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10. oldal A népies irodalom remekét, a János vitézt mutatja be
szombaton a Győri Nemzeti Színház. A mese a legfontosabb emberi
értékeket közvetíti gyerekeknek és felnőtteknek. Petőfi Sándor költe-
ményét a Kacsóh–Heltai–Bakonyi hármas írta át színpadra még
1904-ben óriási sikerrel. A daljátékban a színház tánc- és énekkara,
valamint a zenekar is részt vesz. A rendezőt, Szűcs Gábort kérdeztük.

8. oldal Az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál 2017-es győri
rendezését bemutató film első
helyezést ért el az Utazás Kiállí-
táson a turisztikai kommuniká-
ciós díj film kategóriájában.

3. oldal A bácsai hulladékégető
ügyében a győri önkormányzat
megköveteli a korrekt működést, s
a szabályok pontos betartására
hívja fel a figyelmet, a kapacitásbő-
vítést pedig elutasítja.

A nőnap virágai
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

ezer külföldi élt legálisan a múlt év végén a Nyugat-Du-
nántúlon, létszámuk két év alatt ezerrel nőtt. Megyénk-
ben jellemzően román és szlovák állampolgárok kérik
a tartós letelepedéshez szükséges iratokat. A kérelme-
zők alig két százalékát utasították el.

17 3 forinttal lett olcsóbb mától a kutakon a benzin, a
gázolaj ára nem változott. Az üzemanyagok ára pár
forinttal ismét eltávolodott egymástól. A benzin át-
lagosan 427 forintba kerül, gázolajat 430 literen-
kénti áron tankolhatunk.

NAPRÓL NAPRA

Március 1.

Március 2.

Március 3.

Március 4.

Március 5.

Március 6.

Március 7.

Baleset. Négyen sérültek meg haj-
nalban az M1-es autópályán, a ma-
gyar–osztrák határ közelében, mert
egy Budapest felé haladó magyar
mikrobusznak ütközött hátulról egy
brit rendszámú személyautó.

Áradás. Lezárta a Győr-Szol Zrt. a
Petőfi híd alatti ingyenes parkolót a
Rába áradása miatt. 

Csapolás. Megkezdték a Fertő tó
csapolását, mivel a tavon magas a víz-
állás, az ebben az időszakban jel-
lemző sokéves átlagot 22 centiméter-
rel haladja meg. A tó vizét a Hanság-
főcsatornán és a Rábcán keresztül
eresztették a Mosoni-Dunába.

Fotókiállítás. „Látjátok feleim
szüm tükkel!” címmel nyílt meg Poty-
tyondy Ákos fotókiállítása az Apáczai
Csere János Karon. A tárlat vasárnap
kivételével április 5-ig naponta 8 és
18 óra között látogatható.

Kerékpártolvaj. Az Audi-gyár terü-
letén kaptak el egy 26 éves férfit haj-
nalban, aki egy bicikli spirálzárját fo-
góval elvágta, de elvinni nem tudta a
kétkerekűt, mert a biztonsági őrök el-
fogták és hívták a rendőröket.

Influenza. Tetőzött az influenzajár-
vány Magyarországon. Az előzőhöz
képest az elmúlt héten hét százalék-
kal kevesebben, 37.500-an fordultak
orvoshoz panaszaikkal. 

EU. Mi lenne, ha nem lenne Európai
Unió? című vitaindító panelbeszélge-
tést tartottak a Széchenyi István
Egyetemen. A tájékoztató kampány
üzenete, hogy magyarnak és európai -
nak lenni nem kizárja, hanem kiegé-
szíti, erősíti egymást.

Vízi fesztivál
Mini Vízi Fesztivált
szervez március 9-én a
Gézengúz Alapítvány a
Magyar Vilmos Uszodá-
ban. A 10 órakor kez-
dődő programra 4 hó-
napos kortól várják a
gyermekeket. Lesznek
mondókás játékok, „Ví-
zipók” akadálypálya,
játszóház, kincsvadá-
szat, kézműves játszó-
házak és meglepetések,
valamint gyermekne-
velési „börze” szakem-
berekkel. A program té-
rítésmentes, bejelent-
kezni a Gézengúz Ala-
pítványnál (96/439-115,
gezenguzgyor@gezen-
guz.hu) lehet. A részvé-
telhez szükséges kar-
szalagokat a helyszíni
regisztrációnál osztják
ki. A medencetéri belé-
péshez digitális óra vál-
tása szükséges, a letéti
díj 1000 Ft/felnőtt, me-
lyet a rendezvény után
a pénztár visszafizet.

Felhívás
A győri Összefogás Pol-
gári Egyesület kéri a la-
kosságot, hogy március
15-én tűzzék ki a ma-
gyar nemzeti zászlót,
valamint az erdélyi és a
teljes határon kívüli
magyarság iránti szoli-
daritásunkat kifejezve,
a lelkileg egységes
nemzetbe tartozás je-
léül a székely lobogót is. 

Földesi Péter egyetemi
tanárnak, a győri Széche-
nyi István Egyetem lo-
gisztikai és szállítmányo-
zási tanszékvezetőjének
rektori pályázatát támo-
gatta hétfői ülésén az in-

tézmény szenátusa. A
legtöbb voksot kapó pá-
lyázó az MTI-nek nyilat-
kozva arról beszélt: na-
gyobb önállóságú és kez-
deményező képességű,
a kihívásokra rugalma-
san válaszoló rendszer ki-
alakítása a célja.
Szavai szerint a győri
egyetemen az extenzív
fejlesztés korszaka lezá-
rult, ugyanakkor folyama-
tos az intenzív szakasz,
amelynek része az erők
koncentrálása, illetve a
párhuzamosságok kiszű-
rése, így építve racionális
és hosszú távon fenntart-
ható folyamatokat. Az ál-
lami normatíva mellett
saját forrásokat is be-
vonó, folyamatosan fi-
nanszírozható, a helyét a
gazdasági és a társadal -
mi környezetben megta-
láló, értékes, jó diplomá-
kat adó egyetemre van

Földesi Péter pályázatát
támogatja a szenátus

A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt. 
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter. Ol va só szer kesz tő: Sil nic ki Be á ta. Hir de tés fel adás: Csala Ró bert (70/518-0246), Gom bos Éva
(20/475-1314).  Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft. Nyomtatás: Lapcom Kft., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444.
Ügyvezető igazgató: Pallagi Ferenc. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438. E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912

IMPRESSZUM

szükség, ehhez pedig
jobban kell támaszkod-
niuk a hallgatók innovatív
javaslataira, kezdemé-
nyezéseire.
A szenátus tanácskozása
után Író Béla főtitkár

újság írókkal azt közölte:
a voksát leadó 18 tag
közül 16-an támogatták
Földesi Pétert, míg Józsa
László, a gazdaságtudo-
mányi kar dékánja és
Rechnitzer János általá-
nos rektorhelyettes 6-6
szavazatot kapott. A 20
tagú szenátus tagjai több
jelöltet is támogathattak.
A főtitkár emlékeztetett
arra, hogy a szenátus ál-
lásfoglalása nem köti az
emberi erőforrások mi-
niszterét, aki javaslatot
tesz az államfőnek a rek-
tor kinevezésére.
Ez az első alkalom, hogy
több pályázó közül vá-
laszthatott a testület,
amelynek azért kellett fog-
lalkoznia az utódlás kérdé-
sével, mert a 70 éves Sze-
keres Tamás rektor man-
dátuma a törvény erejénél
fogva az életkora miatt jú-
nius 30-án megszűnik.
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A HÉT TÉMÁJA NEKROLÓG

2013. február 25-én elhunyt
Győr korábbi címzetes főjegy-
zője, aki évtizedeken keresztül
tevékenykedett a város fejlő-
dése és gyarapodása érdeké-
ben. Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálat halottjává nyilvání-
totta.

Dr. Kovács Lajos 1948. de -
cember 2-án született a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei
Arnót településen. 1973-ban
végezte el az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karát és szer-
zett jogász végzettséget. Egye-
temi évei alatt tagja volt a Diák-
bizottságnak, tanulmányai be-
fejezése után az MTA Állam- és
Jogtudományi Intézetében
gyakornokoskodott, ekkor for-
dult szakmai érdeklődése a
közigazgatás felé.

1973. július 1-jétől kezdő-
dött szakmai pályafutása Győr-
ben, az akkori Győr Megyei
Város Tanács Kerületi Hivatalá-
nál. 1973 és 1974 között gyám-
ügyi csoportvezetőként dolgo-
zott, 1974 és 1975 között a
Szervezési és Gazdasági Osz-
tályon osztályvezető-helyettesi
munkakörben látott el felada-
tot. 1975 és 1985 között a
Szervezési és Jogi Osztály osz-
tályvezetője volt, majd 1983-
ban jogi szakvizsgát tett. 1985-
től 1990-ig Győr Megyei Jogú
Városi Tanács VB-titkáraként
tevékenykedett. 1991. január
24-től 2006. decemberi nyug-
díjba vonulásáig látta el Győr
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala jegyzői teendőit.

Pályafutása során aktívan
részt vett a város és a megye
közigazgatási munkájában, és
megalakulásától, 1990-től töl-
tötte be a Magyar Közigazga-
tási Kar megyei elnöki teendőit
2010 decemberéig. Ez idő alatt
a Magyar Közigazgatási Kar Eti-
kai és Fegyelmi Bizottságának
elnöki posztját is ellátta. 1994-
től a Győr Tűzvédelméért Ala-
pítvány Kuratórium elnökeként
tevékenykedett, 1996-tól óraa-

Dr. Kovács Lajos
emlékére

dóként tanított a Széchenyi Ist-
ván Főiskola kihelyezett ELTE
Jogi Karán, 2002-től pedig a
Széchenyi István Egyetem Jogi
Karán. Előadott és vizsgázta-
tott a közigazgatási szakembe-
reknek tartott közigazgatási
alap, szakvizsga és ügykezelői
felkészítőin és vizsgáin. Éveken
át tevékenykedett az ETO Kézi-
labda Klub társadalmi elnöke-
ként.

1978-ban a „Haza Szolgála-
táért Érdemérem bronz foko-
zata”, majd 1987-ben arany fo-
kozata, 1979-ben a „Tanács Ki-
váló Dolgozója”, 1982-ben „Ki-
váló Társadalmi Munkáért”,
1998. július 1-jén a „Magyar
Köztársaság Érdemrend Kiske-
resztje” kitüntetésekben része-
sült. 2002-ben címzetes fő-
jegyzői címet vehetett át a Bel-
ügyminisztertől.

Szakmai tudása elvitatha-
tatlan, példaértékű. Egyenes,
őszinte, humánus ember volt.
Segítő szándéka, becsületes-
sége, Győr városáért és a szak-
mai apparátusért tenni akarása
tükröződött cselekedeteiben.
Aki közelebbről ismerte, tudta
róla, hogy a szigorú külső mö-
gött egy igazán érző ember la-
kozott.

Emlékét megőrizzük, nyu-
godjék békében.

Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A bácsai hulladékégető ügyében
a győri önkormányzat a szabá-
lyok teljes körű betartására
hívja fel a figyelmet, a kapacitás-
bővítést pedig elutasítja.

A hulladékégető működését a szakha-
tóság még 2012 végén függesztette
fel, jelenleg égetés az üzemben nem
történik. Borkai Zsolt polgármester
úgy fogalmazott, az égetővel kapcso-
latban hosszú évek óta érkeznek la-
kossági bejelentések, panaszok. Az
önkormányzatnak nem célja az, hogy
cégeket zárasson be, de a szabályos
működést mindenkitől megköveteli,
kifejezetten ak kor, ha ez a lakosság
egészségét is érintheti. A polgármes-
ter köszönetet mondott a Zölderő
Egyesületnek azért a
munkáért, amit ebben
az ügyben önként vé-
geztek. 

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző hozzátette, a vál-
lalkozás kapacitásbőví-
tési kérelmét (8.000 ton-
náról 12.000 tonnára
bővítene az égető) szin-
tén elutasította első fokon a hatóság.
Ehhez egyébként a jegyző sem járult
hozzá, egyrészt azért, mert a helyi épí-
tési szabályzat szerint a 2005-ben en-
gedélyezett feldolgozási kapacitás to-

A szabályok betartását
várja el az égetőtől 
az önkormányzat

vább nem növelhető, másrészt pedig
mert a beadvány nem vizsgálja, hogy
a bővítés milyen hatással bírna az
üzem szomszédságában lévő, termé-
szeti védelem alatt álló területre.

Bárány István, a terület önkor-
mányzati képviselője kifejtette, a bá-
csai részönkormányzat és a Zölderő
Egyesület álláspontja, hogy az égető
nem bővíthető, sőt, a jelenlegi kapaci-
táson folytatott működés sem fogad-
ható el az alkalmazott technológia vál-
tozatlanul hagyása mellett, ezért
komplex környezetvédelmi felülvizs-
gálatot javasolnak az égető műkö-
dése tekintetében.

Dr. Sík Sándor, Győrszentiván vá-
rosrész önkormányzati képviselője
hozzáfűzte, mivel a kertvárosi rész
éppen abban a sávban helyezkedik el,
ahová az uralkodó szélirány a kelet-
kező szennyeződést is hordhatja,

ezért a kapacitásbővítést ők sem tá-
mogatják. Borkai Zsolt a tájékoztatót
azzal zárta, az önkormányzat a lakos-
ság érdekében szabályos működést
vár el minden vállalkozástól.

A cég bővítési 
kérelmét elutasította

a város vezetése
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EGÉSZSÉGÜGY   KÓRHÁZFEJLESZTÉS

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

Az Élet él, s élni akar – írja Ady
Endre. Ebben az akaratában
erősíti és támogatja a kórház,
melynek az egyharmada telje-
sen megújult Győrött. Tizenegy
milliárd forintot költöttek rá. 

A kórház félelmetes, ismeretlen, ti-
tokzatos, már-már misztikus hely,
ugyanakkor maga a remény. Életünk
legfontosabb eseménye, a születés
még jóval az eszmélésünk előtt a kór-
házban kezdődik, és sokszor itt is bú-
csúzunk el a földi világtól.

A győri Petz Aladár Megyei Oktató
Kórháznak jól folytatható története
van, kiemelkedő orvosokkal. Névadó-
ját számon tartja az orvosi história, de
utódai közül is többen tagjai a fehér-
köpenyesek országos és nemzetközi
gyógyító tábora elitjének. Akad per-
sze, aki közülük külföldön próbál sze-
rencsét, aztán kinn marad vagy jobb
esetben visszatér. 

A betegek nem elsősorban az in-
tézményhez mint épülethez kötődnek,
hanem az orvosaikhoz, az ápolóikhoz.
Pontosabban: ők együtt a kórház,
mely nem Istent játszik, nem megy
szembe a természet örök törvényeivel,
ám megpróbálja kitágítani természe-
tes létünk időbeli határait, és éle  tünk
minőségén is őrködni szeretne. Ezek
nyilvánvalóan fennkölt szavak, de
mikor gondolja át az ember egy város
közösségében s az itt lakók életében
fontos szerepet betöltő intézmény kül-
detését, ha nem akkor, amikor törté-

Gyógyító megújulás a kórházban

netének legnagyobb megújulását ün-
nepelheti. 

A 11 milliárd forintból felépült, 460
ágyas, új épületszárnyat a múlt héten
adták át, s húsvéttól már gyógyítanak
is benne.

Tizenhárom szakma – többek kö-
zött az onkológia, a sürgősségi beteg-
ellátás, a kardiológia, a neurológia, a
gyermekgyógyászat, s minden bel-
gyógyászat – kap helyet az uniós és
hazai forrásból megépült új épület-
szárnyban.

A 23 ezer négyzetméteres épület-
szárnnyal a kórház egészének egyhar-
mada megújult – hívja fel a figyelmet

a beruházás méretére dr. Tamás
László János főigazgató főorvos,
majd arra utal: a felújítás új szemléle-
tet is hoz a kórház irányításában, a be-
tegutak szervezésében, az ésszerű-
ségben, az orvosszakmai konzultá-
ciók gyorsaságában egyaránt.  

A sürgősségi osztály új eleme lesz
a kórház szervezetének. Az ellátásra
szoruló betegek nagy részét itt vizs-
gálják meg először a különböző osztá-
lyokról helybe érkező szakorvosok.
Nem küldözgetik tehát a szenvedő pá-
cienseket egyik-másik osztály vizsgá-
lataira, hanem az orvos keresi fel őket,
majd szükség szerint oda irányítja a
pácienseket, ahol gyógyításukra a leg -
inkább hivatottak.  

Az alagsorban helyezik el az onko-
lógia sugárterápiás részlegét. Új, kor-
szerű berendezésre is nyújtottak be
pályázatot, s nagyon jó esélyük van
arra, hogy meg is nyerik az 1,2 milliárd
értékű, modern készüléket. Erre feltét-
len szüksége is van az intézménynek,
hiszen a sugárterápiás berendezések
technikai korszerűségének tekinteté-
ben a győri kórház az utolsók között
található.

Az avatóünnepségen sokan megje-
lentek. Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere az ünnepségen arról
szólt: a kormányzati ciklus kezdete óta
70 milliárdot fordítottak az egészség-
ügyi intézmények fejlesztésére, 2014
májusáig pedig további 200 milliárdot

költenek erre a célra. Ne csak a bete-
gek épüljenek fel, hanem az egész-
ségügy is – mondta a tárca vezetője.

Dr. Szócska Miklós államtitkár azt
hangsúlyozta, hogy nemzeti egész-
ségügyi szolgálatot épít ki a kormány.
Az egészségügy gyógyítási folyamata
megkezdődött – jelentette ki.

Elhangzott egy beismerés is: az
egyetemi oktatáson kívül klinikai funk-
ciókat ellátó győri kórház eddig króni-
kusan alulfinanszírozott volt, idén sze-
rencsére sikerült 8,5 százalékos kom-
penzációt juttatni az intézménynek.

Kara Ákos országgyűlési képviselő,
a megyei közgyűlés alelnöke utalt
arra, hogy a megyei önkormányzatok
fő feladata a fejlesztéspolitika kialakí-
tása, irányítása. Jó partnerre találtak
a győri kórházban, közösen gondol-
kodnak együtt az egészségügy tér-
ségi fejlesztésének irányairól. Azt is
felidézte, hogy az országban elsőként
ez a megyei önkormányzat vetette fel
s szorgalmazta, hogy a kórház fenn-
tartását vegye át az állam.

Vermesy Sándor, a kivitelező kon-
zorcium egyik tagjának, a Strabagnak
az ügyvezetője szerint a munkálatok
nehézségét az jelentette, hogy egy
működő kórházat kellett felújítaniuk.

A gyógyító munka egyetlen napra
sem állt le, senki sem szenvedett kárt
a felújítás miatt – hangsúlyozta dr.
Skaliczky Zoltán, a kórház szervezési
igazgatója, aki felidézte a beruházás
főbb mozzanatait.

A kórház korábban sem volt a
város tulajdonában. Az állam nemrég
a megyei önkormányzattól vette át a
fenntartását, Győr mégis mindig ma-
gáénak érzi és segíti az intézményt. 

