-70/451-1592.

LAKÁSCSERE
Szabadhegyi, 2 szobás, 50 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, felújított,
határozatlan-határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 60–120 nm-es,
3-4 szobás, határozott-határozatlan
bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Ala-
dár u. kizárva. (Hirdetésszám: 450.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 50 nm-es, kom-
fortos, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 3-4 szo-
bás, 70-80 nm, elsősorban szigeti, új-
városi, bérleményre. Tartozásátvállalás
lehetséges. (Hirdetésszám: 451.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 56 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtésű, tel-
jesen felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 80–120
nm-es, 4-6 szobás, nem liftes, négy-
emeletes épületben, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Minimá-
lis tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 452.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 50 nm-es,
gázfűtéses, felújított, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 50–80 nm-es, határozatlan ide-
jű bérleti szerződéses, megvásárolható,
téglaépítésű bérleményre, Sziget, Újvá-
ros, Marcalváros kivételével. (Hirdetés -
szám: 309.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 76 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerződé-
ses, teljesen felújított lakást cserélne
2+fél–4 szobás, összkomfortos bérle-
ményre, Újváros kivételével. (Hirdetés -
szám: 310.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 3 szobás, 58
nm-es, távfűtéses, erkélyes, részben
felújított, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1-2 szobás,
megvásárolható, erkélyes lakásra.
Sziget, Újváros, Marcalváros kizárva.
(Hirdetésszám: 312.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1+fél szobás, 49
nm-es, távfűtéses, igényesen felújí-
tott, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélnének 36 nm-es,
határozatlan bérleti szerződéses ná-
dorvárosi vagy adyvárosi lakásra.
(Hirdetésszám: 313.). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36
nm-es, határozott bérleti szerződéses,
teljesen felújított lakást cserélne 2 szo-
bás, normál konyhás bérleményre, 55
nm-ig. Tartozás megfizetését 300.000
Ft-ig vállalna. (Hirdetésszám: 314.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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



SPORTPÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város közgyűlése megszavazta a 2015. évi sporttámogatások keretösszegét. Az idei évben 4 kategóriában
pályázhatnak az érdeklődők.

Kategóriák: • pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelést,
fejlesztést végző alapítványok számára (284.000.000 Ft);

• sportszervezetek rendezvényeinek támogatása (5.000.000 Ft);
• eredményes versenyzők támogatására sportszervezeteik keretein belül (15.000.000 Ft);
• az egészségkárosult sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján (3.000.000 Ft);

A pályázatok leadási határideje: 2015. 03. 13. 12.00 óra

Nyilatkozatok, mellékletek és a kiírások a sport.gyor.hu oldalon elérhetŐek.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A multifunkcionális csarnok és a
versenyuszoda átadása után az
idén megkezdődhet az olimpiai
sportközpont létesítményeinek
építése is, amelyek várhatóan
2017 februárjára készülhetnek el.

Bolla Péter, az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál szervezéséért felelős polgár-
mesteri biztos a napokban számolt be a
győri sportegyesületek vezetői előtt az
EYOF-ra való felkészülés jelenlegi állásá-
ról. Mint ismeretes, az állam a győri léte-
sítményfejlesztéseket közel 15 milliárd
forinttal támogatja, amelyek közül az Aré-

na és az ötvenméteres uszoda már elké-
szült. A Győr Projekt Kft. a hét elején tette
közzé előzetes közbeszerzési tájékozta-
tóját a Radnóti utcai sporttelep tervezett
létesítményeinek megépítésére. A pol-
gármesteri biztos ezzel kapcsolatban el-
mondta, a komplexum területén közös

fogadóépülettel létesül a küzdősportok
csarnoka, a multifunkciós csarnok, a tor-
nacsarnok. A keleti oldalon kilenc ke-
mény borítású teniszpálya épül, amelyek
közül az EYOF után négy pályát befed-
nek. Az épülettömb mögött épülne a 8
sávos, 1500 férőhelyes lelátóval rendel-
kező atlétikapálya, az uszodához közeleb-
bi területen pedig a bemelegítő pálya. „A
létesítményfejlesztések mellett olyan inf-
rastrukturális fejlesztések valósulnak
meg Szigetben, amelyek a városrész át-
alakulását eredményezik. Megújul töb-
bek között a Kossuth utca, a Bercsényi li-
get, megvalósul a Radnóti utca kikötése
az 1-es útra. A sportközpont kiszolgálá-
sához új parkolóhelyek létesülnek a Ráb-
ca partjánál, a Radnóti utcai új körforga-

