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4. oldal Az önkormányzat gaz-
dálkodását, pénzügyi stabilitását
nem érinti hátrányosan a Quaes-
tor-csoport csődje. A városban élő
magánemberek közül viszont so-
kan vásároltak részvényeket.

6–7. oldal A napokban ünnepli
3. születésnapját a Mobilis. A jeles
évforduló alkalmából Szilasi Péter
Tamás ügyvezetővel idézzük fel az
interaktív kiállítási központ legna-
gyobb durranásait.

9. oldal Rekordévet zárt tavaly az Audi Hungaria mind a motor-,
mind a járműgyártás tekintetében – derült ki az Audi-konszern éves
sajtótájékoztatóján a németországi Ingolstadtban, ahol a négykari-
kás autógyártó igazgatótanácsának tagjai is beszámoltak a 2014-es
év eredményeiről. Kiderült az is, hogy a társaság dolgozói idén is ré-
szesednek a vállalat nyereségéből.

Ünnepi hétvége

www.zsireltávolitasgyor.hu • +36 70 398 7756

A kuponok felhasználhatóak
a MediShape szépségszalon
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Bôvebben az újság 30. oldalán
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

A győri Rába Quelle Élmény-, Termál- és Gyógyfürdő tájékoztatja vendégeit,
hogy továbbra is minden vasárnap várja az érdeklődőket. A tervek szerint ha-
marosan vasárnapi akciókat is bevezet majd a fürdő, amely a gyerekek
gyógyúszását ingyenességgel, a nyugdíjasok gyógyászati kezeléseit pedig je-
lentős kedvezménnyel támogatja.  

A hagyományokhoz híven, nemzeti ün-
nepünkön kezdődik a Győri Tavaszi
Fesztivál: március 15. és április 3. között
ismét színes programokkal köszönthet-
jük a tavaszt. A Négy Évszak Fesztivál
nyitányának keretében számos nagy
név és népszerű produkció várja a győ-
rieket és a hozzánk látogatókat – fogal-
mazott Fekete Dávid alpolgármester az
eseménysorozat sajtótájékoztatóján.
Hozzátette, 2015. is bővelkedni fog ren-
dezvényekben, és a megújuló belvárosi
terek, utcák bekapcsolódnak a progra-
mok helyszínei közé.

Serfőzőné Tóth Andrea, a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpont igazgatója
elárulta, összművészeti fesztivállal ké-
szülnek, s a kínálattal a gyerekeknek és
a felnőtteknek is kedvezni szeretnének. 

A fesztivál nyitórendezvénye az Expe-
ridance fellépése lesz a Győri Nemzeti
Színházban, erre azonban már az ösz-
szes jegy elkelt, s a fesztivál többi fizetős
programjára is érdemes időben belépőt
vásárolni. A kínálatban olyan fellépők

Győrben folytatódik az internetelérhe-
tőség gyorsítását célzó iskolai prog-
ram – jelentette be Kara Ákos győri or-
szággyűlési képviselő, infókommuni-
kációért és fogyasztóvédelemért fele-
lős államtitkár városunkban.

Győrben és a környező falvakban,
összesen 85 intézményben, általános
iskolában és középiskolában kezdődik
meg hamarosan az internetkapcsolat
sávszélesség-növelése.

Nagy Miklós, az NIIFI igazgatója el-
mondta, a tervezett fejlesztés kiemel-
ten kezeli a győri és nyíregyházi régiót,
az érintett közoktatási helyszíneken
úgynevezett védett sávú, szimmetri-
kus 100 Mbps mikrohullámú techno-
lógiával váltva ki a ma üzemelő műhol-
das vagy ADSL-kapcsolatokat.

Kara Ákos kiemelt célnak tartja,
hogy a diákoknak megfelelő internet-
kapcsolat álljon rendelkezésre.

Országosan összesen 650 iskolá-
ban teszik lehetővé a gyorsabb inter-
netelérhetőséget.

A két minisztérium az NFM és az
EMMI támogatásával valósul meg az
egész országot átölelő projekt.

Az eseményen részt vevő intéz-
ményvezetők részletes tájékoztatást
kaptak a NIIFI munkatársaitól, Nagy
Miklós NIIFI-igazgatótól, valamint Mo-
hácsi János és Springer Ferenc NIIFI-
igazgatóhelyettesektől, Farkas István
osztályvezetőtől.

A Győri Filharmonikus Zene-
kar március 13-án, pénteken
19 órakor a Sándor János-
bérlet keretében a KOCSIS +
ZONGORA című hangver-
senyre várja a zenekedvelőket
a Richter Terembe. Műsoron
lesz S. Rahmanyinov: II. (c-
moll) zongoraverseny op. 18
és L. van Beethoven: V. (c-
moll) „Sors” szimfónia, op. 67.
Vezényel: Berkes Kálmán.
Közreműködik: Kocsis Zoltán
zongorán.

Kara Ákos győri országgyűlé-
si képviselő március 18-án
fogadóórákat tart: 14–15
óráig a marcalvárosi Szent-
Györgyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző Isko-
lában, 16–17 óráig pedig az
adyvárosi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola és Szakközépis-
kolában.

Fogadóóra

Kocsis+zongora

Jótékonysági Taekwon-do bált
tartott a közelmúltban a Győri
Sárkányok Hwa-Rang Taek-
won-do Sportegyesület. Az est
bevételének felét a Győri Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház
traumatológiájának ajánlották
fel. A bál megtartásához és si-
keréhez több magánszemély
és cég is segítséget nyújtott.

Taekwon-do
jótékonysági bál

Itt a tavasz, kezdôdik a fesztivál!
szerepelnek, mint a Csík Zenekar, Ke-
resztes Ildikó és a Magyar Rhapsody
Project. Frank Sinatra legjobb dalait
Vastag Tamás adja elő, a Nyolc nő című
előadásban pedig színpadra lép többek
mellett Hernádi Judit, Oroszlán Szonja,
Pásztor Erzsi, Zsurzs Kati és Dobó Kata.
A fesztivál keretében idén is sor kerül a
hímestojás-kiállításra és vásárra, a
Gyermekek Háza szervezésében. Eb-
ben az évben is eljönnek a tojásírók az
ország különböző vidékeiről, a húsvéti
vásárban pedig március 28-tól válogat-
hatnak az Arany János utcában az ér-
deklődők.

A fesztivál egyik társintézménye a
Győri Nemzeti Színház, melynek kultu-
rális menedzsere, Pottyondy Nóra kie-
melte, a társulat egy operacsemegével
készül a tavaszra, a fesztivál ideje alatt
mutatják be Mozart Varázsfuvoláját.

A Tavaszi Fesztivál programjaira a
Győr+ Pavilonban, a Látogatóköz-
pontban és a Richter Teremben vált-
hatók jegyek.

Vasárnap is nyitva!

Gyorsabb
internet 
az iskolákban
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A 2007-ben alakult városi Idősügyi
Tanács előző négy évre szóló man-
dátuma lejárt, ezért alakult újjá a
szervezet, amelynek megbízatása
a 2015–2019-es időszakra szól.

„Büszke vagyok arra, ahogy a
tanács az elmúlt években műkö-
dött, és hasonló aktivitást kérek az
újjáalakult szervezettől is” – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármester,
a városi Idősügyi Tanács elnöke az
alakuló ülésen. Hozzátette, az ön-
kormányzat minden évben, így
2015-ben is kiemelt figyelmet for-
dít az idősellátásra, a szépkorúak
életminőségének javítására, közös-
ségi együttlétük biztosítására a ne-
kik szánt számos programmal. 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala pályázatot hirdet

település-tervező
ügyintéző
és karbantartó 

munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további in-
formáció az onkormanyzat.gyor.hu
honlapon Pályázatok menüpont alatt
érhetŐ el.

Az interneten indít közvélemény-
kutatást a győri Jobbik arról, hogy
a városban élőknek mi a vélemé-
nyük az Ifjúsági Ház jövőjével kap-
csolatban. Kovács László, a párt he-
lyi szervezetének belvárosi felelőse
elmondta, a mintegy 15 kérdést
tartalmazó kérdőív a www.gyor.job-
bik.hu webcímen érhető el. Kitölté-
se pár percet vesz igénybe, és lehe-
tőség van arra is, hogy a válaszolók
a véleményüket is leírják.  A kérdőív
egy hónapon át lesz elérhető, az
eredményt a jobbikos képviselők is-
mertetik majd a győri közgyűléssel.

2015 februárjában fiatalokból meg-
alakult a Győri Societas, amely folya-
matosan várja a további baloldali ér-
zelmű csatlakozókat. A szervezet elnö-
kének Szuchy Brigittát, a Societas or-
szágos elnökségének tagját választot-
ták, az alelnöki tisztet pedig Uram Vi-
rág és Blázsovics Martin töltik be. 

Petőfi Sándor emléktáblájának koszorúzásával kezdődött a Mén-
főcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola ünnepi hete: az 1848-
49-es forradalom és szabadságharcra kulturális programokkal
emlékeztek a tanulók. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester sze-
rint azért is nagyon jó ez a rendezvény, mert így a gyerekek a for-
radalmi események hátteréről is hallanak, a különböző versenyek-
re való felkészülés által elmélyül a tudásuk és a hősök iránti tisz-
teletük. Szilbekné Cseh Györgyi igazgató a megnyitón kiemelte,
az elmúlt három évben közel 200 tanulóval gazdagodott az iskola,
jelenleg 551 diákja van a ménfőcsanaki intézménynek.

Kérdôív az Ifiházról

Tájékoztatjuk az időskorú lakossá-
got és hozzátartozóikat, hogy az el-
múlt napokban intézményünkre hi-
vatkozva jelentek meg ismeretlenek
az idősek otthoni kérelemmel kap-
csolatos előgondozási szándékra hi-
vatkozva. Felhívjuk figyelmüket,
hogy az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Győr munkatár-
sai az előgondozást megelőzően te-
lefonon egyeztetnek a kérelmező
időssel, illetve hozzátartozójával. E
nélkül az előzetes egyeztetés nélkül
nem jelennek meg személyesen a
kérelmező otthonában. Kollégáink
fényképes igazolvánnyal és megbí-
zólevéllel is rendelkeznek. 

Panker Mihály,
az EESZI igazgatója

Közlemény

A Győri Járási Hivatal Okmányirodai Osztály gépjármű-ügyintézése március 16-tól az ETO Park első emeletén,
a Sziget Kávézó melletti irodában történik. Az ügyfeleket hétfőtől szerdáig 8 és 15 óra, csütörtökön 10 és 17.30
között, pénteken 8-tól 12 óráig fogadják. Az új helyszínen kívül az ETO Parkban található Kormányablakban to-
vábbra is folyik gépjármű- és személyiokmány-ügyintézés, a két helyszínen az ügyfélforgalom függvényében fo-
gadják az ügyfeleket!

Gépjármû-ügyintézés az ETO Parkban

Petôfi-hét Ménfôcsanakon

Megalakult a Gyôri Societas ifjúsági szervezet
A Győri Societas olyan ügyek men-

tén kíván politizálni, amelyek nem-
csak a fiatalok, hanem valamennyi
győri érdekét szolgálják. Ezért szorgal-
mazzák többek között az éjszakai
buszjáratok bevezetését. A szervezet
kiemelt célja az Ifjúsági Ház megóvá-
sa, felújítása. Szuchy Brigitta elmond-

ta, véleményük szerint, az ott lakók ér-
dekeit is szem előtt tartva, nem parko-
lóházra, hanem olyan közösségi és
kulturális terekre van szükség, ahol ta-
lálkozni, gondolkodni lehet. „Ennek ér-
dekében a Societas elmegy a legvég-
sőkig, akár a helyi népszavazásig is” –
tette hozzá a győri elnök.

Ingyenes koncerttel
zárul a karmesterkurzus
Az egykori zsinagógában tartotta hétfőtől
egész héten át az V. Győri Nemzetközi Hi-
das Frigyes Fúvószenekari Karmester-
kurzust a Széchenyi István Egyetem Var-
ga Tibor Zeneművészeti Intézete, a Rich-
ter János Zeneművészeti Szakközépisko-
la és a Győr Symphonic Band. A szakmai
képzés ingyenes és nyilvános koncerttel
zárul pénteken 18 órakor, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Hangversenytermében.

Továbbra is a gyôri idôsek
szolgálatában

A tanács új alelnöke Radnóti Ákos
alpolgármester lett, aki hangsúlyozta,
az önkormányzat és az újjáalakuló
szervezet célja is az, hogy a korábbi
években kialakított magas színvonalú
idősellátás hasonló, vagy ha lehet,
még jobb minőségben folytatódjon.
A korábbi önkormányzati képviselőta-
gok helyett Takács Tímea, Szabó Je-
nő és Szeles Szabolcs vesz részt a
munkában, akik az idősügyet nem
csak az általuk képviselt városrészek-
ben, de Győr szinten is segíteni szeret-
nék. Az alakuló ülésen az Idősügyi Ta-
nács titkárának Takács Tímeát válasz-
tották, a szervezet többi tagja nem vál-
tozott. (A témáról bővebben a
www.gyorplusz.hu oldalon olvashat.)
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AKTUÁLIS  REHABILITÁCIÓ

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A győri önkormányzat gazdálkodását,
pénzügyi stabilitását semmilyen szinten
nem érinti hátrányosan a Quaestor-csoport
csődje. A városban élő magánemberek kö-
zül viszont sokan vásároltak részvényeket,
az ő helyzetük sajnos bizonytalan. 

A hét fekete híre, hogy a Quaestor-csoport kötvény-
kibocsátó társasága hétfőn öncsődöt jelentett.  A
Magyar Nemzeti Bank részlegesen fel is függesz-
tette a brókercég tevékenységét, s felügyeleti biz-
tost jelölt ki az élére. Már akkor látszott, hogy a rész-
vénypapírral rendelkezők nehéz helyzetbe kerülhet-
nek. Környékünkről a dunaszegi önkormányzat 50
millió forintja „ragadt” a Quaestornál.

Jó hír viszont, hogy Győr önkormányzata nem
vásárolt kötvényt és részvényt a Quaestortól. Ezt ér-

deklődésünkre a Városházán is megerősítették. Do-
manyik Eszter főosztályvezető, a Városháza sajtó-
szóvivője elmondta: A város költségvetési rendele-
tének megfelelően – az államháztartási törvény fel-
hatalmazásán alapuló –, államilag garantált állam-
papírba fekteti átmenetileg szabad pénzeszközeit,
melyet a nem számlavezető pénzintézete által veze-
tett számlán köt le.

Győr önkormányzata névre szóló magyar ál-
lamkötvényekkel rendelkezik, ezt a jogszabályok-

Az önkormányzatot nem érinti hátrányosan
a Quaestor csôdje

A magánbefektetôk és a futballcsapat sorsa még bizonytalan

nak megfelelően vásárolta meg a Quaestor Érték-
kezelő Zrt.-n keresztül. Hangsúlyozni kell, hogy a
Quaestor tehát ebben az esetben kizárólag közve-
títőként működött közre, az állampapírok értékét
az állam garantálja. 

A Központi Elszámolóház és Értéktár hivatalo-
san is visszaigazolta, hogy az önkormányzat nevére

szóló államkötvények a rendelkezésére állnak. Győr
gazdálkodását tehát semmilyen szinten nem érinti
hátrányosan a Quaestor-csoport csődje. 

Nincsenek ilyen kedvező helyzetben azok a győ-
riek, akik magánemberként, vállalkozóként Quaes-
tor-részvényeket vásároltak. Ismereteink szerint a

kisalföldi megyeszékhelyen népszerűek voltak ezek
a jó hozamokat ígérő értékpapírok, s a kisbefekte-
tők közül is sokan éltek a biztatónak látszó lehető-
séggel. Többen nagy összegeket áldoztak a jó meg-
térülés reményében. Az ő sorsuk bizonytalan. 

Egyelőre kiszámíthatatlan az ETO FC labdarú-
gócsapat és a Quaestor tulajdonában álló ingatla-

nok sorsa is. A szóvivő kiemelte: az önkormányzat-
nak nincs köze a csapathoz, mivel azonban több
száz sportoló gyermeket és családot érinthet az
egyesület sorsa, figyelemmel kísérik a történéseket
és folyamatosan tájékozódnak a fiatalok jövőjének
érdekében.

Tarsoly lemondott a díszpolgári címrôl
Tarsoly Csaba, az ETO futballcsapatának és a stadionnak a tulaj-
donosa, a labdarúgók bajnoki győzelmének elismeréseként,
sportszervezői tevékenységéért – a város közgyűlésének egyön-
tetű döntése alapján – 2013-ban díszpolgári címet kapott. A
Quaestor tulajdonosa információnk szerint írásban tájékoztatta
Borkai Zsolt polgármestert, hogy a kialakult helyzetre való tekin-
tettel lemond díszpolgári címéről. 

szerző: koloszár tamás

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság a Környezet és
energia operatív program keretében
6,3 milliárd forint értékű projektet va-
lósít meg. Ennek célja az, hogy a Szi-
getköz térségét érintő káros termé-
szeti és emberi beavatkozások hatá-
sára kialakult kedvezőtlen folyamato-
kat kiküszöböljék és a korábbi kedve-
ző vízállapotokat visszaállítsák.

A munkálatok a végéhez közeled-
nek – jelentették be sajtótájékoztatón,

Több mint hatmilliárd forint a Szigetköz rehabilitációjára
ahol megtudtuk azt is, az uniós finan-
szírozású projekt megrendelője az
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, a kivitelezési
munkákat pedig az SZKK Vízépítő
Konzorcium végezte, amelynek tagjai
a Szabadics Zrt., a KÖZGÉP Zrt. és a
KÖTIVIÉP B Kft. 

Kertész József, az Éduvízig előadó-
ja a sajtótájékoztatón elmondta, hogy
a 6,3 milliárd forintos Szigetköz ökoló-
giai rehabilitációja két részből áll: a
hullámtéri vízpótló rendszer 2,1 milli-
árd forintba, a mentett oldali rész 4,2

milliárd forintba kerül. Ez utóbbi már
befejeződött.

Balázsné Lampert Zsuzsanna, az
Éduvízig osztályvezető-helyettese el-
mondta, hogy a mentett oldali rehabi-
litáció során egyebek mellett össze-
sen 103 kilométer hosszan bővítették
a Mosoni-Duna medrét, 14 kilométer
hosszan új medreket alakítottak ki.
Hozzátette: a rehabilitáció során meg-
találták a lápi pócot is. Ezt a halfajt ko-
rábban kihaltnak hitték. A Fertő-Han-
ság Nemzeti Park munkatársaival
egyeztetve, egy mesterséges félszige-

tet alakítottak ki a faj fennmaradása
érdekében. A munkálatok nagyságát
jól jelzi néhány számadat. Egyebek mel-
lett 152.600 köbméter volt a kotrás, 62
ezer köbméter követ szállítottak a hely-
színekre és a Felső-Szigetközben át-
épült három vízszintszabályozó zsilip. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, a
mentett oldali létesítmények elkészül-
tek 2014. december 26-ra, megtörtén-
tek az üzempróbák is, de a teljes vízpót-
lás a 2015. áprilisra tervezett hullámté-
ri vízpótló üzembe helyezése után való-
sulhat meg. 
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A nap kérdése: Üzen-e még valamit
nekünk március 15? 
Petőfi azt írja: „Magyar vagyok.
Legszebb ország hazám. Az öt vi-
lágrész nagy területén. Egy kis vi-
lág maga. Nincs annyi szám,
ahány a szépség gazdag kebelén.”
Így gondolkoztak egykor a márci-
usi ifjak, érthető hát, hogy merték
a vérüket áldozni Magyarorszá-
gért. Aulich Lajos a kivégzése előtt
csak ennyit mondott: „Szolgáltam,
szolgáltam, mindig csak szolgál-
tam. És halálommal is szolgálni fo-
gok. Forrón szeretett magyar né -
pem és hazám, tudom, megértik
ezt a szolgálatot.” És persze nem
csak a ’48-asok, de történelmünk
nagy alakjai újra és újra megfogal-
mazták a fundamentumnak szánt
gondolatot. Kölcsey intőn: „Vésd
jól kebeledbe, s fiadnak Hagyd örö-
kűl ha kihúnysz: A Haza minden
előtt!” Kosztolányi kissé elmélke-
dőn: „Az a tény, hogy anyanyel-
vem magyar, és magyarul beszé-
lek, gondolkozom, írok, életem leg-
nagyobb eseménye, melyhez
nincs fogható. (...) Mélyen ben-
nem van, a vérem csöppjeiben,
idegeim dúcában, metafizikai rej-
télyként.” A haza fogalma persze
egységet, közösséget is jelent.
Ezért mondja Wass Albert, hogy
„Együtt erő vagyunk, szerteszét
gyöngeség.” Fontos azonban, hogy
a közös akarat elszántsággal is pá-
rosuljon, mert – ahogy Kossuth fo-
galmazza – „a haza örök, s nem
csak az iránt tartozunk kötelesség-
gel, amely van, hanem az iránt is,
amely lehet, s lesz”. S bár nem
mindenben értettek egyet Széche-
nyivel, ebben az egyben minden-
képp: „Sokan azt gondolják: Ma-
gyarország volt. Én azt szeretem
hinni: lesz!” Március 15. üzenete
igenis aktuális! A hazaszeretet, a
nemzetben gondolkodás nem el-
csépelt, ósdi eszme, hanem meg-
maradásunk záloga. Azt már a mai
kor költője, Nyerges Attila teszi
hozzá: „Történjen bármi, amíg
élünk, s meghalunk, mi egy vérből
valók vagyunk.” Ezt kellene szem
előtt tartanunk!