A betegek és a város számára
örömteli, hogy állami és uniós pénzból
11 miliárd jutott a régió legnagyobb
kórházának – jelentette ki Borkai Zsolt
polgármester, országgyűlési képviselő.
Szerinte a győri egészségügyi intéz-
ményben felhalmozott, folyamatosan
fejlesztett kreatív tudás méltó kibonta-
kozási teret, feltételeket kapott a felújí-
tás eredményeként, az új épületszárny
felépítésével. – A kórház betegeinek
mintegy hetven százaléka győri polgár,
ez különösen indokolttá teszi, hogy
ezentúl is – úgy, mint eddig – műszer-
beszerzésekkel támogassuk az intéz-
mény működését – fogalmazott Borkai
Zsolt. Évente általában 15 millió forin-
tot szavaz meg támogatásra az önkor-
mányzat, ám ez időközben, a külön-
böző kérések alapján több tízmillió fo-
rinttal gyarapodni szokott. 

A kórház új épületére három feleke-
zet főtisztelendői – köztük Várszegi
Asztrik pannonhalmi püspök-főapát –
kérték Isten áldását.
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Bár az egészségügyi termékek piacán
is közismertek az értékesítési nehézsé-
gek, éppen az ügyfelek rugalmasabb
kiszolgálása érdekében határozott rak-
tárkapacitásának bővítéséről a Wolf
Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft. Az
ipari parkba 2007-ben letelepedett
cég – nevéhez hűen – az egészség-
ügyben használatos műszerek, gyó-
gyászati segédeszközök, és az utóbbi
időben pedig már steril kötszerek, seb-
tapaszok forgalmazásával szerzett
nevet az ágazatban. Termékei kórhá-
zakba, rendelőintézetekbe, gyógyszer-
tárakba, szociális otthonokba, kiske-
reskedelmi üzletekbe jutnak el, Győr-
től Budapesten át Debrecenig, az or-
szág szinte minden pontjára.

Bővítés
a partnerekért

Az utóbbi időben megváltoztak a
partnereink rendelési szokásai – indo-
kolta a bővítést Farkas Szilárd ügyve-
zető igazgató, a vállalkozás tulajdo-
nosa. – Míg korábban a kórházak ne-
gyedéves, fél éves vagy akár egész
éves mennyiségeket kértek, most
csak néhány hétre előre rendelnek.
Nekünk pedig nagyobb készletre,
vagy is nagyobb tárolókapacitásra
van szükségünk ahhoz, hogy 24–48
órán belül teljesíteni tudjuk az igénye-
ket. Saját forrásból, húszmillió forin-
tos beruházással építettünk a meg-
lévő 1200 négyzetméteres csarnok-
hoz egy új, 160 négyzetméter alapte-
rületű, 8,5 méter belmagasságú, 300
raklap befogadására alkalmas raktár-
helyiséget. Az ipari park adta előnyö-
ket ezzel is jól ki tudjuk használni, hi-
szen a telephelyünk könnyen megta-

lálható, jól megközelíthető, jók a ki-be-
rakodás feltételei. A stabilan működő
infrastruktúra zökkenőmentessé teszi
a mindennapi munkát.

A Wolf Kft. naponta közel három -
ezerféle árucikket szállít ügyfeleinek,
a rugalmas teljesítés érdekében saját
gépjárműparkkal rendelkezik. 

A kapacitásbővítési munka dan-
dárját már 2012-ben elvégezték, év
elejére a birtokbavétel maradt, így to-
vábbi tervek várnak megvalósításra az
idén. – Szeretnénk korszerűsíteni
győri üzleteinket – mondta erről Far-
kas Szilárd –, ha sikerül az engedélye-
ket megszerezni, a Szigethy Attila úti
bolt nyitja a sort. Ezzel tovább erősíte-
nénk pozícióinkat a lakossági termé-
kek pia cán, szeretnénk felhívni a figyel-
met a házi betegápolás eszközeire.

Az ügyvezető irodájának falán
pedig a múlt évben megszerzett
Kis alföldi Presztízs-díj hívja fel a fi-
gyelmet a kft. üzleti sikereire. – Na-
gyon büszke vagyok erre az elisme-
résre – értékelte Farkas Szilárd a
díjat –, és nagyon sokat jelent a
munkatársaimnak is. Az, hogy már
az első pályázatunkkal nyerni tud-
tunk, visszajelzés számunkra, hogy
jó kollektívával, kitartással, szorga-
lommal lehet eredményeket elérni,
jó az, amit csinálunk.

szerző: z. a.

Öthetes programsorozat kezdődött
kedden Győrben A Fenntarthatóság
Akadémiája címmel az ETO Park-
ban, melynek keretét a „Tükörben a
Világ” című interaktív kiállítás adja.
A tárlat bemutatja az érdeklődők
számára a fenntarthatóság alapfo-
galmait, a klímaváltozás összefüggé-
seit. Kiszámolhatjuk ökológiai láb-
nyomunk méretét, hogy hány kilo-
métert utazott reggelink a földtől az
asztalunkig, illetve megtudhatjuk,
melyek a leghatékonyabb környezet-
védelmi praktikák házunk táján,
amelyekkel spórolhatunk is – mu-
tatta be a kiállítást a megnyitón Tuba
Erzsébet, a tárlatot szervező Öko
Pack Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Hangsúlyozta, ne csak nézzük a kiál-
lítást, merjünk is változtatni.

Horváth Borbála, a rendezvényso-
rozatot szervező Élet Fája Nonprofit
Közhasznú Kft. alapítója elmondta,
régi álmuk vált valóra a kiállítás
Győrbe érkezésével és a programok

szervezésével. Hozzátette, a kiállítás fő
erőssége, hogy izgalmas és könnyen
fogyasztható, így az eddig szűk szak-
mai körben megfogalmazott gondola-
tokat látványosan és újszerű módon
juttatja el a látogatókhoz. Ezt segíti a
művészi igénnyel kidolgozott vizuali-
tás, a kreatív ötletek hada, a közért-
hető „tálalás”. A kiállítás több nemzet-
közi rendezvényen bemutatkozhatott,
tavaly két alkalommal Brüsszelben is.
Az ingyenes tárlat főként a 10–18
éves korosztály figyelmét hívja fel a
fenntarthatóságra, környezetünk ösz-
szefüggéseire. A tárlatvezetők a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Karának diákjai, de érke-
zik négy önkéntes is Dél-Amerikából,
Ázsiából, Afrikából, akik a saját szem-
szögükből beszélnek a globális prob-
lémákról. A brazíliai Ina elmondta, örül,
hogy Magyarországon ilyen tudatos
emberek vannak. Szöllősi Zoltánné, a
győri önkormányzat oktatási osztá -
lyának munkatársa hozzátette, a kiállí-
tás mindannyiunkról szól, alapot ad a
megfelelő tudáshoz.

Tárlat a
fenntarthatóságért

BULGÁRIA repülôvel 2013

Foglalható és bővebb 
információ partnerirodáinknál: 

Air Tourist, Ciklámen T, ÉTK Print, Kisalföld
Volán, Medici Travel,  Quaestor, OTP Travel,

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

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

www.robinsontours.hu
KIÁLLÍTÁSI KEDVEZMÉNYEK 

TOVÁBBI 5% MÁRCIUS 10-IG!

TÖRÖKORSZÁG repülővel
(Pozsony–Antalya)

Alanya Kleopatra Melissa H. 3*, AI
95 512 Ft-tól/fő/hét*

Monte Carlo 4* AI
97 148 Ft-tól/fő/hét*

Club Insula 5* UAI
144 610 Ft-tól/fő/hét*

Reptéri parkolás foglalható!

(POZSONY-VÁRNA)
Aranyhomok, Hotel Blue Sky 3*, AI
92 911 Ft-tól/fő/hét*

(POZSONY-BURGASZ)
Hotel Strandja 4*, AI
77 976 Ft-tól/fő/hét*

Hotel Sunny Garden 3*, R
49 886 Ft-tól/fő/7 éj*
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ÚJ!    7 és 10/11 éjszakás ÚJ!
turnusok is Pozsonyból! 
Repülôvel Pozsonyból 

és Gyôrbôl busszal!



szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Simon Róbert Balázzsal a társa-
dalmi kapcsolatok győri erősí-
téséről, a városi civil szerveze-
tek támogatásáról beszélget-
tünk, és érintettük a politikus jö-
vőbeni terveit is, hiszen az al-
polgármester győri jelöltként
készül a 2014-es országgyűlési
választásokra.

Miért vizsgálja felül az önkormány-
zat a város civil koncepcióját?

Az elmúlt időszakban nagymérték-
ben megváltozott a jogi szabályozás,
hiszen tavaly új civil törvény lépett
életbe. Győr civil koncepcióját 2008
májusában fogadta el a közgyűlés. A
stratégia öt évre szól, ezért annak fe-
lülvizsgálatát 2013. május 31-ig el kell
végeznünk. 

Mi a célja az új koncepciónak?
A győri városvezetés és az önkor-

mányzat hagyományosan jó kapcso-
latra törekszik a városban működő tár-
sadalmi szervezetekkel. A koncepció
határozott szándéka egy mondatban
foglalható össze: a társadalmi-gazda-
sági fejlődéssel kapcsolatos párbe-
széd és információáramlás folyama-
tossá tétele az önkormányzat és a
helyi civil szféra szereplői között.

Kik és milyen módon végzik
az új koncepció elkészítését?

Önkormányzatunk megbízásából
egy kérdőíves felmérést állítottak
össze a győri Civil Információs Cent-
rum munkatársai, amelyet még ez év
elején megküldtünk a győri civil szer-
vezetek vezetőinek. Több mint 950
szervezet kapta meg a kérdőívet, ame-
lyek visszaküldésének határideje feb-
ruár 22. volt, a kitöltésük természete-
sen anonim módon történt. A feldol-
gozás napjainkban zárul, majd az ön-
kormányzat bizottságai elé kerül az
anyag. Az új civil koncepciót a már-
cius 29-i közgyűlésen fogjuk tárgyalni.

Ebben az évben is
ír ki pályázatot az ön-
kormányzat a civil
szervezetek és az
egyházak részére?

Igen. 2007-től nyújt
pályázati úton támoga-
tást önkormányzatunk a
helyi civil szervezeteknek
és egyházaknak. A társa-
dalmi szervezetek pénzügyi kerete idén
is 25 millió forint lesz, az egyházak ese-
tében pedig 12 millió forint. A közgyű-
lés ezt szintén március 29-én tárgyalja,
a pályázatot már aznap meghirdetjük a
város honlapján. A felhívás a Győr+ he-

A Parlamentben is Győrért dolgozna
tilapban is megjelenik majd, a benyúj-
tási határidő pedig május 3. lesz. 

Várható-e módosítás a ki-
írásban?

Az elmúlt években kizárólag a jogsza-
bályi változások miatt módosítottunk a
pályázaton, azonban a tapasztalatok azt
mutatták, hogy idén szükséges a pályá-
zati adatlap kismértékű átformálása,
mivel a pályázók hajlamosak rutinsze-
rűen kitölteni az adatlapot. Problémát
okozott a 20 százalékos önrész kiszámí-
tása, ezért egy táblázatot építünk be a
dokumentumba, amely automatikusan

számolja és mutatja, hogy a beírt adatok
alapján rendelkezésre áll-e a kötelező 20
százalékos önrész. A győri pályázat or-
szágos viszonylatban továbbra is a leg -
egyszerűbben elérhető és kitölthető, és
természetesen áprilisban megtartjuk a
szokásos civil fórumot is, ahol további
segítséget adnak a kollégák a kitöltéssel
kapcsolatban.

A városi idősügyi tanács mun-
káját is segíti, miért tartja fon-
tosnak ez a megbízatást?

A Győr Városi Idősügyi Tanács hat
évvel ezelőtt alakult meg, amelynek el-
nöke a polgármester úr, az alelnöke

pedig én vagyok. A tanácsban önkor-
mányzati képviselők mellett a város
nagyobb nyugdíjasszervezeteinek ve-
zetői, az idősgondozással foglalkozó
intézményünk igazgatója, az önkor-
mányzati szakterület vezetői és mun-
katársai is részt vesznek, titkára pedig
az egyik nyugdíjasszervezet elnöke.
Legfőbb célja a Győrben élő idősek ér-
dekeinek megjelenítése a korosztályt
érintő önkormányzati döntések előké-
szítésében. A város számít az idősek
véleményére, ezért is tartom fontos-
nak a tanács hatékony működését.

Milyen feladatok állnak az
idősügyi tanács előtt?

Az idei év legfontosabb feladata a
2013–2017-es időszakra szóló „Idő-
sek életminőségének javítását célzó
koncepció” elkészítése. Ez egy alap-
dokumentum lesz a következő évek -
re vonatkozóan, amelynek végrehaj-
tását éves feladattervek alapján vé-
gezzük. A tervezőmunka egy szak-
mai munkacsoport létrehozásával
már a tavalyi év végén elindult. A
szükséges információkat a már lezaj-
lott városrészi fórumok tapasztalatai -
ból és a rövidesen elinduló lakossági
felmérésekből nyerjük. Az elkészített
anyag még az idei év első félévében
a közgyűlés elé kerül. 

Az önkormányzat hagyomá-
nyosan termálfürdőbérletekkel
is támogatja az érintett szerve-
zeteket. Az idén is számíthatnak
erre a lehetőségre?

Természetesen. A korábbi évek-
hez hasonlóan 30 millió forint érték-

ben vásárol az önkormányzat termál-
fürdőbérleteket, amelyeket nyug -
díjas, mozgáskorlátozott és  nagy-
családos szervezetek között oszt
szét a város. De hadd említsek még
egy lehetőséget, a korábbi évek
gyakorlatát folytatva ismét kiírjuk a
lakások átalakítására vonatkozó pá-
lyázatot, amelynek célja, hogy az
idős emberek a kisebb be avat -
kozások után a saját ingatlanukban
tudják önállóan ellátni magukat. A
keretösszeg ez évben 4 millió forint
lesz, amelyre a 70 év feletti győri,

saját lakással rendelkező idősek
nyújthatnak be pályázatot.

Alpolgármester úr, önt a vá-
lasztókerületi tanács egyhangú
javaslata alapján a Fidesz el-
nöke megbízta az 1. sz. győri vá-
lasztókerület elnökének. Mit je-
lent ez?

Azt, hogy jövő év tavaszán én indul-
hatok az országgyűlési választásokon a
Fidesz–KDNP jelöltjeként. Természete-
sen arra készülök, hogy elnyerjem a győ-
riek bizalmát és városvezetőként meg-
kezdett munkámat a Parlamentben foly-
tassam. Városunk az elmúlt években
több milliárd forint támogatást nyert el
az Új Széchenyi terv keretében meghir-
detett pályázatokon, ezzel országosan is
az élmezőnyben vagyunk, ami az uniós
források lehívását illeti. Ha megválaszta-
nak, országgyűlési képviselőként ezt az
ügyet is szeretném szolgálni annak érde-
kében, hogy Győr a következő európai
uniós költségvetési ciklusban is a legna-
gyobb nyertesek közé tartozzon.

Célom, hogy Győr 
a nagy nyertesek 

közé tartozzon
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Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslattételi
felhívást tesz közzé Városrész Szolgálatáért díjak
2013. évi adományozására: Adyváros, Bácsa, Bel-
város, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer,
Likócs, Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros,
Pinnyéd, Révfalu, Szabadhegy, Szentiván, Sziget és
Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet: Győr
város közgyűlésében mandátummal rendelkező ön-
kormányzati képviselő, párt győri szervezete, tele-
pülésrészi önkormányzattal rendelkező városrész
esetében az adott településrész településrészi kép-
viselője, azon civil szervezet, melynek székhelye
vagy telephelye az adott városrész területén talál-
ható, valamint azon önkormányzati intézmény, mely-
nek székhelye vagy telephelye az adott városrész te-
rületén található.

„Városrész szolgálatáért” díj adományozható:
azon személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely
az adott városrész fejlődéséért, a városrész közös-
ségéért önkéntesen, anyagi ellentételezés nélkül
végzett munkájával, fáradozásával az önkormányzat
elismerését és megbecsülését vívja ki.

A „Városrész szolgálatáért” díj adományozására
vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elisme-
résre javasolt nevét vagy megnevezését, születési
vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy szék-
helyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, az el-
ismerésre javasolt életútjának, munkásságának, tel-
jesítményének, tevékenységének ismertetését, va-
lamint az elismerés megjelölését és részletes indo-
kolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati
Osztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Vá-
rosház tér 1.). 

Beérkezési határidő: 2013. április 2.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes informá-
ció kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán: 9021
Győr, Városház tér 1., I. emelet 43., a vonatkozó ön-
kormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, vala-
mint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölt-
hető a www.gyor.hu című honlapról.

Felhívás javaslattételre

A mozgássérültek akadálymentes közleke-
dését biztosító rámpa épül a Móra Ferenc-
iskolánál Adyvárosban – mondta Radnóti
Ákos, aki már korábban is kampányolt a
mozgássérültek érdekében többek között
azzal, hogy a körzetében az összes moz-
gáskorlátozottaknak fenntartott pakolóhe-
lyet újjáfestette nagyméretű jelzésekkel. A
mintegy 3,5 millió forintba kerülő munka a
napokban kezdődött és előreláthatólag a
hónap közepére készül el. A beruházást in-
dokolta, hogy a Móra-iskola bejáratát kere-
kes székkel csak az Ifjúság körút felől lehe-
tett megközelíteni, ám a rámpa elkészülté-
vel a forgalmas Kodály utca felől is elérhető
lesz az intézmény.

Új barkácsáruház nyílt
A győri OBI megnyitásával 85 új munkahely
jött létre a városban. Győr ideális helyszín, hi-
szen egy dinamikusan fejlődő, biztos jövő-
képpel rendelkező városról van szó –
mondta el Christoph Wackerbauer, az OBI
Hungary Retail Kft. ügyvezető igazgatója az
ünnepélyes üzletavatón. 

Borkai Zsolt polgármester hozzátette,
„Győr szerencsés helyzetben van, hiszen
vonzó a befektetők szemében, igyekszünk is
mindent megtenni annak érdekében, hogy
jól érezzék itt magukat a cégek.”

A hivatalos áruháznyitó alkalmából Borkai
Zsolt és Christoph Wackerbauer ültetett el
egy vörös tölgyfát az épület előtt.

A győri OBI áruház 8.300 négyzetméte-
ren, több mint 1000 polcon, mintegy 30
ezer-féle áruval várja a vásárlókat.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) 2017-es győri
rendezését bemutató film az
Utazás Kiállításon első helye-
zést ért el a turisztikai kommuni-
kációs díj film kategóriájában.

Mint ismeretes, városunk tavaly de -
cemberben, az Európai Olimpiai Bi-
zottság római közgyűlésén nyerte el
a világesemény 2017-es rendezési
jogát. Borkai Zsolt polgármester, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a
küldöttek előtt mutatta be városunk
pályázatát, amit egy bemutatkozó
filmmel is megerősített.

A film és a város pályázata elnyerte
a döntéshozók tetszését, de a bemu-
tatkozó anyag több más fórumon is si-
kert aratott. A legutóbb például a Bu-
dapesti Utazás Kiállításon ért el ki -
emelkedő eredményt, hiszen egy or-
szágos pályázaton, az I. Utazás Turisz-
tikai Kommunikációs Díj filmes kategó-
riájában lett első helyezett. A díjat Do-
manyik Eszter, az önkormányzat Mar-
keting, Turizmus és Kommunikációs

Fesztiválos
tavasz

Serfőzőné Tóth Andrea, a Győri Művészeti és
Fesztiválközpont igazgatója elmondta, a fesztivál
alatt olyan előadók lépnek fel városunkban, mint
Zorán, Pitti Katalin, a Roma Hungaricum, a Magyar
Jazz Quartet, Básti Juli és Kern András. 