lomnál és a Bercsényi-isko-
la előtt is.” Bolla Péter megerősítet-
te, a megépülő létesítmények az EYOF
után a győri egyesületek és a győri lako-
sok sportolási lehetőségeit szolgálják
majd, emellett lehetőséget adnak nem-
zetközi versenyek és edzőtáborok szer-

vezésére is. A létesítményeket egy-egy,
az adott sportághoz kapcsolódó híres
sportolóról neveznék el, a névválasztás-
ban Bolla Péter az egyesületek segítsé-
gét, javaslatait kérte, akár csak a Radnóti
utcai körforgalomtól az új uszodához ve-
zető új út nevére. 

Mint ismeretes, az ifjúsági játékok
kilenc állandó versenyszáma mellett
Győr egy tizediket is rendezhet, ez pe-
dig a kajak-kenu. A versenyre a város
új síkvízi pálya építésének lehetősége-
it is vizsgálja, ami szintén a győri
sport- és szabadidős életnek nyitna
újabb távlatokat. Komoly feladatot je-
lent az olimpiai falu kialakítása, vagyis
a mintegy 3600-4000 sportoló elszál-
lásolása is, amelyre a versenyhelyszí-

nekhez közel eső, lehető legjobb meg-
oldást keresik a szervezők.

„A célunk, hogy példás módon szer-
vezzük meg hazánk első olimpiai ese-
ményét, amely ráadásul 2017-ben lesz,
éppen abban az évben, amikor a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság határoz a
2024-es nagy olimpia rendezőjéről. A si-
keres EYOF jó ajánlólevél lehet orszá-
gunknak” – fogalmazott a biztos, aki
hozzátette, 50 országból érkeznek 14–
17 év közötti versenyzők az eseményre,
ráadásul Győr jó földrajzi fekvése miatt
a kísérők, érdeklődők száma is maga-
sabb lehet a megszokottnál. Városunk
arra készül, hogy a program ne csupán
egy sportesemény legyen, de egy egy-
hetes kulturális fesztivál is, amelynek
nagyszabású nyitórendezvénye az ETO
Parkban lesz, a záróünnepség pedig a
Dunakapu téren.

A konferencián Szombati-Serfőző
Eszter a februári közgyűlés által elfo-
gadott sportpályázati rendszer ele-

meiről tájékoztatta a sportegyesü-
letek képviselőit, amelyekről múlt

heti számunkban is olvashattak.
A pályázatok a sport.gyor.hu

honlap letöltések me-
nüpontjából ér-

hetők el.  
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Nyáron kezdôdhet a sportközpont építése
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szerző: csizmadia dóra
fotó: o. jakócs péter

25. jubileumi alkalommal rendeztek Győr-
ben ergométeres országos bajnokságot. Az
Audi Arénában rendezett viadalon több
mint 700-an vettek részt, a jó hangulat így
garantált volt. Győr negyedik alkalommal
lehet házigazdája a viadalnak, ami azt bizo-
nyítja, hogy eddig is jól vizsgáztunk. 

Gasztonyi László, a Győri Vízügy-Spartacus Evezős
Klub elnöke hálás a városvezetésnek, hogy a jubile-
umi alkalomból ebben az impozáns környezetben
rendezhették az OB-t. Jó látni, hogy ilyen sokan itt
vannak, hiszen Győrben már mondhatjuk, hogy ha-
gyománya van ennek a versenynek. Szerencsére a
legkisebbek körében, nemcsak városunkban, ha-
nem országszerte is egyre népszerűbb ez a sport-
ág, tette hozzá Gasztonyi László. 