Papp Zsolt 

Üzenet

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

A győri Rába Rotary Club meghí-
vására a napokban Győrben ven-
dégeskedett dr. Bakondi György
tűzoltó altábornagy, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság főigazgatója, aki A katasztró-
favédelem időszerű kérdései
címmel tartott előadást.

Ha öltönyben és nyakkendő-
ben érkezem, akkor nincs baj –
utalt a tábornok 2013 júniusára,
amikor gyakran megfordult Győr-
ben és Győrújfalun, az utolsó
nagy, emlékezetes árvíz idején.
Bakondi György úgy fogalmazott,
a Duna mentén élőknek nem kell
sokat mesélni a katasztrófavéde-
lemről, az itteniek tudják, milyen
a helytállás. 

Egy dunai árvíz mindig óriási
logisztikai feladat, két éve tízmil-
lió homokzsákot kellett megtölte-
ni, a védekezőket elszállásolni, ét-
keztetni – idézte fel emlékeit Ba-
kondi György, aki úgy vélekedett,
miután rendszer szintű változta-
tást hajtottak végre a katasztrófa-
védelemben, a védekezés ered-
ményes volt. 

A rendszer szintű változtatás
szükségességét egy másik pél-
dával is illusztrálta a tábornok. A
tűzoltóságok ma Magyarorszá-
gon 43 féle fecskendőt, azaz tűz-
oltóautót használnak. Mindegyik-
nek más a kezelőszerve, a javítás
és szervizelés pedig sokkal drá-
gább, mintha azonos típusokat
használnának. A járművek átlag -
életkora 10-15 év, a csere egy
idő után elkerülhetetlen.

Bakondi György: Ha öltönyben és nyakkendôben érkezem, nincs baj

Magyar tûzoltóautók Rába alvázakon 
A racionalizálás jegyében el-

kezdődik Magyarországon a tűz-
oltóautók gyártása, a járműveket
Rába alvázakra szerelik, a felépít-
ményt azonban nem a győri cég
gyártja – mondta el Bakondi
György, aki kifejtette azt is, a kö-
zelmúltban írt alá egy ötmilliárd
forintos szerződést Rába alvázak
szállítására. 

Az idén várhatóan 25-30 új
tűzoltóautó készül el és áll a
tűzvédelem szolgálatában –
árulta el a Rotary Clubban tar-
tott előadásán az altábornagy,
aki beszélt arról is, a tűzvéde-
lem eszközigénye a legköltsé-
gesebb. Ma is vita van arról,
szükség van-e a tűzoltóságo-
kon darura, amelynek ára hor-
ribilis, ráadásul korábban
olyan előnytelen szerződést
kötöttek, hogy csak egy cég ja-
víthatja.  

Kifejtette azt is, a Nemzetvédel-
mi Egyetemen önálló képzést ka-
pott a katasztrófavédelem. A 26,5-
szeres túljelentkezés azt bizonyítja,
a szülők és gyermekeik perspektí-
vát látnak abban, hogy egyetemi
diplomával a kezükben a katasztró-
favédelem szolgálatába álljanak. 

Kitért előadásában az önkén-
tes tűzoltóságokra is, amelyek-

nek nagy hagyományai vannak
Magyarországon. Ezeket az ál-
lam az idén négyszázmillió forint-
tal támogatja, tizennégy egység
pedig az önálló beavatkozás le-
hetőségét is megkapta.

A katasztrófavédelemben dol-
gozók átlagéletkora 31 év, a fluk-
tuáció mindössze négyszázalé-
kos, bátran kijelenthetem, az át-
alakítás után egy sokkal hatéko-
nyabb és átláthatóbb szervezet
jött létre – zárta előadását a fő-
igazgató. 

Rába-Heros Aquadux-X
A Rába Jármű Kft. megkezdi az alvázak gyártását a hazai piacra ké-
szülő tűzoltógépjárművek számára – közölte a cég nemrégiben a
Budapesti Értéktőzsde honlapján. A győri székhelyű Rába Jármű
Kft. ötmilliárd forint értékben gyárt tűzoltógépjármű-alvázakat a bu-
dapesti BM Heros Zrt. számára a következő három évben, az első
lehívás értéke mintegy 350 millió forint. A cég emlékeztet arra, hogy
eredményes nyílt közbeszerzési eljáráson jutottak a három évre szó-
ló megrendeléshez. Üzleti titokra hivatkozva azt nem közölték, hogy
hány darab jármű készül. Az úgynevezett Rába-Heros Aquadux-X
tűzoltóautót először tavaly márciusban mutatták be. A katasztrófa-
védelmi eszközök gyártásával és javításával foglalkozó BM Heros
Zrt. a járóképes alvázakra saját fejlesztésű Aquadux-X 4000 felépít-
ményeit szereli. Az új tűzoltójárművek a hazai igényekre szabottak
lesznek, kiváló vezetési és terepjárási tulajdonságokkal rendelkez-
nek, így biztonságosabban és gyorsabban dolgozhatnak a kataszt-
rófavédelmi szakemberek. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Mi a közös a Hungaroring-
ben, hazánk vasútállomá-
saiban, a szentendrei skan-
zen zsúptetős csűrében
vagy épp a füleki várban?
Az, hogy az elmúlt három
évben valamennyi helyszí-
nen durrant, pukkant, vagy
füstölt már valami a Mobilis
jóvoltából. A születésnap
alkalmából Szilasi Péter Ta-
más ügyvezetővel idézzük
fel az interaktív kiállítási
központ legnagyobb durra-
násait.

Számomra örök emlék marad,
amikor két évvel ezelőtt az or-
szág településeit összekapcso-
ló Itthon vagy! Magyarország,
Szeretlek! napon a Mobilisnél
egy tűztornádó képében lob-
bant fel a Szent Mihály-napi
tűz. Az Ön számára mik voltak
a legemlékezetesebb pillana-
tok a ház hároméves történeté-
ben?

Számtalan nagy durranáson
vagyunk túl. Nagy megtisztelte-
tés volt, amikor a Forma–1 két
évadján keresztül szerepelhet-
tünk a köztévében. Az F1-Fizika
rovat azokat a fizikai törvénysze-
rűségeket magyarázta meg,
amelyeket a közvetítések során
gyakran hallunk, de nem biztos,
hogy értünk is, mint pl. ideális ív,
tapadás, féktáv. Erre a tudásra
nem csak az autóversenyzőknek
van szükségük, hanem mindany-

nyiunknak, akik közlekedünk. El-
képesztő helyeken népszerűsí-
tettük a tudományt az elmúlt
években. A GYSEV-vel közös
roadshow alkalmával pályaudva-
rokon mutattunk be különleges
kísérleteket, a Múzeumkertben
Süsü a sárkány a segítségünkkel
okádott tüzet. Kísérleteztünk
már könyvtárban, a füleki vár tö-
vében, a szentendrei skanzen-
ben, sőt a Hungaroringen is. Az
említett tűztornádó a Mobilis sa-

ját fejlesztése, ezért már országo-
san is a névjegyünkké vált. Azt hi-
szem, nem csoda, hiszen na-
gyobbik változatával akár 4-5
méter magas lángoszlopot is lét-
re tudunk hozni.

A Mobilis élettere tehát jóval
nagyobb annál a 3000 négyzet-
méternél, amit az épület jelent.

Jócskán túllógunk a házon,
sokszor több száz kilométerrel is.
Amellett, hogy a győri létesít-
ményt éves szinten mintegy har-

Három éve mozgásban: nagy 

BÖLCSÔDEI FELHÍVÁS

A bölcsődei központok és a hozzájuk tartozó bölcsődék elérhetőségei:

Kedves Kisgyermekes Szülők!
Azok a szülők, akik a 2015–2016-os nevelési évben bölcsődébe kívánják íratni gyermeküket, kérjük,
jelezzék szándékukat 2015. március 24–25–26-án, naponta 8–12 óráig a központi bölcsődék ve-
zetőinél, előzetes igényfelmérés céljából. 

I. számú Bölcsődei Központ:
Kodály Zoltán utcai bölcsőde:
9023 Győr, Kodály Z. u. 18. Tel.: 96/412-500, 96/437-410.
E-mail: ebikodaly@wsi.hu 
Kiskúti úti bölcsőde: 9027 Győr, Kiskúti út 16.
Zöld utcai bölcsőde: 9028 Győr, Zöld u. 1.

II. számú Bölcsődei Központ:
Örkény István utcai bölcsőde: 9024 Győr, Örkény I. u. 2.
Tel.: 96/431-885. E-mail: ebiorkeny@wsi.hu
Ménfőcsanaki bölcsőde: 9012 Ménfőcsanak, Kisdobos u. 7. 
Kígyó utcai Bölcsőde: 9025 Győr, Kígyó u. 13.

További felvilágosítást a központi bölcsŐdék vezetŐitŐl kérhetnek.

III. számú Bölcsődei Központ:
Türr István utcai Bölcsőde: 9022 Győr, Türr I. u 4.
Tel.: 96/320-366. E-mail: ebiturr@wsi.hu
Győrszentiváni bölcsőde: 9011 Győrszentiván, Körtér 10.
Báthory utcai bölcsőde: 9026 Győr, Báthory u. 2.

IV. számú Bölcsődei Központ:
Mónus Illés utcai bölcsőde: 9024 Győr, Mónus I. u. 41.
Tel.: 96/422-733. E-mail: ebimonus@wsi.hu 
Jósika utcai bölcsőde: 9024 Győr, Jósika u. 2. 
Kassák L. utcai bölcsőde: 9023 Győr, Kassák L. u. 14.
Cuha utcai bölcsőde: 9024 Győr, Cuha u. 16.
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A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

(három és folyamatos mûszak)

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása, betárolása,

kitárolása
• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer havonta
• Munkába járási támogatás vidékieknek 100%-ban
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Munkavégzés helye: Gyôr

Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

mûszakvezetôket
keres májusi kezdéssel.

Fôbb feladatok, munkák:
• A szervezeti egységbe tartozó munkatársak szakmai és irányítása
(25-50 fô) • Munkatársak szervezeti integrációjának támogatása •
Munkatársak képzésének és munkájának értékelése  • Adott terüle-
teken a minôség  szem elôtt tartása • Napi együttmûködés az üzem-
vezetéssel, HR osztállyal,  vezetôkkel, mûszakvezetô kollégákkal

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség • Erôs felhasználói szintû számítógépes is-
meretek (MS Office), különösen Excel • Minimum 3-5 éves multina-
cionális cégnél logisztikai területen szerzett mûszakvezetôi tapasztalat
• Határozottság, minôségtudatos gondolkodás • Jó stressztûrô és
problémamegoldó képesség • Felelôsségteljes munkavégzés • Jó
kommunikáció és együttmûködési készség • Terhelhetôség • Maga-
biztos, határozott fellépés • Érdekérvényesítô készség • Eredmény -
orientált, strukturált gondolkodás • Csapatmunka, rugalmasság

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet • Erôsödô innovatív szervezeti kultúra •
Hosszú távú munkalehetôség • Versenyképes fizetés • Munkába
járás támogatása vidéki munkavállalóknak 100%-ban térítve •
Gyôri munkavállalók részére összvonalas bérlet biztosított • Erzsé-
bet-utalványt nyújtunk  próbaidô alatt

Munkavégzés helye: Gyôr

Pályázatokat fizetési igény megjelölésével 2015. március 27-ig
a következô e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu.

mincezren látogatják meg, az or-
szágjárással további, legalább
hetvenezer emberhez juthatunk
el. Épületünk falain kívülre első-
sorban látványos kísérleteinket
visszük, mert azok egy csapásra
megfogják a nézőinket, ezáltal
nyitottá válnak, és befogadják
üzeneteinket. A belépési statisz-
tikák jól mutatják, hogy ahol
megfordulunk, onnan az azt kö-
vető időszakban megnő a látoga-
tók száma, sikerül Győrbe csábí-
tani a családokat, a turistákat.
Azt szeretnénk, hogy azok a gye-
rekek, akik például a Győrkőc
fesztivál alatt megismerik a vá-
rost és a Mobilist, akkor is vissza-
járjanak hozzánk, amikor már ki-
nőnek a győrkőc-korból.

Mivel érhető ez el?
A Mobilis nem egyszeri szóra-

kozási lehetőséget nyújt, érde-
mes időről időre visszatérni,
mert mindig történik valami új-
donság. 6-7 órányi kísérleti
anyag áll rendelkezésre, amiből
egyszerre csak 20-25 percnyit
lát az érdeklődő. Nyáron idősza-
kos kiállításokkal színesítjük a
programot, de szakköreink, tábo-
raink, jeles napokhoz kötődő
programjaink is mindig új élmé-
nyeket kínálnak. A házban talál-
ható nagy eszközök minden kor-

osztályhoz szólnak, és máshogy
szórakoztatnak egy óvodást, egy
kisiskolást vagy a nagyokat. Én
három éve létezem ezek között a
játékok között, de még ma sem
tudom megállni, hogy ne teker-
jem meg a légellenállás törvény-
szerűségeit bemutató hordót,
ami egyébként – csak melléke-
sen – stresszoldásnak is jó.

A szórakoztatás mellett egy
sokkal komolyabb küldetésük
is van, ez pedig a nevelés. Eb-
ben is sikeres vállalkozásnak
érzi a Mobilist?

A tudományt minden korosz-
tálynak kínáljuk. Az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intéz-
ménnyel azért hozzuk el az időse-
ket a házba, hogy nyitottak, aktí-
vak maradjanak, és közben a ge-
nerációk közti kapocs is erősödik.
Az iskolásokat számtalan módon
aktivizáljuk, erre legjobb példa ta-
lán az AttrActive Science verseny,
amely ma már megyei szintű ter-
mészettudományos vetélkedő. A
nevelés persze hosszabb folya-
mat, akárcsak a szemléletformá-
lás, amelyhez olyan látványos ak-
ciók is hozzátartoztak, mint a Volt-
Timer tudományos valóság-show,
melynek keretében a járműtulaj-
donosok elektronikus meghajtá-
súvá alakították oldtimerjeiket. A
Mobilis megnyitása óta tematizál-
juk a „tanéveinket”. Az első évben

– magától értetődően – a gépjár-
mű, mint komplex rendszer került
fókuszba, majd az élhető város
volt a vezérfonal. Ezt követően a
közbiztonság kérdésköre követke-
zett, szeptembertől pedig a robo-
tokat, az ember–gép kapcsolatot
vizsgálgatjuk. A robotok alkalma-
sak arra, hogy a gépekétől eljus-
sunk az emberi mozgásig, annak
lemodellezéséig. 2017-ben így
már a sportos mozgást is górcső
alá vehetjük, aminek különös ak-
tualitást fog adni a győri ifjúsági 
olimpia. Látja? Minden minden-
nel összefügg. Hogy sikeresek va-

gyunk-e? A Lego-robot progra-
mozó szakkörünkre különösebb
hírverés nélkül is kétszeres volt a
túljelentkezés.

Mit tartogat a 2015-ös esz-
tendő az érdeklődőknek?

Természetesen rengeteg él-
ményt. Március 14-én megünne-
peljük a születésnapunkat, és mi-
vel harmadik hó 14-ről, vagyis
3,14-ről van szó, ez PÍ-ros betűs
ünnep lesz. Különleges meglepe-
tésekkel várjuk a látogatókat,
megújul a PánIQszoba, ahol Al-
bert Einstein szelleme is jelen
lesz, aki egyébként szintén har-
madik hó 14-én született. Április
17-én már másodízben rendez-
zük meg a Kísérletbazárt, ame-
lyet hosszabb távon egy nagysza-
bású tudományos fesztivállá sze-
retnénk bővíteni. Idén is kiemelt
program lesz a Múzeumok Éjsza-
kája, amellyel a nyári szezont nyit-
juk, és a Kutatók Éjszakája, a Mo-
bilis következő tanévének első
nagy rendezvénye.

Végezetül, mi a Mobilis jövő-
képe?

A Mobilis a felfedezések háza,
és a célunk, hogy kinyissuk a vi-
lágot az emberek előtt. A kreati-
vitás szolgálatában állunk, a tu-
dományra pedig mint eszközre
tekintünk. Szeretnénk városun-
kat segíteni abban, hogy gyakor-
latorientált szakemberek álljanak

rendelkezésre, és Győr innovatív,
kezdeményező szerepe tovább
erősödjön. Hosszú távú törekvé-
sünk, hogy a Mobilisnek egy nyi-
tott laboratórium funkciója is le-
gyen. Ha valakinek van egy jó el-
képzelése, egy termékötlete, ná-
lunk idővel elkészíthesse akár a
prototípust is. Emellett továbbra
is szeretnénk a város turisztikai
vonzerejéhez hozzájárulni. Szüle-
tésnapunk kapcsán arra biztatok
mindenkit – akár tanulni, akár
szórakozni vágyik –, hogy láto-
gasson el hozzánk, mert nálunk
mindig történik valami.

durranások a Mobilisben!

A kreativitás szolgálatában állunk,
a tudományra pedig
mint eszközre tekintünk.
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PROGRAMOK  FELÚJÍTÁS

Bővebb információ: www.gymskik.hu

Vállalkozásoknak ajánljuk

Fórum
lesz Győrben

Borkai Zsolt részvételével
március 18-án

16 órai kezdettel. 

Testi lelki
nagytakarítás

a Kamarai Szalonban 
március 25-én

17 órakor. 

Konzultáció oroszországi
exportlehetőségekről
és a helyettesítő piacokról
március 25-én. Részt vesznek
a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Magyar–Orosz
Tagozatának képviselői
és a Creative-Expert Consulting
export tanácsadó szakértői is.

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Tovább folytatódik Újváros és
Sziget városrészek fejlődése, a
következő ütemben a Bercsényi
liget egyes teknője melletti utak
újulnak meg, illetve 70 parkolót
alakítanak ki a szakemberek – je-
lentette be Fekete Dávid alpol-
gármester kedden.

A győri önkormányzat 2006 óta
kiemelten kezeli Újváros, illetve a
szomszédos Sziget felvirágoztatá-
sát. Az újvárosi rehabilitáció kereté-
ben a Bercsényi liget is megszépült,
az egyes teknőben játszóteret és pi-
henőparkot, a hármasban KRESZ-
parkot alakítottak ki gyerekeknek, a
kettes öbölben pedig korábban mű-
füves labdarúgópálya épült.

Fekete Dávid alpolgármester, a
terület önkormányzati képviselője a
keddi sajtótájékoztatón elmondta, a
felújítások 2015-ben is folytatód-
nak. A Bercsényi liget melletti út ve-
zet majd a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál központjáig, ezért
is kiemelt szerepet kap a terület. A

következő ütemben 190 millió fo-
rintból az egyes teknő körüli utakat
teszik rendbe, s közel 70 parkolót
alakítanak ki. A közműveket is kicse-
rélik, a vezetékek a föld alá kerülnek.
Fekete Dávid hozzátette, a felújítás
ezzel nem zárul le, az egyes teknő

melletti parkolók elkészülte után a
kettes öböl déli felén halad tovább
az útépítés, nyáron pedig a Kossuth
utca felújítása is folytatódik.

