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8. oldal Az egyik legnépszerűbb kortárs írónőnk, Jókai Anna volt
Simon Róbert Balázs alpolgármester vendége a Szabadhegyi Talál-
kozások legutóbbi rendezvényén. Az írónő mesélt az életéről, vala-
mint többek között a házassággal, szingli léttel kapcsolatos nézetei-
ről, és azt is elárulta a nagyszámú nézőközönségnek, hogy a jövőben
memoárt szeretne írni.

4–5. oldal Stabil és jövőbe
mutató városunk idei költségve-
tése, Győr azon települések
közé tartozik az országban, ahol
a változások egyenlege pozitív
eredményt mutat.

7. oldal Rekordmennyiségű, 1,9
millió motort gyártott 2012-ben a
győri  Audi Hungaria Motor Kft. –
derült ki a konszern éves sajtótájé-
koztatóján, a vállalatcsoport ingol -
stadti központjában.

Emlékező nemzet
Ünnepi programok a 12. oldalon
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

százalékos volt az infláció februárban, vagyis a fogyasztói
árak ennyivel voltak magasabbak, mint egy évvel koráb-
ban. Ennél alacsonyabbat utoljára 2006 áprilisában mért
a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők a tízszázalékos
rezsicsökkentés hatásával magyarázták az adatot.

2,8 115 bíboros részvételével kezdődött meg a Vatikánban
kedden reggel a pápaválasztó konklávé. Az új kato-
likus egyházfő megválasztásának hírét a Sixtus-ká-
polna kéményéből felemelkedő fehér füst tudatja
elsőként a világgal. 

NAPRÓL NAPRA

Március 8.

Március 9.

Március 10.

Március 11.

Március 12.

Március 13.

Kiállítás. Megnyílt Ferenczi
Tamás önálló kiállítása, amely
utazások, tengerparti nyaralá-
sok emlékeit megörökítő fest-
ményeket mutat be. Vásznain
megjelennek a tájban élő em-
berek mindennapjai is. A tár-
lat április 30-ig várja a műked-
velőket. 

Költségvetési csalás. Egy-
milliárd forintot meghaladó ér-
tékű költségvetési csalással
gyanúsítja a NAV egy győrújba-
ráti takarítócég négy vezetőjét,
akiket már házi őrizetbe is he-
lyezett a járásbíróság. 

Embercsempészet. Egy né -
met embercsempészt és hét
koszovói utast fogtak el a rend-
őrök Hegyeshalomnál. Később
kiderült, hogy a csoport tagjai
a balassagyarmati befogadó ál-
lomásról szöktek meg.

Baleset. Egy manőverező
autó okozta azt a balesetet,
amelyben egy ember meghalt,
négyen pedig megsérültek az
1-es úton Gönyű közelében.
Egy autó próbált megfordulni
az úton, ennek csapódott neki
egy másik kocsi.

Jogerős ítélet. Tizenhat év
fegyházra ítélte az Ítélőtábla –
két évvel súlyosbítva az első
fokon kiszabott büntetést – azt
a férfit, aki nyereségvágyból
brutális módon megölt egy em-
bert három évvel ezelőtt Ajkán.  

Irodalom. Murányi László
bemondó, szerkesztő-ripor-
ter, műsorvezető tartott iro-
dalmi estet magyar írók és köl-
tők műveiből „Szeretet-ver-
sek” címmel az Apáczai Csere
János Karon.

Tehetségnap
A Gyermekpszicholó-
giai és Pedagógiai Ta-
nácsadó és a Győri Kis-
térség Talentum Műhe-
lye március 21-én te-
hetségnap-konferen-
ciát rendez a Mobilis
Interaktív Kiállítási
Központban. A 10 óra-
kor kezdődő konferen-
cián többek között elő-
adásokat hallhatnak az
érdeklődők a hazai te-
hetséggondozás erős-
ségeiről és gyenge
pontjairól, illetve meg-
ismerhetik a Tehetség-
hidak elnevezésű prog-
ramot is. Az előadások
szüneteit ifjú tehetsé-
gek produkciói színesí-
tik, valamint a Mobilis
munkatársai kísérleti
bemutatóra és kiállí-
tásra invitálják a részt-
vevőket. A konferen-
cián való részvétel in-
gyenes, de regisztrálni
szükséges a tehetseg@
gyorpedpszicho.hu
e-mail címen vagy a
96/515-545-ös telefon-
számon.  

Csokigyűjtés
Ha szeretné szebbé va-
rázsolni a hátrányos
helyzetű gyermekek
húsvéti ünnepét,
akkor vegyen részt a
tavaszi csokoládé-
gyűjtő akcióban! „Egy
csokitojást egy gyer-
mekmosolyért!” A
program szervezői
március 26-ig, a Gyer-
mekjóléti Központ
Klubházában (Szigethy
Attila út 109.) várják a
felajánlásokat. 