Hasonló jó számokról tudott beszámolni Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő is, aki bár er-
góra most nem szállt, de örömmel nyitotta meg a
versenyt. „2010-ben a kormány azt a célt tűzte ki,
hogy minél többen sportoljanak. Az egyik irány az
iskolai testnevelés, amelyben már közel egymillió
gyermek vesz részt. A másik irány a különböző
sportágak támogatása, és első-
sorban az utánpótlás. Az el-
múlt három évben 110.000
fővel emelkedett azoknak
a száma, akik sportolni
kezdtek. Volt egy fel-
mérés is, amely
három éve ké-
szült, hogy a
magyar lakos-
ság a sza-
badidőspor-
tokban

Több mint 700-an húzták az ergót Gyôrben
reghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért
felelős helyettes államtitkár is ergóra ült a VIP fu-
tamban. Sőt izgalmas csatát vívott dr. Bényi Sza-
bolccsal, a Magyar Evezős Szövetség elnökével az
első helyért. Csepreghy Nándor úgy fogalmazott,
hogy minden tisztelete azoké a sportembereké,
akik az evezést választják, hiszen ő már az 500 mé-
ter alatt is elfáradt. Annak örül, hogy az első 300
méteren még sikerült vezetnie, ám az utolsó sza-
kasz számított, amit dr. Bényi Szabolcs nyert meg. 

Még a hivatalos megnyitó alatt egy szerződéskö-
tésre is sor került. Ausztria, Szlovákia és Magyaror-
szág ugyanis együtt, 3 helyszínes tornát rendez a kö-

zeljövőben. Papp Oszkár, a Győri Vízügy-Spar-
tacus Evezős Klub klubigazgatója elárulta, hogy
a Capital Cup magyarországi futamára már
most 64 egység jelentkezett. Ám reméli, hogy
végül a győri 8-as kerül majd ki győztesen. 

A győri rendezés már eddig is jól vizsgá-
zott, és ebben a hétvégén sem vallottunk szé-
gyent. Ki tudja, talán jövő ilyenkor, ugyanígy er-
gósok szállják meg Győrt, a 26. OB-n. 

milyen arányban vesz részt. Ez akkor mindössze 5%
volt, mára ezt is sikerült 15%-ra növelni.”

Egy jó példa mindig kell a fiatalok elé, legyen szó
akár a sportról, akár a magánéletről. Példamutatás-
ban pedig az ország vezetői is elöl járnak, Csep-
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Ahogy arról már beszámoltunk, Győr-
ben találkozik egymással
a magyar és a moldo-
vai  férfi teniszváloga-
tott március 6-a és 8-a
között, a Davis Kupá-
ban. Az euro-afrikai zóna
II-es csoportjának mecs-
csét az Egyetemi Csar-
nokban rendezik, ahol
pénteken és vasárnap
két egyéni, míg szomba-
ton a páros mérkőzést
rendezik. Nem lesz egy-
szerű dolguk Fucsovicsék-
nak, hiszen Moldova 16
hellyel előzi meg
a magyar vá-
logatottat a
Davis-ku-
pa rang-
s o r b a n .
Legutóbb,
2 0 1 3 - b a n
Moldovában csa-

Egyszer fenn, egyszer lent, röviden így lehetne jelle-
mezni a Buda-Cash-ETO-SZESE csapatának eddigi
teljesítményét a bajnokság második felében. Rosta
Miklós edző és játékosai a Vecsés ellen arra készültek,
hogy végre tartósan elindul felfelé a fiúk teljesítménye,
és ez helyezésben is látszik majd. A kezdés után soká-
ig egyik csapat sem tudott ellépni a másiktól. A hazai
drukkerek akkor kezdhettek el a sikerben bízni, amikor
a SZESE a félidő közepén három góllal meglépett. A
9–6-os vezetésből azonban gyorsan egygólos hátrány
lett, a játékrész végére 18–18-ra alakult az állás. 

A folytatásban a Vecsés rajtolt jobban. A renge-
teg technikai hibát kihasználva, perceken belül 4 ta-
lálattal ment a vendégcsapat. Az ETO javuló játék-
kal az 51. percben egyenlített 28–28-ra. Az újabb
hullámvölgyből is volt ki-
út, még ha egy kis sze-
rencse is kellett hoz-
zá a hajrában. Az el-
lenféltől passzív miatt
a játékvezetők elvették a
labdát, a gyors ellentáma-
dásból pedig, a dudaszó
előtt egy másodperccel,
Nagy Dávid betalált, meg-
mentve ezzel egy pontot.
ETO -SZESE–Ve c sé s
32–32.