Fűke Péter településfejlesztési
főosztályvezető tájékoztatása sze-

rint az egyes teknő északi oldalán
már megállni tilos tábla jelzi, hogy
a munka elkészültéig tilos a parko-
lás. A napokban elkezdődik az asz-
falt lemarása, majd a közművek re-
konstrukciója. Az útépítés miatt fo-
lyamatosan korlátozásokra kell szá-

mítani, ezért kéri a lakosság türel-
mét, és felhívja az autósok figyel-
mét, hogy a munkaterületen par-
kolásra, várakozásra nincs lehető-
ség. A felújítás várhatóan június vé-
gére fejeződik be.

Útfelújítással, parkolók kialakításával
folytatódik Újváros fejlesztése

Magyar–Szlovák gazdasági fórum 
és üzletember-találkozó

lesz Pozsonyban
április 15-én.

Jelentkezési határidő
március 16. Több

információ a 96/520-
290-es telefonszámon

kérhető.

Kereskedők Napja
Allergén anyagok jelöléséről lesz szó
március 26-án.

„A munkaügyek világa”
március 26-án, csütörtökön 9 órától.

Könyvelői Klub
március 31-én. 
Több információ 
a 06-20/438-9656-os
mobilszámon kérhető.

Trendek és brandek
április 2-án a kkv-k világában! 
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GAZDASÁG HIRDETÉS

Stabil, hosszú távú munkát keres? Versenyképes jövedelemre,
juttatásokra és elôrelépési lehetôségre vágyik?

Jelentkezzen a Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. 

TARGONCA-
és VONTATÓVEZETÔ

pozíciójára!

Feladatok: tehergépkocsi le- és felrakodása, raktárba
beérkezô áru anyagmozgatása és tárhelyre történô betá-
rolása, sorkiszolgálás.

Elvárások: • OKJ-s bizonyítvány • targonca- és/vagy von-
tatóvezetôi jogosítvány (:3324, 3313, 3312-es gépcsoport
típus megjelöléssel) • több mûszakos munkarend vállalása
• gyakorlattal nem rendelkezôk jelentkezését is várjuk!!!

Munkavégzés lehetséges helyei: Dunakiliti/Tét/Gyôr

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, cafeteria, pré-
mium, stabil munkahely, ingyenes szállás, hazautazási költ -
ség térítés, ill. a környezô településekrôl ingyenes busz -
 járatokat biztosítunk. 

Jelentkezését a pozíció és a munkavégzési hely
megjelölésével telefonon keresztül munkaidôben

(8.00—15.00-ig) a 06-70/451-6039 számon,
ill. az allas@rudolph-log.com e-mail címen adhatja le.

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   

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: audi

Rekordévet zárt tavaly az Audi
Hungaria mind a motor-, mind a
járműgyártás tekintetében –
derült ki az Audi-konszern éves
sajtótájékoztatóján a németor-
szági Ingolstadtban, ahol a
négykarikás autógyártó igaz-
gatótanácsának tagjai is beszá-
moltak a 2014-es év eredménye-
iről. Kiderült az is, hogy a társa-
ság dolgozói idén is részesed-
nek a vállalat nyereségéből.

Az Audi AG tavaly a rekordnak számító
1,7 millió értékesített autóval először
ért el több mint 53 milliárd eurós árbe-
vételt. Ezáltal az operatív eredmény
több mint 5 milliárd eurót tett ki. Ötven
országban döntöttek értékesítési csú-
csot – erről beszélt Rupert Stadler, a
konszern igazgatótanácsának elnöke
a mintegy háromszáz újságíró előtt.
Hozzátette, 2020-ig a jelenlegi 52-ről
60 modellre szeretnék bővíteni ter-
mékpalettájukat, és ennek érdekében
2019-ig több mint 24 milliárd eurót
fektetnek új termékekbe és új techno-

Rekordév az Audinál
lógiákba. A jelenleg világszerte mint -
egy 80 ezer embert foglalkoztató cég
további 6 ezer új munkatársat akar be-
állítani, hogy szakértők segítségével
hosszú távon biztosítsa növekedési
stratégiáját. Rupert Stadler hangsú-
lyozta, az elmúlt év sikereiből ismét ré-
szesednek a konszern munkatársai. A
győri Audi Hungaria dolgozói német
kollégáikhoz hasonló arányú prémiu-
mot kapnak: havi bruttó munkabérük,
beleértve az alapbért és a mozgóbért,
1,6-szorosát. A kifizetés májusban tör-
ténik meg. Minderről már Thomas Fa-
ustmann az ügyvezetés elnöke szá-
molt be, rámutatott, a győri székhelyű
vállalat rekordévet tudhat maga mö-
gött: csaknem 50 ezerrel több motort
gyártottak tavaly, mint 2013-ban, ez
közel 1 millió 974 ezer erőforrást jelent,
de prosperál a járműgyár is, 135 ezer
232 autó gördült le a gyártósorról, ami
92 ezerrel haladja meg a 2013-as ada-
tokat. Az Audi TT Coupé és Roadster
sorozatgyártásának elindításával a vál-
lalat történetének újabb fontos mér-
földkövéhez érkezett, így az A3 Limou-
sine és A3 Cabriolet-val együtt már
négy modell készül teljes gyártási
mélységben Győrben – hangsúlyozta,

és megjegyezte azt is, a három műsza-
kos munkarend bevezetésével az Audi
Hungaria 160 ezer autóra emelte a
járműgyártás éves kapacitását. Axel
Schifferer, pénzügyekért felelős
ügyvezető a számokat részletezve el-
mondta, az Audi Hungaria Motor Kft.
összesített árbevétele 7 milliárd 231
millió euró, szemben a tavalyi 5 milli-
árd 588 millió euróval. A vállalat 698
millió eurót fektetett be a magyar te-
lephelybe tavaly, ennek jelentős részét
a motor- és járműgyártás gyártókapa-

citásának bővítésére, valamint kuta-
tás-fejlesztésre fordították. Ezzel az
összberuházás értéke a vállalat alapí-
tása óta elérte a 7,4 millió eurót. Knáb
Erzsébet, személyügyekért felelős
igazgató a Széchenyi-egyetemmel va-
ló kapcsolat elemeit részletezte, kitért
a január óta működő Audi Hungaria
Járműmérnöki Karra. Zárásként meg-
jegyezte, 2014. december 31-én vál-
lalatuk 11.274 munkatársat foglalkoz-
tatott, ebből a járműgyártásban több
mint 4 ezren dolgoztak. 
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HIRDETÉS PR-CIKK

Míg a Mojszejev Európában, a
Virsky az Egyesült Államokban hó-
dít. Ez mindössze annak köszönhe-
tô, hogy a Virsky éves szintén csu-
pán 2 hónapot tölt el Európában.

Az idén 75 éves VIRSKY — Ukrán
Állami Népi Együttes a világ bárme-
lyik pontján megtalálja az utat az
emberek szívéhez: produkciójuk
szenvedélyes és látványos, csodá-
latos és izgalmas. A kimagasló
mûvészi színvonal, a szakmai tudás,
a táncosok profizmusa, a lebilincse-
lôen kreatív koreográfia, a
lenyûgözô látvány, a színpompás
kosztümök, az egész világon elkáp-
ráztatják a közönséget. A táncos

A Mojszejev Táncegyüttes legnagyobb ellenfele ismét Magyarországon!

szólisták akrobatikus tudása, a nôi-
és férfikarok sokoldalú virtualitása, a
tudatosan értékmegôrzô szellemi-
ség, a bölcs és optimista tartalom
együttesen adják a társulat szinte
mágikus, a lelket felemelô erejét.  

A számtalan nemzetközi díjjal
büszkélkedô VIRSKY — Ukrán Álla-
mi Népi Együttes már több mint 60
országban vendégszerepelt: fellép-
tek az Egyesült Államokban, Viet-
namban, Koreában, Kínában, Ku-
bában, Ausztriában, Nagy-Britanni-
ában, Belgiumban, Franciaország-
ban, Spanyolországban, Olasz -
országban, Görögországban, Bra-
zíliában, Argentínában, Venezuelá-

ban, Portugáliában, Svájcban, Dá-
niában, Andorrában, Japánban, il-
letve Kanadában is.

A teljesség igénye nélkül a vi-
lágsajtóban az együttesrôl megje-
lent vélemények:

„Kétségek nélkül a világ
legjobb együttese.”
(The Washington Post)

„Hihetetlen, a gravitációt
meghazudtoló mûvészet.
Bravó, tökéletes!
(The New York Times)

„Káprázatos, páratlan
produkció.”
(Le Figaro )

A 84 fôbôl álló világhírû társu-
lat, a VIRSKY — Ukrán Állami Népi
Együttes 2015 tavaszán egy lé-
legzetelállító, a fizika törvényeit
meghazudtoló és minden nemé-
ben egyedülálló produkcióval ér-
kezik Magyarországra. A mottó:
VIRSKY — A név, amely átírta a
tánctörténelmet!

A mai napig emlékezetes és
elsöprô erejû 2012-es vízi szín-
padi bemutatkozás után egy
újabb teltházas elôadásra ké-
szülhetünk 2015. április 16-án
este 7 órakor a Gyôri Nemzeti
Színházban.

A NÉV, AMELY ÁTÍRTA A TÁNCTÖRTÉNELMET!

Ezúttal Gyôrben is!

Jegyek a Gyôri Balett jegypénztárában és a www.jegy.hu oldalon kaphatók.



2015. március 13.   / + / 11

REHABILITÁCIÓ HIRDETÉS

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

BABAÚSZÁS
szombatonként  zárt uszodában: 
győri Sátoros Fedett Uszoda

Miért ajánlott a babaúszás?
• A víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól érzik magukat a csecsemők
• A szülő-gyermek kapcsolat erősödik, az anyával és az apával való úszás mindig 

az örömről, a felhőtlen együttlétről szól
• Játékos vízhez szoktatás, az életkori sajátosságok figyelembevételével
• A babák a vízben sokkal intenzívebb mozgásra képesek, ezáltal jobban fejlődik az idegrendszerük
• Mozgásfejlődésük gyorsabbá válik
• Fokozódik a babák ellenállóképessége, erősödik az immunrendszerük
• A gyakorlatokat sok színes játékkal, labdával és eszközzel végezzük, ami igencsak 

felkelti a gyerekek érdeklődését, valamint kiváló alkalmat ad a színek és formák 
tanulására is

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

Indul: 2015. március 21. szombat; március 28. szombat
Idôpontok: szombat 8:00 (kezdő), 8:45 (haladó), 9:30 („nagyok”)

OVIS ELŐKÉSZÍTŐ ÚSZÁS: szombat 10:15; 11:00 (Sátoros uszoda) 

www.vidrauszoiskola.hu

Az ELSŐalkalommindenki aVENDÉGÜNK!

Már 

3 hónapos

kortól ajánlott

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A tervek szerint szeptemberre fejező-
dik be A Mosoni-Duna és a Lajta folyó
vízgazdálkodási rehabilitációja című
projekt, amelyre az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság a Környezet és
energia operatív program keretében
több mint hatmilliárd forintot fordíthat.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazga-
tóság (Éduvízig) vezetője, Németh Jó-
zsef elmondta, a projekt célja az volt,
hogy a Mosoni-Duna belterületi sza-
kaszain az árvízi, hordalék- és jégelve-
zetési feltételeket javítsák. Partrende-
zési, burkolati átalakítások valósultak
meg a lakosság igényeinek figyelem-
bevételével. A Mosoni-Duna ökológiai
rehabilitációja a holtágak, mellékágak,
folyó menti laposok, nedves élőhelyek
vízpótlásának javításával segíti a ter-
mészet megújulását. 

A projekt első részében, 2014. no-
vember 20-án, átadták az új Püspöker-
dei holtág zsilipjét. Az új műtárgy kü-
szöbszintjének süllyesztésével és a be-

A Mosoni-Duna és a Lajta
vízgazdálkodási rehabilitációja

Az árverés időpontja:

2015. április 7., 9 óra

Az árverési hirdetmény 2015. március 18. napjától igényelhető:
gyorprojekt@gyorprojekt.hu e-mail címen vagy a 06-20/290-6843 telefonszámon.

FELHÍVÁS!
A Győr Projekt Kft. licit útján bérbe adja

az AQUA SPORTKÖZPONTBAN
található 27 m2-es üzlethelyiség kialakítására

alkalmas helyiségét, kizárólag sportruházat
és sporteszköz értékesítésére.

folyónyílás növelésével tudják biztosí-
tani a holtág friss vízzel való ellátását.
Ez egyúttal növeli az árvízvédelmi biz-
tonságot is, és lehetővé teszi a Moso-
ni-Duna felől a kisebb méretű vízi jár-
művek számára az átjárás lehetőségét. 

A projekt második részében –
2013 júliusától – belterületi partren-
dezési munkákat végeztek Rajkán,
Kimlén, Dunaszegen, Győrladaméron
és Győrzámolyon. Elkészültek a mel-
lékágkotrások a Kálnokszeg szigetnél,
a Bordacs szigetnél, a Rábli és Cvika
szigeteknél, továbbá a Felső-Novák, a
Novák és a Győrladaméri szigeteknél. 

Jelenleg is dolgoznak a szakembe-
rek Győrben, Mosonmagyaróváron,
Mecséren, Halásziban és Dunaszent-
pálon. A projekt 55 munkaterületéből
31-ben már végeztek vagy ahhoz kö-
zeli állapotban vannak. 

A munkálatokat hátráltatta, hogy
az elmúlt fél évben nagy mennyiségű
csapadék hullott a térségben, ami
megemelte a Mosoni-Duna szintjét. 

A teljes projekt várható befejezésé-
nek ideje 2015 szeptembere. 
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HIRDETÉS KÖZLEKEDÉS

Március 16-án, hétfőn a hajnali órák-
ban lezárják a Rónay Jácint utca Dam-
janich utca és Ady Endre utca közötti
szakaszát. A forgalmat a hétfőre két-
irányúsított Kálóczy térre terelik a
CITY-járattal és a 6-os busszal együtt.
A Kálóczy téri kétirányú forgalom, va-
lamint a Rónay Jácint utcának a Dam-
janich utca és Ady Endre utca közötti

Lezárják a Rónay Jácint utcát
egyetem előtti, Hédervári úti megál-
lókban állnak meg, illetve várakoznak. 

Minderre a Kossuth híd felújításának
folytatása miatt van szükség, március
16-tól ugyanis a szennyvízvezeték cse-
réjével elkezdődik az összetett út–híd–
közmű felújítás első üteme a Rónay Já-
cint utcán.  A csatornavezeték-cserét kö-
vetően, várhatóan májusig a gáz- és víz-

vezetékcsere is megtörténik, ezt követő-
en megnyitják az ideiglenes burkolaton
a Rónay Jácint utcát, ezzel együtt lezár-
ják a forgalom elől a Kálóczy teret. A nyá-
ri tanszünet kezdetétől hídfelújítás miatt
lezárják a Kossuth hidat, a Kálóczy teret
lezárva tartják, és ismét lezárják a Rónay
Jácint utcát – ekkor már a közműépíté-
sek utáni útfelújítás céljából. 

szakaszán a munkavégzés biztosítása
érdekében március 15-én, vasárnap
18.00 órától megállási tilalmat rendel-
nek el. A tilosban parkoló autókat el-
szállítják. Március 16-án üzemkezdet-
től a CITY-járatok és a 6-os busz oda-
vissza a Kálóczy téren közlekednek,
de a Kálóczy téri megállóhely ideigle-
nesen megszűnik. Az autóbuszok az
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KULTÚRA HIRDETÉS

A Madách Színház 1983. márci-
us 25-én mutatta be a Macská-
kat, közvetlenül a londoni ősbe-
mutató után. 

T. S. Eliot angol költő Macs-
kák könyve című versciklusát ze-
nésítette meg zseniálisan And-
rew Lloyd Webber, és ebből ké-
szült a fantasztikus, világsikerű
Macskák című musical, amely a
londoni West Enden 21 évig, a
New York-i Broadway-n pedig 24
évig volt műsoron, és a West En-
den az elmúlt hónapokban ismét
műsorra tűzték.

Az eltelt 32 évben az előadás
több mint 1400-szor került szín-
re a Madách Színházban. Min-
den magyar színházi rekordot
megdöntve, eddig több mint
1,5 millió néző vásárolt jegyet a
musicalre. 

Az eltelt három évtizedben sok
szereposztást megért a Macskák:
a különböző szerepekben össze-
sen 200-nál is több művésznek
tapsolhatott a közönség. 

Harminckét éve a Madách Színházban, most elôször
a gyôri Audi Arénában a Macskák!

A Macskák 30. születésnapját a
Madách Színház különleges esté-
vel ünnepelte, ez alkalomból 2013.
március 22-én új generáció lépett
színpadra. Fiatal énekesek és tán-
cosok, akik közül sokan még meg
sem születtek a 1983-as bemutató
idején. Mostantól azonban ők azok,
akik a következő 30 évben sikerre
viszik a Madách Színház „örök
életű” Macskáit. Őket láthatják áp-
rilis 18-án a győri nézők is az egyet-
len igazi magyarországi Macskák
előadásban, az Audi Arénában.
Színpadra lép többek között Griza-
bella szerepében Koós Réka, aki a
Macskák leghíresebb dalát, a Me-
moryt énekli majd. Láthatják a né-
zők Mefisztulész szerepében Bakó
Mátét, az Operaház első magán-
táncosát, és színre lépnek még a
Madách Színház olyan tehetséges
művészei, mint például Ladinek Ju-
dit, Weil Róbert, Simon Boglárka,
Sánta László, Sári Éva, Foki Veroni-
ka, akik a színház legnagyobb világ-
sikereinek állandó szereplői.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Der Győrer ETO FC misst sich
mit Lombard Pápa, dies am 20.
Spieltag der OTP Bank Liga am
16. März um 19 Uhr im ETO Park.

In einer Aufführung des VASKAKAS
PUPPENTHEATERS können alle Knirp-
se am 14. März un 11 Uhr das Puppenspiel
„Tütü-tütüt Auto” sehen, sowie die Familien-
matinee unter dem Titel „die Wievieler, oder
die Geschichte vom Grafenmädchen und
dem Monster Lapi” am 15. März ab 11 Uhr.
Der zuletzt genannten Vorstellung gehen
einstimmende Spiele ab 10 Uhr voraus.

Konzert der „CSÍK-ZENEKAR” am 16.
März um 19 Uhr im Richter-Saal. „So wunder-
bar die Liebe sein kann, so leidvoll kann sie
auch sein, so konnten auch die aus Liebe zur
Volksmusik verbrachten 25 Jahre steinige
Wege bedeuten, aber auch bis zum Himmel
reichendes Glück spenden.”

Vernissage der Ausstellung „ÄGYPTEN” VOM FOTO-
KÜNSTLER MAGYARÓSI PÉTER am 18. März um 16:30
Uhr im Gyirmóter Bildungshaus. Die Ausstellung wird eröffnet
vom golddiplomierten Fotokünstler Dániel István.

Ausstellung mit PRÄSENTA-
TION DER IKONEN VON
AGÁRDY GÁBOr, ab 18.
März um 17 Uhr im Museums-
haus. Die Ikonen wurden von
der Witwe des Schauspielers,
Rácz Boriska zur Ansicht ange-
boten. Der Besuch der Ausstel-
lung ist während der Eröffnung
kostenlos, die Sammlung kann
bis 03. April besichtigt werden.

PINOCCIO – in einer Auffüh-
rung des Budapester Tanzthe-
aters - für Kinder und Eltern
am 20. März um 17 Uhr im
Bartok-Bela-Ko mi tats bil -
dungs  zentrum. Ein altes Mär-
chen in einer Fassung, die
sehr zum Lachen bringt.

Bei der Begegnug im Männer-
handball der 1/B Bundesliga
treffen die Mannschaften Buda-
Cash-ETO-SZESE und Pécs
am 14. März ab 18 Uhr in der
Universitätshalle aufeinander.

Alle Interessierten sind am 14. März zum Stadtbesichtigungsspazier-
gang in Györ eingeladen. Diesmal verbindet sich der thematische
Spaziergang mit den Ereignissen zum VIER- JAHRESZEITEN-
FRÜHLINGSFESTIVAL, so dass es viele interessante Geschichten
zur Vergangenheit und Gegenwart der Musik zu hören geben wird. 

