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3. oldal A következő hét év uni-
ós forrásaihoz való hozzáférésről
rendezett konferenciát Győrben a
Piac és Profit című üzleti maga-
zin kiadója. Időben készülni kell a
pályázatokra.

4. oldal Hétfőn éjszakába nyúló-
an mutatkozott be Genfben a Győr-
ben készülő Audi TT harmadik ge-
nerációja. Különleges minden
szempontból a hungaricumnak tar-
tott magyar–német autó.

10. oldal Városunk önálló standon mutatkozott be az idei Budapesti
Utazás Kiállításon. A vendégek megismerhették Győr 2014-es kultu-
rális és turisztikai kínálatát, láthatták a Mobilis látványos kísérleteit, de
a Pannonhalmi Borvidék finom nedűivel is találkozhattak. Az igazi lát-
ványosság a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsoló-
dott, hiszen „itt kelt ki a tojásból” a győri EYOF kabalaállata. 

Megérkezett a tavasz

Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

28. oldal  A városi súlyemelés atyja, Karácsony
Ádám vehette át a Győr Sportjáért Életműdíjat. A
75 éves szakember a Rába ETO, majd a Rekard
SE vezetőjeként sokat tett a sportágért.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

új rendőr állt szolgálatba Győr-Moson-Sopron megyé-
ben, a kinevezett őrmesterek március 1-jén kezdték
meg munkájukat. Az újonnan felszerelő tiszthelyette-
sek közül 15 a győri, 2 a mosonmagyaróvári és 1 a
csornai kapitányságon kezdte meg a munkáját.

18 5 félautomata újraélesztő-készüléket vásárolt a
GYSEV Zrt. A defibrillátorokat a nagyobb utasfor-
galmú állomásokon szerelik fel, illetve egy a társa-
ság soproni vezérigazgatósági épületébe kerül. A
készülékek értéke 2,5 millió forint. 

NAPRÓL NAPRA

Február 28.

Március 1.

Március 2.

Március 3.

Március 4.

Március 5.

Március 6.

Teszt. Magyarországon próbálta ki elő-
ször az anyavállalaton kívül nemzetközi
képzési rendszerét a németországi
székhelyű, Magyarországon mintegy
1030 embert foglalkoztató Veritas AG.

Eskü. Esküt tettek a megyei 1. és 2.
számú Országgyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Bizottságába a jelölő
szervezetek által megbízott tagok. A fo-
gadalmat dr. Somogy Tivadar alpolgár-
mester előtt tették le a delegáltak.

Gyakorlat. Éves gyakorlatukat tartották
az Aranyparton a Győri Speciális Mentők,
a Katasztrófavédelem és a Kardirex Ambu-
lancia. Az alakulatok begyakorolhatták azo-
kat a helyzetetek, amik baleseteknél adód-
hatnak, így éles helyzetben már rutinszerű-
en tudnak segítséget nyújtani. 

Egyetem. Két és fél hónapos téli szü-
net után megkezdődött a győri Nyugdí-
jas Egyetem nyolcadik szemeszterének,
tavaszi féléve. A Széchenyi-egyetem im-
már országos hírű sorozatának célja,
napjaink tudományos eredményeinek
népszerűsítése a szépkorúak körében.

Baleset. Megpördült az úttesten az
M1-es Budapest felé vezető oldalán haj-
nalban Tatabánya térségében balesetet
okozó román furgon. A balesetben ket-
ten sérültek meg.

Szivárgás. A Csalogány utcában egy ko-
rábban bejelentett gázszivárgás helyszí-
nén a gázszolgáltató szakemberei meg-
bontották a járdát, az erősen korrodált
gázcsőből pedig szivárogni kezdett a gáz.
A kivonuló győri tűzoltók elszorították a
gázcsövet, munkájukat a helyszínen segí-
tette a katasztrófavédelmi mobil labor is.

Nőnap. Vállalkozó nőket várt a megyei
kamara rendkívüli nőnapi rendezvényé-
re. A résztvevőknek szakértő vendégek
közreműködésével testi-lelki megúju-
lást ajándékoztak.

Jelzőlámpás kereszte-
ződéssé alakították a
Győri út–Hegyalja út–
Malom út forgalmas
csomópontját. Borkai
Zsolt polgármester a
62 millió forint értékű
beruházással kapcso-
latban elmondta, fontos
felújítás készült el, hi-
szen a forgalmas Győri
út és Hegy alja út talál-
kozásánál korábban ko-
moly gondot jelentettek
a torlódások, ami miatt
több baleset is történt.
Az átalakítás révén biz-
tonságosabbá és dina-
mikusabbá vált az átke-
lés. Hangsúlyozta, az
önkormányzat folyama-
tosan áldoz azokra a
közlekedésfejlesztési
beruházásokra, ame-
lyek az ott élők minden-
napjait könnyítik meg.
Kara Ákos országgyűlési
képviselő hozzátette, a
korábban Európai Uniós
és állami támogatással
megújult Hegyalja út to-
vábbi fejlesztéseként az
önkormányzat finanszíro-
zásában elkészült cso-
móponti átalakítás nem
csak az itt élőket, de a
környező településekre
hazatérő átutazókat is
kedvezően érinti.

Camelot
és Mákvirág 
Főződélutánra hívta a
Camelot egyesület moz-
gássérült fiataljait a rév-
falui Mákvirág főzőklub.
A közösségteremtő kony-
ha háziasszonya, Varga-
Horváth Adrienn egész-
séges huszonéveseket is
vár a jövő pénteki gaszt-
ronómiai délutánra. Az
élmény számukra is in-
gyenes, jelentkezni a
kuktaklub.hu honlapon
lehet. A Camelot és a
Mákvirág hosszú távú
együttműködésre készül
annak érdekében, hogy a
fogyatékkal élő fiatalok
megtanuljanak főzni, s
megismerjék a konyha-
művészet, a közös főzés
nyújtotta örömöket.

Kormányablak
nyílik 
Hétfőn 11 órakor nyit az
ETO Parkban a kormány-
ablak, ahol már okmány-
irodai ügyeket is lehet
intézni, mint például
személyi okmányok, for-
galmi engedély kiállítá-
sa, cseréje. A kormányab-
lak minden munkana-
pon, hétfőtől péntekig
reggel 8 órától este 20
óráig várja az állampol-
gárokat. (A Győr-Moson-
Sopron Megyei Kor-
mányhivatal székhelyén
– az Árpád út 32. szám
alatt – működő kormány-
ablak átköltözik az ETO
Parkban működő ügyfél-
szolgálat helyszínére.)

Takács Tímea, a városrész
önkormányzati képviselő-
je hangsúlyozta, a keresz-
teződés átalakításánál a
legjobb megoldás szület-
hetett meg, amellyel a
mindennapi közlekedés
vált biztonságosabbá.
Szabó Jenő, a település-
rész másik képviselője
hozzáfűzte, folyamatosan
keresik azokat a lehetősé-
geket, amelyek az itt élők
életkörülményeit teszik
jobbá. Ez a beruházás is
egy ilyen állomás, amelyet
reményei szerint még szá-
mos hasonló követ.
Prédl Antal, a városi Útke-
zelő Szervezet vezetője ki-
fejtette, a kereszteződés
átalakításánál az adottsá-
gok miatt a jelzőlámpás
csomópont kiépítése mel-
lett döntöttek. Az irányítást
úgy tervezték meg, hogy a
programja rövid periódu-
sú, azaz rövidebb zöld-
időkkel, de gyors egymás-
után biztosítja a szabad jel-
zést az ágaknak. A zöld-
időket a rendszer a forga-
lom nagyságához mérten
képes nyújtani az úgyne-
vezett videodetektorként
működő kamerák segítsé-
gével – ezáltal a program
jobban igazodik az aktuá-
lis forgalomhoz. 
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A március csoda. Pattanó rü-
gyeivel, bimbózó tulipán -
fejei vel, ünnepeivel. A tavasz
első hónapjában itt van első-
ként a nőnap, amit szeretünk
vagy sem, kezdünk vele vala-
mit. Virágot kapunk a fiúktól
az iskolában, később a szerel-
münktől, párunktól csokit,
ölelést, egy vacsorát, tulajdon-
képpen mindegy is mit, csak
valami figyelmet, szeretetet. 
Aki azt mondja, ez nem ér-
dekli, nem mond igazat. Hi-
szen egy kis törődésre vala-
mennyien vágyunk. S ha hoz-
zátesszük ehhez azt, hogy
azokkal lehetünk ezen a na-
pon, akit (vagy akiket) igazán
szeretünk, akkor ez sokkal
felér, hiszen a boldogságun-
kat visszasugározzuk oda,
ahonnan érkezik… Ma, ked-
ves nőtársaim, ne gondolkod-
junk azon, nőként vajon
mennyire teljes az életünk.
Mi az, ami tökéletes benne,
és mi az, amit netán elbaltáz-
tunk. Hiszen minden lehet-
ne kerekebb, de sokszor épp
egy kudarc vagy veszteség-
nek hitt élmény: gyász, sza-
kítás, betegség döbbent rá
bennünket arra, hogy változ-
tassunk: merjünk lépni,
megbocsátani, újrakezdeni.
A héten egy olyan galántai
festővel találkoztam, aki
száműzte a palettáról a feke-
te színt. Gyönyörűséges sár-
gákkal, naranccsal, lilával,
meleg barnával, szárnyaló
vörössel dolgozik. Tulipán-
mezőt formál a napfelkelté-
ben, szívrengeteget a hori-
zont alatt… egyszóval jó volt
a kiállítóteremben körül-
nézni, töltődni. Sokszor egy
levegőnyi élmény, meg-
nyugtató mondat elég a bel-
ső békénkhez. 
Hasonlót kívánok magunk-
nak, mindenkinek, hiszen a
nőnap tavasz, a lelkünk ün-
nepe. A megújulásé, amiben
nőként, anyaként a legtöbbet
tehetünk magunkért és a
környezetünkért. Merjünk
ünnepelni!

Harcsás Judit

Nőnapi szívek

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

A pénzhez jutás, a következő hét
év uniós forrásaihoz való hozzá-
férés rejtelmeiről rendezett kon-
ferenciát Győrben a Piac és Pro-
fit című üzleti magazin kiadója.
Az országjáró roadshow arra fi-
gyelmeztette a kamarai szék-
házban összegyűlt helyi vállal-
kozókat, hogy az új költségvetési
ciklus magyar programjait ha-
marosan jóváhagyják az uniós
döntéshozók. Az őszre várható
pályázatokon az nyerhet, aki
időben megismerkedik a játék-
szabályokkal, aki már most
megkezdi a felkészülést. 

Budapest után Győr a legjobb gazda-
sági teljesítményt nyújtó magyar város,
s ez Fekete Dávid szerint komoly fele-
lősséggel jár együtt. Az egész napos
konferenciát házigazdaként megnyitó
alpolgármester a vállalkozók tájéko-
zottságának fontosságáról beszélt, s a
következő évek városi fejlesztéseinek,
beruházásainak jelentőségét méltatta.
Azt, hogy az ország számára mit hoz a
2014-től 2020-ig tartó időszak, már dr.
Kabai Anikótól tudhatta meg a konfe-
rencia hallgatósága. Az NGM főosz-
tályvezetője az új uniós költségvetési
ciklus során hazánkba érkező hétezer

Uniós kulcs az üzleti sikerhez 
milliárd forint felhasználásának prog-
ramjait és prioritásait ismertette.    

Dr. Kabai Anikó szerint határmezs-
gyén állunk, az előző pénzügyi időszak
projektjei még futnak, miközben javá-
ban tart az új ciklus tervezése. A múlt-
ról annyit érdemes tudnunk, hogy for-
rásvesztésre nem kerül sor, az ország
rendelkezésére álló keret 2015-ig ma-
radéktalanul lehívható lesz. A jövő az
előző hét év tapasztalatainak felhasz-
nálásával épül, az operatív programok
és pályázatok sokasága helyett céljai-
ban letisztult, egyszerűen és hatéko-
nyan működő rendszert ígér a főosz-
tályvezető. A pénz
felhasználásának
legjelentősebb vál-
tozása, hogy gaz-
daságfejlesztésre
a korábbi 24 he-
lyett 60 százalék
jut. Az elosztásban
vesztes területek
közvetett módon, az erősödő gazda-
ság jóvoltából juthatnak forrásokhoz.

Nem egyszerű összehangolni a nem-
zeti stratégiai célokat az uniós elképzelé-
sekkel, mégis rokonszenves a hazánkkal
szembeni elvárások listája. Ezen többek
között 75 százalékos foglalkoztatottság,
450 ezerrel kevesebb szegény ember és
legfeljebb 10 százalék korai iskolaelhagyó
szerepel. Az energiahatékonyságot 10, a
megújuló energiák használatának rész-

arányát közel 15 százalékkal kell növel-
nünk. A kutatás-fejlesztésre szánt pénz-
nek szintén a ciklus végére kell elérnie a
hazai GDP 1,8 százalékát. Az Európai
Unió 11 pontból álló célrendszert is előírt,
itt egyebek között a kutatás-fejlesztés és
a kkv-szektor erősítése kapott helyet.

A pályázatok kilenc operatív prog-
ramhoz kötve jelennek meg, ezek töb-
bek között az emberi erőforrás, a gaz-
daság, a közlekedés, a környezet, a hal-
gazdálkodás és a vidék, a települések
fejlesztéséhez kötődnek. Dr. Kabai Ani-
kó szerint mindenki megtalálhatja a
neki leginkább megfelelő programot, s

különösebb külső segítség nélkül,
könnyen megírhatja pályázatát. A prio-
ritásokra érdemes figyelni, a gazda-
ságfejlesztési operatív program eseté-
ben előnyt élveznek a versenyképessé-
get javító, a természeti és kulturális
erőforrásokat megőrző vagy éppen a
munkahelyet teremtő pályázatok. A
kkv-szektornak 1100 milliárd forint jut,
kulcságazat a turisztika, a gépgyártás
és a hulladékgazdálkodás lesz.

Ismerni kell
a játékszabályokat
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

45 éven át működött a Győri Ter-
vező Vállalat, amely a korra jel-
lemző panelépületek mellett töb-
bek között az egykori ETO- stadi-
ont, a Győri Nemzeti Színházat
és mai Richter Terem épületét is
tervezte. A vállalat emléktáblá-
ját március 16-án avatják.

A Győriterv az egyike azoknak a hosszú
évtizedeken át működő állami vállalatok-
nak, amelyekhez szinte minden győrit va-
lamilyen kapcsolat fűz. Vagy azért, mert
ott dolgozott, vagy pedig azért, mert a
tervezőik által megalkotott épületekben
él, végzi munkáját, tanul, sportol vagy
szórakozik. Palla Dénes, ma már nyugdí-
jas gépészmérnök, 1959-ben került a ki-
lenc évvel korábban megalakult vállalat-
hoz, és egészen a kilencvenes évek ele-
jéig hű is maradt hozzá. Őt, mint az em-
léktábla elhelyezésének egyik kezdemé-
nyezőjét kérdeztük a Győri Tervező Válla-
lat örökségéről.

A vállalatnál a „fénykorban” 5-600-
an is dolgoztak, ami nem volt véletlen, hi-
szen a háborúban lerombolt és leromlott
állapotú országnak égetően szüksége

Emléktáblát kap a Győriterv
volt lakásokra, iskolákra és termelőüze-
mekre. Sajnos emiatt sokszor a mennyi-
ség fontosabb volt a minőségnél, ami el-
sősorban a panelépületeknél érhető tet-
ten. A választék és anyaghiány behatá-
rolta a lehetőségeket, ekkor terjedt el
például a kombinált csaptelep, vagyis a
hosszú csap, amelyet szükség szerint le-
het a mosdó vagy a kád fölé fordítani. A
lakótelepeken kívül azonban sok köz -
épületet is tervezett a vállalat. Az iskolák
közül említhetnénk a Bercsényit vagy a
Krúdyt, a vendéglátás területéről a Hotel
Konferenciát vagy épp a belvárosi
gyors étterem épületét, a sportlétesítmé-
nyek közül az egykori ETO-stadiont,
vagy a Magvassy-sportcsarnokot, az
ipari létesítmények közül pedig a Rába
új telephelyét, benne a százezer négyzet-
méteres üzemet, amelyből később az
Audi is indult. Érdekességként még a
Rábaringet emelte ki Palla Dénes, de
mint mondta, a sort hosszan tudná foly-
tatni, és persze nem csak Győrben, de
országszerte tud példákat említeni.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a leg-
érdekesebb munka, Palla Dénes hosz-
szasan hezitál: „Sok érdekes feladat
volt. A hetvenes évek közepén például
szovjet megbízásra altervezőként vet-
tünk részt az akkori Jugoszláviában ta-

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Hétfőn éjszakába nyúlóan mutatkozott be Genfben
a Győrben készülő Audi TT harmadik generációja.
Különleges minden szempontból a hungaricumnak
tartott magyar–német autó. Kedden a Genfi Autó-
szalonon a második debütálásra is sor került. 

Az Audi TT kizárólag Magyarországon készül, et-
től hungaricum. Első modelljét 1998-ban Párizsban
mutatták be. A második generáció 2006-ban Ber-
linben debütált, a legújabb harmadik pedig hétfőn
este Genfben.

A Volkswagen Group Night rendezvény kereté-
ben hétfőn este tartották a Győrben készülő Audi
TT 3. generációjának világpremierjét. Itt volt a be-
mutatón Martin Winterkorn, Európa legnagyobb
autógyárának első embere, továbbá a győri Audi ve-
zetői, élükön Thomas Faustmann-nal, az ügyveze-
tés elnökével és Gerd Walkerrel, a győri Audi jár -
műgyártásáért felelős ügyvezető igazgatójával.

A harmadik generációs TT sportosabb, markán-
sabb, erősebb elődjeinél. A leglényegesebb különbség
azonban abban van, hogy az autó karosszériája teljes
egészében alumíniumból készült, az úgynevezett Audi
Space Frame (ASF) technológiával. A karosszéria köny-
nyebbé teszi az autót, a fogyasztása csökken, bizton-
sága pedig nő. A másik lényeges különbség, a műszer-
falban keresendő. Hagyományos analóg órák helyett
digitális képernyőről lehet majd leolvasni a legfonto-
sabb adatokat az idén megjelenő új TT-ben. 

lálható Zvornik timföldgyárának kiala-
kításában. Bár a környéket háború súj-
totta, a gyár ma is áll. Az akkori viszo-
nyokra jellemző, hogy a beruházást
nem pénzzel fizették ki, hanem kész
timfölddel. Azt ne kérdezze, miként
számolták ki, hogy egy transzformá-
tor hány kiló timföldet ér!”

A vállalat a kilencvenes évek közepén,
közel fél évszázados működés után ösz-
szességében tizenegy építészeti nívódíj-
jal zárta pályafutását. Emlékét Palla Dé-
neshez hasonlóan sokan őrzik maguk-
ban, március 16-tól azonban már emlék-
tábla is megörökíti a Győri Tervező Válla-
lat múltját a Bajcsy-Zsilinszky út 44.
szám alatti egykori székház homlokza-
tán. Az ünnepséget vasárnap 11 órakor
tartják, amelyen az önkormányzat nevé-
ben dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
avatja fel az emléktáblát. 

www.robinsontours.hu

BULGÁRIA busszal Győrből!
FIRST MINUTE ÁRAK!