Varázslatos szórakozást ígér a Budapesti Operett-
színház Musicalmesék című előadása. Egyik fellépője,
Janza Kata személyesen is részt vett a tájékoztatón,
és hangsúlyozta, a darabot nem csak gyerekeknek
ajánlja, mert a mai mesék zenéi mellett a régi, jól is-
mert magyar kedvencek – mint a Mézga család vagy
a Kukori és Kotkoda – főcímdalai is felcsendülnek.

A divat szerelmeseinek a Gombold újra! pályázat
válogatott anyaga nyújt felüdülést. Ács Zoltán, a De-
sign Terminál kreatív igazgatója kiemelte, látható
lesz a tavalyi nyertes, Farkas Anett zsindelyruha-so-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A hagyományoknak megfelelően március
15-én indul a Négy Évszak Fesztivál tavaszi
programsorozata, amely számos kulturális
csemegét kínál.

Fekete Dávid alpolgármester a rendezvénysorozat hi-
vatalos sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ha bekö-
szönt a tavasz, az Győrben a kulturális élet felpezsdü-
lését is jelenti. Hermann-né Gesztrich Nikoletta, az ön-
kormányzat kulturális osztályvezetője hozzátette, vá-
rosunkban már hagyomány, hogy a Tavaszi Fesztivál
március 15-én kezdődik, este a városháza elé várják
az ünneplőket a Klapka című rockmusicallel. 

rozata is. Üde színfoltként két héten át várja látoga-
tóit ismét több száz babával és mackóval a 17.
Nemzetközi Baba- és Játékkiállítás. 

Csurák Erzsébet szervező kiemelte, április 5-én
és 6-án ismét az ütőszene fővárosa lesz Győr, ahol
a világ és a hazai élvonal legjobb ütősei és dobosai
lépnek a közönség elé. A legnagyobb sztár Bobby
Rondinelli, aki többek között dobolt a The Wanders
együttesben, a Samantha zenekarban, a Rainbow-
ban, játszott a Black Sabbath-tal is. 

A húsvét is számos érdekes programot tartogat a
győrieknek. Játszóházakat, előadásokat rendeznek,
az állatkertben tojásvadászat, az egyéves Mobilisben
rendhagyó locsolkodás vár ránk. 

A fizetős programokra a Baross úti Látogatóköz-
pontban vásárolhatók jegyek.

Első díjas a győri EYOF-film

Osztályának vezetője vette át, aki el-
mondta, a rövidfilmnek nem az a célja,
hogy bemutassa a rendezéshez kap-
csolódó minden részletet, inkább az,
hogy érzékeltessük, Győr kitűnő hely-
színválasztás, amely komolyan veszi a
sportot és tárt karokkal várja Európa
ifjú sportembereit. A filmet egyébként
az önkormányzat és a MOB megbízá-
sából a Next Production készítette.

Borkai Zsolt polgár-
mester lapunknak úgy
fogalmazott, a rendez-
vényt jelentős mértékű
sport-infrastrukturális
fejlesztések előzik meg.
A sportközpont létesít-
ményei a versenyek
után itt maradnak és a
győrieket szolgálják
majd. 2017-ben Ma-
gyarországon először
rendeznek olimpiai ese-
ményt, ezért az nem
csak Győrnek, de az
egész ország számára
kiemelkedő lehetőség,
amelyen találkozhatunk
az öt karikával, az olim-
piai lánggal, a nyitó és

záró ceremóniával, röviden mindaz-
zal, ami az olimpiák hangulatát meg-
határozza. „Azt szeretnénk, hogy a
rendezvényt mindenki magáénak
érezze az országban, Győr standja
ezért is foglalkozott kiemelten a té-
mával a fővárosi Utazás Kiállításon.”

A győri EYOF-ot bemutató díj-
nyertes alkotás megtekinthető a
sport.gyor.hu honlapon. 
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HIRDETÉS  SZÍNHÁZ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A magyar népies irodalom egyik
legkiemelkedőbb alkotását, a
János vitézt mutatja be szomba-
ton a Győri Nemzeti Szín ház. A
kalandos mese a legfontosabb
emberi értékeket közvetíti gye-
rekeknek és felnőtteknek egy -
aránt. A Petőfi Sándor által írt
költeményt a Kacsóh–Heltai–
Bakonyi hármas írta át szín-
padra még 1904-ben óriási siker-
rel. A daljátékban a színház
tánc- és énekkara, valamint a ze-
nekar is részt vesz. A rendezőt,
Szűcs Gábort kérdeztük.

Több színház műsorára tűzte az
elmúlt időszakban a János vitézt.
A Petőfi-féle alapműtől mennyi-
ben tér el a Kacsóh-féle János
vitéz?

Az átirat jelentősen különbözik az
alapkölteménytől, azért is, mert az
eredetiben az élénk fantáziavilág
annyi helyszínnel jelenik meg, hogy
színpadra alkalmazáskor le kell egy-

szerűsíteni. De az átirat zseniális
munka lett. Ezt már a Király Színház-
ban az 1904-es premiert követő elő-
adások is igazolták, 688 ment le csak
ott, ami megkérdőjelezhetetlen siker.
Egyébként pedig valóban a János
vitéz évadát éljük, bemutatta Pécs,
Debrecen és most mi is. Vannak ilyen
periódusok, amikor többen szívesen
nyúlnak egy adott műhöz.

Lehet, hogy mostanában nagy
szükségünk van a csodákra.

Egyfelől igen, másfelől mindig szí-
vesen nézzük újra azokat a műveket,
amik slágerévé váltak a színházművé-
szetnek. Kulcsár István, nagy szín-
házi ember szerint vannak időszakok,
amikor a nemzeti érzés hevesebben
lángol. Most ilyen periódust élünk,
ezért ezen műveket újra szívesen
vesszük elő.

Az 1904-es bemutatón is a ha-
zaszereteten volt a hangsúly.
Most mik a vezérszálak János
vitéz életre keltésében?

A János vitéz egy gyönyörű szép, a
magyar tradíciókon alapuló mese. A
történet Jancsi és Iluska szerelméről
szól, arról, hogyan nemesedik egy

ember a próbatételeken keresztül, ami-
ken annak érdekében megy át, hogy el-
nyerje a szerelmét és méltóvá válhas-
son arra, hogy egy pár legyenek. Erről
szólt a János vitéz, amikor Petőfi meg-
írta, erről, amikor Kacsóhék átírták és a
mi előadásunk is ezt mutatja be. Itt nyil-
ván a hogyan a kérdés, ezen dolgozunk
másfél hónapja. Nem szeretek előre
inni a medve bőrére, de azt kell mond-
jam, egy nagyon jó próbafolyamat
végén tartunk, biztatóak az előjelek.

Említette, hogy az átirat segít
áthidalni a sok helyszínt és fan-
táziát. Hogyan?

Az első felvonás Jancsi és Iluska fa-
lujában játszódik, a másodikban Fran-
ciaországban vagyunk, a harmadik
felvonás elvezet bennünket Tündéror-
szágba, ahol végződik a történet.
Bagó – aki új szereplő, Bakonyi írta a
történetbe – meséli el, miken mentek
keresztül a hét év vándorlásai során.

„János vitéz világa a mese
maga” – olvashatjuk a darab is-
mertetőjében. Felnőtteknek is
ajánlja?

A mese nem gyerekeknek íródott –
persze mindenképppen kell a gyereke-

inknek mesélni –, alapvetően ezek a
történetek azért születtek, hogy a fel-
nőtteket visszatereljék a tévelygéseik-
ből, amikben igazán csak felnőttek jár-
hatnak, hiszen a gyerekek még az
életút elején vannak, a természetes
ösztöneik jó irányba munkálnak. A fel-
nőttek felelőssége, hogy a gyerekeket
jó úton indítsák el, ezért mesélnek
nekik. A felnőttek azonban nagyon sok
esetben már letértek erről az útról, a
mesék visszaterelhetik őket. Tehát ezt
a mesét bátran ajánlom mindenkinek.

„A János vitéz évadát éljük”
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szerző: földvári gabriella

A Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kar az 1848-as
forradalom és szabadságharc tiszte-
letére megemlékezést tart március
13-án 11 órakor a Liszt Ferenc út 42.
szám alatti épület dísztermében.
„Győr 1848–49” címmel Perger
Gyula muzeológus tart előadást.

Ménfőcsanakon március 14-én,
csütörtökön 16 óra 30 perckor kez-
dődik kerületi ünnepség Szabó
János huszár százados emlékművé-
nél, történelmi zászlók kíséretében.
A megemlékezésre 17 órakor a Beze-
rédj-kastélyban kerül sor, beszédet
mond Takács Tímea önkormányzati
képviselő. A műsorban közreműköd-
nek a Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjai és énekkara, a ménfőcsanaki
férfikórus, valamint Spanicsek Attila
tárogatón. Koszorúzás és gyer -
tyagyújtás a Kopjafánál lesz, ahol 

Megemlékezések
városszerte 

Per cze Sándor evangélikus lelkész
mondja el gondolatait. 

Győrszentivánon március 14-én
tisztelegnek 1848 előtt. Tíz órától az új
temető Hősi halottjainak emlékhelyé-
nél a Vajda úti óvoda és a Móricz-is-
kola, fél órával később a Hősök szob-
ránál a Kör téri óvoda közreműködé-
sével rendeznek megemlékezést. Az
ünnepi műsorra 16 órától a Molnár
Vid Bertalan Közösségi Házban kerül
sor, beszédet mond Boros Attila, a te-
lepülésrészi önkormányzat képvise-
lője. A műsorban közreműködnek a
Váczi-iskola tanulói, az énekkar, a Jó-
zsef Attila Kórus és a Hangraforgó
Együttes. A fáklyás felvonulás 17 óra-
kor indul, a résztvevők virágot helyez-
nek el a Hősök szobránál. 18.00 óra Városház tér

MÁSIK LEHEL–VIZELI CSABA: KLAPKA
rock-musical. A Magyarock Dalszínház előadása.

Gyôr Megyei Jogú Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt nemzeti ünnepünk alkalmából 

2013. március 15-én
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire

és hôseire emlékezô ünnepségekre.

10.00 óra Honvéd liget

KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG
Ünnepi beszédet mond Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere.

„…BETOPPANT…EGY BORZASHAJÚ FIATAL DIÁKEMBER 
PÁPÁRÓL”

A Keleti István Művészeti Iskola győri tagozata volt diákjainak ünnepi műsora,
közreműködik Kiss Miklós, a kónyi Pipitér Táncegyüttes tagja. A műsort szer-
kesztette Tóth Szilvia.

11.00 óra Városház tér, Szent István út 

DÍSZALEGYSÉG FELVONULÁSA
A 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred díszalegységének, a Veres Péter
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Győri Lovas Nemzetőr Díszszakaszának, a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyo-
mányőrző Huszár Bandériumának felvonulása.

12.00 óra Richter Terem  

ÜNNEPI DÍSZKÖZGYŰLÉS
.Győr megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címek, a Pro Urbe Győr
díjak, valamint a 2013. évi városi sajtódíjak átadása.
Az elismeréseket Borkai Zsolt, Győr város polgármestere adja át. A Győr Sympho-
nic Band ünnepi hangversenye, vezényel: Szabó Ferenc.

A március 15-i ünnepség miatt a helyi járatú buszok terelő útvonalon jár-
nak, ennek részleteiről jövő héten számolunk be.
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FELHÍVÁS KULTÚRA

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

A Bilicsi lányok, Erzsébet, Éva és
Katalin osztják meg családi em-
lékeiket a Zichy-palota Polgári
Szalonjának vendégeivel már-
cius 12-én, kedden 18 órától. A
három nővérrel a házigazda, Szi-
gethy Gábor író, rendező beszél-
get, lapunk Bilicsi Katalinnal ké-
szített rövid interjúja kedvcsináló
előzetes, ízelítő abból, ami az est
közönségére vár.  

Bilicsi Tivadar örökre a magyar
közönség kedvence marad, s az is
közismert, hogy az apa tehetsé-
géből jutott lányainak is. Milyen
életpályát futottak be a nővérek? 

Négyen voltunk testvérek, Mária, a
legidősebb tehetséges színésznő volt.
A főváros mellett játszott többek között
Győrben is, fiatalon, ötvenévesen hunyt
el. Én vagyok a következő lány, kozmeti-
kusnak tanultam, szültem három gyer-
meket, majd utazási irodában dolgoz-
tam, sokat utaztam. Ma már nyugdíjas-
ként novellákat írok, festek. Saját tech-
nikát dolgoztam ki, sebkötöző gézre fes-
tek akvarellel, elsősorban állatokat, táj-
képeket, csendéleteket. A következő
nővér Erzsébet. Ő is színésznő szeretett
volna lenni, de nem vették fel a főisko-
lára. Rendezőként harmincöt évig a Ma-
gyar Televíziónál dolgozott, szórakoz-
tató műsorokat szerkesztett. Olyanokat,
mint például az Előttem az utódom
című sorozat. Számtalan színészportré
köthető a nevéhez. Ma ő is nyugdíjas, a
számítógép lett a hobbija. A legkisebb
húgom Éva, akiről édesapánk az „Apu,
hod med be” című slágert énekelte.
Svájcba ment férjhez, Zürich mellett él.
Könyvelőként dolgozott, pár hete ő is

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

2013-ban a költségvetési keret 15.000.000 Ft.
A pályázat csak építészeti célokra vehető igénybe.
A pályázatot (támogatási kérelmet) a Győr Megyei

Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Fő-
osztályán beszerezhető, illetve a város honlapjáról letölt-
hető formanyomtatványok kitöltésével kell benyújtani.

„Apu, hod med be?”
nyugdíjas. Gyerekeink, unokáink közül
senki nem lett színész, talán majd a déd-
unokák.

Gyermekkorából mire emlék-
szik vissza legszívesebben? Ho-
gyan élt a Bilicsi család? 

Gyönyörűek voltak a karácsonyok
és a nyarak. Siófokon volt nyaralónk,
ott töltöttük a szünidőt, ilyenkor lehe-
tett együtt a család és a barátok. A kö-
zelben volt Latabárék, Felekiék üdü-
lője, összejártunk, nagyokat játszot-
tunk, boldog idők voltak. 

Édesapja színészi munkái,
szerepei közül melyik a legked-
vesebb az ön számára? 

Pályája során négyszáz színpadi és
közel kilencven filmes szerepben láthat-
ták a nézők, megszámlálhatatlan tévé-
és rádiójátékban vett részt. Számomra
a Szabin nők elrablása a legkedvesebb,
a szövegét, a dalait a mai napig kívülről
tudjuk a nővéreimmel, annyiszor láttuk.
Édesapám több mint háromszázszor
játszotta benne Rettegi Fridolint, a ri-
pacs színigazgatót. Gyűjtöttünk min-
den édesapámról szóló írást, kritikát,
fotót, ezeket négy albumban dolgoztam
fel. A győri esten levetítünk egy összeál-
lítást ezekből az emlékekből. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Városstratégiai Bizottságának pályázati felhívása
A kérelemhez csatolandó mellékletek (a teljes felso-

rolást az adatlap tartalmazza):
– Jogerős, végrehajtható építési engedély + egy pél-

dány engedélyezett terv és műszaki leírás (a tervezett
munka építési engedélyhez kötöttségét előzetesen
egyeztetni kell Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Építéshatósági Osztályával vagy a Győri
Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatalával)

– Legalább 3 különböző vállalkozótól kapott részletes
árajánlat 

– Az ingatlanról egy példány 90 napnál nem régebbi tu-
lajdonilap-másolat
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.

május 24. 12 óra.
A pályázat elbírálására 2013. június 28-ig sor kerül.

A pályázókat a bírálat megtörténte után a Városstraté-

giai Bizottság 15 napon belül írásban értesíti. Elvégzett
munka esetén akkor lehet pályázni, amennyiben a mű-
szaki átadás-átvétel 2013. január 1-je után történt és a
számla is ezután került kiállításra.

A pályázat elszámolásának határideje: 2013.
november 29.

Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvez-
ményezettje a részére átadott pénzeszközt nem célirá-
nyosan használta fel, a támogatás teljes összegét – az
adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszere-
sének megfelelő kamat megfizetése mellett – a folyósító
számlájára haladéktalanul visszautalja. 

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás, a
helyi védelem alatt álló épületek listájáról információ
adása, a pályázat leadása Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályán tör-
ténik.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Győr levéltári kincseiből nyílt
kiállítás szerdán délután az
Esterházy- palotában, emlé-
kezve Mária Terézia 1743. már-
cius hatodikán kelt győri ki-
váltságlevelére és a levéltár
huszadik születésnapjára. 

Az ünnepélyes megnyitón dr. Somo-
gyi Tivadar a város ezüst emlékérmét
és oklevelet adott át a levéltár dolgo-
zóinak. Örömmel emlékezett rá, hogy
húsz évvel ezelőtt ott lehetett azon az
önkormányzati közgyűlésen, amely
megszavazta az önálló városi levéltár
megalapítását. Az alpolgármester
szerint az intézmény aktívan részt
vesz a város kulturális életében, s az
idő bebizonyította, hogy nagy szük-

ség van rá. Múltunkat nem eltitkolni,
hanem feltárni kell.

Kenyeres István, a fővárosi levél-
tár igazgatója a kiállítás megnyitása-
ként a szabad királyi városok jelentő-
ségéről beszélt, majd köszöntve a le-
véltárosokat, hangsúlyozta, az or-
szágban mindössze négy önálló le-
véltár működik, a győri intézmény ki-
emelkedő szakmai munkát végez.

A kiállításon, amely április végéig
látogatható, megnézhetjük többek
között az eredeti Mária Terézia-féle,
szabad királyi kiváltságokat adomá-
nyozó oklevelet, valamint az V. Ferdi-
nándtól származó 1844-es, úgyne-
vezett pecsétadományozó oklevelet.
Az érdeklődők láthatják a fennma-
radt, legelső közgyűlési jegyzőköny-
veket, telekkönyvet, több Mohács
előtti időkből származó oklevelet és
középkori okmányt. 

Levéltári ünnep
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Kantharosz a gyerekekért
szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A Győri Filharmonikus Zenekar és nyolc civil szer-
vezet összefogásával idén is megrendezik a Kant-
harosz jótékonysági gálát és árverést a Richter Te-
remben. Április 4-én neves borászok és egy pálin-
kárium kereskedelmi forgalomban nem kapható
italai kerülnek kalapács alá, a nedűkre akár névte-
lenül is lehet majd licitálni. A bevétel nagy részét
nehéz sorsú gyermekekkel foglalkozó intézmények-
nek ajánlják fel a szervezők.