Nach der Winterpause
wird der erste Győrer AN-
TIQUITÄTENMARKT in
diesem Jahr am 15. März
an einem neuen Ort, dem
Marktplatz in der Tarcsay
Vilmos-Strasse, stattfin-
den. Liebhaber schöner,
alter Sachen haben zwi -
schen 7 und 14 Uhr Gele-
genheit diese zu betrach-
ten oder zu erstehen.
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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!

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

EGYIPTOM címmel, Magyarósi Pé-
ter fotóművész kiállítása nyílik márci-
us 18-án 16.30 órakor a Gyirmóti
Művelődési Házban. A kiállítást
megnyitja: Dániel István, aranydiplo-
más fotóművész.

THÚRÓCZY KATALIN: MACSKALÉP-
CSŐ című pszichothrillerét láthatják az ér-
deklődők március 21-én 18 órai kezdettel,
a Pinnyédi Művelődési Házban. A Pinnyédi
esték programsorozat előadását a Kiss Ma-
nyi Társulat színészei adják elő.

A CSÍK ZENEKAR koncertjére várják az
érdeklődőket március 16-án 19 órai kezdet-
tel a Richter Teremben. „Ahogyan a szere-
lem is tud gyönyörű ugyanakkor gyötrelmes
lenni, úgy a népzene szeretetében eltelt 25
év is tudott göröngyös útra vinni, illetve ege-
kig felemelő boldogságot adni.”

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ előadásában a
Tütü-tütüt autó bábelőadást láthatják az apró-
ságok március 14-én 11 órakor, valamint a
Hanyistók, avagy a grófkisasszony és a lápi
szörny története című családi matinét március
15-én 11 órai kezdettel. Ez utóbbit előadásra
hangoló játék előzi meg 10 órai kezdettel.

„EGY LÁNGOT ADOK, ÁPOLD, ADD TO-
VÁBB!” címmel Reményik-estre várja a KÉSZ
győri szervezete az érdeklődőket március 19-
én 18 órakor a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Apáczai Karán, a Liszt Ferenc u. 42. szám
alatt. Az est meghívott vendége Németh Péter-
né tanárnő. 

AZ IDEI ELSŐ GYŐRI RÉGI-
SÉGVÁSÁR március 15-én, va-
sárnap új helyszínen, a Tarcsay Vil-
mos úti piactéren várja a relikviák
kedvelőit. Az érdeklődők 7 és 14
óra között nézegethetnek, vásárol-
hatnak a piacon. Érdeklődni a 06-
20/313-4156-os telefonon lehet.

A GÖRÖG KATOLIKUS
TEMPLOMBAN (Győr, Bálint
Mihály u. 54.) lesz látható a mária -
pócsi Istenszülő kegyképe márci-
us 16-17-én. A kegykép, könnye-
zésének 300 éves évfordulója al-
kalmából, körbejárja Magyaror-
szágot. E jeles alkalommal az öku-
mené jegyében szerveznek szer-
tartásokat és virrasztást.

PINOCCHIO. A Budapesti Táncszínház elő-
adására várják a gyerekeket és szüleiket márci-
us 20-án 17 órakor a Bartók Béla Megyei Mű-
velődési Központban. Örök mese egy nagy ne-
vettető felfogásában. Az ÚJVÁROSI ESTÉK programsorozat következő előadásán

August Strindberg: Julie kisasszony c. színművét láthatja a
nagyérdemű március 28-án 18 órai kezdettel az Újvárosi Mű-
velődési Házban.

AGÁRDY GÁBOR IKONJAIT BEMUTA-
TÓ KIÁLLÍTÁS nyílik március 18-án 17 óra-
kor a Múzeumházban. Az ikonokat, a színész
özvegye, Rácz Boriska ajánlotta fel megte-
kintésre. A kiállítás a megnyitó alatt ingye-
nes. A tárlat április 3-ig látogatható.

Az „EGYHÚRONPENDÜLŐK”
zenekar világslágereket játszik gitá-
rokon március 14-én 20 órától a
Kozi Kultúrkocsmában.

V Á R O S N É Z Ő
SÉTÁRA VÁR-
JÁK az érdeklődő-
ket március 14-én
Győrben. A zenei
élet múltjának és
jelenének, és szá-
mos érdekes törté-
net tanúi lehetnek
a Négy Évszak Fesz-
tivál Tavaszi Feszti-
váljának eseményei -
hez kapcsolódó te-
matikus sétán.

Az AMBROOZIA FOLYÓIRAT idei első lapszámának bemu-
tatójára várnak minden érdeklődőt a Rómer-házba, március
18-án, szerdán 17 órakor. Az est vendégei Ferencz Mónika és
Horváth Veronika költőnők. Az Ambroozia versszerkesztője,
Szalai Zsolt költő vezetésével, egy kétheti rendszerességgel
működő tehetséggondozó műhely is elindul, ennek nyitánya-
ként a rendezvényt nyitott felolvasás zárja.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁRCIUS 14., SZOMBAT
DUNA TV
06:00 Világ-nézet 06:45 Forma-1 –
Ausztrál Nagydíj 08:25 Élő egyház
08:50 Isten kezében 09:20 Akadály-
talanul 09:50 Nóvum  10:20 Csoda-
bogár 10:50 Márciusi mese  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:05
Vers 12:10 Nótacsokor 12:35 Ízőr-
zők: Balatonlelle 13:10 Belle és Sé-
bastien 13:45 Labdarúgás 16:10 For-
ma–1 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A kő-
szívű ember fiai  20:00 Így készült
a Kossuthkifli  20:30 Az élet sava-
borsa  21:25 Felix Box Promotion
Gála 23:25 Dunasport 23:40 MüpArt
– Váczi Eszter és a Quartet: Arabeszk
01:00 Vers 01:05 Himnusz 01:10 Vi-
lág-nézet 01:35 Akadálytalanul
02:05 Sírjaik hol domborulnak...
02:30 Gazdakör 03:00 Határtalanul
magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig  05:30 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:40 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:05 Teleshop 10:55 Kalandor
11:15 a'la CAR  11:45 Trendmánia
 12:15 Brandmánia  12:45 Street
Kitchen 13:20 Családom és egyéb
emberfajták  13:45 A nagy svindli 
14:45 Glades – Tengerparti gyilkos-
ságok  15:50 A tenger vadjai 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:20 Kismamának áll a világ
 21:00 Parker  23:10 Lezúzva 
01:20 Halálos hajsza  03:25 Gálvöl-
gyi-show 

04:35 Felejthetetlen  05:15 Babavi-
lág  05:35 Super Car  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 08:50
Otthon a kertben  09:15 Astro-Vi-
lág 10:20 Babavilág  10:45 A 3 nin-
dzsa visszarúg  12:35 Tűsarok 
13:05 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  14:05 Walker, a Texas-i kopó
 15:05 Walker, a Texas-i kopó 
16:05 Balfácán  18:00 Tények
19:00 Idővonal  21:15 Megtört vá-
ros  23:25 A gyűjtő  01:50 Sport-
os 02:00 90210  02:50 Villám
Spencer, a karibi őrangyal  03:35 A
férjem védelmében 

05:05 GSG 9 – Az elit kommandó 
05:50 TV-Shop 06:25 Vérmes né-
gyes  06:45 Vérmes négyes 
07:10 Christine kalandjai  07:35
Christine kalandjai  08:05 Férjek
gyöngye 08:35 Férjek gyöngye 
09:05 Hamupipőke-történet 10:55
Monk – Flúgos nyomozó  11:50
Csengetett, Mylord?  12:55 Csen-
getett, Mylord?  14:05 Gyilkos szá-
mok  15:05 CSI: A helyszínelők 
15:55 Junior  18:15 Harry Potter
és az azkabani fogoly 21:00 Attila, Is-
ten ostora  22:55 Spartacus: Az aré-
na istenei  00:05 Spartacus: Az aré-
na istenei  01:20 Attila, Isten ostora
 02:55 Férjek gyöngye  03:20 Fér-
jek gyöngye  03:50 Férjek gyöngye


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 Credo (ism.)
18:30 Győr+ Sport (ism.) 19:00 Győ-
ri7 19:50 Konkrét (ism.) 20:05 Győr+
Sport (ism.) 20:30 Üzleti negyed
(ism.) 21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Er-
zsébet út (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:50 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
DUNA TV
05:30 Forma–1 – Ausztrál Nagydíj
08:10 Magyar elsők 08:30 Rome Re-
ports – Vatikáni híradó 08:55 A sok-
színű vallás 09:05 Kérdések a Bibliá-
ban 09:20 Engedjétek hozzám a
gyermekeket 09:30 Katolikus krónika
09:55 Református magazin 10:25
Református ifjúsági műsor 10:30
Evangélikus ifjúsági műsor 10:40 Gö-
rög katolikus ifjúsági műsor 11:00
Unitárius istentisztelet közvetítése
Bágyonból 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Vers 12:55 Ha-
gyaték 13:25 Forma–1 16:20 Sze-
gény gazdagok  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 A kőszívű ember fiai 
20:00 Magyarország, szeretlek! 
20:55 Kossuthkifli  21:50 A Hídem-
ber  00:15 Milady  02:25 Vers
02:30 Himnusz

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:25 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub
08:25 Scooby-Doo! Rettegés a tá-
borban  09:40 Delgo  11:15 A sza-
badság himnusza  13:25 Szahara 
15:50 Én a vízilovakkal vagyok 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11  19:50 Non-stop  21:50 Egy-
személyes hadsereg  23:50 Portré
 00:25 Aglaja  02:30 Hantahíradó


04:20 22-es körzet – A bűn utcái 
05:05 King & Maxwell  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 06:55
Tappancsok  08:15 Nagy Vagy,
Győr! 09:05 ÁllatoZOO  09:30 Több
mint TestŐr  09:55 Astro-Világ
11:00 Stílusvadász  11:25 Stahl
konyhája  11:55 Monk – Flúgos
nyomozó  12:50 Villám Spencer, a
karibi őrangyal  13:50 Walker, a Te-
xas-i kopó  14:50 Walker, a Texas-i
kopó  15:50 Idővonal  18:00 Té-
nyek 19:00 Túl a sövényen  20:45
Evan, a minden6ó  22:45 Psycho 2
 01:05 Sportos 01:15 Sue Thomas
– FBI  02:05 Sue Thomas – FBI 
02:50 Zsaruvér  03:40 Felejthetet-
len 

04:20 Műsorszünet 05:00 New York-i
nyomozók  05:40 TV-Shop 06:15
Vérmes négyes  06:40 Vérmes né-
gyes  07:05 Christine kalandjai 
07:30 Junior  09:40 Egy nap a világ
10:15 Trendközelben 10:45 Csenge-
tett, Mylord?  11:50 Csengetett,
Mylord?  12:55 CSI: A helyszínelők
 13:50 New York-i nyomozók 
14:50 Hamupipőke-történet 16:40
Harry Potter és az azkabani fogoly
19:25 Drágám, add az életed! 
21:05 Ki nevel a végén?  23:15 Füs-
tölgő Ászok  01:25 Trendközelben
01:55 Spartacus: Az aréna istenei 
02:50 Spartacus: Az aréna istenei 
03:50 Férjek gyöngye 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 09:05 Konkrét (ism.)
09:20 Kamarai Magazin (ism.) 09:35
Konkrét (ism.) 09:50 Győr+ Sport
10:20 Képújság 17:45 Erzsébet út
(ism.) 18:30 Helló Győr! (ism.) 19:00
Győri7 (ism.) 19:50 Konkrét (ism.)
20:05 Civil kurázsi (ism.) 20:30 Zo-
oo+ (ism.) 21:00 Győri7 (ism.) 21:50
Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 16., HÉTFŐ
DUNA TV
04:00 Magyar klasszikusok új köntös-
ben 04:30 Táncvarázs 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Roma Magazin
06:25 Domovina 07:00 Híradó 07:10
Sporthírek 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Ízőrzők: Tihany
08:40 Don Matteo  09:35 A szenve-
délyek lángjai  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Jamie 15 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:20 Lola  16:05
Charly, majom a családban  17:00
Ridikül  18:00 Híradó 18:20 Sport-
hírek 18:35 Don Matteo  19:40 Höl-
gyek öröme  20:40 Kékfény 
21:40 Az On The Spot bemutatja 
22:35 A 14-es tábor  23:35 Szívem-
mel mondom nektek 00:05 A tűz há-
borúja  01:45 Magyar elsők 02:00
Pannon expressz  02:30 Szerelmes
földrajz

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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 08:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor  13:00 Fókusz  13:35 Éj-
jel-nappal Budapest  14:50 A vihar
 15:45 A szerelem foglyai  16:45
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:15 Dr. Csont  22:20 RTL Klub
Híradó 22:45 Döglött akták  23:50
Magyarul Balóval 00:25 Chuck 
01:25 Reflektor  01:35 Furcsa pá-
ros  02:20 Teresa  03:10 Teresa 

04:30 Stahl konyhája  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 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Családi Titkok  13:55 Ma-
gánnyomozók  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 Daylight – Alagút
a halálba  23:50 Az elnök árnyéká-
ban  00:50 Tények Este 01:35
Sportos 01:50 EzoTV.hu 02:50 Aktív
 03:10 Elit egység  03:55 Felejthe-
tetlen 

06:00 TV-Shop 06:35 Harmadik mű-
szak  07:20 Monk – Flúgos nyomo-
zó  08:10 Monk – Flúgos nyomozó
 09:00 Csengetett, Mylord? 10:05
Csengetett, Mylord? 11:10 A célsze-
mély  12:05 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  13:05 Gyilkos számok
 14:05 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 Fekete-
lista  17:05 Feketelista  18:00
Csengetett, Mylord?  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Jim szerint a
világ  20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Füstölgő Ászok  23:20 Drá-
gám, add az életed!  00:55 Nyomta-
lanul Belgiumban  02:00 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  02:45
Harmadik műszak  03:40 Műsor-
szünet 

08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30 Konk-
rét (ism.) 08:45 Győri7 (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:00 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Civil kurázsi (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Civil kurázsi (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Civil kurázsi (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Civil kurázsi (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 17., KEDD
DUNA TV
04:40 Beavatás  04:55 Szellem a
palackból... 05:20 Akadálytalanul
05:50 Hajnali gondolatok 06:00
Srpski Ekran 06:30 Unser Bildschirm
06:35 Roma Magazin 07:00 Híradó
07:10 Sporthírek 07:20 Charly, ma-
jom a családban  08:05 Jamie 15
perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:45 A szenvedélyek lángjai 
10:35 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:20 Lola  16:05 Charly, majom a
családban  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:20 Sporthírek 18:35 Don
Matteo  19:55 Rex felügyelő 
20:50 Önök kérték! 21:45 A magas
szőke + két szőke  23:15 Pietro
Mascagni: Parasztbecsület 00:30
Nyugodjanak békében!  02:15 A
magas szőke + két szőke 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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 12:40
Ízes élet – Mautner Zsófival  13:00
Reflektor  13:15 Agymenők 
13:40 Fókusz  14:10 Éjjel-nappal
Budapest  15:25 A vihar  16:20 A
szerelem foglyai  16:45 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 Castle 
22:20 RTL Klub Híradó 22:40 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
23:15 Magyarul Balóval 23:45 Brand-
mánia  00:20 A főnök  01:25 Ref-
lektor  01:40 A Grace klinika 
02:20 EgészségKalauz 

04:40 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
Doom  00:45 Tények Este 01:30
Sportos 01:45 EzoTV.hu 02:45 Aktív
 03:05 Halálkeringő 

06:00 TV-Shop 06:35 Harmadik mű-
szak  07:20 Monk – Flúgos nyomo-
zó  08:10 Monk – Flúgos nyomozó
 09:00 Csengetett, Mylord? 10:05
Csengetett, Mylord? 11:10 A célsze-
mély  12:05 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  13:05 Gyilkos számok
 14:05 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 Fekete-
lista  17:05 Feketelista  18:00
Csengetett, Mylord? 19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Jim szerint a világ
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Ki nevel a végén?  23:10 Gyil-
kos számok  00:10 Gyilkos számok
 01:10 Nyomtalanul Belgiumban 
02:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:55 Harmadik műszak


06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Civil kurázsi (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Civil kurázsi (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Civil kurázsi (ism.) 10:00 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 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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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
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• Angol nyelvtani rendszerezô tanfolyam nyelvvizsgára készülôknek
• Érettségire felkészítés angol és német nyelvbôl
• AKCIÓS!!!

FRANCIA ÉS SPANYOL KEZDÔ TANFOLYAMOK
• Fordítások szakképzett fordítók által

• Zöld út, GazdálKODÓ, ÖSD, EURO, ECL, 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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés, javítás.
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

MÁRCIUS 18., SZERDA
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:55 Szellem a pa-
lackból... 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Horvát kró-
nika 06:30 Ecranul nostru 07:00 Hír-
adó 07:10 Sporthírek 07:20 Charly,
majom a családban  08:10 Jamie
15 perces kajái 08:35 Don Matteo 
10:00 A szenvedélyek lángjai 
10:45 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:20 Lola  16:05 Charly, majom a
családban  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:20 Sporthírek 18:35 Don
Matteo  19:40 Párizsi helyszínelők
 20:35 Szabadság tér '89 21:20 Fa-
pad  21:50 Grand Hotel  22:45
Aranymetszés 23:40 A bőr, amelyben
élek  01:40 Hálátlan kor  03:10
Magyar elsők 03:25 Szerelmes föld-
rajz

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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 – Minden reggel  09:10
Ízes élet – Mautner Zsófival 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show (élő) 12:40 Ízes élet –
Mautner Zsófival  13:00 Reflektor 
13:15 Agymenők  13:40 Fókusz 
14:10 Éjjel-nappal Budapest 
15:25 A vihar  16:20 A szerelem
foglyai  16:45 Dr. Tóth  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz  19:20 Éj-
jel-nappal Budapest  20:40 Barátok
közt  21:15 Szulejmán  22:25 RTL
Klub Híradó 22:50 Házon kívül 
23:25 Magyarul Balóval 23:55 Reflek-
tor  00:15 Beépített múlt • 02:05
Teresa  02:50 Teresa  03:35 Gál-
völgyi-show 

04:50 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 Magic Mike 
23:55 Lángoló Chicago  00:55 Té-
nyek Este 01:40 Sportos 01:55
EzoTV.hu 02:55 Aktív  03:15 Ha-
zugságok gyűrűjében 

05:15 GSG 9 – Az elit kommandó 
06:00 TV-Shop 06:35 Harmadik mű-
szak  07:20 Monk – Flúgos nyomo-
zó  08:10 Monk – Flúgos nyomozó
 09:00 Csengetett, Mylord? 10:05
Csengetett, Mylord? 11:10 A célsze-
mély  12:05 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  13:05 Gyilkos számok
 14:05 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 Fekete-
lista  17:05 Feketelista  18:05
Csengetett, Mylord? 19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Jim szerint a világ
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Dredd bíró  23:00 Halál a
mélyből  01:15 Nyomtalanul Belgi-
umban  02:15 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  03:00 Harmadik
műszak 

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

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 20., PÉNTEK
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból... 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 P'amende
06:30 Mesélő cégtáblák 07:00 Hír-
adó 07:10 Sporthírek 07:20 Charly,
majom a családban  08:10 Jamie
15 perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:15 Labdarúgás 17:30 Maradunk
 18:00 Híradó 18:20 Sporthírek
18:35 Don Matteo  19:35 Rocca pa-
rancsnok  20:35 Comunbo: Ahogy
a könyvben meg van írva  21:50
King  22:40 A rejtélyes XX. század
 23:10 Ne nyúlj a fehér nőhöz! 
01:05 Columbo: Ahogy a könyvben
meg van írva  02:20 Ybl 200 03:15
Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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 – Minden reggel  09:10
Ízes élet – Mautner Zsófival 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:40 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival  13:00 Reflektor 
13:15 Agymenők  13:40 Fókusz 
14:10 Éjjel-nappal Budapest 
15:25 A vihar  16:20 A szerelem
foglyai  16:45 Dr. Tóth  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz  19:20 Éj-
jel-nappal Budapest  20:40 Barátok
közt  21:15 Boszorkányvadászat 
23:05 RTL Klub Híradó 23:35 Magya-
rul Balóval 00:10 Kemény motorosok
 01:30 Reflektor  01:45 Street Kit-
chen  02:15 Kalandor 02:35 4ütem
 03:00 Teresa 

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 A kony-
ha ördöge  22:45 Frizbi Hajdú Pé-
terrel  23:45 Grimm  00:45 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  01:50 Sport-
os 02:05 EzoTV.hu 03:05 Combat
Hospital – A Frontkórház  03:50 Fe-
lejthetetlen 