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print,

Kisalföld Volán, Medici Travel,  Quaestor,
OTP Travel,  Summer Time Travel, Vista Ut. I., 

Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

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

TÖRÖKORSZÁG
POZSONYBÓL REPÜLŐVEL
2014. 06. 14. 8 nap/7éj*  Alanya
Kleopatra Melissa Hotel 3*, AI 122.835 Ft/fő
Monte Carlo Hotel 4*, AI 124.450 Ft/fő
Club Insula 5*, UAI 172.710 Ft/fő

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

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

POZSONYI REPTÉRI TRANSZFER
(pénteki bolgár és szombati török járatoknál)

március 15-ig lefoglalt utaknál
INGYENESEN!

Genfben debütált a győri TT 3. generációja 

A genfi Halle Espace Sécheron színpadára egy tan-
góvörös, Győrben készült TT gurult be, amelynek so-
rozatgyártása várhatóan nyár elején kezdődik meg. Az
új járműgyárban készül. amelyet az elmúlt év nyarán
avattak fel a Kisalföld székhelyén. A Genfben kiállított
verzió egy TTS volt, amelynek motorja 320 lóerőre ké-
pes, a százat 4,7 másodperc alatt éri el.

A TT első és második generációjából több mint fél-
millió készült, a harmadik generációs verzió is szép jövő
előtt áll. Mivel Győrben az új járműgyár kapacitása évi
125.000 autó, s itt készül az Audi A3 limuzin és kabrió,
a darabszámok ismeretében nem nehéz kikövetkeztet-
ni, az új TT éves gyártási száma több tízezerre rúg.

A hétfői genfi, éjszakába nyúló premiernek volt
egy másik győri vonzata is. Ugyancsak itt mutatták
be a Lamborghini Huracánt, amelynek 5,2 literes
szívómotorját ugyancsak Győrben gyártják. 610 ló-
erős, dupla kuplunggal szerelve. Ez a motor ma a

legerősebb, ami a világ legnagyobb motorgyárá-
ban, a győri Audi Hungaria Motor Kft.-nél készül.

Kedden reggel pontosan kilenc órakor kezdő-
dött az Audi AG sajtótájékoztatója Genfben. Itt nem
csak a már előző este bemutatott harmadik gene-
rációs TT gördült a színpadra, hanem az ugyancsak
Győrben készülő Audi A3 cabriolet S változata,
amely háromszáz lóerős, s 5,4 másodperc alatt éri
el a százat.

Hatalmas érdeklődés mellett Rupert Stadler Au-
di-főnök mutatta be az új győri sportkocsit, meg-
említve azt, hogy magyarországi gyárukban készül.

A színpadon egyszerre három TT is jelen volt. A
TT és a TTS mellett az úgynevezett Quattro Sport
Concept, amelynek motorja 420 lóerős. A piac dön-
ti el, lesz-e a koncepcióautóból  sorozatgyártás.

Thomas Faustmann  kérdésünkre elmondta,
döntés még nincs, erre azonban nem sokat kell vár-
ni. Míg a TTS-ből több tízezer készülhet sorozatban,
S Conceptből pár százas széria képzelhető el.

Ahogy enyhült a tömeg sűrűsége az Audi stand-
jánál, Thomas Faustmann mellém lépve arra hívta
fel a figyelmet, hogy a fő színpadon álló négy autó
közül valamennyit Győrben gyártották. Az A3 cab-
riolet S változatát, a TT-t, a TTS-t és a TT Quattro
Sport Concept-et.

Büszkék lehetünk erre – fogalmazott Thomas Fa-
ustmann, amelyhez annyit tesz hozzá a tudósító, tör-
ténelmi pillanat volt ez Genfben, aligha vitás, győri au-
tók ennyire még sosem uralták az Audi standját a világ
talán legnívósabb autószalonján.



KÖZÖSEN DOLGOZUNK GYÔRÉRT!
Kérjük, hogy támogasson bennünket aláírásával!

Keresse fel gyûjtôpontjainkat hétköznap a Baross úti Csónakos szobornál,
a vidéki buszpályaudvarnál, a Répce utcai posta mellett, pénteken és szombaton
a Vásárcsarnoknál, vasárnap délelôtt pedig az ETO Park melletti piacon.

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

www.simonrobertbalazs.hu
www.karaakos.hu

Simon Róbert Balázs és Kara Ákos
a Fidesz-KDNP

gyôri országgyûlési képviselôjelöltjei
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

A népvándorlás folytatódik, a Be-
vándorlási és Állampolgársági
Hivatal főigazgatója szerint ta-
valy újabb migrációs hullám érte
el hazánkat. A többségükben ko-
szovói, szíriai, afganisztáni és pa-
kisztáni emberek jellemzően
Szerbián át érkeznek hazánkba,
úti céljuk Nyugat-Európa.

A migrációs hullámmal tavaly két és fél-
szer többen érkeztek hazánkba, mint
egy évvel korábban. Koszovóból gazda-
sági okokból menekülnek az emberek, a
balkáni állam polgárai közül tavaly ná-
lunk hatezren buktak le, többségük az el-
ső félévben. A szerencsét próbálók szá-
ma Végh Zsuzsanna szerint a magyar
hatóságok határozott fellépésének kö-
szönhetően apad. A koszovói hatóságok
is intézkedtek, információs kampányuk
azt üzeni, kár elindulni, mert senki sem
számíthat befogadásra.  

Szíriában polgárháború dúl, a mene-
külő százezrek törökországi táborokból,
Görögországon át próbálnak nyugatra
jutni. Az emigrációs hullám tavaly év vé-
gén érte el az Európai Unió magyarorszá-

gi határszakaszát, s az idei fejlemények
sem ígérnek semmi jót. Végh Zsuzsanna
elmondta, hazánk tranzit ország, de a ta-
valy lebukott illegális átutazók nyolcvanöt
százaléka menedékjogi kérelmet terjesz-
tett elő, elkerülendő a visszautaztatást
Szerbiába. A háborús övezetből érkezők,
a nemzetiségük, vallásuk miatt üldözöttek
kedvező választ kapnak, ha időközben
nem tűnnek el az országból. Az illegálisan
továbbutazók hetvenszázalékos aránya el-
len a magyar hatóságok annyit tehetnek,
amennyit az uniós jog megenged, a fiatal-
korúak, a fiatal felnőttek mozgása például
egyáltalán nem korlátozható.

A sajtótájékoztatón a három nagy ma-
gyarországi befogadóállomás helyzetéről
és a vámosszabadi fiókintézmény jövőjé-
ről is szó esett. Ez utóbbit az ukrajnai fej-
lemények és a friss migrációs adatok is-
meretében aligha zárják be a márciusra
ígért felülvizsgálat után. Régiónkban ta-
valy több mint másfél ezer menekültké-
relmet bíráltak el, tizenkétszeresét a ta-
valyelőttinek, menekült őrizetbe vételére
167 esetben volt szükség – mondta Ko-
vács Gyula, a hivatal regionális igazgatója.
Lapunk kérdésére Végh Zsuzsanna el-
mondta, Vámosszabadiban nyugalom
van, az idegenek a helybeliek jótékony tá-
mogatását élvezik. 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Már esedékes a 2014. évi kamarai hoz-
zájárulás megfizetése. Regisztrálni a vál-
lalkozás alakulásakor kell. Kamarai hoz-
zájárulásként évente ötezer forintot kell
fizetni a székhely szerinti megyei keres-
kedelmi és iparkamarának, 2012. óta. 

Két gazdasági kamara van. Az Agrár-
kamarában (NAK) kötelező a tagság, a
megyei kereskedelmi és ipakamarák
tagságára más szabályok érvényesek.
Törvény szabályozza, hogy tevékenysé-
ge szerint melyik kamarához tartozik a
vállalkozás. A regisztráció, illetve az éven-
kénti hozzájárulás fizetése nem jelent
iparkamarai tagságot! Ha változik egy
vállalkozás alapadata, akkor át kell vezet-
ni azt a KAMREG adatbázison. A regiszt-
rált vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatá-
sok a www.gymskik.hu címen a bal oldali
menüsorban találhatók. Az önkéntes ka-
marai tagoknak is kötelező az éves

Esedékes a tagdíj
hozzájárulás. Az idei díj befizetésének
határideje március 31. Az összeget az
10300002-33214690-70903285 szám-
laszámra kell utalni, a közleményben fel
kell tüntetni az adószámot. A tartozáso-
kat a NAV szedi be, ha lejár a határidő!
Aki a 2012. vagy 2013. évit elmulasztot-
ta, még pótolhatja. Egyeztetés a 96/520-
202-es telefonszámon lehetséges.

Az országgyűlés tavalyi törvénymó-
dosítása a két gazdasági kamara közöt-
ti elhatárolásokat segíti, és egyértel-
művé teszi, hogy melyik vállalkozás
melyik kamarához tartozik. Egyes vál-
lalkozások visszakerültek a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarától a kereske-
delmi és iparkamarához. A kamarák
kérik a most visszakerült vállalkozáso-
kat, hogy regisztráljanak az ügyfélszol-
gálataikon. További információ a
www.gymskik.hu címen található.

A menekültek
nyugatra tartanak 
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Bajnai Gordon, az Együtt-PM Szövetség vezetője
Győr-Moson-Sopron megyébe látogatott. Győri saj-
tótájékoztatóján bemutatta az Összefogás jelöltjeit,
Glázer Tímeát, Lehóczki Attilát és Fábián Györgyöt.

Bajnai Gordon a sajtótájékoztatón azzal vádolta a
jelenlegi kormányt, hogy háromszor háromezer-milli-
árd forinttal adósítja el Magyarországot. Az első
három ezer-milliárd szerinte az államadósságból ered,
amely háromezer-milliárddal magasabb, mint amikor
ő átadta a kormányrudat, a második háromezer-milli-
árdot a magánnyugdíjpénztárak eltékozolt pénze je-
lenti, a harmadik háromezer-milliárd pedig a Paksra
felvett orosz állami kölcsönből jön össze Bajnai Gor-

Együtt-PM: Bajnai a jelölteket ajánlotta
don szerint. Ez utóbbi kapcsán megjegyezte: huszon-
egy éven keresztül minden magyar családnak évente
100 ezer forintot kell majd törlesztenie.

A sajtótájékoztatón a képviselőjelöltek egyesével
is bemutatták programjaikat. Lehóczki Attila, aki
Mosonmagyaróvár térségében indul, a szigetközi
rehabilitáció folytatását szorgalmazta, amelyért sze-
rinte mindig csak a baloldali kormányok tettek. 

Glázer Tímea arról beszélt, olyan Magyarországot
szeretne, ahol a fiatalok jól érzik magukat, itthon ma-
radnak, s nem kényszerülnek arra, hogy külföldön vál-
laljanak munkát. Szólt arról is, fellépne a családi erő-
szak ellen s nőként a nők jogait is fontosnak tartja.

Fábián György három pontban foglalta össze kí-
vánságait. Kerüljön víz a Dunába, az Összefogás
nyerje meg a választásokat, a parlamentben pedig
legyen józanság és mosoly. 

Kara Ákos országgyűlési képvise-
lő Écsen számolt be a legújabb tér-
ségi fejlesztésekről.  Örömmel tudat-
ta, hogy Ménfőcsanakon most feje-
ződött be a Győri út–Malom út–
Hegy alja út lámpás kereszteződésé-
nek kialakítása. 

Kara Ákos elmondta: tavaly, kor-
mányzati támogatással felújították
Ménfőcsanak és Győrújbarát köz-
pontja között azt az utat, amely a vá-
lasztási ígéretei között szerepelt. 

Az Új Széchenyi Terv keretein belül,
a 2011 és 2014 közötti időszakban a
Győrben működő vállalkozások, intéz-
mények és szervezetek, valamint az ön-
kormányzat összesen 1142 db pályáza-
ta, több mint 72 milliárd forint támoga-
tást kapott – jelentette be sajtótájékoz-
tatóján Simon Róbert Balázs, a Fidesz-
KDNP Győr 1. választókerületének or-
szággyűlési képviselőjelöltje. 

Minderről a politikus a Révai Miklós
Gimnázium előtt számolt be. Nem vélet-
lenül, ugyanis az intézmény több mint

A Jobbik győri szervezete csatlakozva a párt orszá-
gos – több mint száz helyszínen megtartott – tüntetés-
sorozatához, demonstrációt szervezett, hogy felhívja a
lakosság, a bankok és a kormányzati döntéshozók fi-
gyelmét a devizaadósok tarthatatlan helyzetére. 

Fodor Roland Győr 1. választókerületének ország-
gyűlési képviselőjelöltje és Takács Krisztián, a 2. körzet
országgyűlési képviselőjelöltje az egyik győri bank előtt
tartott tájékoztatón elmondták, kormányra kerülésük
esetén a Jobbik milyen megoldásokat hozna.

Ezek: a forintosítás. A Jobbik a devizahitelek felvétel-

Kara Ákos a legújabb térségi fejlesztésekről
Kormányzati támogatással közben

újabb út felújítása kezdődött meg. A 82-
es út egy nagyon rossz állapotú 3 km-es
szakaszának felújítása Écs és a pannon-
halmi elágazás között. „Ez utóbbi projekt
újabb 300 millió forintos fejlesztést je-
lent a térségünk számára” – közölte. 

Áttérve a legújabb győri lakótelepi fej-
lesztésekre a győri képviselő elmondta,
hogy Marcalvárosban a közeljövőben fe-
jeződik be és rögtön meg is kezdődik
egy háztömb energetikai felújítása. A la-

kók anyagi áldozatvállalása mellett a kor-
mány, illetve a győri önkormányzat 18  il-
letve 27 millió forintot biztosít összesen
ezeknek a  lakóközösségeknek. A képvi-
selő emlékeztetett arra, hogy a legfonto-
sabb 150 térségi célkitűzésből 149-et
valósítottak meg, de ezenkívül  85 egyéb
fontos helyi projektet kezdtek meg vagy
fejeztek be. „Dolgozunk tovább, folya-
matosan fejlesztjük a térségünket az itt
élő emberekkel közösen” – zárta mon-
dandóját Kara Ákos.

Simon Róbert Balázs: 72 milliárd forint jutott Győrbe
344 milllió forint pályázati támogatást
nyert el a természettudományos oktatás
komplex megújítása céljára. A támoga-
tás nagyságrendje figyelemreméltó az
oktatási intézmény éves költségvetésé-
hez képest is – fűzte hozzá Simon Ró-
bert Balázs. 

A pályázati pénzekből jutott a mik-
ro-, kis-, és középvállalkozásoknak,
egyéni vállalkozóknak, továbbá a civil
szférából számtalan egyesület és ala-
pítvány kapott támogatást.

2014-től 2020-ig több mint 7000

milliárd forint európai uniós forrás érke-
zik Magyarországra. A célom – megvá-
lasztásom esetén – országgyűlési kép-
viselőként is az lesz, hogy a kimagasló
támogatási intenzitás Győr számára a
következő években is megmaradjon –
fogalmazott Simon Róbert Balázs.

Elmondta azt is, eddig több mint 15
ezer támogatói aláírást szerzett, ötszáz
helyen személyesen csengetett be, a
többit négyszáz segítője gyűjtötte össze.
A támogatói aláírások gyűjtését a követ-
kező hetekben is folytatják.

Jobbik: a devizahitelesekért tüntettek
kori árfolyamon történő forintosításban látja az átfogó
megoldást. Szerintük csak így hárítható vissza a keres-
kedelmi bankokra kártételük összes következménye.
Ezen felül kártérítés illetné meg a károsultakat annak
arányában, amennyivel többet kényszerültek törleszteni. 

Szeretnék elérni továbbá a kilakoltatási moratórium
meghosszabbítását. Soronkívüliséget és illetékmen-
tességet biztosítanának minden károsultnak.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy megállítsuk a
végrehajtók túlkapásait, ezért a végrehajtók jutalé-
kait kettő százalékban maximálnánk és állami ellen-

őrzés alá vonnánk a teljes végrehajtói szakágat – fo-
galmaztak a tájékoztatón. 
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szerző: harcsás judit

Hamarosan Győrben is feltű-
nik a hazai Lions Clubok Ma-
gyarországi Szövetségének
szemészeti szűrőbusza, így
sok elváltozást, szembeteg-
séget helyben: intézmények-
ben, idősklubokban, egy-egy
egészségügyi program kere-
tében kiszűrhetnek. A Lions
Clubok tagjai – a francia- és a
németországi civilek támo-
gatásával – több ezer ember
látását óvják a jövőben.

A lions alapfilozófiája a vakság
megelőzése, a látássérültek vé-

Mobil szemészeti szűrőprogram
Lions Clubok összefogása

delme. Az Arrabona, a Patrónus
és az Első Győri Lions Club példa-
értékű összefogásának köszön-
hetően már a következő hetekben
feltűnik Győrben a szemészeti
szűrőbusz, amelynek segítségé-
vel házhoz mennek a szűrések. 

A három klub évek óta kiválóan
kiegészíti egymást, ám ebben a
munkában segítve együttműköd-
nek – tájékoztatott Németh István,
a szövetség volt kormányzója, aki
elárulta, régi, dédelgetett álmuk
válhat ezzel valóra, hiszen fogyaté-
kossággal élők intézményeibe,
gyermekotthonokba, idősklubok-
ba és rehabilitációs intézmények-
be is eljutnak majd.

Gyakran a banális problémák
mögött is komoly elváltozás áll,
amelynek kiszűrésével javulhat a
látás, ezzel együtt komfortosab-
bá válhat az élet – sorolta dr. Kéry
Klára szemorvos. – A speciális
eszközök drágák, épp ezért a
társklubok támogatása kiemelt
segítséget jelentett. A réslámpát
és a szemvizsgáló komputert a
német lions szövetség ajánlotta
fel, s nem utolsósorban minden
közösségi program bevétele is
ezt a nemes célt szolgálta.

Németh István a szervezés-
ben remekelt, dr. Kéry Klára és
kollégái – igény szerint – az in-
gyenes szűrést végzik majd. 

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Több mint 700 millió forint értékben adott át
állami ingatlanokat a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. Győr-Moson-Sopron me-
gyében. Többek között erről számolt be az
MNV Zrt. vezérigazgatója, a társaság orszá-
gos roadshow-jának győri állomásán.

Az elmúlt években a város példásan jó kapcsolatot
ápolt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel – mond-
ta Borkai Zsolt polgármester. Kifejtette, Győr hét ingat-
lant kapott a társaságtól csaknem 720 millió forint ér-
tékben, köztük a volt Győri Dózsa Sporttelepet, ami a
2017-es EYOF egyik helyszíne lesz majd. Hangsúlyoz-
ta, közös cél, hogy Győrött a fejlesztések minél gyor-
sabban megvalósulhassanak. Sok esetben állami te-
rületekről van szó, így az önkormányzat és az MNV Zrt.
között szükségesek azok az egyeztetések, amik révén
gyorsan előbbre lehet lépni.

Együttműködve gyorsabb
a fejlesztés

Márton Péter, az MNV Zrt. vezérigazgatója sze-
rint a roadshow tapasztalatai kifejezetten jók, az
együttműködés az önkormányzatokkal lényegesen
javult. A találkozók közvetlenebb, személyesebb
kapcsolatot biztosítanak, ami alapot adhat arra,
hogy az együttműködés jobb legyen.