Tagai István, az Európai Borlovagrend első le-
gátja a tájékoztatón elmondta, a gála az elmúlt
három évben 13 millió forintot meg-
haladó összeggel segítette főként if-
jakkal és gyermekekkel foglalkozó
szervezetek fejlesztését, fennmara-
dását. Az est bevételét ebben az
évben a Camelot Mozgássérült Fia-
talok Győri Egyesületének, a Fekete
István Általános Iskolának, a „Mit te-
hetnék érted?" Autista Otthon Ala-
pítványnak, a Győr Újvárosi Gyere-
kekért Alapítványnak ajánlották fel.
Az idén először közönségdíjas is
lesz. A támogatást kért, de a pályá-
zaton nem nyert szervezetek közül
választanak még egyet belépője-

gyeikkel a résztvevők, amely 300 ezer forintot kap.
A sajtótájékoztatón Fűke Géza, a Győri Filharmoni-
kus Zenekar igazgatója hozzátette, a zenekar szá-
mos jótékony célú fellépést vállalt már eddig is, így
örül, hogy a Kantharosz mellé állhattak. Már most
jelezte, hogy szeretnének jövőre is muzsikálni a jó
célért. Berkes Kálmán művészeti vezető a műsorról
szólt, amelyben különleges, borhoz választott dara-
bokat is hallhat majd a közönség.

Támogatását jelentette be a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum, Grászli Bernadett igaz-
gató a legnagyobb értékben licitáló résztvevőnek
egy Ország Lili-nyomatot fog majd átadni. A gálára
már kaphatóak a jegyek a Richter Teremben.

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Bobby McFerrin gőzerővel készül
március 16-i győri fellépésére. Az
énekes Európában nem túl gya-
kori turnézó, a Győri Filharmoni-
kus Zenekar minőségi hangzását
megismerve mégis örömmel
mondott igent a felkérésre. 

Ön nem szereti a különböző
zenei stílusok szerinti elhatáro-
lódást. Mire számíthat a győri
közönség? 

Én mindenféle zenét szeretek és
amikor énekelek, akkor sem váloga-
tok a különböző stílusok között. Úgy
gondolom, hogy a közönség is élvezi

ezt a különleges egyveleget, amit a
klasszikus, a jazz, a népzene és egyéb
világzenék hatásaira a sokféle hang-
gal és ötlettel összekeverek – ahogy
akkor éppen kijön a fejemből. A kü-
lönbség csak az, hogy vannak olyan
hatások, amelyek nagyon fontosak
számomra, mint például a rock, a soul
és a blues. Ezeket dobtam be az ol-
vasztótégelybe és lett alapja az albu-
momnak is. Én úgy neveztem el, hogy
pszichedelikus rock/folk/bluesgrass.
Remélem, hogy a közönség is imádni
fogja, csakúgy, mint én, de persze
azért lesz majd meglepetés is. 

Hogyan jellemezné azt a stí-
lust, amit képvisel? 

Azt hiszem, hogy az eddigi összes
munkámat végigkíséri egyfajta folyto-
nosság. Ami biztos, hogy mindig az
örömöt keresem a zenében. Én szava-
kat énekelek. Persze a dallamok is fon-
tosak, a szavak nélküli dallamok is, de
mivel a szavak sokat jelentenek
nekem, ezáltal minden egyszerűbb
lesz és közvetlen. Amikor ezeket a sza-
vakat kiéneklem, a közönség kell, hogy
érezze, hogy mennyire fontosak ne -
kem. A közönség lesz a tanúm arra,

hogy egy szimbiózisban él bennem a
hit, a kegyelem, az öröm, a harc – és
nagyon közvetlenné válik minden.
Intim lesz, mint egy meghívás az én
otthonomba. Hazatérés, egyféle tisz-
telgés az apám iránt, akinek a leg-
szebb hangja volt a világon, amit én va-
laha hallottam. Az én apám volt az első
afro-amerikai énekes a Metropolitan
Operában. Egyetlen szólóalbuma je-
lent csak meg, de ez egy spirituálé volt.
Három dalt énekel rajta, amelyek sze-
repelnek az én albumomom is. Én eze-
ket a dalokat hallva nőttem fel, megha-
tározták azt, hogy mivé lettem, s már
régóta vártam a lehetőséget, hogy
megtaláljam a módját annak, hogy én
magam is elénekelhessem. 

Önnek a hangszere a hangja.
De játszik hangszereken is. Me-
lyik a kedvenc hangszere? 

Hegedűn nem játszom, de mint
gyerek klarinéthallgató voltam és ezt
nagyon komolyan is vettem. Mégis, ha
a kedvencről kell beszélnem, akkor a
zongora az én hangszerem, hiszen
nem csupán azon kezdtem a zenét, de
úgy érzem, hogy azt annyira szeretem,
hogy a zongora az én egyik részem. 

Hangszere a hangja 
KONCERT, JÓTÉKONYSÁG HIRDETÉS
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

A GYŐR SYMPHO-
NIC BAND ad hang-
versenyt március 8-
án 19 órától a volt zsi-
nagógában. A műsor-
ban felcsendülnek Hi -
das Frigyes, Lendvay
Kamilló, Dubrovay László, Balázs Árpád, Ralph
Vaughan Williams, P. I. Csajkovszkij és Arturo
Márquez eredeti fúvószenekari művei és átira-
tai. Vezényelnek a IV. Hidas Frigyes Nemzetközi
Fúvószenekari karmesterkurzus aktív résztve-
vői. Művészeti vezetők: dr. Marosi László és
Szabó Ferenc.

KÉPESLAPGYŰJTŐK rendeznek országos
találkozót március 10-én, vasárnap a Petőfi
Sándor Művelődési Házban. A papírrégiségek,
képeslapok, pénzek, fotók, részvények, plaká-
tok, metszetek, bélyegek, telefonkártyák vá-
sára és csereberéje 8 órától 14 óráig várja az
érdeklődőket.  

SZABADHEGY. A József Attila Művelődési
Házban március 8-án 17 órakor nyílik meg Má-
tyás Lajos nyugalmazott református esperes
akvarellkiállítása. Ugyanitt 18 órától a Szabad-
hegyi Találkozások vendége lesz Jókai Anna
Kossuth-díjas író.

A HÍMES TOJÁS NAPJA. A Gyermekek Há-
zában március 10-én, vasárnap rendezik az
idei hímes tojás napját. Az ország különböző tá-
jairól érkező tojásírók kiállítása mellett játszó-
házak is várják az alkotni vágyó családokat. Dr.
Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató elő-
adása 14 órakor, Csernik Szende székely láb-
bábos műsora 16 órakor kezdődik. 

A MOKKA alkotóműhely képző-
művészeti gyermekfoglalkozása
március 9-én 10 órakor kezdődik a
Gyermekek Házában. A program
főszereplője ezúttal a tündérszép
királylány lesz. 

A HOT JAZZ BAND ad koncertet a reformá-
tus templomban március 9-én, szombaton 19
órától. Az est vendége Bolba Éva.

BAK ZOLTÁN-EMLÉKKONCERT. A fiata-
lon elhunyt győri gitárművészre emlékeznek
barátai és tisztelői március 12-én 19 órától a
Richter Teremben. A koncerten fellép többek
között Barabás Tamás, Bors Laca, Kassai Attila,
Stummer Márton, Timkó Róbert, Tímár Le-
vente, a RASS Q és az Újszülött Zenei Műhely. 

POTTYONDY ÁKOS fotókiállítása látható ápri-
lis 5-ig az Apáczai Galériában, a NYME AK Liszt
Ferenc u. 42. szám alatti épületében. A vasárnap
kivételével naponta 8 és 18 óra között nyitva tartó
tárlat címe: „Látjátok feleim szümtükkel!" 

BABÁK. Jean Genet Babák (A cselédek)
című darabját mutatja be a Budapest Báb-
színház a győri bábszínházban március 11-
én, hétfőn 17 órától. A Manna  Kulturális
Egyesület és a fővárosi társulat közös, fel-
nőtteknek szóló produkcióját Bercsényi
Péter, Bohoczki Sára és Mórocz Adrienn
játssza. A rendező Fodor Annamária.

NŐNAP alkalmából két előadást hallhatnak
a Győr Plazába látogatók. Március 8-án, pén-
teken fél öttől Túlélők címmel a nők elleni
erőszakról Dézsi Réka szüléstámogató tré-
ner, fél héttől Gyengéd hatalom, a nőiség
helye a párkapcsolatban és a családban cím-
mel Antal Judit mentálhigiénés szaktanács -
adó tart előadást.

SZERETET-VERSEK. Murányi László elő-
adóművész, a Magyar Televízió volt főmun-
katársa magyar költők, írók legszebb költe-
ményeit, gondolatait szólaltatja meg önálló
estjén. A KÉSZ rendezvénye március 13-án
18 órakor kezdődik az NYME Apáczai-kar
dísztermében, a Liszt Ferenc u. 42. szám
alatt.   

A GYERMEKMÚZEUM. Ismét magyar lett a
magyar címmel tart foglalkozást dallal, szóval,
képpel, alkotással az 1848-as forradalom és
szabadságharc emlékére. A családokat már-
cius 9-én 10 órától várják.

BERG JUDIT írónővel találkozhatnak az ér-
deklődők március 12-én, kedden 10 és 11 órá-
tól a Bezerédj-kastélyban.  

A BENCÉS DIÁKOK GYŐRI EGYESÜLETE
március 11-én 18.30-kor tartja következő sza-
badegyetemi előadását. Dr. Ócsai Antal főorvos,
helytörténeti kutató Görgey Arthur lába nyomán
címmel tart előadást a bencés gimnázium dísz-
termében. A belépés díjtalan.



Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Gyerekek!

Végre beköszönt a tavasz és vele együtt a kulturális évad is Győrbe, megkezdődnek a Négy Évszak Fesztivál idei programjai. A hideg idő nem
visszatartó erő többé, ideje kimozdulni otthonról és kihasználni a tavasz adta lehetőségeket. Ilyenkor az emberek felfedezőútra indulnak csa-
ládjukkal, barátaikkal, és jobban odafigyelnek a kulturális programokra, melyeket Győr tartogat számukra. A város pedig idén sem fog csalódást
okozni, az utóbbi évek hagyományaihoz híven színvonalas és változatos események várják majd a tisztelt érdeklődőket. 
A 17. Győr Tavaszi Fesztivál 2013. március 15. és április 6. közötti programjai közül kedvére válogathat minden korosztály, a komoly- és könnyű -
zene-kedvelők, a gyerekek, illetve a kiállításokra járók egyaránt. Minden évben az a célunk, hogy a győriek és az ide látogató vendégek is találjanak
az érdeklődésüknek megfelelő kulturális kalandozási lehetőséget. Nehéz kiemelni a sok színes program közül bármit is, ezért mindenkit arra
biztatok, hogy folyamatosan tanulmányozza a lehetőségeket. 
A tavaszi kulturális szezon ebben az évben is nagyszabású szabadtéri programmal, a Magyarock Dalszínház Klapka című előadásával veszi
kezdetét. A színházkedvelők biztosan rátalálnak majd a Básti Juli és Kern András főszereplésével bemutatásra kerülő Neil Simon-vígjátékra. Az
egész család számára ígér varázslatos szórakozást a Budapesti Operettszínház Musicalmesék című előadása különleges vetítéssel és kitűnő sze-
replőkkel. Igazi csemegét tartogat a program a jazz kedvelői számára – hiszen vendégünk lesz a Magyar Jazz Quartet –, valamint a divat szerel-
mesei számára is, akik közel hetven kollekcióban gyönyörködhetnek a Gombold újra! pályázat válogatott anyagából. Látható lesz a tavalyi nyertes,
Farkas Anett zsindelyruha-sorozata is, aki a győri Széchenyi Egyetem hallgatója. Üde színfoltként két héten át várja látogatóit ismét több száz
babával és mackóval a 17. Országos Baba- és Mackókiállítás. Április 5. és 6. között pedig az ütőszene fővárosa lesz Győr, ahol a világ és a hazai él-
vonal legjobb ütősei és dobosai lépnek a közönség elé a 14. Győri Nemzetközi Ütős Fesztivál keretében.
Bízom benne, hogy az idei Győri Tavaszi Fesztivál programjai között mindenki megtalálja a kedvére valót, és sokan látogatnak el a rendez-
vényekre. Szeretettel invitálok mindenkit a változatos eseményekre, jó szórakozást, kellemes élményeket és sok mosolyt kívánok az idei
tavaszra is Önöknek.

Borkai Zsolt
pol gár mes ter

IDÕPONT ESEMÉNY HELYSZÍN BELÉPÕDÍJ

Március 15. 18.00 óra Fesztiválnyitó – Másik Lehel–Vizeli Csaba: Klapka rockmusical
A Magyarock Dalszínház előadása Városház tér díjtalan

Március 16. 17.30 óra Férfi lélekvándorlás – Irodalmi kabaré – Rupnik Károly és Agócs Judit estje Zichy-palota 1.000 Ft

Március 18. 17.00 óra Műhely-estek a Zichy–palotában
A győri Műhely folyóirat különszámának bemutatója Zichy-palota díjtalan

Március 19. 17.00 óra Musicalmesék – A Budapesti Operettszínház előadása BBMMK 1.600 Ft, 1.300 Ft

Március 21-április 21. Gombold újra! Divat a magyar – kiállítás Napóleon-ház díjtalan

Március 23-április 4. 17. Országos Baba- és Mackókiállítás Zichy-palota 600 Ft, 300 Ft

Március 24. 17.00 óra Vackor kalandjai  – Zenés táncjáték gyerekeknek
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata BBMMK 1.000 Ft

Március 25. 19.00 óra Neil Simon: A 88. utca foglyai – Básti Juli és Kern András főszereplésével
A budapesti Centrál Színház és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása BBMMK 3.200 Ft, 2.900 Ft

Március 27. 19.00 óra Népdalszínház – Magyar Jazz Quartet 
Szakcsi Lakatos Béla (Kossuth-díjas), Csepregi Gyula, Mogyoró Kornél, Vasvári Pál, 
Vasvári Márton koncertje
Közreműködik: Ránki Borbála énekesnő SZE Hangversenyterme (egykori Zsinagóga) 2.200 Ft

Március 28.19.00 óra Pitti Katalin Liszt-díjas, Érdemes művész Dal-opera-operett estje
Zongorán kísér: Sándor Szabolcs zongoraművész BBMMK 2.000 Ft

Április 2. 19.00 óra Roma Hungaricum
A 19 tagú művészegyüttes koncertjein a népzenén, cigányzenén és operett-részleteken kívül 
neves zeneszerzők darabjait játssza Richter Terem 2.200 Ft

Április 5-6. 14. Győri Nemzetközi Ütős Fesztivál Széchenyi tér, Richter Terem



Március 15. 18.00 óra
MÁSIK LEHEL–VIZELI CSABA:
KLAPKA – ROCKMUSICAL
Helyszín: Városház tér
Díjtalan

A fiatal szerzőpáros második darabja,
mely az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc utolsó időszakába kalauzolja
el a nézőket. Hősiesség, önfeláldozás,
hazaszeretet, szerelem, árulás mind
megjelenik a történetben, melynek ve-
zéralakja Klapka György és Haynau.

Március 16. 17.30 óra
FÉRFI LÉLEKVÁNDORLÁS
Helyszín: Zichy-palota
Belépőjegy: 1.000 Ft

Irodalmi kabaré műsor a nézők könnyed és igényes szórakoztatására. A ma emberét ér-
deklő témákból összeállított igényes, színvonalas műsorban megjelenik a humor, a sza-
tíra, a flört, a nő és a férfi örök ellentéte. A rendhagyó és különleges előadás igazmon-
dással, de remek humorral láttatja világukat. Egy kivételes atmoszférájú csemege az iro-
dalmi kabaré világából. Az előadás egyszeri és megismételhetetlen.
Rupnik Károly és Agócs Judit, a Győri Nemzeti Színház művészeinek estje
Szerző: Tamás Zoltán

Március 19. 17.00 óra
MUSICALMESÉK – 
A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Családi zenés varázslat, különleges látvánnyal
Helyszín: BBMMK
Belépőjegy: 1.600 Ft, 1.300 Ft

Részletek hangzanak el a gyerekek legkedveltebb musicaljeiből és
rajzfilmjeiből. Többek között az Óz, a nagy varázs ló, az Oroszlánki-
rály, a Muzsika hangja, a Mary Poppins, a Kis hableány, a Herkules, 
a Madagaszkár, a Vuk és Hugó a víziló című produkciókból. 
Szereplők: Janza Kata, Kékkovács Mara, Vágó Bernadett, 
Szabó Dávid, Kocsis Tamás

Március 23–április 4.
17. ORSZÁGOS BABA- ÉS MACKÓKIÁLLÍTÁS
Helyszín: Zichy-palota
Belépőjegy: felnőtt: 600 Ft; diák, nyugdíjas: 300 Ft; csoportos : 300 Ft/fő
Nyitva tartás 10–17 óráig, húsvét vasárnap és hétfőn 13–17 óráig

Az évente megrendezett kiállítás minden alkalommal egyedi és kü lönleges,
mert a kiállított anyag nagy része az Országos Babakészítési Versenyre érke-
zik, s hazánkban először itt látható. Idén a verseny  ajánlott témája: „Eskü-
vői szokások, különleges esküvők”. Vendégként bemutatkozik a Szolnok
melletti Rákóczifalva Macimúzeuma. Gyűjteményük jórészt 70–80 éves
mackókból áll, melyeket korhű jelmezekbe öltöztettek. A látogatók szavaz-
hatnak arról, hogy melyik babának ítélnék oda a Közönségdíjat.

Március 24. 17.00 óra
VACKOR KALANDJAI – Zenés táncjáték gyerekeknek
Inversedance – Fodor Zoltán Társulata 
Helyszín: BBMMK 
Belépőjegy: 1.000 Ft

Történetünkben Kormos István egyik legkedveltebb meséjét dolgoztuk fel. Vackor alakja
elevenedik meg a színpadon, hogy kedves és humoros utazásra invitálja a gyerekeket és
felnőtteket egyaránt. Főhősünk egy esetlen, de nagyon bájos kis maci, aki egy kora őszi
napon elcsatangolva egy öreg fa árnyékában leheveredve boldog álmodozásba merül...
A mese közben a zenetörténet legismertebb klasszikusai is felcsendülnek a gyerekek 
fülére hangolva, hogy dallamukkal játékosan ismerkedhessenek meg a legkisebbek is.
Ének: Balássy Betti, Varga Feri – Koreográfia: Fodor Zoltán

Március 21–április 21.
GOMBOLD ÚJRA! DIVAT A MAGYAR – KIÁLLÍTÁS
Helyszín: Napóleon-ház 
Nyitva tartás: 10–18 óráig, húsvét vasárnap és hétfőn zárva
Díjtalan
Fiatalok, sikeresek, és a Gombold újra!-pályázat divatbemutatóján ezrek
szerettek bele a munkáikba. A kötött öltözékeiről ismert Bálint Sára, 
a pályázat alkalmából megalapított KO MOD csoport, a barokkos 
pompát újra felfedező ER LEN, és még számos feltörekvő, vagy már 
ismert tervező friss kollekcióinak legizgalmasabb darabjait most 
Győrben láthatja a közönség. A Győri Tavaszi Fesztivál keretében nyíló 
kiállításon az újdonságok mellett a 2012-es Gombold Újra! döntőjében
bemutatott alkotások közül is többet megtekinthetnek az érdeklődők.