05:10 GSG 9 – Az elit kommandó 
06:00 TV-Shop 06:35 Harmadik mű-
szak  07:20 Monk – Flúgos nyomo-
zó  08:10 Monk – Flúgos nyomozó
 09:00 Csengetett, Mylord? 10:05
Csengetett, Mylord? 11:10 A célsze-
mély  12:05 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  13:05 Gyilkos számok
 14:05 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 Fekete-
lista  17:05 Feketelista  18:00
Csengetett, Mylord? 19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Jim szerint a világ
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Halálos iramban  23:20 Pal-
metto  01:45 Rémálom az Elm utcá-
ban 5.: Az álomgyerek  03:15 Har-
madik műszak 

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

MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ron-
dó 07:00 Híradó 07:10 Sporthírek
07:20 Charly, majom a családban 
08:10 Jamie 15 perces kajái 08:35
Don Matteo  09:45 A szenvedélyek
lángjai  10:30 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Jamie 15 perces kajái 13:15 Kíván-
ságkosár 15:10 Lola  15:55 Charly,
majom a családban  16:40 Szeren-
cse Híradó  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:20 Sporthírek 18:35 Don
Matteo  19:30 Szívek doktora 
20:20 Fábry  21:40 Munkaügyek 
22:10 Római helyszínelők – Árulkodó
nyomok  23:05 kult.hu  23:40 Fel-
hőjáték  01:10 Raszputyin  02:55
Magyar elsők 03:10 Szerelmes föld-
rajz 03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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 12:40
Ízes élet – Mautner Zsófival  13:00
Reflektor  13:15 Agymenők 
13:40 Fókusz  14:10 Éjjel-nappal
Budapest  15:25 A vihar  16:20 A
szerelem foglyai  16:45 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 CSI: Mi-
ami helyszínelők  22:15 RTL Klub
Híradó 22:40 Gyilkos elmék  23:45
Magyarul Balóval 00:20 Odaát 
01:20 Reflektor  01:35 Titkok ottho-
na  02:20 a'la CAR  02:45 Trend-
mánia 

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  22:35
Hawaii Five-0  23:35 Az indíték 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:55 EzoTV.hu
02:55 Életfogytig zsaru  03:40 Élet-
fogytig zsaru 

05:15 GSG 9 – Az elit kommandó
06:00 TV-Shop 06:35 Harmadik
műszak  07:20 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:10 Monk – Flúgos nyomo-
zó  09:00 Csengetett, Mylord?
10:05 Csengetett, Mylord? 11:10 A
célszemély  12:05 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:05 Gyilkos
számok  14:05 CSI: A helyszínelők
 15:05 CSI: A helyszínelők  16:05
Feketelista  17:05 Feketelista 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Jim sze-
rint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Drakula  22:00 Draku-
la  23:00 Kardhal 01:05 Drakula 
02:00 Drakula  02:50 Harmadik
műszak  03:45 Műsorszünet 

06:45 Konkrét (ism.) 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 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
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szerző: árnics katalin
gyógypedagógiai tanár,
pszichopedagógus  
fotó: illusztráció

„Ha felemelsz, tudok repülni!” – mondta
egy négyéves autista kislány. Igen, ponto-
san erről van szó – ahhoz, hogy segíteni
tudjunk, meg kell érteni ezt a rejtélyes álla-
potot, fel kell emelnünk magunkhoz, a kor-
társaihoz az érintett gyermeket. 

Mi az autizmus?
Az autizmus veleszületett, átható fejlődési zavar.

Az egész személyiséget meghatározza. Három fő
területen okoz elváltozást – ezzel alapvetően meg-
nehezíti a tanulást és a beilleszkedést.  Hatással
van a beszédre, a fantáziavilágra és a kapcsolatte-
remtésre. A tünetek elég korán jelentkeznek, de
nyugtalanítóak a második életév után lesznek. Ami-
kor a szülő észleli, hogy a gyermek különösen visel-
kedik – nem figyel a nevére – úgy tesz, mintha észre
sem venné, hogy hozzá szólnak. Jelentős figyelmet
szentel a pörgő játékoknak, hosszan leköti a kisautó
kereke, folyton ugyanazzal a játékkal szeretne fog-
lalatoskodni és zavarba ejtően kétségbeesik a kör-
nyezetében zajló változásoktól. Nehezen indul a be-
széd, még az is előfordulhat, hogy kimond a gyer-
mek egy-egy szót, de ezeket később mintha elfelej-
tené. Jellemző az is, hogy beszélni kezd, de a közlé-
seiben eltérést mutat az átlagosan fejlődőkhöz ké-
pest. Később nehezen barátkozik, kortárskapcsola-
taiban magányos lesz, inkább a felnőttekhez húzó-
dik védelemért. Az autizmus spektrum-zavar. 

Minden autista más
A három terület érintettsége azonos, de minden

gyermeknél, felnőttnél különbözőképpen nyilvánul-
nak meg a tünetek. Az állapot kimenetele szem-
pontjából igen fontos előrejelző adat az értelmi ké-
pesség mértéke. A spektrum-zavar azt jelenti, hogy
az érintettek nagyon széles skálán helyezkednek el
– ennek egyik végén a nagyon jó értelmű, jól értő és
beszélő személyek – a másik végén a súlyosan ér-
telmi sérült, gyakran beszédképtelen, önmagukról
gondoskodni nem tudó egyének vannak.

Fontos a korai felismerés
A korai felismerés és fejlesztés alapvető fontos-

ságú. Miután a gyermekkel a legtöbb időt a család
tölti – azoknak a programoknak van sikere, ahol a
szülőt partnernek tekinti a szakember, és megtanít-
ja neki, hogyan támogassa, tanítsa a gyermekét.  A
statisztikák szerint minden 150. gyermek érintett az
autizmus valamilyen formájában. Tehát minden
óvodában, iskolában van egyéni megsegítést igény-
lő növendék. Jó lenne, ha képzett gyógypedagógus
is segítené a tanításukat. Az erőteljes szülői igény-
ként megfogalmazott integrációt is tervezetten,
szakemberek bevonásával kellene megszervezni az
iskolákban – így lenne mindenkinek a javára. Az au-
tizmussal élő, jó értelmű személyeknek helye lenne
a munka világában is. Természetesen ehhez szük-
séges a védett munkahely. Az ENSZ 2008-ban, áp-
rilis 2-át Autizmus Világnappá nevezte ki. Azóta,
ezen a napon a Föld számos, nevezetes épületét vi-
lágítják ki az autizmus színére, kékre – felhívva ezzel
a döntéshozók figyelmét az érintett személyek mél-
tó ellátására.

A hét orvosi témája:

Autizmus
Világnap
április 2-án

A magas vérnyomás gyakran sem tüneteket, sőt
még panaszokat sem okoz. Sokszor véletlenül, más
betegség kivizsgálása kapcsán derül rá fény. Mégis

jobb, ha tudjuk, hogy a fel-
nőtt lakosság 20-40%-át
érinti a betegség, amely
gyakran súlyos következmé-
nyekkel járhat. Milyen ténye-
zők váltják ki a magasvérnyo-
más-betegséget és mik azok
az alattomosan kifejlődő be-
tegségek, amelyek megke-
seríthetik a betegek életét?
Meddig lehet életmód-vál-
toztatással kezelni, és mikor-
tól válik elengedhetetlenné a

gyógyszeres terápia? A könyv szerzője dr. Barna Ist-
ván hipertónia-specialista, belgyógyász ezekre a
kérdésekre ad választ mindenki számára, közérthe-
tő módon. Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akiknek
családjában, rokonságában már előfordult magas-
vérnyomás-betegség és azoknak a hipertóniás be-
tegeknek, akik a betegségüket a kezelőorvosuk se-
gítségével szeretnék minél jobban kézben tartani.
A könyv a SpringMed Kiadó gondozásában jelent
meg a SpringMed betegtájékoztató könyvek soro-
zatban, 2007-ben.

Mit okozhat a magas
vérnyomás?

Olvasni jó!



Nem. A gyomorfekélyek jelentős
hányadában igazolható a kórokozó je-
lenléte, azonban mai ismereteink sze-
rint a Helicobacterpylori-fertőzés ön-
magában nem elégséges ok a fekély-
képződésre. A betegség létrejöttét a
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A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Válaszol: Kánainé
Dr. Kovács Valéria

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Minden esetben Helicobacterpylori-
fertőzés áll-e a gyomorfekély beteg-
ség hátterében?

gyomorvédő és -károsító tényezők
egyensúlyának eltolódása okozza. To-
vábbi külső tényező és fontos etioló-
giai ok az aszprin és a nem szteroid
gyulladáscsökkentők is.

Érdemes-e otthon, a patikában
kapható Helicobacter-tesztekkel
ellenőrizni, hogy van-e ilyen  fertő-
zésünk?

A patikában kapható gyorsteszte-
ket nem javasoljuk elsődlegesen a
kór okozó kimutatására. Ezen termé-
kek esetlegesen a baktériumellenes
kezelés hatásosságának lemérésére
alkalmazhatók. Panaszos esetben
mindenképpen gasztroenterológiai
szakorvosi vizsgálatot javaslunk.

Hogyan kezelhető a fertőzés?
Igazolt fertőzés esetén az úgyne-

vezett eradikációs kezelés szüksé-
ges, ez a protokoll szerint egy hét-
napos kúrát jelent, melyben egy
emelt dózisú gyomorsavtermelő-
dést-gátló gyógyszer (proton-pum-
pa-gátló) valamint két antibiotikum
kombinációja van. Ezt a háziorvos
vagy gasztroenterológus szakorvos
rendelheti el.

A hét kérdése:

a helicobacterpylori fertôzésrôl

A lassabb és kevesebb
futás tesz jót a szívnek
A túl sok és gyors tempójú futás épp
olyan káros lehet az egészségre,
mint a mozgásszegény életmód –
derült ki egy
szívgyógyásza-
ti szaklapban
közölt dán ta-
nulmányból. A
szakemberek
több mint ezer
embert vontak
be a tanulmá-
nyukba. Az
eredmények
szerint azok
körében volt a legalacsonyabb az el-
halálozás kockázata a vizsgált idő-
szakban, akik hetente kevesebb
mint két és fél órát futottak egyen-
letes tempóban. A legmagasabb ha-
lálozási arányt a hetente több mint
négy órát futóknál, illetve a test-
mozgást egyáltalán nem végzőknél
mutatták ki a kutatók. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idén két új kategóriával bővíti
helyi környezetszépítő versenyét
a győri önkormányzat…

Kilencedik alkalommal hirdeti
meg a város a „Szép környezet –
Jó közérzet” környezetszépítő
versenyt, amelynek résztvevői
maguk is részt vállalnak Győr
esztétikusabb városképéhez köz-
vetlen környezetük ápolásával és
még szebbé tételével. 

Radnóti Ákos alpolgármester a
versennyel kapcsolatban elmondta,
az idén újdonság, hogy a korábbi
két kategória, a családi ház és a tár-
sasház, lakásszövetkezeti lakótöm-
bök versenye mellett a virágos erké-
lyek és a virágos üzletek teraszai
számára is meghirdetik a pályáza-
tot. A társasházak, lakásszövetkeze-
ti lakótömbök esetében továbbra is
egy háztömb vagy legalább két lép-
csőház lakóinak összefogása szük-
séges a jelentkezéshez.

A nevezési határidő 2015. ápri-
lis 10., a nevezést a Polgármesteri
Hivatal Településfejlesztési Főosz-
tályára (II. em. 237.) kell eljuttatni,

„SZÉP KÖRNYEZET – JÓ KÖZÉRZET” 2015
HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY, GYŐR

NEVEZÉSI LAP
Kategória: Családi ház, Társasházi/Lakásszövetkezeti lakótömb, Erkély, Üzlet terasza.

(Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!)

Név: ................................................................................................................................

Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő/Elnök: ........................................................................

Kapcsolattartó személy neve: ..........................................................................................

Cím (irányítószám, utca, házszám) ..................................................................................

......................................................................................................................................

Telefon:............................................................

E-mail: .............................................................

Dátum: ............................................................

aláírás
Tulajdonos, Bérlő, Közös képviselő/Elnök

Szép környezet — Jó közérzet 2015.
illetve megküldeni: 9021 Győr, Vá-
rosház tér 1. címre. A versenybe
nevezni 2015. március 16-tól ápri-
lis 10-ig lehet. Nevezési lapot a Vá-
rosháza portáljáról, a www.gyor.hu
honlapról lehet letölteni (illetve ki-
vágható cikkünk mellett).

A szakemberekből álló szemle-
bizottság 2015. május–június–júli-
us hónapokban végzik a helyszíni
bejárásokat, amikor az értékelőla-
pok kitöltésével értékelik a látotta-
kat. Az eredményhirdetést szep-
temberben rendezik, ahol a nyerte-
sek az oklevél és a homlokzatra ki-
helyezhető, az idén megjelenésé-
ben is megújult „Szép környezet –
Jó közérzet 2015.” tábla mellett vá-
sárlási utalványt kapnak. 

Családi ház kategóriában az
első helyezett 100.000, a máso-
dik helyezett 75.000, míg a har-
madik helyezett 50.000 forint ér-
tékű vásárlási utalvánnyal gazda-
godik. Társasházak, valamint az
üzletek teraszainak esetében

250.000, 200.000 és 150.000,
az erkély kategóriában pedig
75.000, 50.000 és 25.000 forin-
tos utalvány a nyeremény, ame-
lyet kertészeti eszközök, anya-
gok, növények beszerzésére for-
díthatnak, ezekről kötelesek el-
számolni. A szemlebizottság ja-
vaslata alapján különdíjakat is ki-
osztanak, de a versenybe bene-
vezett összes jelentkező emlék-
lapban részesül.

Exkluzív borvacsora
a Crystal étteremben
Különleges estére várják a
Crystal étterembe a kuliná-
ris és kulturális élvezetek
kedvelőit: március 27-én
Liszkay Mihály borász lesz
az est vendége. A Balogh
Ádám protokollséf által
összeállított fogások között
borbemutatót tart a Kana-
dából hazatelepült balatoni
borász, s plusz ínyencsé-
get is tartogat az este ven-
dégeinek: a vacsorát zon-
gorán kíséri.

KÁLI CABERNET 
SAUVIGNON 2011
Csokoládé 82%, ibolya
fekete tea, bronte pisztácia, 
habos breton

A részvétel előzetes
helyfoglaláshoz kötött,
jelentkezni a helyszínen
(Bartók Béla u. 9.)
vagy a 96/322-676-os
telefonszámon

lehet.

Menü

PINOT GRIS 2013
Köszöntô a konyhából
Tramezzini
ahogy még nem kóstoltuk

PINOT NOIR ROSÉ 2013
Tonhal és malacnyelv

zsenge retek, vízitorma,
szárított csicsóka

MERLOT 2011
Ökörpofa
grízpuliszka, medvehagyma,
lágyan glasszírozott zöldségek,
mogyoró

CABERNET FRANC 2011
Ôzjava

kucsmagomba, paszternákpüré,
puy lencse, bébicékla
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HIRDETÉS  PR-CIKK

szerző: nagy-huszár anikó személyi edző speedfit

Kedves Jövőbeli Súlyfelejtő! Már tervezi az ez évi
nyaralását, a gyermekekkel töltött kirándulásokat,
nyári kalandokat? Kérem, gondolkodjon arról is,
hogy a nyári tervek, nem csak anyagi vonatkozás-
ban lehetnek megterhelőek. Az egészség hiánya
nélkül, sajnos egy jó program is válhat kellemetlen-
né vagy nem kívánatossá! Volt már olyan, hogy
megterhelőnek tűnt egy túra, irigykedve nézte a ke-
rékpáros csapatot, ahogy megkerülték a Balatont
vagy felmásztak a Cseszneki várhoz vagy csak a
strandon röplabdázókat? Nem szégyen, hangsúlyo-
zom, a túlsúlyt, nem takargatni kell és strandolás
nélkül nyaralni! Fel kell vállalni a változás  igényét és
tenni a jobb egészségért, fittségi állapotért és ter-
mészetesen a külsőnkért és megjelenésünkért. A

Érezd jól magad a nyárra!
Ne májusban kezdj el készülni! Itt az idô, most vagy soha!

belső összhang, külső egyensúlyt is ad! Ne féljen el-
kezdeni! Keressen fel minket és dolgozzuk le a fe-
lesleges kilókat nyárra! 

Soha ne feledje, ép testben, ép lélek!
Fogyni szeretne? Nem érzi jól magát a testében?

Esetleg már egészségi problémái is adódtak a túlsúly
miatt? Kérem, jöjjön el az előadásunkra és vegyen részt
a három hónapos SÚLY (FEL)EJTŐK KLUBJA progra-
munkban, ahol orvosi kivizsgálást követően, egészsé-
gét tekintve biztonságban, Győr legkiválóbb fitneszter-
mében, szakmailag felkészült edzői gárda segítségével
szabadulhat meg a nem kívánt túlsúlytól.

A program zárásaként, a legsikeresebb súlyvesz-
tő jutalomban részesül.

Szeretettel várunk mindenkit a programismerte-
tő előadásunkra 2015. március 16-án, hétfőn 18
órakor a Kardirex Egészségügyi Központban.

Spirituális tanácsadásra és
biorezonanciás állapotfel-
mérésre várják a néhány hó-
napja megnyílt Szeretet
Központban a terapeuták
azokat, akik szeretnének
változtatni az életükön, de
nem tudják, miként valósít-
hatnák meg vágyaikat. Már-
cius 25-re biorezonanciára,
27-re pedig spirituális ta -
nács adásra jelentkezhetnek
be az érdeklődők fél áron.

Életünk alakulását hitrendszereink
befolyásolják, nem mindegy tehát,
miként gondolkodunk. Sokszor

azonban  amiatt nem tudjuk megva-
lósítani céljainkat, mert a tudatalat-
tink nem támogatja azokat. „Hiába
szeretnénk fejlődni vagy az elakadt
életünkön változtatni, ha az elménk
nem ismeri azt a programot, amivel
továbbléphetnénk. Ezért a spirituá-
lis tanácsadáson feltérképezzük,
hogy mire van szüksége az adott
embernek, s személyre szabott, 21
napos programcsomagot írunk
együtt” – magyarázza Nagy Judit, a
Szeretet Központ vezetője, spirituá-
lis tanácsadó, mesterhipnotizőr és

Újra sorsfordító napok
a Szeretet Központban!

párterapeuta, aki két évtizede fog-
lalkozik a lélek rejtelmeivel, a látha-
talan világgal, mely a fizikai síkot
mozgatja. „Létezésünk minden te-
rületét az energetikája határozza
meg, s ezt kell pozitív irányba moz-
dítani, hogy elégedettek és egész-
ségesek lehessünk. Ez nem varázs-

lás, hanem logikusan végigkövethe-
tő folyamat” – mutat rá. A legtöb-
ben párkapcsolati nehézségekkel,
és társfüggőség, gyermekvállalás,
stressz, depresszió, étkezési zava-
rok miatt keresik fel, de sokaknak
segített már az önbizalom, önérté-
kelés erősítésében, vagy a karrier-
problémák megoldásában. „Abban
hiszek, hogy ha valamit elrontot-
tunk, azt helyre is tudjuk hozni, mert

minden fejben dől el. Csak a vakvá-
gányokat kell kikerülnünk, amik
nem a célhoz vezetnek, hogy az em-
ber ideje ne azzal menjen el egy éle -
ten keresztül, hogy felesleges körö-
ket fut újra és újra” – hangsúlyozza
Nagy Judit.

S ahogy már írtuk, a Szeretet

Központban reflexológus, termé-
szetgyógyász és stresszterapeu-
ta is várja a vendégeket, aki fizi-
kai síkon hat a testre, s közben
beszélgetéssel is segít.

Bejelentkezni a 20/438-3268-
as és a 20/282-5848-as telefon-
számon, illetve a szeretetkoz-
pont@gmail.hu e-mail címen le-
het. A Szeretet Központ címe:
Győr, Jáki utca 11.  (x)

„Na, ki a király?”
Nagy Judit a lelekmentok.blogspot.hu címen
található blogján is segít tudatalattink átprog-
ramozásában. A 21 napos sorsfordító üzene-
teket reggel és este kell mantrázni, mert „min-
den átírható – átprogramozható! Semmi nem
állandó, minden változó!”

vetőmagok,
gumók, virághagymák

csereberéje

Várunk, ha van felesleges, jó termőké-
pességű vetőmagod, amit szívesen meg-
osztanál másokkal (asztalt biztosítunk),
elcserélnéd olyanra, amit te keresel vagy
egyszerűen csak érdekel a kertészet.

