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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

15–18. oldal Március 15-én nyitja meg
kapuit az érdeklődők előtt a 16. Győri Tavaszi
Fesztivál. Mellékletünkben a rendezvényso-
rozat részletes programjai.

3. oldal Hende Csaba honvédelmi miniszter volt a vendége a győri Fide-
litas újrainduló, „Egyenes beszéd” című előadás-sorozatának, amelynek a
megyeháza díszterme adott otthont. A telt házas rendezvény előtt aktuálpo-
litikai kérdésekről, és a Rába hadiipari megrendeléseiről is beszélgettünk a
tárcavezetővel. 

5. oldal 2011 a legsikeresebb év volt az Audi AG
történetében. Minderről a vállalat ingolstadti köz-
pontjában számoltak be az igazgatótanács tagjai
mintegy 250 újságíró előtt. Helyszíni tudósításunk-
ban az Audi innovációiról is beszámolunk.

6. oldal Az eddiginél hatéko-
nyabb, a megyében élők veszélyez-
tetettségét a korábbiaknál jobban
csökkentő megelőző munkára tö-
rekszik az újonnan alakult területi
védelmi bizottság.

4. oldal A Lurkó alapítvány
azért nőhetett nagyra, mert Győr
az otthona – mondta lapunk Miért
szeretem Győrt? rovatának e heti
főszereplője, Zajovicsné Vizer Ber-
nadett.

AAzz  AArrrraabboonnaa  ttáámmooggaattjjaa
aa  ggyyőőrrii  ffeejjlleesszzttéésseekkeett

Interjúnk a 7. oldalon
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millió eurós fejlesztési programba kezd várhatóan a
győri székhelyű Erbslöh Hungária Kft. A világ vezető,
döntően luxusautó-gyártóit közvetlenül kiszolgáló
csoport öt újabb gyártási programot helyezett, illetve
helyez Győrbe. Az üzemben Porsche-, Mini-, Renault-
és Audi-alkatrészek is készülnek. 

2,5 20 millió forint bírságot szabott ki a Győri Közterület-
felügyelet a tavalyi évben. Ez majdnem kétmillió fo-
rinttal több, mint 2010-ben. A kerékbilincset 900-
szor használták, és csaknem 1000 szabálytalanul
parkoló autót kellett elszállítani 2011-ben.

NAPRÓL NAPRA
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Árvízi 
térképek
Az uniós árvízvédelmi
projekt keretein belül
elkészültek azok a ve-
szély- és kockázati tér-
képek, amelyek a Kor-
mány és a Határvízi
Bizottságok döntésho-
zói számára döntési al-
ternatívákat mutat-
nak be az elöntési koc-
kázat csökkentése ér-
dekében. A „CEFRA -
ME” programban az
Észak-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság is
részt vesz.

Változik a
Citybusz 
végállomása
Március 12-én üzem-
kezdettől a City jel-
zésű autóbuszjáratok
végállomását a Rónay
Jácint utcából a Ká-
lóczy térre helyezik át,
tehát innen indulnak,
és ide érkeznek az
autóbuszok. A járatok
minden korábbi meg-
állóhelyüket érintik,
azonban a Rónay Já-
cint utcában és a Szé-
chenyi István Egye-
tem előtt csak a belvá-
ros felől érkező jára-
tok állnak meg, a bel-
város felé induló jára-
tokra a Kálóczy téren
lehet felszállni. A City
jelzésű járatok to-
vábbra is díjmentesen
vehetők igénybe.

Holttest. Lakossági bejelentést kö-
vetően a parti növényzeten fenn-
akadt holttestet találtak a Mosoni-
Dunában Győr külterületén. Feltehe-
tőleg annak a 26 éves győri férfinak
a földi maradványaira bukkantak, aki-
nek eltűnését tavaly decemberben
jelentették be a rokonai. 

Uszoda. A kazán meghibásodása
miatt a hétvégén zárva tartott a Ma-
gyar Vilmos Uszoda. A szokásos mű-
ködési rendnek megfelelően a hétfői
szünnapot követően kedden reg gel -
től várták ismét a látogatókat.

SZÉP-kártya. Áprilistól színházje-
gyet, -bérletet és Sikerbérletet is
lehet majd vásárolni SZÉP-kártyával
a Győri Nemzeti Színházban. Az OTP
és az MKB által kibocsátott kártyá-
kat előreláthatólag áprilistól tudják
majd befogadni. 

Vasút. Megkezdődtek a Győr–Sop-
ron–Bécs vasúti pályaszakasz kor-
szerűsítésének, ezen belül kétvágá-
nyúvá tételének előkészítési és terve-
zési munkái az év elején – tájékozta-
tott a GYSEV, amely óránként 160 ki-
lométeres sebességet lehetővé tevő,
kétvágányú pálya építését tervezi. 

Per. Megkezdődött a törvényszéken
annak a szlovákiai magyar testvérpár-
nak a pere, amelyik cégeken keresztül
cukrot adott el magyarországi vállal-
kozásoknak. A kiszámlázott összeget
felvették, de az adott évre nem nyúj-
tottak be itt adóbevallást.

Regisztráció. Megyénkben határ-
időig 24.726 vállalkozás regisztrált a
kereskedelmi és iparkamaránál. Fo-
lyik az adatok feldolgozása. A megyei
vállalkozások élen jártak a regisztrá-
cióban – jelentette ki Mihalicz Antal,
a megyei kamara elnöke. 

Konferencia. Az agrár- és élelmi-
szer-ipari ágazattal kapcsolatos vál-
tozások álltak a középpontjában an -
nak a konferenciának, amelyen a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium képvise-
lője tájékoztatta a résztvevőket.

Március 15-től három
héten át várják izgalmas,
színes programok a győ-
rieket és a városba ér-
kező turistákat. A rendez-
vények között minden
korosztály megtalálja a
neki megfelelő progra-

mot – ígérte Serfőzőné
Tóth Andrea. Az önkor-
mányzat kulturális főosz-
tályvezetője a 16. Tavaszi
Fesztivál gazdag kínála-
tából hét eseményt
külön is az újságírók fi-
gyelmébe ajánlott. A gye-
rekeknek szóló Hamupi-
pőke táncprodukciót,
Szörényi Levente könyv-
bemutatóját, Berecz
András estjét, a Nagy né-
gyes – Molnár Piroska,
Vári Éva, Szacsvay
László és Benedek Mik-
lós – színházi produkció-
ját, a Budapest Bár kon-
certjét, Hampel Katalin

Hamarosan nyit 
a tavaszi fesztivál

divatbemutatóját, vala-
mint a Goya-kiállítást.
Március utolsó két nap-
ján ismét az ütőszene fő-
városa lesz Győr, számos
híresség, világsztár érke-
zik a város sorrendben ti-
zenharmadik ütősfeszti-

váljára – mondta Csurák
Erzsébet, a fesztivál szer-
vezője. Idén is lesz me-
netzene japán dobosok-
kal, kongásokkal, zum-
batáncosokkal, s ismét
közös dobolásra várják a
közönséget a Széchenyi
térre. A sztárok közül
Csurák Erzsébet ki emel -
te Evelyn Glennie több-
szörös Grammy-díjas,
siket ütőhangszeres mű-
vészt, valamint a Car-
mina&Vinny Appice test-
vérpárt, akik ebben a for-
mációban először állnak
közönség elé rockshow-
jukkal. 

A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat–dunántúli Regionális
Marketing Igazgatósága 2012-ben is meghirdette a
„Nyugat-dunántúli régió kiemelt kulturális és örökség-
turisztikai rendezvénye” pályázatot. A kiírás célja a
régió azon kiemelt jelentőségű rendezvényeinek kivá-
lasztása volt, melyek a régió turizmusa szempontjából
meghatározóak. A pályázatot utoljára 2007-ben írták
ki, a cím viselésének 5 évre szóló joga 2011-ben járt
le, ennek megújítására, valamint új rendezvények ki-
választására nyújtott lehetőséget a kiírás. A 23 nyer-
tes között van öt győri programsorozat: a Győrkőc-
fesztivál, a Barokk  Esküvő, az Advent Győrben, a Ma-
gyar Táncfesztivál és az Öt Templom Fesztivál is. 

Kiemelt ötös
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INTERJÚ LAPSZÉL

Vajon mi mozgatja a világot, ha
nem a férfi és a nő állandó küz-
delme, a kettejük közötti fe-
szültség, amely a tudományt, a
költészetet, sőt, fizikai hatá -
raink megdöntését generálja.
Amióta az ember gondolkodik,
foglalkoztatja a különbség,
amely túl egyszerű lenne, ha
csak a testi jegyek eltérésében
nyilvánulna meg. Sokkal fonto-
sabb, és a végsőkig képes bo-
nyolítani a férfi és nő proble-
matikáját az érzelmi és gondo-
lati síkok mássága. 
Szélesebb értelemben véve a
nő az a személy, aki nem a férfi-
nemhez tartozik – állapítja
meg a Czuczor–Fogarasi szerző-
páros etimológiai szótárában.
Azaz e szerint, ha a férfi X,
akkor Y, Z, ZS, de még C személy
is csak nő lehet. A nő tehát
többféle, változatosabb, s mint
ilyen, kiszámíthatatlanabb is,
mint a férfi. 
Lehet azt mondani, hogy tíz
évvel tovább élnénk, ha nem
lenne az a fajta stresszhelyzet,
amibe lépten-nyomon bele-
visznek. Kövér vagyok? – kér-
dezi. Nem – hangzik a meg-
nyugtató válasz. Sovány? De te
nem szereted a sovány nőket!
Akkor nem szeretsz? És te le-
hajtott fejjel nyugtázod, hogy
megint csapdába kerültél,
pedig már az elején tudtad,
hogy a helyes válasz egysze-
rűen csak annyi lenne: Gyö-
nyörű vagy. 
És lehet azt mondani, hogy sok-
szor tíz évet feláldoznánk az
életünkből, hogy velük lehes-
sünk. Mert szeretnek minket,
mert odaadóan vigyáznak
ránk, és közben elhitetik ve-
lünk, hogy mi vigyázunk rájuk.
Mert akkor is nevetnek a hülye
poénjainkon, ha az egyáltalán
nem is vicces. Mert édessé tud-
ják tenni a szürke hétköznapo-
kat, mintha megállítanák az
időt. És van, hogy csak arra gon-
dolnak. És szülnek és felnevel-
nek minket, és nekünk ők a
legfontosabbak, nekik meg mi
vagyunk. És mi irányítjuk a vi-
lágot, ők meg irányítanak min-
ket. Valaki azt mondta egyszer:
„A nő Isten bájos tévedése.” Bá-
josnak bájos, de tévedésnek
nem tévedés. 
Wurmbrandt András

Isten bájos 
tévedése

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

Hende Csaba honvédelmi miniszter
volt a vendége a győri Fidelitas újrain-
duló, „Egyenes beszéd” című előadás-
sorozatának, amelynek a megyeháza
díszterme adott otthont. A telt házas
rendezvény előtt aktuálpolitikai kérdé-
sekről, és a Rába hadiipari megrendelé-
seiről is beszélgettünk a tárcavezetővel. 

Gondolom, hogy a kormány-
zati feladatok és a tárcavezetői
munka mellett nem egyszerű
időt szakítani a vidéki látogatá-
sokra. Milyen érzés fiataloknak
előadást tartani az ország hely-
zetéről? 

Mindig nagy öröm fiatalok társasá-
gában lenni. A napokban a Károli Gás-
pár Református Egyetemen tartottam
előadást ugyancsak fiatalok részére,
és azt kell mondjam, hogy ez egy na-
gyon inspiráló feladat. Főleg azért,
mert az ő szellemük még nagyon friss,
olyanokat tudnak kérdezni, olyan té-
mákat tudnak felvetni, amire az ember
nem is számít, és új megközelítéseket
nyerhet általuk. 

Sokáig volt a polgári körök or-
szágos vezetője. Hogy látja, mi-
lyen segítséget adhatnak a kor-
mány támogatására szervező-
dött kezdeményezések, mint pél-
dául az a békemenet, amelyhez
Győrből is sokan csatlakoztak, és
amelyet a miniszterelnök a
rendszerváltást kö-
vető legnagyobb
politikai meg-
mozdulásként
értékelt? 

Megrendí-
tett és fel-
emelő érzé-
sekkel töltött
el a béke-
m e n e t ,
a m e l y

azért hatott olyan döbbenetes erővel,
mert nem előzte meg hosszú szervezői
munka. Az a rendkívül méltánytalan,
igazságtalan, és ki kell mondani, hogy
Európához méltatlan és primitív táma-
dássorozat szülte ezt a reakciót, amely-
lyel az emberek itthon szembesültek.
És lássuk be, sokaknak imponált az a
határozott, szelíd következetesség,
amellyel Orbán Viktor miniszterelnök
helyére tette az indokolatlan támadáso-
kat. Nagyon fontos, hogy nem valami
ellen, hanem valami mellett demonst-
ráltak az emberek. Az a tény, hogy
ennyi jó szándékú, mosolygó ember
ilyen elsöprő erővel állást foglaljon az
ország érdekei mellett, és tegyen hitet
amellett a politika mellett, ami a kor-

mány elmúlt másfél, lassan két évét jel-
lemezte, ilyenre még valóban nem volt
példa. Magyarország tiszteletben tart
minden nemzetközi kötelezettséget, az
európai civilizáció és jogrend minden
vívmányát, de fenntartja magának a
jogot arra, hogy egy előző rendszer
által felhalmozott adósságot és pénz-
ügyi válsághelyzetet úgy orvosoljon,
hogy annak terheit megosztja a ko-
rábbi és a jelenlegi időszak haszonélve-

zőivel, azaz a nagy bankokkal, a
nagyvállalatokkal, a külföldi

befektetőkkel, és nem a
magyar lakosságtól sze -

di be a hiányzó pénze-
ket. Egészen konkré-

tan Románia is ha-
sonló krízisen
esett át tavaly-
előtt, és döntést
hoztak arról, hogy
25%-kal csökken-
tik a nyugdíjakat és

a közszférában dolgozók fizetését. A
katonáét, az orvosét, a tanárét, min-
denkiét. Meg is tették. A költségvetés-
ből hiányzó pénzt így is be lehet gyűj-
teni, meg be lehet gyűjteni banki külön -
adóval, az áruházláncok meg a mobil-
szolgáltatók megadóztatásával. Azt
gondolom, hogy érezhető a különbség. 

Tudjuk, hogy Orbán Viktor
március 15-én a Kossuth téren
mond ünnepi beszédet. Hogy
látja, milyen hangulatban készül-
nek az emberek az idei március
idusára? 

A most véget ért uniós csúcs ered-
ményeit látva úgy vélem, hogy egy kon-
szolidációs időszak következik. Meg-
nyugvással készülhetünk a szabadság-

harc ünnepére,
h a m a r o s a n
megkezdődhet-
nek a tárgyalá-
sok a Nemzet-
közi Valutaalap-
pal. Európa, va-

lamint a világ helyén kezeli azt a roha-
mot, amelyet a nemzetközi baloldal in-
dított hazánk ellen. A közvélemény-ku-
tatások azt támasztják alá, hogy az el-
múlt hónapokban a kormány népsze-
rűsége tovább növekedett. 

Visszatérve még Győrre: na-
gyot emelkedtek a Rába részvé-
nyei a Budapesti Értéktőzsdén.
Talán mert a befektetők újabb
honvédségi megrendelésekben
reménykednek. Van okuk erre? 

Számos lehetőség van. A Magyar
Honvédségnek van egy gépjárműbe-
szerzési programja, egy keretszerző-
dése a Rábával, ami 2018-ig tart. Ta-
valy 3 milliárd forintos megrendelést
adtunk a cégnek. A Rába 1904 óta be-
szállítója a magyar haderőnek, én na-
gyon remélem, hogy ez így lesz a jövő-
ben is, nem függetlenül attól, hogy a
társaság tulajdoni viszonyai gyökere-
sen megváltoztak. Én úgy gondolom,
hogy az állami többségi tulajdon nem
gátja, hanem elősegítője lesz a hadi-
ipari tevékenység fellendítésének a
Rába vonatkozásában.  

A honvédségnek 2018-ig
van szerződése a Rábával

Az állam elősegítheti a Rába
hadiipari megrendeléseit 
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

A hírt, amely szerint a városi önkormányzat jövő heti dísz-
közgyűlésén Pro Urbe Győr-díjat kap a Lurkó alapítvány,
elsőre el sem hitte Zajovicsné Vizer Bernadett, a kurató-
rium elnök asszonya. Világversenyeken látni ilyet, a sprin-
ter elsőnek ér célba, de csak egy óra múlva, a dobogón, a
himnuszt hallgatva ébred rá arra, hogy győzött. Szabad
sírni, lehet nevetni, s ha kérdezik, kötelező mindent elmon-
dani az aranyhoz vezető útról.

A Lurkó alapítvány tíz éve született, de az alapító sze-
mélyes meséje régebbre nyúlik vissza. A helyszín Buda-
pest, a tumoros és leukémiás gyerekek Tűzoltó utcai klini-
kája, ahol Bernadett kislányát kezelték. A két és fél éves
csöppség tündérien viselte betegségét, ami egyebek mel-
lett a kórház játszóházának volt köszönhető. Egy főállású
hölgy foglalkozott a gyerekekkel, elhessegette szomorú-
ságukat, elterelte figyelmüket a betegségükről.

A Tűzoltó utcai példa, meg a saját lányától kapott erő
vette rá Zajovicsné Vizer Bernadettet arra, hogy 2002
őszén, a győri Petz-kórház vezetőinek engedélyével mun-
kához lásson, s szép sorjában három játszóházat hozzon
létre. Egyet a gyermekosztályon fekvő kis betegeknek,
egyet a gyermekambulancián vizsgálatra várakozóknak,
egyet a gyermeksebészeten kezelt lurkóknak.

A társak, az önkéntes segítők többsége szakmabeli,
nyugdíjas óvónő, gyakorlatos főiskolás, de Bernadett sze-
rint nem a papír számít, hanem a szív és a lélek. Maga
sem szerzett pedagógusdiplomát, fiatal éveit egy vasutas -
iskolában, meg az ETO és a Győri Dózsa salakos futópá-
lyáin töltötte. Atlétaként azt tanulta, hogy a szív és a lélek
mellett szorgalom kell a sikerhez. 

Az önkéntesek sok terhet levesznek a nővérek válláról,
etetik, ápolgatják, ultrahangra, röntgenre kísérik a gyere-
keket, de a Lurkó alapítvány alaptevékenysége a játszóház,
ahol minden kis beteg kedve, életkora, érdeklődése sze-
rint találhat magának társaságot és elfoglaltságot. Azt
mondja Bernadett, vannak gyerekek, akiknek ismeretlen
élmény a diavetítés, a gyöngyfűzés, a meseolvasás. Az ala-

pítvány, amennyire teheti, a kinti világban is vigyáz egykori
kis betegeire.  A szülők többsége azt gondolja, a játszóhá-
zak természetes tartozékai a gyerekkórházaknak. Berna-
dett szerint ez öröm, mert igazolja az alapítvány életre -
valóságát, de ugyanakkor tévedés is, mert hazánkban a
Tűzoltó utcai klinikán kívül csak a Petz-kórházban zajlik ef-
féle munka. Semmi sem olyan egyszerű, mint amilyennek
látszik. A Lurkó alapítvány csak azért születhetett meg, nő-
hetett nagyra, mert Győr az otthona. Azt mondja a kura-
tórium elnöknője, itt mindig van valaki, aki segít, hogy se-
gíthessenek a gyerekeknek.

A támogatás ezer ösvényen érkezik, van, aki az éves
Lurkó-bálon jelenik meg, más jótékonysági rétest vásá-
rol, halászlét eszik, jelmezeket hoz farsangra, csokoládé-
nyulakat húsvétra. Sokan vannak az egy adószázalék tit-
kos feladói, s azok a kisdiákok is, akik iskolájukban gyűj-
tenek aprópénzt DVD-lejátszókra. Ha ár szerint készítjük
el a listát, a csúcson többmilliós orvosi berendezést,
meg komplett vizsgálót találunk alapítványi adomány-
ként, kórházi használatra. A köszönet mindig ugyanaz, a
gyerekek mosolya.  

Bernadett szereti Győrt, mert nem lehet nem szeretni
a várost, ahol a lakók összefognak, emberi kapcsolatokat,

civil hálózatot építenek idegen, beteg lurkók javára. Aztán
szereti azért is, mert hibátlanul szolgálja ki a családját,
amelynek tagjai sportolnak, táncolnak, zenélnek, az egy-
kori kis beteget is ideértve, remekül érzik magukat. Sziget
legkisebb utcájában, a neve szerint is Kis utcában laknak.
Bernadett meséli, reggel bármerre, bármilyen járművel
indul el, a kórházig öt templom mellett vezet el az útja.  

Zajovicsné Vizer Bernadett:
Győrt nem lehet nem szeretni 

A megtömött
zseb

A Lurkó alapítvány azért
nőhetett nagyra, mert

Győr az otthona

Őszinte
öröm

„Adventkor megtö-
möm a zsebem szalon-
cukorral és mindenki-
nek adok egyet, aki
szembejön. Az em-
berek meglepődnek,
hihetetlenül hálásak
tudnak lenni egy
szem cukorkáért.”  

„Szebb dolog nincs az
életben, mint amikor
mosolyunkat a gyer-
mekek őszinte öröm-
mel viszonozzák. Ala-
pítványunk önkéntes
segítői azért dolgoz-
nak, hogy ezt a kölcsö-
nös örömöt minél
többször élhessük át.
Az emberek többsége
fél, nem mer szembe-
nézni a betegségekkel.
Mi enyhíteni akarunk
a gyerekek és szüleik
megpróbáltatásain,
amikor az otthon sze-
retetteljes melegét a
rideg kórházi környe-
zet váltja fel. Azoknak
a lurkóknak, akik
rossz helyről érkez-
nek, akár kellemessé,
emlékezetessé is tehe-
tőek a kórházi napok.” 
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A folyamatban lévő „Piacori-
entált kutatás-fejlesztési te-
vékenység a Linea Bútor Kft.-
nél" című projekt során kifej-
lesztjük a jövő székének pro-
totípusát és a hozzá tartozó
gyár tás techno lógiát.

A jövő széke rendelkezni fog
azokkal a paraméterekkel,
amelyek azt szolgálják, hogy
napi 8-10 órán át tartó ülés
során az ember egészsége ne
károsodjon. A folyamatos
ülés ugyanis „természetelle-
nes” testtartást eredményez.
Ahelyett, hogy a súlyt lábain-
kon egyen letesen elosztva az
alsó végtagokat terhelnénk,
súlyunk nagy része legin-
kább a derekunkon van, ez
pedig bizonyos idő eltelte
után súlyos gerincproblémá-
kat, elváltozásokat okoz hat. 

Linea Bútor Kft.
9011 Győr, Dózsa major 01052/16 hrsz.
E-mail: info@linea-art.hu
www.linea-art.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység
a LINEA Bútor Kft.-nél
GOP-1.1.1-08/1-2008-0041 

A projekt során létrejövő
prototípus kifejezetten ezen
problémák kiküszöbölésére
fog koncentrálni. Terveink
szerint a gyártástechnológia
prototípusa is számos elő-
nyös tulajdonsággal bír majd.
Az egyik komoly tényező az
lesz, hogy a jövő székét újra-
hasznosított anya gokból kí-
vánjuk előállítani. A másik
fontos tényező, hogy a jövő
székének elérhető áron kell a
fogyasztók rendelkezésére
állnia.  A létrejövő termék
prototípusának célközön-
sége közvetve az óvodák, va-
lamint oktatási intézmé-
nyek, közvetlenül az óvodá-
sok, az általános és középis-
kolások, valamint a felsőok-
tatásban tanulók köre, végül,
de nem utolsó sorban a mun-
kavállalók.

Győr MJV Önkormányzata
a 2012. március 21-én 13.30, 
valamint 13.40 órai kezdettel meghirdetett

Győr, Apáca u. 18. szám alatti, földszinti 
és I. emeleti irodahelyiségek nyílt pályáztatással 
történő bérbe adását 

a pályáztatásból visszavonta!