A címvédő Rába ETO nyerte idén a futsal Magyar Kupát,
miután szombaton az elődöntőben a Berettyóújfalut,
vasárnap a fináléban pedig a Veszprémet is legyőzte
a Kiskunfélegyházán rendezett négyes döntőben. 

Sorsoltak a női kézilabda Magyar
Kupában. A négyes döntőnek a
győri Audi Aréna ad otthont már-
cius 28-án és 29-én. A első na-
pon a Ferencváros az MTK-val, a
címvédő Győri Audi ETO KC az
Érddel találkozik a fináléba jutá-
sért. Vasárnap 15.45-kor rende-
zik a bronzmeccset, majd 18 óra-
kor a döntőt.

A női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjében a Győri Audi
ETO KC 21–19-es vereséget szenvedett a Larvik vendégeként.
A norvég csapat előnye így négy pontra nőtt a csoportban a cím-
védő előtt, míg Ambros Martín lányai már biztosan nem végez-
hetnek a tabella élén.

Nehéz feladat elôtt teniszválogatottunk
pott össze a két válogatott, akkor a ha-
zaiak 3–2-re nyertek. Ez persze még
nem mérkőzést eldöntő ok. 

A magyar csapat legjobbja Fucso-
vics Márton az egyéni rangsor 162.
helyén ál, míg a vendégek első számú
játékosa Radu Albot a 143. A két teni-
szes eddig kétszer találkozott egy-
mással, egyszer Fucsovics, egyszer
Albot sikerével. 

A fedettpályás OB után jelölte ki
Kuhárszky Zoltán szövetségi kapitány
a végleges, teljes névsort. Ez alapján
Fucsovics Márton, Borsos Gábor, Fili-
penko Viktor és Gödry Levente alkotja
a moldávok ellen készülő magyar Da-
vis Kupa-csapatot. Igaz, a kapitány
korábban szerette volna, hogy Balázs
Attila is kerettag legyen, főként ta-
pasztalata miatt. A játékos azonban
nem vállalta a válogatottságot. 

Siker esetén a magyar csapat
Bosznia-Hercegovina–Zimbabwe
találkozó győztesével csap össze jú-
liusban.

A mérkőzések kezdési időpontjai:
március 6., péntek, két egyéni mérkőzés: 14.00 óra
március 7., szombat, páros mérkőzés: 13.00 óra
március 8., vasárnap, két egyéni mérkőzés: 11.00 óra

Pontmentés az utolsó
másodpercben

Az Érdet
kell legyôzni

Szoros
gyôzelem
A Győr-Szol TC-nek a férfi Szuper-
liga 19. fordulójában, idegenben
kellett bizonyítania, a BKV Előre
otthonában. A győri fiúk végül szo-
ros küzdelemben 3,5–4,5  arány-
ban győztek, így továbbra is őrzik
negyedik helyüket a tabellán. Psz.:
Batki Tamás 590, Gosztola Gábor
551, Kázár Tibor 507, Koller Dáni-
el 586, Németh Gábor 554, Réd-
ling Zsolt 527. Folytatás már a rá-
játszásban március 21-én, amikor
újra a BKV Előre lesz Batkiék ellen-
fele, szintén idegenben. 

Oda-vissza, jobb volt a Larvik

Ötödször is Magyar Kupa-
gyôztesek lettek



2015. március 6.   / + / 31

SPORT HIRDETÉS

Tündérmesébôl rémálom
Az alapszakasz második helye volt a tét a
CMB Cagro UNI Győr–DVTK Miskolc ösz-
szecsapáson, a női kosárlabda NB I hétvé-
gi játéknapján. Jó iramban és még annál
is jobb hangulatban kezdődött a találkozó.
Köszönhetően nemcsak a hazai, hanem a
Miskolcról idelátogató szurkolóknak is. Ha
nem is telt lelátók, de jóval több néző előtt
játszhattak a kosaras hölgyek, amelynek
első félideje főként a győri háromponto-
sokról szólt. Ivanovic és Laklóth tripláival
ugyanis viszonylag hamar meg tudott lép-
ni ellenfelétől Völgyi Péter együttese. A ne-
gyed végére 29–17-re mentek a mieink.
Tempósan folytatódott a rövid pihenő után
is a rangadó. Igaz, a játékrész krónikájához
a rengeteg hibapont és az ezért járó bün-
tetők is hozzátartoztak. Aztán az etap felé-
nél már pontatlanság is csú-
szott a játékba, Laklóthék
szerencséjére azonban
a Rasheedéknak
sem ment minden
hiba nélkül. A
nagyszüne tre
így hétpontos
hazai fórral
mehettek.