Helyszín:
VÁSÁRCSARNOK

(Herman Ottó utca 25.)

Időpont:
2015. MÁRCIUS 22.

vasárnap 7–11 óra

Várunk minden kertbarátot,
érdeklődőt sok szeretettel!

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
piacok@gyorszol.hu

+36-20/419-1006

KERTÉSZ LESZEK,
FÁT NEVELEK...

mag
börze

GYŐRI

-
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MÁRCIUS 15. KÖZLEKEDÉS

A városi megemlékezés bizton-
ságos lebonyolítása érdekében
vasárnap forgalomkorlátozásra
kell számítani, ami érinti a busz-
közlekedést is.

A rendőrség ideiglenes forgalomkor-
látozást rendel el 2015. március 15-
én 10.30 és 12.30 közötti időben a
Szent István úton a Munkácsy út és
Baross híd, az Aradi vértanúk útján a
Révai út és Szent István út között, va-
lamint a Jókai úton a Révai út és Ár-
pád út közötti szakaszán. A lezárt út-
szakaszra mindennemű jármű behaj-
tása tilos!

A lezárás jelentős mértékben érinti
a helyi és helyközi autóbuszjáratok
közlekedését.

Az 1-es és a 85-ös úton közlekedő
helyközi autóbuszjáratok terelőútvo-
nalon közlekednek, és nem érintik
Győr, Eötvös park megállóhelyet.

A helyi autóbuszjáratok módosított
útvonalon közlekednek, és nem érin-
tik a Révai Miklós utca – Városháza –
Aradi vértanúk útja, Megyeháza –
Honvéd liget – Gárdonyi Géza utca
megállóhelyeket. A rendezvény nap-
ján, a terelés idejére a Belváros jobb
kiszolgálása érdekében (a Honvéd li-
get megállóhely kiváltására) Árpád út,
Megyeháza néven ideiglenes autó-
busz-megállóhely létesül.

Az 1, 1A, 7 vonalak járatai Nádor-
város és Marcalváros felől a Baross
Gábor hídig, illetve a 11-es járatok a
Malom ligetig eredeti útvonalukon
közlekednek, majd a Szent István út –
Teleki László utca – Bajcsy-Zsilinszky
út – Aradi vértanúk útja terelőútvona-
lon érik el a Virágpiacot és a Zech -
meister utcát, és megállnak a Baross
Gábor híd, belvárosi hídfő és a Bajcsy-
Zsilinszky út megállóhelyeken. Vissza-
felé a járatok (a 7-es vonal kivételével)
a Munkácsy Mihály utca – Árpád út –
Teleki László utca terelőútvonalon köz-
lekednek, és megállnak az Árpád út,
Megyeháza ideiglenes megállóhe-
lyen. A 7-es járatok Révai Miklós utca
helyett a Bartók Béla út, munkaügyi
központ megállóhelyről indulnak és a
Baross Gábor hídon át közlekednek,
így Gyárváros felé felszállási lehetősé-
get biztosítanak a Baross Gábor híd,
belvárosi hídfő megállóhelyen.

A 2-es járatok a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyről
indulnak és oda is érkeznek. A Zöld
utca felé a Bartók Béla út – Buda ut-
ca – Tihanyi Árpád út – Eszperantó
út – Zrínyi utca útvonalon közleked-
nek, nem érintik a Hunyadi utca, au-
tóbusz-állomás megállóhelyet, de

Forgalmi változás március 15-én
A 8-as vonal járatai a Révai Miklós

utca helyett a Szent István út, Iparka-
mara (volt bútorbolt) megállóhelyről
indulnak Pinnyéd irányába, és Likócs
irányából oda is érkeznek. Pinnyéd
felé a Teleki László utca – Bajcsy-Zsi-
linszky út – Aradi vértanúk útja tere-
lőútvonalon érik el a Zechmeister ut-
cát, és megállnak a Bajcsy-Zsi-
linszky út megállóhelyen is. Likócs
irányába a Munkácsy Mihály utca –
Árpád út – Teleki László utca terelő-
útvonalon közlekednek, és megáll-
nak az Árpád út, Megyeháza ideigle-
nes megállóhelyen.

A 14B vonalak járatai Gyárváros felől
a Szent István út, Iparkamara megálló-
helyig eredeti útvonalukon közlekednek,
majd a Teleki László utca – Bajcsy-Zsi-
linszky út – Aradi vértanúk útja terelőút-
vonalon érik el a Zech meister utcát, és
megállnak a Bajcsy-Zsilinszky út megál-
lóhelyen is. Visszafelé a járatok a Mun-
kácsy Mihály utca – Árpád út – Teleki
László utca terelőútvonalon közleked-
nek, és megállnak az Árpád út, Megye-
háza ideiglenes megállóhelyen.

17, 17B járatok a Virágpiac felől a
Munkácsy Mihály utca – Árpád út – Te-

fel- és leszállást biztosítanak a Bu-
da utca és a Nádor aluljáró megálló-
helyeken.

Az  5-ös vonal járatai a Roosevelt
utca (Bartók-emlékmű) megállóhe-
lyig eredeti útvonalukon közlekednek,
majd a Buda utca – Tihanyi Árpád út
– Eszperantó út – Bartók Béla út útvo-
nalon fordulnak meg. Ennek megfele-
lően nem érintik a Bartók Béla út,
Kristály étterem megállóhelyet, vi-
szont leszállási lehetőséget biztosíta-
nak a Buda utca – Nádor aluljáró –
Bartók Béla út, munkaügyi központ

megállóhelyeken. A járatokra a Bar-
tók Béla út, munkaügyi központ meg-
állóhelyen lehet felszállni.

A 6-os vonal járatai Sárás irányából
a Budai út, Árkád üzletház megállóhe-
lyig eredeti útvonalukon közlekednek,
ezt követően a Szent István út, Iparka-
mara (volt bútorbolt) – Roosevelt utca
(Bartók emlékmű) megállóhelyeken
állnak meg, ezért nem érintik a Gárdo-
nyi Géza utca – Révai Miklós utca –
Városháza megállóhelyeket. Kisme-
gyer irányából eredeti útvonalukon
közlekednek.

leki László utca terelőútvonalon közle-
kednek, és megállnak az Árpád út, Me-
gyeháza ideiglenes megállóhelyen.
Gyárváros felől a Budai út, Árkád üzlet-
ház megállóhelyig eredeti útvonalukon
közlekednek, ezt követően a Szent István
út, Iparkamara (volt bútorbolt) megálló-
helyen megállnak, majd a Baross Gábor
hídon át a Bartók Béla út, munkaügyi
központ megállóhelyig közlekednek. 

A 19A vonal járatai a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyig ere-
deti útvonalukon közlekednek, majd a
Teleki László utca – Bajcsy-Zsilinszky út
– Aradi vértanúk útja terelőútvonalon
érik el a Virágpiacot, és megállnak a Ba-
ross Gábor híd, belvárosi hídfő és a
Bajcsy-Zsilinszky út megállóhelyen is.
A Virágpiactól a Munkácsy Mihály utca
– Árpád út – Teleki László utca terelőút-
vonalon közlekednek, és megállnak az
Árpád út, Megyeháza ideiglenes meg-
állóhelyen.

A 22, 22B vonalak járatai Marcal-
város felől a Baross Gábor út, Szi-
gethy Attila út megállóhelyig eredeti
útvonalukon közlekednek, majd a
Wesselényi utca – Buda utca – Tiha-
nyi Árpád út – Eszperantó út – Bar-
tók Béla út útvonalon közlekednek.
Ennek megfelelően Marcalváros,
Ménfőcsanak felé nem érintik a Ba-
ross Gábor út, Szigethy Attila út
megállóhelyet, viszont megállnak a
Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) és
a Bartók Béla út, Vásárcsarnok meg-
állóhelyeken, a városközpont felé pe-
dig leszállási lehetőséget biztosíta-
nak a Buda utca – Nádor aluljáró –
Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyeken. A Marcalváros,
Ménfőcsanak felé induló járatokra a
Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyen lehet felszállni.

A 30-as és 31-es járatok a Bartók
Béla út, munkaügyi központ megálló-
helyről indulnak és oda érkeznek.
Mindkét irányban a Baross Gábor hí-
don át közlekednek, így Győrszentiván
felé felszállási lehetőséget biztosítanak
a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő
megállóhelyen, a Belváros felé pedig a
Szent István út, Iparkamara (volt bútor-
bolt) megállóhelyet is érintik.

A terelés ideje alatt a Baross Gábor
hídon át, a Belváros irányába közleke-
dő helyi autóbuszok kivétel nélkül
megállnak a Baross Gábor híd, belvá-
rosi hídfő megállóhelyen. A terelés ál-
tal nem érintett megállóhelyeken a já-
ratok az érvényes menetrendnek
megfelelően közlekednek.
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VETÉLKEDŐ ARRABONA

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

1. A XX. században Győr köz-
igazgatási területe a környékbeli
települések csatlakozásával lé-
nyegesen megnőtt. Melyik telepü-
lésrész fekszik már a Pannonhal-
mi-dombság területén?

1. Győrszabadhegy
2. Kisbácsa
x. Ménfőcsanak

2. Győr gazdasági fejlődését év-
századokon át meghatározta köz-
lekedési helyzete. A Dunántúl vá-
rosai felől jövő utak itt futnak
össze. Kik építették ki ezt az út-
hálózatot?

1. az avarok
2. a rómaiak
x. a honfoglaló magyarok

3. A XVI. századtól a győri vár-
ban tartózkodó katonaság  igé-
nyelte az iparűző mesterek mun-
káját, akik a katonai hadifelsze-
relések előállításával és javításá-
val, a ruházat készítésével, a ka-
tonák élelmezésével  is foglalkoz-
tak. Kik készítették a fegyvere-
ket?

1. csiszárok
2. pintérek
x. tímárok

4.  A 17. század elején a törökök
elől menekülve  délről rácok ér-
keztek a városba. A káptalan

A játékra 12-13 éves (6-7. osz-
tályos) diákok nevezhettek.
Ők játszanak „élesben”, de ér-
demes követni a játékot má-
soknak is, akik szeretnének
többet megtudni a városról. 

A 13+1 kérdéses totók min-
dig más-más témakörhöz kap-
csolódnak, a megfejtést pedig
a Győr+ Televízióban vetített
kisfilmek segítik. „Ám a nar-
rációs szövegek nem adnak
egy értelmű megoldást a fel-
adatokhoz. Így ki kell menni
a helyszínekre, utána kell
nézni a részleteknek. Néhány
feladathoz könyvtári kutató-
munka is szükséges, így isme-
rik meg a várost igazán” –
hangsúlyozza Varga Zoltán
ötletgazda, a Molnár Vid Ber-
talan Művelődési Központ
igazgatója.

Az egyes témákat neves szak-
emberek dolgozzák ki, az ötö-
dik a természeti környezeről,
gazdaságról szól. Ezt Antali-
né Hujter Szilvia szaktájékoz-
tató,  Kisfaludy Károly Könyv -
tár – Tudományos, Helyisme-
reti és Különgyűjteményi Osz-
tályának munkatársa állította
össze.

Ötödik forduló: 13+1 TOTÓ
Győr egyik, a török megszállás
idején elnéptelenedett városré-
szében, a Rába partján telepítette
le őket. Melyik ez a terület?

1. Révfalu
2. Sziget 
x. Újváros

5. Győr a középkortól híres orszá-
gos és heti vásárairól. A hódoltság
idején a győri tőzsérek közvetítő ál-
lat-kereskedelemmel foglalkoztak.
Milyen állatok ezreit hajtották az
Alföldről a nyugati nagyvárosokba?

1. Sertéseket
2. Szarvasmarhákat 
x. Lovakat

6.  A dunai hajózásnak köszön-
hetően a 19. század elején Győr
az ország terménykereskedelmé-
nek átrakó központja volt. A vá-
rosi kereskedők egymás után épí-
tették a 2-3 emeletes gabonarak-
tárakat. Ennek egyike volt az ele-
vátorként emlegetett közraktár-
ház. Melyik folyó partján állt?

1. Mosoni-Duna
2. Rába
x. Rábca

7.  A 19. és 20. század fordulóján
Győr város polgármestere is szor-
galmazta az iparfejlesztést, támo-
gatta a letelepülő iparvállalato-
kat. Ki volt ő?

1. Baross Gábor
2. Zechmeister Károly 
x. Khuen-Héderváry Károly

8. Győr-Sziget városrészben is
több nagy múltú gyár működött,
melyek az utóbbi évtizedek gaz-
dasági folyamatainak  áldozatá-
vá váltak. Melyik gyár emlékét őr-
zi a ma is álló gyárkémény?

1. Győri Keksz- és Ostyagyár
2. Győri Növényolajgyár
x. Gardénia 

Csipkefüggönygyár

9.  120 évvel ezelőtt alapították a
Magyar Wagon- és Gépgyárat. Ez
a gyár nemcsak Győr iparának
volt meghatározója, hanem Ma-
gyarország kiemelt vállalata is
volt.  Mely időszakban volt a
gyárnak a legtöbb alkalmazottja? 

1. 1940-es években
2. 1960-as években 
x. 1980-as években

10.  1929-ben a régi Ágyúgyár
épületeinek egy részében helyez-
ték üzembe a Heller&Asconas
Harisnyagyárat, amely az utóbbi
időkben a kesztyűgyártásra sza-
kosodott. Melyik néven működik
napjainkban a gyár?

1. Glovita
2. Richards 
x. Gardénia

Iskola és csapat neve:

11.   A Győri Ipari Park 1991 óta
kínál jól megközelíthető területe-
ket a nagybefektetőknek, vala-
mint a kis- és közepes vállalkozá-
soknak. Jelenleg 104 cég műkö-
dik itt. Győrtől melyik irányban
található ez a terület?

1. a várostól északra
2. a várostól keletre
x. a várostól nyugatra

12. Melyik bevásárlóközpont ta-
lálható az egykori  Csipkefüg-
gönygyár helyén?

1. Árkád
2. OBI Barkácsáruház
x. Duna Center 

13. Melyik az a vállalkozás,
amely vegyipari gyárak, kozmeti-
kai cégek számára állít elő tiszta
szeszt?

1. Győri Szeszgyár
és Finomító Rt.

2. Győri Légszeszgyár
x. Győri Likőrgyár Rt.

13+1. Mikor alapította a Grab
család azt a gyárat, amely Gra-
boplast Zrt. néven ma is sikeres,
műanyag termékei, különösen
műpadlói nemzetközileg kere-
settek? 

1. 1905-ben
2. 1920-ban
3. 1930-ban

A játékosok a megfejtéseket
március 24-ig adhatják le a győri
Látogatóközpontban (Baross út)
kihelyezett gyűjtőládába.

Művelődéstörténet megoldókulcs: 1. 1, 2. 2, 3. X, 4. 2, 5. 2, 6. X, 7. 1, 8. 2, 9. X, 10. 1, 11. 2, 12. 2, 13. X, 13+1. 2
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakör betöltésére:

Feltétel: • fűtésszerelő vagy lakatos 
szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: • nehézgépkezelő
alapvizsga • CASE 580 SK típusvizsga
Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő:
2015. március 31.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osz-
tály 9024 GyŐr, Orgona utca 10. A borí-
tékra, kérjük, írja rá a „fűtésszerelŐ” vagy
a „lakatos” jeligét. 

Sikeresen zárult a Győr-Szol Zrt. nyílt
napja, melyet a társaság a távhő-szol-
gáltatási igazgatóságának telephe-
lyén rendezett március 6-án.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szak-
mai Szövetségének javaslatára minden
évben, a Nemzetközi Energiatakarékos-
sági Világnappal egy időben rendezik
meg a Távhőszolgáltatók napját. A kez-
deményezés célja, hogy a szolgáltatók
nyilvános programokkal, bemutatókkal,
üzemlátogatásokkal népszerűsítsék, a
fogyasztók által kézzelfoghatóbbá te-
gyék a távhőszolgáltatást. 

Az országos akcióhoz második alka-
lommal csatlakozott a Győr-Szol Zrt., és
március 6-án megnyitotta kapuit az ér-
deklődők előtt. A délelőtti és déli órák-
ban iskolai osztályok, délután két órától
öt óráig pedig lakossági csoportok ve-
hettek részt a bejárásokon, melyek so-
rán szakavatott kollégák vezették körbe
a látogatókat a Rozgonyi utcai telephe-

Március 24-én, kedden délelőtt újra a
gyerekek vehetik birtokba a Kálóczy
téri gátőrházat. A szervezők (ÉDU -
VIZIG, Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, Pannon-Víz Zrt.,
Magyar Hidrológiai Társaság Győri Te-
rületi Szervezete) több száz gyerek-
nek készítenek elő programokat,
amikre érdemes előre jelentkezni. A
szokásos bemutatók mellett idén is
koszorúzással indul a megemlékezés, a

Szövetség és a Rónay Jácint utca talál-
kozásánál lévő emlékműnél Németh Jó-
zsef, az Észak-dunántúli Természetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója
mond ünnepi beszédet 9 órakor.

A gátőrházi programok tíz órától
kezdődnek, bemutatásukat kezdjük
az újdonságokkal! Idén először láthat
ízelítőt a győri közönség dr. Papp Zol-
tán egyetemi tanár vízgépészeti gyűj-
teményéből. Szintén először szerepel
a Reflex Környezetvédelmi Egyesület,

futésszerelo
vagy lakatos

´́ ´́

Sikeres nyílt napot tartottak a távhôszolgáltatónál

lyen. Az összesen több mint 100 részt-
vevő megtekinthette a fűtőerőművet, kö-
zelről láthatták, hogyan és hol termelik
meg azt a hőt, ami távhőhálózaton és a
hőközpontokon keresztül eljut a város
24 ezer lakásába, felmelegítve azokat.
Megnézhették a kazánokat, a hővezény-
lő központot, a gázmotoros erőművet és
sétálhattak a 80 és 101 m-es kémények
tövében. Az eseményen arra is felhívták

Március 24-én lesz a gyôri Víz Világnapja! 
víztakarékossági bemutatójuk címe:
Minden cseppje kincs. Érdekesnek
ígérkezik a muzeális vízrajzi mérőesz-
közök bemutatója is. Az emeleti te-
remben az ötven éve történt, 1965-ös
dunai árvízről láthatnak filmvetítést. A
kézműves sarokban óvodásokat, kis-
iskolásokat várunk. 

Az udvaron az árvízvédelmi osztag
tart bemutatót, a gyerekek valóság-
ban is láthatják a tévéhíradókból is-

mert, éles bevetéseken használt esz-
közöket. Bemutatjuk Harcsás László
aranykoszorús vízvezeték-szerelő
mester falikút-gyűjteményének leg-
szebb darabjait. Víziközmű terepasz-
talunkon megismerhetik, hogyan jut
el az ivóvíz a lakásokba és hogyan fo-
lyik el a szennyvíz. A programokra be-
jelentkezni 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
március 17-ig várják a gyerekek alko-
tásait. A részletes pályázati kiírás a
www.pannon-viz.hu weblapon olvas-
ható, ugyanitt szavazhatnak a képekre
is. Érdemes szavazni, a szavazók már-
cius 17-ig naponta állatkerti belépő-
ket nyerhetnek. 

Gátôrfutás! 
A sport és a vizek szerelmeseinek

a GÁTŐRFUTÁS kínál víz-világnapi
programot. A futás március 22-én va-
sárnap délelőtt 10 órakor a Széchenyi-
egyetem előtti töltésről indul, a táv 2
km. Regisztrálni a helyszínen vagy a
www.ovf.hu  weblapon lehet. Érdemes
gyorsnak lenni, az első 99 regisztráló a
futás helyszínén ajándék pólót kap. 

Víziközmû-felújítások
városszerte
A jó idő beköszöntével több helyszí-

nen zajlik víz- és csatornavezeték-felújí-
tási munka. A Teleki út alatt rövidesen
elkészül az új vízvezeték, a csőcsere a
Fürdő közben folytatódik. Az Apáca ut-
cában, és a Munkás utcában is nagy
erőkkel folyik a munka, víz- és csator-
navezetéket cserélnek a szakemberek.
A szükséges vízelzárásokról előzete-
sen értesítjük az érintett ingatlanok la-
kóit, a munkálatok környékén nyomás -
ingadozás és átmeneti ivóvíz-elszíne-
ződés fordulhat elő, ezt minden eset-
ben rövid időn belül igyekszik orvosolni
a szolgáltató. A munkákról naponkénti
frissítéssel a  www.pannon-viz.hu web-
lapon tájékozódhatnak. 