Az MNV Zrt. egyébként 100 milliárd forint feletti
eredménnyel zárt 2013-ban, a jövedelmezőség ala-
kulásában kulcsszerepet játszott a cégcsoport
eredményessége, a tőzsdére bevezetett társaságok
stabil jövedelmezősége és a portfóliótisztulás.

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

1 Széchenyi tér
2 Radó-sziget
X Dunakapu tér

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

1 Kazinczy Ferenc
2 Szemere Pál
X Kisfaludy Károly

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

1 Victor Vasarely
2 Le Corbusier
X Hans App

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

ARRABONA ÉVSZÁZADAI

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

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

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

1 Salemi boszorkányok
2 Illatszertár
X Portugál

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

1 Kosztasz
2 Nikosz
X Zorba

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

1 Róna Viktor
2 Markó Iván
X Harangozó Gyula

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

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

1 Kiss János
2 Juronics Tamás
X Román Sándor

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

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

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

X Richter Gedeon (1872–1944) neves
gyógyszerész

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

1 Nino Rota
2 Domenico Scarlatti
X Ennio Morricone

10. Melyik korosztálynak kínálja előadásait a
Vaskakas Bábszínház?

Iskola és csapat neve:

A játékosok a megfejtéseket március 11-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

1 A csecsemőktől a felnőttekig,
minden korosztálynak

2 Csak óvodásoknak
X Óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek

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

1 Győri Táncfesztivál
2 Vaskakas-fesztivál
X Győrkőcfesztivál

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

1 A Hanyistók
2 A Vaskakas legendája
X A Tündértó titka

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

1 marionett
2 tárgyanimáció
X kesztyűsbáb

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

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

Balett; a Győri Filharmonikus Zenekar; 
Vaskakas Bábszínház; Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum

Az Arrabona évszázadai vetélkedő
harmadik fordulójának javító-
kulcsa:
1. X, 2. 1, 3. 2, 4. 1, 5. 1, 6. X, 7. 2,
8. X, 9. 2, 10. X, 11. 1, 12. 1, 13. 2,
13+1. 2.
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Folytatódik az „Arrabona évszázadai” című műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a
Győr+ Média szervezésében. Figyeljék a Győr+ Televíziót, amelynek videói segítenek a totók megfejtésében!
Múlt heti számunkban hibásan jelent meg a vetélkedő harmadik fordulójának megoldókulcsa, illetve a negyedik
forduló megoldásainak leadási határideje, ezért most az oldalt újra közöljük. A hibáért elnézést kérünk!

A Győrtől mindössze 35 kilométerre
található komáromi Monostori Erőd
állandó és időszaki kiállításokkal, ve-
zetett erőd- és kazamatatúrákkal, kul-
turális és hagyományőrző rendezvé-
nyekkel, interaktív élményprogramok-
kal, vagy akár extrém kihívásokkal vár-
ja látogatóit egész évben. 

Az UNESCO Világörökségi Váro-
mányosi Listáján szereplő, klasszicis-
ta stílusú építmény Magyarországon

Világörökség-várományos a szomszédságban
„Aki nem volt itt, nem tudja, aki itt volt, nem felejti”  (ismeretlen szovjet katona falfelirata)

egyedülálló hadtörténeti remekmű a
XIX. századból, ezen kívül Közép-Eu-
rópa legnagyobb újkori erődje. Külön-
leges élmény megcsodálni és végig-
járni a gondosan faragott kövekből il-
lesztett védfalakat, bástyákat, vala-
mint a 3 km hosszú kazamatarend-
szert, amit a sejtelmesen beszűrődő
fény fest meg. Tavasszal megkapó lát-
ványt nyújtanak a harcmező virágjával,
a pipaccsal borított földsáncok. A Du-

nai bástya lábánál hol napfényben
csillog, hol zúgva morajlik a Duna. 

Hadtörténeti kiállítás, hidegháborús
járművek, Kenyérmúzeum, hajómaket-
tek, vezetett túra vagy önálló felfedezés,
egész napos interaktív program, dunai
sétahajózás, puskamustra, lézerharc és
falmászás, csapatépítés, rendezvények
szinte minden hétvégén. 

Kössön ki Ön is az Erődben!
www.erod.hu
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Azoknak a szülőknek, akik követ-
kező (2014–2015) nevelési év-
ben bölcsődébe szeretnék adni
gyermeküket, április 7–9. között,
9–12 óráig kell leadniuk jelentke-
zésüket a központi bölcsődék ve-
zetőinél. 

A szülők számára természete-
sen sokszor nehéz döntés a böl-

csődei beíratás, ezért az önkor-
mányzat egy kiadványban is tájé-
koztatást nyújt a városban műkö-
dő ellátásról. A kiadvány az álta-
lános információk mellett egyen-
ként is bemutatja az intézménye-
ket és szakmai programjukat.

Segítség a bölcsődeválasztáshoz
Városunkban az ellátást az

Egyesített Bölcsődei Intézmény-
hálózat tizenhárom bölcsődéje
végzi, amelyek Győr mellett Ab-
da, Börcs, Bőny, Dunaszeg, Du-
naszentpál, Enese, Gönyű, Győr-
ladamér, Győrújbarát, Győrújfalu,
Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Ko-
roncó, Kunsziget, Mezőörs,
Nagy bajcs, Nagyszentjános,
Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona,
Rétalap, Töltéstava, Vámossza-

badi, Vének községekből is fo-
gadják a gyerekeket.

A bölcsődék a családban ne-
velkedő, húszhetestől három -
éves korú gyermekek szakszerű
gondozását és nevelését látják el.
Ha a gyermek a harmadik évét

már betöltötte, a bölcsődei gon-
dozási-nevelési év végéig marad-
hat az intézményben. Amennyi-
ben még nem érett az óvodai ne-
velésre, a negyedik életévének
betöltését követő augusztus 31-
ig tovább gondozható a bölcső-
dében. A bölcsőde végezheti a
sajátos nevelési igényű gyerme -
kek nevelését és gondozását is a
gyermek hatéves koráig – mond-
ta el lapunknak Szabóné Vörös
Ágnes, az önkormányzat Népjó-
léti Osztályának vezetője. Hozzá-
teszi, a bölcsődébe azok a gyere-
kek vehetők fel, akinek szülei,
gondozói, nevelői valamilyen ok
miatt nem tudják biztosítani a
napközbeni ellátását. A gyermek-
védelmi törvény értelmében
előnyben kell részesíteni azon kis-
gyermeket, akinek szociális vagy
egyéb ok miatt, az egészséges fej-
lődése érdekében szükséges a
bölcsődei gondozás, nevelés.

Lapunkban már korábban
beszámoltunk arról, hogy az ön-
kormányzat a szülőknek az óvo-
dai beíratáshoz is segítséget
nyújt. Az óvodai beíratás idő-
pontja az idén április 23. (8–18
óráig), és 24. (8–16 óráig), e két
napon a város valamennyi óvo-
dája ügyeletet tart. A győri ön-
kormányzat Ovihívogató kiadvá-
nya és a bölcsődei ismertető
egyaránt letölthető a www.
gyor.hu honlapról. 

szerző: papp gyöngyi

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros terüle-
tén” európai uniós pályázat mini projektjeinek kere-
tében Pedagógiai Kávéház rendezvénysorozat in-
dult 2013 júniusában a Kossuth Lajos Általános Is-
kola könyvárában.

A kávéházi beszélgetések témája a nevelés, a
gyerek-szülő-pedagógus-szakember kapcsolatá-
ban rejlő lehetőségek. A 2013/14-es tanévben a ki-
emelt témákról a szakma jeles képviselői tartottak
színvonalas előadásokat. 

Dr. Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutató
Intézetének tudományos főmunkatársa szerint a te-
hetség nem csak képességet jelent, hanem egy sa-
játos hozzáállást a világhoz.

A sikerélmény hiánya miatt, olykor a félelem, és
nem az öröm hatja át a gyermeki tevékenységet. En-
gedjük, hogy a gyermekeink szabadon foglalkoz-
hassanak azzal, amit szeretnek, hogy utat enged-
jünk a tehetségnek.

Dr. Zacher Gábor toxikológus arra kereste a vá-
laszt, „Mit tehet a szülő, a nevelő a gondok megelő-
zéséért?” A sokat hangoztatott kérdésre figyelem-

Mit tehetünk gyermekeinkért?
felkeltő választ adott: Nem prevenció kell, hanem
nevelés! A statisztikák szerint hét perc jut egy átlag
magyar családban a gyerekre. Mi fér bele hét perc-
be? Úgy kell nevelnünk gyermekeinket, kicsi koruk-
tól fogva, hogy képessé váljanak 15-17 éves koruk-
ban NEM-et mondani a kísértésekre. Ha nem is-
merjük gyermekeink világát, nem beszéljük a nyel-
vüket, nem hallgatjuk a zenéiket, nem teremtünk
családi színteret a kötetlen beszélgetésekhez, egyre
mélyítjük az amúgy is távolodó generációs határvo-
nalat. A család mellett egyre nagyobb szerep jut a
kortárs közösségnek, a fiatalok szubkulturális cso-
portjainak. Ismerjük meg az „őslakosok” (gyerme-
keink) világát, ne legyünk benne mi az „idegenek”!

Ezt a gondolatsort fűzte tovább dr. Vekerdy Tamás
klinikai gyermek-szakpszichológus, író is, aki a szülői
felelősségről, a nevelői attitűdök gyermeki személyi-
ségfejlődésre gyakorolt hatásáról szólt. Gyermekeink
harmonikus fejlődésének kulcsa a mi kezünkben van:
a megismerésben. Hagyjuk, hogy gyerekeink el-
mondják élményeiket, amit az óvodában, iskolában
szereztek. A szülővel való együttlét legyen örömteli. A
„Na mi volt az iskolában?” kérdés helyett nevessünk,
rajzoljunk, sétáljunk gyermekeinkkel.
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Az Utazás Kiállításon
született meg Hugoo
szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A fővárosi Utazás Kiállítás lá-
togatói nem csak Győr 2014-
es kínálatával, de Hugooval,
a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál kabalaál-
latával is megismerkedhet-
tek, aki a város standján lát-
ta meg a napvilágot.

Az elmúlt hétvégén rendezték a
fővárosban az év legnagyobb ha-
zai idegenforgalmi seregszemlé-
jét, a Budapesti Utazás Kiállítást,
amelyen városunk önálló, hatvan
négyzetméteres standon mutat-

kozott be. Győr standját a négy
nap során hatalmas érdeklődés
övezte. A vendégek megismer-
hették Győr 2014-es kulturális és
turisztikai kínálatát, láthatták a
Mobilis látványos kísérleteit, de a
Pannonhalmi Borvidék finom ne-
dűivel is találkozhattak. Az igazi
látványosság a 2017-es Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kap-

csolódott, hiszen itt kelt ki a tojás-
ból a győri EYOF kabalaállata. A
kiskakas a Hugoo nevet kapta, így
már nevével is biztatja a magyar
csapatot. Bár a kiscsibe még leg -
inkább testvérei társaságát keresi,
az ember nagyságú kabalafigurá-
val sokan készítettek közös képet
a rendezvény ideje alatt.

Az eseményen Borkai Zsolt
polgármester, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke kifejtette, Győr-
ben a turizmus és a sport össze-
forr egymással, ami nem véletlen,
hiszen városunk rendezi hazánk
első olimpiai eseményét 2017-
ben. Hozzátette, a kormány támo-
gatása révén olyan fejlesztések

történnek Győrben, amelyek al-
kalmassá teszik városunkat szinte
bármilyen világesemény megren-
dezésére, és a megyeszékhely
fontos edzőtáborozási helyszín is
lehet a jövőben. A legtöbbet per-
sze a győriek profitálnak a fejlesz-
tésekből, hiszen a létesítmények,
mint például az idén elkészülő öt-
venméteres uszoda, vagy a multi-

funkcionális
csarnok itt ma-
radnak, és a vá-
ros sportéletét
gazdagít ják .
Borkai Zsolt
azt is elmondta,
nem véletlenül sze-
retnék, hogy minél több ember-
hez eljuthasson a rendezés öröm-
híre, hiszen óriási esemény, hogy
2017-ben Magyarországon lob-
ban majd fel az olimpiai láng, lát-
hatjuk az öt karikát, és mindent,
ami egy olimpiai eseménnyel jár.
Az olimpiai mozgalom harmadik
legnagyobb eseményén mintegy
négy ezer 14 és 18 év közötti fiatal
méri össze tudását kilenc sport-
ágban. 

A győri standon megtalálható
volt a győri EYOF hivatalos arca,
Jakabos Zsuzsanna úszóolimpi-
kon is, aki elmondta, ő maga is
épp egy korábbi ifjúsági olimpián
érte el első komoly nemzetközi si-
kerét. „Egy életre meghatározó él-
mény volt számomra ez a siker, és
bevallom, kicsit irigylem is a mai fi-
atalokat, hogy hazai pályán élvez-
hetik majd azt a felemelő érzést,
amit az ifjúsági olimpián való sze-
replés jelent. Ma már győriként
próbálom segíteni azt a munkát,
hogy minél több fiatal válassza a
sportot, az úszást” – mondta, és
azt is kiemelte, hogy az EYOF
megrendezése újabb óriási lökést
adhat az utánpótlás-nevelésnek.

A város idei kínálatának múlt
hétvégi bemutatásával elindult a
Négy Évszak Fesztivál 2014-es
programsorozata is, amelynek el-
ső jelentős eseménye a szomba-
ton kezdődő Tavaszi Fesztivál lesz.

Borkai Zsolt polgármester a Városházán köszöntöt-
te Dallos-Nyers Boglárkát, azaz Bogit, aki az Euro-
víziós Dalfesztivál hazai selejtezőjében kiválóan sze-
repelt, és a legjobb négy előadó közé jutott. A pol-
gármester gratulált a fiatal lány teljesítményéhez,
valamint a fülbemászó We All című számhoz. Hoz-
zátette, győriként mindig büszke egy másik győri si-
kerére, sőt meghívta Bogit, hogy lépjen színpadra
a június 14-i nyárnyitó koncert előtt. 

szerző: papp zsolt

Magyar Turizmus Minőség Díjat kapott az ETO Park
Hotel**** Business & Stadium, Győr. A minősítés há-
rom évre szól. A díjat az a magyar turisztikai szolgál-
tató nyerheti el, amely különleges és folyamatos erő-
feszítéseket tesz szolgáltatásai minőségének javítá-
sáért. A díj garancia arra, hogy az adott szálloda ma-
gas szintű minőségi szolgáltatást nyújt és megfelel a
kategóriáján belül elvárható követelményeknek.

Az elismerő oklevelet Csepi Lajos Máté szálloda-
igazgató vette át a budapesti Utazás Kiállításon dr. Ko-
moróczki Istvántól, a Nemzetgazdasági Minisztérium
tervezéskoordinációért felelős államtitkárától, illetve
Denéné Tóth Mariannától, a Magyar Turizmus Zrt. ve-

Bogi is fellép a nyár-
nyitó koncert előtt

Minőség díjas a győri szálloda
zérigazgatójától és Horváth Gergelytől, a Magyar Tu-
rizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettesétől. 

Az igazgató elmondta, számukra a díj megszerzése
nem egy elérendő cél volt, hanem munkájuk igazolása.
„Ugyanakkor nyilvánvaló számomra, hogy hálával tarto-
zom sok embernek, akik az évek során különböző mó-
don segítettek engem azzal, hogy új perspektívákat mu-
tattak fel előttem, bátorítottak, hogy foglalkozzam bizo-
nyos témákkal, és megajándékoztak a bizalmukkal.
Örülök, hogy egy olyan csapatnak lehetek a tagja, akik-
kel ezeket a szép eredményeket el tudjuk érni. A díj so-
kat jelent számomra, hiszen mutatja a belefektetett
munkát, és tovább motiválja előrehaladásunkat.” A szál-
loda vezetője azzal zárta: „Továbbra is azon dolgozunk,
hogy maximálisan kiszolgáljuk vendégeink igényeit.”
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Biczó Zalán tiszteletre méltó másodál-
lást talált magának, a győri egyetem
jogtudományi karának könyvtárvezető-
je az elmúlt szűk egy évtizedben két-
ezer, egykor élt jeles városi polgár port-
réját írta meg és tette közkinccsé, saját
szerkesztésű lexikonjaiban. Az egyház-
történeti munkákat is ideszámítva, ke-
reken egy tucat kötetet írt és szerkesz-
tett. Legfrissebb munkája, a győri le-
ánygimnázium tanárainak életrajzi lexi-
konja tavaly ősszel jelent meg a 106
éves Kazinczy Ferenc Gimnázium gon-
dozásában. A tizenharmadik könyv
már nyomdakész, ez a Magyar Királyi
Állami Főreáliskola tanárainak portréit
tartalmazza, kiadója az utódintézmény,
a Révai Miklós Gimnázium lesz.  

A termékeny szerző a Kazinczy-gim-
náziumban érettségizett és az ELTE
könyvtár szakán szerzett diplomát. A
helytörténeti kutatások mélyvizébe első
munkahelyére, a Győri Városi Könyvtár-
ba érkezve dobták bele munkatársai,
akik akkoriban éppen a Győri Életrajzi
Lexikont szerkesztették. Zalán közel
száz portréval járult hozzá a kötet sike-
réhez, s közben megismerte a város tör-
ténelmét, a régi korok helyi sajtóját, a le-
véltári kutatómunka rejtelmeit. Első ön-
álló munkájára lelkipásztorától, Benko-
vich Ferenc kanonoktól kapott megbí-
zást, a Szentlélek-templom építéstörté-
netét, hitéletét, művészi értékeit mutat-

Kétezer arckép a múltból 
ta be sok fényképpel és kordokumen-
tummal. A könyv az alapkőletétel husza-
dik évfordulóján, 2005-ben jelent meg.

Azóta megírta a győri egyházme-
gye 20. században épült huszonhat,
köztük nyolc győri templomának tör-
ténetét. Életrajzi lexikonjait unikális
művekként fogadta a szakma, több ki-
adást megéltek a régi Győr orvosai-
nak és jogászainak almanachjai. Előb-
bi 620 orvos és 50 gyógyszerész port-
réja, valamennyien itt éltek és gyógyí-
tottak az elmúlt másfél évszázadban.
A lezárt életutak hiteles történetét a
régi könyvek, szaklapok, helyi újsá-
gok, illetőségi törzslapok és anya-
könyvek segítségével rekonstruálta a
szerző, de a leszármazottak is szíve-
sen meséltek dédszüleikről.

A győri jogász almanach 840 jogi
végzettségű győri ügyvéd, ügyész, bíró,
polgármester, rendőrtiszt vagy éppen
újságíró rövid életrajza. Valamennyien
jómódú és megbecsült, a város éle -
tében vezető szerepet játszó polgárok
voltak, s Biczó Zalán szerint ugyanez
igaz az orvosokra, a gyógyszerészekre,
a tanárokra is. A jogászokkal Biczó Za-
lán más munkái is foglalkoznak, megír-
ta a régi győri ítélőtábla történetét, s a
győri jogászképzés múltját.  