FELHÍVÁS

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: illusztráció

Képzelje el, hogy autójával leparkol
egy parkolóház bejáratában, gomb-
nyomással utasítást ad az autójának,
és elsétál a dolgára. A gépkocsi köz-
ben felveszi a kapcsolatot a ház kom-
munikációs rendszerével, amely közli
vele, hogy hol van szabad hely, a ve-
zető nélküli jármű pedig felsiet a har-
madikra, és beparkol két autó közé.
Majd amikor ön végzett, okostelefon-
jával lehívja Audiját – merthogy a
négykarikás márkáról van szó –, és
innen ön vezet tovább. Mindez a nem
is olyan távoli jövőben megvalósulhat
– derült ki az Audi AG tavalyi évet érté-
kelő sajtótájékoztatóján, amelyen Ru-
pert Stadler, az AG igazgatótanácsá-
nak elnöke kijelentette: 2011 a legsi-
keresebb év volt a vállalat történeté-
ben. Még az olyan viharos esemé-
nyek, mint a fukushimai atomerőmű-
baleset, az arab tavasz, vagy a folya-
matos adósságválság sem tudták
megakadályozni abban, hogy bővít-
sék a termékpozíciót, növeljék eladá-
saikat, illetve hogy több mint 50 pia-
con értékesítési rekordot érjenek el.
Oroszországban, Kínában és az USA-
ban nőtt a kereslet az Audik iránt, mi-

A Münchenben és Ingolstadtban 250 újságírónak tartott programokon
kiemelt szerepet kapott az Audi AG innovációinak bemutatása. A válla-
lat vezetői kiemelten fontosnak tartják az elektro-mobilitást, azaz hogy
járműveiket alternatív, elektromos motorokkal hajtsák meg. Fenti ké-
pünkön egy olyan elektromos autó látható, amely önmagát is képes új-
ratölteni parkolás közben anélkül, hogy elektromos áramra kapcsolnák
rá. Rupert Stadler az alternatív hajtással kapcsolatban úgy fogalmazott,
a hagyományos meghajtású járművek versenyében most elöl vannak,
de a maratont is meg kell nyerni. Ezzel kapcsolatban hozzátette, 2020-
ra minden modellnek lesz egy e-tron változata is. És van, aminek már
van is, ilyen többek között az Audi Q5, amelynek hibrid motorja termé-
szetesen Győrből származik. 

Ötödikbe kapcsolt az Audi

közben Japánban és Európában – ki-
véve Németországot – csökkent.
Közel negyedével emelkedett az árbe-
vétel, ez meghaladta az értékesítés
növekedési ütemét – mindez a maga-
sabb színvonalú kínálatra vezethető
vissza. Az üstökösre emlékeztető ívet
a számok tükrében könnyebb megraj-
zolni: a német óriás világszerte 1,3 mil-
lió autót értékesített tavaly, 210 ezer-
rel többet, mint 2010-ben. Ezt a nö-
vekményt elérni eddig még soha nem
sikerült. Az árbevételt 24,4 százalék-
kal 44,1 milliárd euróra növelték, az

operatív eredményt pedig 5,3 milliárd
euróra. Utóbbi érték több mint 60 szá-
zalékos növekedés eredménye.  

Rupert Stadler nem volt rest meg-
köszönni a konszern közel 64 ezer dol-
gozójának a megfeszített munkát,
amely a siker kulcsát jelenti. Sőt, beje-
lentette azt is, hogy dolgozóik havi
bérük kétszeresének megfelelő nyere-
ségrészesedést kapnak. Így a világ
egyik legnagyobb motorgyárában dol-
gozó kollégák is, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy Győrből 1,9 millió motor
kerüljön ki 2011-ben. Thomas Faust-

mann,  az Audi Hungaria ügyvezetésé-
nek elnöke ezzel kapcsolatban el-
mondta, ez a tavalyelőtti évhez képest
14 százalékkal több erőforrás legyár-
tását jelentette, de a mennyiség mel-
lett figyelemre méltó a minőség is, hi-
szen kiemelkedő az új motorokban
megjelenő technológia is. A cégve-
zető emlékeztetett, 2011 tavaszán le-
tették a kísérleti motorgyártó központ
új épületének alapkövét, ahol mintegy
7.400 négyzetméteres területen folyik
majd a kísérleti motorokkal kapcsola-
tos gyártási és fejlesztési tevékeny-
ség. Thomas Faustmann kitért arra is,
hogy 2013-ig a jelenlegi motorgyár-
tás és járműszerelde teljes gyártási fo-
lyamatot lefedő járműgyárrá bővül.
Ezzel a vállalat több mint 900 millió
euró összegű beruházást valósít meg
és több mint 2.100 új munkahelyet te-
remt. Az építési munkálatok jó ütem-
ben haladnak. A karosszériaüzem, a
lakkozó, a járműszerelde és az ener-
giaközpont csarnokai már állnak,
megkezdődött a présüzem építése is.
2011-ben mintegy 500 munkatárs
nyert felvételt az új járműgyárba. A
munkatársak a konszern német telep-
helyein, illetve a vállalat oktatóköz-
pontjában tágítják tudásukat az Audi
szerteágazó világáról.

Innováció és mobilitás
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A „Győr stratégiai zajtérképének és
zajcsökkentési intézkedési tervének
elkészítése” című (KEOP-6.3.0/Z/10-
11-2011-0001) pályázatával a győri
önkormányzat 63,1 millió forintot
nyert a Környezet és Energia Operatív
Programon belül, melyhez mintegy
3,3 millió forint önrészt biztosít. A pro-
jekt megvalósítása során a KTI Non-
profit Kft. és a Pro Urbe Kft. együttmű-

szerző: bakács lászló
fotó: gy. p.

Az eddiginél hatékonyabb, a lakosság
érdekeit szem előtt tartó, és a megyé-
ben élők veszélyeztetettségét minden
korábbinál jobban csökkentő megelőző
munkára törekszik az újonnan alakult te-
rületi védelmi bizottság. Ugyan a szer-
vezet formálisan a napokban állt fel új
összetételében, februárban is többször
ülésezett, mert a törvényi felhatalmazás
alapján 2012. január 1-jétől a megyei
önkormányzattól a megyei kormányhi-
vatalt vezető kormánymegbízott vette át
a védelmi feladatok irányítását. 

– A tapasztalat az, hogy Győr-
Moson-Sopron megyében eddig is jól
működött a védelmi feladatok ellátása,
szervezett volt a rendszer, de remé-
nyeim szerint az új törvényi módosulá-
sok, változások alapján egy sokkal haté-
konyabb, intenzívebb, és a lakosságot
jobban kiszolgáló, a katasztrófa- és ve-
szélyhelyzetre céltudatosabban felké-
szítő szervezet fog működni – mondta
Széles Sándor kormánymegbízott, a
megyei védelmi bizottság új elnöke. – A
kormányhivatalhoz tartozó szakigazga-
tási szervek, valamint az államigazga-
tási kollégiumban szerepet kapott
egyéb más szervezetek, így a rendőr-
ség, a büntetés-végrehajtás és a ka-

Már az árvízre készül 
az új megyei védelmi bizottság

tasztrófavédelem irányában is egy sok-
kal aktívabb és összefogottabb munkát
fogunk végezni. Minden reményem
megvan arra, hogy az esetleges kataszt-
rófahelyzeteket, vagy akár az időjárás
miatt bekövetkező problémákat felké-
szültebben fogjuk tudni kezelni. Ehhez
számomra garancia az a szakmailag
magasan képzett, jó szakértői csapat,
amely a védelmi bizottságban szerepet
kap, mert ezzel a szervezetet irányítók
munkája is sokkal könnyebbé válik – fo-
galmazott Széles Sándor. 

A védelmi bizottság elnöke úgy véli,
a kormány célja a jövőben is elsősor-
ban a káresemények megelőzése lesz.  

– Nem arra akarunk alapozni, hogy
majd a vis major-forrásokból kaphat-
nak kárenyhítési pénzt az önkormány-
zatok. A cél sokkal inkább az, hogy
előzzük meg együtt a kárt. Természe-
tesen a törvényi módosulás miatt
ebben is van változás, bár jelen pillanat-

ban nem látok olyan nagy elmozdulást,
hogy az anyagi erőforrásokat korlátlan
mértékben használhassák, tehát korlá-
tozott, zárolt pénzeszközök vannak,
amelynek a felhasználását csak vész-
helyzetben fogja a kormány feloldani.   

Széles Sándor hozzátette: a jövő-
ben ellenőrzik, hogy minden elöntéssel
fenyegetett település rendelkezik-e ár-
vízkár-elhárítási tervvel, s ahol ez nem
áll rendelkezésre, ott segítséget nyújta-
nak az elkészítéshez. 

Jóllehet rendkívüli árvízi esemény
kialakulására nem számít idén a ka-
tasztrófavédelem, az osztrák és német
területeken elkezdődött hóolvadás, és

a tavaszi esőzések mi-
atti váratlan veszély-
helyzetekre igyekez-
nek felkészülni a szak-
emberek. A honvéd-
ségnél, a katasztrófa-
és a polgári védelem-
nél is gyorsítja a bea-
vatkozást a törvényi
és jogszabályi háttér

változása, amely a mentés emberi és
eszközhátterét hivatott a korábbiaknál
rugalmasabban biztosítani. A Győr
melletti Bőnyt és Mezőörsöt két éve
egymás után háromszor öntötte el a
Cuhai-Bakony-ér. Miután vészhelyze-
tet rendelt el a kormány, a gátakon vé-

dekezők a honvédségtől is jelentős se-
gítséget kaptak. Az azóta megváltozott
jogszabályok a jövőben további könnyí-
téseket adnak egy hasonló beavatko-
záshoz.

– A kirendelési jogosultságok is lé-
nyegesen könnyebbek, erre csak egy
példát mondok, míg korábban a ve-
zérkari főnök 100 katonát rendelhe-
tett ki előzetes jóváhagyás és engedé-
lyezés nélkül, mára ez megduplázó-
dott, tehát 200 főt bármikor saját ha-
táskörben kirendelhet katasztrófa-el-
hárítási célból – tudtuk meg Tokovicz
József dandártábornoktól, a Honvé-
delmi Minisztérium Védelmi Hivatalá-
nak főigazgatójától. 

A megyei katasztrófavédelemnél 70
tagú, gyors beavatkozásra készen álló
polgári védelmis alakulatot szerveztek,
és felkészültek egy, akár hosszan elhú-
zódó árvízi védekezésre is. 

– Minimum 4 ezer homokzsákkal
indulunk mindenhol, ahol erre szük-
ség lehet, valamint minden tűzoltót
ellátunk melles csizmával, tehát be
tudnak avatkozni. De vannak világító-
eszközök, mindenkinek háromnapi
hideg élelmet, illetve különböző tisz-
tálkodási holmikat tartalmazó egy-
ségcsomagot készítettünk el –
mondta lapunknak Sallai Péter me-
gyei katasztrófavédelmi igazgató. 

Tisztelt Győri Polgárok!
ködésében 2012 tavasza során felmé-
résre kerülnek a lakosság utazási szo-
kásai, igényei, ami a város zajcsökken-
tési intézkedési tervének megalkotá-
sához szükséges.
Ennek keretében márciusban és áp-
rilisban kérdezőbiztosok keresik
meg a lakosságot telefonon keresz-
tül, akik az előzetesen összeállított
kérdőív alapján a lakosság személy-

gépkocsi-használati szokásairól fog-
nak érdeklődni. 
A valós utazási igényeket figye-
lembe vevő zajcsökkentési intézke-
dési terv megalkotásához kérjük
Önöket, segítsék a kérdezőbiztosok
munkáját!

Dr. Lipovits Szilárd 
Győr Megyei Jogú Város jegyzője

Négyezer homok-
zsákkal indulunk,
ha szükséges
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szerző: bakács lászló
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Az erős lokálpatriotizmusáról ismert
Széchényi István vállalkozónak szív-
ügye Győr és térsége. Jelentős mű-
emlékek felújítását végezte, mint az
ásványrárói, a dunaszentpáli és a
győrasszonyfai templom, utóbbi re-
konstrukciójáért Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát személyesen
nyújtotta át neki a köszönőlevelét.
Győrben a Magyar-bástya helyreállí-
tási munkáit saját pénzén végezte el. 

Széchényi István és az általa veze-
tett Arrabona Városépítő Egyesület
elkötelezett a győri belvárosi rehabili-
táció mellett. Támogatják az önkor-
mányzat erőfeszítéseit, egyetértenek
a Dunakapu téri beruházással, amely-
nek kapcsán úgy ítéli meg, hogy az
utóbbi 30 év legalaposabb és legna-
gyobb volumenű feltárása készült,
magasan kvalifikált régészi irányítás
alapján. 

– Pietro Ferrabosco olasz építész
tervei alapján 1539-ben kezdődött a
győri vár építése, melyet az idők
során többször átalakítottak. Utolsó-
ként épült a Duna-bástya – mondja
Széchényi István. – Mivel a pénz elfo-
gyott, így a dunai főfal, a rá merőle-
ges főfal és az ágyúlejáró elkészült, a
belső térbe alap nélküli kis házak ke-
rültek, melyeket később lebontottak.
Erről árulkodnak a feltárás során ké-
szült fotók is. 

Mi a véleménye az új térre-
konstrukció mellett a régi kör-
nyezet helyreállításáról? 

Üdvözlöm az önkormányzat törek-
véseit, amelyek arról szólnak, hogy a
várfalakat és az ágyúlejárót helyre kell
állítani, és támogatom azt is, hogy a
közbenső részen fedett parkoló épül-
jön. A Matróz felőli kisházak eltűntek,
helyreállításuk új épületnek minősülne.
Az 1964-es Velencei Charta, amelyet
hazánk is ellenjegyzett, úgy fogalmaz:
„Minden olyan új építkezést, bontást
vagy átalakítást kerülni kell, ami meg-
változtathatja a környezet tömegeinek,
színeinek viszonylatait.” 

Dunakapu tér, mélygarázs: 
az Arrabona támogatja a győri
fejlesztéseket

Hogy látja a Dunakapu téren
és annak viszonylatában eddig
elvégzett munkálatokat? 

A rakparti út kialakítására nagy
szükség volt, hiszen ezáltal a Duna-
kapu tér átalakítása zavartalanul vé-
gezhető, és a forgalom kikerül a bel-
városból. A tér alatt lévő parkolókra
ugyancsak szükség van, akárcsak

egy új parkolóházra.
Ezek építése és a
várfal helyreállítása
problémamentesen
megoldható, és a
belvárosi kereske-
dők is igénylik. Aki
mást mond, az félre-
vezeti az embereket. 

Egyesek a vá-
rostól, meg norvég pályázatok-
ból várnának pénzt a vár felújí-
tásához...

Részt vettem a „Duna Limes” elő-
adásán, ahol elhangzott, hogy szeret-
nék az egész Duna-vonalat a világ -
örökség részévé tenni. Ebből néhány
kisebb épület meg is valósult, de
rövid távon erre nincs forrás. Az ön-
kormányzat a nehéz gazdasági hely-
zet miatt erre nem tud százmilliókat,
milliárdokat áldozni, norvég pályázat
pedig jelenleg nincs kiírva. Aki az

utóbbira hivatkozik, mutasson egy
szándéknyilatkozatot a norvég nagy-
követtől, hogy mikor és mennyit
adnak! Nem fognak tudni. 

Mi a véleménye a Dunakapu
tér feltárásával kapcsolatban
megjelent kritikus építészi véle-
ményekről? 

A Budapesti Műszaki Egyetem tájé-
koztatása szerint a műemlékekről csak
műemlékvédelmi szakmérnök nyilat-
kozhat, ilyen végzettséget pe dig csak
másoddiploma adhat. Győrben eddig
olyan, magukat szakértőnek tartó em-
berek fogalmaztak meg bírálatokat a

feltárás kapcsán, akiknek nincs ilyen
végzettségük, tehát a kritikájukat nem
szakmai álláspontnak, legfeljebb ma-
gánvéleménynek lehet tekinteni. 

Magukat városvédőknek ne-
vezők a Dunakapu téri „rombo-
lás” miatt demonstrációra ké-
szülnek. Mi a véleménye erről? 

Nézze, mi ott voltunk a budapesti
békemeneten, mert úgy éreztük,
hogy a kormányfő Brüsszelben az
egész országot képviselte. Ha nem
kapunk uniós támogatást, az árak fel-
mennek, nő a munkanélküliség, és a
családok csődbe jutnak. Azt akarom
ezzel mondani, hogy demonstrálni
akkor kell, ha annak értelme van.
Annak, amit a Dunakapu tér kapcsán
terveznek, nincs értelme. A városve-
zetés és a győri önkormányzat min-
dent megtesz Győrért, a fejlesztése-
kért. Ha több pénzt fordít feltárásra,
régi falak helyreállítására, azt más-
honnan kell elvonni, ez pedig most le-
hetetlen, és egyébként indokolatlan
is volna. Hiszen, ahogy említettem, a
Velencei Charta mindenkire nézve
kötelező! Az úgynevezett „városvé-
dők” sértett emberek, akik a kelleté-
nél többször olvasták el az „Öreg ha-
lász felesége” című mesét, és min-
dennel elégedetlenek. 

Mit kell tudni az Arrabona Vá-
rosépítő Egyesületről? 

Négy hónapja alakultunk, 18 ta-
gunk van, igazi iparosemberek, akik
szívükön viselik Győr sorsát. Mi a híd
szerepét szeretnénk betölteni a vá-
rosvezetés és a győri polgárok között,
és a lakosság jogos elvárásait szeret-
nénk képviselni a hivatal felé. Szeret-
nénk hozzájárulni ahhoz, hogy Győr
XXI. századi modern nagyváros le-
gyen, különösen azért, mert úgy lát-
juk, hogy az önkormányzat is ebbe az
irányba kötelezte el magát.    

A rakparti út 
kialakítására 
nagy szükség volt



8 / + / 2012. március 9.

HIRDETÉS OKTATÁS, KÖZLEMÉNY

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

Újabb fejlesztési projekt indul a
Széchenyi István Egyetemen az
intézmény tehetséggondozó mű-
helyeinek – doktori iskoláinak,
szakkollégiumainak, valamint Tu-
dományos és Művészeti Diákkör
mozgalmának – összehangolt
fejlesztésével.

A fejlesztés tartalmaz infra -
strukturális elemeket is, de első-
sorban képzések, tudományos
együttműködések, tanulmány -
utak, konferenciák támogatásá-
ból, valamint a kutatási tevékeny-
séget végzők anyagi támogatá-
sából áll.

A Széchenyi István Egyete-
men három doktori iskola, négy
szakkollégium, valamint a nagy
hagyományokkal rendelkező Tu-
dományos és Művészeti Diákköri
mozgalom jelenti a tehetséggon-
dozást. A intézmény célja, hogy a
szóban forgó szervezetek ne szi-
getszerűen, hanem egymást se-

gítve fejlődjenek,
körükben előadáso-
kat, továbbképzése-
ket szerveznek, le-
hetőséget biztosíta-
nak konferenciák lá-
togatására és szer-
vezésére, valamint a
nemzetközi kapcso-
latok fejlesztésére.

A projekt keretein
belül vendégelőadó-
kat hívnak meg a
győri egyetemre,
akik kurzusokat ve-
zetnek. Emellett új
kutatási projekteket indítanak, va-
lamint új tudományos együttmű-
ködéseket alakítanak ki. Az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam támo-
gatásával a TÁMOP 4.2.2/B kere-
tében megvalósuló, közel 400 mil-
lió forintos projektből az egyetem
új szakkönyveket és szakadatbázi-
sokat is szerez majd be, valamint
ösztöndíjakat biztosítanak a legki-
emelkedőbb hallgatók és oktatók
számára.

Újabb program 
indul a tehetségek
támogatására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata hiva-

talos prezentációt tartott csütörtökön az Audi
Hungaria Motor Kft. szervezésében azoknak a
cégeknek, amelyek a gyárbővítéshez kapcso-
lódóan érdeklődést mutatnak a beszállítói park
iránt. Győr városa elkötelezett amellett, hogy a
beszállítói park a város határain belül valósuljon
meg, tovább erősítve ezáltal a kisalföldi megye-
székhely pozícióit. Győr – ahogy eddig, úgy a
jövőben is – mindent elkövet azért, hogy a szi-
gorú jogszabályi keretek betartása mellett ver-
senyképes feltételeket biztosítson a beszállítói
park számára. Az Audi Hungaria Motor Kft. és
Győr városa között kitűnő a kapcsolat, az élet
minden területén segíti és támogatja egymást
a két fél, legyen szó gazdasági, fejlesztési, adó-
politikai, pénzügyi, kulturális, oktatási, vagy a
sport területén mutatkozó együttműködések-
ről. Győr önkormányzatának részéről nem kér-
dés, hogy az egymás iránti bizalom, valamint el-
kötelezettség a jövőben is fennáll. Ez pedig
minden bizonnyal jó alapja a felelős döntések-
nek, amelyek az elkövetkezendő időszakban to-
vább erősítik az egymás irányába vállalt kötele-
zettségek teljesítését. Ahogy az Audi és a város
közös szlogenje hirdeti: „A jövő Győrben épül”
– a jövőt pedig Győr városa továbbra is az Audi
Hungaria Motor Kft.-vel szorosan együttmű-
ködve kívánja építeni.

Borkai Zsolt
polgármester

Sajtóközlemény 

A fejlesztésnek köszönhetően
a győri egyetemi műhelyekben
keletkezett szellemi javak beke-
rülnek az országos és nemzet-
közi tudományos-műszaki élet -
be. A projekt célja, hogy az egye-
tem – intézményi stratégiájával
összhangban – a tudásalapú tár-
sadalom és a követelményeinek
megfelelő képzési portfóliót és
versenyképes szolgáltatásokat
legyen képes nyújtani.
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FEJLESZTÉS FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Városstratégiai Bizottságának 
pályázati felhívása

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a városkép helyi
védelméről, továbbá egyes építési előírásokról a
10/1997. (IV. 1.) Ök. számú rendeletet alkotta.

A rendelet 10. § /3/ bekezdésének előírása
szerint a helyi egyedi védelem alatt álló
épületek, a belvárosi és a gyárvárosi műem-
léki területi védelem alatt álló területen
lévő épületek felújításához, jó karban tartá-
sához, megóvásához, állagának megőrzé-
séhez az éves költségvetési rendeletben
meghatározott költségvetési keretből a Vá-
rosstratégiai Bizottság önkormányzati tá-
mogatást adhat, illetve 250.000 Ft-os támo-
gatási összeg felett javaslatot tehet a köz-
gyűlésnek a támogatás megítélésére.

2012. évben a költségvetési keret 6.093.000 Ft.

A pályázat csak építészeti célokra vehető
igénybe.
A pályázatot (támogatási kérelmet) a Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfej-
lesztési Főosztályán beszerezhető, illetve a város
honlapjáról letölthető formanyomtatványok kitölté-
sével kell benyújtani.

A kérelemhez csatolandó mellékletek (a teljes fel-
sorolást az adatlap tartalmazza):
jogerős, végrehajtható építési engedély + 1 pél-
dány engedélyezett terv és műszaki leírás (a ter-
vezett munka építési engedélyhez kötöttsé-
gét előzetesen egyeztetni kell Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályával vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodá-
jával), legalább 3 különböző vállalkozótól kapott
részletes árajánlat (befejezéskor számla), az ingat-
lanról 1 pld. 90 napnál nem régebbi tulajdonilap-
másolat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012.
május 25.
A pályázat elbírálására 2012. június 30-ig sor kerül.
A pályázókat a bírálat megtörténte után a Város -
stratégiai Bizottság 15 napon belül írásban értesíti.

Elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni,
amennyiben a műszaki átadás–átvétel 2012. ja-
nuár 1-je után történt és a számla is ezután került
kiállításra.

A pályázat elszámolásának határideje: 2012.
november 30.
Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvez-
ményezettje a részére átadott pénzeszközt nem
célirányosan használta fel, a támogatás teljes ösz-
szegét – az adott időszakra érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő ka mat megfi-
zetése mellett – a folyósító számlájára haladéktala-
nul visszautalja. 

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás,
a helyi védelem alatt álló épületek listájáról infor-
máció adása, a pályázat leadása Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési
Főosztályán történik.