Március 25. 19.00 óra
NEIL SIMON: A 88. UTCA FOGLYAI
Básti Juli és Kern András főszereplésével
A budapesti Centrál Színház és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása 
Helyszín: BBMMK 
Belépőjegy: 3.200 Ft, 2.900 Ft

Mel és Edna Edison élete fenekestül felfordul, amikor Mel a gazdasági válság következében 
elveszíti az állását. Egzisztenciájuk megrendül, és Mel önbecsülése összeomlik. Edna humorral,
empátiával próbál reagálni, és mindent elkövet, hogy segítsen levert férjén... Egy szeretetreméltó
házaspár hétköznapi válsága Básti Juli és Kern András alakításában. Együttérző humor, fanyar
irónia, szellemes dialógusok a világhírű Neil Simon tollából, Örkény István magyar szövegével.
További szereplők: Borbás Gabi, Szabó Éva, Papp János

Március 27. 19.00 óra
MAGYAR JAZZ QUARTET – NÉPDALSZÍNHÁZ
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Hangversenyterme (egykori Zsinagóga)
Belépőjegy: 2.200 Ft

Szakcsi Lakatos Béla és Vasvári Pál a 26 éve működő Magyar Jazz Quartet zene-
szerzői új koncert programot írtak az együttes részére. Ez kizárólag régi magyar
népdalok feldolgozásait tartalmazza. A project érdekessége, hogy az M . J.  Q. 
történetében először énekesnővel dolgozik, a rendkívüli tehetségű, fiatal Ránki
Borbálával, ki hitelesen tolmácsolja a dalokat. A kortárs zenei hangzást segíti
Mogyoró Kornél ütőhangszereken, Vasvári Márton elektronikus hangszereken
és effektekkel. A koncerten részletek hangoznak el, színházi dramaturgia szerint
magyar költök műveiből, felvételről, főleg Latinovics Zoltán előadásában.

Március 28. 19.00 óra
PITTI KATALIN  
DAL–OPERA–OPERETT ESTJE
Zongorán kísér: Sándor Szabolcs 
zongoraművész
Helyszín: BBMMK 
Belépőjegy: 2.000 Ft

A művésznő „Virággal várlak” c. szólóestje az
ország több városában elhangzott már. Pitti
Katalin a virágokat hívja segítségül, hogy ki-
fejezze gondolatait és általuk mutassa meg a
zene nagy hatalmán át az élet viszonylatait.

Április 2. 19.00 óra
ROMA HUNGARICUM
Helyszín: Richter Terem
Belépőjegy: 2.200 Ft

A 19 tagú művészegyüttes 2012-ben alakult, koncertjeiken 
a népzenén, cigányzenén és operettrészleteken kívül neves
zeneszerzők – Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla,
Hubay Jenő vagy Farkas Gyula – darabjait játsszák. 
Szándékuk, hogy a cigányzene jellegzetes műfaját az ifjabb
generáció számára is izgalmassá tegyék. Bárhol járjanak is 
a világon, fellépéseikkel művészi módon és emlékezetesen 
kívánják képviselni a hungarikumnak minősülő cigányzenét.

Március 18. 17.00 óra
MŰHELY – ESTEK A ZICHY–PALOTÁBAN
A győri Műhely folyóirat különszámának bemutatója
Helyszín: Zichy-palota 
Díjtalan

Győrött a szellem embereinek, a város fejlődéséért aggódó polgároknak hosszú-hosszú évtize-
dekig szívfájdalma volt az egyetem hiánya. A Műhely folyóirat mindig is kiállt az egyetem ügye
mellett, így egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a Széchenyi Egyetemmel, miután az meg-
kezdte működését. Folyamatosan nőtt azoknak a Műhely-szerzőknek a száma, akik az egyete-
men tanítanak, az egyetem pedig jó néhány éve anyagilag is támogatja a folyóiratot. A győri
Műhely most megjelenő, Széchenyi Egyetemhez kötődő száma közös értékmegőrzés, értékte-
remtés mellett tesz hitet, bízva a további termékeny együttműködésben.

Március 7 – április 14. 
FOTOGRÁFIÁK – 
NYIZSNYIJ NOVGOROD 
HÁROM ÉVSZÁZADA
Magyarország Nyizsnyij Novgorodi
Tiszteletbeli Konzulátusának tárlata
Helyszín: Esterházy-palota 
Győr, Király u. 17.

Március 9 – április 30. 
POMPEI 2.0 – NÉMETH HAJNAL
AURÓRA KÉPZŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Váczy Péter Gyűjtemény, 
Magyar Ispita, emelet 
Győr, Nefelejcs köz 3.

Március 16 – április 30. 
„ÉLTETŐ ELEMÜNK, A VÍZ” 
KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS 
MŰVÉSZEK ALKOTÁSAI 
A VÍZ TÉMÁJÁBAN
Helyszín: Borsos Miklós Állandó 
Kiállítás, Gyermekmúzeum 
Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.

KI ÁL LÍ TÁ SOKELÕ ZE TES PROG RA MOK
Március 10. 10.00–17.00 óra
A HÍMES TOJÁS NAPJA
Helyszín: Gyermekek Háza
Március 11. 18.00 óra
TAVASZI KÓRUSTALÁLKOZÓ
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Hangversenyterme 
(egykori Zsinagóga)

Március 12. 18.00 óra 
GYŐRI POLGÁRI SZALON
Volt egyszer egy Bilicsi Tivadar. Édesapjukról mesélnek vendé-
geink: Bilicsi Erzsébet, Bilicsi Éva és Bilicsi Katalin 
Házi gaz da: Szigethy Gábor író, rendező 
Helyszín: Zichy-palota. 
Belépőjegy: 1.000 Ft

KÍ SÉ RÕ PROG RA MOK
Március 17. 16.00 óra
BUDAPEST ÉS KOMÁROM KÖSZÖNTI GYŐRT A TAVASZI
FESZTIVÁLON – kóruskoncert Kodály és XX. századi 
magyar szerz ők műveiből. Közreműködik a budapesti 
Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa B. Horváth 
Andrea és a komáromi Vox Femi na Nőikar Hoffmanné 
Kemenes Vera vezetésével. 
Szólót énekel Breinich Beáta, orgonán kísér Hoffmann László 
Helyszín: Evangélikus Öregtemplom 
Díjtalan

Március 23–24.
A 17. NEMZETKÖZI BABA- ÉS JÁTÉKKIÁLLÍTÁS kísérőrendezvénye a
Babakonferencia, ahol 23-án szakmai előadások hallhatók, 24-én pedig
babakészítési gyakorlati foglalkozások lesznek kezdők és haladók számá ra.
Az előadások látogatása díjtalan, a foglalkozások részvételi díjasak
Helyszín: Zichy-palota

Március 23. 14.00 óra
KAMARAZENEI FESZTIVÁL
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Március 23. 18.00 óra
ÚJVÁROSI ESTÉK – A NAPFÉNYBEN FÜRDŐ KASTÉLY
Helyszín: Újvárosi Művelődési Ház

Március 31. 11.00 óra
VAS LACI! PREMIER ELŐADÁS
Helyszín: Vaskakas Bábszínház

Április 5. 19.00 óra
ZORÁN KONCERT
Helyszín: Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház 
Belépőjegy: elővételben 3400 Ft, koncert előtt a helyszínen 3800 Ft, ki-
salföld kártyával, nyugdíjas igazolvánnyal 3000 Ft

Április 9. 18.00 óra
GYŐRI POLGÁRI SZALON
Zongorazene Vedres Csaba zeneszerző és zongoravirtuóz estje 
Házigazda: Szigethy Gábor író, rendező 
Helyszín: Zichy-palota 
Belépőjegy: 1.000 Ft

Fotó: Rick Zsófia



IDÕPONT ESEMÉNY HELYSZÍN BELÉPÕDÍJ
Április 5. péntek 15.30 óra Liszt Ferenc Zeneiskola bemutatója Széchenyi tér díjtalan

16.00 óra Kovács  – Fekecs Dob Duo bemutatkozása
16.45 óra Tűzmadár Dobkör bemutatója

Április 6. szombat 15.00 óra Menetzene, show dobolás ATARU TAIKO Ütőegyüttes, Konga City Győr dobosaival Széchenyi tér díjtalan
15.30 óra Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és a 

SZE Varga Tibor Zeneművészeti Intézet növendékeinek fellépése
16.00 óra Quinto Percussion Band
16.30 óra Konga City Győr koncertje
17.20 óra ATARU TAIKO Ütőegyüttes
18.30 óra RomUngro Gipsy Band autentikus roma ütőhangszeres, táncos produkciója Richter Terem előtere díjtalan
19.00 óra A 14. Győri Nemzetközi Ütős Fesztivál megnyitója. A rendezvényt megnyitja: 

Rózsavölgyi László Győr Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai 
Bizottságának elnöke

19.05 óra Győr Ütőegyüttes – Beatbox és scratch Richter Terem Belépőjegy: 3.300 Ft
19.45 óra Bobby Previte & STUDIO Percussion graz: Terminals – magyar ősbemutató Diákjegy: 1.500 Ft
20.50-21.15 óra szünet
21.15 óra Mester és Tanítványa: Kovács János és Wesser Patrik bemutatója
21.30 óra Sztár vendég: Bobby Rondinelli a Rainbow dobosa, közreműködik a Cry Free
14.00 órától Ütőhangszer kiállítás és bemutató Richter Terem díjtalan
15.00 óra Szendőfi Péter – Dob Workshop és Bosphorus/Pearl bemutató Richter Terem pince díjtalan

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

Jegyek vásárolhatók:

LÁTOGATÓKÖZPONT – GYÔR
Gyôr, Baross G. u. 21. 
Nyitva: H-P.: 9–17 óráig • Szo.: 9–15 óráig • V.: zárva 
Telefon/fax: 96/311-771 • 96/336-817
E-mail: gyor@tourinform.hu

RICHTER TEREM GYŐR
Győr, Aradi Vértanúk útja 16. • Telefon: 80/205-015 
E-mail: jegy@gyfz.hu vagy office@gyfz.hu 
Nyitva: h-p. 10–17 óráig

Ticketportal
Jegyelővétel a Ticketportál országos jegyirodahálózatában és
online: www.ticketportal.hu

Belépôjegyek válthatók továbbá a rendezvény helyszínein
a műsorkezdést megelôzô 1 órával.

A műsorváltoztatás jogát a rendezôk fenntartják!

HELYSZÍNEK:

1. Városház tér

2. Széchenyi tér

3. Richter Terem 
Aradi Vértanúk útja 16.

4. Váczy Péter Gyűjtemény, 
Magyar Ispita 
Nefelejcs köz 3.

5. Vaskakas Bábszínház és  
Gyermekek Háza
Aradi Vértanúk útja 23.

6. Napóleon-ház
Király u. 4.

7. Zichy-palota 
Liszt Ferenc u. 20.

8. Széchenyi István Egyetem
Hangversenyterme
(egykori Zsinagóga)
Kossuth Lajos u. 5. 

9. Esterházy-palota 
Király u. 17.

10. Borsos Miklós állandó 
kiállítás, Gyermekmúzeum 
Apor Vilmos püspök tere 2.

11. Bartók Béla Megyei
Művelődési Központ    
(BBMMK)
Czuczor Gergely u. 17.

12. Petőfi S. Művelődési Ház
Árpád u. 44.
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ÁPRILIS 6. 14.00–22.00 – Richter terem ÜTŐHANGSZER KIÁLLÍTÁS ÉS BEMUTATÓ – díjtalan

A fesztivál keretében hangszerkiállító és forgalmazó cégek mutatják be termékeiket. A látogatók 14:00 órától megtekinthetik és kipróbálhatják a tradicionális és legmo der nebb ütőshangszereket. Kiállítók:

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

Cajonstudio
www.cajonstudio.com

Dobbantó Hangszerbolt –
Dobbolt.hu www.dobbolt.hu

Dobmúzeum – Cegléd
www.drummuseum.hu
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 9., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Az ördögszántotta hegy  
09:30 Vízitúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Történetek a nagyvilágból  
13:05 Elle - Modern Hamupipőke  
14:45 Rövidpályás Gyorskorcsolya 

világbajnokság 
16:20 Séf
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Dan és a szerelem  
21:55 MR2 Akusztik+ a Müpából  
23:10 Válaszcsapás  
00:40 A szakács, a tolvaj, a feleség 

és a szeretője  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:40 Asztro Show
11:35 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
12:05 Házon kívül  
12:40 Autómánia
13:15 Az utazó  
14:20 A zöld íjász  
15:20 Cobra 11  

16:25 Szívem csücskei  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Nagy durranás  
21:20 Hitman - A bérgyilkos  
23:15 Szemtől szemben  

06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Én is karcsú vagyok  
12:00 Babavilág  
12:30 Tűsarok  
13:00 Herkules  
14:00 Autóguru  
14:30 Psych - Dilis detektívek  
15:30 Monk - Flúgos nyomozó  
16:30 Kettős ügynök  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  

18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:30 A múmia  
21:55 Hudson Hawk - Egy mester-

tolvaj aranyat ér  
23:55 Földrengés  
02:10 Astro-Világ Éjjel
03:10 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Hol volt, hol nem volt... 
07:00 Kapásjelző
07:30 Századfordító magyarok 
08:20 Élő egyház
08:50 Isten kezében
09:15 Kerekek és lépések 
10:05 Zodiákus 
10:35 Székely kapu  
11:10 Ménes élet  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Kedves titkárnőm  
14:00 Labdarúgó-mérkőzés - 

OTP Bank Liga
16:00 Hagyaték 
16:30 Szováthy Éva  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!? 
19:30 Futótűz  
20:20 Volt egyszer egy másik 

Amerika  
22:15 Dunasport
22:30 Törzsasztal  
23:25 MüpArt - Sebő-együttes: 

Nagy László 
00:40 Tálentum 
01:10 Koncertek az A38 hajón  

MÁRCIUS 8., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Rövidpályás gyorskorcsolya 

világbajnokság 
15:10 A kúra  
15:35 Bakiparádé  
16:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:50 Acu hercegnő  
17:35 Jövő-időben
17:40 Híradó
17:50 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kalandorok  
22:10 Az Este
22:45 A nagy fehérség  
00:30 Híradó
00:40 Acu hercegnő  
01:25 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó 
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Autómánia
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Éjjel-nappal Budapest  
20:50 Barátok közt  
21:05 Barátok közt  
21:25 A zöld íjász  

Oliver rájön, hogy Helena az,
aki egy régi bosszú miatt
tönkre akarja tenni a saját
apját. A lány miatt még 
Diggle-lel is összeveszik. 

22:25 Gyilkos elmék  
23:25 Az egység  
00:25 Reflektor  
00:40 Gasztrotúra 
01:05 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 Családi Titkok  
20:15 A 40 milliós játszma  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 Ha igaz volna...  
23:30 Kettős ügynök  
00:30 Update Konyha  
00:35 Tények Este 
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:10 Ha igaz volna...  
03:45 Alexandra Pódium  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Talpalatnyi zöld 
09:05 Közbeszéd
09:30 Kapásjelző
10:00 Balatoni utazás 
10:35 Virágzó Magyarország 
11:00 Angyalbőrben  
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Szálka, hal nélkül  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Zodiákus 
15:30 Magyar elsők 
15:50 Budapest, nőváros  
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Labdarúgó-mérkőzés - OTP 

Bank Liga
21:00 Hírek
21:05 Dunasport

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Credo 
09:55 Made In Hungary 
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
17:25 BCTV - 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:45 Csoda-anyag? A Grafén-

kutatás perspektívái - 
Tapasztó Levente 
kutató előadása  

20:45 Híradó
21:10 Konkrét 
21:20 Pomodoro 
21:30 Csoda-anyag? 
22:30 Híradó
22:55 BCTV 
23:25 Telemarketing 
00:25 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Pomodoro 
09:45 Csoda-anyag?
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
16:00 BCTV  
16:30 Telemarketing 
17:30 Két cica konyhája 
18:00 Győr+ Sport 
18:55 Konkrét 
19:10 Ráta
19:40 Konkrét 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Győr+ Sport 
21:05 Konkrét 
21:20 Ráta 
21:50 Konkrét 
22:05 Made In Hungary 
22:20 BCTV 
22:50 Telemarketing 
23:50 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, március 8., péntek, 15:50

Budapest, nőváros
Magyar tévéfilm

Ez a város megindító emberi történeteket gyűjt ma-
gába, melyek közül az egyik „akkor kezdődik, ami-
kor a vonat már rég kifutott az állomásról, s egy
hosszan kígyózó füstcsík ott felejtette magát a leve-

gőben. Akkor egy idegen férfi
érkezett a városba.” „Mondja,
mondja, kisasszony, magát
nem ejti bámulatba, hogy
ennyi szépséget lát, és a szíve
meg csak ver tovább?”

M1, március 9., szombat, 13:05

Elle – Modern Hamupipőke
Amerikai filmdráma

Elle szülei halála után nagybátyja
lemezstúdiójában dolgozik asz-
szisztensként. Miközben a „Szen-
zációs Csajok”, a stúdió sztárjainak
kívánságát teljesíti, arról álmodik,

hogy egyszer maga is énekes sztár lesz. A stúdió egyik
régi felfedezettje, az azóta híressé vált sztár visszatér,
és ezzel Elle-t a szerelem is megérinti. A „Szenzációs
Csajok” azonban mindent elkövetnek, hogy Elle szak-
mai és szerelmi életét is tönkretegyék.

Duna Televízió, március 9., szombat, 20:20

Volt egyszer egy másik Amerika
Amerikai zenés dráma

A harmincas évek elején az Egyesült Államok még mindig
az alkoholtilalom törvényében vergődik. A zűrös időszak-
ban élik világukat a gengszterek, a klubok, lokálok tömve
emberekkel. Az egyik ilyen felkapott lokál-
ban dolgozik a zongorista André. Miközben
ő csendben meghúzódik a háttérben, az
énekesnő Antwan fürdik a rivaldafényben.
A különös kettős élete nem várt fordulatot
vesz, amikor a zenészek belekeverednek az
erőszak és a kapzsiság örvényébe. 
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07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro 
08:10 KultÓra 
09:05 Konkrét 
09:15 Csoda-anyag? A Grafén-

kutatás perspektívái 
10:15 BCTV 
10:45 Telemarketing 
11:45 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Futsal Magyar Kupa döntő 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Győr+ Sport 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét 
21:05 Győr+ Sport 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 12., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Kékfény  
14:20 Gyerekjáték a számítógép
14:30 Forrás-befoglalás 
14:35 Ízőrzők: Magyarpolány 
15:10 Nevetni kell, ennyi az egész  
16:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:50 Acu hercegnő  
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:30 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:05 Camelot  
22:00 Az Este
22:35 Cambridge-i kémek  
23:40 Híradó
23:55 Acu hercegnő  
00:40 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  

Míg Elena lefoglalja Dona 
Ágatát, Inés átkutatja a szobá-
ját, hogy megtalálja a róla ké-
szült fényképeket, de Dona
Ágata rajtakapja, és megfenye-
geti, hogy eljuttatja a képeket
a rendőrségre.

16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:00 Éjjel-nappal Budapest  
20:50 Barátok közt  
21:30 A mentalista  
22:30 A Grace klinika  
23:35 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
00:10 Reflektor  
00:25 Ments meg!  