A hajdanvolt győri jogakadémiára
emlékező kiadványok, a könyv és az im-
pozáns album több száz év iskolatörté-
netét örökítik meg, igazolva, hogy a
mostani jogi képzésnek komoly hagyo-
mányai vannak a városban.
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A Czinka Panna Roma Kulturális
Egyesület a KEOP 6.1.0/B-11-
2011-0130 azonosítószámú,
„Czinka Panna az élhető jövőért”
című projektje keretében ingyenes
programokkal és tanácsadásokkal
várja az érdeklődőket több
települési rendezvényen.

A Zöld Standnál az alábbiak
várják Önöket:
• hasznos információs

anyagok és kiadványok 
• megújuló energiát felhasználó

szemléltető eszközök
• kérdőívek, tesztek 
• ökológiai lábnyom számítása

Központban a fenntarthatóság
• gyerekek részére játszósarok
• büfé és ajándékok

Az egyesület célja, hogy felhívja a
figyelmet környezetünk védelmére
és fenntarthatóságára, valamint
felébressze a vágyat a változtatásra,
és alternatív lehetőségeket
mutasson be a lakosság számára.

A részletekről, az aktuális hely-
színekről awww.zelenorota.hu,
illetve a www. czinkapanna.hu
oldalakon tájékozódhatnak az
érdeklődők. További információ
az info@zelenorota.hu címen
kérhető.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Tartalmas szórakozást ígérnek a Tava-
szi Fesztivál szervezői: az eseményso-
rozat a március 15-i programokkal
nyit, nemzeti ünnepünkön a hagyomá-
nyos koszorúzási ünnepség után a
díszközgyűlésen Borkai Zsolt polgár-
mester adja át a díszpolgári és a Pro
Urbe Győr díjakat. Idén több újdon-
ság is várja a családokat: a Megyehá-
za téren játékokkal, toborzással, vág-
tával idézik meg a huszárok világát, és
a kétéves születésnapját ünneplő Mo-
bilis is csatlakozott a programokhoz.
Este pedig a Városház téren a Magya-
rock Dalszínház Klapka című produk-
cióját láthatják az érdeklődők.

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter elmondta, a Tavaszi Fesztivál prog-
ramjai a korábbiakhoz hasonlóan a
minőséget és a sokszínűséget, az igé-
nyes szórakozást tükrözik. Kiemelte,
március 21–22-én rendezik a 15.

Világsztárok tavasszal is
Győri Nemzetközi Ütősfesztivált, me-
lyen ezúttal is illusztris vendégek sora
lép fel, például a világsztár Brian Tichy,
akit olyan bandák és előadók kapcsán
ismerhetünk, mint a Whitesnake, Billy
Idol, a Foreigner vagy Ozzy Osbourne.

Serfőzőné Tóth Andrea, a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpont igazgatója
hangsúlyozta, a programok összeállítá-
sánál törekedtek arra, hogy minden kor-
osztály tudjon csemegézni. Bemutatják
többek között az Acélmagnóliák, a Ró-
mai vakáció és a Vuk című darabokat,
de városunkba érkezik a SingSingSing
2 című musical-show is.

Utóbbi egyik szereplője, az X-Fak-
tor 2011-es évi győztese, Kocsis Ti-
bor is részt vett a sajtótájékoztatón,
aki elárulta, városunkban debütál szín-
házi produkcióban.

A programokról mellékletünkben
tájékozódhatnak részletesen.

A március 15-i útlezárásról és a bu-
szok eltereléséről jövő héten tájékoz-
tatjuk olvasóinkat.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A magyar könnyűzene élő legen-
dája, Kovács Kati csütörtökön a
Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban énekel nagyzeneka-
rával. Az ötven éve pályán lévő
művésznővel este nyolckor,
„ebéd után” beszélgettünk.

Egész nap a televízióban voltam, most
tudtam csak ebédelni. Így bonyolódik
az életünk – kezdi Kovács Kati.

És mikor tud pihenni?
Nem is akarok. Ez így jó, ahogy van.

Mindig azt kérdezik, hogy bírom az uta-
zást, a változatosságot, a „bizonytalansá-
got”. Szerintem én erre születtem. Ré-
gebben éjjel-nappal autót is vezettem, de
ma már nem, van, aki jobban csinálja.

Ötven esztendeje, hogy a pá-
lyán van. Megünnepli?

Nem ünneplek soha semmit. Tulaj-
donképpen szerencsés életem van, nem
kell ünnepelnem. Találkozhatok, beszél-
gethetek emberekkel, ma például vagy tíz
kollégával a televízióban, ez külön öröm.

Óriási, 500 dalos repertoárja
van, ebből közel 50 saját szerze-

Kovács Kati: erre születtem
mény. Miként válogat a győri
koncertre?

Olyan dalokat is tudnék énekelni vé-
gig, amiket nem ismer senki, de az hely-
telen lenne. Azok lesznek műsoron, ami-
ket a legtöbben kérnek, de olyanok is,
amiket a magam kedvéért énekelek.

Ilyen például a One way ticket, amire
magyar szöveget írtam, vagy Robert
Palmer dala, a Johnny és Mary. A zene-
kar kedve szerint is válogatunk, ők pár
évtizeddel fiatalabbak, de komoly taná-
rok, például Nagy Zsolt az állandó dobo-
sunk éppen Ennio Morriconével turné-
zik, így lehet, hogy a régi dobosunk, Ka-
szás Péter játszik Győrben, aki pedig Al
Di Meolával zenélt. Ez az én lelkemnek
is jó, hogy ilyen kiváló fiaim vannak.

A tejes interjút a www.gyorplusz.hu weboldalon olvashatják.
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Végre eladóak a Dunapart Rezidencia üres ingatlanai.

Értékesítés a piaci ár alatt!

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

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

06-30/567-7831

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

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 11/2013. (II. 22.) Önkormányzati rendelet alapján

„Győr Sportjáért” kitüntető díjakat
adományoz a 2014. 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 sporttal 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, emlék-
tárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek. A díjak
átadására a 2014. június 15-ig bezárólag ünnepélyes ke-
retek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a pol-
gármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező ön-
kormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a
legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szer-
vezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként
legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá: a Közgyűlés illetékes bizott-
sága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége,
az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében
lévő intézmény.

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartal-
maznia kell: az elismerésre javasolt nevét, születési he-
lyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre java-
solt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevé-
kenységének ismertetését, valamint az elismerés megje-
lölését és részletes indokolását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú város Polgár-
mesteri Hivatal Városmarketing, Kulturális és Sport Főosztálya
vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.)

Beérkezési határidő: 2014. április 30.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ:
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városmar-
keting, Kulturális és Sport FŐosztály Sportügyi Osztálya
(9021 GyŐr, Városház tér 1.), valamint a 96/500-220-as
telefonszámon. A javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap
letölthetŐ a www.gyor.hu honlapról

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Az egészséges szemléletet nem le-
het elég korán elültetni a gyerekek-
ben, hiszen nem mindegy, milyen
szokások rögzülnek bennük: napon-
ta egy csokit, vagy inkább egy almát
esznek szívesebben. A statisztikák
szerint Magyarországon minden ne-
gyedik 7–14 éves gyermek elhízott
vagy túlsúlyos, mert egészségtele-
nül táplálkoznak és keveset mozog-
nak. Ezért hívta életre a „Tegyünk

„Tegyünk együtt a gyermekekért” program
együtt a gyermekekért” elnevezésű
programot a Danone Tejtermék
Gyártó és Forgalmazó Kft., melynek
keretében a 11–12 éves gyermekek
játszva sajátíthatják el az egészsé-
ges életmód alapelveit. Az Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudomá-
nyi Intézet, a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége bevonásával
elkészült programban eddig több
mint 5600 gyermek vett részt, s
most a csatlakozó győri iskolákban
is megmutatják, mire kell figyelniük
a kiegyensúlyozott étkezés kapcsán,

s rávilágítanak, a rendszeres test-
mozgás által az iskolában is jobban
teljesíthetnek. Először a pedagógu-

sokat szakmai tréningen készítik fel
az egészséges életmód hatékony, in-
teraktív tanítására, majd a szakem-
berek elmennek az iskolákba, s játé-
kos osztályfőnöki órákat tartanak az
5. osztályos gyerekeknek.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter a programmal kapcsolatban ki -
emelte, a gyerekek könnyebben terel-
hetőek a helyes irányba, a családnak
s a pedagógusoknak is ösztönözni
kell őket az egészséges életmódra és
a gyerekeken keresztül a szülők szem-
léletét is formálni lehet.
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TAVASZI FESZTIVÁL MELLÉKLET

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Gyerekek!

Szerencsére Győrre jellemző, hogy minden évszakban megtelik élettel a város. A tavasz közeledtével felpezsdül az élet,
a téli hideg után újra vágyunk a természet közelségére, hogy kimozdulhassunk otthonunkból, és élvezhessük a tavasz
varázsát. A természet egyedi szépsége elkezd kibontakozni, a fák rügyet bontanak, a madarak a szél szárnyára kapva
dalolnak, és ahogy környezetünk virágozni kezd, úgy válnak számunkra is egyre vidámabbá, színesebbé a napok.
A Négy Évszak Fesztivál arra is hivatott, hogy megmutassa nekünk, milyen Győr akkor, amikor a tél leveti szürke,
súlyos kabátját, s átadja helyét a kikelettel beköszöntő tavasznak. A 18. alkalommal megrendezésre kerülő Győri
Tavaszi Fesztivál ebben az évben is számos, a hazai és nemzetközi színpadon elismert előadót vonultat fel váro-
sunkban, hogy a hűvös napokat követően felmelegítse szívünket és lelkünket. A színházi előadások, a musical-
slágerek és táncbemutatók, a színes gyermekprogramok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy március 15-től
április 1-jéig csupa izgalmas kalandban, igényes kulturális és szórakoztató eseményben legyen részünk. 
Örömteli, hogy a rendezvénysorozat részeként immáron tizenötödik alkalommal kerül sor idén a Nemzetközi Ütős
Fesztiválra. A hazai ütőszenei élet meghatározó seregszemléjének repertoárjában megjelenik a klasszikus zene, a
jazz, a világzene vagy éppen a kortárs ütőhangszeres játék is.
Kívánom, hogy minél többen látogassanak el a rendezvényekre, érezzék jól magukat, és a kulturális programok
lendülete kísérje végig az évet! Az események során gazdagodjanak szép élményekkel, az ott szerzett élményeket
osszák meg barátaikkal, rokonaikkal, és élvezzék a tavaszi esteken újra nyüzsgő belvárosi kávéházak, éttermek
vendégszeretetét!

Jó szórakozást kívánok Mindenkinek!

Borkai Zsolt
pol gár mes ter

Március 15. 18.00 óra
FESZTIVÁLNYITÓ

MÁSIK LEHEL–VIZELI CSABA

KLAPKA
Rockmusical
Helyszín: Városház tér
Díjtalan

A fiatal szerzőpáros második darabja, mely az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc utolsó időszakába kalauzolja el a né-
zőket. Hősiesség, önfeláldozás, hazaszeretet, szerelem, árulás
mind megjelenik a történetben, melynek vezéralakja Klapka
György és Haynau.
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Március 16. 19.00 óra

SINGSINGSING2 – musical show
Helyszín: BBMMK
Belépőjegy: 3.500 Ft; 2.900 Ft 

A produkcióban többek között a Jekyll & Hide, a Macskák, A nyomorultak,
az István, a király, a Mamma Mia!, a Szép nyári nap, a Diótörő és Egér -
király, valamint az Aida legnagyobb slágerei hangzanak el. Az előző show-ban
a Hajlakkal megkezdett hagyományt folytatva, az új változatba is bekerült
egy magyar ősbemutató: a show a hazánkban Swing mindhalálig címmel
bemutatott Swing Kids című filmmusical dalaival indult. Az előadásra
igényes jelmezekkel készültek és nagy figyelmet fordítottak a látvány -
technikára. A tánckar „gerincét” a Musical TáncStúdió és az Anakonda
Rock and Roll Club táncosai adják. Szereplők: Buch Tibor, Fésűs Nelly,
Füredi Nikolett, Horváth Andor, Molnár Erik, Savanyu Gergely,
Szőcs Erika, Simon Andrea, Kocsis Tibor, Vastag Tamás.

Március 20. 19.00 óra
PAUL BLAKE: RÓMAI VAKÁCIÓ
– zenés játék Cole Porter dalaival
Helyszín: BBMMK
Belépőjegy: 3.500 Ft; 2.900 Ft 

Egy örök klasszikus: a romantikus Audrey Hepburn–Gregory Peck-film színpadon, Cole Porter-
dalokkal. Egy kicsiny ország trónörököse, Anna hercegnő hivatalos látogatásra érkezik Rómába.
Vele utazik az udvar néhány szigorú képviselője, minden percét protokollesemények töltik ki.
A lány fellázad, és egy váratlan pillanatban megszökik, hogy felfedezze az Örök Várost. Persze
azonnal nyomába szegődik a bulvársajtó, hogy szaftos pletykákkal szolgáljon a közönségnek.
Élükön az elszánt Joe Bradley, aki minden áron nagy sztorit akar szállítani megrendelőinek
– ha kell, magába is bolondítja a hercegnőt. Az előadás az Orlai Produkciós Iroda, a FÜGE, és
a Szentendrei Teátrum együttműködésével jött létre. Szereplők: Balla Eszter/Tenki Réka, Fekete
Ernő, Hernádi Judit, Cseh Judit, Szikszai Rémusz, Márton András, Nagy Dániel Viktor.

Március 19. 19.00 óra
EASTWING GROUP – VILÁGZENE
Helyszín: Egyetemi Hangversenyterem (egykori Zsinagóga)
Belépőjegy: 2.000 Ft

Frankie Látó jazzhegedűs hegedűjátékában ötvözi az „Old Swing” és a
„Modern Bebop” jazzstílusok elemeit, mindezt elegánsan fűszerezve a
„World music” határtalan lehetőségeivel. Kéry Gábor jazz- és klasszikus
zenében egyaránt jártas gitáros, Shankar Lal Tabla művész hatására az
indiai zene szépségeit is beleolvasztotta gitárjátékába. Frankie Látó és Kéry
Gábor hegedű és gitár kooperációja hozza létre a különleges hangzású és
dinamikájú, egyedien interpretált, saját kompozíciókból álló koncertműsort,
amihez nagyszerű zenészek csatlakoztak, és szerzeményeikkel, professzionális
muzsikájukkal teszik  teljessé az EASTWING GROUP zenekari hangzását, atmoszféráját. Fellépôk: Agócs Gergely – ének, duda, furulya,
tárogató, kobza / Frankie Látó – hegedű / Kéry Gábor – gitárok / Eichinger Tibor – gitárok  / Megyaszay István – basszusgitár /
Szendőfi Péter – dobok, ütőhangszerek / Mogyoró Kornél – ütőhangszerek.
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Március 23. 17.00 óra
VUK – zenés táncjáték gyerekeknek
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata
Helyszín: BBMMK. Belépőjegy: 1.000 Ft

Fekete István Vuk című meséje ez idáig még sosem kelt életre táncszínpadon,
most azonban mesejátékunkban megelevenednek a jól ismert figurák,
Karak, Vahur, Tás, „A sima bőrű”, és még számos mesebeli szereplő mellett
természetesen Vuk, akinek játékos, eleven karakterében minden gyerek
magára ismerhet. Csalafinta csínytevésein és kalandozásain át a
gondoskodó szeretet segítségével fedezi fel az életet. Az előadás az Inverse-
dance – Fodor Zoltán Társulata, a Nemzeti Táncszínház és a Művészetek
Palotája közös produkciója.

Április 1. 18.00 óra
GYŐRI
POLGÁRI
SZALON
A bor szerelme,
a szerelem bora
Helyszín:
Zichy-palota
Belépőjegy: 1.000 Ft

A házigazda:
Szigethy Gábor író, rendezô
Vendégei lesznek: Lovas Rozi
színművész és Balikó Tamás
rendező, színművész.

A fesztivál
médiatámogatója

A részletes program az alábbi honlapokon is olvasható: www.fesztivalkozpontgyor.hu • www.gyor.hu

Jegyek vásárolhatók: LÁTOGATÓKÖZPONT – GYÔR
Gyôr, Baross G. u. 21. • Nyitva: h–p.: 9–17 óráig; szo.: 9–15 óráig; v.: zárva. Telefon/fax: 96/311-771 • 96/336-817 • E-mail: gyor@tourinform.hu

Belépőjegyek válthatók az adott rendezvény helyszínén a műsorkezdést megelőző 1 órával.
A műsorváltoztatás jogát a rendezôk fenntartják!

Március 27. 17.00  óra
FOLYÓTÓL FOLYÓIG 
Villányi László új kötetének bemutatója
Helyszín: Zichy-palota 
Díjtalan

A könyvet bemutatja
és a szerzővel beszélget
Tarján Tamás
irodalomtörténész,
verset mond
Mohai Gábor
előadóművész,
muzsikál
Grencsó István.

Március 30. 10.00–16.00 óra
A HÍMES TOJÁS NAPJA
Helyszín: Gyermekek Háza. Díjtalan

Ebben az évben is eljönnek hozzánk azok a tojásírók az ország kü-
lönböző vidékeiről, akik bemutatják nekünk a különféle technikák-
kal készített alkotásaikat. Lesz itt karcolt, patkolt, áttört, viaszolt, le-
vélrátétes, sárközi, gyimesi és moldvai csángó motívumokkal díszített
hímes tojás.  Programunkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a
legifjabb nemzedék is hallhasson a régi hagyományokról, megismer-
kedjenek a tojásfestés ősi motívumaival, hogy felkeltsük bennük az
érdeklődést szüleik, nagyszüleik ünnepei iránt.

10.00–16.00 óra Hímestojás-kiállítás és vásár / Kirakodóvásár kézművesek portékáiból az udvaron
10.00–16.00 óra „Elfelejtett nyugati végek”  / Hímes tojások Gencsapátiból / 

Kiállítás Csizy Istvánné Népi Iparművész és édesanyja, Horváth Józsefné
balatongyöröki tojásfestők munkáiból

Március 25. 19.00 óra
ROBERT HARLING
ACÉLMAGNÓLIÁK 
színjáték két részben
Helyszín: BBMMK. Belépőjegy:  3.500 Ft; 2.900 Ft 

A darab hat nő és három év története. A hölgyek beszélnek, mesélnek, fecsegnek
szerelemről, csalódásról, férfiakról, családról, és szinte észrevétlenül bomlik ki
előttünk az életük, titkaik, sorsaik, vágyaik. Az a különös barátságból, hitből, anya-
ságból fontos kapocs, amely az ACÉLNÁL is erősebb, és sajátja a női léleknek.
Mindez sok bájjal, humorral, egy tartalmas estét kínálva a nézőknek.  A Játékszín
előadása. Szereplők: Hernádi Judit, Szulák Andrea, Dósa Zsuzsa, Zsurzs Kati, Er-
délyi Tímea, Bartha Alexandra.
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A fesztivál
médiatámogatója

A részletes program az alábbi honlapokon is olvasható: www.fesztivalkozpontgyor.hu • www.gyor.hu • www.percussiongyor.hu.