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A tervek szerint halad a Pan-
nonhalmi Főapátság komplex
turisztikai fejlesztése és új láto-
gatói bejáratának kiépítése. A
közel 600 millió forintos beru-
házás legfőbb célja a főapát-
ság, mint a világörökség egyik
helyszínének látogatóbarát fej-
lesztése, mely magában fog-
lalja a műemlék épület kulturá-
lis turisztikai funkcióval való bő-
vítését, valamint a látogatóba-
rát szolgáltatások fejlesztését.

Az apátság iránt érdeklődők
a jövőben a várköpeny oldalá-
ban futó erdei sétányon juthat-
nak be a monostorba, így köz-
vetlenül a bazilika előtti térre ér-
keznek meg. A turistabejáró
építése során a korábban csak
iratok és korabeli fotók alapján
ismert középkori várfalat feltár-
ták, ennek megfelelően folyik a
munkaterület határolása és a
külső várfal megerősítése.

A bazilika átalakítása során
arra törekedtek, hogy megőriz-
zék a vizuális tisztaságot, vala-
mint funkcionális egységet te-
remtsenek. A korábbi berende-
zési tárgyakat elbontották, nagy

részük már méltó helyére került,
a szószéket például a jövőben a
Millenniumi kápolnában mutat-
ják be az érdeklődőknek.

A templom plánumrészét
megnövelik úgy, hogy mere-
dekké teszik a megemelt szen-
tély lépcsőjét. Ennek eredeti kö-
veit felújították, beépítésük fo-
lyamatban van. A 130 éves pad-
lózatot már felbontották, vala-
mint az ezt követő régészeti tu-
dományos feltárás-kutatás is

befejeződött. A kápolna, a ba-
rokk sekrestye és a kripta pad-
lózata érintetlen marad.

A kivitelező kialakította a
szerzetesi öltözőből és az alsó
sekrestyéből a bazilikába ve-
zető, az új belső teret nagyban
meghatározó ajtónyílásokat.

A monostor épületei külön-
böző korok üzenetét őrzik,
együttesükben mégis a sokfé-
leségben megvalósuló egység
fogalmazódik meg. Az itt lát-

ható tárgyi emlékeknek és gaz-
dag kulturális örökségnek az
adja sajátos szépségét, hogy
egy élő szerzetesközösség
mind máig eredeti rendelteté-
süknek megfelelően használja
őket. Éppen ezért a monostor
sokak számára nyitott épületé-
ben mindig vannak olyan he-
lyek, ahová csak a közösség
tagjai léphetnek be. A főapát-
ság látványos épületegyüttese
a Szent Márton-hegyen épült

fel. A román stí-
lusú bazilika és
altemplom, va-
lamint a gótikus
kerengő az év-
századok során
barokk és klasz-
szicista stílusú

épületrészekkel egészült ki,
amelyek a főapátság mai arcu-
latát meghatározzák.

A Pannonhalmi Főapát-
ságba a projekt részeként audio
guide rendszert vezetnek be, a
látogató a kapott készülék segít-
ségével egyéni ütemben néz-
heti meg az apátság értékeit, így
megnőhet a kül- és belföldi lá-
togatók száma. A munkálatok
előreláthatólag június végéig
tartanak.

A tervek szerint halad 
a bazilika felújítása

A munka június 
végéig tart
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szerző: zoljánszky alexandra

Szörényi Levente, a legendás
Illés együttes tagja, zene-
szerző, szövegíró, és – talán ke-
vesen tudják – őstörténet-ku-
tató ismét Győrben tart elő-
adást, ezúttal az általa is szer-
kesztett „Legendák és valóság
a Pilisben” című könyvet mu-
tatja be március 16-án 18 órától
a Bástya Múzeumházban.

Zenészként hogyan nőtt szívé-
hez a régészet?

Gyerekként kerültem közel
hozzá. TÍzéves lehettem, amikor
megkérdezte apám, hogy mi szeret-
nék lenni, amikor nagy leszek. Azt
válaszoltam, hogy régész. Nagy ha-
tással voltak rám ugyanis a szüleim
baráti körének beszélgetései, me-
lyek központi témája volt Pilis és a
magyar ősmúlt. Nem telt el nyár
anélkül, hogy ne kirándultunk volna
a Holdvirág-árokhoz. Erről fotók is
születtek, melyekből több látható a
„Legendák és valóság a Pilisben”
című könyvben.

Komolytalan volt persze az ak-
kori kijelentésem. A sors viszont ko-

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Az 1809-es győri csatának állít emlé-
ket az a kiállítás, amely csütörtökön
délután nyílt, s a következő két hét-
ben tekinthető meg a városháza au-
lájában. A történelmi tárlat a Városi
Levéltár munkája, először a csata
200. évfordulóján, 2009-ben láthatta
a győri, majd a székesfehérvári és a
szombathelyi közönség. A korabeli
dokumentumok és művészeti alkotá-
sok a csata hiteles történetét mesélik
el. Metszetek mutatják be a város ost-
romát, festett és rajzolt képek a fran-
cia, német, magyar hadvezéreket, le-
véltári iratok a nemesi felkelés szer-
vezésének részleteit.    

A csatajeleneteket ábrázoló képek
többnyire magángyűjtemények és
nyugati múzeumok féltve őrzött kin-

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Március idusa a modern
parlamentáris Magyaror-
szág megszületésének nap -
 ja, az 1848–49-es polgári
forradalom és szabadság-
harc, a függetlenségért és
az alkotmányos berendez-
kedésért folytatott küzde-
lem kezdete. A magyar
sajtó napját is március 15-
én ünnepeljük annak emlé-
kére, hogy 1848-ban ezen a
napon nyomtatták ki a ma-
gyar sajtó első szabad ter-
mékeit, a Tizenkét pontot
és a Nemzeti dalt.

Győrben a hagyományoknak
megfelelően március 15-én 10
órakor a Honvéd ligetben ko-
szorúzással és Borkai Zsolt pol-
gármester beszédével kezdő-
dik az ünnep, majd A „…dalom

Franciák Magyarországon:
a győri csata igazi arca

csei, míg a francia megszállás doku-
mentumai, a kivetett hadisarcokról,
lefoglalásokról, elkobzásokról szóló
iratok a Városi Levéltárból költöztek
át a városháza előcsarnokába. Gaz-
dag a csata térképanyaga, s különle-
gesség az a névsor, amely a csatá-
ban elesett győri polgárok nevét tar-
talmazza. Győr hadtörténetében ez
volt a legtöbb áldozatot követelő
harc. A kétnapos szakadatlan küzde-
lemnek közel tízezer halottja volt.

A Petőfi nyomán sokáig csak győri
szégyennek emlegetett csata tárgyila-
gos megítélése, rehabilitálása a 200.
évfordulóra szervezett nemzetközi tu-
dományos konferencián történt meg.
A most csütörtökön nyílt városházi ki-
állítás ahhoz járulhat hozzá, hogy a tör-
ténészek, levéltárosok után a nagykö-
zönség is megismerje az új kutatási
eredményeket, a győri csata igazi arcát.  

A március 15-i ünnep
programja 

Viharodnak előjele, forradalom"
című ünnepi műsor következik.
A program a díszalegység felvo-
nulásával folytatódik 11 órakor
a Városház téren és a Szent Ist-
ván úton.  A győri önkormány-
zat ünnepi díszközgyűlése dél-
ben kezdődik a Richter Terem-
ben, ahol a polgármester díja-
kat ad át. A díszközgyűlésen a
Győri Filharmonikus zenekar
ad ünnepi hangversenyt.

A költő visszatér című rock-
opera a Magyarock Dalszínház
előadásában, Varga Miklós fő-
szereplésével este hat órától a
Városház téren látható, hall-
ható. Városszerte különböző
helyeken és időpontokban to-
vábbi programok várják az ér-
deklődőket. Márciusi dallamok
címmel tartanak megemlékező
műsort a Likócsi Közösségi
Házban március 12-én, 15 óra
30-tól. Győrszentiván lakóit
március 14-én 16 órától a Mol-

nár Vid Bertalan Közösségi
Házba várják ünnepségre. A
műsort követően fáklyás felvo-
nulás és megemlékezés lesz a
Hősök szobránál.

A ménfőcsanaki kerületi ün-
nepség március 14-én, szer-
dán 16 óra 30-kor kezdődik
Szabó János huszárszázados
emlékművénél. Az ünnepi
műsor helyszíne a Bezerédj-
kastély. A gyirmóti templom-
kertben március 14-én 16 óra-
kor kezdődik ünnepi megemlé-
kezés.

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc tiszteletére a
Nyugat-magyarországi Egye-
tem Apáczai Csere János Kara
március 14-én, 10 óra 15 perc-
kor ünnepséget rendez az intéz-
mény dísztermében. Petőfi ha-
lála – Fehéregyháza 1849. jú-
lius 31. címmel Szűcs Gábor
irodalomtörténész, Petőfi-ku-
tató tart előadást.

Legendák és a valóság
Szörényi Leventétől

molyabban gondolta nálam, hogy
régész is legyek. 

Milyen legendák keringe-
nek a Pilisről?

Nagyon sok van. Önmagukat tál-
tosnak nevező személyek csopor-
tokkal járják a területet, s mutogat-
ják, hogy itt van, ott van Árpád és
Attila sírja. Sashegyi Sándor 1941-
ben azért kezdett el kutatni a Hold-
virág-árok vízesése felett, mert
Anonymus azt írta, hogy „...tisztes-
séggel temették el egy patak for-
rása felett, amely kőmederben fo-
lyik alá Attila király városába”, s ő a
Holdvirág-árokbeli zuhatagot azo-
nosította a leírtakkal. Viszont egy
női csontvázon kívül mást nem ta-
lált. Egy másik legenda szerint pél-
dául Boldog Özséb esztergomi ka-
nonok néhány társával a mai Kesz-
tölc határában lévő Hármas-bar-
langba vonult, ahol remeteként élt.
Egy látomás azt sugallta neki, hogy
alapítson egy „szeretet-községet”.
Így született Magyarország egyet-
len szerzetesrendje, a pálos rend.
Hitelt érdemlően ezt sem sikerült
bebizonyítani. A közel 500 oldalas
könyvben megpróbáljuk megvála-
szolni a kérdéseket.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Varázslatos show-műsort ígér-
nek a győri közönség számára a
dívák, akik a Győri Tavaszi Feszti-
vál programismertetőjére is ellá-
togattak, és ízelítőt adtak műso-
rukból. Détár Enikő, Fésűs Nelly
és Ladinek Judit több mint tíz éve
dolgoznak közösen. A Moulin
Rouge színpadán léptek fel
együtt anno, akkor született az
ötlet, hogy ének- és tánctudásuk-

Dívavízió: a Lady 
Marmalade-ot is elhozzák

kal, valamint színészi képessége-
ikkel kápráztassák el a közönsé-
get. A Dívavízió című produkció-
ban megjelenik a múlt század pá-
rizsi életének budoárhangulata, a
’30-as évek Amerikájának gla -
mourkorszaka és napjaink retro-
diszkó divatőrülete.

A hölgyek lapunknak elmond-
ták, sosem rivalizáltak egymással,
életre szóló barátságból született
a Dívavízió, melynek keretében
megvalósíthatják álmaikat, vá-
gyaikat, ötleteiket, tudásukat.

Détár Enikő szerint a formáció
attól erős, hogy képesek csapat-
ban dolgozni, figyelni egymásra.

A dívák elárulták, a győri fel-
lépésre a sikerszámok mellett
készülnek új dalokkal, meglepe-
tésekkel is. Olyan slágerek csen-
dülnek fel például, mint a Lady
Marmalade, vagy a Cabaret és
a Chicago népszerű dalai.

A Dívavíziót március 28-án
19 órától a Bartók Béla Megyei
Művelődési Központban láthat -
ja a közönség.
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szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Ha egy férfi boldog házasság-
ban él, hatszor nagyobb esélye
van megélni a 65 éves kort, mint
azon társainak, akik egyedül
élnek vagy gyakran váltogatják
partnerüket – tudtuk meg dr.
Kopp Mária orvos-pszichológus-
tól, a Semmelweis Egyetem Ma-
gatartástudományi Intézet ala-
pító igazgatójától. A szakember
arra keresi a választ, hogyan
menthetjük meg a férfiakat?

Tízezerrel több magyar férfi halt meg
2005-ben 65 éves kora előtt, mint
1960-ban. A nőknél ilyen tendencia
nem következett be, így ma az erőseb-
bik nem képviselői közül 60 százalék-
kal többen veszítik életüket fiatalon,
mint a nők közül. Ugyan Északnyugat-
Magyarország, s benne Győr is jobb
helyzetben van, mint az ország többi
része, de a probléma mellett nem me-
hetünk el szó nélkül.

A nők születéskor várható élettar-
tama négy és fél évvel magasabb, mint
a férfiaké, valamint a párok között vi-
szonylag nagy a korkülönbség – ez
azonban önmagában nem elég ma-
gyarázat arra, hogy a magyar nők átla-
gosan 7–9 évig özvegyek. Mik azok a
tényezők, amik a nőket védik, a férfia-
kat nem? Hogyan mentsük meg az erő-

Hogyan menthetjük 
meg a férfiakat?

Gyermekszépségversenyt rendeznek március 15-én 15 órától a Klastrom ét-
teremben. A 3 és 12 év közötti kislányokat, kisfiúkat március 10-ig lehet be-
nevezni a vetélkedésre. A Győri Nők Független Szervezete immár tizedik alka-
lommal tartja meg rendezvényét, amely jótékony célt is szolgál. A résztvevő
gyerekeket meglepetések várják. Érdeklődni és jelentkezni a 70/576-9046-os
telefonszámon lehet. 

szerző: zoljánszky alexandra

Népszerű, egészséges anyagok-
ból adunk ízelítőt alábbi összeál-
lításunkban: dióhéjban mutatjuk
be a trópusi gyümölcsből nyert
értékes olajat, a méhek ajándé-
kát és az őstenger maradványát.

Kókuszolaj
A kókuszolajról ódákat zengnek. A

leírások szerint szépségápoláshoz és
főzéshez is kitűnő. A friss kókuszdióból
kinyert kókuszolaj szilárd állapotában
fehér, folyékonyan pedig kristálytiszta,
mint a víz. Két típusa létezik: a szűrt és
a szűz. A kókuszzsír serkenti a fogyást,
jótékonyan hat a
gyomorbetegsé-
gekre, a pajzsmi-
rigyproblémákra,
valamint epe- és
májprobléma
esetén is kiváló, illetve cukorbetegség
esetén is használható. Íztelen, könnyen
emészthető, egészséges, és kevés is
elég belőle. Bársonyossá teszi a bőrt, a
hajat pedig csillogóvá varázsolja.

Propolisz
A méhek ajándékának is nevezett

propolisznak rengeteg jótékony hatása
ismert: többek között antibiotikumként
is használhatjuk, gyulladáscsökkentő,
légcsőhurut és allergikus jellegű

asztma eseté-
ben is megol-
dást jelenthet.
Vérnyomáscsök-
kentő, jó bakté-
rium okozta fer-
tőzésekre, helyi

érzéstelenítőként, roborálásra, illetve
magas az antioxidáns-tartalma és
nyugtató hatású is. Többféle készít-
mény létezik propoliszból, melyeket
otthon is elkészíthetünk. 

Himalája-só
A só ugyanolyan fontos szerveze-

tünknek, mint víz. Nem mindegy azon-
ban, hogy milyet választunk, a konyha-
sót a civilizált ember titkos gyilkosá-
nak tartják: megemeli a vérnyomást,
szívelégtelenséget, daganatos beteg-
ségeket okoz. Ezzel szemben a Hima-
lája-só számos
jó tulajdonság-
gal rendelkezik.
A Himalája-kris-
tálysót kézzel bá-
nyásszák, semmiféle idegen anyagot
nem tartalmaz. Van benne viszont 84-
féle ásványi anyag és nyomelem. Töb-
bek között ételeink egészséges ízesí-
tésére, agysejteink védelmére, arc- és
testápolásra, méregtelenítésre, lúgo-
sításra, száj- és foghigiéniára, celluli-
tisz csökkentésére, és asztma esetén
is használhatjuk.

sebb nem képviselőit? – ezekre a kér-
désekre keresi a választ Kopp Mária.

Vizsgálatok szerint az egyik legfon-
tosabb védő tényező a kiegyensúlyo-
zott házasság. Ha a férfi boldog házas-
társi kapcsolatban él, hatszor na-
gyobb esélye van megélni a 65 éves
kort, mint azon társainak, akik magá-
nyosak vagy gyakran váltogatják part-
nerüket. A jó házasságnak egyetlen
hátulütője az elhízás lehet.

Sajnálatos tény, hogy a házassá-
gok fele válással végződik. Kopp
Mária szerint az embereknek tanítani
kellene a kapcsolatteremtés és -fenn-
tartás módszereit. A szakember ve-
zette Népesedési Kerekasztal is arra

törekszik, hogy az iskolában, családi
életre való nevelés keretében oktassa-
nak társkapcsolati készségeket.

A boldog férj szerep mellett növeli a
hosszú élet esélyét az apaszerep is. Ha
az apák jó kapcsolatot ápolnak gyer-
mekükkel, 30 százalékkal kisebb való-
színűséggel halnak meg 65 éves koruk
előtt. Súlyos veszélyt jelent a férfira
saját értékrendje, a folyamatos versen-
gés, az anyagi gondok, ha például ke-

vesebbet keres, mint a felesége, de ve-
szélyt hordoznak a nők elvárásai is. A
férfiak belebetegszenek, ha nem tud-
nak megfelelni társuknak. Ha viszont a
nő elégedett, az védő tényező.

A bizalmon alapuló testi kapcsolat
védő hatására Kopp Mária egy kísérle-
tet hozott fel példaként. Elkülönítve
vizsgáltak tudósok tartósan együtt élő,
hetente párt cserélő és magányos nyu-
lakat. A „párkapcsolatban élő” nyulak
hosszabb ideig éltek, mint a többiek. A
vizsgálat kimutatta, hogy mikor egy-
máshoz értek, szagolgatták egymást,
oxitocin nevű hormon szabadult fel a
szervezetükben, aminek egészség-
védő, szorongásoldó hatása van.

Ugyanilyen hormon
szabadul fel akkor is,
ha a szerelmesek
megfogják egymás
kezét.

Magyarországon
számít az iskolai vég-
zettség is: az érettsé-

givel rendelkező férfiaknak kétszer na-
gyobb az esélye a tovább élésre, mint
az alacsonyabb végzettségűeknek –
idézte egy kutatásból a szakember.

Kopp Mária szerint a férfiaknak ta-
nulni kellene a nők értékrendjéből,
hogy képesek legyenek megtalálni az
egyensúlyt a munka és a család kö-
zött, és hogy össze tudják hangolni a
kettőt. Ha valaki eléri a 60. életévet,
utána már jobbak az életkilátásai.

Gyermekszépségverseny

Az apaság növeli 
a hosszú élet esélyét

Csodaszerek 
a természetből
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

„Együtt főzni jó” szlogen-
nel nyitott kuktaképzőt
Varga-Horváth Adrienn. A
kuktajelöltek rendszere-
sen találkoznak egy sza-
badhegyi családi ház klub-
konyhájában, hogy együtt
főzőcskézzenek.  

Varga-Horváth Adrienn bankot
cserélt konyhára, a profi pénz-
ügyi szakember amatőr főző-
klubot nyitott nemrégiben Sza-
badhegyen. A vállalkozás alap -
ötletét saját bevallása szerint
gyermekeinek köszönheti, akik
kifejezetten élvezik a konyhai
sürgés-forgást. A Kuktaképző
névre keresztelt iskola foglalko-
zásain a hangulat családias, a
kuktajelöltek köre széles. Dél-
előttönként óvodáscsoportok,
délután gyerekek és szüleik ér-

keznek, de jönnek a várandós
kismamák is, hogy olyan ételek
elkészítését tanulják meg, ame-
lyeket a baba, a mama, sőt, az
apuka is megehet.

Adrienn nem szakács, de há-
ziasszonyként tudja, mi a jó a
családnak. Szerinte a sikeres
főzés titka az érdekes, izgalmas
receptválasztás és az örömteli
társas együttlét. Ha ezek meg-

szerző: simon barbara

Jane Austent – akinek tollából olyan
romantikus regények születtek, mint
a Büszkeség és balítélet – az angol iro-
dalom meghatározó alakjaként tartják
számon.  Vajon honnan merített ihle-
tet műveihez a híres vénkisasszony?

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A tavaszi csapból többek között a külön-
féle gyógylevek folynak, amelyekből már
lehet, hogy elegünk van, de valóban hatá-
sosak lehetnek. A téli egyoldalú táplálko-
zás, az ebből fakadó vitaminhiány tavaszi
fáradtságot eredményezhet, illetve a
frontváltozások is megviselik a szerveze-
tünket, még a fiatalokét is.

Érdemes testünket megtisztítani a sa-
lakanyagoktól, melyek nem csak egész-
ségügyi problémákat okozhatnak hosszú
távon, de felelősek lehetnek rosszkedvün-
kért és fáradékonyságunkért is. Tévhit,
hogy egy-egy tisztítónap az éhezésről
szól. A lényeg, hogy ilyenkor ne együnk
húst, tejtermékeket, tojásos ételeket.

Többféle kúrát tarthatunk: sokan gyü-
mölcsnapokat iktatnak be, ám ez puffa-
dást, szelesedést, gyomorsavproblémát
okozhat. Jobb, ha a gyümölcsök mellé
zöldségeket is eszünk. A gyümölcsök át-
mosnak, a zöldségek pedig gazdag rost-
tartalmuk révén méregtelenítenek. Ta -
vasszal elsősorban a bogyós gyümölcsö-
ket válasszuk, nyáron pedig a görögdiny-
nye a legjobb méregtelenítő. Zöldségek
közül leginkább a sárgarépa, zeller, petre-
zselyemgyökér, a karfiol, brokkoli, kel-
bimbó, zöldhüvelyű zöldbab és a káposz-
tafélék tisztítanak. Szervezetünk méregte-
lenítésére gabonákat is használhatunk,
például zabot, kölest és hajdinát, illetve
belőlük készült kásákat. Ebben az eset-

Syrie James: Jane Austen naplója
Könyvajánló

Talán egy titokzatos szerelemből? Az
írónő életrajza nem rejt erre utaló
nyomokat, az emlékiratok hiányosak.
Jane és nővére, Cassandra levelezé-
seiből számos bizalmas titokra fény
derülhetett volna, ha a leveleket Cas-
sandra el nem égeti. Syrie James re-
gényében a feledésbe merült múltat

igyekszik feltárni. Egy titkokkal teli
napló vagy az írónő életének fantázia-
dús elbeszélése? 

A könyvből minden kiderül, addig
is élvezzék az ironikusan őszinte hang-
nemet, csodálják a szerelem és a tár-
sadalmi kívánalmak harcát, és fejtsék
meg a rejtélyes kapcsolatokat!

Szervezetünk tisztításért kiált
ben pelyhesített változatukat főzzük meg.
Ízesíthetjük fahéjjal, gyümölcsökkel. Tisz-
títónapon kedvezően hathat még a rizs,
vagy a burgonya és a savanyú káposzta.
Utóbbi különösen jó, számos jótékony ha-
tásával a fogyókúrának is kiváló eszköze
lehet. Emésztésünket zöldfűszerek is se-
gíthetik, ilyen a petrezselyemzöld, zeller-
zöld, bazsalikom, kakukkfű és a kapor.

Nagyon fontos, hogy 2-2,5 liter folyadé-
kot vegyünk magunkhoz, mert a salak-
anyagok csak ezáltal távozhatnak, illetve
az elegendő víz enyhítheti a tisztítókúra
mellékhatásait, a fejfájást, szédülést, vér -
nyomás-, vércukorszint-ingadozást. Igyunk
a vese- és májtisztító teakeverékeket is,
mert méregtelenítés alatt ez a két szer-
vünk dolgozik aktívan. Áldásos hatású
ezért a kamilla, a borsmenta, a zöld, a
fehér, a rooibos és a csipkebogyótea, de
vigyázzunk, ne adagoljuk túl ezeket.