04:40 Aktív Extra  
05:05 Műsorszünet
06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka (12)
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 A 40 milliós játszma  
20:00 Családi Titkok  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 A mesterlövész  
23:30 Hősök  
00:30 Update Konyha  
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:10 Magyar szépség  

MÁRCIUS 11., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:50 Gyerekjáték a számítógép 
15:00 Fejjel a Fajnak 
15:10 Humoróra  
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:50 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:40 KorTárs  
23:10 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:20 Acu hercegnő  
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Fókusz Plusz  
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:00 Éjjel-nappal Budapest  
20:50 Barátok közt  
21:30 Dr. Csont  

22:30 A főnök  
23:35 A hatalom hálójában  
00:35 Reflektor  
00:50 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 A 40 milliós játszma  
20:00 Családi Titkok  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 NCIS  
22:35 NCIS: Los Angeles  
23:35 A médium  
00:35 Update Konyha  
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:15 Skacok az őseim  
03:50 Különleges ügyosztály - 

Párizs  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó 
07:05 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Híres zeneszerzők nyomában 
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében
10:30 Új nemzedék  
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:50 A 78-as körzet 
20:30 Hírek
20:35 Dunasport
20:40 A hatalom cinizmusa  
22:30 Kultikon  
22:50 Sportaréna 

MÁRCIUS 10., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 A sokszínű vallás
09:20 Evangélikus magazin
09:45 Evangélikus ifjúsági műsor
09:50 Bölcsföldi András portré 
10:20 Katolikus krónika
11:00 Görög katolikus liturgia
12:15 Hírek
12:20 Világ+Kép  
12:50 Séf
13:10 Telesport 
13:45 Rövidpályás Gyorskorcsolya 

világbajnokság 
14:45 Forma-1 2013
15:20 Rövidpályás Gyorskorcsolya 

világbajnokság 
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kegyetlen bánásmód  
21:55 Zongoralecke  
00:00 MüpArt classic - Dvořák-

maraton

RTL KLUB TV2 DUNA TV
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra 
11:55 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:35 Havazin
13:05 Pick Szeged-Grundfos 

Tatabánya KC NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés 

14:50 Nagy durranás  
16:30 Hazárd megye lordjai: 

Irány Hollywood!  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 A Fantasztikus Négyes és az 

Ezüst Utazó  
21:50 Törés  
00:10 Portré  
00:40 Kaméleon  
01:45 Cobra 11  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia  
11:35 Stahl konyhája  
12:05 Több mint TestŐr  
12:35 13-as raktár  
13:30 Zsaruvér  
14:25 Hawaii Five-0  

15:20 Lángoló Chicago  
16:15 A múmia  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:00 Halálos iramban: 

Tokiói hajsza  
22:05 Taplógáz: Ricky Bobby 

legendája  
00:05 Közönséges bűnözők  
02:10 Astro-Világ Éjjel
03:10 Napló  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Hol volt, hol nem volt... 
07:00 Életem Afrika 
07:35 Világ-nézet
08:25 Önkéntesek 
08:55 Hagyaték 
09:30 Akadálytalanul
10:00 Lyukasóra
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás  
11:40 Beavatás  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Nikla 
12:50 Elveszett paradicsom  
14:20 Szerelmes földrajz
15:00 Hazajáró 
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Férjet keresek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 
20:00 A dunai hajós
21:00 Két félidő a pokolban  
23:05 Klubszoba
00:00 Dunasport
00:15 Flandria  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Győr+ Sport 
10:30 BCTV 
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Gyirmót FC–ZTE – NB2-es 

labdarúgó-mérkőzés
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 KultÓra 
20:30 Híradó
20:55 KultÓra 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

08:25 Műsorkezdés
08:30 Két cica konyhája 
09:00 Győr+ Sport 
09:55 Konkrét 
10:05 Ráta 
10:35 Konkrét 
10:45 Made In Hungary 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Műsorzárás 
15:50 BCTV 
16:20 Telemarketing 
17:20 Rába ETO FC–MVFC 

Berettyóújfalu – futsal 
Magyar Kupa elődöntő 
mérkőzés 

18:40 Pomodoro 
18:50 KultÓra 
19:45 Konkrét 
19:55 Csoda-anyag?
20:55 Pomodoro 
21:05 KultÓra 
22:00 Konkrét 
22:10 Csoda-anyag? 
23:10 BCTV 
23:40 Telemarketing 
00:40 Képújság

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:50 Kiskirályok  
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Büszkeség  
23:10 Kultikon  
23:25 Porrá leszünk  
00:20 Porrá leszünk  
01:15 Koncertek az A38 hajón  
02:05 Vers
02:10 Himnusz
02:15 Hírek 
02:20 Kultikon  
02:35 Tengerek világa 
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MÁRCIUS 14., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Gasztroangyal  
14:20 Gyerekjáték a számítógép
14:35 Beugró  
15:30 Acu hercegnő  
16:15 Acu hercegnő  
17:25 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Híradó 
23:55 Acu hercegnő  
00:40 Acu hercegnő  
01:50 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Havazin
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  

17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:00 Éjjel-nappal Budapest  
20:50 Barátok közt  
21:30 Igazságosztók  
22:35 A rejtély  
23:35 Brandmánia  
00:10 Reflektor  
00:30 Totál szívás  
01:30 Infománia  

04:25 Különleges ügyosztály - 
Párizs  

05:15 Babavilág  
05:40 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 A 40 milliós játszma  
20:00 Családi Titkok  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 Félholt  
23:35 Zűrös szerelmek  
00:35 Update Konyha  
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:15 Félholt  
03:50 Különleges ügyosztály - 

Párizs  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Krisztus vándorai  
10:10 Kerekek és lépések 
11:00 Glóbusz  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:10 Vers
12:30 Hungária Kávéház  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Látni vagy nem látni  
16:00 ARCpoétika 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:50 Angyalbőrben  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 A tanítványok  

MÁRCIUS 13., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Arisztokraták  
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:30 Ízőrzők: Szigetbecse 
15:05 Humoróra  
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:05 Géniusz, az alkimista  
22:00 Az Este
22:35 Summa
23:05 Történetek a nagyvilágból  
23:35 Híradó
23:45 Acu hercegnő  
00:35 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Trendmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:00 Éjjel-nappal Budapest  

20:50 Barátok közt  
21:25 Szulejmán  
22:40 Házon kívül  
23:10 Reflektor  
23:30 A klánok háborúja  

04:05 Különleges ügyosztály - 
Párizs  

04:55 TotalCar  
05:20 Műsorszünet
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 A 40 milliós játszma  
20:00 Családi Titkok  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 Sherlock és Watson  
22:35 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:50 Én is karcsú vagyok  
00:20 Áldott jó nyomozó  
01:20 Update Konyha  
01:25 Tények Este
02:00 Astro-Világ Éjjel
03:00 Gyerünk a börtönbe!  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:35 Kiskirályok  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Hungária Kávéház  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
15:55 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Glóbusz  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 A Wendell Baker balhé  
22:40 Kultikon  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 KultÓra 
10:30 BCTV 
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Kitekintő 
20:05 Híradó
20:30 Konkrét 
20:40 Kitekintő 
21:10 Híradó
21:35 BCTV 
22:05 Telemarketing 
23:05 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Kitekintő 
10:05 BCTV 
10:35 Telemarketing 
11:35 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Két cica konyhája 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Híradó
20:35 Két cica konyhája 
21:05 Made In Hungary 
21:15 Híradó
21:40 BCTV 
22:10 Telemarketing 
23:10 Képújság

GYŐR+ TV

RTL Klub, március 13., szerda, 23:30

A klánok háborúja
Kínai–japán–dél-koreai–honkongi akciófilm

Már csak egy városállam maradt, amelyik nem hullott
térdre a hódító és kegyetlen Zhao hatalmas hadserege
előtt. A szorongatott város lakói segítséget kérnek a harci

tudásukról híres Mo-Tsu törzstől. Hatal-
mas sereget várnak, amely képes térdre
kényszeríteni a hódítót. A körbezárt vár-
ban már semmilyen más remény nem
maradt. A felmentő sereg meg is érkezik.
Amikor azonban kinyitják a kaput, csu-
pán egyetlen ember bandukol be: Ge Li.

Duna Televízió, március 14., csütörtök, 21:05

A tanítványok
Színes, fekete-fehér, magyar filmdráma

Fehér József, a tehetséges parasztgyerek
a harmincas évek végén bekerül az egye-
temre. A nagyhírű professzor, Magyary
Zoltán diákja lesz, aki tanítványaival a
közigazgatás reformján dolgozik, ezzel
akarják elősegíteni a magyar társadalom
fejlődését. Bár az akkori kormány, élén a
szintén tudós Teleki Pállal, nem nézi jó szemmel a tanszék
kutatásait és eredményeit, a tanítványok mégis egy életre
elkötelezik magukat a professzor eszméi mellett. 

M1, március 14., csütörtök, 22:40

Nemzeti Nagyvizit
Ismeretterjesztő sorozat

A Szent István királyunk által újraalapított állam nem-
csak vallási jelzője okán volt más, mint a korábbi lovas
nomád nemzetségi vagy törzsszövetségi államformák. A
letelepedést választó nemzet vezetőinek az itt talált né -
pekkel együtt kellett előrelátó életutat kidolgoznia.
Mindezt pedig éppen a megváltoztatott struktúrákból
adódó belső társadalmi és politikai feszültségek köze-
pette. Ennek egyik legjobban datált és így általunk is kö-
vethető része éppen az elitnek az uralkodói utódlással
kapcsolatos konfliktusaiban, belharcaiban ölt testet.

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok (450 Ft/óra)

• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel

• Angol, német gazdasági nyelvvizsga-elôkészítôk a tavaszi vizsgákra

• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

• Angol közép- és emelt szintû érettségire felkészítés egyénileg is

• Olasz, spanyol, francia, orosz tanfolyamok minden nyelvi szinten

egyénileg és tanulópárban is 

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

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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CUKRÁSZAT HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Lengyel József cukrásznak született, hatévesen
már édesanyja mellett lábatlankodott, ha sütemény
készült a konyhájában. Egyre nagyobb kíváncsi-
sága egyre előbbre vitte, tizenkét évesen hibátlan
dobostortával lepte meg a családot. Pályaválasztás-
kor nem kellett töprengenie, a kecskeméti vendég-
látós iskolába jelentkezett. Tizenhét éve dolgozik, az
ezredforduló óta Győrben. Itt alapított családot, két
fiú édesapja. A megérdemelt szakmai sikert, az or-
szágos ismertséget az elmúlt esztendő hozta el a
Baross úti Matias-ház főcukrászának.

Tavalyi munkái alapján önt választotta
meg a szakma az év esküvői cukrászának.
Hogyan csinálta?

Régóta foglalkozom esküvői édességekkel, tor-
tákkal, a szakmai elismerés mögött tíz-tizenöt év
munkája áll. Nem volt egyszerű idáig eljutni, most
is én voltam az egyetlen vidéki jelölt a híres buda-
pesti cukrászdák szakemberei között.  

Miért Győrben telepedett le, miért hűsé-
ges a városhoz?

Amikor beláttam, hogy senki sem lehet próféta a
saját hazájában, elhagytam Kecskemétet, évekig jár-
tam az országot, végül Győrben kötöttem ki. Kezde-
tektől a Matias-házban dolgozom és egy környékbeli
faluban élek a családommal. Hiába hívnak folyama-
tosan, Budapest nem az én világom. Sikerült bebizo-
nyítanom, hogy aki igazán jó, az vidéken is jó. A párok
az ország minden részéből eljönnek Győrbe, hogy
megrendeljék tőlem az esküvői tortájukat, az édes-
ségeket. A blognak, amit nemrégiben indítottam el
az interneten Torta és karamell címmel, tizenegyezer
rajongója van anélkül, hogy recepteket közölnék.

Mi a titka a tortáinak?
Megismerkedek a párral, hogy a személyisé-

gük jelenjen meg a tortán. Szerintem ez az alap,

Ehető művészet 
amire építkezhetek. Nagyon fontos a forma és a
tartalom harmóniája, illetve a jó minőségű alap-
anyag. Tizenhét megbízható beszállítóval állok
kapcsolatban. Belga csokoládéval, állati tejszínnel,
teavajjal dolgozom. 

A tortái egytől egyig műalkotások. Nem
zavarja, hogy eltűnnek, az emberek egysze-
rűen megeszik őket?

A visszajelzésekből tudom, hogy az én tortáimnak
nem esnek neki, nézegetik, gyönyörködnek benne,
mielőtt felszeletelnék. A végső rendeltetése termé-
szetesen az, hogy megegyék, amit én a tortaművé-
szet részének tekintek. Ehető anyaggal vagyok része
mások ünnepének, ennél kevés szebb dolog van. 

Milyen lesz a 2013-as esküvői szezon tor-
tadivatja?

A divat alapján szerintem nem szabad esküvőt
rendezni, hiszen ez a nap a menyasszony és a vő-
legény napja, sorfordító nap. Legyen olyan, ami-
lyennek megálmodják, amilyenek ők. Egy feke-
tébe öltözött motoros párhoz nem illik a fehér,
csipkés torta. Nekik fekete tortát ajánlok, egyéb-
ként is ez a specialitásom. 

Mit vár a jövőtől? Milyen tervei vannak? 
Amikor a Torta és karamell blogot elindítottam,

egy picit akartam megmutatni magamból, azt akar-
tam jelezni, hogy létezek. A siker gyorsan jött, idő kell
ahhoz, hogy feldolgozzam, ugyanakkor bízom benne,
hogy van még fölfelé. Amit szeretnék, az egy kis tor-
taszentély, egy hely, ahol minden a tortáról szól. 

Túró mousse – Lengyel József tavaszi desszertje  
Elkészítése: Az omlós kekszet az olvasztott vaj-
jal összekeverjük és szilikonpapírral bélelt for-
mába nyomkodjuk. A túrót a porcukorral, a vaní-
liás cukorral és a citrommal jól kikeverjük, majd a
tejszínhabbal lazítjuk. A zselatint 0,5 dl forró víz-
ben feloldjuk és a krémhez öntve elkeverjük. A
krém felét a kekszes alapra kenjük, majd kikevert
eperlekvárral vékonyan megkenjük. A másik
réteg krémmel lezárjuk, hűtés után friss eperrel
díszítjük. Elkészíthető kisebb poharakban vagy
kelyhekben is, ebben az esetben ugyanígy réte-
gezhetjük, csak kisebb adagokra osztva. 

Hozzávalók (26 centimé-
ter átmérőjű tortaforma) a
tésztához: 20 dkg omlós
keksz (összetörve), 8 dkg
olvasztott vaj. 
Hozzávalók a krémhez:
30 dkg áttört túró, 3 dl tej-
színből vert hab, 10 dkg
porcukor, 2 dkg vaníliás
cukor, 1 db citrom reszelt
héja és leve, 1 dkg vízben
oldott zselatin.

BLAUTECH Kft.
www.blautech.hu        titkarsag@blautech.hu

Tel.: +36 30/235 1692,   +36 88/590 050,   fax: +36 88/590 059

KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

VÁLLALATI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉSEK
SZAKÉRTÉSEK, VIZSGÁLATOK, FELMÉRÉSEK

MŰSZERES MÉRÉSEK (NAT akkr.)
(Légszennyezettség, zaj, rezgés, klíma, fény, víz, talaj stb.)
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HIRDETÉS EGYETEM, KÖZLEKEDÉS

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Az új Isuzu D-MAX magyarországi fo-
gyasztási rekordot állított fel kategóriájá-
ban. Február utolsó három napján az im-
portőr egy elsőre hihetetlen tesztbe kez-
dett. Perepatics Richárd – Kőváry Barna
csapattársa – vezetésével egy utcai, LS
felszereltségű D-MAX-szal indult ország-
körútjára, mégpedig azzal a céllal, hogy
egyetlen tankolással minél tovább jusson.
Sebestyén István, a Magyar Rekordok
küldötte felügyelte a hitelességet. A bu-
daörsi tankoláskor 75 liter gázolajat csor-
gattak a kocsi tankjába – láthatóvá kellett
tenni az üzemanyagszintet a betöltőnyí-
lásnál –, majd elindultak a gazdaságos

Fogyasztásrekorder pick-up
menetre. Közúton, autópályán 70-80
km/órával haladt a rekordvárományos, a
teljes útra viszonyítva pedig 50 km/h volt
az átlagsebessége. Az első állomáspont
a győri értékesítő volt. Majd jött a követ-
kező, Szombathely, Pécs, Baja és így to-
vább. 1300 km megtételét követően, a
harmadik napon az út véget ért, de nem
azért, mert a tank kifogyott. 4,5 literes át-
lagfogyasztást mértek, ami a 7,4 literes
gyári adathoz képest elképesztő adat. Ha
még folytathatta volna a csapat az utat, a
2,5 literes dupla turbós, 165 lóerős dízel-
motoros gép akár 1670 kilométert tudott
volna megtenni! A következő – más jel-
legű – megmérettetés a március 7–17-
ig tartó, 4.324 km távú Saharun lesz a
japán terepesnek.

szerző: sz. t.
fotó: o. jakócs péter

Több tananyag-fejlesztési projekt va-
lósult meg 2009–2011 között a Szé-
chenyi István Egyetemen. Ennek
eredményeként 54 e-tananyaggal
gazdagodott az elektronikus oktatási
környezet az egyetemen. Ezeket a
tananyagokat a 2011/2012-es tava-
szi félévtől már rendszeresen hasz-
nálják a hallgatók. Ezeknek köszön-
hetően a tavaly őszi félévtől 28 fő
kezdte meg a duális mérnökképzés-
ben az utolsó két féléves tanulmá-
nyát. A tananyagok több szakmai fó-
rumon elnyerték más felsőoktatási
intézmények elismeré-
sét – mondta dr. Mészá-
ros Attila docens.

A projektmenedzser
kifejtette, 2012 tava-
szán indult a legújabb
tananyag-fejlesztési
projekt, melynek kereté-
ben 18 BSc járműmér-
nöki tananyagnak ké-
szül el az elektronikus
verziója. Ezek közül
több német nyelven. Az
anyagok elérhetők lesz-
nek majd a Digitális Tankönyvtár ol-
dalán, valamint az egyetem e-lear-
ning tárába kerülnek fel.

A pályázat keretén belül tovább
folytatódik az oktatók képzése is. Je-
lenleg 54 oktató vesz részt módszer-
tani és személyiségfejlesztő trénin-
geken. A módszertani képzések se-
gítségével képesek lesznek a tan-
anyagfejlesztést is sikeresen elvé-
gezni.

A tananyagokat egy bejáratott
„széchenyis” modell alapján szerzői
teamekben készítik az oktatók. Min-
den egyes csoport tagja egy vagy
több szerző, módszertanos, informa-
tikus, lektor és mentor. A pályázat le-
hetőséget biztosít az oktatók szá-
mára nyelvi képzéseken való részvé-
telre is. Német nyelvből 3 szinten
folynak a továbbképzések – részle-
tezte Mészáros Attila.

A projekt végére a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen széles módszertani
és nyelvi kultúrával rendelkező okta-
tók fognak duális alapokra felépített
járműmérnök BSc szakon korszerű
tananyagokat oktatni.

Az egyetem „A Practing tapaszta-
lataira épülő duális mérnökképzési
módszerrel felépített részlegesen
német nyelvű járműmérnök BSc
szak megvalósítása a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen, a Kecskeméti Főis-
kola közreműködésével” című,
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0006
azonosító számú projektjét az Euró-
pai Unió és a magyar állam több
mint 164 millió forinttal támogatja.

E-tananyagok a
Széchenyi-egyetemen
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC, HIRDETÉS

kép és szöveg: n. cs.