Jegyek vásárolhatók: LÁTOGATÓKÖZPONT – GYÔR Gyôr, Baross G. u. 21. • Ny.: h–p.: 9–17 óráig; szo.: 9–15 óráig; v.: zárva Tel./fax: 96/311-771 • 96/336-817 • E-mail: gyor@tourinform.hu
RICHTER TEREM GYŐR Győr, Aradi vértanúk útja 16. • Ny.: h–p.: 10–17 óráig • Tel.: 80/205-015 • E-mail: jegy@gyfz.hu vagy office@gyfz.hu  

Belépőjegyek válthatók az adott rendezvény helyszínén  a műsorkezdést megelőző 1 órával. A műsorváltoztatás jogát a rendezôk fenntartják!

MÁRCIUS 21. 18.00 Egyetemi
Hang versenyterem (egykori Zsinagóga) – díjtalan

LISZT FERENC ZENEISKOLA –
CADENCES EGYÜTTES 
1952 óta meghatározó zenei intézménye váro-
sunknak. A magas színvonalú zenei élethez kap -
csolódva több mint 1000 növendéknek nyújt tanu -
lási lehetőséget szolfézs, vonós, fúvós, pengetős és
ütős hangszereken, valamint zongorán és ma gán -
ének tanszakokon. Az iskolának nagy szerepe van
az ütős zenei élet folyamatos utánpótlásában és az
ütős növendékek állandó szereplői a Győri Nem -
zet közi Ütős Fesztiválnak. 

MÁRCIUS 21. 18.50 – Egyetemi
Hangversenyterem (egykori Zsinagóga) – díjtalan

DRUMS ÜTŐHANGSZERES
EGYÜTTES  
„Az együttes 2004-ben alakult, eleinte egymással és a hang -
szerünkkel ismerkedtünk, pár hónap elteltével már a közönség
is hallhatott bennünket. Kezdetben szű kebb körben rendez -
tünk hangversenyeket, majd egy re szélesebb körben kezdtük
megismertetni a DRUMS ar culatát. Megyei és országos fesz-
tiválokra kaptunk meg  hí vást, mint a Budapesti Tavaszi Fesz ti -
vál, Nyár a Lánchídon, Balatoni Fesztiválok. Több ma gyar és
nemzetközi versenyről számos díjjal tértünk haza. Az együttes
Európa számos országában is koncertezett már.”  

MÁRCIUS 22. 20.30
Richter Terem 

DJAKALI KONE BAND
A Burkina Fasoból érkező fekete ze né -
szek tradicionális nyugat-afrikai zenét
játszanak különféle és különleges hang -
sze reken, mint: djembe, kora, bala fon,
talking dobok, gitár drums and gitár.
Olyan sajátos világzenei hangzásokkal szí-
nesített repertoárt mutatnak be, amely a hamisí-
tatlan fekete Afrika hagyományait és ősi értékeit elevenítik fel. A quartet tagjai
színpompás viseletekben és különleges hang szereiken olyan egyéni hangzás -
világot kép viselnek, amilyet csak ritkán hallhat az európai fül. 

MÁRCIUS 22. 18.00 
Richter Terem előtere 

KONGA CITY GYŐR
Az együttes pergő ritmusa, forró han -
gulatú af ri kai és latin zenéje meg adja a
fesztivál alap han gu latát, hív és vár min-
denkit a 15. jubileumi feszti válra. A
Konga City Győr
csa pa tának tagjai:
Dombóvári Zoltán ,
Hajnik Zoltán,
Her genrőder  Jácint,
Karácsony Balázs,
Horváth Attila.

MÁRCIUS 22. 19.10
Richter Terem 

40 ÉVES A GYŐRI ÜTŐEGYÜTTES
Az együttes ebben az évben ün nepli fennállásának
negyven edik évfordulóját. Ezen idő alatt számtalan
nemzetközi és hazai sikeres be mutatkozással ör -
ven  deztették meg a közönséget. Repertoárukban
az afrikai, latin dob ze néktől ke z d ve, kifejezetten
a mai kor ütő hang sze reire kom  ponált műveken
át, a dallamhangszeres átiratokig, jazzda ra bokig,
sokféle zenemű meg ta lálható. A kü lön bö ző zene tör -
téneti korok más-más hang szerekre írt zenéit nagyon
érde kes és sokszor kor társ  jel legű, szép hangzásvilágban, tán co sok kal és más
vendég fellé pőkkel kiegészülve szólaltatják meg.

MÁRCIUS 21. 19.30 – Egyetemi Hang versenyterem
(egykori Zsinagóga) – díjtalan

BABOS GYULA–HORVÁTH KORNÉL DUÓ
A két világhírű művész egyedi pro duk cióval lép a győri közönség elé,
koncert jükön óri ási szerep jut az im pro vizá ció nak.  Horváth Kor nél, a
világszerte elis mert Kossuth-díjas ütős művész több száz le me zen
mű ködött  köz re, olyan nagy sztá rokkal játszott együtt, mint En ver
Izmailov, Al di Meola vagy Allegre Corea. Babos Gyula Liszt-díjas mű vész
a hazai jazzélet emble ma tikus gitárosa, aki ötvenezer ember előtt játszott
Frank Zappával, de együtt muzsi kált olyan vi lág  sztár okkal is, mint Trilok
Gurtu vagy Tony Scott. 

MÁRCIUS 22. 21.30
Richter Terem

BRIAN TICHY – Közreműködik: Whitesnake Tribute Band 
A fesztivál nemzetközi hírű sztár fellépője Los Angelesből érkezik a fesztiválra. Brian Tichy
New Jerseyben született, hard rockon, a Led Zeppelin, a Kiss, az Aerosmith, az AC/DC és a
Van Halen zenéjén nevelkedett.  Az elmúlt 20 év során a legnevesebb zenekarokban és
muzsikusok mellett – Whitesnake, Billy Idol, a Foreigner, Ozzy Osbourne, Derek Sherinian,
gitározott, énekelt és dalokat is írt. 2003 végétől Tichy egyre nagyobb szerepet játszott a Billy
Idol-dalok társ szerzőjeként. A Devil's Playground, melyet 2004-ben készítettek, 8 Idol/Tichy dalt
tartalmazott. Az album 2005-ös megjelenését lemezbemutató turné követte. A 2010 és 2013 között
a legendás rock szupergroup, az 1977-ben a korábbi Deep Purple-énekes, David Coverdale által alapított
Whitesnake dobosa volt. Dinamikus játéka hallható a banda 2011-ben kiadott stúdiólemezén, mely a Forevermore címet
viselte, és ő dobol a banda két későbbi koncertalbumán, a Made in Japan és a Made in Britain című összeállításokban.

MÁRCIUS 22.
19.00–19.05 – Richter Terem 

A FESZTIVÁL
ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓJA
Köszöntőt mond:
Rózsavölgyi László,
az Oktatási,  Kulturális, Sport
és Turisztikai Bizottság elnöke.
BEST OF 15 ÉV!
A fesztivál legjobb pillanatai.

MÁRCIUS 22–23.
Gyermekek Háza 

CAJON
KURZUS

MÁRCIUS 22. 15.00 
Richter Terem pince 

AFRIKAI
RITMUSOK
WORKSHOP
VEZETI 
DJAKALI KONE  

MÁRCIUS 22. 19.45 
Richter Terem

KŐSZEGI–VASVÁRI 5TET
Kőszegi Imre Liszt-díjas dobos, zeneszerző, tanár, a
magyar jazztörténet egyik legje len tősebb alakja
2014-ben ünnepli 70. szüle tés napját. Ebből az
alkalomból az elmúlt 30 év egyik meg hatá rozó jazz-
mu zsi kusával, Vasvári Pállal új formációt alapított
Kőszegi–Vasvári 5tet néven.  A Rákfogó, az In Line, a
Magyar Jazz Quartet és a Kőszegi Rhytm & Brass után a
Kőszegi–Vasvári 5tet ismét egy saját zenei programmal –
egyéni hang zással fűszerezett produkcióval – mutat kozik be a győri közön ség nek.
Közre mű köd nek: Szaniszló Richárd vibrafon és ma rimba, Vasvári Pál basszusgitár,
Hornyai Sándor gitár, Pecze Balázs trombita.

A Győri Ütős Fesztivál keretében, március 22-én hangszerkiállító és forgalmazó cégek mutatják be termékeiket. A látogatók 14:00 órától megtekinthetik és kipróbálhatják a tradicionális és legmo der nebb ütőshangszereket. Kiállítók:

Roland East Europe Kft.
www.rolandee.hu

Gustavito Percussion
www.gustavito.hu

Cajonstudio
www.cajonstudio.com

Március 22.
diákjegy 1500 Ft,

felnőtt belépő
3500 Ft

MÁRCIUS 21. 18.20 
Egyetemi Hangversenyterem (egykori Zsinagóga) – díjtalan

KOVÁCS GÁBOR–
FEKECS ÁKOS–
PAPP CSABA 
Fekecs Ákos ötleteit, kompozícióit saját zenekar-
ban, az Infinity-ben valósítja meg. Papp Csaba a
szentgotthárdi Takács Jenő Zeneiskola ütő tanszakán
kez dett el zené vel foglalkozni, a budapesti Kőbányai
Zeneiskola jelenleg végzős tanulója. Jelen legi zenekarok:
Pace Palmers, Odett, Red Boat Band, Words&Melodies,
Noise Gate. Kovács Gábor 14 éves korában ült a dobok
mögé. Elméleti ismereteiben id. Váray László segítette. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés
csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok több szinten is
• Középfok szinten tartó tanfolyam németbôl
• Érettségire felkészítô tanfolyamok angolból, németbôl
• Spanyol, francia, orosz kurzusok több szinten
• Olasz nyelvvizsga-felkészítés minden szinten
• Fordítások szakképzett fordítók álta

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

MÁRCIUS 8., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:24 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:05 Kerékpártúra
10:35 Kincsünk a ló
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:10 Szabadság tér '89
12:55 KorTárs 
13:35 A világörökség kincsei
13:55 Telesport
16:00 Szeretettel Hollywoodból 
16:30 Az ég, a föld, a férfi és a nő 
17:30 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A következő! 
21:30 Erdei Zsolt búcsúmérkőzése 
23:30 A Hírhedt 
01:30 Ragyogás
02:43 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:45 Mélyvízben 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
08:50 Max Steel 
09:15 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:35 Teleshop
10:35 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:10 Házon kívül 
11:40 a'la CAR 
12:15 4ütem 
12:50 Grundfos Tatabánya KC–

MKB MVM Veszprém –
Férfi kézilabda bajnoki döntő

14:35 Észak és Dél 
16:35 Odüsszeusz és az alvilág

istennője 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Bérgyilkosék 
21:25 Másnaposok 
23:25 Börtönvonat Yumába 
01:50 Rejtélyek asszonya – 

Az orosz kapcsolat 
03:20 Gálvölgyi-show 

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

Az egészség iskolája 
11:10 Állatőrség 
11:40 Babavilág 
12:10 Tűsarok 
12:40 13-as raktár 
13:40 Édes élet 
14:50 Édes élet 
16:00 Családi titkok 
17:00 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Magánnyomozók 
20:00 E.T. – a földönkívüli 

22:25 Az ének iskolája 
00:30 A verda horda – 

Adj el, vagy hullj el! 
02:00 Luxusdoki 
02:45 Xena 
03:30 Monk – Flúgos nyomozó 

06:40 Öt kontinens 
07:15 Gazdakör(6)
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu 
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Kapásjelző
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers 

Kovács András Ferenc: 
Erdélyi töredék

12:10 Ízőrzők: Tótszerdahely 
12:45 Robbie, a fóka 
13:30 Anna
15:05 Önök kérték!
16:05 Liliomfi 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
20:55 Hogy volt!?
21:55 Kosztümök és újságok 
23:45 Dunasport
00:05 MüpArt – Borlai Gergő: 

Divided koncert 
a Művészetek Palotájában

01:35 Világ-nézet 

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

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 9., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kérdések a Bibliában
09:20 Evangélikus magazin
09:45 Evangélikus ifjúsági műsor
09:50 Isten kezében
10:20 Katolikus krónika
10:30 Görög katolikus Szent Liturgia
12:10 Hírek
12:20 Hétköznapi kifutó 
12:55 FIFA World Cup 2014
13:25 Telesport – Sport 7
14:00 Út Rióba
14:30 Három nagymamám volt 
14:50 A legjobb kor 
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Egy lányról 
23:20 Legjobb szándék 
01:00 MüpArt classic – 

Schubert remekművei
02:50 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:45 Mélyvízben 
05:30 Gossip girl – A pletykafészek 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:25 Max Steel 
09:50 EgészségKalauz 
10:25 Teleshop
11:20 Kalandor
11:50 Havazin
12:25 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:05 Glee – Sztárok leszünk! 
14:10 Melyik az igazi? 

16:10 Kincs, ami nincs 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 X-Men kezdetek: Farkas 
22:00 Felültetve 
23:50 Portré 
00:30 Parfüm – 

Egy gyilkos története 
03:05 Cobra 11 
03:35 Nincs információ

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

00:00 Amerikai szépség 
02:05 Psych – Dilis detektívek 
02:50 A férjem védelmében 
03:35 A férjem védelmében 

04:30 Táncvarázs
05:25 Élő népzene
05:50 Virágzó Magyarország
06:15 Világ-nézet 
07:10 Isten kezében 
07:45 Gazdakör
08:15 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:30 Lyukasóra
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Múzeumtúra 
12:35 Ízőrzők: Szigliget
13:10 Egy éj Velencében 
14:25 Hazajáró 
14:55 Szerelmes földrajz
15:25 Hogy volt!?
16:20 Évforduló 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Egy történet, egy zene
19:05 Önök kérték!
20:00 Fekete gyémántok 
21:25 Húsz óra 
23:15 Dunasport
23:30 Heti Hírmondó
00:00 Klubszoba

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

férfi kézilabda-bajnoki mérkőzés 
17:30 Széchenyi Híradó (ism.)
18:00 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Városvezető (ism.)
19:45 Rejtett tájakon (ism.)
20:45 KultÓra (ism.)
21:45 Konkrét (ism.)
22:00 Városvezető (ism.)
22:30 Rejtett tájakon (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
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07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 TV shop
17:25 ETO FC–PMFC NB I-es 

labdarúgó-mérkőzés 
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Ráta
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Ráta (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 12., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok – 

Marton Zsolt baptista lelkész
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:35 Gasztroangyal 
14:35 Különleges mentőalakulat 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 On The Spot: Diktátorok 

gyermekei 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban
23:05 Summa
23:35 KorTárs 
00:05 Rex felügyelő 

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

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt 
21:55 Szulejmán 
23:25 Házon kívül 
23:55 Reflektor 
00:15 Kraken – A mélység csápjai 
02:05 A szív útjai 
03:05 A szív útjai 

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

MÁRCIUS 11., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:05 Unser Bildschirm
13:40 Hacktion Újratöltve 
14:40 Elcserélt lányok 
15:25 A múlt fogságában 
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:25 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:20 Bosszú 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:55 Sporthírek
22:58 Verssor az utcazajban
23:05 Hungaro – Magyarok 

Dél-Amerikában 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 Elcserélt lányok 
01:30 Everwood 
02:18 Műsorszünet

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

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

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

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

a legendák velünk élnek 
00:30 Reflektor 
00:45 A főnök 
01:50 Havazin 
02:15 A Grace klinika 

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

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:05 Közbeszéd
09:30 Magyar elsők
09:50 Nóvum 
10:20 A hegyi doktor 
11:05 Az öt zsaru 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers Tóth Éva: Szótár
14:30 Na végre, itt a nyár!
14:55 Hogyan működik?
15:20 Darabokra szaggattatol
15:55 Séta a Wein-kút körül
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:30 Mire megvénülünk 
21:25 Hírek
21:35 Dunasport
21:40 Brazil 
00:00 Kultikon 
00:15 Könyvajánló – Sirokai Mátyás: 

A Beat tanúinak könyve
00:25 A kétarcú ember 

MÁRCIUS 10., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok – 

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

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

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

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

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

08:30 Híradó 8:30
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd
09:40 Élő egyház
10:10 Isten kezében
10:35 Rome Reports
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:30 Na végre, itt a nyár!
15:05 Hogyan működik?
15:30 Városrajzolatok - Budapest 
16:00 10 éves a Székely Nemzeti Tanács
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:30 Az öt zsaru 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Dokureflex 
21:31 Élhetővé tenni az életet 
22:25 Kultikon 
22:40 Könyvajánló – Bálint Ágnes: 

Frakk, a macskák réme
22:50 Sportaréna

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Ráta (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 Veszélyzóna (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Veszélyzóna (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Városvezető (ism.)
08:45 Rejtett tájakon (ism.)
09:45 ETO-SZESE–Gyöngyös NB I-es

férfi kézilabda-bajnoki 
mérkőzés  (ism.)

11:05 TV shop (ism.)
17:25 Futsal Magyar Kupa döntő 
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Arrabona évszázadai (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Arrabona évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:05 Könyvajánló – Kóka Rozália: 
Egy asszon... két asszon...

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:30 Sportaréna
10:10 A hegyi doktor 
11:00 Mire megvénülünk 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers Kemenes Géfin László: 

Zrínyi harmadik éneke
14:30 Na végre, itt a nyár!
15:05 Hogyan működik?
15:30 Univerzum – Négy Alpok
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:40 A hegyi doktor 
20:30 Megtörtént bűnügyek 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:50 Ginger és Fred 
23:55 Kultikon 
00:10 Könyvajánló – Kóka Rozália: 

Egy asszon... két asszon...
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A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

KARBANTARTÓ/GONDNOK

Elérhetôség: Rudoph Autóipari Logisztikai Kft.
Fördôs Beáta • tel.: 70/378-4369 • beata.fordos@rudolph-log.com

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

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

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

MÁRCIUS 13., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:05 Alpok-Duna-Adria
13:35 Summa
14:05 Útravaló
14:20 Különleges mentőalakulat 
15:10 A múlt fogságában 
16:05 Híradó+
16:20 Rex felügyelő 
17:10 Szerencse Híradó 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek 
22:15 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:09 Verssor az utcazajban
23:15 A rejtélyes XX. század 
23:45 Történetek a nagyvilágból 
00:15 Rex felügyelő 
01:05 Különleges mentőalakulat 

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

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt 
21:55 Rejtekhely 
23:55 Brandmánia 
00:35 Reflektor 
00:50 Dollhouse – A felejtés ára 
01:50 a'la CAR 
02:20 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

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

08:00 Könyvajánló –
Csernák Árpád: Panzió

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Nyelvőrző 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Akadálytalanul
10:00 A hegyi doktor 
10:50 Megtörtént bűnügyek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers – Weöres Sándor: 

A mult naplója
14:30 Erdélyi történetek 
15:05 Hogyan működik?
15:35 Univerzum 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Életképek
19:40 A hegyi doktor 
20:30 A falu jegyzője 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:55 Megszállottak 
23:30 Kultikon 
23:45 Könyvajánló –

Csernák Árpád: Panzió

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Veszélyzóna (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Veszélyzóna
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Credo (ism.)
20:30 Épí-tech
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Credo (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 14., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:05 Esély
13:35 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban
13:55 Történetek a nagyvilágból 
14:30 Különleges mentőalakulat 
15:20 A múlt fogságában 
16:10 Jövő-időben
16:15 Híradó+
16:30 Rex felügyelő 
17:20 Híradó
17:35 Ridikül 
18:25 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Párizsi mentősök 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban
23:15 A Kossuth- és Széchenyi-díjak 

átadása
00:20 Rex felügyelő 

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

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

A családi játszma 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt 
21:55 A zöld íjász 
22:55 Gyilkos elmék 
23:55 Reflektor 
00:15 Odaát 
01:15 Kalandor
01:50 Az egység 
02:40 4ütem 
03:10 A szív útjai 

04:15 Aktív 
04:35 Családi titkok 
05:25 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:40 Édes élet 
21:55 Jóban Rosszban 
22:50 A Skorpiókirály 3. – 

Harc a megváltásért 
00:55 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Szellemdoktor 
02:45 Maricruz 
03:30 Eva Luna 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül
10:00 Credo (ism.)
10:30 Épí-tech (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Credo (ism.)
18:25 Épí-tech (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Nyugdíjasegyetem
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Nyugdíjasegyetem (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
07:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből
08:00 Könyvajánló –

Weöres Sándor: Füves könyv
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra 
09:00 Közbeszéd 
09:30 Szerelmes földrajz
10:00 A hegyi doktor 
10:50 A falu jegyzője 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:30 NB 2 (Ness Hungary) 

labdarúgó-mérkőzés
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Életképek 
19:45 A hegyi doktor 
20:30 Rocca parancsnok 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Szigorúan ellenőrzött vonatok 
23:05 Kultikon 
23:20 Könyvajánló –

Weöres Sándor: Füves könyv
23:30 Zenekari próba 
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

DER SCHWÄ-
BISCH-BAYERI -
SCHE TANZCLUB
startet am Montag,
den 10. März, zwis-
chen 17:30 Uhr

und 19:30 Uhr  für Erwachsene im József Attila
Kulturhaus. Weitere Informationen sind unter den
Telefonnummern 96/421-740 bzw. 30/650-1564
erhältlich. Die Veranstaltung wird unterstützt
durch die Győrer Deutsche Selbstverwaltung.