Tudnivalók
az ünnepnapra
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a
lakosságot, hogy a cég hiba- és
kárbejelentő vonala a 96/50-
50-55-ös telefonszámon 0–24
órában hívható. Március 15-én
a Jókai és Révai parkolóházakat
a szokásos, érvényben lévő díja-
kért lehet igénybe venni. Győr-
ben a felszíni fizető parkolóháló-
zat beállói díjfizetés nélkül vehe-
tőek igénybe. Március 15-én,
azaz vasárnap a Vásárcsarnok,
a Magyar Vilmos Uszoda, a Ber-
csényi ligeti és az Örkény utcai
műfüves pályák, valamint a Ber-
csényi ligeti KRESZ-park zárva
tart. A Barátság Sportparkban
a sátorral fedett műfüves pá-
lyák, illetve a kiszolgálóépület
zárva lesz, ugyanitt a futópálya,
a játszótér és az erősítő gépek
használhatóak. A szabadhegyi,
a nádorvárosi, a révfalui, az újvá-
rosi, a Sugár úti, a Templom úti,
a Malomsori és a Koroncói úti
köztemetők 2015. március 15-
én egységesen 8 és 17 óra kö-
zött látogathatóak. A Győr-Szol
Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és
nyitva tartásairól további infor-
máció a www.gyorszol.hu web-
oldalon olvasható.
A GYHG Nonprofit Kft. üzemelteté-
sében lévő hulladékudvarok 2015.
március 15-én zárva lesznek.

a figyelmet, hogy a korszerű távfűtés a
lakók igényeihez igazodó, kényelmes,
versenyképes, biztonságos és környe-
zetbarát szolgáltatás.

A bejárás során érdemes volt végig
odafigyelni, mert a rendezők az el-
hangzott információkat játékos totó-
ban foglalták össze. A tesztet kitöltők
közül a legjobb eredményt elérő láto-
gatók ajándékcsomagot kaptak.
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.)
Önkormányzati rendelet alapján „Győr Sportjáért”
kitüntető díjakat adományoz a 2015. évben is.

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a., kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez
aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalkozó civil szervezetek sport-
tal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban, vagy
b) sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gyarapítja.

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adományozható. A kitüntetettek
díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására
a 2015. június 15-ig bezárólag ünnepélyes keretek között kerül sor.

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

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

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális
és Sport Főosztály vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.)

Beérkezési határidő: 2015. április 30.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: GyŐr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Kulturális és Sport FŐosztály (9021 GyŐr, Városház tér 1.),
valamint a 96/500-220-as telefonszámon. A javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap és
a vonatkozó önkormányzati rendelet a gyor.hu honlapról érhetŐ el!

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

A támogatásra fordítható keretösszeg: 5.000.000 Ft.
A pályázat célja: A városban magas színvonalon működő amatőr
művészeti csoportok szakmai fejlesztésének támogatása, működési
költségeikhez kiegészítő hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a kü-
lönböző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékte-
remtő alkotásainak és produkcióinak létrehozásával, azok bemuta-
tásával a város kulturális életének gazdagítását.
Támogatás igényelhető: • az amatőr művészeti csoport szakmai tevé-
kenységének dologi kiadásaira • 2015. évben megvalósuló/megvalósí-
tandó programok és rendezvények költségeire (anyagköltség, kis értékű
tárgyieszköz-beszerzés és -javítás, fellépések csoportos utazási költsége,
terem, hang- és fénytechnikai eszközök bérleti díjai, szállítási költség stb.).
Benyújtási határidő: 2015. március 31.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu hon-
lapról vagy személyesen átvehetŐ a Kulturális Osztályon (9021 GyŐr, Vá-
rosház tér 1., fszt. 1-es iroda). Információ kérhetŐ: a Kulturális Osztálytól,
a 96/500-198-as telefonszámon vagy a kultur@gyor-ph.hu e-mail címen.

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

A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr
város egészségügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon szemé-
lyek részesíthetők, akik Győr város szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végez-
tek. A díjat évente legfeljebb 2–2 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevélben,
emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2015. július 1-
jei Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.
A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: a Győr Megyei
Jogú Város polgármestere, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati kép-
viselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt
győri szervezete, továbbá a Közgyűlés az egészségügyért, illetve a szociálpolitikáért
felelős bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szer-
vezeti egysége, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában vagy mű-
ködtetésében lévő egészségügyi vagy szociális intézmény.
A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre
javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre
javasolt életútjának, munkásságának, tevékenységének ismertetését, valamint az el-
ismerés megjelölését és részletes indokolását. 
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Humánpolitikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2015. április 8. 

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

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: GyŐr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai FŐosztályán: 9021 GyŐr, Városház
tér 1., fszt. 10.,  valamint a 96/500-255, 96/500-562-es telefonszámon. A vonat-
kozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel be-
nyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján
„Győr Oktatásügyéért” kitüntető díjakat adományoz
a 2015. évben is.

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon a pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát segítő
személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával pedagó-
gustársai, a tanulók, a szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt megbecsülést sze-
rez a városban. A díjat évente legfeljebb 3 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevél-
ben, emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek.
A díjak átadására 2015. június 15. napjáig bezáróan ünnepélyes keretek között kerül sor.
A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: Győr Megyei Jogú
Város polgármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésében (a
továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri
székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete,
továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának illetékes szervezeti egysége, az Önkormányzat fenntartásában vagy működ-
tetésében lévő intézmény, valamint a Győrben működő művészeti csoport.
A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt
személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt
életútjának, munkásságának, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés meg-
jelölését és részletes indokolását. 
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán-
politikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1. fszt. 10.).

Beérkezési határidő: 2015. április 8.

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

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Humánpolitikai FŐosztályán: 9021 GyŐr, Városház tér 1. fszt.
10. valamint a 96/500-255, 96/500-244-es telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati
rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap le-
tölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály bemutatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III..29) Ök. rendelet értel-
mében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslat jóváhagyás előtti anyagát:

SZTM 2014-033 számú GYÉSZ 100.§ módosítása
SZTM 2014-010 számú Győr, Kiskút – 

Állatkert és környezetének módosítása
SZTM 2013-053 számú Győr, Révfalu – Kertész utca

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2015. márciusi 13.–2015.
március 27-ig az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes
oldalán: http://www.gyor.hu/

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

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. 13.—03. 20.
DELIKÁT

Füstölt fôtt
kötözött
lapocka
1 kg

449,-kg
Faros csirkecomb 1 kg

Füstölt Mandolin sonka  1 kg

HB Lager
dobozos sör

0,5 l, 318 Ft/kg

2199,- kg

189,- db

159,- db

Magyar tejföl
20%-os

330 g, 572,73 Ft/kg

Hazai túró
450 g,
886,66 Ft/kg

399,- db

999,- kg
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Ajánlatunk március 15-én
Levesek:

Tyúkhúsleves, Májgombócleves, Sajtkrémleves, Gyümölcsleves
Főételek:

Tejszínes gombás csirkemell apró, párolt rizs, sütemény 1100 Ft
Fokhagymás sült csirkecomb, főtt burgonya, párolt káposzta, sütemény 1100 Ft
Sült halfilé  citromos kapormártással, párolt rizs, sütemény 1100 Ft
Libamájraguval töltött sertéskaraj rántva, vegyes köret, saláta, sütemény  1200 Ft
Sült kacsacomb, főtt burgonya, párolt káposzta, sütemény 1200 Ft
Párolt vaddisznószeletek erdeigyümölcs-mártás, krokett, sütemény 1200 Ft

Az árak levessel együtt értendők!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Napi menü
az Amstel Hattyú Fogadóban!
Bôséges választék, remek ízek.
Napi menüajánlatainkat
keresse a Facebook-on
vagy honlapunkon.

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

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

Otthoni munka! Borítékolás és
egyéb csomagolási munkák. 06-90/603-
607. (http://audiopress-hungary.webno-
de.hu 635 Ft/p; 06-20/910-4517)

Dot-Ing Ingatlan és Hiteliroda ménfőcsa-
naki irodájába ingatlanreferenst keres.
Szakmai háttér mellett egyéb juttatást biz-
tosítunk. Elvárások: pozitív beállítottság,
terhelhetőség, vállalkozási szemlélet, ér-
tékesítési attitűd. Információ: www.dot-
ing.hu/gyori iroda. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: gyor@dot-ing.hu

Audi-gyárba keresünk állandó
szombat éjszakára takarítókat. Bejelentett
munka. Érdeklődni munkanapokon: 9–17-
ig. Tel.: 06-20/993-5575.

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

OKTATÁS
(3nyelvű)

Oklevelet adó
MASSZŐRKÉPZÉS

Indul Győrben április 11-én
Ára: 39.000 Ft (részletfizetés)

Érdeklődni: 06-70/369-8655.
Fnysz: 00777/2012

Pénztárkezelő és valutapénz-
táros OKJ-s képzés indul 2015.
április 11-én (szombatonként). Jelentke-
zési határidő: 2015. március
20. Érdeklődés: TIT Győr, Szent István út 5.
96/ 525-060; 06-70/321-3763; gyor@titpan-
non.t-online.hu; www.titpannon.hu

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

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

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések, kor-
látok készítése, felújítása. Tel.: 36-30/313-
2351. www.ironart.hu. e-mail.: ironart@iro-
nart.hu

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

Győrben élő idősek otthoni ápo-
lását, gondozását vállalja nagy gyakorlattal
rendelkező, középkorú nő. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. 06-20/944-6667

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

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

Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, laka-
tosmunkák, ajtó-, ablak- és
zárjavítás, költségkímélő
megoldások. Tel.: 06-70/
223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásáról, lakásából,
ill. udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

EGYÉB
Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-porce-
lánt, ezüst tárgyakat, könyveket, antik órá-
kat, szőnyeget, teljes hagyatékot vásáro-
lunk. Hívjon bizalommal! 06-70/640-
5101. Kérésre házhoz megyünk!

Keressük a volt NYUGATI HÍRLAP
munkatársait! Találkozót szervezünk. Jelent-
kezni J. Kovács Andreánál, a 06-30/393-
4510 telefonon lehet.

Kópé Börze! Használt baba- és
gyermekholmik vására. 2015. 03. 21-én
9–12-ig. Herman O. u. 22. (Vásárcsar-
noknál). Infó: facebook/kopebababorze

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása. 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 vásárolok
antik bútorokat, antik órákat, porce-
lánokat, festményeket, pénzérmé-
ket, képeslapot és teljes hagyatékot!
Díjmentesen házhoz megyek! 06-
30/458-7765

INGATLAN

Budapest II., Felső Zöldmáli út, 64.00 nm-
es, 1+2 fél szobás lakásom eladó. 4. emele-
ti. Ár: 22 millió Ft. +36-30/284-1238
www.ingatlan.com/21072594

64 éves, nem dohányzó, tisztaságszerető
nyugdíjas férfi sürgősen albérleti szo-
bát keres. Tel.: 06-20/347-8573.

Rábapatona központjában
1788 nm-es, összközműves építési telek el-
adó. Tel.: 06-70/451-1592.

LAKÁSCSERE

Bécsi kapu téri határozatlan bérleti
szerződéses, 75 nm-es, térre néző lakást
nagyobb, hasonló jogállású vagy saját tulaj-
donúra cserélnék. Tel.: 06-30/937-0804.

Szabadhegyi, 2 szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított, határo-
zatlan-határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 60–120 nm-es, 3-4 szobás, határo-
zott-határozatlan bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám:
450.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 50 nm-es, komfortos,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 3-4 szobás, 70-80 nm, el-
sősorban szigeti, újvárosi bérleményre. Tar-
tozásátvállalás lehetséges. (Hirdetésszám:
451.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 56 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtésű, teljesen felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 80–120 nm-es, 4-6 szobás,
nem liftes, négyemeletes épületben, ha-
tározott-határozatlan idejű bérleményre.
Minimális tartozás átvállalása lehetsé-
ges. (Hirdetésszám: 452.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 50 nm-es, gázfű-
téses, felújított, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
50–80 nm-es, határozatlan idejű bérleti
szerződéses, megvásárolható, téglaépítésű
bérleményre, Sziget, Újváros, Marcalváros
kivételével. (Hirdetésszám: 309.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 76 nm-es, kom-
fortos, határozott bérleti szerződéses, telje-
sen felújított lakást cserélne 2+fél–4 szobás,
összkomfortos bérleményre, Újváros kivéte-
lével. (Hirdetésszám: 310.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 3 szobás, 58 nm-es,
távfűtéses, erkélyes, részben felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 1-2 szobás, megvásárolható, erkélyes la-
kásra. Sziget, Újváros Marcalváros kizárva.
(Hirdetésszám: 312.) 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

A Gyôri Nemzeti Színház Kulisszák mögött címû
mûsorában témánk Petôfi Sándor A helység ka-
lapácsa, a társulat szombati premierje a Vill-
Korr Sulibérlet gyöngyszeme. A kicsiknek és na-
gyoknak szóló elôadás virtuóz stílusjátékot ígér,
köszönhetôen Ferenczi György kitûnô muzsiká-
jának és dalainak. A csapatjátékosokkal Nagy Ba-
lázzsal és Mózes Anitával a fergeteges játékról,
mig Ferenczi Györggyel a 19. századi hôskölte-
mény mai zenei átiratáról beszélgetünk.

A Kulisszák mögött cimû mûsorunkat
szombaton 9 óra 30 perckor
újra meghallgathatják. 

Minden pénteken 9 óra 30 perckor

KULISSZÁK
mögött



szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Folytatjuk a tavaly elindított so-
rozatunkat, amelyben a Győri
Atlétikai Club egyes szakosz-
tályait mutatjuk be. Ebben a hó-
napban a birkózóterembe kuk-
kantottunk be. 

A győri birkózás története több mint
száz évre nyúlik vissza. Az elmúlt év-
században városunk olyan kiváló bir-
kózókat adott Magyarországnak, mint
Sillai László, Jungi Csaba vagy Klauz
László. Persze rajtuk kívül is sorolhat-
nánk a neveket, hiszen a győri birkó-
zás aranykorában rengetegen űzték
eredményesen ezt a sportot. Az ez-
redforduló után aztán, több sportág-
hoz hasonlóan, hanyatlani kezdett a
népszerűsége. 

A győri birkózás 2010 környékére, a
győri Dózsával együtt sajnos a meg-
szűnés szélére került – mesélte Kozalk
Tibor, a Győri Atlétikai Club birkózó-
szakosztályának vezetője. „2011-ben
egyfajta utódegyesületként Rigó Attila
megalapította a Győri Birkózó Klub SE-t.
Ehhez megnyerte magának edzőként
a többszörös magyar bajnok, világbaj-
noki 5. helyezett Csonka Csabát és a
szintén többszörös magyar bajnok
Gyurasits Csabát. Ez a konstrukció
működött egészen 2015 elejéig, ami-
kor a versenyzőink nagy része a Győri
Atlétikai Club birkózószakosztályába
igazolt át, mellettük a két edző is. Így
kerültünk mi a GYAC szárnyai alá.
Ezzel párhuzamosan működik to-
vább a Győri Birkózó Klub SE is,
mi azt reméljük, hogy egymást
segítve tudunk minél szebb
eredményeket elérni.”

A két edző nagyjából
40 birkózóval készül két
csoportban, illetve van
még egy külön csoport-
juk is a Fekete-iskolában. 

A legkisebbek az óvodá-
sok, akikkel foglalkoznak az ed-
zőkollégák. A legidősebbek pedig
már a veterán kategóriába tartozó
birkózók, mint jómagam – teszi hoz-
zá viccesen a szakosztályvezető. „70
éves birkózó is van a szőnyegen. (Ba-
umann Imre legutóbb a veterán világ-
bajnokságon, Szerbiában lett ezüstér-
mes – a szerk.) Szerencsére egészség-
ben tudta végigbirkózni az életét.”

Az alapok a legfontosabbak –
mondta Csonka Csaba, a birkózó-

szakosztály egyik vezetőedzője. „Fon-
tos, hogy megfelelő alapokat kapja-
nak a gyerekek, mert ha a rossz be-
idegződéseket szokják meg, arra már
nem lehet építeni. Meg kell tanítani
őket például esni, hogy a sérüléseket
elkerüljék. A fogások végrehajtásánál,
hogy hova tegyék a fejüket, lábukat.
Ezek azok az apró dolgok, amiket
csak a legelső pillanatokban lehet
megtanítani. Elsősorban szerintem
szorgalom, kitartás kell ahhoz, hogy
valakiből jó birkózó legyen. Emellett
sok szerencse is kell a versenyeken,
azért ez sem elhanyagolható. Meg
persze a genetika, de azt lehet ellen-
súlyozni a szorgalmas munkával.”

Kötött- és szabadfogásban is sike-
resek a birkózók, országos és magyar
bajnokok, a fiatalok között korosztá -
lyos és diákolimpia-sikerek érmei so-
rakoznak a képzeletbeli polcon.  

A szakosztálynak nagyon sok ügyes
versenyzője van – teszi hozzá Kozlak Ti-
bor. „Bennük látjuk a potenciális bajno-
kokat, akiket ha felnevelünk, akkor közel
kerülhetnek a válogatottsághoz is. Folya-
matosan versenyeztetjük őket és szeren-
csére eredményesek is.”

A sportolók túl vannak már a téli
alapozáson, január közepén megkezd-
ték a szőnyegmunkát is. 

Február közepén volt az első verse-
nyünk Tatabányán – meséli Csonka

Csaba. Az északnyugat-dunántúli kö-
töttfogású bajnokságon – sajnos az
influenza minket is megtizedelt –

serdülőcsapatot nem tudtunk kiál-
lítani. Öt gyerekkel tudtunk el-

menni, viszont ők szépen
hozták a sikereket.

Ebből az öt fia-
talból három
aranyat, egy
ezüstöt szer-

zett, illetve
egy ötödik
helyezést ért
el, és csa-
patban is

ötödikek let-
tünk.”

Csonka Csaba kiemelte a Maruzs
testvérek eredményeit is, Roland és
Richárd ugyanis közel került a váloga-
tottsághoz. 

„Mindketten esélyesek a válogatott
mezre. Törökországban lesz az Euró-
pa-bajnokság nyáron, ősszel pedig a
világbajnokság Brazíliában. Nagyon
remélem, hogy megszerzik a váloga-
tott mezt.”

Március második hétvégéjén, Ka-
posváron rendeztek egy junior kötöttfo-
gású válogatóversenyt, ahol a Maruzs
testvérek még közelebb kerülhettek
volna a válogatottsághoz. Rolandnak si-
került is elérni a kitűzött célt, legalábbis
ami a győzelmet illeti, ám testvére saj-

nos megsérült, így ő egy időre csak né-
zőként járhat a birkózóterembe. 

A szakosztály fő célja elsősorban
a bázisnövelés. Folyamatosan keres-
sük az iskolákat, óvodákat, hogy mi-
nél több gyereket tudjunk a birkózó-
szőnyeg irányába terelni. Másodsor-
ban pedig minél jobb eredményeket
elérni.

A tavalyi évben 42. helyen végzett
a csapat – mondta a vezetőedző.
„Idén mindenképpen előrébb szeret-
nénk végezni. A junioroknál szeret-
ném, ha lenne válogatott versenyzőnk.
Emellett még előttünk áll a diákolim-
pia, a magyar bajnokság, szeretném,
ha minél jobban szerepelnének a gye-
rekeink ezeken a versenyeken.”
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Az óvodásoktól a veteránokig,
még 70 éves birkózó is van a szônyegen
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A dobogós helyekért harcoló Fe-
rencváros várhatta kedvezőbb
helyzetből a labdarúgó NB I 19.
fordulójának zöld-fehér rangadó-

Az erős középmezőnyhöz tartozó Százhalombattá-
hoz látogatott a Buda-Cash-ETO-SZESE. Rosta
Miklós, a csapat vezetőedzője a találkozót megelő-
zően úgy fogalmazott a klub hivatalos honlapján,
hogy azért kell küzdeniük Battán, hogy ne szakad-
janak le a középmezőnytől, és tisztes távolságra ke-
rüljenek a kieső helyektől. „Most kell azokat a pon-
tokat megszereznünk, hogy ne kelljen idegesked-
nünk." Ehhez képest elég gyengén kezdődött a győ-
ri fiúk számára a találkozó. A hazaiak nagyon hamar
elhúztak 8–2-re, majd ezt a tempót folytatva 11–3-ra
is mentek. Aztán innen sikerült némiképp felzárkóz-
ni a szünetig, 14–8.