Napjainkban egyre népszerűbbek a természetes anya-
gokból készített használati tárgyak. A szombati városréti
piacon Forgács József standjánál tettünk látogatást,
ahol a fonott áru nagy választékban kapható. Kertészke-
dőknek ajánljuk a több méretben készített gazdasági ko-
sarakat. Benne vagyunk még a fűtési szezonban, kandal-
lók és kályhák esetében jó szolgálatot tehetnek a fatá-
roló kosarak. A fonott kosár bevásárláskor is jól jöhet,
tartóssága révén sok nejlontáska árát spórolhatjuk meg.
Forgács József bútorokat is készít fonással. Az egytől
egyig kézzel előállított, egyedi tárgyakat mások mellett
a fonott padlóváza, az esernyőtartó, az újságtartó és a
bekötött demizson képviseli. Fonott árukkal állatainknak
is kedveskedhetünk, a választékban megtalálható a cica-
és a kutyakosár is. A minőségi alapanyagokból Forgács
József egyedi igényeket is megvalósít, készített már mé-
retre szabott szennyestartót, illetve madáretetőt. 

KIS ÖSSZEGÛ
GYORSKÖLCSÖN

Hívja a (96) 517-380-as
telefonszámot, vagy tekintse meg a 

www.beckcredit.t-online.hu honlapot!

Gyôr-Révfaluban, a Tábor utcában 6 éve épült, modern
társasházban igényesen kialakított, tágas, napfényes,
tetôtéri, 106 m2-es lakás (konyha+nappali, étkezô, 2 szoba,
fürdô, WC, elôszoba) riasztóval, klímával, beépített
gépesített konyhával, beépített szekrényekkel eladó. 

Ára: 26.900.000 Ft

Érd.: 20/927-8678

Ár: 4,9 millió forint.
Telefon: 30/376-5572

GYÔRBEN
csendes kertvárosi környezetben
306 m2-es, összközmûves 
SAROKTELEK MEGKEZDETT
ÉPÍTKEZÉSSEL
(40 m2-es ház alápincézve)

ELADÓ!

kép és szöveg: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. a beérkezett lakossági észrevételek
és a szakmai szükségesség figyelembevételével a
fás szárú növényállomány metszését végzi. A met-
szési munkálatok elvégzése biz-
tonsági okokból alkalmanként a
forgalom korlátozásával járhat.

A beavatkozás olyan helyszíne-
ken aktuális, ahol szakmailag
szükséges a metszés, ahol a cser-
jék vagy fák ágai közel nőttek az
épületekhez, vagy ahol az ágak za-
varják a közlekedést. Ahol a nö-
vényállomány túl sűrű, ott ritkítás
történik, miután könnyebben ta-
karíthatóvá válik a zöldfelület. 

kép és szöveg: tóth lászló 

A víz világnapjának szervezői idén
minden eddiginél színesebb pályázati
lehetőségeket kínálnak, plakátokat,
képregényeket, street art alkotásokat
várnak, újdonságként víz világnapi sé-
tára biztatják a diákokat. Ilyen sétára
kísértük el a győri Tulipános Általános
Iskola hatodik osztályát. A séta során
a gyerekekkel beszélgettünk. 

Csonka Katalin kedvenc sportága
az ökölvívás. Katalin szerint egy ki -
adós edzés után igazán csak friss víz-
zel tudjuk szomjunkat oltani. Pápai
Borbála zenei vagy képzőművészeti
pályára készül, kedveli a természetet,
szívesen kirándul. Azt mondja, elgon-
dolkodtató, hogy a kevésbé fejlett or-
szágokban naponta hat-nyolc kilomé-

Pályázz és gyalogolj!
tert kell megtenniük vízért a gyerekek-
nek. Békési Mihály kék fémkulaccsal
érkezett a túrára. Elmesélte, hogy
sokat szoktak szüleivel kirándulni,
ilyenkor mindig ebben a kulacsban
hozza a vizet. Újvári András szintén
sportol, a kisbácsai Üstökös hátvédje.
Focizás után neki is a friss hideg víz
oltja legjobban a szomját. Németh
Petra a révfalui vízműtelepre érve el-
csodálkozott a hatalmas szűrőtartá-
lyok láttán. Érdekesnek találta, hogy
itt tölthette meg palackját, ahonnét a
hatalmas gépek és szivattyúk az
egész várost és a környező települése-
ket látják el ivóvízzel.

Úgy tudjuk, a győri Tulipános iskola
mellett a kapuvári Széchenyi, a börcsi,
a nyúli, a ménfőcsanaki és a rábapa-
tonai gyerekek vágtak bele a túra szer-

vezésébe. A hétvégén még bárki előtt
nyitott a lehetőség, hogy akár egy sé-
tával, akár plakátrajzolással részt ve-
gyen a pályázatokon. A legjobbak

könyvjutalmat, rajzeszközöket és par-
lamenti sétát nyerhetnek. Részletek
és pályázati kiírás: www.pannon-
viz.hu. A határidő március 11. 

Cserje- és fametszés Győrben

Fonott áru a piacon

Piaci kosár:
Gazdasági kosár 1.500 Ft-tól
Bevásárlókosár 1.000 Ft-tól
Kandallókosár 3.000 Ft-tól
Újságtartó 3.500 Ft-tól
Cicaház 3.800 Ft-tól
Ruháskosár 3.000 Ft-tól

A földről elvégezhető metszések Szigetben, Újváros-
ban, Marcalvárosban és Gyárvárosban készen van-
nak, a szakemberek jelenleg Nádorvárosban dolgoz-
nak, majd következik Adyváros és Győr belvárosa.
Vannak helyszínek, ahol a magasban lévő ágak miatt

a metszéshez darus kosaras
autó szükséges. Ez a fajta kerté-
szeti beavatkozás Újvárosban
már befejeződött, jelenleg folya-
matban van Gyárvárosban,
majd következik Marcalváros és
Nádorváros.

A beérkezett lakossági met-
szési igényeket a GYŐR-SZOL
2014 első negyed évé ben, a
növények nyugalmi időszaká-
ban tudja kezelni.
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HIRDETÉS APRÓ

ÁLLÁS

Kertgondozót kere-
sek révfalusi családi házhoz.
Jelentkezni fényképes bemu-
tatkozó levéllel, referenciákkal:
zoli.vp@gmail.com.

Amerikai nagyvállalat
jelentős számú aktív pénzügyi ügyfél-
igény megválaszolására tanács -
adót keres! Fizetés kéthetente!
Érdeklődni: 06-70/419-2657

SZOLGÁLTATÁS

Hívjon bizalommal, teljes
körű lomtalanítást vállalok. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom: Tárolóját, garázsát kitakarítom.
Stuka Tibor: 30/217-0848

Tavaszi akció! Költöz-
tetés, bútorszállítás városon
belül. A fuvardíj: 2.500 Ft/óra!
30/529-7589 

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max. 800
e Ft), Új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel. Tel.:
20/951-0235   

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
Tel.: 20/944-6667. 

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-
szigetelés és homlokzatjavítás és 
-festés. 30/376-2712. 

15 éve működő győri takarí-
tócég szőnyeg- és kárpittisztítást
vállal. Győrben ingyenes házhoz szál-
lítással, magánszemélyeknek és cé-
geknek egyaránt. Kérjük, bizalommal
forduljon hozzánk! Érd.: 20/214-5881

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz -
komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korsze-
rűsített, hőszigetelt, műanyag abla-
kos, acél bejárati ajtós lakásomat el-
cserélném győri, 1,5-2 szobás, 44–48
m2-es, összkomfortos önkormányzati
lakásra. Tel.: 70/633-4773

Adyvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes, távfűtéses, felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2-3 szobás, erkélyes, liftes ház-
ban lévő lakásra. Nádorváros, Adyvá-
ros, Marcalváros, Gyárváros, Szabad-
hegy területére (hird.szám: 280). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2+fél szobás, 67 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses, részben felújított lakást cserélne
2 szobás, adyvárosi, gyárvárosi vagy
marcalvárosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra 50 m2-ig, a bérlemé-
nyen fennálló tartozás megfizetésének
átvállalásával (hirdetési szám: 282).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN
Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELA DÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas öve-
zetben. Érd.: 30/9370-230.   

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.  

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállítom.
Tel.: 70/500-1291.  

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és
beváltása. Tel.: 70/564-2280. 

Költöztetés, fuva-
rozás, lomtalanítás, bútor,
műszaki termék szállítása
kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
Tel.: 30/422-6164. 

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gottat vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
30/990-9530. 

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

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/267-2201.

Győr belvárosában 97 m2-es, 3 szo-
bás lakás kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

ÜZLET

Garázsból kialakított üzlethelyiség elő-
reláthatólag 2013. május hónaptól
kiadó. Az üzlet a megyei rendelőinté-
zet közelében található, bejárata a
Rómer Flóris utcára nyílik. A helyiség
23,5 m2 területű, ezen felül tartozik
hozzá egy 14 m2 alapterületű helyi-
ség, melyben mosdó és WC került ki-
alakításra. Bérleti díj megállapodás
alapján. Érd.: varga.istvan@gyor -
szol.hu vagy 06-20/322-8100.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es iroda
hosszú távra vagy alkalmakra kiadó.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG 

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

Készpénzért antik bútort,
festményeket, Herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttár-
gyakat, könyveket, régi fali-
és asztali órákat, dísztárgya-
kat, teljes hagyatékot vásá-
rolunk. Tel.: 70/640-5101.  

Ez a kupon 30% kedvezményt
ér Önnek a MARC női és férfi tavaszi

cipőkre 2013. március 16-ig!

Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 30–32. Tel.: 96/326-567, 20/3188-604 Ny.: h–p. 9–17

Teljes körü cipő- és táskajavítást
vállalunk, rövid határidővel,

jó minőségben!

Esküvői
cipők széles
választéka!

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

Március 8-án este
zenés műsorral várjuk
Kedves Vendégeinket.

Fellép: a SZILASI
SHOW TEAM

Köszöntsük együtt a Hölgyeket!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

www.marcal-vendeglo.hu
www.marcal-etterem.hu   

Győr, Déry T. u. 11/a
Telefon: 96/431-330

3 fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt
és étkezési jegyeket is elfogadunk!

MARCAL 
ÉTTEREM

Egy-Házi-as Vendéglő

Márciusi

KIEMELT
ajánlat

Szerdán, csütörtökön,
pénteken, szombaton
és vasárnap a 2
személyes Marcal-tál
3800 Ft helyett

2600 Ft!

Extra menüajánlat:
Húsgombócleves • Marcal-parti
vegyes ízelítő (3 féle húsétel)

• vegyes köret • saláta
• sütemény • 1 pohár pezsgő

3300 Ft/fő helyett 1900 Ft/fő

Csoportoknak, családi társaságoknak: 
• Húsgombócleves  • 2 személyes

Marcal-tál • Saláta •Sütemény
5400 Ft/2 fő helyett 3800 Ft/2 fő

Python bôrruházati szaküzlet 
Gyôr, ETO Park, fszt. 

Nyitva: h–p.: 10–20, v.: 10–18 óráig!
Tel.: 06-70/589-2993

5.000 Ft értékû kupon.
Érvényes: 2013. március 13-ig.
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A londoni olimpiai győri hősei,
Fazekas Krisztina és Kammerer
Zoltán rövid pihenő után már az
idei világbajnokságra készülnek.
Az év legjobbjainak megválasz-
tott kajakosok megőriznék tag-
ságukat a sikeres négyesekben. 

Villámlátogatásra érkezett Győrbe a
londoni olimpián a női négyes tagja-
ként aranyérmes Fazekas Krisztina és
a férfi négyessel ezüstérmes Kamme-
rer Zoltán. A Graboplast Győri VSE
két kajakosa az év legjobb sportolójá-
nak járó elismerést vette át két külföldi
edzőtábor között. 

„Tavaly először versenyeztem győri
színekben, így különösen büszke va-
gyok erre az elismerésre. Örülök,
hogy értékelik az elvégzett munkám,
úgy érzem, ezzel a díjjal befogadtak
ebbe a gyönyörű városba. Szeretnék
idén is olyan eredményeket elérni,
hogy ismét felkerüljön a nevem a ván-
dorserlegre” – mondta lapunknak Fa-
zekas Krisztina. „Az olimpia után
egyáltalán nem vettem vissza a tem-
póból, úgy érzem, életem legjobb for-
májában vagyok, és ezt szeretném ki-
használni. Az idei világbajnokságon
amellett, hogy megőrizném négyes-
beli tagságom, szeretnék ötszáz mé-
teren egyesben is elindulni.”

Az újdonsült olimpiai bajnok azt is
elmondta, egyre kevésbé foglalkoz-
tatja a londoni aranyérem, és a gondo-
latai már a következő versenyek körül
forognak. Alkalomadtán azonban
örömmel idézi fel a siker pillanatait és
az azt követő ünneplést.

„Fantasztikus érzés volt hazatérni
az olimpia után, álmomban nem gon-
doltam volna, hogy ilyen fogadtatás-
ban lesz részem. Nagyon jólesik, hogy
ennyien szeretnek minket és drukkol-
nak nekünk. Amerikában is nagy sze-
retet vett körül, ami szintén jólesett, hi-

Előretekintenek London hősei
szen nem abban az országban nőt-
tem fel, így jobban meg kell küzde-
nem az elismerésért. Érdekes, hogy
egyáltalán nem érdekli az ottaniakat,
hogy Magyarországnak nyertem azt
az érmet, ők a mögötte rejlő teljesít-
ményt értékelik” – fogalmazott Faze-
kas Krisztina, aki egy alapítvány elin-
dításával foglalkozott rövid téli pihe-
nője alatt. A kajakos már edzésbe állt
férje, Rami Zur irányításával, és óceáni
versenyeken is részt vett a felkészülési
időszakban.

„Más hajókban is kipróbálom
magam, hogy színesebbé tegyem a fel-
készülést. Élvezem a különböző sport-
ágakba tett kirándulásokat, sokat segí-
tenek abban, hogy megmaradjon a lel-
kesedésem. Nem feltétlenül könnyű
számomra, hogy a férjem az edzőm is
egyben, de ő ki tudja hozni belőlem a
maximumot. Persze a kapcsolatunk ro-
vására nem mehet ez a felállás, azon-
ban amíg megbirkózunk ezzel, nincs
okunk változtatni rajta.” 

Kammerer Zoltán már tizenhar-
madik alkalommal lett a legjobb a
Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűj -
tő Alapítvány kuratóriumának szava-
zásán. A rutinos versenyző elmondta,
a londoni ezüstérmet pályafutása ne-
gyedik olimpiai aranyér-
mének tekinti. 

„Nem szeretném szé-
píteni a Londonban tör-
ténteket, de számomra
legalább annyit ér ez
az ezüstérem, mint a
korábbi aranyak.

Életem legjobb versenye volt, koráb-
ban még soha nem hajtottam ennyire
ki magam. A célba éréskor úgy érez-
tem, soha többé nem akarok kajakba
ülni, de aztán fokozatosan eljutottam
odáig, hogy már a hatodik olimpiai
részvétel lebeg a szemem előtt” –
mondta a népszerű „Kamera”, aki
szintén nem tétlenkedett sokáig. Bár
évtizedek óta készül egy nagy pihe-
nésre, ezúttal is csak két hónapot en-
gedélyezett magának.

„Mentálisan mindenképpen feltöl-
tődtem, persze tudtam volna még pi-
henni, de azzal már átestem volna a
ló túlsó oldalára, az már tunyulás lett
volna. A két hónap sem telt teljesen
sportmentesen, nem is bírnék moz-
gás nélkül létezni. Teljesült egy gye-
rekkori vágyam, végre eljutottam Er-
délybe, ahol rendkívül jól éreztem
magam. Ezenkívül olyan dolgokat
csináltam, amelyeket minden átla-
gos ember megtehet év közben,
csak nekem ezt két hónap alatt kel-
lett pótolnom.”

A kajakos továbbra is Fábiánné
Rozsnyói Katalin csoportjával készül,
akik az MTK-nál fennálló méltatlan
körülmények miatt távoztak a
klubtól, és a Vasasnál talál-

tak új otthonra.

„Kati néni intézmény, egy nagyon ke-
mény, de friss szemlélettel rendelkező,
jó fej öregasszony… ezt egyébként
megmondtam a szemébe is! Sokat szá-
mított nekem, hogy nem hagyta abba
az edzősködést. Örülök, hogy megol-
dódott a csoport helyzete, nagyon
drukkoltam nekik, többet érdemeltek
volna annál, ahogy az előző klubjuknál
bántak velük. A Vasasnál jó közegbe ke-
rültek és ahogy látom, meg is becsülik
őket. Én továbbra is győri színekben
versenyzek, ez már a tizenhetedik sze-
zonom lesz a klubnál, ami önmagáért
beszél. Biztonságot jelent számomra,
hogy ide tartozhatok, és nem csupán
az anyagiakra gondolok, hanem a nyu-
godt, családias háttérre is.”

Kammerer Zoltán idén is szeretné
kihozni magából a maximumot, és be-
kerülni a válogatott keretébe. Tudja
azonban, hogy nem dőlhet hátra, hi-
szen a tavalyi ezüstérem nem biztosít
számára előjogokat. 

„A kajak-kenu sajátos szépsége és
árnyoldala is egyben, hogy minden
évben tiszta lappal indulunk. Úgy gon-
dolom, ettől is olyan eredményes a

sportág, hiszen senki sem dőlhet
hátra egy-egy jól sikerült év

után, mindenkinek újra bi-
zonyítania kell. Szeret-

nénk együtt maradni a
négyesben, de erről a
válogatók döntenek
majd, hiszen nálunk nin-
csenek bérelt helyek.”

Életem legjobb
versenye volt
a londoni olimpia
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Nagyszerűen kezdte a versenyidényt az Unicentrál Bulls csa-
pata a szlovákiai Besztercebányán, hiszen light-contactban
Bichler Sebastian bronzérmet szerzett, K-1 kategóriában, 
–50 kg-ban Horváth Beatrix, –75 kg-ban pedig a junior Nar-
delotti Zoltán megszerezték a szlovák bajnoki címet. Felké-
szítő edzők: Csányi János és Vlasich Róbert. 

Érem nélkül maradtak a Patent Győri LK ver-
senyzői a dániai sportlövő Európa-bajnoksá-
gon. A férfi futócéllövők versenyére Sike Jó-
zsef bombaformában utazott ki, azonban a ta-
valyi világbajnok puskája elromlott, így a
30+30 lövéses számban mindössze 19., a 40
vegyesben pedig 17. lett. Boros László a
30+30 lövéses számban a biztató kezdés el-
lenére csak 14. lett, a 40 vegyesben azonban
javított. A győri versenyző rendkívül közel ke-
rült a dobogóhoz, végül a 4. helyen zárt. A
honvédos Tasi Tamással kiegészült háromfős
magyar csapat mindkét számban az ötödik
helyen zárt. A Laczik Zsolt vezette magyar fu-
tócéllövő-küldöttség két érmet gyűjtött, a ju-
niorkorú Major Veronika egy első és egy má-
sodik hellyel tért haza Odenséből. 