BÁB ON AIR – Am
Welttag des Puppenthe-
aters wollen die Puppen
aus dem Dunkel der
Kammer in den Son-
nenschein ausbrechen.
Gesagt, getan; an ihren
Ohren gepackt entfüh-
ren wir sie in den lauen
Frühlingswind. In mehr
als 20 Orten feiern insge-
samt vierzig teilnehmen-
de Puppentheater, unab-
hängige Ensembles,
Lehrinstitutionen, Grup-
pen und Fachorganisati-
onen am 21. März den
Welttag des Puppenthe-
aters. In Győr, überlässt
das Vaskakas Puppen -
theater die Strasse dem
Zauber der Bühne.

FUSSBALL Der Győrer ETO FC
empfängt am Samstag um 20 Uhr im
ETO Park den Verein aus Pécs. Die
Gyorer, die sich auf ihr erstes Spiel in
der Meisterschaft in diesem Jahr vor-
bereiten, betreten den Rasen in der
Hoffnung drei Punkte mitzunehmen.

FRAUENBASKETBALL Der Hat-Agro
UNI Győr Verein empfängt am Samstag
um 18 Uhr in der Mittelphase der Meis-
terschaft die Mannschaft aus Cegléd. Die
Heimmannschaft rechnet sich bei dem
Match, das in der Magvassy Mihály
Sporthalle stattfindet, klare Chancen aus.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

MÄNNERHANDBALL Am Samstag um 18
Uhr empfängt der ETO-SZESE in der Univer-
sitätssporthalle in der letzten Runde der
Grundphase die Mannschaft aus Gyöngyös.
Die Grün-Weißen bereiten sich bei dieser Be-
gegnung schon auf eine Verlängerung vor. 

SONATEN – Konzerte
der Győrer Musiklehrer.
Am 03. März ab 18:30
Uhr bieten die Lehrer des
Varga Tibor Instituts für
Musik der Győrer Univer-
sität, dr. Déri György, Univ-
Doz., am Cello und dr. Al-
szászy Gábor, Univ.-Doz.,
am Piano dem kunstlieb-
habenden Publikum im
Konzertsaal der Széche-
nyi István Universität das
Erlebnis eines Kammera-
bends. Im Programm des
eintrittsfreien Musikereig-
nisses finden sich Beetho-
ven: Sonate in G-Moll,
Op.5 No.2, Debussy: So-
nate und D. Sosztakovics:
Sonatenwerke.

Zum Anlass des 75. GE-
BURTSTAGES DES FO-
TOKÜNSTLERS DÁNI-
EL ISTVÁN, der mit dem
Goldenen Diplom und dem
Preis für sein Lebenswerk
ausgezeichnet wurde, er-
wartet die vom VOKE
Arany János Kulturhaus
und dem Győrer Fotoklub
Verein unter dem Titel „Eu-
ropäische Momente” orga-
nisierte Fotoausstellung al-
le Interessenten. Die Aus -
stellung kann bis 08. April
täglich von 10-17 Uhr be -
trachtet werden. Ort der
Ausstellung: Arany János
Kulturhaus.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

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

KULTURÁLIS kínáló

BÁB ON AIR – A
bábszínházi világna-
pon a bábok ki akar-
nak szabadulni a sö-
tét raktárból a napsü-
tésre. Mi sem egy-
szerűbb ennél; fülük-
nél fogva kicsipeszel-
jük őket a langyos ta-
vaszi szélbe. Több
mint húsz települé-
sen mintegy negy-
ven résztvevő báb-
színház, független
társulat, oktatási in-
tézmény, csoport,
szakmai szervezet
ünnepli március 21-
én a bábszínházi vi-
lágnapot. Győrben, a
Vaskakas Bábszín-
ház utcája ad színte-
ret a varázslatnak.

1848–49-ES FORRADALOM és szabadságharc tisz-
teletére kerületi ünnepséget rendeznek a Bezerédj-kas-
télyban március 14-én. Szabó János huszárszázados
emlékművénél történelmi zászlók kíséretében kezdődik
megemlékezés 16.30-kor (rossz idő esetén elmarad).
17 órakor kezdődő rendezvényen közreműködnek a Ménfőcsanaki Pe-
tőfi-iskola diákjai és énekkara, a Ménfőcsanaki Férfikórus, Spanicsek Attila táro-
gató. Koszorúzással és gyertyagyújtással zárják a megemlékezést a Kopjafánál.

SZONÁTÁK – győri művésztanárok hangverse-
nye. A győri egyetem, Varga Tibor Zeneművésze-
ti Intézetének tanárai, dr. Déri György gordonka-
művész, egyetemi docens és dr. Alszászy Gábor
zongoraművész, egyetemi docens kamaraestje
ad élményt a művészetet kedvelő közönségnek
a Széchenyi István Egyetem Hangversenytermé-
ben március 3-án 18.30-tól. A belépődíj nélküli
zenei esemény műsorában Beethoven: g-moll
szonáta Op.5 No.2, Debussy: Sonata és D. Sosz-
takovics: Sonata művek szerepelnek.

A Győri Alkotók NAPÓRA Egyesülete tagjának, Zug-
mann Ilona foltvarró céhmesternek kiállítása nyílik
március 14-én 14 órakor a győri Kálvária Utcai Ének-
zenei Általános Iskola hangversenytermében. A meg-
nyitón köszöntőt mond Szöllősi Zoltánné, az iskola in-
tézményegység-vezetője, verset mond Ferenczy Klára,
az egyesület tagja, hegedül Zugmann Árpád és éne-
kel a Mákvirágok népdalcsoport. A tárlat április 15-ig
munkanapokon 8 és17 óra között tekinthető meg.

HOLT KÖLTŐK TÁRSASÁGA című filmet tekinthetik
meg az érdeklődők március 11-én 18 órakor a Filo-Pont-
ban, a Kálóczy tér 15. szám alatt. Egy ifjú lelkeket lángra

lobbantó különc irodalomtanár kezdi meg varázslatos működését 1959-ben a Wel-
ton Akadémia ódon falai között. Lapról lapra tépeti szét diákjaival a tankönyvet, mert
azt akarja, hogy felfedezzék: életük maga a költészet. „Carpe diem! – Ragadd meg
a napot!” Mi a bölcs mondás valódi értelme? Hogyan lehet az életünk rendkívüli?
Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk, a filmvetítést követő be-
szélgetésen. Belépődíj: 600 Ft, kedvezménnyel: 500 Ft.

MENEDÉK – Soltis Lajos Színház mozgásszínházi előadása
tekinthető meg az Újvárosi Művelődési Házban, március 22-
én 18 órakor. Asylium egy panzió az elképzelt Kelet-Európa
képzelt háború utáni időtlenségében, melyet egy család – a ka-
tonaözvegy anya, a fia és a lánya – vezet. Az ő rideg, gyöngéd-
ségtől és szenvedélytől mentes világukba érkeznek az utazók:
három különleges, magabiztos férfi. Ők „viszik táncba” a két
később érkező szereplőt, egy leszerelt katonát és a szeretőjét.
„Véletlenszerűen” összeverődött emberek közös lélekörvénye
ez az egyetlen éjszaka – testekben elbeszélve.

SVÁB-BAJOR TÁNCKLUB indul március
10-től hétfői napokon, 17:30 és 19:30 között fel-
nőtteknek a József Attila Művelődési Házban.
További információ a 96/421-740 és a 30/650-
1564-es telefonszámon kérhető. A program tá-
mogatója a győri Német Önkormányzat.

KOVÁCS KATI zenekaros
nagykoncert lesz március 13-
án 19 órától a BBMMK-ban.
Jegyeket a helyszínen, a
Győr+ Pavilonban és a Látoga-
tóközpontban lehet vásárolni.

KNEIZL RE-
BEKA fest-
ménykiállítá-
sa tekinthető
meg a Kozi
Drink Bárban
március 10-
én 17 órától.

HORVÁTH GÁ-
BOR gitárestjére
várják a zenerajon-
gókat március 9-
én 18 órától a Kozi
Drink Bárban.

DÁNIEL ISTVÁN aranydiplomás és élet-
műdíjas fotóművész 75. születésnapja alkal-
mából rendezett Európai pillanatok című fo-
tókiállítására várja az érdeklődőket a VOKE
Arany János Művelődési Ház és a Győri Fo-
tóklub Egyesület. A kiállítás megtekinthető
április 8-ig, naponta 10–17 óráig. A kiállítás
helyszíne: Arany János Művelődési Ház.

„MIÉNK A VILÁG!” sorozat követke-
ző előadására várják az érdeklődőket
a Bezerédj-kastélyban március 10-én
17:30-tól. Az előadás során képet kap-
hatunk egy belső-kínai tartomány
helyzetéről, bemutatják a zsúfolt és
nyomasztó tartományi fővárost,
Csangsat és a hagyományos életet.
Az érdeklődők a kínai szokások és
mindennapok világába is bepillantást
nyerhetnek. A belépés díjtalan.

FERENCZY TAMÁS festőművész kiállítását
a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosz-
szabbítja látogatói szá-
mára a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér. A tárlat
március 17-ig tekinthe-
tő meg 14 és 18 óra kö-
zött.

MAGYARÓSI PÉTER fotó-
művész „Tündérmesék” című
fotókiállításának ad otthont a
Marcal Étterem március 13-án
17 órától. A kiállítást megnyitja
Dániel István fotóművész.



FELHÍVÁS

24 / + / 2014. március 7.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Folyamatosan zajlanak a fejlesztési
munkák Kiskuton. Az állatkert mel-
lett folyik a park és a Győr Aréna par-
kolójának kialakítása. A területet a
tavaly júniusi árvíz sem kímélte, ami
miatt az állatállomány egy részét át
kellett telepíteni. A helyreállítási
munkálatok ugyan néhány hét alatt
befejeződtek, a veszélyessé vált fák
kivágását összehangolták a parkoló
területrendezésével. A munka már
befejeződött, jelenleg pótolják a fá-
kat. Elsőként az állatkert kerítését

HIRDETÉS ÁLLATKERT

Fejlesztések az állatkertben
szegélyező platánfákat ültették ki. A
szokásosnál korábban beköszöntő
tavasz kedvező volt a park fejleszté-

sére, az állandó építési munkák ha-
tására sok újdonsággal találkozhat-
nak az ide látogatók. A tavaly át-
adott afrikai bemutatótér első „állo-

másaként” megnyitott Szudán után,
további kifutókat alakítanak ki. Az új
antilopházat mára birtokba vették a
jávorantilopok. A park munkatársai
köszönik az állatkert látogatóinak
megértését, a területrendezéssel
felmerülő esetleges kellemetlensé-
gekért. Az elkészülő átalakítások
maximálisan hozzájárulnak, hogy az
idelátogatók egy tartalmas, élmé-
nyekben gazdag napot töltsenek el
az intézményben. 

A felújításokról képek megte-
kinthetők az állatkert honlapján:
www.zoogyor.com

Gyôr Telekom üzletek:

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

LSS' Com Kft.:

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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. március 28-án licit útján értékesíti:

• Győr, Rákóczi F. u. 12.; Lakóház. udvar, gazdasá -
gi épület; Hrsz: 6696; Teleknagyság: 455 m2; Ki-
kiáltási ár: 55.800.000 Ft,

• Győr, Teleki L. u. 40.; Kultúrház; Hrsz: 6972; Telek-
nagyság: 1232 m2; Kikiáltási ár: 134.900.000 Ft,

• Révfülöp, Kacsajtosi u.; Hétvégi ház és gazdasági
épület; Hrsz: 2396; Teleknagyság: 8532 m2;
Kikiáltási ár: 36.150.000 Ft,

• Győr, Ady E. u. 71. mögött; Ép. telek; Hrsz:
10343/3; Teleknagyság: 807 m²; Kikiáltási ár:
19.250.000 Ft + 27% ÁFA,

• Győr, Somos u. és Bokréta u.; 4 db ép. telek;
Hrsz: 9301/6;7;9;10; Teleknagyság: 886; 866;
854 és 900 m2; Kikiáltási ár: 9.610.000 Ft +
27% ÁFA; 9.410.000 Ft + 27% ÁFA;
9.280.000 Ft + 27% ÁFA és 9.770.000 Ft +
27% ÁFA,

• Külső vasút sor; 2 db ép. telek; Hrsz: 41657/8;12;
Teleknagyság: 2027 és 1777 m2; Kikiáltási ár:
5.490.000 Ft + 27% ÁFA és 4.820.000 Ft +
27% ÁFA.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdál-
kodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-
239) valamint az interneten (www.gyor.hu Önkormány-
zat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐk meg.

KARDIREX EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
(Táncsics M. u. 43.)

Kardirex Egészségügyi Központ
és a SPEEDFIT Fitnesz Stúdió szervezésében

A Súly(fel)ejtôk Klubjának célja, hogy az ideális testsúly
eléréséhez és megtartásához hozzásegítse a hozzá for-
dulókat. A komplex program keretében állapotfelmérô
orvosi vizsgálat, szakasszisztens segítségével egyéni íz-
lésnek megfelelô étrend összeállítása, gyógytornász, il-
letve személyi edzô segítségével személyre szabott ed-
zésterv és folyamatos támogatás biztosítja a sikert.

Következô ingyenes tájékoztató elôadásunk:

2014. március 10.
18 óra

Az elôadás helyszíne:
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Azt hiszem bátran állíthatom, hogy sokunknak
van hitele, de nem mindegy, hogy milyen. Általá-
ban egyszer felveszi az ember és utána csak fizeti
körültekintés nélkül. Pedig érdemes lenne követ-
ni a piaci eseményeket és ennek megfelelően el-
lenőrizni, hogy annál a hitelnél, amit fizetünk,
nincs-e kedvezőbb. Általános tévhit, hogy a hitel-
kiváltás óriási költségekkel jár, hát nem. 

Akinek két évnél régebbi kölcsönszerződése
van, nézesse meg nálunk, teljesen díjmentesen,
hogy most mennyi lenne a törlesztő részlete egy
másik banknál. Higgye el, szinte minden esetben
tudunk Önnek spórolni. Ennek a legfőbb oka az
alacsony jegybanki alapkamat. Ennek a hitelkivál-
tó hitelnek a kamata, akár jóval 6% alatt is lehet.

Váltson jobbra, hitelkiváltás egyszerűen

KIEMELT ajánlataink

www.edesotthongyor.hu

Most biztos arra gondol, hogy ez milyen macerás,
munka mellett erre nincs idő. Mindössze annyit kell
tennie, hogy behozza hozzánk a kölcsönszerződést,
kalkulálunk, majd ha kedvező az ajánlat, akár egy
hét alatt lebonyolódik a kiváltás. Egyszerűsített do-
kumentáció benyújtásával igényelheti, és ami a leg-
fontosabb, díjmentesen! NINCSENEK REJTETT
KÖLTSÉGEK! Keressen minket bizalommal!

Cégünk teljesen banksemleges, ezért azoknak is szí-
vesen segítünk, akik most állnak a hitelfelvétel előtt.
Megtaláljuk az Ön számára a legkedvezőbb konstruk-
ciót, percek alatt, nem kell bankról bankra járni.

Kelemen Ildikó
06-70/866-7426
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

ÉDES OTTHON INGATLAN IRODA
Győr, Mónus Illés u. 38. • www.edesotthongyor.hu 

Búza Tímea 06-70/425-5590
info@edesotthongyor.hu

Győr-Ménfőcsanakon eladó ez a 2 éves csa-
ládi ház. Gyönyörű burkolatok,magas minő-
ségű konyhabútor került beépítésre. A für-
dőszoba ékessége egy exkluzív pezsgőfür-
dős kád. Elosztását tekintve 3 szoba+nappa-
li.Az ingatlanhoz garázs is tartozik. A telek
mérete 650 nm.Hívjon, az árban biztos meg-
egyezünk! Ár: 34,9 M Ft.

Marcalváros I-en Lajta utcában eladó ez a
63 nm-es, erkélyes, szépen felújított panel-
lakás. Az erkélye parkra néző, közel van a
posta, iskola és boltok. Emeletenként csak 2
lakás van a lépcsőházban, ezért nagyon ren-
dezett. A lakáshoz tarozik egy 13 nm-es tá-
roló és csak 3 lakással közös. A bejárati ajtó
is cserélve lett biztonságira. Azonnal költöz-
hetően várja új tulajdonosát. Ár: 11,3 M Ft.

Győr-Szigetben csendes utcában eladó ez a
42 nm-es első emeleti téglalakás. A konyha
egy tágas, világos nappalival egy légteret alkot,
melyből egy fél szoba nyílik.  A lakáshoz tar-
tozik az udvaron egy fedett kocsibeálló is,
mely külön megvásárolható. Ára: 350 000 Ft.
Alacsony rezsiköltségű. Ideális kis családok
számára. Játszótér és boltok a közelben talál-
hatók. Nézze meg! Ár: 12,5 M Ft.

Győr-Újváros nyugodt részén eladó ez a 69 m2-
es, első emeleti téglalakás. Elosztása  nagyon jó,
nappalival + 2 szobával. Igényes burkolatok, vi-
lágos terek jellemzik az ingatlant. A lakás felett
a tetőtér alkalmas egyéb tárolóhelységnek. Az
udvarban kocsibeállási lehetőség. Kisgyermekes
családosoknak is kiválóan alkalmas, mert ren-
delkezik saját kis udvarrésszel. Ár: 14,5 M Ft.