A folytatásban aztán rémálomszerűvé
kezdett válni minden a győriek számára.
Hibák sorát követték el a Völgyi-lányok, és
mintha a szerencse is elpártolt volna tőlük.
A negyedik percben Bishop háromponto-
sával fordítottak a miskolciak. Ez az etap
egyáltalán nem a győriekről szólt, mind-
össze hét pontot szereztek, míg a vendé-
gek 21-et, így 49-56-os állásról várhatták
a csapatok a záró szakaszt. Amelyben to-
vábbra sem jött össze semmi, így bár-
mennyire is jól kezdték Laklóték a mecs-
cset, szertefoszlott az álom, mind a győze-
lemmel, mind az alapszakasz második he-
lyével kapcsolatban. CMB Cargo UNI
Győr–DVTK Miskolc 59–71. A győriek így
végül csak negyedikek lettek az alapsza-
kasz végén.  

Horgászbörze
A nagy sikerre való tekintettel, március 14-én, szombaton 8
és 12 óra között ismét horgászbörze lesz Győrben. A rendez-
vény jó alkalom arra, hogy a horgászok a nem használt felsze-
reléseiket még a szezon kezdete előtt hasznosabbra cserél-
jék, vagy értékesítsék. A szervezők mind az érdeklődőket,
mind az árusítani szándékozókat várják. Helyszín: Aniversum
Horgászcentrum. Cím: Győr, Külső Veszprémi út 2. Volt au-
tóplaza épülete, az Agroker mellett. A parkolás ingyenes.

Fontos pontmentés

Hiába vezetett két góllal is a Videoton a
Győri ETO FC ellen az OTP Bank Liga
szombati játéknapján, de Koltai és Pris-
kin góljaival – ha nehezen is –, egyenlíte-
ni tudtak a Miriuta-legények, így sikerült
pontot menteni a hazai bajnokin. 
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KOS 
Nagyon gondoljanak meg minden lépé -
süket a héten, fogalmazzanak egyértelműen, ne
csússzanak bele olyan helyzetekbe, ahol kiforgat-
hatják a szavaikat. Ne idegeskedjenek feleslegesen,
azzal most jót nem tennének maguknak. 

BIKA 
Nagyon szerencsés hét elé néznek, meg-
érzéseik kitűnőek, szinte minden úgy alakul, aho-
gyan Önök azt eltervezték. Maradjanak azonban
éberek, az összefüggésekre figyeljenek jól. Pénz-
ügyeiket tartsák kordában, ne költekezzenek.  

IKREK 
Álljanak ki önmagukért a héten, ne enged-
jék, hogy munkahelyükön elnyomják Önöket, a véle-
ményüket meg kell mondaniuk. Az információk kö-
zött is szelektáljanak inkább, ne engedjék, hogy félre-
vezessék Önöket.  Szerencsére párjuk Önök mellett áll. 

RÁK 
Egy ügy lezárásra kerül életükben, to-
vább léphetnek, megnyugodhatnak. Lelki békéjük
így szerencsére helyreáll, és ennek környezetük is
nagyon örül. Sok energiájuk szabadul így fel, de ne
vágjanak bele rögtön új dolgokba. 

OROSZLÁN 
Fontos lenne most nyugodtnak marad-
niuk, bár ez nagyon nem könnyű feladat az Önök
számára ebben a helyzetben. Az igazságtalanság ki-
borítja Önöket, álljanak ki okosan önmagukért. Vál-
toztassanak kapcsolataikon, zárják le azokat.  