Nagyon fontos, hogy a kúra után ne tér-
jünk vissza azonnal a hagyományos étke-
zésünkhöz, mert az nagyon leterheli a
szervezetet. Tapasztalat, hogy tényleg
csak a szemünk kívánja a nehezebb étele-
ket, a szervezetünk tiltakozik ellene. Foko-
zatosan iktassuk vissza a teljes értékű pék -
árut, a tejtermékeket, a tojást és a húst.

Egy méregtelenítő kúra megkönnyít-
heti az életmódváltást is. Vezessünk be
éle tünkbe apró változásokat, mozogjunk,
figyeljünk a bőséges folyadékbevitelre, fo-
gyasszunk friss zöldségeket és gyümöl-
csöket. Elcsépelt, közhelyes tanácsok
ezek, de örökérvényűek.

Főzőklubra cserélte
a pénzügyeket

vannak, nincs veszélyben az
otthoni, asztali béke. A kukta-
képző foglalkozásai is a konyhai
kreativitásról, meg a jó társa-
ságról szólnak, így a végén min-
dig mindenki sikerélménnyel,
önbizalommal és finom falatok-
kal indulhat haza. 

A készülő fogások többsége
saját, kipróbált recept, folyama-
tosan bővítve a főzős honlapok
és újságok újdonságaival, színei -
vel. A finomságok mindig friss,
szezonhoz illő alapanyagokból
készülnek, az óvodai, iskolai
menzákon felnövő gyerekek
előtt új távlatok nyílnak meg. A
klubban a gyerekek kedvence az
elmúlt hónapban a grissíni házi
paradicsomszósszal volt. 

A felnőttek is szívesen járnak
a képzőbe, hiszen megtapasz-
talhatják a közös főzés örömeit.
Sokan itt fognak kezükbe elő-
ször fakanalat, mások itt jönnek
rá, hogy nem csak a rántott hús

meg a pörkölt számít főtt étel-
nek. Az izgalmas alapanyagok,
a főzőtudományt nem igénylő
receptek, az új ízek, új illatok va-
rázsa általában meghozza az
idősebb kiskukták jókedvét. A
tavaszra tekintettel az „édes
kettes vacsorák” jegyében fő-
zőcskézhetnek romantikus és
egzotikus ételeket a kuktajelöl-
tek márciusban.   



14 / + / 2012. március 9.

HIRDETÉS MOBILIS

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Ahogy a pók szövi a hálóját, a Mobilis úgy
kapcsolja hálózatba a diákokat, az oktatási
intézményeket, a helyi ipar, gazdaság és a
turisztika szereplőit. Az intézmény az autó,
jármű, közlekedés tematikáján keresztül
hozza közelebb mindenkihez a természet-
tudományos ismereteket. Az európai
uniós forrásból finanszírozott Mobilis pro-
jekt nem titkolt célja, hogy a műszaki pá-
lyák, elsősorban a győri középfokú szak-
képzések és a Széchenyi-egyetem szakjai
felé terelje a fia talokat, hogy a járműipar
szereplői számára jól képzett szakembe-
rek jelenjenek meg – mondta lapunknak
Mészáros Péter, a sience center szakmai
és módszertani vezetője.

Az interaktív kiállítási központban az ér-
deklődők kipróbálhatják a 74 kiállított esz-
közt, részt vehetnek fizikai, kémiai kísérle-
tekben, mely által ráébredhetnek, hogy a
gyakran bonyolultnak tűnő képletek mö-
gött mennyire egyszerű és lenyűgöző jelen-
ségek lapulnak. A közegellenállási erő alak-
függését nem krétaporszagú feladatokban,
hanem saját kezünkkel, szemünkkel tudjuk

Mobilis: biztos kézzel „játszhatnak”
áramkörépítő robotot

érzékelni, összehasonlítani. A lányok is biz-
tos kézzel „játszhatnak” áramkörépítő robo-
tot, vagy csillogó szemmel tapasztalhatják
meg a kerékpár fogaskerék-áttételeinek
fontosságát.

Mészáros Péter kifejtette, céljuk, hogy
nemcsak a középiskolában, hanem az
egyetemisták között is megtalálják a kreatív
tehetségeket. Az alternatív hajtású jármű-
vektől a robotokon át a logisztikai problé-
mákig szeretnének témákat ajánlani szak-
dolgozatokhoz, tudományos diákköri mun-
kákhoz. Ezek szoftveres vagy prototípus

szintű eredményeit kipróbálhatóvá is ten-
nék a házban.

A Mobilis feltárja a közlekedés fizikai és
technikai alapelveit, a múlt néhány morzsá-
ját, de a realitások talaján maradva felvá-
zolja a jövőt. Középtávon számít a helyi cé-
gekre az interaktív eszközpark fejlesztésé-
ben, megújításában. A győri járműipari sze-
replők bemutathatják saját termékeiket,
technológiáikat, karrierlehetőségeiket is,
ezzel kedvet csinálhatnak a még fiatal, le-
endő szakember-utánpótlásuk számára a
műszaki tudományok szépségeihez.

A központ március
15-én nyitja meg ka-
puit. Az első négy
napon a városháza
mellől ingyenes, a
Kravtex által erre a
célra biztosított Mo-
bilis-járatok indulnak
egész órákban a Mo-
bilishoz, a virágpia-
con keresztül. 15-én
13 órától, a többi
napon 9 órától 16
óráig veszi fel utasait
a városházánál. A
Mobilistól a belvá-
ros felé pedig min-
dig félkor, a Móricz
rakpar t–színház–
Révai u. útvonalon,
15-én fél 2-től, a kö-
vetkező három na -
pon fél 10-től fél 5-
ig indulnak a buszok.



Időpont Esemény Helyszín Belépődíj

Március 15. 17.30 óra Ostormenet – Szkíta Sólyom Baranta Hagyományos Belvárosi utcák Díjtalan
Magyar Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesület

Március 15. 18.00 óra Páskándi Géza–Kormorán: A költő visszatér rockopera 
A Magyarock Dalszínház előadása Városház tér Díjtalan

Március 16. 18.00 óra Legendák és valóság a Pilisben – Szörényi Levente előadása Bástya Múzeumház 1.500 Ft
most megjelent könyvéről képvetítéssel

Március 17. 19.00 óra Magdaléna Rúzsa koncert – vallomásokkal Richter Terem 3.500 Ft/3.200 Ft
Március 18. 11.00 óra Csizmás kandúr – bemutató előadás Vaskakas Bábszínház 1.000 Ft
Március 18. 15.00 óra Hamupipőke – A Duna Művészegyüttes táncprodukciója Richter Terem 1.000 Ft
Március 19. 17.00 óra „Bilderwelten” – Képvilág Sepp Laubner festőművész kiállításának megnyitója Leier City Center Díjtalan
Március 20. 18.00 óra Hamlet családi körben – történetek Gábor Miklósról Zichy-palota 1.200 Ft

Beszélget Gábor Júlia és Szigethy Gábor
Március 21. 18.00 óra Mindenképpen kíméletlen – Az Igazisóhivatal produkciója Zichy-palota 1.000 Ft

Rupnik Károly színművész önálló estje
Március 22. 17.00 óra Műhely-estek a Zichy-palotában Zichy-palota Díjtalan

Vendég a Révai Miklós Gimnázium
Március 23. 18.00 óra 60 éves a Győri Liszt Ferenc Kórus Széchenyi István Egyetem Díjtalan

Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Vegyeskara Hangversenyterme (egykori zsinagóga)
Vezényel: Molnár Gabriella

Március 23. 19.00 óra Hazakísérlek – Berecz András és barátai lemezbemutató koncertje Richter Terem 3.200 Ft/2.900 Ft
Március 24.18.00 óra „Stílus és tradíció” Hampel Katalin divatbemutatója. Közreműködik Sasvári Sándor Városi Művészeti Múzeum (Esterházy-palota) 1.200 Ft
Március 25. 10.00–17.00 óra A Hímes Tojás Napja Gyermekek Háza 800 Ft
Március 25. 19.00 óra Budapest Bár: Hoppá! Koncertszínház Richter Terem 3.700 Ft/3.500 Ft
Március 27. 19.00 óra Ronald Harwood: A nagy négyes – színházi előadás Bartók Béla Megyei Művelődési Központ 3.900 Ft/3.500 Ft
Március 28. 19.00 óra Dívavízió – Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit zenés estje Bartók Béla Megyei Művelődési Központ 2.900 Ft/2.700 Ft
Március 29. 19.00 óra A Győri Egyetemi Zenekar hangversenye Liszt Ferenc műveiből Széchenyi István Egyetem Díjtalan

Hangversenyterme (egykori zsinagóga)
Március 31. 14.00 óra Kamarazenei Fesztivál Petőfi Sándor Művelődési Ház Díjtalan
Március 31. 10.00 óra Rétesnyújtó Guinness-rekord-kísérlet  ETO Park Díjtalan

a Győri Arrabona Nyugdíjas Egyesület tagjai részvételével
13.00 óra A megsült rétesek megvásárolhatók

14.00–16.00 óra Rétesnyújtó foglalkozás gyerekeknek

A 16. Győri Tavaszi Fesztivál karakterét nem egy téma,
hanem az évszak üdvözléséhez illő válogatott progra-
mok határozzák meg, amelyeket a frissesség és a moz-
galmasság hat át. Arra vállalkozunk, hogy a hazai és
nemzetközi művészet trendjét a győri közönség elé tár-
juk, törekedve arra, hogy minden korosztály igényeit,
minden érdeklődő ízlését magas színvonalon ki tud-
juk szolgálni. A nagyrendezvény összművészeti jellege
a hangszeres és énekes zene, a tánc, a színművészet,
valamint a képző- és iparművészet válogatott bemuta-
tóin keresztül mutatkozik meg, amelyeket a műfaji
sokszínűség jellemez.

Számtalan esemény között Szörényi Levente a múlt
év végén megjelent könyvét ajánlja a közönségnek, a
Magdaléna Rúzsa koncert – vallomásokkal produk-
ció a Pesti Színházból a Richter Terembe érkezik,
hogy vidéken először Győrben debütáljon az előadás.
Berecz András Hazakísérlek című új lemezét, a Bu-
dapest Bár a Hoppá! koncertszínházi változatát mu-
tatja be, míg a Détár Enikő–Fésűs Nelly–Ladinek
Judit trió a Dívavízióban kápráztatja el a közönséget.

A hangszeres zenében a főszerep idén is az ütősöké,
a 13. Győri Nemzetközi Ütős Fesztiválon ismét világ -
klasszis művészek vendégszerepelnek városunkban.

Kívánjuk, hogy e friss csemegék az Önök megelége-
désére és örömére szolgáljanak!

WWW.FESZTIVALKOZPONTGYOR.HU  |  WWW.GYOR.HU

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Gyerekek!
Márciusban ismét beindul a kulturális évad Gyôrben. Hagyományainkhoz híven a Gyôri Ta-
vaszi Fesztivál színvonalas eseményeivel nyitjuk az évet, mely idén 16. alkalommal, március
15. és március 31. között igazi kulturális kalandozásra invitál mindenkit. A programokat úgy
állítottuk össze, hogy kicsik és nagyok, komoly- és könnyűzene-kedvelôk, valamint a kiállítá-
sokra járók is megtalálják a kedvükre valót. Ahogy az elsô napsugarak elôbújnak, az em-
berek is bátrabban kimerészkednek otthonaikból, így fontosnak tartjuk, hogy legyen mi-
lyen programokból válogatni. Gyôrben érdemes kulturális eseményeket szervezni, hiszen a
gyôriek aktív résztvevôi ezeknek a rendezvényeknek, közben pedig a turistákat is szép szám-
mal vonzzák a városba a különbözô programok. Ezért az izgalmas kínálatban találunk ostor-
menetet, Hamupipôke mellett jól elfér majd Csizmás Kandúr, lesz dalszínház és táncpro-
dukció, Hamlet és divatbemutató, Goya rézkarcai az Esterházy-palotában és Kormorán,
hímes tojás ezrivel és rétesnyújtás szakadatlan. Tánc, színház, muzsika, képzôművészet,
gasztronómia minden mennyiségben. Fellép többek között Rúzsa Magdolna, a Duna Mű-
vészegyüttes, Berecz András és barátai, a Budapest Bár, Szörényi Levente, Molnár Piroska,
Szacsvay László, de még sorolhatnám a neveket. A Tavaszi Fesztivál keretében Gyôr az ütôs-
zene fôvárosaként idén immár 13. alkalommal rendezi meg a Gyôri Nemzetközi Ütôs Fesz-
tivált, mely az elmúlt években nagy elismerést váltott ki mind szakmai körökben, mind a kö-
zönség részérôl. Az ütôsmuzsika népszerűsítése mellett a fesztivál kiemelt célja a helyi és
hazai tehetségek, ütôsnövendékek felkarolása: a közönség elôtti bemutatkozáson túl a fiatal
géniuszok egy színpadon zenélhetnek a magyar és nemzetközi élvonal sztárjaival. Igazi kuriózumnak ígérkezik Gyôr
város tavalyi kezdeményezése: közös dobolásra hívjuk az egész világ apraja-nagyját a Széchenyi térre! Mindenki részt
vehet az örömzenélésben, aki szereti a ritmust, és bármilyen ütôs eszközzel bekapcsolódik a nagy játékba. 
Bízom benne, hogy a Gyôri Tavaszi Fesztivál programjai között mindenki megtalálja a kedvére valót, és
ismét találkozási pont lesz Gyôr azok számára, akik a kulturális élmények jegyében szeretnék eltölteni a
tavaszi idôszakot. Gyôr városa nagy szeretettel invitálja Önöket a programokra, én pedig jó szórakozást,
kellemes élményeket és sok mosolyt kívánok az idei esztendôre.

Borkai Zsolt
pol gár mes ter

Tavaszi zsongás
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A költő visszatér című
fantasztikus rockopera
értékes, mégis szinte slá-
gerszerű dalokon keresz-
tül mutatja be az 1848-as
forradalmat. Az 1860-as
évek végén egy magyar-
országi börtönben fo-
goly vándorszínészek el-
játsszák a szabadságharc
eseményeit…

Páskándi Géza – Kormorán:
A költő visszatér
rockopera – a Magyarock Dalszínház előadása

Legendák és valóság a Pilisben – Szörényi Levente előadása
A gigászok küzdelmétől a
Holdvilág-árokig – Sashegyi
Sándor emlékezetére. A Re-
piszky Tamás és Szörényi Le-
vente szerkesztette kötet első-
sorban emlékezés egy olyan
emberre, aki szülőföldjét sze-
rette és szolgálta. Ajánljuk ezt
a különleges könyvet mind-
azoknak, akik úgy ítélik, hogy
még keveset tudnak, és akik-
nek meggyőződése, hogy már
mindent tudnak… Bátornak
tűnő vállalkozás a mai világ-

ban Sashegyi Sándor kéziratos
hagyatékából készült váloga-
tással tisztelegni a több mint
fél évszázada eltemetett po-
mázi kutató munkássága előtt,
tiszteletben tartva az alapesz-
mét: Attila Ősbudáját, Árpád
fejedelem temetkezési helyét
és a pilisi pálosokat. Ez a mos-
tani válogatás nem akar több
lenni, mint fontos tudomány-
történeti adalék, számtalan szí-
nes illusztrációval gazdagított,
érdekfeszítő olvasmány.

Magdaléna Rúzsa koncert – vallomásokkal
Egy kislány játszik a poros padláson. Nagy-
mamája nyikorgó ládájában talál egy tük-
röt és egy rúzst. Ahogy kifesti kicsi száját,
és a tükörbe néz, egyszercsak híres, nagy
énekesnőként látja magát, aki egy este
majd csillogva áll a rivalda fényében. Ez
az est elérkezett. Rúzsa Magdi átváltozik,
és Magdalénaként lép a színpadra, hogy
őszinte hangon meséljen ismeretlen élet-
éről dalokban és történetekben. A nagy
slágerek, az új vagy újra felfedezésre ke-
rülő dalok különleges alkalmat teremte-
nek arra, hogy a nagyszerű énekesnő új
oldaláról mutatkozzon be.

Rúzsa Magdi – ének
Fekete Kovács Kornél – trombita
Dés András – dob
Soós Márton – nagybőgő
Fenyvesi Márton – akusztikus gitár
Nagy László Adrián – zongora
Bujtor Balázs – hegedű (első)
Kovács Erika – hegedű (másod)
Winkler Zsófi – brácsa
Gál Béla – cselló
Cserta Balázs – szaxofon, klarinét

Hamupipőke –
A Duna Művészegyüttes táncprodukciója
A Hamupipőke a Grimm testvérek egyik legismertebb,
örökérvényű meséje jámborságról és gonoszságról, ha-
talomvágyról és becsületről, ármányról és hűségről. A
történet rendkívül alkalmas a tánccal, a zenével való
megjelenítésre, a táncos-zenés forma pedig kifejezően
közvetíti az abban rejlő érzelmeket, emberi értékeket.
A Duna Művészegyüttes az európai népek táncaiból, va-
lamint kortárs technikákból merít, s így hoz létre a gye-
rekek számára érthető és élvezhető, látványos és derűs,
ugyanakkor tanulságos előadást. A Ghymes együttes ze-
néjére Juhász Zsolt és Maros Anna készített koreográfi-
ákat, a koreográfus-rendező Mucsi János.

Hamlet családi
körben – történetek
Gábor Miklósról

Ötven éve, 1962. január 14-én
mutatták be Shakespeare tragé-
diáját Budapesten, a Madách
Színházban. Gábor Miklós
Hamlet-alakításának híre Ang-
liáig eljutott, a legjelentősebb
angol kritikusok méltatták, s
helyezték minden idők legjobb
Hamletjeivel, például Lauren -
ce Olivier-vel egy sorba. 
Az est során lánya, Gábor Júlia
és veje, Szigethy Gábor arról
mesélnek: királyfik és királyok
színpadi megtestesítője, a fil-
mek intellektuális hőse, a töp-
rengő és töprengésre késztető
Hamlet milyen volt civilben;
hogyan élt, hogyan gondolko-
dott a mindennapokban; mit
jelentett számára a színház, a
család, a barátság, a könyvek, a
festmények, a szerelem.
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A Révai-gimnázium és a Műhely folyóirat között
több mint 20 esztendeje szoros kapcsolat van. A
folyóirat szerepel az érettségi tételek között is, így
eljött az ideje annak, hogy egy Műhely-esten a
Révai-gimnázium legyen a vendég, s megidéződ-
jön az egykori diák, Weöres Sándor, valamint mű-
veikkel jelen legyenek azok a kortárs alkotók, akik
a folyóirat szerzői közé tartoznak, s tanulói voltak
a neves gimnáziumnak.

Műhely-estek
a Zichy-
palotában
Vendég a Révai Miklós Gimnázium –
A gimnáziumban érettségizett szerzők
felolvasása, beszélgetés

Mindenképpen kíméletlen – Az Igazisóhivatal
produkciója – Rupnik Károly színművész önálló estje
A szerző, Tamás Zol-
tán könyveiből össze-
állított humoros, szati-
rikus műsor legin-
kább az Örkény Ist-
ván által megterem-
tett egyperces novel-
lák világával rokonít-
ható. A fanyar humor-

ral, iróniával jócskán
nyakon öntött, me-
rész darabok rávilágí-
tanak az ember esen-
dőségére és a közélet
fonákságaira. Hol já-
tékra, hol válasz adás -
ra, hol ítéletalkotásra
késztetnek.

2012. március 15. csütörtök, 18 óra, helyszín: Városház tér, díjtalan

2012. március 16. péntek, 18 óra, helyszín: Bástya Múzeumház, belépőjegy: 1.500 Ft 

2012. március 17. szombat, 19.00 óra, helyszín: Richter Terem, belépőjegy: 3.500 Ft, 3.200 Ft

2012. március 18. vasárnap, 15 óra,
helyszín: Richter Terem, belépőjegy: 1.000 Ft

2012. március 20. kedd, 18 óra,
helyszín: Zichy-palota, belépőjegy: 1.200 Ft

2012. március 21. szerda, 18 óra, helyszín: Zichy-palota, belépőjegy: 1.000 Ft

Hazakísérlek – Berecz András
és barátai lemezbemutató koncertje
„A kiadvány hangzóanyaga Bartók Béla, Kodály
Zoltán és Molnár Antal 1907 és 1911 közötti gyer-
gyói népzenegyűjtése alapján készült. Az itt élő szé-
kelység ötfokú dalainak felfedezése fordulópont
a magyar zenetörténetben. E székely népdalok új
utat, új hazát mutattak az erős idegen hatás alatt
lévő művészi zenénknek. Új és egyéni hangot, a
sajátját találta meg benne. Ezért nevezi Kodály ezt
az egyébként igen régies „új hang”-ot a „magyar-
ság el nem vitatható csodaszarvasá”-nak, a „ma-
gyarság eredetével összefüggő zenecsírá”-nak. Lé-
tezésében létünket is ünnepli: e „zenecsíra” „min-
den vérképletnél ékesebb bizonyság, a magyarság
még megvan”. A CD-n egy furulyadarabot, a „Gál
Ferié”-t Dsupin Pál gyűjtötte Gyergyóalfaluban,
1998-ban. Szeretettel ajánlom az itt hallható éne-
kes és hangszeres dallamokat azok figyelmébe, aki-
ket világhírű magyar zeneművek forrása, Gyergyó
– mára csak nyomaiban megmaradt – régi székely
népzenéje érdekel.” Berecz András

Berecz András – ének
Balogh Kálmán – cimbalom
Dsupin Pál – furulya,

ütőgardon
Vizeli Balázs – hegedű
Farkas Tamás – tánc
Almási Berta – tánc

2012. március 23. péntek, 19 óra, helyszín: Richter Terem, belépőjegy: 3.200 Ft, 2.900 Ft

2012. április 5., csütörtök, 17 óra, helyszín: Zichy-palota, díjtalan
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Nemzeti örökségünk fontos, bár hosszú időn át háttérbe
kényszerített része a magyar viselet, ami szépsége, arány-
megtartó eleganciája miatt a középkor végétől napjain-
kig hat az európai divatra. Nézzünk körül Európában és
láthatjuk, hogy a skótok, az írek, a bajorok, az osztrákok,
a franciák milyen büszkén viselik nemzeti viseletüket. Mi
is méltán lehetünk büszkék a sajátunkra, ha módunkban
áll, viseljük méltósággal. Hampel Katalin két évtizede ku-
tatja a nemzeti viselet motívumkincseit, melyeket felhasz-
nálva alkotja egyedi ruháit. A Budapest sétálóutcájában
lévő szalont a nemes anyagok használata és az igényes
kézimunka jellemzi. Akár több évszázados díszítőelemek:
paszományok és zsinórok  kerülnek a mai kor igényei-
nek megfelelő ruhákra. Modelljeit az egyediség és a leg-
magasabb fokú igényesség jellemzi, melyek a világ szá-
mos országába vitték el a magyar hagyomány, ízlés és igé-
nyes művészi kézimunka jó hírét.
Hampel Katalin, aki számos külföldi divatbemutatón
ismertette meg a magyar viseletet, nagy örömmel fo-
gadta el a felkérést, hogy 2012. évi Győri Tavaszi Fesz-
tiválon egy divatshow keretében bemutassa önöknek
gyönyörű nemzeti viseletünket. A műsorban Sasvári
Sándor musical énekes-színész is fellép, csodálatos
musicalslágereket hallhatnak tőle.