Győr-Nádorvárosban, eladó ez a 61 nm-es, 2.
emeleti téglalakás. Pár éve  megtörtént a veze-
tékek  teljes cseréje.  A szobák parkettásak, a
többi helyiség járólapos. A nyílászárók mű-
anyagok, redőnnyel, szúnyoghálóval felszerel-
tek. A lakáshoz 6 nm-es  erkély és egy tároló
tartozik. Alacsony fenntartási költségek jellem-
zik, illetve egyedi gáz (konvektoros) fűtés van.
Parkolásra zárt udvarban van lehetőség. Nézze
meg! Ár: 14,5 M Ft.

KIHAGYHATATLAN ÁR!!!
Győrújfalun új gazdájára vár ez a 80 nm-es
ikerház, melynek közös fala nincs a szom-
széddal. Elosztását tekintve 3 szoba + nap-
pali. Az ingatlanhoz 400 nm telek és kocsi-
beálló is tartozik. 30 cm-es porotherm tég-
lából, 10 cm dryvitszigeteléssel, igényes
műanyag nyílászárókkal került kivitelezés-
re. Két hét alatt költözhető! AZ ÁRBAN
BIZTOS MEGEGYEZÜNK! Ár: 17,9 M Ft.

Győr-Szabadhegyen eladó egy I. emeleti,
66 nm-es társasházi téglalakás. Elosztása
egy amerikai konyha, nappali terasszal és 2
félszoba. A lakáshoz tartozik egy közös tá-
roló és gépkocsibeálló. Nézze meg ezt a
hangulatos lakást, biztos meg tudunk egyez-
ni az árban. Ár: 18,6 M Ft.

Marcalváros I-en, az Ikva utcában, a 10. eme-
leten eladó ez a 68 nm-es, 3 szobás erkélyes
panellakás. Az ingatlan teljesen felújított, új
nyílászárókkal, redőnnyel, panorámás kilátás-
sal. A nappali parkettás, a másik 2 szoba pad-
lószőnyeges. A fürdőben zuhanyzó került ki-
alakításra. Boltok, játszótér, orvosi rendelő,
buszmegálló pár lépésre. Ha szereti a nyugal-
mat, érdemes megfontolnia. Ár: 11,3 M Ft.

Győr-Ménfőcsanak csendes zsákutcájában
épült ez a 6 lakásos társasház, melyben még
ez az utolsó 85 nm-es dupla erkélyes lakás
eladó. Elosztását tekintve 3 szoba + nappali.
Az ingatlan 30-as porotherm téglából épült
10 cm dryvitszigeteléssel. A fűtésről kon-
denzációs kazán gondoskodik, a hideg bur-
kolatú helyiségekben pedig padlófűtés van.
Emelt szintű fűtéskészen kerül átadásra,
festett falakkal. Két hét alatt költözhet. A la-
káshoz kocsibeálló is tartozik. Illetékmen-
tes, szoc.pol igényelhető. Ár: 17,3 M Ft.

Győr-Újvárosban eladó ez az I. emeleti 80
m2-es téglalakás. A társasház 2007-ben
épült. A lakás áll egy tágas nappaliból, kü-
lön étkező, konyha, 2 hálószoba. Minőségi
anyagok és különleges kialakítás jellemzi
az ingatlant. A belső udvar szépen parko-
sított, gyermekes családok számára jól ki-
használható. Mélygarázs bérelhető vagy
vásárolható hozzá. Tehermentes az ingat-
lan. Ár: 19,9 M Ft.

Győr-Belvárosban eladó ez a nagyon igé-
nyesen felújított, 3. emeleti, 64 nm-es lakás.
Elren dezése 2 szoba és egy nagy nappali,
használható erkéllyel. Tájolása K-Ny-i. Új
fűtésrendszerű, 3 rétegű új ablakokkal, re-
dőnnyel és klímával felszerelt, valamint be-
épített szek ré nyek kel. Tartozik még hozzá
egy tároló és egy külön megvásárolható ga-
rázs is. Ár: 17,5 M Ft.

Győr-Szigetben a Kiss Ernő utcában kiadó
ez az  első emeleti, 50 nm-es, 2 szobás mi-
nőségi lakás. Igényes burkolatok, világos te-
rek jellemzik a lakást. Az ingatlan ékessége
a gépesített konyhabútor. Rengeteg pakolá-
si lehetőséget biztosítanak a beépített búto-
rok. A lakáshoz tartozik egy zárt udvari ko-
csibeálló. Bútorozatlanul 100.000 Ft + re-
zsi/ hó + 2 havi kaució.

Dunaszegen eladó ez a 150 nm-es gyönyörű
családi ház, mely 2009-ben épült. Minden ext-
rával felszerelt ingatlanhoz 863 nm telek tar-
tozik. Elosztását tekintve nappali + 3 szoba.
Tágas nappaliból a 15 nm-es teraszra lehet ki-
lépni. A konyha teljesen gépesített, a ház víz-
lágyítóval és víztisztítóval is ellátott. Egyéb
extraként említeném, a falba épített porszívót,
kandallót is. A fűtés radiátorral és padlőfűtés-
sel is működik, kétkörösen van kötve, ezért
külön üzemel. A napkollektor, a szauna, a szo-
lárium és a riasztó is elő van csövezve.A ház
38-as porotherm téglából épült, 8 cm-es szige-
teléssel, ezért a rezsi különösen alacsony. A
ház külső színezése még elmaradt, ezért olyan
színt választhat, ami Önnek megfelelő. A kert
gyönyörűen parkosított, sőt a gyerekeknek
pompás játszótér is készült. Hívjon, ha igé-
nyes ingatlant keres megfizethető áron!

Győr-Révfaluban a Malomsok sétányon ki-
adó egy 45 m2-es 2 szobás 2. emeleti lakás.
Bútorozatlanul, azonnal költözhetően kia-
dó! 80.000 Ft+ rezsi/hó + 2 havi kaució.
Hosszú távú bérlés esetén alkuképes!
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

Február végén kezdte a közterületi fa-
kivágásokat a Győr-Szol Zrt. A cég a
polgármesteri hivatal határozatának
megfelelően, szakmai irányelvek fi-
gyelembevételével végzi a munkát.

Ott vágják a fákat, ahol az baleset-
veszélyes vagy balesetveszélyt okoz, a
növény egészségi állapota indokolja,
közművek vannak veszélyben, vagy fej-
lesztések miatt más növényeket telepí-
tenek. A munka Győr-Szabadhegyen,
a József Attila utcában kezdődött, s
minden városrészt érint. A március kö-
zepéig kivágott fákat a Győr-Szol Zrt. a
határozatokban szereplő időpontig az
előírásoknak megfelelően pótolja. A
program szerint végzett fakivágások
során keletkező faanyagot a Győr-Szol
Zrt. a komposzt-előállítás egyik alap-
anyagaként hasznosítja.

kép és szöveg: pannon-víz 

Az idei Víz Világnapja szervezői meg-
újult formában szeretnék felhívni a fi-
gyelmet az ivóvíz fontosságára. Minden
eddiginél színesebb pályázati lehetősé-
geket kínálnak, gyermekrajzokat, pla-
kátokat, facebook címlapterveket, vi-
zes-vicces képeket, alkotásokat várnak.
Az egyik legnépszerűbb program a Víz
Világnapi séta, egy ilyenre kísértük el az
Öveges-iskola hatodik osztályát.

A gyerekek a víziközmű-terepasztalon ismerhet-
ték meg, hogyan jut el az ivóvíz a házakba és ho-
gyan folyik el a szennyvíz a tisztítóig. Az üzemlá-
togatáson Orsós Botond és Bánovics Barna
ügyesen felelt a víztornyos kérdésekre, Bólya
Bettinával végigkövettük a szennyvíz útját Vá-
mosszabadiból a győri szennyvíztisztítóig. Feix
Lilinek a szerencse is kedvezett, amellett, hogy
ügyesen felelt a kérdésekre, egy pannon-vizes
fémkulacsot nyert. Kajos Alexandra megfejtette,

kép és szöveg: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. rendhagyó természet-
védelem-órákkal segíti a hulladékgaz-
dálkodási rendszer működéséhez, a ter-
mészet és a környezet védelméhez kap-
csolódó információk széles körű terjesz-
tését. Az iskolákban és egyetemeken
zajló előadások során szó esik többek
között a hulladékok fajtáiról, a csomago-
lóanyagokról, a tudatos vásárlásról, a
hulladékkal való otthoni bánásmódról,
a szelektív hulladékgyűjtésről, a hulla-
dékudvarokról és az újrahasznosításról.

A Győr-Szol Zrt. a múlt héten a
Győri Speciális Szakiskola 9. E és 10.
évfolyamos diákjaival osztotta meg já-
tékos formában az érdekességeket és

Vizes séta, világnap előtt 
miből készült a terepasztal vastalanítómakettje.
Gulyás Dávid szintén több hűtőmágnest gyűj-
tött be a jó válaszokért.

A gyerekek érdekesnek találták, hogy ott
tölthették meg palackjaikat, ahonnét a hatal-
mas gépek és szivattyúk az egész várost és a
környező településeket látják el ivóvízzel. Úgy
tudjuk, a Nyugat-magyarországi Egyetem
gyakorlóiskolája mellett az Eötvös-, a kapuvári
Széchenyi- és a börcsi iskola diákjai vágtak
bele a séta szervezésébe, míg az óvodák közül
a Bóbita és az Audi Óvoda tervez hasonlót.
Március 17-ig bárki előtt nyitva a lehetőség,
hogy akár egy sétával, akár plakát, fénykép
vagy rajz készítésével részt vegyen a pályáza-
tokon. A legjobb alkotások készítői értékes ju-
talmat nyernek. Időközben a Magyar Hidroló-
giai Társaság győri csoportja is csatlakozott a
pályázathoz, a legjobb műszaki szemléletet
bemutató munka kapja majd a hidrológusok
különdíját. A világnap győri rendezvényeire
március 21-én kerül sor, részletek a www.pan-
non-viz.hu oldalon olvashatók. 

Harmincéves a sütöde
szerző: nagy csaba
fotó: győr-szol

A napokban volt harminc éve, hogy Bo-
ráros Béla átvette a Virágpiacon talál-
ható Lacikonyhát nagybátyjától. Az év-
forduló alkalmából bemutatkozó vállal-
kozás vezetője elmondta: a Virágpiac
korábban Győr Húspiaca volt. A felho-
zatal olyan nagy volt, hogy az árusok
sora egészen a Petőfi hídig ért. Azóta
a kereskedelem módjai és a vásárlói
igények sokat változtak, a Virágpiac jel-
lege is átalakult. Mindezekkel együtt a
pecsenyesütőnek napjainkban is van

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

ingatlankezelo
Elvárások: minimum középfokú mű-
szaki végzettség, számítógépes fel-
használói ismeretek, B kategóriás jo-
gosítvány
Előny: meglévő szakmai tapasztalat,
vezetői gyakorlat

Fényképes szakmai önéletrajzát a bér-
igény megjelölésével a következŐ cím-
re várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka- és
Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona
út 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írják rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntessék fel az „in-
gatlankezelŐ” jeligét. Jelentkezési ha-
táridŐ: 2014. március 21.

létjogosultsága – állítja Boráros Béla,
akinek a munkásságát a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara oklevéllel ismerte el. A sütöde
törzsközönségének a belvárosiak szá-
mítanak, de sok a visszatérő, vidékről
vagy Szlovákiából érkező vevő is. A vi-
rágpiaci pecsenyésnél a választék
nagy. Helyben fogyasztásra és elvitelre
egyaránt kérhetünk például véres és
májas hurkát, sült kolbászt, sült olda-
last és tarját. A főétel mellé elengedhe-
tetlen kiegészítő a savanyúság és a há-
zi kenyér. A fiatalabb generáció tagjai
az árlapon hamburgert is találnak.

´́

Favágás

Piaci kosár
Véres hurka 220 Ft/10 dkg
Sült tarja 290 Ft/10 dkg
Sült kolbász 310 Ft/10 dkg
Hamburger 450 Ft/db

Természet-
védelem-óra 

újdonságokat. A beszélgetés során
ezúttal érintették az energiatakarékos-
ság, valamint a megújuló és zöldener-
giák legfontosabb kérdéseit is.

A program keretében a tanulók
egy csoportja a Sashegyen található
Hulladékkezelő Központban a gyakor-
lati működést is megtekintette. 

Az iskolai szakmai napot a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központ munkatár-
sai kísérletekkel tették színesebbé.  

A március 15-i nemzeti ünnep miatt
a szombati piacot március 14-én,
pénteken tartja meg a Győr-Szol Zrt.
a Városréti Piacon. Hat és tizennégy
óra között a megszokott választék-
kal várják az érdeklődőket. Az áthe-
lyezett kereskedési napon a City
busz útba ejti a Városréti Piacot. 

Napcsere
a piacon



APRÓ HIRDETÉS

Eladó Gyôr belvárosától 7 percre Likócson, egy 1416 m2-es dupla
telek. A telek gyönyörû környezetben, közel a Mosoni-Dunához,
a töltés mellett, csendes családi házas övezetben helyezkedik el.
Ideális dupla telekként barátoknak vagy testvéreknek, rokonoknak.
A telekre a képen látható látványterv készült!

Ár: 12 millió forint
Érd.: +36-30/936-2517
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E-Heti AKCIÓ!
Kakaós nápolyi 744 Ft/kg
Gyôr, Híd u. 3. Ny.: h—p.: 9-17

A rendelésfelvétel: 70/319-4331
Zimányi Ostya és Édesség Nagykereskedelem

2014. 03. 10—2014. 03. 14 között minimum 1 kg vásárlása esetén.
A készlet erejéig! A kedvezmények nem összevonhatók! 

NYUGDÍJAS AKCIÓ!
Étcsokoládés parány 899 Ft/kg 

Valószínûleg már mindenki nagyon
várta, hogy újra lehessen kapni a

Dragon Powert.

EROTIC CENTER
Gyôr, Zechmeister u. 21. (Rábaparti étterem mellett)

Telefonszám: 30/286-5509

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

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

Asztalfoglalás elérhetőségeinken: 

• Kedvezményes menüajánlatok
• Meglepetés koktélok
• Élőzene

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

ÁLLÁS

Leinformálható középkorú hölgy
takarítást, bevásárlást, pedikűrt és manikűrt vál-
lal! Feleslegessé vált holmijait szívesen elfogad-
nám! Egyedülállóként szükségem lenne rá! 06-
20/211-7884

SZOLGÁLTATÁS 

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

Győr és környékén betegápo-
lást vállalok ápolónői végzettséggel, akár ott la-
kással. Tel.: 06-20/239-3789.

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

Környezetvédelmi szolgáltatás,
tanácsadás, ügyintézés teljes
körűen! Sokéves tapasztalattal, széles körű
referenciákkal vállaljuk kis és nagy cégek környe-
zetvédelmi feladatainak ellátását, nyilvántartásá-
nak vezetését, hatósági ügyintézését, képvisele-
tét. Közeledik a kötelező éves be-
vallások benyújtásának határ-
ideje! Lépjen időben, forduljon
hozzánk bizalommal! Érd./ Tel.:
+36-30/897-0405.

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

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

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

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

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

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

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

Lomtalanítást vállalok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, lakását, felesleges holmit elszállítok. 06-
70/663-2775

EGYÉB

Gondozónőt keresek beteg édes-
anyám mellé! Tel.: 06-30/302-6149.

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

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, satukat, esztergakéseket, menetvágókat,
menetfúrókat, kisgépeket, komplett műhelyeket
vásárolok! Tel.: 06-20/415-3873.

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

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), ké-
peslapot, egyéb papírrégiséget vásárol ma-
gángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 E Ft). Új SZOCPOL, támo-
gatott lakáshitel, árfolyamrögzítés. 06-
20/951-0235

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása és beváltása. 06-70/564-2280

GARÁZS

Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban 16 m2-es garázs.
Irányár: 1,6 M Ft. 06-30/856-9664

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

Győr-Szabadhegyen bejáratott
pékáruüzlet kiadó. Az üzlethelyiség egyéb
tevékenységekre is alkalmas. Tel.: 06-
30/423-3572.

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

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

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

INGATLAN

Győr, Alsókert utcában 784 m2-es
zártkert, víz, villany, téglaépítésű pincével el-
adó. Irányár: 1,3 M Ft. Tel.: 06-96/429-331.

Tét-Ürgehegyben 1106 m2-es szőlő ta-
nyával, berendezéssel, gépekkel eladó! Tel.: 06-
20/543-5771.

Győr-Sashegyen, Sashegyi úton 1115
m2-es zártkerti ingatlan alápincézve, külső szige-
teléssel, fúrt kúttal eladó. Irányár: 4,3 M Ft. Tel.:
06-30/687-3442.

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

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

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

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

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

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

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

LAKÁSCSERE 

Győri, 49 m2, felújított önkormányzati lakást cse-
rélnénk kisebb önkormányzatira. Értékegyeztetés-
sel! Tel.: 06-70/284-5100.

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

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

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

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

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

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

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

Múlt héten tizenötödik alkalom-
mal adták át a Győr Sportjáért
Életműdíjat, melyet ezúttal a vá-
rosi súlyemelés atyja, Karácsony
Ádám vehetett át. A 75 éves szak-
ember a Rába ETO, majd a Re-
kard SE vezetőjeként sokat tett a
sportág fennmaradásáért. 

A győri sportcsillagok gálaestjének
mindig van egy különösen megható
pillanata. Amikor a rendezvény végé-
hez közeledve kihirdetik, hogy ki kapja
meg a Győr Sportjáért Életműdíjat, a
sokat tapasztalt, több évtizedes szak-
mai múlttal rendelkező sportolók, ed-
zők és sportvezetők kivétel nélkül
meglepetten és könnyek között veszik
át az elismerést. Így volt ez Karácsony
Ádám esetében is, aki elől egészen a
bejelentésig sikerült titokban tartani a
kitüntetést.

„Váratlanul ért az elismerés, még
napokkal később sem dolgoztam fel
teljesen. Megdöbbentett, amikor a ne-
vemet mondták, egyáltalán nem szá-
mítottam erre, ráadásul a mi sport-
águnk nincs is annyira reflektorfény-
ben. A közvetlen munkatársaim sem
árulták el, mi készül, így teljes volt a
meglepetés” – mondta Karácsony
Ádám, akit a győri súlyemelősport aty-
jának nevezhetünk. 

A sportág győri története 1974-ig
nyúlik vissza, ekkor jött létre a Rába
ETO Súlyemelő Szakosztálya, ami an-
nak idején a legfiatalabbnak számított
a zöld-fehér klub berkein belül. A kez-
detektől fogva ott bábáskodott a szak-
osztály mellett Karácsony Ádám, aki
előbb intézőként, majd szakosztályve-
zetőként dolgozott a győri súlyemelé-
sért. Az egyesület életében 1986-ban
nagy változás következett be, a Rába
Magyar Vagon- és Gépgyár úgy dön-
tött, hét szakosztály működtetését
nem vállalja tovább. A súlyemelők a
Győri Rekard SE szí-
neiben versenyeztek
tovább, ez az egye-
sület pedig a mai na-
pig is működik.