Érem nélkül zárták az EB-t

Rába ETO: Kupadöntő a
visszavágás reményében
Hétvégén a Magvassy Mihály Sportcsarnokban
rendezik meg a futsal Magyar Kupa négyes dön-
tőjét, melyen a házigazda Rába ETO esélyes-
ként lép pályára. A zöld-fehéreknek nem lesz
könnyű dolguk, hiszen mindjárt az elődöntőben
az ősi rivális Berettyóújfaluval találkoznak. Tavaly
a vendégcsapat megtréfálta a győrieket a soro-
zat fináléjában, így a Rába ETO idén mindenkép-
pen visszavágna a fiaskóért. A másik ágon a Ha-
ladás és az Újszeged csatázik a döntőbe jutá-
sért, így a hazaiak összecsapása előrehozott
döntőnek is tekinthető. A győriek szenzációs for-
mában várják a négyes döntőt, hiszen legutóbbi
mérkőzéseiken rendre gólfesztivált rendeztek
Marcos Angulo tanítványai. 

A program szombaton 13.30 órakor a női
futsalosok kelet–nyugat gálamérkőzésével kez-
dődik, majd 15 órától az NB II-es férfiak gáláz-
nak. 16.30 órakor játszik a Rába ETO és a Be-
rettyóújfalu, 19 órakor pedig a Haladás és az
Újszeged. Vasárnap 14 órakor rendezik a női
kupadöntőt, melyen az Astra és az Univerzum
csapatai küzdenek meg a trófeáért. 16.30 óra-

kor kezdődik a férfi kupadöntő, remélhetőleg
győri érdekeltséggel.  

A futsalünnep mindkét napjára ötszáz-öt-
száz forintért válhatóak belépők, ezeket a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnokban lehet megvásá-
rolni a mérkőzések előtt. A szombati futsaljegy-
gyel az aznap 18.30 órakor kezdődő Győri ETO
FC–Siófok labdarúgó-mérkőzést is megtekint-
hetik a szurkolók.

A csapat könnyed győzelemmel hangolt a
hétvégi megmérettetésre, hiszen időközben
megkezdődött a bajnoki rájátszás. A Rába ETO
az első fordulóban 2–0-ás félidőt követően 8–
1-re győzött a Colorspectrum Aramis vendé-
geként. Az első játékrészben még álmosan ját-
szottak a zöld-fehérek, a szünet után azonban
már a megszokott fordulatszámon pörögtek a
játékosok, és ennek meg is lett az eredménye.
Ramada és Lódi kétszer volt eredményes, be-
talált még Juanra, Fabio és Dróth is, a budaörsi
Korozmán pedig öngólt vétett. A győrieknél
ezen a mérkőzésen debütált a felnőttek között
a fiatal tehetség, Krasznai Roland. 
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A Győri Audi ETO KC hazai pályán is
hat góllal győzött a Larvik ellen a női
kézilabda Bajnokok Ligája középdön-
tőjében. A zöld-fehérek 15–13-as
félidőt követően 30–24-re nyertek a
csoportrangadó győri visszavágóján.
Ambros Martin együttese ismét a
második félidőben törte meg a nor-
végok ellenállását, a siker kulcsa ez-
úttal is a hatékony védekezés és a
remek kapusteljesítmény volt, amely
helyenként szellemes támadójáték-
kal is párosult. A hazaiak már nyolc
góllal is vezettek, de a Larvik némi-
képp kozmetikázni tudott az eredmé-
nyen. Az utolsó percben slusszpoén-
ként Sirián Szederke megszerezte
élete első gólját a sorozatban. Mivel
a Buducnost és a Randers 20–20-as
döntetlent játszott egymással, az
Audi ETO a hátralévő két forduló
eredményétől függetlenül csoportel-

A férfi kézilabda NB I/B harma-
dik tavaszi fordulójában Várpalo-
tára utazott a SZESE Győr csa-
pata, ahol rosszul sikerült első
félidőt követően háromgólos ve-
reséget szenvedett. Tizennyolc
percig fej-fej mellett haladt a két
csapat, aztán öt perc alatt a ha-
zaiak lőttek öt gólt, amire nem ér-
kezett válasz. A félidő hátralévő
perceiben is inkább a hazaiak
akarata érvényesült, így hétgó-
los hazai előnnyel tértek pihe-
nőre a csapatok. A fordulást kö-
vetően taktikát váltott a SZESE,
nyitott védekezésre tértek át,
aminek meg is lett az eredmé-
nye. A hajrára két gólra tudta
csökkenteni hátrányát a ven-
dégcsapat, a végjátékban azon-
ban a Várpalota nem engedte ki
kezéből a győzelmet, a végered-
mény 30–27 lett a hazaiak javára.
A győriek első vereségüket szen-
vedték el a bajnokságban, de to-
vábbra is őrzik első helyezésüket
a táblázaton. A SZESE legköze-
lebb szombaton 18 órakor a
Dabas ellen javíthat az egyetemi
csarnokban. 

Hétvégén befejeződött az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokság alapszaka-
sza. Az utolsó fordulóban a GYŐR-
SZOL–Széchenyi Egyetem csapata
93–89-es vereséget szenvedett a
Veszprémi Egyetem otthonában. A ta-
lálkozó végig kiegyenlített küzdelmet

A HAT-AGRO UNI Győr együttese 66–55-ös ve-
reséget szenvedett Somorján a női kosárlabda-
bajnokság magyar–szlovák középszakaszában.
Az első negyed kiegyenlített küzdelme után a
második szakaszban elaludtak a győriek, akik
komoly hátrányba kerültek. Ugyan a folytatás-
ban mindent megtettek ennek ledolgozásáért,
végül csak megközelíteni tudták ellenfelüket, a
fordításra már nem maradt erő. 

A zöld-fehérek még három mérkőzést játsza-
nak a középszakaszban. Vasárnap 18 órakor a
Good Angels Kosice érkezik az egyetemi csar-
nokba, majd március 14-én, csütörtökön 18 óra-
kor Rózsahegyre utazik a csapat. Utóbbi mérkő-
zés visszavágóját március 17-én, vasárnap 18
órakor játsszák Győrött. Az erőltetett menet már-
cius 23–24-én a Magyar Kupa négyes döntőjé-
vel folytatódik, ahol az elődöntőben a PEAC-
Pécs lesz a HAT-AGRO UNI Győr ellenfele. Eze-
ken a találkozókon már pályára léphet a győriek
új igazolása, az amerikai Tangelina Smith is, aki
időközben csatlakozott a kerethez.  

Elődöntőt ért az újabb
fölényes győzelem

sőként jutott be az elődöntőbe. A
csapat vasárnap 19 órakor Podgori-
cán folytatja a szereplését. 

„Összességében elégedett vagyok
a játékosokkal, mert ezúttal is rengete-
get dolgoztak. Azt, hogy ezzel a győze-
lemmel bejutottunk az elődöntőbe,
ajándéknak tekintem, amelyet igazán
megérdemelt a csapat. Ennek ellenére
nem kezeljük pihenésképpen a további
mérkőzéseket, nem spekulálunk, ez-
után is maximális teljesítményt fogunk
nyújtani” – nyilatkozta a mérkőzésről
Ambros Martin vezetőedző. 

„Az elmúlt két hétben sokat készül-
tünk a visszavágóra, tudtuk, hogy min-
dent bele kell adnunk, mert a Larvik
ellen még egy győzelem után, hazai
pályán sem lehet biztosra menni. A
siker kulcsa a második félidő volt, ami-
kor a hatékony védekezéssel nagyobb
előnyt szereztünk. Ezt a védekezést a

továbbiakban is tartani szeretnénk” –
értékelt az öt találatig jutó Andrea
Lekic. 

Szerdán a Ferencváros vendége-
ként lépett pályára a csapat a bajnok-
ságban, ekkor azonban nyoma sem
volt a korábban megszokott kemény

védekezésnek. A dekoncentrált győ-
riek ezúttal nem tudtak győzelmet
aratni, egy hektikus mérkőzésen
végül 34–34-es döntetlent játszott a
két magyar BL-résztvevő. Hazai fron-
ton négy év után veszített újra pontot
az Audi ETO. 

Váratlan
botlás

Tanulságos vereség Somorján

Ezúttal nem ment a védekezés
hozott, azonban nagyon sok hiba és el-
adott labda jellemezte a mérkőzést. A
záró felvonásban több alkalommal is
egál volt az állás, de a sok pontatlanság
megpecsételte a győriek sorsát, akik
így négypontos vereséget szenvedtek.
Mivel a Honvéd megverte a tét nélkül

pályára lépő MAFC-ot, Kozma Tamás
alakulata a hatodik helyen zárta az alap-
szakaszt. A következő hétvégén szüne-
tel a bajnokság, majd a rájátszással
folytatódik a sorozat, ahol a GYŐR-
SZOL–Széchenyi Egyetem a 9–20. he-
lyezésért küzd majd tovább.
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MÁRCIUS 9., SZOMBAT
Futsal 
16.30 Rába ETO–MVFC-Berettyóúj-
falu (Magyar Kupa-elődöntő, Mag-
vassy-csarnok)
19.00 Haladás VSE–UTC Futsal
Team Szeged (Magyar Kupa-elő-
döntő, Magvassy-csarnok)

Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Dabas KC (baj-
noki mérkőzés, egyetemi csarnok)

Labdarúgás
18.30 Győri ETO FC–FGSZ Siófok
(bajnoki mérkőzés, ETO Park)

MÁRCIUS 10., VASÁRNAP
Futsal
14.00 Astra–Univerzum (női kupa-
döntő, Magvassy-csarnok)
16.30 Magyar Kupa, döntő (Mag-
vassy-csarnok)

Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO UNI Győr–Good
Angels Kosice (bajnoki mérkőzés,
egyetemi csarnok)

Edzések közben mindig figyelem,
hogy milyen intenzitással, módszerek-
kel dolgoznak az emberek, de legfő-
képpen azt, hogyan használják az erő-
gépeket. Szívem szerint minden pilla-
natban segítenék nekik, de sajnos erre
nincs lehetőség. Sokan keresnek fel
olyan problémával, hogy már fél éve
edzenek, és némi változást ugyan lát-
nak, de nem indul meg kellőképp a fo-
gyás. Természetesen elsősorban min-
dig a táplálkozásban van a hiba, azon-
ban az sem mindegy, hogy milyen
módszerrel edzünk.

Ez is egy külön szakma, meg kell ta-
nulni a gépek helyes használatát és az
edzésmódszereket. Ha az erőgépeket
rendszertelenül használjuk, túl sok pi-
henőt hagyunk köztük, azzal nem me-
gyünk sokra. A legjobb a köredzés, ha
valóban meg szeretnénk izzadni és el-
fáradni. Kijelölünk pár gépet és próbál-
juk a legtöbb izomzatot átmozgatni
egy óra alatt, maximum fél- vagy egy-
perces pihenőkkel a mozdulatok kö-
zött. Minimum három kört kell ismé-
telni, de a jobbaknak négy is mehet.
Törekedjünk arra, hogy ugyanúgy dol-
gozzunk, pontosan ugyanolyan széria-

számmal és súlyokkal az utolsó körben
is, mint az elsőben, de ha ez nem megy,
akkor hozzuk ki magunkból a maximu-
mot. Akkor lesz fejlődés, ha ezt sikerül
megtartani.  Nagyon jó az antagonista
edzésmódszer, amikor az ellentétes iz-
mokat dolgoztatjuk meg. Például hát
és has, hiszen a szó jelentése: ellen-
kező. Mialatt az egyik izomcsoport dol-
gozik, a másik átmenetileg pihen, így
nem szükséges pihenőt tartani. 

Fontos kérdés az is, hogyan hasz-
náljuk a gépeket. Helyes testtartás nél-
kül mit sem ér az egész, talán még le
is sérülhetünk. A hát szigorúan egye-
nes maradjon, sőt, emeljük ki kicsit a
mellkast, és lassan húzzuk le a kart,
majd lassan engedjük vissza. Fájda-
lom nélkül nincs eredmény! Természe-
tesen olykor egyszerűbb pár alkalom-
mal személyi edzővel ezt végrehajtani,
és utána a helyes testtartással se lesz
probléma. Teljesen mindegy, hogy
izomtömeget szeretnénk növelni vagy
a fogyás a cél, a hibátlan végrehajtás
nélkül nem érjük el, amit igazán szeret-
nénk. További jó edzést kívánok! 

Borbély Éva 
személyi edző, Speedfit

Az erőgépek helyes
használatáról

A Győri ETO FC megszilárdította
első helyét a táblázaton, miután a
csapat az első tavaszi bajnokin 2–
1-re győzött a Kaposvár otthoná-
ban. A szervezetten és tetszetősen
futballozó hazaiak meglepték a lis-
tavezetőt, akik jobbára védeke-

zésre kényszerültek az első félidő-
ben. Fordulás után Andric góljával
szerezte meg a vezetést a ven-
dégcsapat, de a Kaposvár Oláh
révén egy védelmi megingást ki-
használva egalizált. Az utolsó perc-

ben azonban jött Kink, és egy pazar
emeléssel eldöntötte a három pont
sorsát. 

Pintér Attila vezetőedző több
ízben is remek érzékkel nyúlt bele a
mérkőzésbe, az első félidőben egy
szerkezetváltással stabilizálta csa-

patát, majd a
cseréi is sokat
lendítettek a já-
tékon. A pályára
küldött Neman -
ja Andric és Tar -
mo Kink egya-
ránt egy-egy
gól lal és gól-
passzal vette ki
részét a siker-
ből. Ez a győze-
lem nagyon so -
kat érhet, hiszen
az üldözők közül

az MTK kikapott, a Debrecen pedig
döntetlent játszott. Az ETO előnye
már kilenc pont a fővárosi kék-fehé-
rek előtt, a DVSC és a Videoton
pedig tizenkét pontos hátrányból fi-
gyeli a győriek hátát. A csapat

szombaton 18.30 órakor a sereg-
hajtó Siófok ellen hazai pályán gya-
rapíthatja pontjai számát. 

A Ligakupától viszont elbúcsú-
zott az együttes, hiszen a negyed-
döntő visszavágóján 3–3-as dön-
tetlent játszott az Eger ellen, amely
végül 7–4-es összesítéssel jutott
be a legjobb négy közé. Ezen a
mérkőzésen debütált a csapatban
a télen igazolt kapus, Lubos Kame-
nár, valamint a grúz csatár, Giorgi
Kvilitaia is. A debütáló támadó gólt
is szerzett, rajta kívül Kronaveter és
Andric volt eredményes. Utóbbi
gólszerzés közben combizom-sza-
kadást szenvedett, így hetekre ki-
dőlt a sorból. Pályára lépett az a
Marko Dinjar, aki egy évvel mégis
meghosszabbította nyáron lejáró
szerződését, így visszakerült az
első csapat keretébe. További hír,
hogy a Magyar Kupa elődöntőjé-
ben a Videoton lesz a győriek ellen-
fele. A zöld-fehérek idegenben kez-
denek, és a visszavágót játszhatják
Győrött. A hivatalos játéknapok áp-
rilis 16. és május 7.

Sokat érhet a sikeres rajt



lan, hiszem Kámát is kézből nevelték
kölyökkorában. A féltő gondoskodás
ellenére az egyik kölyök sajnos nem
maradt életben, testvére viszont ki-
tűnő egészségnek örvend. A tigrisek
szaporodása minden szempontból
fontos, mert minden állatkertben szü-
letett kistigris világrajövetele egy-egy
újabb lépés, újabb eredmény a faj
megmentése érdekében folytatott ter-
mészetvédelmi munkában.

A kis hím nagyon eleven és játékos,
ma már a Füles Bástyában tölti min-
dennapjait, ahol a dolgozók egy kis
„tigrisóvodát” rendeztek be számára,
amit a látogatók is megtekinthetnek.
Bár simogatni nem lehet a csíkos
apróságot, a látogatók testközelből fi-
gyelhetik meg első próbálkozásait, fej-
lődését, s ahogy napról napra erő-
sebbé válik. A kölyök ma még sokat al-
szik, csupán az etetések előtt ébred
fel, ilyenkor „ tigrisüvöltéstől” hangos
a Füles Bástya.

Minden kedves látogatót, aki sze-
retne betekintés nyer ni egy apró

ragadozó min den nap -
jaiba, most hétvégétől

szeretettel vár a
Füles Bástya.

HIRDETÉS ÁLLATKERT, KALAUZ
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biztonságáért!

Patent Kivonuló Központ 

a Kossuth utcában is 

Érdeklôdjön a részletekrôl!

kép és szöveg: xantus-állatkert

A győri állatkertben a kopár téli
hónapok sem teltek unalmasan.
Február 16-án nagy esemény ké-
szülődött a tigriskifutóban. Ká -
ma, a bengáli tigris étvágytala-
nul mászkált, gondozói már sej-
tették: eljött a nap, amire vártak.

Tigrislázban ég az állatkert hónapok
óta, olvasóink már tavaly nyáron meg-
ismerkedhettek a Nyíregyházáról
Győr be érkezett tigrisritkasággal, Ra-
ullal, a fehér bengáli tigrissel, aki azon-
nal a látogatók kedvence lett. Raul Eu-
rópa legszebb fehér bengáli tigris
hímje, aki egy tenyészprogram kereté-
ben került a győri állatkertbe, hogy
Káma párja legyen. A fehér tigris nem
külön faj, hanem a tigrisek egyik alfa-
jának, a bengáli tigrisnek a különleges
színváltozata. A két tigris sokáig egy-
mástól elzárva figyelhette a másikat,
mikor már úgy tűnt, hogy megszokták
egymás közelségét, következhetett a
nagy találkozás, mely nem zajlott tel-

jesen zökkenőmentesen, a ragadozók
összemérték erejüket. Később a csa-
ládi béke olyannyira helyreállt, hogy a
két nagymacska szerelembe esett.
Majd a téli hónapok folyamán min-
denki azt figyelte, hogyan kerekedik a
nőstény hasa – mivel kölyköket várt.

Káma február 16-án este adott
életet két kölyöknek. Fehér utódok ér-
kezésének kicsi volt az esélye, ez be is
igazolódott, mind-
két apróság édes -
any ja színét örö -
költe. A kicsik
nevelésében
sajnos Ká ma
nem jeleske-
dett, így a két
kis tigrist el
kellett ven ni
m e l  l ő l e ,
hogy embe -
rek fél tő kezei
között csepe-
redjenek. Ez
az esemény
nem volt várat-

Tigrisüvöltéstől hangos 
a Füles Bástya

Kalauz

Felnőtt- és gyermekorvosi ügye -
let Győr, Liezen-Mayer u. 57. Tel.:
96/412-221. Hétfőn, kedden és
csütörtökön 16 órától más nap
reggel 7 óráig. Szerdán 13 órától
7 órá ig, pénteken 14 órától 7 órá -
ig. Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

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

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol -
gá lat a 96/50-50-50-es szá mon
munkanapokon 7–16 óráig. 

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

• Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig és pénte-
ken 8–16, csütörtökön 20 óráig. A
pénztár 30 perccel előbb zár. 

• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.: 14
óráig. A pénztár 30 perccel előbb
zár. Fax: 96/505-099. 

• ETO Park  GYŐR-SZOL 
ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá -
ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Köz-
területi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld szá-
mon. Ügy fél szolgálat: 96/522-
630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30–
15.30, pénteken 7.30–13.30
óráig.

M-M Vonal Ifjúsági Lelkisegély 
Ingyenesen hívható hétfőtől szom-
batig, 16–20 óráig: 06-80/505-
001.