„Stílus és tradíció”
Hampel Katalin divatbemutatója
Közreműködik Sasvári Sándor

A Budapest Bár és a Karzat Színház
műfajteremtő próbálkozásként 2010-
ben a Budapest Bár zenei anyagára
épülő színházi produkciót hozott
létre, olyan színházi előadást, ahol a
zenészek, énekesek egyszerre színé-
szek is. A kísérlet sikerült, hiszen az
első, Tánc című előadást – amely a
zenekar 2. lemezének anyagára

épült – az eltelt másfél évben sok ezer
ember látta. Az előző koncertszínház
sikerén felbuzdulva a Hoppá! című
lemezhez kapcsolódva, annak zenei
anyagára építve újabb előadást ho-

Budapest Bár: Hoppá! Koncertszínház

zott létre a csapat 2011 októberében.
Az előadás rendezője és tervezője
ismét Pál Kálmán, aki ezúttal egy pi-
actéren jeleníti meg az előadást.
A Hoppá! színpadán egy fiktív buda-
pesti tér épül fel a hatvanas évekből,
ahol a piacos árusok bódéi mellett
egy vendéglő kerthelyisége látszik.
Az előadás ideje nagyjából egy

napot mesél el. Éjféltől másnap éj-
szakáig követhetjük nyomon a piac-
tér és a vendéglő életét, ahol min-
den szereplő dalra fakad, miközben
szürreális képekben mutatkozik

meg a hatvanas évek hangulata. A
zenészek és énekesek elképzelt ka-
raktereket, a piactér furcsa figuráit,
árusait, vendégeit személyesítik
meg: Kiss Tibiből kolbászsütő, Fe-
renczi Györgyből vendéglőtulajdo-
nos, Lovasi Andrásból messziről ér-
kezett vidéki vendég válik. A zenés
őrület főszereplője Farkas Róbert

és zenekara, ők húzzák egyre bra-
vúrosabban a talpalávalót, amíg a
végső jelenetben megnyílik a Po-
kolbár kapuja, és pokolbéli táncba
torkollik a piactéri nap.

Szereplők: Rutkai Bori | Németh Juci | Behumi
Dóri | Keleti András | Lovasi András | Kiss
Tibor | Kollár-Klemencz László | Frenk |
Szücs Krisztián | Ferenczi György

Budapest Bár zenekar: Farkas Róbert
| Ökrös Károly | Farkas Mihály | Farkas
Richárd | Kisvári Ferenc

Rendező: Pál Kálmán
Producer: Gáncs Andrea

Cecily Robson – Molnár Piroska
Jean Horton – Vári Éva
Reginald Paget – Szacsvay László
Wilfred Bond – Benedek Miklós
Rendező: Gálffi László

Ronald Harwood: A nagy négyes

Ünnepelt operaénekesek voltak. Mára visszavonul-
tak. Egy békés művészotthonban él a tenor, a basszus
és az alt – amikor egy nap váratlanul beköltözik a
szoprán is. Teljessé vált az egykori legendás Nagy Né-
gyes. Minden szerep változatlan: a kamaszosan túlfű-
tött Rigoletto, a kacér Maddalena, az érzékeny Her-
ceg, a kiszámíthatatlan Gilda. Sérelmek, vonzalmak
mintha tegnap történtek volna, véd- és dacszövetsé-

gek mintha tegnap köttettek volna. És előttük a nagy
feladat: egy Verdi-gála, hosszú évek után újra a kö-
zönség előtt. De olyan-e ma is a hangjuk, mint fény-
korukban?  Egyáltalán: hol ér véget a magánember
és hol kezdődik a művész?  Ronald Harwood (Az öl-
töztető, illetve A zongorista Oscar-díjas szerzője) szín-
darabjában az örökifjúságról és a művészet hatalmá-
ról mesél iróniával, sok humorral. 

Rétesnyújtó
Guinness-rekord-kísérlet
Kovácsné Bognár Ilona 2004-ben kezdett el rétest
nyújtani. Az első hosszú rétese 16 méteres volt.
2008 óta az Arrabona Nyugdíjas Egyesület rétes-
nyújtó csapataként folytatják ezt a tevékenységet.
A hosszú rétessel a Septemberfest Gasztronómiai
Fesztivál örökös tagjai lettek. Eddigi leghosszabb
rétesük 82,5 méteres volt, ezen 12 ember dolgo-
zott. A mostani 100 méteres Guiness rekordkísér-
let során 35 ember dolgozik majd, meggyes és
almás rétes készül. 

Az Arrabona Nyugdíjas Egyesület tagjain kívül
részt vesznek a munkában a Krúdy Gyula Gimná-
zium, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szak -
képzõ Iskola cukrásztanulói és a Széchenyi István
Egyetem SM Esélyegyenlőség nevű szervezet tagjai.
Győr városának színei ben, Kovácsné Bognár Ilona
vezetésével akár újabb rekord is lehet a 100 méter
hosszú rétes.
A rendezvény szponzorai: Győr Megyei Jogú Város, ETO
Park, Matusz-Vad, Pannon Mill Zrt., Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola, Wesselényi Étterem, Ördögkonyha

Dívavízió – Détár Enikő,
Fésűs Nelly és Ladinek Judit zenés estje

2012. március 24. szombat, 18 óra, helyszín: Városi 
Művészeti Múzeum – Esterházy-palota, belépőjegy: 1.200 Ft

2012. március 25. vasárnap, 19 óra, helyszín: Richter Terem, belépőjegy: 3.700 Ft, 3.500 Ft

2012. március 27. kedd, 19 óra, helyszín: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, belépőjegy: 3.900 Ft, 3.500 Ft

2012. március 28. szerda, 19 óra, helyszín: Bartók Béla Megyei
Művelődési Központ, belépőjegy: 2.900 Ft, 2.700 Ft

Főleg a zenés színpadokon tevékenykedik Détár Enikő
és Ladinek Judit a Madách Színházban, Fésűs Nelly a Ka-
rinthy Színpadon. Jó barátok, ami ebben a műfajban
három nőnél nagyon ritka. A pesti Moulin Rouge-ban
született meg egy olyan show-műsor ötlete, amely magá-
ban hordozza a múlt század párizsi életének budoárhan-
gulatát, a ‘30-as évek Amerikájának glamour korszakát
és napjaink retrodiszkó divatját. Mindezt olyan slágerek
segítségével, mint a Lady Marmalade, Can-Can, I love
Paris, La vie en rose, cabaret, Chicago, New York, ABBA-
slágerek, No more tears, Copacabana, és más dalok.

2012. március 31. szombat, 10 óra, helyszín: ETO Park, díjtalan



Időpont Esemény Helyszín Belépődíj

Március 18. 13 óra Showcase – Győri növendékek a Budapesti Tavaszi Fesztivál Budapest Díjtalan

ütősnapján az Ütőhangszeres Maraton programban MÜPA

Március 29. 19.00 óra Francisco de Goya – Rézkarc ciklusok – megnyitó Városi Művészeti Belépés meghívóval

Gulli Briem koncert Múzeum

Március 30. 15.00 óra Menetzene, Show-dobolás, Ataru Taiko Ütőegyüttes, Belvárosi utcák Díjtalan

Julius Petrus /SK/, Konga City Győr, Széchenyi tér

Közös örömzene a közönséggel

Március 30. 19.00 óra Evelyn Glennie /GB/ Richter Terem Napijegy: 2.900 Ft

Győri Ütőegyüttes Diákjegy: 1.500 Ft

Vinny Appice–Carmine Appice /USA/ Bérlet: 4.500 Ft

Március 31. 19.00 óra Silhouette – Banai Szilárd formáció Richter Terem Napijegy: 2.900 Ft

R. Szaniszlo–D. Friedman New Vibes Project Diákjegy: 1.500 Ft

Borlai Gergő–Gary Willis Duó Bérlet: 4.500 Ft

Talamba Hungarian Spirit of Life –

Talamba and the Gypsies koncertje

Március 30. 14 óra Közönségtalálkozó Evelyn Glennie-vel Richter Terem Díjtalan

Március 31. 15 óra Workshop Banai Szilárddal Richter Terem Díjtalan

Március 30–31. 14 órától Ütőhangszer-kiállítás és -bemutató Richter Terem Díjtalan

Hangszerkiállítók
Tam-Tam Dobcentrum –
Music World Kft.
www.tamtam.hu

Fon Trade Music Kft.
www.fontrademusic.hu

Roland East Europe Kft.
www.rolandee.hu

Ethnosound Világzenei 
Hangszerbolt
www.ethnosound.hu

Gustavito Percussion
www.gustavito.hu

Artbeat Kft.
www. artbeat.info

Cajonstudio
www.cajonstudio.com

Dobbantó Hangszerbolt –
Dobbolt.hu
www.dobbolt.hu

Hangszerarzenál 
Hangszerbarlang
www.hangszerbarlang.hu

Dobmúzeum – Cegléd
www.drummuseum.hu

ELŐZETES PROGRAMOK

2012. március 9., péntek 18.00 óra
Tavaszi Kórustalálkozó
Helyszín: Széchenyi Egyetem
hang versenyterme 
(egykori zsinagóga)

2012. március 13., kedd 18.00 óra 
Győri Polgári Szalon –
A Biblia titkai, bibliai titkok
Vendégeink: Ittzés János, ny. evangéli-
kus püspök, örök Máté – zeneszer ző,
muzsikus, énekes, a Misztrál együt  tes ve -
zetője dr. Xeravits Géza – tan szék vezető
egyetemi ta nár, Sapientia Hittudo-
mányi Főiskola. Há  zigazda: Szigethy
Gábor író, rendező.
Helyszín: Zichy-palota
Belépőjegy: 1.000 Ft

KÍSÉRŐPROGRAMOK

2012. április 5., csütörtök 17.00 óra 
Műhely-estek a Zichy-palotában
Juhász Attila: nehézfény című
könyvének bemutatója. A költővel
Wenczel Imre beszélget.
Helyszín: Zichy-palota
díjtalan

2012. április 10., kedd 18.00 óra
Győri Polgári Szalon – A néhai vívó
nagyhatalom: Magyarország
Vendégeink: Dömölky Lídia – olim-
piai bajnok, Maszlay István – színmű-
vész, Kő And rás – sportújság író. Házi -
gaz da: Szigethy Gábor író, rendező 
Helyszín: Zi chy-palota 
Belépőjegy: 1.000 Ft
2012. április 13., péntek 14.00 óra 

Kormos István Városi 
Versmondó Verseny döntője
Helyszín: Gyermekek Háza

2012. április 14–26.
16. Baba- és Játékkiállítás, Országos
Baba- és Mackókészítési Verseny
Helyszín: Zichy-palota

2012. április 15–18.
SZE Napok 
Helyszín: Széchenyi István Egyetem

KIÁLLÍTÁSOK

2012. január 13–március 31.
Maszkabál – mindent az álarcokról
Helyszín: Borsos Miklós Állandó
Kiállítás, Gyermekmúzeum
2012. március 2–április 15. 

Németh Attila festőművész
önálló kiállítása
Helyszín: Napóleon-ház

2012. március 6–április 5.
Tolnay Imre DLA képzőművész 
Két évtized lenyomata(i) című kiállítása
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

2012. március 19–április 9.
Sepp Laubner festőművész kiállítása
Helyszín: Leier City Center

2012. március 24–május 31.
Mesék képekben –
Rékai Lilla önálló kiállítása
Helyszín: Váczy Péter Gyűjtemény –
Cziráki-terem 

2012. március 29– június 30.
Francisco de Goya – Rézkarc ciklusok
Helyszín: Esterházy-palota

VIII. Magyar Táncfesztivál 
Győr, 2012. június 18–23.

Nye re mény já ték tá mo ga tók:

Fõ tá mo ga tók: Ki emelt tá mo ga tók: Tá mo ga tók: Mé dia tá mo ga tók:
BMW Márkakereskedés és szerviz
Leier Autó Kft.
9024 Gyõr, Szauter út 9. (+36) 96 513 213
www.bmw-leierauto.hu
A 13. Gyõri Nemzetközi Ütõsfesztivál
hivatalos szállítója

JE GYEK VÁ SÁ ROL HA TÓK
LÁTOGATÓKÖZPONT – GYŐR • Baross G. u. 21. • Nyitva: H–p.: 9–17 óráig, szo.: 9–13 óráig, v.: zárva • Telefon/fax: 96/311-771 • 96/336-817. • E-mail: gyor@tourinform.hu • TOURINFORM-IRODA MOSONMAGYARÓVÁR

Magyar utca 9. Nyitva: H–p.: 9–16 óráig • Telefon: 96/206-304 • E-mail: mosonmagyarovar@tourinform.hu • www.szigetkozportal.hu • TICKETPORTAL • Jegyek kezelési költség nélkül a Ticketportalnál • www.ticketportal.hu
Belépőjegyek válthatók továbbá a rendezvény helyszínein a műsorkezdést megelőző 1 órával. • A műsorváltoztatás jogát a rendezők fenntartják!

A nyeremények és felajánlói: ÉTK Print – Egy hetes üdülés Balatonfüreden, apartmanban 84.000 Ft értékben
/ Vista Utazási Iroda – 2 éjszaka szállás félpanzióval 2 fő részére Colosseum Hotel****, Mórahalom Értéke:
30 000 Ft / Hotel Fonte – 2 nap/1 éjszaka szállás 2 fő részére 20.000 Ft értékben / Bortársaság – 3 db-os bor-
válogatás 10.000 Ft értékben / Sarkady Lívia – frizurakészítés, festéssel, vágással  10.000 Ft értékben / Győri
Nemzeti Színház – 2x2 db színház belépő 4x2.500 Ft értékben / Győri Balett – 2x2 db jegy a Forgószél, avagy
a képzelet csodája c. Mesebalett 4x2.300 Ft értékben / Hotel Famulus – vacsorameghívás 2 fő részére 5.000 Ft
értékben / Aranyszarvas étterem – vacsorameghívás 2 fő részére 5000 Ft értékben / Rába Quelle Fürdő –
egésznapos belépő 2 fő részére  2x2.450 Ft értékben.

A Győri Művészeti és Fesztiválközpont idén is nyereményjátékot hirdet a Tavaszi Fesztivál látogatóinak. A játékban részt vehet mindenki,
aki jegyet vált az alábbi programok valamelyikére: Legendák és valóság a Pilisben – Szörényi Levente előadása, Magdaléna Rúzsa kon-
cert – vallomásokkal, Hamupipőke – a Duna Művészegyüttes táncprodukciója, Hamlet családi körben – történetek Gábor Miklósról,
Mindenképpen kíméletlen – Rupnik Károly színművész önálló estje, Hazakísérlek – Berecz András és barátai lemezbemutató koncertje,
Budapest Bár: Hoppá! koncertszínház, A nagy négyes, Stílus és tradíció – Hampel Katalin divatbemutatója, Dívavízió, 13. Győri Nem-
zetközi Ütős Fesztivál és a belépőjegyen található szelvényt a rendezvény helyszínén az erre kijelölt gyűjtőurnába dobja. A nyeremény-
sorsolásra 2012. március 31-én 19.00 órakor, a műsorkezdést megelőzően közjegyző jelenlétében kerül sor. A nyertesek listáját a Győr
Plusz hetilap április 6-ai számában tesszük közzé, továbbá a szelvényen megadott címen értesítjük a szerencséseket.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

MÁRCIUS 9., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 DTK 
11:00 Namíbia 
11:30 Múzeumtúra 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Marslakók 
14:25 Elcserélt lányok 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:40 MM
17:40 Vilmos herceg Afrikája 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Poén Péntek
21:35 Mindenből egy van
22:35 Az Este 
23:05 Négy szellem 
00:05 Családom és egyéb 

emberfajták 
00:30 Melissa és Joey 
00:50 Sporthírek 
01:00 Phil Collins: Vissza a múltba 
01:55 Vilmos herceg Afrikája 
02:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Trükkös halál 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 CSI: Miami helyszínelők 

Mr. Sander partijának résztve-
vőit egy lángoló férfi sokkolja.
Az áldozat percek alatt üsz-
kösre ég a tengerparttól alig
pár méterre. Az ügyről kiderül,
hogy nem szimpla gyilkosság,
a háttérben szervezett üzem-
anyaglopás és emberkereske-
delem áll.

22:20 Gyilkos elmék 
23:30 Gyilkos elmék  
00:25 Reflektor
00:40 Törzsutas 
01:05 Kemény zsaruk 
02:05 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Jégtörők 2 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
19:55 Jóban Rosszban 
20:25 Jóban Rosszban 
21:00 Megasztár 6. 
22:35 Grimm

23:35 Aktív
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV
02:10 Alexandra Pódium
02:35 Vers éjfélkor - magyar versek

04:25 A nagy házalakítás 
05:35 Dawson és a haverok 
06:20 A kifutó 
07:15 Gyilkos sorok 
08:10 Gyilkos sorok
09:10 Gyilkos számok 
10:10 A múlt árnyai 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 Amerikai mesterszakács 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Amerikai mesterszakács 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:50 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Terminátor - A halálosztó 
23:25 CSI: A helyszínelők  
00:25 Jackie nővér 
01:00 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:50 A múlt árnyai 
03:25 A nagy házalakítás

MÁRCIUS 10., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Boci és Pipi 
10:35 Asztro Show 
11:30 Házon kívül
12:00 Autómánia
12:40 FTC-Veszprém férfi 

kézilabda-mérkőzés 
14:25 Eltűntnek nyilvánítva 
15:30 Hetedik érzék 
16:30 Hát nem baba! 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 A Karib-tenger kalózai 2. - 

Holtak kincse
22:30 Mindhalálig buli 
00:20 Bunyó a hunyó 
02:15 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Babavilág 
10:55 9 hónap 
11:25 Tűsarok 
11:55 Bajnokok Ligája magazin 
12:25 Gyilkos számok 
13:25 Top Speed
13:55 Autóguru 
14:25 Xena
15:25 Bűbájos boszorkák 
16:25 Hawaii Five-0 
17:25 Sas kabaré
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Babe
21:20 A szajré 
23:40 Lélegzet 

01:20 EZO.TV
02:20 Kalandjárat 
02:45 Teleshop 
03:15 Vers éjfélkor - magyar versek

04:10 Dawson és a haverok 
05:10 Műsorszünet 
05:55 Egy kórház magánélete 
06:45 A szépség és a szörny 
07:40 Zsírégetők 
08:35 Dawson és a haverok 
09:25 Halottnak a csók 
10:20 Szerelem, receptre 

12:10 Szívek szállodája  
13:05 Egy kapcsolat szabályai 
13:35 Szex és New York light  
14:05 Szex és New York light 
14:35 Éden Hotel 2. 
15:30 Éden Hotel 2. 
16:35 Good Will Hunting
19:00 Charlie angyalai 
21:00 Menekülő ember 
23:00 Tökéletes katona 3 –

Befejezetlen ügy 
00:55 Good Will Hunting 
03:15 Szerelem, receptre

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:05 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
10:55 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Nyelvőrző
14:45 Hazajáró 
15:10 Vigyázó szemekkel a világ 

körül 
16:10 Az állatok nyelve 
16:40 Ízőrzők: Geresdlak 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 Sólyom és galamb 
21:20 Híradó 
21:30 Az irányítás határai
23:25 Dunasport

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda
05:55 A rejtélyes XX. század
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Aranymetszés
10:55 Angi jelenti
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:00 A haldokló gleccser 
13:15 Családom és egyéb 

emberfajták 
13:40 Melissa és Joey 
14:05 Kém a jégen - Hogy 

filmezzünk jegesmedvét 
14:55 Beethoven 6. 
16:40 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Büszkeség és balítélet 
22:15 Zorán koncert: Körtánc 
23:10 Bibliothéque Pascal 
01:00 Sporthírek 
01:10 Zsákutca

06:00 Gazdakör
06:30 Zénó 
06:35 Varjúdombi mesék  
06:45 Az Ótestamentum 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:40 Zorro 
08:05 Az állatok világa 
08:35 Daktari 
09:30 A medvementő 
11:05 Családi krónikák 
11:40 Duna anzix 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Határtalanul magyar 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Vissza Sherwoodba! 
13:40 Magyar elsők 
13:55 Munka-Társ 
14:25 Heuréka! Megtaláltam! 
14:55 Hogy volt!? 
16:05 Maharal - A talizmán titka 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Pannonia 3 keréken
19:00 Moliére: Tartuffe 
21:35 Gosford Park 
23:50 Dunasport
00:05 A hegyek királya 
01:30 Vers
01:35 Himnusz 
01:40 Családi krónikák 
02:10 Vannak vidékek 
02:40 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 

TV2, március 9., péntek, 12:30

Jégtörők 2
Amerikai vígjáték

Készülj, mert ennyi kőkemény akciót és
nevetést már JÉGEN láttál, mint ami a
„minden idők tíz legjobb sportfilmjének
egyikeként” méltatott Jégtörők elké-
pesztő, sztárokkal teli folytatásában vár

rád. Sean Linden
(Stephen Baldwin) a
Charlestowni Főnö-
kök béketűrő kapitá-
nya és edzője. A Főnö-
kök csapatának di-
csőséges napjai már
csak távoli emlékek. 

Duna Televízió, március 9., péntek, 21:30

Az irányítás határai
Spanyol–angol–japán krimi

Az irányítás határai egy rejtélyes idegen tör-
ténete, aki titkos megbízás teljesítésére ké-
szül. Tettei a törvényen kívülre vezetnek, nem bízik senkiben és céljait
teljes homály fedi. Utazása paradoxon, egyszerre fókuszált és álomszerű:
egy út, mely saját tudatán keresztül is vezet.

Duna Televízió, március 10., szombat, 19:00

Moliére: Tartuffe Magyar színházi felvétel

Orgon házában az álszent Tartuffe vette át az irányítást. Alakosko-
dásával sikerült neki az utcáról felszedett koldusból a házigazda leg-
bizalmasabb barátjává és tanácsadójává válni és az egész családot
maga ellen fordítani, kivéve Pernelle asszonyt.

M1, március 10., szombat, 20:10

Büszkeség és balítélet
Angol romantikus dráma

Anglia a 18. század végén. A Bennet család élete felboly-
dul, amikor a közelükbe költözik Mr. Bingley, a tehetős
agglegény. A férfi baráti között ugyanis biztosan bőven
akad majd kérő mind az öt Bennet lány számára. Jane, a
legidősebb nővér azon fáradozik, hogy meghódítsa Mr.
Bingley szívét, míg a vadóc Lizzie a jóképű és dölyfös Mr.
Darcyval ismerkedik meg, kirobbantva ezzel a nemek há-
borúját. Amikor Mr. Bing-
ley váratlanul Londonba
utazik, magára hagyva a
kétségbeesett Jane-t, Liz-
zie Mr. Darcyt teszi fele-
lőssé a szakításért.

A TAVASZI SZUPER AKCIÓNK FOLYTATÓDIK!
Intenzív német nyelvtanfolyam álláskeresôk számára:

• március 26-tól 40 órában 
• napi 4 óra, délelôttönként és az esti órákban is • 450 Ft/óra

– általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos szókincs is
– tréningek a tavaszi ÖSD, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ 

és ZÖLD ÚT nyelvvizsgákra –magánbérletben és csoportban is.