SZŰZ 
Nagyon sok újdonság, változás, akár fel-
fordulás van most Önök körül, nem győznek hova
kapni nagy hirtelen. Ha tudják, azért gondolják át
logikusan a helyzetüket, ne engedjék, hogy a pánik
legyen úrrá Önökön. 

MÉRLEG 
Kedvező anyagi fordulatok állnak be most
életükbe, csak járjanak nyitott szemmel, ragadják
meg az adódó lehetőségeket. Párjuk és Önök közt a
feszültség ugyancsak összegyűlt, beszéljék meg dol-
gaikat, ne hagyják a félreértéseket csak úgy. 

SKORPIÓ 
Beért munkájuk gyümölcse végre, meg-
történnek azok a változások, amire vártak eddig. Ez
lehet magánélet, munka, bármely terület, ahol eddig
kénytelenek voltak várakozni. Éljenek a jó lehetősé-
gekkel, ne essenek pánikba, inkább cselekedjenek. 

NYILAS 
Munkájukban sikert sikerre halmoznak
most, figyeljenek mindenre, ne vesszen el egyetlen
részlet sem. Ez a sok munka bizony elveszi magán -
életükről a figyelmet, ne hagyják ezt annyiban. Pár-
juk kitart Önök mellett. 

BAK 
Könnyebb hét elé néznek, véget ér egy na-
gyobb munka, feladat az életükben. Ettől fellélegezhet-
nek, kicsit pihenhetnek is, gondolják át, hogyan sze-
retnék a továbbiakat. Tervezgessenek, gyűjtsék össze
erejüket, készüljenek a következő időszakra.  

VÍZÖNTŐ 
Nagyon felszabadultak a héten, minden
pozitív szinte, amibe belefognak. Sikereket érnek
el, de azért ne szálljanak el ettől nagyon. Gondolja-
nak párjukra is, a barátokra, akik segítettek Önök-
nek ebben. Osszák meg örömüket velük is. 

HALAK 
Maradjanak nyugodtak a héten, inkább
legyenek a külső változások szemlélői. Így kívülről
jobban megmutatkozik, ki van Önökkel és ki Önök
ellen. A lényeg, hogy Önök tudják céljaikat, és így
sikerre viszik ezt munkájukban.

Mit ígérnek a csillagok?

Az olvasók hétről hétre nyomon követ-
hetik a két apró fehér bengáli tigris
cseperedését, amelyek januárban
születtek a győri állatkertben, majd 1
hónapos korukban mutatkoztak be a
nagyközönségnek. Azóta sokan meg-
látogatták őket az állatkert belvárosi
terráriumházában, a Füles Bástyában.
A kölykök számára berendezett tigris -
óvodában a látogatók egy üvegfalon
keresztül tekinthették meg a két kis-
tigris mindennapjait. A kis csíkosok je-
lenleg hathetesek, játékos „kiscica-
ként” viselkednek. Rengeteget játsza-
nak egymással, ha ezt
megunják gondozójuk
cipőjét, nadrágját,
igazi vadászó
nagymacska

Ragadozók lakomája
a Füles Bástyában

mozdulatokkal cserkészik be. A tigris-
kölykök napról napra erősebbé válnak,
tejes tápszer mellett már naponta több-
ször darált marhahúst is fogyasztanak,
körülbelül négyóránként. Napjuk fő ese-
ménye az etetés, amit természetesen a
látogatókkal is szívesen megosztanak a
Füles Bástya munkatársai. A látogatók
egy üvegfalon keresztül tekinthetik meg
a kis ragadozók lakomáját. Az első ete-
tésre 10 órakor kerül sor, majd ezután
14 órakor és 18 órakor etetik a tigrisköly-
köket. Természetesen az étkezés nem
működik óramű pontossággal, néha a
délutáni szieszta eltolódik, így akár fél
órával is csúszhat az etetések időpontja.

Aki véletlenül lemaradna, vagy csak
szeretné megnézni, hogy telnek

a kölykök mindennapjai, ezt
hétvégétől a Füles Bástya

honlapján is megteheti,
ugyanis a gondozók
egy video-összeállítást

készítettek a két apró
ragadozóról. 

www.fulesbastya.hu
(Győr, Pálffy u. 4/b, Színház, OTP mögött.)

KALANDRA LE!