A második játékrészben nagyjából sikerült tarta-
ni magukat az egyetemistáknak, aztán a félidő de-
rekán ismét sikerült meglépnie a battaiaknak 10
góllal. Ekkor még felébredtek a Rosta-legények és
egy 7–0-ás rohamot követően, 25–22-őt mutatott
az eredményjelző. Az utolsó percekre azonban na-
gyon elfáradtak a mieink, így végül 31–25-re simán
győzött a Százhalombatta. 

Rosta Miklós sem tudta pozitívan értékelni a látot-
takat. „Ez van, ha elhagyjuk a Győr táblát. Átlö-
vők nélkül ezt a játékot nem lehet eredmé-
nyesen játszani. Az első félidő terített betli
volt, utána ugyan visszakapaszkodtunk,
de ez kevés volt az üdvösséghez.”

Úszópalánták szállták meg Győr váro-
sát és az új Aqua Sportközpontot az

elmúlt hétvégén. A kisalföldi megye-
székhelyen rendezték ugyanis a
2014/2015 tanév úszó diákolim-
pia országos döntőjét. A hivata-
los megnyitót követően Radnóti
Ákos, Győr alpolgármestere
úgy fogalmazott, hogy fontos,
hogy nemcsak felnőtt, hanem
utánpótlás- vagy diákolimpiai

versenyeket is rendezzünk. „Ha
ezek a fiatalok folytatják az ered-

ményes munkát, akkor később
részt vehetnek nagyobb szabású,
akár nemzetközi versenyeken is.
Azok, akik idelátogattak, láthatják az

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra
már elkészült sportlétesítményeket,
mint ez az uszoda, illetve azt is, hogy

1700-an csobbantak vízbe
hova tart ez a város, hiszen az építke-
zések folyamatosan zajlanak. Erre
büszkének kell lennünk, és biztos va-
gyok benne, hogy ezek a fiatalok ké-
sőbb is örömmel jönnek majd vissza
Győrbe.”

A fiúk 50 méteres gyorsúszásával
kezdődött a pénteki verseny, ám ek-
kor még nem a teljes mezőny volt ott
az uszodában. Ám a három nap alatt
közel 1700 fiatal mutathatta meg, ki
úszik a leggyorsabban a választott táv-
ján. Sokan voltak, ám ezek a fiatalok
is jól tudják, hogy a korábbi idők nagy
úszói is itt kezdték. Kitartó munkával
azonban fel lehet nőni hozzájuk és ki
tudja, lehet, hogy a jövő Cseh Lacija
vagy Jakabos Zsuzsája éppen ezen a
hétvégén csobbant vízbe, hogy meg-
hódítsa a medencét. 

Itthon is legyôzte a Gyôr a Nagybányát

Csakúgy, mint idegenben, hazai porondon is a Győri Audi ETO KC bizonyult jobbnak a Nagybánya ellen,
a Bajnokok Ligája középdöntőjében. Kicsit szorosabb első félidőt követően (12–10) magabiztosan győztek
a győri lányok 29–23-ra, így továbbra is őrzik második helyüket a tabellán.

Gyenge játék után vereség lett a vége
ját az ETO ellen. Nagy lendülettel
kezdték a meccset a zöld-fehér ri-
válisok, a hazaiak támadtak töb-
bet, míg az ETO többnyire kemé-
nyen, fegyelmezetten védekezett.
Egy idő után gyengült azonban a
vendégek figyelme, a sérült Kame-
nár helyére beugró Pogacsics hi-
bája után a gólvonalon bravúrosan
mentett fejjel Windecker, majd Lu-
is Ibanez csúszott az ötösön a ka-
pura lövő Varga Roland elé, Böde
nagy ziccerét pedig bravúrral véd-
te a győri kapus. Egy lehetőségük
akadt a győrieknek is, de Pátkai
Máté próbálkozását is blokkolták. 

Feltűnő volt az első félidőben,
hogy sem Pogacsics, sem a Lang
Ádám–Lipták Zoltán kettős nem

mutatott csúcsformát – ezt bi-
zonyítva, nem sokkal a szü-
net után Lang fejjel gól-
passzt adott Lamah-nak,

aki közelről úgy talált a kapu-
ba, hogy a labda Pogacsics kezé-

ről perdült a hálóba. Miriuta Vasile
ezúttal is gyorsan reagált, de hiába
küldte harcba Strestíket és Trajko-
vicsot, Gera Zoltán beadása és
Nalepa fejese után Hajnal Tamás
bevette a vendégek kapuját a 60.
percben. A rutinos középpályás el-
ső NB I-es találata volt ez. Kétgó-
los hátrányban ezúttal nem lob-
bant fel a tűz a győri zöld-fehérek-
ben, mint a múlt héten a Videoton
ellen, sőt, a télen a Fradinak el-
adott Varga Roland fejes góljával
végképp eldöntötte a három pont
sorsát a 83. percben. A fradisták
jó kedvét csak Mateos kiállítása
ronthatta el kissé, a Fradi védőjét
az utolsó percekben küldte le a pá-
lyáról Iványi Zoltán játékvezető. A
hétvégi csatát a Fradi végül köny-
nyedén nyerte meg 3–0-ra. A Győ-
ri ETO FC maradt a bajnoki tabella
10. helyén, a győri zöld-fehérek
hétfőn a Lombard Pápa ellen javít-
hatnak, hazai közönség előtt. 

Idegenben
nem megy igazán 
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Ahogy arról korábban beszámol-
tunk, Győrben találkozott egymás-
sal a magyar és a moldáv férfi te-
niszválogatott március elején a Da-
vis Kupában, az euro-afrikai zóna II-es
csoportjában. A torna első napján
két egyéni találkozót rendeztek. A
mieink második számú játékosa,
Borsos Gábor a vendégek első szá-
mú teniszezőjével, Radu Albot-tal
nyitotta meg a háromnapos tenisz -
őr ületet városunkban. A mérkőzé-
sen a papírforma simán érvénye-
sült, a moldávok legjobbjának
ugyanis nem okozott gondot legyőz-
ni a magyar válogatottban újonc-
ként bemutatkozó, a nemzetközi
rangsorban mindössze 1077. Bor-
sos Gábort. Hasonlóan játszódott le
a pénteki nap második összecsapá-
sa is, csak ekkor már a mieink javá-
ra. A világranglistán 165. Fucsovics
Márton könnyedén múlta felül a
892. Andrei Ciumac-ot. Szombaton
jöhetett a páros, amely Kuhárszky
Zoltán vezetőedző szerint nagyban
befolyásolhatta a végeredményt. Ez
így is lett, szerencsére ismét a mi ja-

Kedden este az Egyetemi Csarnokban fogadta
a Falco II. gárdáját a Széchenyi Egyetem Győri
KC. A mérkőzés első két negyede nem éppen
a hazaiakról szólt, Molnár István fiai csak futot-
tak az eredmény után. Gyengén védekeztek,
így a közel félszáz kapott pont nem kecsegte-
tett sok jóval. A harmadik negyedben aztán egy
egészen más csapat futott ki a pályára. Küzdöt-
tek, hajtottak a győri legények, ám sokszor in-
kább a szívük vitte őket előre. A záró etapban
azonban a fejben is kezdett összeállni a hazai
csapat, és egy szoros mérkőzést játszva, ezen
az estén győztesként hagyhatta el a pályát a
Győr. Ezzel a sikerrel továbbra is harcban van-
nak a győriek a legjobb nyolc közé kerülésért. 

Molnár István: „Az első félidőben nagyon
gyengén védekeztünk, ami látszott a kapott
pontokban. A szünet után egy védekezésváltás-
sal sikerült elbizonytalanítani a szombathelyi fi-
atalokat. Igaz, hogy néha csak a szívünk vitt elő-
re – ami egyébként nagyon fontos –, de ezzel a
győzelemmel továbbra is versenyben vagyunk
a nyolc közé jutásért. Csak előre nézünk. Pén-
teken le kell győznünk a MAFC csapatát."

Molnár István tanítványai pénteken ismét
hazai környezetben bizonyíthatnak.  Akkor a
MAFC érkezik városunkba.

Hatalmas magyar siker
a Davis Kupában

Szoros kosaras
gyôzelem idehaza

vunkra. A
Fucsovics
Márton és
Gödry Le-
vente kettős öt
szettben, 5 óra 8 perc
alatt, két meccslab-
dát hárítva legyőzte
az Albot–Ciumac du-
ót, ezzel a magyarok
már 2–1-re vezettek.
A záró napon aztán
Borsos simán verte a 17
éves, a világranglistán
még helyezetlen ellenfelét,
Maxim Bulatot, míg az
egész Davis Kupa-párharc
leginkább várt találkozóján
Fucsovics is magabiztosan
győzött Albot ellen. A ma-
gyarok ezzel 4–1-re legyőz-
ték Moldovát, és mivel a
Bosznia-Hercegovina–Zim-
babwe találkozón, ugyan-
úgy 4–1 arányban, a bos-
nyákok győztek, így július-
ban ellenük lehet folytatni
ezt a jó sorozatot.

Orvosesztétikai arckezelés 
és ránctalanítás
Egyedi, világszabadalommal védett technoló-
gián alapuló orvosesztétikai arckezelésünk
5 különbözô eljárást ötvöz: az Infravörös
lézer-, a magasfrekvenciás fókuszát ultra-
hang-, a koron dum kristályos mikrodermab-
rázió-, a vákuumkezelés- és a mélymasz-
százs technológiákat.

Arc és dekoltázsmasszázs
Az arc és dekoltázsmasszázs serkenti a vérke-
ringést, javítja a nyirokkeringést, gyorsítja a sa-
lakanyagok eltávozását, frissíti az arcbôrt.

FESZES, RÁNCTALAN FRISS ARCBÔR! 
Próbálja ki forradalmian új arckezeléseinket,
ránctalanító és frissítô kezeléseinket!

Bôvebb információ, bejelentkezés: +36-70/944-6482
medishape@zsireltavolitasgyor.hu Cím: Gyôr, ETO Park Élménysziget

www.zsireltavolitasgyor.hu

A kezelések és a bérletvásárlások áraiból
minden kedves hölgyvendégünk számára
kedvezményt biztosítunk március 31.-ig!

Tavaszi akció!

Próbálja ki arckezelésünket! 
Medishape próba kupon 
az újság címlapján 3000 Ft értékben.
A kezeléssorozat hatékonyabb! 
Medishape bérlet kupon 
az újság címlapján  6000 Ft értékben.
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SPORT HIRDETÉS

A közelmúltban Üllőn rendezték meg
a 2015. évi ITF Taekwon-do Magyar
Bajnokságot, ahol a Győri Sárkányok
Hwa-Rang Taekwon-do Sportegyesü-
let versenyzői is megmérettek. A Sza-
lai Maja, Auer Bence András, Bojtor
Dávid, Dávid Lehel Kornél, Lendvai
Patrik Zénó és dr. Szalai István (edző)
összeállítású csapat remekül szere-
pelt a Magyar Bajnokságon. Nehéz
mezőnyben kellett helytállnia a győri-
eknek, ahonnan érmekkel térhettek
haza, sőt idén Győrbe került a magyar
bajnoki cím is.

Eredmények: Serdülő fiú szabadküz-
delem: Lendvai Patrik Zénó – I. hely. Ser-
dülő fiú formagyakorlat: Lendvai Patrik
Zénó – III. hely. Ifi fiú formagyakorlat: Dá-
vid Lehel Kornél – III. hely.

Gyôrben
a bajnoki cím

A csütörtöktől szombatig tartó győri
női kosárlabda Magyar Kupa nyolcas
döntője lesz egyben a főpróbája a nyá-
ri magyar–román közös rendezésű
Európa-bajnokságnak, amelyen kö-
zépdöntős mérkőzéseket az Audi Aré-
nában is rendeznek majd. 

Nyáron Európa-bajnokságot ren-
dezünk, ennek a felmérője is lesz ez
a kupadöntő. Ha távolabbra nézünk,
2017-re és az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválra, aminek egyik sport-
ága a kosárlabda, és szeretnénk ezt
népszerűsíteni itt helyben – fogal-
mazott Radnóti Ákos alpolgármes-
ter. A városvezető hozzátette örül,
hogy újabb rangos versenyt rendez-
het városunk, és kéri a győrieket,
hogy aki csak teheti, menjen ki a
mérkőzésekre. 

Győr eddig egyszer volt helyszíne
a Magyar Kupának, 2012-ben, akkor
a soproni győzelemmel. A legtöbb ku-
pagyőzelemmel, 12-vel, a BSE büsz-
kélkedhet. A jelenlegi mezőnyből a
Sopron ötször, a Miskolc kétszer
nyert, a címvédő PEAC-Pécsnek pe-
dig a tavalyi volt az első sikere.

A keddi sajtótájékoztatón Szalay
Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségének elnöke úgy fo-

Nyolcas döntô és fôpróba az Arénában

Március 12., csütörtök – negyeddöntők 
(Audi Aréna Komplexum II.)
Ceglédi EKK–PINKK Pécsi 424........................................................................................ 13.00
Uniqa-Euroleasing Sopron–Atomerőmű KSC Szekszárd...................... 15.30
PEAC-Pécs–Aluinvent DVTK Miskolc ...................................................................... 18.00
CMB Cargo UNI-Győr–ZTE NKK.................................................................................... 20.30

Március 13., péntek – elődöntők
(Audi Aréna Komplexum II.)
1. párharc győztese – 2. párharc győztese............................................................ 15.30
3. párharc győztese – 4. párharc győztese............................................................ 18.00

Március 14., szombat
(Audi Aréna Komplexum I.)
a 3. helyért ............................................................................................................................................ 15.30
döntő .......................................................................................................................................................... 18.00

galmazott, mivel kiegyensúlyozott az
NB I mezőnye, nincs egyértelmű esé-
lyes, ezért jó színvonalú, erős mérkő-
zésekre van kilátás, ami jól szolgálhat-

ja az Eb-felkészülést is. A Magyar Ku-
pa nyolcas döntőjének a Magvassy-
csarnok (Audi Aréna Komplexum II.)
és az Audi Aréna ad majd otthont. 

PROGRAM
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KOS 
A héten álljanak meg egy kicsit, gondol-
ják végig, mit és min kellene változtatniuk. Újulja-
nak meg, kezdjenek hozzá a változtatásokhoz, ne
várjanak ezekkel a feladatokkal. Ha nincs párjuk,
legyenek nyitottak. 

BIKA 
Ne engedjék meg maguknak a sok ideges-
kedést a héten, inkább mérlegeljenek, elemezzék ki
helyzetüket. Nem is olyan szörnyű a helyzet, mint
amennyire belehergelték magukat. Menjenek el fod-
rászhoz, kozmetikushoz, szépüljenek meg. 

IKREK
Kellemes dolgokkal töltsék el ezt a hetet
lehetőségük szerint. Kicsit lazítsanak, akár egy
hosszú hétvégét iktassanak be párjukkal kettecs-
kén. Ne utasítsák vissza a barátok meghívását sem,
törődjenek most kapcsolataikkal is.   

RÁK
Rakják össze magukat a héten, ha kell,
lelkizzenek, csak a végeredmény a fontos. Teremt-
sék meg a békét, harmóniát önmagukban és kör-
nyezetükben. Zárjanak le lehetőleg minden félbe
maradt ügyet, konfliktust. 

OROSZLÁN 
Lazítsanak, lassuljanak le a héten, nem
is tudnának mást tenni, hiszen a körülményeik is
így alakulnak. Gondoljanak át még egyszer min-
dent, a le nem zárt ügyek végére tegyenek pontot.
Foglalkozzanak magukkal. 

SZŰZ 
Most végre Önök is több időt tudnak ön-
maguk épülésére, szépülésére fordítani. Lezárult
egy nehezebb időszak az életükben, így átgondol-
hatják, hogyan tovább. Munkahelyükön sok a vál-
tozás, nézzék azt, hogy jobb most Önöknek. 

MÉRLEG 
Zárjanak le minden felesleges ügyet a hé-
ten, hogy legyen idejük, energiájuk önmagukra is.
Tegyék rendbe anyagi helyzetüket, egy pozitívabb
időszak kezdődik ebben is. A változások párkapcso-
latukat is érinti. 

SKORPIÓ 
Kellemes hét elé néznek Önök is, most
minden simán megy, el tudnak rendezni mindent,
amit eddig nem. Magukról se feledkezzenek meg,
újuljanak meg önmaguk is. Ne csak a feladataikkal
foglalkozzanak. 

NYILAS 
Nagyon figyeljenek önmagukra a héten,
ne vállaljanak olyan feladatokat, amiket nem tud-
nak teljesíteni. Ne halmozzák a plusz gondokat, in-
kább tegyék le a feleslegeseket. Gondolják végig
időbeosztásukat is. 

BAK 
Hallgassanak önmagukra, megérzéseik-
re a héten, és eszerint cselekedjenek. Erősítsék
meg a lelküket, ne csüggedjenek, inkább zárják le
azokat a kapcsolatokat, ügyeket, amik csak felesle-
gesen viszik el energiáikat. 

VÍZÖNTŐ 
Nagyon osszák be idejüket, erejüket a hé-
ten, különben egyre idegesebbnek érezhetik magu-
kat. Családjukon csattan az ostor, ha nem figyelnek
erre, és ez most nem lenne nagyon szerencsés. Vo-
nuljanak kicsit félre. 

HALAK 
Kicsit megpihenhetnek a héten, lezárult
egy pörgősebb időszak az életükben. Rendezzék,
amit eddig nem tudtak, magánéletüket, baráti kap-
csolataikat, önmagukról se feledkezzenek meg.
Gyermekeikkel sem árt beszélgetni.

Mit ígérnek a csillagok?

Maximus, a csuklyásmajom sokak szá-
mára nem ismeretlen. 2010 tavaszán a
győri állatkertben látta meg a napvilá-
got, de az anyukája sajnos nem tudta
felnevelni, ezért emberekhez került. A
Füles Bástya nyitásakor ő is a Belváros-
ba költözött, ahol igazi kiskirályként vet-
te birtokba a kazamata hatalmas terme-
it, és joggal állíthatjuk, hogy a látogatók
első számú kedvence lett. Bár játékos
viselkedése miatt nem is gondolnánk,
de idén március 14-én, szombaton már
ötödik születésnapját ünnepli a kis

Maximus 5 éves
csuklyásmajom. Ez alkalomból korábbi
évekhez hasonlóan, gondozói születés-
napi partyt rendeznek számára, melyre
minden érdeklődőt szeretettel meghív-
nak. A programok 12 órától kezdődnek,
a gyerekek együtt készíthetik el Maxi
szülinapi tortáját, továbbá a selyemmaj-
mok ebédjét. 

14.00-kor a ragadozók lakomája kö-
vetkezik, a látogatók megfigyelhetik a
két fehér bengáli tigriskölyök etetését.

15.00-kor Maxi felköszöntése kö-
vetkezik. Mivel Maximus idén már a 5.
születésnapját ünnepeli, abban az
esetben, ha nem szeretne kijönni a lá-
togatók közé,ajándékát és tortáját a
kifutójában fogja megkapni.

15.30: „Vadabb vizekre evezünk”
pirayak, majd az aligátorteknősök és
a kajmánok etetése következik. Egész
nap tapiZOO – különböző állatoktól

származó dolgokat tekinthet-
nek és foghatnak kézbe

az érdeklődők.

Mindenkit
szeretettel várunk!

Kalandra le!
Győr, Pálffy u. 4/b.

www.fulesbastya.hu

Születésnapi parti a Füles Bástyában

Most multifokális lencse ajándékba!

Egy pár Varilux multifokális lencse vásárlása esetén
egy másik pár Varilux lencsét adunk ajándékba!

Az akció a készlet erejéig tart! Érdeklődjön üzletünkben!

TREND OPTIKA – BELVÁROSI SZEMÉSZET
Győr, Baross G. út 19. Tel.: 96/488-341 