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

MÁRCIUS 11., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:00 Trendmánia 
10:35 Teleshop 
11:30 Törzsutas 
11:55 Havazin 
12:25 Tuti gimi 

13:20 Gossip Girl - A pletykafészek  
14:10 Eltűntnek nyilvánítva 
15:05 Tru Calling - Az őrangyal 
16:10 Piedone Hongkongban 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Cobra 11
20:00 Ocean's Thirteen –

A játszma folytatódik
22:30 Heti hetes 
23:45 Portré 
00:25 A félelem éjszakája

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné 
10:45 Stahl konyhája 
11:15 Kalandjárat 
11:45 Borkultusz 
12:15 Talpig nő 
12:45 Több mint TestŐr 
13:15 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok 
14:15 Monk - Flúgos nyomozó 
15:15 Bűbájos boszorkák  
16:15 Másodállás
16:45 Babe 

18:30 Tények 
19:00 Napló
20:05 Mr. Bean nyaral 
21:45 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:45 Célkeresztben 
23:45 Becéző szavak 
02:00 EZO.TV 
02:35 Napló 
03:25 Vers éjfélkor - magyar versek

05:40 Smallville 
06:25 Columbo: A gyilkosság 

ártalmas az egészségre 
08:05 Topmodell leszek! 
08:55 EgészségŐr 
09:25 A nagy házalakítás 
09:50 Szívek szállodája 
10:20 A nagy házalakítás 
11:20 Trendközelben 
11:50 Borzasztó emberek 

13:40 Szex és New York light  
14:10 Szex és New York light  
14:40 Éden Hotel 2. 
15:45 Éden Hotel 2. 
16:50 Kútfejek 
18:55 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 Nikita 
21:55 Különben dühbe jövünk 
23:55 Menekülő ember 
01:55 Trendközelben 
02:25 EgészségŐr 
02:50 Célkeresztben
03:35 A szépség és a szörny

VIASAT3
06:00 Gazdakör 
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:40 Az Ótestamentum 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:40 Zorro 
08:05 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház 
10:00 Világ-nézet 
11:00 Isten kezében 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 Élő népzene 
12:45 Lyukasóra 
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők 
14:45 Arcélek 
15:15 Hazajáró  
15:45 Múltidéző 
16:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:30 Afrikai vőlegény 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Heti Hírmondó 
19:00 Önök kérték!
20:05 Mága Zoltán – Budapesti

újévi koncert  
21:00 Klubszoba 
21:55 Dunasport 
22:10 A tizedes meg a többiek  
23:55 Menekülők 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda 
05:55 Zöld Tea 
06:25 Delta 
06:55 Ma Reggel 
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 A hajnal hírnökei 
10:05 A sokszínű vallás 
10:15 Evangélikus magazin 
10:45 Metodista ifjúsági műsor 
10:50 Mai hitvallások 
11:15 Az utódok reménysége 
11:45 Zsinagógák 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Anno 
13:05 Méltóságos kisasszony 
14:20 Út Londonba 
14:50 Melbourne előtt – Rajtra 

készen a Forma 1 
15:20 Telesport 
15:50 Telesport 
18:05 Rex Rómában 
18:55 A Lényeg 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Munkaügyek - IrReality Show 
21:55 New York bandái 
00:40 A hétfői lány 

MÁRCIUS 12., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel 
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Rex Rómában 
11:00 Út Londonba 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:25 Domovina 
13:55 Marslakók 
14:25 A Szövetség 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:55 MM 
17:45 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kékfény 
21:35 Hacktion 
22:35 Az Este 
23:05 Aranymetszés 
00:05 Múlt-kor 
00:35 Zöld Tea 
01:00 Sporthírek 
01:10 Everwood 
01:55 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Trükkös halál 
14:10 Sarokba szorítva
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 

17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont
22:20 Nagyágyúk 
23:25 PokerStars.net - Big Game 
00:20 Reflektor 
00:35 Alibi - Ha hiszed, ha nem

05:35 Dawson és a haverok  
06:20 A kifutó 
07:15 Gyilkos sorok 
08:10 Gyilkos sorok  
09:10 Gyilkos számok   
10:10 Charlie angyalai 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 Amerikai mesterszakács 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Amerikai mesterszakács 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 Kettős ügynök 

Annie Walker kezdő CIA
ügynökként még mindig
kénytelen pitiáner ügyekkel
foglalkozni, egészen addig,
míg rá nem jön, hogy egy IRA-
sejt működik Amerikában.

23:20 CSI: A helyszínelők 
00:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Kettős ügynök 
02:00 A nagy házalakítás
02:45 A kifutó  

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV 
12:30 Szórd a pénzt és fuss! 

Monty Brewster egy kisstílű
baseballjátékos. fejlett hu-
morú bácsikája egész vagyo -
nát ráhagyja, ami nem keve-
sebb, mint háromszázmillió
dollár. Ám feltételt is szabott
a vén csirkefogó.

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő  
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények 
19:35 Aktív
19:55 Jóban Rosszban 
20:25 Jóban Rosszban 
21:00 NCIS 
22:00 NCIS: Los Angeles 
23:00 Aktív 
23:30 Tények Este 
00:05 EZO.TV 
00:40 NCIS 
01:30 NCIS: Los Angeles 
02:20 Aktív Extra 
02:45 Vers éjfélkor - magyar versek

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Élő egyház 
07:05 Pannonia 3 keréken 
07:30 Híradó 
07:35 Sólyom és galamb 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép 
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 A megregulázott fény, avagy 

lézer napjainkban 
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:10 Töredékek - Fejezetek a magyar 

művelődés történetéből 
16:30 Fényképalbum 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Alkotmány utca 
19:05 Térkép 
19:40 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:20 Hírek 
21:30 Ez a te életed 
23:00 Dunasport 
23:10 Sportaréna 

MÁRCIUS 13., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel 
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:05 Mindenből egy van 
11:00 Kékfény 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran 
13:25 Unser Bildschirm 
13:55 Marslakók 
14:25 Hacktion 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM 
17:45 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 A hölgy, aki túl sokat tudott 
22:10 Az Este 
22:45 Tudorok 
23:40 Barangolások öt kontinensen 
00:10 Esély 
00:35 Sporthírek 
00:45 Everwood 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV 
12:40 Táncos visszatér 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 

Melanie és Anita, az ismert
színésznők rajongók gyűrűjé-
ben érkeznek meg egy elő-
kelő partira. Melanie-ra ké-
sőbb holtan találnak rá a
mosdó előtt. Anitára terelődik
a gyanú, no meg az autog-
ram-vadászokra. Ám később
Anitára is holtan találnak. 

16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha
17:25 Tiltott szerelem
18:30 Tények 
19:35 Aktív
19:55 Jóban Rosszban 
20:25 Jóban Rosszban 
21:00 King Kong 
00:30 Aktív 
01:00 Tények Este 
01:35 EZO.TV 
02:10 Bajnokok Ligája (Highlights) 
02:40 Macerás ügyek

05:35 Dawson és a haverok 
06:15 A kifutó 
07:05 Gyilkos sorok 
08:00 Gyilkos sorok 
08:55 Gyilkos számok  
09:50 Kútfejek 
11:55 A dadus  
12:25 A dadus 
12:55 Amerikai mesterszakács 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Amerikai mesterszakács 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 Doktor House
23:15 CSI: A helyszínelők  
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:05 Doktor House  
02:05 A nagy házalakítás 
02:50 A kifutó 
03:35 A nagy házalakítás

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin 
07:00 Domovina 
07:30 Híradó 
07:35 A férfi a legjobb orvosság 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat 
16:35 Szürke kincsünk 
17:15 TÉRkép ráadás 
17:20 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Alkotmány utca 
19:05 Térkép 
19:40 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Hírek 
21:30 Szerelem életre-halálra
23:15 Dunasport 
23:20 Magyar Jazz Ünnep 2011. 
00:10 Misike
01:00 Áldozatok 1944/45 
02:00 Vers 
02:05 Himnusz 
02:10 Térkép 
02:35 Cigája 
02:55 Lyukasóra 
03:30 Kívánságkosár

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Trükkös halál 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 A mentalista
22:20 A Grace klinika 
23:25 Reflektor 
23:40 Vészhelyzet 
00:35 Vészhelyzet
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

MÁRCIUS 14 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel 
09:00 A Silla királyság ékköve
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló 
11:30 Átjáró 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska krónika 
13:25 Ecranul nostru 
13:55 Marslakók 
14:25 Gasztroangyal 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem  
16:55 MM 
17:45 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Párizsi helyszínelők 
21:30 Becsengetünk és elfutunk 
22:30 Az Este 
23:05 KorTárs 
23:35 Szoborfák 
00:25 Szellem a palackból... 
00:55 Sporthírek 
01:00 Everwood 
01:45 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Gyilkos sorok 
06:15 A kifutó 
07:10 A nagy házalakítás 
08:10 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok 
09:55 Különben dühbe jövünk 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 Amerikai mesterszakács 
13:55 Monk - Flúgos nyomozó 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Amerikai mesterszakács 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 Shameless - Szégyentelenek 
23:25 CSI: A helyszínelők  
00:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:15 Shameless - Szégyentelenek 
02:15 Dawson és a haverok 
03:00 A kifutó 
03:50 A nagy házalakítás

04:05 TotalCar 
04:30 Vers éjfélkor - magyar versek 
05:05 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek 
09:50 Teleshop 
11:00 EZO.TV 
12:35 Winnetou 3. – Winnetou halála
14:20 Marina
15:20 Rex felügyelő  
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények 
19:35 Aktív
19:55 Jóban Rosszban 
20:25 Jóban Rosszban 
21:00 Doktor House  
22:00 Született feleségek
23:00 Aktív 
23:30 Tények Este 
00:05 EZO.TV 
00:40 Doktor House  
01:30 Született feleségek 
02:20 Babavilág 
02:45 Vers éjfélkor - magyar versek

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm 
07:00 Srpski Ekran 
07:30 Híradó 
07:35 Mad Men - Reklámőrültek 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép 
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Munka-Társ 
14:40 Heuréka! Megtaláltam! 
15:15 Önök kérték! 
16:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok  
16:25 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:35 Közbeszéd 
19:00 Alkotmány utca 
19:05 Térkép 
19:35 MacGyver
20:30 A király kalóza 
21:20 Hírek 
21:30 A nők hálójában 
23:05 Dunasport 

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai
09:20 Második esély 

10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 Trükkös halál 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 Legyen Ön is Milliomos! 
22:20 Házon kívül 
22:55 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
23:30 Reflektor 
23:45 Ments meg! 
00:45 Lázadás

MÁRCIUS 15., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:05 Míg a halál el nem választ 
10:40 Míg a halál el nem választ 
11:10 Én vagyok Batman! 
13:05 A fehér csóka 
14:50 Drágám, a kölyök marha 

nagy lett!  
16:40 Scooby-Doo - A nagy csapat  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Garfield 
20:30 Minden végzet nehéz

Harry (Jack Nicholson) a ze-
neipar cápája falja a huszon-
éveseket. Legújabb zsákmá-
nya Marin, akivel a lány anyjá-
nak házában töltik a hétvégét.
Váratlanul betoppan a mama,
ráadásul Harry infarktust kap. 

23:05 Szakíts, ha bírsz! 
00:50 Lázadás

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Slovenski Utrinki 
05:55 Alpok-Duna-Adria 
06:25 Valóságos kincsesbánya
06:55 Ma Reggel 
09:00 Megemlékezés a Nemzeti 

Múzeum lépcsőjénél 
10:00 Zegzugos történetek 
10:30 Vers mindenkinek 
10:35 Szabadság, szerelem 
11:20 Múlt-kor 
11:50 Magyar ereklyék, szent 

jelképek 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Ami megtörtént és ami 

megtörténhetett volna 
13:00 Az 1848-as forradalom képei 

és relikviái 
13:30 A szalmabábuk lázadása 
15:00 Tűztánc 
15:35 A Tenkes kapitánya 
17:10 Jenci néni szép élete 
17:40 A Föld szeretője 
19:30 Híradó este 
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Égi madár 
21:30 A Hídember 
23:55 Liszt Ferenc Pest-Budán

05:20 Gyilkos sorok 
06:10 A kifutó 
07:05 A nagy házalakítás 
07:55 Gyilkos sorok 
08:50 Gyilkos számok 
09:45 Columbo: A főnyeremény halál 
11:40 Columbo: Nehéz ügy 
13:35 Három apának mennyi a fele? 
15:20 Jumanji 

17:35 Hajrá csajok, újra! 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 A célszemély 
23:15 Három apának mennyi a fele? 
01:00 Irma, te édes 
03:25 Dawson és a haverok

06:00 Tv2 matiné 
09:45 Őslények országa 10. –

A hosszúnyakúak vándorlása  
11:15 Tappancsok 
12:50 Kis nagy színész 
14:45 Beethoven 2 
16:25 Junior 

Dr. Alex Hesse (Arnold
Schwarzenegger) olyan cso-
daszert fejleszt ki, mely bizto-
sítja a terhesség biztonságos
lefolyását. A kutatást azon-
ban leállítja a labor, így Alex
magán teszteli a módszert.

18:30 Tények
19:00 Pata tanya: Baromi buli 
20:40 Ha igaz volna... 

22:25 Az ártatlanság kora 
01:00 A fegyverek szava 
03:35 Segíts magadon!

VIASAT3
05:40 Horvát krónika 
06:05 Ecranul nostru 
06:35 1 könyv 
06:40 A király kalóza 
07:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
08:00 Zászlófelvonás 
08:30 János vitéz 
09:45 Magyar honvédek 

törökországi napjai 
10:10 Siratnunk mit nem kell 
11:00 Unitárius istentisztelet 

Homoródszetpéterről 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 Élő népzene 
12:45 Arcélek 
13:15 Liliomfi 
15:00 Ünnepi stúdióműsor és 

Kárpát-medencei körkapcsolás 
18:00 A nap krónikája 
19:00 Éljen a magyar szabadság!
20:00 Egy magyar nábob 
21:35 Dunasport 
21:40 Hattyúdal 
23:20 Új régi hang 
00:15 Ezernyolcszáznegyvennyolc, 

te csillag 
01:05 Vers 
01:10 Himnusz 
01:15 A nap krónikája 
02:15 Élő népzene 
02:40 Ünnepi stúdióműsor 

Duna Televízió, március 14., szerda, 21:30

A nők hálójában
Amerikai romantikus dráma

A 26 éves, magát írónak képzelő Carter hirtelen a pad-
lóra kerül, amikor híres barátnője elhagyja. Nemcsak
a szerelmi bánattól szenved, de ráébred, hogy nincs
már kedve ahhoz, amiből eddig élt:  „felnőttfilmekhez"
forgatókönyveket összetákolnia, amikor évek óta ha-
logatja a saját első, önéletrajzi regénye megírását, ami-

hez alighanem úgyis csak
elképzelt egy izgalmas
múltat. Kapóra jön hát
neki, hogy rég nem látott
nagymamája bejelenti:
halni készül. Carter vál-
lalja, hogy gondozza őt. 

TV2, március 14., szerda, 12:35

Winnetou 3. – Winnetou halála
Német–jugoszláv–olasz kalandfilm

Hiába sikerült egyezségre jutni a fehérekkel, csavar-
gók és rablóbandák fenyegetik a törékeny békét az
indiánok földjén. Winnetou ezért elhatározza, hogy Santa Fé-be uta-
zik, hogy jobban kiismerje a fehérek világát és gondolkodásmódját.
Megkéri Old Shatterhandet, hogy tartson vele. 

RTL Klub, március 15., csütörtök, 20:30

Minden végzet nehéz
Amerikai romantikus vígjáték

Harry javíthatatlan playboy, korát meg-
hazudtoló libidóval. Legfőbb vezérelve:
soha ne kezdj harmincnál idősebb
nővel! Éppen legújabb barátnőjével töl-
tik első közös hétvégéjüket, amikor
Harry szívinfarktust kap. Orvosa nem
engedi vissza a városba, ha nem barátnő-
jének anyjára
bíz za, aki elvált,
sikeres New
York-i drá ma író.
Harry rendkívül
vonzónak találja.

M1, március 15., csütörtök, 21:30

A Hídember Magyar történelmi film

A film története 1820 és 1860 között játszódik a Habsburg Monarchiá -
ban és egy különleges szellemi képességekkel és anyagi háttérrel
született, magyar arisztokrata életét mutatja be.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  MÚZEUMI ÜNNEPNAP.
Március 15-én 10 és 14 óra
között belépőjegy nélkül láto-

gatható a Borsos Miklós- és a Kovács
Margit-kiállítás, továbbá a Váczy Péter Gyűjte-
mény. Szintén ingyenesen várja az érdeklődő-
ket az ünnepnap délutánján, 14 és 18 óra kö-
zött az Esterházy-palota, a Napóleon-ház és
a volt zsinagóga. 

VITÉZ LÁSZLÓ érkezik a Vaskakas Báb-
színházba vasárnap délelőtt 11 órakor. A
tradicionális vásári játékban Pályi János
kelti életre a piros sipkás, vidám fickót, aki
palacsintasütőjével tanítja móresre az ördö-
göket, és magát a halált. 

FILIP SZUBOTYIN zongoraművész lép fel a
volt zsinagógában március 10-én, szombaton
16 órától az Orosz-Magyar Egyesület és a Szé-
chenyi István Egyetem közös szervezésében.
A moszkvai vendég Liszt Ferenc születésének
200. évfordulója alkalmából Liszt műveiből ál-
lítja össze műsorát. 

A MÁRIA FŐHADNAGY című operettet a
József Attila Színház és a Turay Ida Színház
közös produkciójában nézheti meg a győri kö-
zönség március 16-án, pénteken 19 órától a
Richter Teremben. A szereplők között láthat-
juk többek között Kállay Borit, Geszthy Vero-
nikát, Csere Lászlót és Benkóczy Lászlót.

A MI SZÓLISTÁINK. Hagyomány, hogy a
Győri Filharmonikus Zenekar minden évben
lehetőséget biztosít művészeinek arra, hogy
szólistaként brillírozzanak. Március 10-én 19
órától egy klasszikus Bach-mű mellett három
Ravel-darab, köztük a Bolero is felcsendül a
Richter Teremben. Közreműködik: Kovács Ka-
talin fuvolán, Lukács Éva hegedűn, Szekendy
Tamás csembalón, Kataoka Marine brácsán
és Horváth Mihály nagybőgőn. Vezényel: Ber-
kes Kálmán.  

A COTTBUSI WALDORF-ISKOLA negy-
ven gimnazistája ad komolyzenei koncertet
a volt zsinagógában március 14-én, szerdán
17 órától. A koncert teljes bevételét a győri
Forrás Waldorf Iskola részére ajánlják fel.

KORNIS MIHÁLY: KÖRMAGYAR című politikus-erotikus komoly
bohózatát mutatja be a MASZEK-Egyetemi Színpad a HOLD Színházzal
közösen március 12-én, hétfőn 19 órakor a Bahnhof-Lapos Tanszék
lenti termében. Vágy és érvényesülés, szerelem és megélhetés, hűtlen-
ség és hatalom, glasznoszty és romantika hálójában felidéződik az
1980-as évek végének magyar világa. De mintha megállt volna az idő...
Rendező: Hegedűs Ildikó.

A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ vasárnap dél-
előtt 11 órától bérletszünetes előadásban tűzte
műsorra az Ágacska című mesedarabot. Dél-
után 17 órakor Győr-Be-Ugró lesz, ezúttal
Bartha Alexandra, Járai Máté, Molnár Zsolt, Pin-
giczer Csaba játszik, a játékvezető Máté Richárd.
Mindkét program helyszíne a Kisfaludy Terem. 

RÉGI KÉPESLAPOK
és más papírrégiségek,
többek között fotók, rész -
vények, plakátok, met -
szetek, bélyegek és tele-
fonkártyák gyűjtői talál-
koznak egymással már -
cius 11-én, vasárnap 8
és 14 óra között a Petőfi
Sándor Művelődési Ház-
ban. A régi képeslapgyűj-
tők 23. országos találko-
zója egy olyan kiállítás
lesz, ahol cserélni, eladni
és vásárolni is lehet. 

NŐNAPI GÁLA helyszíne lesz a
Bartók Béla Megyei Művelődési
Központ március 10-én, szomba-
ton délután fél négytől. A műsor-
ban fellép Nagy Balázs, Csikó Teo-
dóra és Takács Zoltán színművész,
a Platina táncstúdió, ifj. Szilasi
Lajos zenész, Tompa Mihály bűvész
és a Dunaszegi Színjátszókör.

KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT
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KÖZÉRDEKŰ, JÓTÉKONYSÁG HIRDETÉS

szerző: győr-szol

A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a
lakókat, hogy a társaság műkö-
dési területén a lakossági hulla-
dékszállítás március 15-én, csü-
törtökön, március 16-án, pénte-
ken, március 17-én, szombaton
és március 24-én, szombaton a
2012. évi hulladéknaptárban
meghirdetett módon változatla-
nul működik. A hulladékszállítás-
ban érintett szolgáltatási helye-
ken a fenti napokon a megszo-
kottak szerint reggel 6
órára kérik az ingatlan
elé ürítésre kitenni a ku-
kákat, mert érkezni fog a
hulladékgyűjtő autó.

A győri hulladékudvarok
– Nép utca, Ötház utca,
Pápai út, Reptéri út, Szi-
tásdomb út, Homoksori
út, Sashegy – március
15-én, ünnepnapon
egységesen zárva lesz-
nek. Március 16-án,
pénteken, március 17-
én, szombaton és már-

Szolgáltatások és nyitva 
tartások a hosszú hétvégén

cius 18-án, vasárnap a győri hul-
ladékudvarok 8 és 16 óra között
tartanak nyitva.

A vásárcsarnok és a virágpiac
március 15-én zárva tart, míg
16-án 6 és 16 óra között, 17-én
6 és 13 óra között, 18-án 6 és 10
óra között, 24-én pedig 6 és 13
óra között lesznek nyitva. A vá-
rosréti piac március 17-én és 24-
én is nyitva lesz.

A GYŐR-SZOL Zrt. sportin-
gatlanjaiban a hosszú hétvégén
is várják a sportolni, kikapcso-

Dátum
Fizetőparkoló-hálózat Parkolóházak

I. és II. övezet III. övezet Jókai Révai

2012. március
15. csütörtök
(ünnepnap)

díjmentes díjmentes
vasárnapra 

érvényes díj-
szabás szerint

hétvégére 
érvényes díj-

szabás szerint

2012. március
16. péntek 

(pihenőnap)

szombati nap
szerint 8–14

óráig
díjmentes

szombati
napra 

érvényes díj-
szabás szerint

hétvégére 
érvényes díj-

szabás szerint

2012. március
24. szombat
(munkanap)

szombati nap
szerint 8–14

óráig
díjmentes

munkanapra
érvényes díj-

szabás szerint

munkanapra
érvényes díj-

szabás szerint

lódni vágyókat. A Magyar Vilmos
Uszoda és a Barátság park min-
dennap a megszokott nyitva tar-
tás szerint üzemel. 

A társaság személyes és tele-
fonos ügyfélszolgálatai március
15-én és 16-án nem üzemelnek,
március 24-én a Jókai úti és az
Orgona úti irodák tartanak
nyitva 8 és 12 óra között, illetve
ugyanebben az időben telefo-
non is várják az ügyfelek jelent-
kezését a 96/50-50-50-es tele-
fonszámon. 

Előzetes számítások szerint minden eddiginél
több pénz gyűlt össze az idei Kantharosz-
gálán. A hét civil szervezet és a Győri Filhar-
monikus Zenekar összefogásával létrejött jó-
tékonysági gálán és árverésen befolyt összeg
értéke meghaladja az ötmillió forintot. Az idei
bevételből a Győri Szülészetért Alapítványt, a
Bóbita Különleges Gyermekotthont, a Grácia
Művészeti Intézetet és a református gyüleke-
zet ifjúsági termét támogatják a szervezők. A
Győri Szülészetért Alapítvány egy nőgyógyá-
szati vizsgálóasztal vásárlására fordítaná a tá-
mogatást, amely részben a várandósok, rész-
ben a kórházba kerülő nőgyógyászati bete-
gek vizsgálatában játszana nagy szerepet. A
megyei gyermekvédelmi központhoz tartozó
Bóbita Különleges Gyermekotthon udvarfel-
újításra költené a pénzt, a Grácia Művészeti
Intézet pedig egy táncteremre és a hozzá tar-
tozó helyiségekre fordítaná az adományt. A
református egyházközség gyülekezeti ifjúsági
termét tenné komfortossá az összegből, vala-
mint gyerekeik számától függően a szociáli-
san rászoruló nagycsaládosokat segítenék
meg a pénzből.

Rekordbevétel 
a Kantharosz-
gálán
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Hozzávalók négy személyre:
sertésszűz 80 dkg, rózsabors 2 dkg,
cukkini 10 dkg, kaliforniai paprika
10 dkg,  gomba 10 dkg, koktélpara-
dicsom 10 dkg, lilahagyma 10 dkg,
burgonya 60 dkg, tejszín 2 dl, tojás-
sárgája 2 db, vaj 2 dkg, só, bors,
szerecsendió.

Rózsaborskéregben sült
sertésszűz grillzöldségekkel,
gratinírozott burgonyával

Hozzávalók négy személyre:
tejszín 2 dl, tejföl 2 dl, citrom 1 db,
babapiskóta 20 dkg, vaníliás
cukor 1 csomag, cukor 12 dkg,
habfixáló 1 csomag. A lekvárhoz
víz 2 dl, cukor 20 dkg, friss vagy
fagyasztott eper 20-30 dkg, chili-
paprika, balzsamecet, étkezési
keményítő 2 dkg.

Elkészítése: A tejfölt ha-
bosra keverjük a kétfajta cukorral,
majd belekeverjük a citrom levét
és reszelt héját. A tejszínt a hab -
fixálóval együtt kemény habbá
verjük, majd beleforgatjuk a tejfö-
lös krémbe. A krémet és a baba-
piskótát tálba vagy formába réte-
gezzük a tiramisuhoz hasonlóan.
Tálalás előtt egy napra hűtőbe
tesszük. Az eperlekvárhoz cukor-
ból és vízből szirupot főzünk.
Hozzáadjuk az epret, ízlés szerint
ízesítjük chilivel és balzsamecet-
tel, végül az étkezési keményítő-
vel a megfelelő állagúra sűrítjük. 