„Idén negyven -
éves a győri súly-
emelés, számomra
pedig rengeteg áldo-
zattal és lemondással járt, hogy a
sportág megünnepelheti ezt a szép év-
fordulót. Az a sok utazás, a távolmara-
dás a családtól, a rengeteg idegesség
mind megviselt. Utóbbinak hol a fenn-
maradásért folytatott küzdelem, hogy

Életműdíj a győri súlyemelés atyjának
a versenyzőkkel kapcsolatos dolgok
voltak az okai” – mondta a súlyemelő-
terem népszerű Ádi bácsija, aki öröm-
mel elevenítette fel a Rába ETO-ban töl-
tött tizenkét évet is. 

A serdülőversenyzők már a szakosz-
tály megalapítása után két évvel nagy-
szerű eredményeket értek el, a legked-

vesebb emléke pedig az, amikor a sok
egyéni bajnoki cím mellett végre csa-
patban is a zöld-fehérek lettek a legjob-
bak: az egyik évben az utánpótlásban
mind a kilenc súlycsoportban győri
győzelem született. A klubban kezdett

versenyezni Karczag Tibor is, aki ké-
sőbb tatabányai színekben hatodik he-
lyezést ért el a barcelonai olimpián. 

„Nagyon jó közösség volt a miénk,
két nagyszerű edzővel, akikkel aztán

sajnos egyéb problémák miatt nem
folytattuk a közös munkát. Nagy szívfáj-
dalmam, hogy a legszebb időszakban
mindössze két versenyt rendezhettünk
Győrben megfelelő terem hiányában.
Komoly hátrányt jelentett, hogy mindig
idegenben kellett szőnyegre állniuk a
sportolóknak, a sok utazást is nehéz
volt megszervezni. Emellett meg kellett
küzdenünk az elvándorlással is, a tehet-
ségeket gyakorta elvitték a tehetősebb
klubok” – mondta Karácsony Ádám.

A sportvezető elmondta, az önálló-
sodás után néhány évvel közel kerültek
a megszűnéshez is, 1993-ban végül az
mentette meg az egyesületet, hogy a
Rekard korábbi sportolója, a jelenleg
elnökhelyettesi teendőket ellátó Kaiser

János átvette a vezetőedzői posztot.
Kaiser János annak idején olyan remek
súlyemelőkkel együtt versenyzett
Győrben, mint a klub első nemzetközi
pontszerző versenyén részt vevő

Kovács István vagy Soóky Zoltán.
Utóbbi ma edzőként tevékenykedik fia
mellett, Soóky Gergelyt pedig az or-
szág legnagyobb tehetségének tartják.
Ádi bácsi ugyan már két éve visszavo-
nult, gyakran felbukkan az edzőterem-
ben, figyelve a klub válogatott kerettag
versenyzőjének felkészülését. 

„Ma is sokat mozgok, gyakran lejá-
rok az edzőterembe, és ha kikérik a vé-
leményem, el is mondom. Szoktak
hallgatni rám, hiszen most már negy-
venéves tapasztalatom van. Nincs
olyan nap, hogy ne jutna az eszembe
a súlyemelés, hiszen négy évtizedet
nem lehet csak úgy elfelejteni. Szá-
momra ez több mint hivatás. Mond-
hatjuk, hogy ez egy szerelem.”

Négy évtizedet
nem lehet csak úgy
elfelejteni
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A címvédő Győri Audi ETO KC beju-
tott a női kézilabda Bajnokok Ligája
májusi, budapesti négyes döntőjébe,
miután szombat este 24–22-re győ-
zött a szlovén Krim Ljubljana vendége-
ként. Az első félidőben fej fej mellett
haladtak a csapatok, a zöld-fehérek-
nek kétszer sikerült valamelyest ellép-
niük riválisuktól, de a házigazda rend-
re visszakapaszkodott, így 14–14-es
döntetlennel vonultak szünetre a gár-
dák. A folytatásban nem sokat válto-
zott a játék képe, negyedórával a vége
előtt mégis úgy tűnt, megtöri a szlové-
nok ellenállását a címvédő. A győriek
ekkor három góllal megléptek, a
hazai ak azonban még egyszer ki-
egyenlítettek, az utolsó tíz percnek
22–22-es állásról vágtak neki a felek.
A hajrában mindössze Heidi Löke volt
képes a kapuba találni, a beállós két
góljával végül sorozatban tizenharmadik

Az ETO-SZESE szombaton 18 órakor az egyetemi
csarnokban a Gyöngyös ellen zárja a férfi kézilab-
da-bajnokság alapszakaszát. A zöld-fehérek szom-
bati, Vác elleni 35–26-os vereségével eldőlt, hogy
a csapat mindössze hat pontot visz magával az al-
sóházi rájátszásba, ahol legalább két riválist kell
megelőzni a bennmaradásért. A győriek ellenfelei
a Cegléd, az Orosháza, a Mezőkövesd, a Vác és a
PLER lesznek, közülük csupán az utolsónál áll job-
ban a gárda. Az együttes hétfőn a címvédő Veszp-
rém otthonában kapott ki 42–26-ra, de az éllovas
otthonában mutatott játék és hozzáállás hosszú idő
után végre előremutató volt, ami elég lehet a győze-
lemhez a szerényebb képességű csapatok ellen.

Az NB I/B-s férfi kosárlabda-bajnokságban
a Győr-Szol-Széchenyi Egyetem csapata ha-
zai pályán három meghatározó játékosa nél-
kül is szoros mérkőzést játszott a listavezető
Bonyhád ellen, de végül a vendégek nyertek
79–68-ra. Az első negyed a bonyhádiaké
volt, a győriek azonban a nagyszünetre fordí-
tani tudtak. Térfélcsere után az öltözőben
maradt a hazai együttes, a vendégek pedig
tizenhárom pontos előnyt harcoltak ki. Az
egyetemiek a záró szakaszban ugyan felzár-
kóztak, de már nem tudták utolérni az éllo-
vast. Rátvay Tamás együttese pénteken 18
órakor Budafokon lép pályára. 

A Hat-Agro UNI Győr már szombaton a DVTK ott-
honában is közel volt a győzelemhez a női kosár-
labda-bajnokság középszakaszában, de a házi -
gazdák akkor még 58–52-re győzni tudtak. A zöld-
fehérek három negyedet is megnyertek, az elve-
szített harmadik szakasz azonban a győzelembe
került. Bencze Tamás együttese három vereséget
követően aztán megszerezte első győzelmét, mi-
után kedden, hazai pályán 73–70-re jobbnak bi-
zonyult a PEAC-Pécs gárdájánál. A zöld-fehérek
végig kézben tartották a mérkőzést, a pécsiek
csak a hajrában tudtak közelebb zárkózni. A foly-
tatásban a csapat négy napon belül kétszer ját-
szik a Cegléddel, előbb szombaton 18 órakor a
Magvassyban, majd kedden 18 órakor Cegléden
csapnak össze a felek. 

Négyes döntőben
idegenbeli BL-meccsét is megnyerte
a Győri Audi ETO KC. 

A zöld-fehérek küzdelmes mérkő-
zésen harcolták ki a Final Fourba ju-
tást, a csoportelsőség valószínűleg
vasárnap 19.15 órakor dől el, amikor
is a csapat a Győrött döntetlent játszó
Buducnost Podgorica vendége lesz.
A csoport másik mérkőzésén a Bu-
ducnost Podgorica 22–17-re győzött
a Larvik otthonában. Időközben elin-
dult a jegyértékesítés a négyes döntő-
re, a közel tízezer jegy több fázisban
lesz elérhető a viadal internetes olda-
lán (www.ehfFINAL4.com). A szurko-
lóknak személyes vásárlásra is lehető-
ségük nyílik a Ticketpro 126 tagot
számláló partnerhálózatában. A legol-
csóbb kétnapos belépő 9900, a leg-
drágább pedig 34.990 forint. Ezen kí-
vül van 17.990 és 24.990 forintos két-
napos jegy is. 

Az első siker Szoros vereség Szombaton zárul
az alapszakasz
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Labdarúgás
17.00: Gyirmót FC Győr–Kisvárda
(NB II-es mérkőzés, Gyirmót)

20.00: Győri ETO FC–Pécsi
MFC (NB I-es mérkőzés, ETO
Park)

Női kosárlabda
18.00: Hat-Agro UNI Győr–
Cegléd (NB I-es mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

Férfi kézilabda
18.00: ETO-SZESE–Gyöngyös
(NB I-es mérkőzés, egyetemi
csarnok)

A Győri ETO FC 1–1-es döntetlent ját-
szott a Ferencváros vendégeként az
OTP Bank Liga tavaszi nyitányán. Az el-
ső félidőben a vendégek futballoztak
jobban és kapura veszélyesebben, szü-
net után azonban átvette az irányítást a
hazai csapat. A legnagyobb helyzet
mégis az ETO előtt adódott, de Kam-
ber a kapu torkából sem tudott betalál-
ni. Egy percre rá némi szerencsével Leo -
nardo elé került a labda, ő pedig nem
hibázott, így a hazaiak szereztek veze-
tést. A hajrában emberhátrányba kerül-
tek a győriek, Svec lökte el a kiugró Bö-
dét, amiért a játékvezető kiállította a vé-
dőt. Ugyan a szabálytalanság a tizenha-
toson kívül történt, Solymosi mégis
büntetőt ítélt, a sértett próbálkozását
azonban Kamenár kivédte. A győriek
emberhátrányban is ki tudtak egyenlí-
teni, a 87. percben Rudolf passzát a
csereként beállt Varga lőtte közelről a
kapuba. A hosszabbításban ismét a já-
tékvezető volt a főszereplő, aki egy pá-
ros jelenet után kiállította Pavicsevicset
és Liptákot is. Küzdelmes mérkőzésen
igazságos döntetlen született, a csapat

A Rába ETO hazai pályán 9–1-re győzött a MAFC ellen
az élvonalbeli futsalbajnokság alapszakaszának utolsó
mérkőzésén. Az már korábban eldőlt, hogy a címvédő
az első helyen zárja az alapszakaszt, így a csapat tét nél-
kül léphetett pályára a fővárosiak ellen. A győriek remek
első félidei játékuknak köszönhetően gyorsan eldöntöt-
ték a mérkőzést, szünet után pedig tovább növelték elő-
nyüket. A gólokon Juanra (2), Fabio (2), Lódi (2), Carlitos,
Alvarito és Dróth osztoztak. A tizenkilenc győzelem mel-
lett mindössze egyetlen döntetlent játszó Rába ETO a
második helyezett Berettyóújfaluval együtt csak az elő-
döntőben kapcsolódik be a bajnoki rájátszásba.

A zöld-fehérek hétvégén Berettyóújfaluba utaznak,
ahol a Magyar Kupa négyes döntőjében lépnek pályá-
ra. A zöld-fehérek célja a címvédés, David Madrid
együttese szeretné hazahozni a kupát legnagyobb ha-
zai riválisának otthonából. A Rába ETO szombaton
14.30 órakor a Veszprémmel csap össze a döntőbe ju-
tásért, a másik elődöntőben a házigazda Berettyóújfa-
lu ellenfele a MAFC lesz, ez a találkozó 17 órakor kez-
dődik. A finálét vasárnap 13.30 órakor rendezik, a mér-
kőzést a Sport1 élőben közvetíti. 

A magyar labdarúgó-válogatott
szerdán 2–1-es vereséget szen-
vedett el a finnektől a Győrben
rendezett barátságos mérkőzé-
sen. Tizennégyezren látogattak
ki a stadionba, a szurkolók azon-
ban gyenge mérkőzést láthat-
tak, sem az iram, sem a színvo-
nal nem ütötte meg a nemzet-
közi mércét. Egyelőre abból
sem sokat vehettünk észre,
hogy Pintér Attila ígéretének
megfelelően „harapott” volna a
válogatott. Az ETO-ból Lipták
és Rudolf is kezdett, utóbbi szer-
zett vezetést, mint később kide-
rült, ez volt a mieink egyetlen ka-
pura tartó lövése. A fölényben,
de sok hibával futballozó finnek

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság a Rendőrökért Közbiz-
tonsági Alapítvány Főigazgatósággal
közös szervezésben rendezte meg az I.
RKA „Barátság” Tavaszváró Rendőr Kis-
pályás Labdarúgó Kupát. A hagyo-
mányteremtő szándékkal létrehívott tor-
nának a Barátság Sportpark adott ott-
hont. Összesen tíz csapat vett részt a
megmérettetésen, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Rendőr-főkapitányság két
együttest indított. A hatfős csapatok két
csoportban, körmérkőzéseken mérték
össze tudásukat, majd helyosztókon
döntöttek a végső sorrendről. 

Az első helyezettnek járó kupát Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapi-
tányság I. számú csapata vehette át, má-
sodik helyen a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság végzett, míg a harmadik he -
lyért járó díjat Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányság kapta. A legjobb játékosnak
Szakali Zoltán alezredest (ORFK Repü-
lőtéri Rendőr Igazgatóság), a legjobb ka-
pusnak Laukó Bálint őrnagyot (Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapi-
tányság I.) választották, míg a gólkirály
Hostyánszky László alezredes (Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapi-
tányság I.) lett. 

Pályán
a rendőrök

Küzdelmes döntetlen a nyitányon
a folytatásban szombaton 20 órakor a
Pécset látja vendégül az ETO Parkban. 

A tartalékos zöld-fehérek kedden
gól nélküli első félidőt követően 3–1-es
vereséget szenvedtek el Debrecenben

a Liga-kupa nyolcaddöntőjének vissza-
vágóján. A vendégek Had kiállítása mi-
att a 42. perctől emberhátrányban fut-
balloztak. Kétgólos hazai vezetés után
Nicorec büntetőből szépített, ekkor

hosszabbításra állt a párharc, de az
utolsó percben egy megpattanó lövés-
sel a hajdúságiak kiejtették a győrieket
a sorozatból. A DVSC 4–3-as összesí-
téssel jutott be a legjobb nyolc közé. 

Az NB II-ben vereséggel rajtolt a
Gyirmót, a  kék-sárgák 2–0-ás veresé-
get szenvedtek a Siófok otthonában.
Sisa Tibor együttese szombaton 17
órakor a Kisvárdát fogadja.

Győzelemmel
hangoltak

Kesernyés debütálás
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a második félidőben Pohjanpa-
lo közeli góljával és Eremenko
büntetőjével fordítani tudtak, az
új szövetségi kapitány így vere-
séggel debütált. A magyarok
közül Lipták, Leandro, Dzsud-
zsák, Rudolf és a csereként be-
állt Bajner volt dicsérhető, a töb-
biek szürkén játszottak, a szinte
jó megoldás nélkül záró Koman
pedig lefelé lógott ki a csapat-
ból. Egy mérkőzésből hiba len-
ne következtetéseket levonni,
de a folytatásban minden téren
javulni kell, hogy helytálljunk az
ősszel kezdődő EB-selejtező-
kön. Legközelebb május 22-én
Debrecenben a dánok ellen le-
het ismét próbálkozni.
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Anton Grassi személyében szlovák
győztest avattak a férfiak normálsúlyú
versenyében az evezősök szombati
nyílt ergométeres országos bajnoksá-
gán, amelynek a Győr adott otthont. A
viadalra több mint ezren neveztek, Szlo-
vákián kívül érkeztek sportolók Csehor-
szágból, Ausztriából és Szerbiából is. A
férfiaknál könnyűsúlyban Lőrinczy Pé-
ter diadalmaskodott, míg a nőknél  Fe-
kete Beatrixé, illetve Bene Dorottyáé
lett az aranyérem. Az egyetemi csar-
nokban rendezett verseny fővédnöke
Simicskó István sportért felelős állam-

Szombaton a Magyar Vilmos Uszodá-
ban rendezték meg a Magyar Úszó Szö-
vetség utánpótlás-programjának felmé-
rőjét. A 2002-2003 között született ver-
senyzők 200 méteres vegyes úszásban
és 50 méteres gyorsúszásban mutathat-
ták meg tudásukat, a régióból Vas, Zala
és Győr-Moson-Sopron megye leg-
jobbjai jöttek el. Kiemelkedő javulást
mutattak a Győri Úszó SE versenyzői, a
felkészítésüket végző team tagjai –
Maschler Edit, Varjú Katalin, Deák Gyön-
gyi, Rózsa Bence és Petrov Iván edzők –
elégedetten mustrálhatták az eredmény -

A két győri versenyzővel felálló
magyar csapat világcsúccsal
lett aranyérmes a futócéllövők
30+30 lövéses számában a
moszkvai légfegyveres Európa-
bajnokságon. A Boros László,
Sike József (mindketten Patent
Győri LK), Tasi Tamás (Honvéd
Kossuth LK) alkotta csapat
1734 körrel zárt, és egy körrel
megjavította a németek 2002-
ben felállított világrekordját a
nem olimpiai versenyszámban.
Egyéniben Sike József bronzér-
mes lett, Tasi Tamás a negyedik,
míg Boros László a hetedik he-
lyen zárt. A futócéllövők 40 ve-
gyes számában bronzérmes lett
a magyar csapat, egyéniben Bo-
ros László negyedik, Tasi Tamás
a 14., Sike József pedig a 15.
helyen végzett ebben a verseny-
számban. Boros László közel
volt a dobogóhoz, 383 kört lőtt,
és szétlőhetett a bronzéremért,
ám ott egy körrel kikapott a
svéd Emil Martinssontól.

EB-győzelem
világcsúccsal

Ezren ültek ergométerre
titkár volt, aki maga is versenybe szállt
az amatőrök egyik 500 méteres futa-
mában. A házigazda Győri Vízügy-
Spartacus Evezős Klub versenyzői kö-
zül Szalai Zsófia (Masters A), Boros Szil-
via (Masters B), Klausz Orsolya (Mas-
ters C) első, Németh Mercédesz (ser-
dülő II) és Dohovics Virág (egyetemi)
második, Domonkos Zita (ifjúsági köny-
nyűsúly), Bedők Gergely (U23 könnyű-
súly), Papp Evelin (ifjúsági) és Bajcsi
Bertold (ifjúsági könnyűsúly) harmadik
helyezést ért el. A Sport XXI. program
keretein belül versenyző győri iskolák

megmérettetését a Prohászka-iskola
nyerte, Németh József igazgató öröm-
mel vette át a sikerért járó ötvenezer fo-
rintos sportszervásárlási utalványt
Papp Oszkártól, a Győri Vízügy Sparta-
cus Evezős Klub igazgatójától. A város
által hagyományosan felajánlott külön-
díjakat Bajcsi Bertold és Németh Mer-
cédesz vehette át. 

Felmérő a Magyar Vilmos Uszodában
az uszoda stábjának, hogy biztosították
a szükséges hátteret. A sportolók egy
hosszú út első lépéseit teszik meg, fiatal
egyesületünk igazolt versenyzőinek szá-
ma a hónap végére akár százhúsz fölé is
emelkedhet. Ebben a korosztályban töb-
ben már a reggeli edzéseket is elkezd-
ték, az új, minden igényt kielégítő, világ-
színvonalú győri uszoda átadásával egy
újabb szintre léphet a felkészítésük. Ez a
létesítmény nemcsak Győr és a Nyugat-
Dunántúli régió, de az egész ország
sportjának ékköve lesz” – mondta Pet-
rov Iván régióvezető. 

listát. Kiugróan szerepelt városunkból
Rajos Kira, Rozsos Emőke, Markos
György, Somogyi Richárd, Bilecz Máté,
Nagy Bálint Kristóf és Lukács Ádám. 

„Győr tökéletes házigazdának bizo-
nyult, köszönet az önkormányzatnak és
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