Citromos álom chilis eperlekvárral

Elkészítése: A sertésszüzet sóz-
zuk, borsozzuk, forró serpenyőben
minden oldalán elősütjük. A rózsa-
borsot összetörjük, az elősütött ser-
tésszüzet beleforgatjuk, majd sütő-
ben 150 fokon 10 percig sütjük. A
zöldségeket megfelelő méretre dara-
boljuk, sózzuk, borsozzuk, olívaola-

jon, grillserpenyőben megpirítjuk. A
gratinírozott, vagyis „csőben sült”
burgonyához a hámozott, nyers bur-
gonyát vékony karikákra vágjuk, hoz-
záadjuk a tejszínt, a tojások sárgáját,
a sót, a borsot, a szerecsendiót. Ösz-
szekeverjük, kivajazott formákba tölt-
jük, 150 fokon 40 percig sütjük. 

Március séfje: 
Varga János

Szerző: Gaál József
Recept: Varga János
Fotó: O.  Jakócs Péter

Szakácsklub rovatunk már ciusi
séfje közel negyedszázada
kapta meg szakácsoklevelét, s
kerek tíz éve vezeti ugyanazt a
belvárosi konyhát. Pályafutása
tanulóként a Park és a Kristály
éttermekben kezdődött, majd
jött az Apostol, az Aranyfácán,
az Osiris, s végül, 2002-ben a
John Bull Pub. Győrt mindössze
kétszer hagyta el, egyszer az ás-
ványrárói Szürke gém fogadó,
egyszer meg egy patinás oszt-
rák vendéglő, a Császártégla
kedvéért. A név onnan van,
hogy az étterem császári címe-
res téglákból épült négyszáz
évvel ezelőtt. 
Varga János rövid szakmai
portréjához hozzátartozik még
egy mesterszakácsi cím és az a
vallomás, amely szerint a
könnyű tésztákat, tengeri her-
kentyűket felvonultató olasz,
és a gulyással, pacallal fémjel-
zett, tradicionális magyar
konyha a kedvence. 
A hazai és házi ízek szeretete
vélhetően családi örökség, 
a família férfitagjai régi barát-
ságot ápolnak a főzőkanállal.
Szakácsklub rovatunk már ciusi
ételeinek mintapéldányai a
John Bull Pub konyháján ké-
szülnek. A receptek és a fotók
remélhetően jól szolgálják ol-
vasóinkat az otthoni sütés-
főzés során, de Varga János
munkái eredetiben is megkós-
tolhatók. 
A John Bull új, tavaszi étlapja
az évszakhoz illően sokszínű,
szerepelnek benne többek kö-
zött a rovatunkban közölt 
fogások is.   

Dióhéjban
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos GYŐR-SZOL ajándéktárgyakat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Kezdjük az alapoktól, ez itt a labda.
Nyertes: Bhatia Krishna Kumar (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben
(Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Náthás rabló

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Víz-kvíz 
A Pannon-Víz Zrt. idén is játékra hívja lapunk
olvasóit. A víz világnapját ünneplő víz-kvíz hi-
bátlan megfejtői között ajándékokat sorsol ki
a társaság. A fődíj egy szóda-stream, egy ott-
honi szódavízkészítő készülék. Kérjük, kari-
kázza be a helyes válasz betűjelét, s a megfej-
téseket juttassa el a Pannon-Víz Zrt. valame-
lyik győri ügyfélszolgálatára március 23-án
déli 12 óráig. Részletesebb tudnivalók a Pan-
non-Víz honlapján találhatók.   

1. Mikor alakult a Pannon-Víz Zrt. jog-
elődjének számító „Győri Vízvezetéki
Részvénytársaság”?
A. 1921   B. 1884   C. 1849

2. Melyik vár kupolájában találunk víz-
tárolót?
A. győri Püspökvár 
B. Kapuvár   C. pannonhalmi vár 

3. Mit jelent az, ha kemény a víz? 
A. sok benne a kalcium
B. jégkocka készíthető belőle
C. sok benne a vas 

4. Mire használjuk a királyvizet? 
A. uralkodók itala
B. nemesfémek vizsgálatára
C. mozgásszervi bántalmakra

5. Melyik megoldás környezet -
kímélőbb? 
A. palackozott víz teherautókon szállítva 
B. palackozott víz vonattal szállítva 
C. vezetékes víz csapból  

6. Mi a víz kémiai képlete? 
A. HOO B. H2O C. H3O 

7. Hol található a Duna Múzeum?
A. Karcag  B. Esztergom  C. Győr

8. Melyik országból érkeztek azok a ha-
zánkba betelepülő kertészek, akik
meg honosították az öntözéses zöld-
ségkertészetet?
A. Norvégia  B. Skócia   C. Bulgária

9. Egy felnőtt ember testének hány szá-
zaléka víz?
A. 45% B. 70%  C. 90% 

10. Mennyi egy felnőtt ember napi fo-
lyadékszükséglete?
A. ki ahány kiló, annyiszor 150 ml
B. 1,5–2 liter
C. elegendő akkor inni, ha megszomjazunk,
akkor is csak keveset

Név: ....................................................................
Telefonszám:......................................................
Fogyasztói szám: ..............................................
Aláírás:................................................................

A GYŐR-SZOL Zrt. illegálisan le-
rakott hulladékokat szállított el
Győr-Újvárosból a közelmúltban.
A Nép utca végén, a Győr táblánál
mintegy 25 köbméter zugszemét
gyűlt össze ismét, amelyben töb-
bek között földdel kevert építési
törmelék, elhasznált bútorok, szét-
szerelt elektronikai cikkek és la-
kossági vegyes hulladék volt. Az il-
legálisan lerakott hulladékok el-
szállítása szinte egész évben ak -
tuális feladat, bizonyos helyszí-
nekre évente 2-3 alkalommal
szükséges visszatérni.  2011-ben
a GYŐR-SZOL Zrt. a város kü -
lönböző területeiről összesen

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar
megnevezésű ingatlanát: 

Település Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár (Ft)

Győr Eszperantó u. 12. 3994 3.054 300.000.000 Ft

ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY

Az ingatlanegység műemléknek minősül, ezen belül az úgy-
nevezett Schlichter-villa különösen védett, környezete mű-
emléki környezet. Az ingatlant terheli továbbá a Posta Rádió
és Televízió Műszaki Igazgatóság Budapest javára bejegyzett
25 m magasságig építési magassági korlátozás, továbbá a
GYŐR-SZOL Zrt. javára bejegyzett vezetékjog. Az ingatlan tel-
jes közművesítettséggel rendelkezik. 

1.) Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot
tenni, melyet postai úton kell megküldeni a követke-
zők szerint: Sági Géza elnök-vezérigazgató úr részére, 9024
Győr, Orgona u. 10., Schlichter-villa vételi ajánlat, 2012. áp-
rilis 13. napján 12 óra előtt nem felbontható. Az ajánlat be-
érkezésének határideje: 2012. április 13. napja, 12 óra.

2.) A GYŐR-SZOL Zrt.-nek jogában áll az ingatlanértékesítési
hirdetményt a fenti határidőn belül vagy a 9. pontban foglal-
tak szerint visszavonni, és a hasznosítás más módjáról dön-
teni, melyről a meghirdetéssel azonos módon tájékoztatást
tesz közzé. A visszavonás miatt kártérítési vagy kártalanítási
kötelezettség a GYŐR-SZOL Zrt.-t nem terheli az ajánlattevő-
vel vagy az ajánlatot tenni szándékozóval szemben.

3.) Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg
köteles 5.000.000 Ft (ötmillió forint) bánatpénzt a
GYŐR-SZOL Zrt. K&H Banknál vezetett 10200249-
33021001 sz. számlájára átutalni (befizetni), a közlemény
rovatban a következő szöveg feltüntetésével: Bánatpénz,
Schlichter-villa.

4.) A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
– magánszemély esetében: természetes személyazono-

sító adatok (neve, születési neve, születési helye, ideje,
anyja neve), adóazonosító jele, lakóhelye, bankszámla-
száma

– egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazo-
nosító adatok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány
száma, vállalkozói adószáma, vállalkozói igazolvány má-
solata, bankszámlaszáma

– gazdasági társaság esetében: cégkivonat, aláírási címpél-
dány, bankszámlaszáma

– bánatpénz befizetéséről (átutalásáról) szóló igazolás,
– nyilatkozat a vételár megfizetésére vonatkozó kö-

telezettségvállalásról és a jelen tájékoztatóban fog-
lalt feltételek elfogadásáról,

– bankszámlaszám, amelyre a jelen tájékozatóban
foglalt esetekben a bánatpénz visszautalásra kerül,

– nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köz-
tartozása.

5.) Vételi jogot – a vételi ajánlat elfogadása esetén – az
összességében legjobb ajánlatot tevő szerez. 

Bírálati résszempontok és súlyozása:
a.) ajánlott vételár 50%
b.) vételár megfizetésének módja (egy összegben történő,

részletfizetés) 20%
c.) vételár megfizetésének határideje 20%
d.) készpénzfizetés mellett egyéb kiegyenlítési mód fel-

ajánlása 10%

6.) A nyertes ajánlattevő kivételével a többi ajánlattevő ré-
szére a bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 8 napon
belül visszautalásra kerül.

7.) A pályázatot kiíró a döntést a vételi ajánlat beérkezési ha-
táridejét követő naptól számított 10 munkanapon belül
hozza meg. 

8.) A pályázat benyújtókkal a pályázat kiírója szükség szerint
egyeztető tárgyalást folytathat le az eredményhirdetési ha-
tárnapig, melyről az Ajánlattevőt rövid úton értesíti (telefon,
e-mail, fax.) 

9.) A pályázatot kiíró szerződéskötési kötelezettsége a vételi
ajánlat elfogadásával keletkezik. Amennyiben a GYŐR-SZOL
Zrt. az értékesítésből az ingatlant visszavonja (a vételi ajánla-
tot nem fogadja el), licit kiírásáról, vagy az ingatlan más
módon történő hasznosításáról dönt, a Zrt. az ajánlattevő
egyidejű értesítése mellett a bánatpénz visszautalásáról 3
banki napon belül intézkedik.

10.) A bánatpénz után kamat nem számítható fel.

11.) Az ajánlattevő köteles a vételi ajánlat elfogadásáról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az adásvé-
teli szerződést aláírni és a vételárat az esetleges egyezető tár-
gyalás során született megállapodás vagy az ajánlatban fog-
laltak szerint kiegyenlíteni (a bánatpénz a vételárba beszámít).
Ha a jelentkező az esetleges egyeztető tárgyalás során szüle-
tett megállapodás vagy az ajánlatban foglaltak szerinti köte-
lezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy vételi jogát
és a befizetett bánatpénzt elveszíti.

12.) Az ingatlant nem vásárolhatja meg, akinek köztartozása
van. Ha az ajánlattevőnek tudomására jut, hogy a vevő jogo-
sulatlanul kötött szerződést, jogosult a szerződéstől elállni. Ez
esetben a vevő a befizetett bánatpénzt elveszíti.

A hirdetménnyel kapcsolatban további információ a GYÔR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságánál
(9024 GyŐr, Orgona u. 10. Tel.: 06-96/511-423) szerezhetŐ be munkaidŐben, 8–16 óra között.

Zugszemét: 871 ezer kg-ot szállítottak el
871.320 kilo gramm zugszemetet
szállított el. Jelentős azon hulla-
dék mennyisége is, amely a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek edé-
nyei mellett jelenik meg. Az illegá-
lis hulladék egy része olyan lom
jellegű hulladék, amely a megfe-
lelő jogosultság igazolása után –
Győr Kártya, vagy a közszolgálta-
tásról szóló befizetett hulladék-
szállítási számla felmutatásával –
a hulladékudvarokban ingyene-
sen, a szelektív gyűjtés szempont-
jai alapján elhelyezhető. A hulla-
dékudvarok pontos helyszínei és
nyitva tartásuk megtekinthető a
www.gyorszol.hu weboldalon.
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APRÓ HIRDETÉS

ELVESZETT!

A belvárosban tacskó keverék kutya,
barna, Mogyoró névre hallgat, bordó
nyakörvvel. Jutalom ellenében, kérem,
hívjon, ha megtalálta: 20/2121-373.

EGYÉB

Készpénzért vásárolok
porcelánokat, könyveket, kitüntetése-
ket, pénzeket, régiséget, komplett ha-
gyatékot. 06-20/415-3873. 

MINI BIZI átvesz: Divatos babako-
csit, etetőszéket, bébikompot, autó-
és kerékpárülést, járókát, gyermekbi-
ciklit, márkás játékot, babafelszerelési
cikkeket, gyermekruhát. Győr, Déry T.
u. 16. 06-20/918-0643.  

Költöztetést, bútorszállí-
tást, lomtalanítást ponyvás teher-
autóval vállalok. 20/593-6600.

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/422-6164.

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe.
Hétvégén is! Tel.: 06-20/947-3928. 

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Feleslegessé vált holmi-
ját elszállítom. Tel.: 70/500-1291. 

lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdeklődni:
06-70/338-6708. 

Győrben, illetve vonzáskörzetében lakást,
családi házat keresek. Tel.: 30/520-4512
vagy 20/284-8110, Földi.

Péren 4.886 m2-es, összközműves,
dupla telek eladó. Érdeklődni: 06-
20/418-1457.

Cséren 100 m2-es, földszintes, részben
alápincézett lakóépület melléképületek-
kel, 3.700 m2-es, összközműves telken
eladó. Irányár: 1.950.000 Ft. Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Albérleteket keresek újonnan Győrbe
költöző, megbízható ügyfeleim részére!
Érdeklődni: 06-70/977-7838.

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződé-
ses, felújított lakást cserélne belvárosi,
szigeti, újvárosi vagy gyárvárosi, 2-3
szobás, 50–60 m2-es, téglaépületben
lévő, földszinti lakásra (hirdetési szám:
259). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 34 m2-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1–másfél szobás, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 258). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, kétszobás, 56 m2-es, táv-
fűtéses, téglaépületben lévő, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne kétszobás, 40–55 m2-es, nádor-
városi, adyvárosi, jancsifalui, József A.-
ltp-i vagy marcalvárosi bérleményre
(hirdetési szám: 261). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

KIADÓ

Belvárosban, centrumtól 5
percre hosszú távra kiadó bútorozott
lakás, 68 nm, nappali +két szoba, nagy
terasz, mélygarázs. Érdeklődni:
20/9465-380.

SZOLGÁLTATÁS

Kata mobilfodrászat! 
Fodrász házhoz megy, elérhető áron!
96/439-370, 06/30-273-3847,
HÍVJON!

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-kar
szociálpedagógia szakán használt tan-
könyveimet kedvező áron kínálom. A
könyvek nagyon jó állapotban vannak. A
tankönyvek listáját e-mailben kérésre el-
küldöm. Érd.: 06-30/40-33079.

ÜZLET 

Győr-Szigetben, a Híd utcá-
ban, forgalmas helyen büfé kiadó! Érd.:
20/514-1119

Szépségszalonban aj-
tóval leválasztott helyiség, illetve
műkörmöshely kiadó! Érdeklődni:
30/7604-147  

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es kon-
ferenciaterem hosszú távra vagy alkal-
makra kiadó.  Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis utca
8. sz. alatti bérházban utcafronti, 27
és 50 m2-es üzlethelyiség kereske-
delmi, szolgáltatói tevékenységre vagy
irodának hosszú távra kiadó. Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győrben, Kálvária utcában 43 m2-es,
utcafronti üzlethelyiség kiadó. Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győr-Vízivárosban 2005-
ben épült, első emeleti, 56 nm–es,
1+2 fél szobás, egyedi gárfűtéses tég -
lalakás eladó. Irányár: 15.800.000 Ft.
20/430-4371.

Győr-révfalui, több célra
hasznosítható, kétlakásos társas-
ház utca felőli része kedvező áron
eladó. A lakás (126 nm) kisebb
felújításra szorulhat (nyílászárók).
Irányár 24 millió, érdeklődés: 06-
20/667-4708-as számon.

Győr-Adyvárosban teljesen korszerűsí-
tett és szépen felújított, 53 m2-es, 2
szobás lakás sürgősen eladó. Ára: 8 M
Ft. Érdeklődni: 06-70/977-7837.

Győr-Gyárvárosban háromszobás, 43
m2-es, teljesen felújított társasházi

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ezüsttár-
gyakat, órákat, könyveket,
antik bútort, szőnyeget, ke-
rámiákat, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101. 

Sprachlehrer Deutsch in Region Gyôr 
zur sofortigen Einstellung gesucht:

mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen zur Unterstützung unseres Lehrerteams und
zur Zusammenarbeit mit unseren Sprachmethodikern bei der Entwicklung der Reform-
Deutsch Lernmethode. Wir bieten kreative und abwechslungsreiche Arbeit und Karriere

bei internationaler Gesellschaft mit selbstentwickelnter Lernmethode.
Wir erwarten:

• Kreativität und positive Arbeitsauffassung
• Interesse an neuen Lernmethoden

• Erfahrungen mit Deutschlehren von Vorteil aber nicht notwendig
• Spaß an der Zusammenarbeit mit Menschen

Central European Information Systems
Mosonmagyaróvár — Gyôr - Pozsony

Kontakt: Bódi László, PhD, CEO
Schicken Sie Ihre Mail an info@reformdeutsch.com • www.reformdeutsch.com

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

ünnepi menüvel várjuk 
a Hölgyeket és kísérőjüket!
Március 10-én, szombaton 

ÉLŐZENE!
Minden Hölgyvendéget meghívunk

egy Ámor koktélra.

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a Tel: 96/431-330
www.marcal-etterem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

• Májgaluskaleves vagy tyúkhúsleves
• Sonkával-sajttal töltött csirkemell

• Hawaii csirkemell
• Natúr sertésborda csirkemájraguval

• Fôtt burgonya, rizibizi
• Saláta, sütemény

3.300 Ft helyett 1.800 Ft/fô

2 személyes Marcal-tál az ünnepek alatt 
3.500 Ft helyett 2.600 Ft

Márciusban szerdai és csütörtöki munkanapokon
a Marcal-tál 3.500 Ft helyett 1.800 Ft

MARCAL ÉTTEREM
Ünnepi menüajánlat március 15—18-ig.

Üdülési csekket, SZÉP-kártyát, Erzsébet-utalványt is elfogadunk.
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Boros László, a Patent Győri
Lövész Klub futócéllövője az
előző, kevésbé sikeres év után
idén nyáron mindenképpen
szeretne részt venni a stock-
holmi világbajnokságon. A két-
szeres junior Európa- és világ-
bajnok tehetség elszántan ké-
szül a következő megmérette-
tésekre.

A futócéllövészet, amelyben Boros
László korosztályos szinten minden
fontosabb címet bezsebelt, Észak-
Európából származó sportág. Az ott
élő népek ezzel gyakoroltak a hajtá-
sos vadászatra. Az ötvenméteres
számban a hagyományok előtt tiszte-
legve napjainkban is vaddisznó alakú
célra lőnek a versenyzők. 

– Fiatalon, búcsúban lőttem elő-
ször célba, minden eredmény nélkül,
így az első próbálkozásom csalódás-
sal zárult. Az ezredfordulón apukám
olvasott egy hirdetést, amelyben a lö-
vészek tagokat toboroztak. Levitt ed-
zésre, és már az elején megtetszett,
amit ott tapasztaltam. Később foko-
zatosan tanultunk meg lőni, először
természetesen álló célra, hogy le-
gyen sikerélményünk, majd mikor ez
már ment, futócélra váltottunk – ele-

Célkeresztben a világbajnokság
venítette fel a kez deti lépéseket a
győri sportoló.

– Akkor tudatosult bennem, hogy
akár sikeres is lehetek a sportágban,
amikor elkezdtünk versenyekre járni
és egészen jól szerepeltem. Komoly
lökést adott, lehetőségem volt részt
venni a franciaországi Európa-bajnok-
ságon, ahol újoncként a hatodik–ti-
zenegyedik helyen zártam. A szövet-
ség még ekkor nem látta bennem a
tehetséget, a győri sportbizottság se-
gítségével jutottam ki a kontinens -
viadalra, aminek rengeteget köszön-
hetek. Ezt követően egy év alatt annyit
fejlődtem, hogy Svájcban már Eu-
rópa-bajnoki címet ünnepelhettem. 

Boros László Winterthurban tehát
Európa-bajnoki címet nyert a junio-
rok között 2008-ban, és ugyanebben
az évben a plzeni világbajnokságon
is diadalmaskodott. Egy évvel ké-
sőbb megismételte bravúros teljesít-
ményét, Prágában újabb Európa-baj-
noki arany került a nyakába, majd
Finnországban, Heinolában ismét vi-
lágbajnok lett.

– Kitartás, elszántság és tehetség
is kell ahhoz, hogy valakiből jó sport-
lövő legyen, de az utóbbi szerepe a
legkevésbé hangsúlyos. A lőállásban
nagyon fontos a koncentráció, az
edzők azt mondják, aki vért izzadva
jön ki onnan, az mindent megtett,
hogy a legjobb formáját hozza. Szá-

momra a hazai pálya egyébként in-
kább hátrány, mint előny, hiszen
sokan odajönnek verseny előtt be-
szélgetni, folyamatosan hallom, amit
körülöttem mások mondanak, így
pedig nem könnyű felkészülni. Külföl-
dön kevésbé zavar a zsivaj, hiszen a
soknyelvűség miatt alig érteni belőle
bármit is, így jóval könnyebb ráhan-
golódni a versenyre – mondta érde-
kességként Boros László, aki tavaly
nem élete legjobb formájában ver-
senyzett, de gőzerővel készül az új ki-
hívásokra. 

– Az előző évem nem sikerült olyan
jól, mint ahogy szerettem volna. A fel-
készülésem zavartalan volt, de az ered-
mények mégis elmaradtak a várttól. Ta-
vasszal a bresciai felnőtt Európa-baj-
nokságon csak a tizenkettedik–tizen-
hatodik helyen végeztem. Az ötvenmé-
teres kontinensviadalra nem sikerült ki-
jutnom, a világbajnokság pedig elma-
radt, miután Szlovákia lemondta a ren-
dezést. Keresem a rosszabb szereplés
okait, néhányat találtam is, de ezeket
nem szeretném a nyilvánosság elé
tárni. Szeretném a technikával kapcso-
latos problémákat kijavítani, és minél
több kisebb versenyen indulok majd,
hogy ritmusban maradjak. A júniusi
stockholmi világbajnokságon minden-
képpen ott akarok lenni, annál is in-
kább, mert négy számban rendezik,
tehát nagyon izgalmas versenyre van ki-
látás – árulta el idei legfontosabb

célját Boros Lász ló, aki

Sike Józseffel kapcsolatos rivalizálásá-
ról is mesélt lapunknak. 

– Sike József példakép is szá-
momra, hiszen sok mindent elért,
mentalitása pedig lenyűgöző. Ha
együtt készülünk vagy versenyzünk,
gyakran kikérem a véleményét, és
amit mond, azt érdemes is megfo-
gadni. Ő sem legyőzhetetlen, több-
ször sikerült már elkapnom, de az
lenne az igazi, ha akkor nyernék el-
lene, amikor mindketten csúcsformá-
ban vagyunk. 

Boros László bronzéremmel
kezdte az évet a győrszentiváni Hun-
garian Openen, ami azért dicséretes
teljesítmény, mert vizsgaidőszakban
állt lőállásba.

– A Széchenyi István Egyetemre
járok, mechatronikai mérnöknek ta-
nulok. Szerencsére az egyetem és
a lőtér közel vannak egymáshoz, így
lyukasóráimban könnyen át tudok
sétálni edzésre. A körülmények ki-
elégítőek, a város biztosítja szá-
munkra a lőteret, ami nagy segítsé-
get jelent. Ha nem a versenyzésre
vagy a tanulmányaimra koncentrá-
lok, a barátnőmmel és a családom-
mal töltöm az időm. Amennyiben
van rá lehetőségem, motorra szál-
lok, várom már a jó időt, hogy ezt is
újra megtehessem – zárta a beszél-
getést Boros László. 

A lőállásban 
nagyon 
fontos 
a koncentráció
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A Győri ETO FC a kupabúcsúval
felérő 5–1-es székesfehérvári ve-
reség után 1–1-es döntetlent ját-
szott a Haladás vendégeként az
OTP Bank Liga tavaszi nyitányán.
A győriek Ahjupera góljával so-
káig vezettek, ám Szabó öngóljá-
val a szombathelyiek kiegyenlítet-
tek, ráadásul az ETO játéka ko-
moly kívánnivalókat hagyott
maga után. A rosszul sikerült rajt
Csertői Aurél állásába került, a
remek őszi szereplés nem sokat
nyomott a latban. A klub hétfőn
bejelentette, hogy közös meg-
egyezéssel megszüntetik a veze-

Pintér váltotta Csertőit

tőedző szerződését. Másnap dél-
előtt már az a Pintér Attila tartott
edzést a keretnek, aki napra pon-
tosan egy évvel ezelőtt távozott a
csapattól.

– Azért bontottunk szerződést
Csertői Auréllal, mert úgy láttuk,
a csapat az elmúlt időszakban fo-
lyamatosan visszaeső teljesít-
ményt nyújtott. Úgy gondoltuk,
hogy egy vadonatúj vezetőedző
legalább két-három hetet kért
volna a csapat megismerésére,
nekünk erre most nincs időnk.
Pintér Attila a játékosok kilenc-
ven százalékát ismeri – indokolta

a váltást Klement Tibor ügyve-
zető. 

– Két és fél évvel ezelőtt azt
mondtam, hogy az ETO-nak
három évre van szüksége ahhoz,
hogy bajnok, és a nemzetközi po-
rondon is eredményes legyen.
Most jött el ez az időszak, csak fel
kell tenni a pontot az i-re. A sor-
sunk már nem csak a mi kezünk-
ben van, de csak saját magunk-
kal akarunk foglalkozni. Minden
meccsre úgy megyünk ki, hogy
győzzünk, vagy emelt fővel tud-
junk lejönni a pályáról – mondta
székfoglalójában a vezetőedző. 

Kupadöntő Győrben

Az UNI Seat Győr női kosárlabdacsapata 76–65-re győzött a Pécs ellen az
egyetemi csarnokban. Ezzel eldőlt, hogy Fűzy Ákos együttese – az alapszakasz
utolsó fordulójának eredményétől függetlenül – a második helyről várhatja a
bajnoki rájátszást. A hazaiak remekül kezdtek, de a kitartóan harcoló pécsiek
később többször is felzárkóztak. A győri lányoknak helyén volt a szívük és óriási
küzdelemben végül megszerezték a rendkívül fontos győzelmet. A mezőny
legjobbja az egykori pécsi kedvenc, a huszonöt pontot szerző csapatkapitány,
Nagy-Bujdosó Nóra volt. A zöld-fehérek az alapszakasz utolsó fordulójában
szombaton 18 órakor lépnek pályára a ZTE vendégeként. 

Eldőlt, hogy március 16-án és 17-én Győrött, az egyetemi csarnokban
rendezik meg a női kosárlabda Magyar Kupa négyes döntőjét. A házigazda
UNI Seat Győr mellett a címvédő Sopron, a Pécs, valamint a ZTE lesznek a
torna résztvevői. Március 16-án 16.45 órakor UNI Seat Győr–Pécs, majd 19
órakor ZTE–Sopron elődöntőket rendeznek. A bronzmérkőzés március 17-
én 13.45 órakor kezdődik, míg a fináléban 16 órakor dobják fel a labdát. 
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A Győri Audi ETO KC vasárnap biztos
továbbjutóként fogadta a spanyol 
Itxako Navarrát a női kézilabda Bajno-
kok Ligájában. A zöld-fehéreknek
egyetlen pont is elég volt ahhoz,
hogy az utolsó forduló eredményétől
függetlenül megszerezzék a csoport -
elsőséget, és ezt nagy küzdelemben
sikerült is elérniük. Fordulatos, sok hi-
bával tarkított mérkőzésen a hajrá-
ban kétgólos hátrányból egyenlítet-
tek a hazaiak, akik a 25–25-ös dön-
tetlennel megnyerték csoportjukat. 

A győriek Norvégiában zárják a kö-
zépdöntőt, szombaton 16.45-kor a
Larvik vendégeként lépnek pályára,

A Nemzetközi Kézilabda Szövetség
(IHF) által meghirdetett szavazáson a
nőknél a Győri Audi ETO beállósa, a
norvég Heidi Löke bizonyult 2011-
ben a világ legjobbjának. A beálló
májusban Bajnokok Ligája-győztes
lett a Larvikkal, majd decemberben a
norvég válogatottal világbajnoki
címet ünnepelhetett. A rendkívül har-
cos és gólveszélyes játékos Győrben
fél év alatt közönségkedvenccé lé-
pett elő. Még két győrire lehetett sza-
vazni, Katrine Lunde-Haraldsen a
harmadik, míg Andrea Lekic a negye-
dik helyen végzett. 

Csapattársai az eredményhirde-
tést követően koronázással lepték
meg Heidi Lökét, a vicces ceremó-
niát Görbicz Anita végezte, aki 2005-
ben nyerte el ezt a címet. A beállóst
az Itxako elleni mérkőzés előtt a kö-
zönség hatalmas tapssal, míg Borkai
Zsolt, Győr polgármestere, Johan-
nes Roscheck, az Audi Hungaria
Motor Kft. pénzügyi igazgatója, vala-
mint Kelecsényi Ernő klubelnök aján-
dékokkal köszöntötte.

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
csapata küszködve ugyan, de hozta
a kötelező győzelmet a Treff 07 SE
ellen az NB I/B-s férfi kosárlabda-
bajnokságban. A mérkőzés nagy ré-
szében pontatlanul és dekoncentrál-
tan kosárlabdáztak a hazaiak, ám né-
hány jobb periódus Kozma Tamás
együttese felé billentette a mérleg
nyelvét. A győriek közül ezúttal He-
gedűs Attila és Baruta Richárd telje-
sítménye volt kiemelkedő. A csapat
ismét elindult felfelé a hullámvölgy-
ből, ami nagyon fontos a bajnokság
alapszakaszának záró időszaka előtt.
Az egyetemiek bíznak benne, hogy a
formájuk még tovább javul, hiszen a
következő fordulóban komoly erő-
próba vár rájuk Pécsen. A győriek va-
sárnap 18 órakor a PTE-PEAC ven-
dégeként lépnek pályára. 

A SZESE Győr az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnokság ti-
zenhetedik fordulójában négygólos vereséget szenve-
dett a Vác otthonában, így újabb esélyt szalasztott el a
felzárkózásra. Az egyetemisták minden tartalékukat
mozgósították, de lehetőségeiket sorra elpuskázták, így
a Vác megérdemelten tartotta otthon a feljutás szem-
pontjából rendkívül fontos két bajnoki pontot. A győriek
továbbra is a táblázat negyedik helyén állnak, az éllovas
Vác előnye nyolcpontosra hízott. A SZESE két hazai mér-
kőzést játszik a napokban, szombaton 18 órakor a Szi-
getszentmiklós, míg szerdán 18 órakor a PLER II érkezik
az egyetemi csarnokba. 

A Rába ETO futsalcsapata alaposan visszavágott
a Haladásnak az őszi döntetlenért, a zöld-fehérek
8–2-re győztek Szombathelyen. A győri gólpará-
déból ezúttal Al-Ioani (3), Café (2), Gyurcsányi,
Dróth és Lódi vette ki a részét. Marcos Angulo ve-
zetőedző elégedett volt csapata teljesítményével,
a szép gólokkal és a látványos játékkal. A Rába
ETO ezzel a sikerrel már biztos, hogy az első he-
lyen zárja a bajnokság alapszakaszát. Nagyon
kicsi a valószínűsége ugyanis annak, hogy egy-
mást követően három vereségbe szaladna bele
a kirobbanó formában futsalozó győri alakulat. A
rájátszásban vagy a most legyőzött Haladás vagy
a Vasas lehet a zöld-fehérek első ellenfele. Az
alapszakaszból még három forduló van hátra,
pénteken 19.45 órakor a DEAC látogat Győrbe,
majd hosszabb szünet következik a magyar válo-
gatott világbajnoki selejtezői miatt.  A magyar vá-
logatott számára szerencsésen alakult a sorso-
lás, a szerbekkel kerültünk össze.

Zöld-fehér kupanapok
immár tét nélkül. Az elődöntőben a
román Oltchim Valcea vár Karl Erik
Böhn együttesére, az Audi ETO az első
találkozót március 31-én vagy április el-
sején idegenben, a visszavágót április
7-én vagy 8-án hazai pályán játssza. 

Szerdán a Magyar Kupában a Fe-
rencvárost fogadták a győriek, akik
az alapszakaszbeli két siker után har-
madszor is legyőzték a KEK-ben vi-
tézkedő fővárosiakat. Az Audi ETO
38–28-ra győzött és ezzel bejutott a
legjobb négy közé. Görbiczék hazai
pályán legközelebb kedden 18 óra-
kor lépnek pályára, amikor az Alcoa
Fehérvárt fogadják a bajnokságban.  

Megkoronázták
Heidi Lökét

Távolodik a feljutás

Alapszakaszgyőztes
a Rába ETO

Küzdelmes
győzelem 

Judo. Piliscsabán rendezték meg a 11–12 éves kor-
osztály számára a Magyar Köztársaság Kupa elneve-
zésű országos judoversenyt. A versenyen 38 egye-
sület 243 sportolója vett részt. A SZESE utánpótlás-
versenyzői közül  Szilli Nóra és Sipőcz Richárd az
első helyen végzett.
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AJÁNLJUK
MÁRCIUS 9., PÉNTEK
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–Siófok
(NB I-es mérkőzés, ETO Park)

Futsal
19.45 Rába ETO–DEAC (NB I-es
mérkőzés, Magvassy-csarnok)

MÁRCIUS 10., SZOMBAT
Labdarúgás
14.30 Győri ETO FC B–Baja
(NB II-es mérkőzés, ETO Park)
17.00 Gyirmót–Pálhalma (NB II-
es mérkőzés, Gyirmót)

Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Sziget-
szentmiklós (NB I/B-s mérkő-
zés, egyetemi csarnok)

MÁRCIUS 13., KEDD
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–
Alcoa Fehérvár (NB I-es mérkő-
zés, Magvassy-csarnok)

MÁRCIUS 14., SZERDA
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–Video-
ton (Magyar Kupa-mérkőzés,
ETO Park)

Férfi kézilabda
18.30 SZESE Győr–PLER II (NB
I/B-s mérkőzés, egyetemi csarnok)

Idén 19. alkalommal rendezték meg Buda-
pesten a Hungexpo területén a horgászok
és vadászok egyik legnagyobb nemzetközi
seregszemléjét, a Fegyver, horgászat, vadá-
szat (FEHOVA) nemzetközi kiállítást. A vá-
sárra kilátogatók évről évre itt tájékozódhat-
nak először az előttünk álló horgászszezon
újdonságairól. A rendezvényen kiállítóként
immár hatodik alkalommal vett részt a
győri MMX Horgász Centrum. 

– A FEHOVA jó alkalom arra, hogy közvet-
lenül találkozzunk a horgászokkal, hogy ta-
pasztalatokat cseréljünk – mondta el lapunk-
nak Magyar Gábor cégvezető. – Standunk a
tavalyihoz képest nagyobb volt, így az érdek-
lődők is kényelmesebben tudtak nézelődni,
horgászbotot kézbe venni és orsókat pró-
bálni. Noha a kiállítást a korábbiaknál egy hó-
nappal hamarabb, február közepén rendez-
ték, az igazi téli idő ellenére mégis sokan lá-
togattak ki rá. Örömteli, hogy a vásáron
sokan családi programként vettek részt, na-
gyon jó volt látni a gyermek, ifi és hölgy hor-
gászokat. Az újdonságok megtekintésén túl
sok érdekes program volt, ahol mindenki

szerző: bögi viktor 

Az edzeni kezdők egy része  az
első időszakban információkat
gyűjt. Ekkor testműveléssel
kapcsolatos cikkeket olvasnak,
sportolóktól, edzőktől kérnek
tanácsokat. Ezek alkalmazásá-
val fejlődésük gyorsabb, folya-
matosabb lesz. Mindenkinek,
aki testedzésre vállalkozik, tud-
nia kell, hogy miért edz. Nö-
velni akarom felsőtestem iz -
mai nak erejét és tömegét? A
lábizmok erőálló képességét
akarom fejleszteni? Esetleg a

testzsírszázalékomat szeret-
ném csökkenteni? A munkahe-
lyi stresszt kell levezetnem? A
pontos célok meghatározása
kiemelten fontos. A kijelölt cé-
loknak megfelelően kell össze-
állítanunk edzéstervünket és
táplálkozási stratégiánkat.
Amennyiben tudásunk nem
biztos, forduljunk szakember-
hez! Így magabiztosabban fo-
gunk dolgozni, sok mindent
megtanulunk a gyakorlatok ki-
vitelezéséről, nem kockázta-

Evezés. A Győri Vízügy-
Spartacus Evezős Klub
hat utánpótláskorú ver-
senyzője részt vett a
Besztercebányán meg-
rendezett szlovák nyílt er-
gométer-bajnokságon.
Németh Mercédesz egy
korosztállyal feljebb in-
dulva az ötödik helyen
zárt. Papp Evelin a serdü-
lők között magabiztosan
utasította a háta mögé az
ellenfeleket. Mészáros
Kevin (képünkön) harma-
dik helyen végzett, Bajcsi
Bertold ötödik, Ocse-
nász Gergő hatodik, Sön-
feld Álmos hetedik lett. 

Tanácsok kezdőknek
tunk sérüléseket. Idővel ta-
pasztalatokat szerzünk, kiala-
kul saját tudásunk. Az első
eredmények megjelenésével
biztosak lehetünk abban,
hogy helyes úton járunk, és
megfelelő segítséget kapunk.
Sokakban felvetődik a kérdés:
mennyit kell dolgoznom
ahhoz, hogy végre eredmé-
nyes legyek? A kérdés megvá-
laszolása megint csak egyéni
céljainktól függ. Általánosság-
ban elmondható, hogy három
hónap alatt nagy változásokat
tudunk elérni kondicionális ké-

pességeink javításában, test-
zsírszázalékunk csökkentésé-
ben, izmaink növelésében. Te-
gyük meg a kezdő lépést, kér-
jünk bátran tanácsot és segít-
séget, legyünk kitartóak, türel-
mesek, és bizonyosan elége-
dettek leszünk az életünkben
bekövetkező minőségi válto-
zásokkal! Várjuk szeretettel
stúdiónkban! Bővebb infor-
mációt a www.speed-fit.hu
honlapon talál. SPEEDFIT–
Fitnesz mindenkinek! 

Horgászati kiállítás
megtalálhatta a saját érdeklődési körébe tar-
tozó témákat. A neves horgászok és szakírók
bemutatókat és előadásokat tartottak pél-
dául a dunai horgászat jellegzetességeiről, a
harcsapergetésről, a pontyfogással kapcso-
latos kísérletezések eredményeiről, a perge-
tés titkairól, a féderezés és a rakós botos hor-
gászat rejtelmeiről és a finomszerelékes új-
donságokról. „Az olvasó kérdez” című elő-

adás során a Magyar Horgász népszerű
szakírói válaszoltak a sporttársak kérdéseire.
Folyamatosan nagy érdeklődés követte az
óriásakváriumban történteket, ahol békés és
ragadozó halaink viselkedését az eredeti élet-
körülményeikhez hasonló közegben lehetett
megfigyelni – mondta el élménybeszámoló-
jában Magyar Gábor.

Az Unicentrál Bulls csapatából hárman vettek részt a Pécsváradon megrende-
zett wako országos bajnokságon. A győriek közül mindenki a döntőig menetelt,
Horváth Gyula (81 kg) első, míg Pardavi Dávid (67 kg) és Varga Ádám (junior 75
kg) második helyezést ért el. Edzők: Csányi János és Vlasich Róbert. 

Teke. Fájó vereséget szenvedett Kaposváron a
GYŐR-SZOL TC. Teke Baráti Kör–GYŐR-SZOL
TC 4,5:3,5 (3229–3248). Szőke Gábor 540 fa,
Nagy Antal (ifj. Horváth Péter) 541 fa, Kristyán Ist-
ván 550 fa, Babos Tamás 523 fa, Kázár Tibor 534
fa, Gosztola Gábor 560 fa.  Pannon-Flax SE–KÖ-
SZOLG 6:2 (3319–3204). Csizmazia Katalin 557
fa, Németh Ildikó 542 fa, Kovács Réka 541 fa, An-
duska Beatrix 550 fa, Schwarcz Klaudia 544 fa,
Koppányiné Simon Csilla 585 fa.
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szöveg: mészáros gabriella
kép: xantus-állatkert

Március idusának hosszú
hétvégéje Maximus ün-
neplésével telik a belvá-
rosi Füles Bástyában.
Az állatkert kézzel ne-
velt kis csuklyásmajma

két évvel ezelőtt, március
17-én szü letett.  A Füles
Bástya munkatársai már

készülnek a születés-
napra, azt ígé-

rik, hogy az
ünnepelt-
nek és a

v e n d é g -
ségbe érke -

ző gyerekeknek is bőven jut majd a meglepetések-
ből. Lesz például bátorságpróba, amikor is igazi,
élő állatokat foghatnak kézbe a látogatók. A legbát-
rabbak belenyúlhatnak a „ki tudja, mit rejtő” dobozba
is. A március 15-én kezdődő hosszú hétvégére kibő-
vül a Tapogató-zoo, mellette szem-füles rejtvénnyel
és rajzversennyel is várja vendégeit Maximus. A kis
kópé már megkedvelte az emberi szokásokat, így
születésnapjának fénypontja a tortaevés és az aján-
dékbontás lesz március 17-én, vasárnap.

Horoszkóp
KOS
Ne vitázzanak feleslegesen a héten, mert rosz-
szul sülhet el. Még kevés bizonyíték van kezükben, in-
kább gyűjtsék az információkat, az érveket. Magánéle-
tüket feldobhatja egy utazás, egy hosszú hétvége, hasz-
nálják ki a lehetőségeket, koncentráljanak párjukra.

BIKA
Nagyon jó hetük lesz, minden sikerül, amibe
belefognak. Azért vigyázzanak a pénzükre, ne költekez-
zék túl magukat. Munkájukban figyeljenek az új kap-
csolatokra, az új kollégákra. Ha még nincs párjuk, járja-
nak nyitott szemmel, beköszönt a szerelem.

IKREK
Most ki kell állniuk magukért, ne hagyják,
hogy kihasználják önöket. Munkahelyükön is ez a sors
vár önökre. Most végre kiderül, ki „szállít” önöknek
hamis információkat. Szerencsére magánéletükre
szebb napok köszöntenek. 

RÁK
Életükben végre rendeződik egy konfliktus.
Így ismét nyugodtan alhatnak, de meg kell tanulniuk,
hogy ne vegyenek mindent a lelkükre. Ha kell, vezes-
sék le akár sporttal a feszültségüket. Magánéletük
rendben van, élvezzék a szép pillanatokat. 

OROSZLÁN
Próbáljanak nyugodtak maradni, számolja-
nak inkább százig, míg konfliktusba keverednek olyan
emberekkel, akikkel nem tudnak mit kezdeni. Azért
utána vezessék le valahogy ezt a feszültséget. Magán -
életük most kiegyensúlyozott.

SZŰZ
Életükben most a munkáé a főszerep, de tud-
niuk kell, hogy csak magukra számíthatnak. Sok irigy
veszi most önöket körül. Amennyit csak tudnak, legye-
nek a szeretteikkel, így feltöltődhetnek pozitív energi-
ákkal.

MÉRLEG
Önökre köszönt a szerencse, nagyon jó most
az anyagi helyzetük. Azért ne költekezzék túl magukat,
bánjanak okosan a pénzükkel. Hozzák rendbe párkap-
csolatukat, utazzanak el, ha tudnak. Ha még nincs pár-
juk, járjanak nyitott szemmel.

SKORPIÓ
Életükben most megtörténnek azok a válto-
zások, amiket jól előkészítettek. Már régóta várnak
erre a pillanatra, ezért ne ijedjenek meg a kínálkozó jó
lehetőségektől. Tartsák meg ezeket a jó híreket maguk-
nak, sok irigy lesi most a lépéseiket.

NYILAS
Sikereket érnek el most munkájukban, gyűjt-
sék az elismeréseket, az új emberi kapcsolatokat. Pró-
bálják mindezt persze magánéletükkel összeegyez-
tetni, csak így lehet teljes a boldogságuk. Figyeljenek
kicsit jobban most a párjukra.

BAK
Megérdemlik a pihenést, eléggé kihajtották
magukat a héten. Gondolják át, mit végeztek el eddig
és mi az, ami még hátra van. Gyűjtsék össze erejüket,
hogy sikerre vihessék a hátramaradt terveket. Fordít-
sanak időt családjukra is.

VÍZÖNTŐ
Most minden sikerül a héten, ha jól felkészül-
tek, minden munkájukban a végeredményre kell csak
koncentrálniuk. Írják le következő jó ötleteiket is, hi-
szen nem nyugodhatnak. Rendezzenek minden hiva-
talos ügyet.

HALAK
Életükben folytatódnak a változások. Ez nem
kell, hogy megijessze önöket, a fejlődést tartsák min-
denekfelett szem előtt. Ha ezt követik és meg merik
lépni a kellő lépéseket, sikerre számíthatnak. Próbálja-
nak rugalmasan gondolkozni.

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órá-
tól másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig, pén-
teken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.
Gyógyszertári ügyelet: Már-
cius 15-én reggel 8 órától más-
nap reggel 8 óráig Szentlélek
Gyógyszertár, Mécs László u.
2/b. Tel.: 96/431-323

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 
GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  A
pénztár 30 perccel előbb zár.
Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8
órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16
órakor, csütörtökön 17 órakor,
pénteken 14 órakor zár.  A pénz-
tár 30 perccel előbb zár.  Tel.:
96/505-051. Fax: 96/505-099. 
ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905.  
Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel
8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelen-
tés: 96/311-753. Közterületi hi-
babejelentés a 06-80/204-086-
os ingyenes zöld számon. Ügy -
félszolgálat: 96/522-630.  Hétfő-
től csütörtökig 7.30 és 15.30,
pénteken 7.30 és 13.30 között.

Szülinap 
a Füles Bástyában

A Magyar Vilmos Uszodába nyerhet belé-
pőt, aki velünk játszik. Nem kell mást
tenni, csak helyesen válaszolni három
kérdésünkre.

1. Kiről nevezték el felújított győri 
uszodát?

2. Van-e szauna a győri uszodában?
3. Hány méteres az úszómedence? 

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu cím re
várjuk március 21-ig.
A Győri Nemzeti Színház Carmen című
operájára szóló jegyeket Hegyiné Kop-
pány Éva nyerte.

Nyerjen belépőt 
az uszodába! 

Betörô a résbôl
Gyôr belvárosában egy vállalkozás telephelyére törtek be éjszaka. Az ér-
zékelôk azonnal riasztották a Patent Csoport Távfelügyeleti központját
és a mindig úton lévô járôrök közül a közelben tartózkodó a helyszínre
sietett. Az egyik betörô a cég udvarán zseblámpájával bajlódott éppen,
amikor a kiképzett elfogók fülön csípték. A másik rosszfiú az épületbôl
halotta meg, hogy társa nyüsszög. „Itt van a Patent.” – tudta már, rossz
helyre jöttek. Önként, kezét magasra tartva bújt ki az épület nyílászáróján
kialakított résbôl, és azon gondolkodhatott, a Patent-járôr hogyan ért
oda olyan hamar. A kiérkezô rendôrök gondoskodtak róla, hogy a gon-
dolkodási ideje ezen kérdésrôl elég hosszú legyen.

PATENT SZTORIK

Legmegbízhatóbb védelem otthonoknak,
vállalkozásoknak! Patent Távfelügyelet. 
Érdeklôdjön most! +36 30/203-222