Borkai Zsolt a napokban
folytatott megbeszélést
a Nemzeti Közlekedési
Hatóság elnökével,
Győri Gyulával. A pol-
gármester köszönetet
mondott a segítő hozzá-
állásért, amelyet az

NKH tanúsított a győri
fejlesztésekkel kapcso-
latban. Ennek kiemel-
kedő példája a péri rep-
tér bővítését megelőző
hatósági eljárás volt.
Győri Gyula hangsú-
lyozta, a közlekedési ha-
tóság munkájában
szem léletváltást hajta-
nak végre, amelyben a
kulcsszó az egyszerűsí-
tés és az ésszerűség.
Ugyan a hatóság mun-
kája a kérelem benyújtá-
sával kezdődik, az önkor-

Győr és az NKH
együttműködése
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mányzatoktól azt kéri,
hogy már a beadvány
megfogalmazása előtt
lépjenek kapcsolatba az
NKH-val, mert akkor
maga az eljárás is gördü-
lékenyebbé válhat. A tu-
lajdonosok így jártak el a

péri reptérfejlesztés kap-
csán, amely mintegy fél
évvel rövidítette le az
ügyintézést.

Győri Gyula hozzátette,
nem csak a nagyszabású
fejlesztések esetén gyorsí-
tanák az eljárást, de a ki-
sebb ügyekben is a gyors
döntésekre törekednek.
Amennyiben az ésszerű
döntés jogszabállyal nem
alátámasztható, úgy a jog-
szabály-módosítás kezde-
ményezését is felvállalja a
hatóság.

Csúcskísérlet
a költészet napján 
Hétszáz versmondó közreműködésével szeretnék
megünnepelni József Attila április 11-i születésnapját
győri versbarátok. A csúcskísérlet során a város hétszáz
pontján szavalnának el egy-egy József Attila-verset,
vagyis egyszerre, 15 órai kezdettel hangzana el a költő
összes lírai műve. A résztvevőknek kamera vagy mobil-
telefon segítségével rögzíteni kell produkciójukat,
nyersanyagot szolgáltatva egy leendő filmhez. Az akció -
ban az Apáczai-kar hallgatói, színészek, táncművészek
vesznek részt, mellettük iskolák, civil szervezetek, baráti
társaságok, minden versszerető magánszemély jelent-
kezésére számítanak a szervezők. Az előzetes regiszt-
ráció címe: aprilistizenegy2013@gmail.com.        
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Petőfi tudta, hogyan kell élni:
„Ha férfi vagy, légy férfi, s ne
hitvány gyönge báb, mit kény
és kedv szerint lök a sors
idébb-odább.” Számára a csa-
lád szent volt és sérthetetlen,
tudta, hogy gyökerek nélkül
még a leghatalmasabb fát is
kidönti a szél. Öccsének vers-
ben hagyta meg, miként sze-
resse és segítse szüleit. Persze
férfi volt ő, aki szerette a szép
lányokat is. Szerette, de tisz-
telte is őket, nem úgy, mint
sok mai fiatal. Vajon ma hány
huszonéves látja így szerel-
mét: „Fa leszek, ha fának vagy
virága, Ha harmat vagy: én
virág leszek. Harmat leszek,
ha te napsugár vagy… Csak
hogy lényeink egyesüljenek.”
Petőfi tudta, hogy mi a haza-
szeretet. Nem csak beszélt
róla: „Magyar vagyok. Leg-
szebb ország hazám…” De ami-
kor kellett, a tettek mezejére
lépett. A hazára úgy gondolt,
mint olyan értékre, amelyet
akár az életünk árán is meg
kell védenünk. Amit tett, nem
maga miatt tette, hanem nem-
zetéért: „Ha majd a bőség ko-
sarából mindenki egyaránt
vehet, Ha majd a jognak aszta-
lánál mind egyaránt foglal he-
lyet, Ha majd a szellem napvi-
lága ragyog minden ház abla-
kán: Akkor mondhatjuk, hogy
megálljunk, Mert itt van már
a Kánaán!” És ő nem állt meg,
ment előre kivont karddal, és
erre szólított fel minden hon-
fitársat is: „Talpra magyar, hí a
haza! Itt az idő, most vagy
soha!” Csak egy gondolat bán-
totta őt, „ágyban, párnák közt
halni meg”. Azt kívánta, a csa-
tatéren essen el a hazáért foly-
tatott hősi küzdelemben.
Végül így is történt. 26 évesen
áldozta fel magát a hazáért. 26
év elég volt neki, hogy egy tel-
jes költői életművet hagyjon
maga után, 26 év elég volt,
hogy történelmünk egyik leg-
kiemelkedőbb alakja legyen.
26 év elég volt, hogy Petőfi
minden magyar példaképe le-
gyen. Ő tudta, hogyan kell élni.
Tanuljunk hát tőle…
Papp Zsolt

Petőfi tudta...

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Eredményesnek értékelték a kezde-
ményezők a 2012-ben meghirdetett,
úgynevezett „Első munkahely garan-
cia programot”, így ebben az évben is
támogatják a fiatal felnőttek elhelyez-
kedését. A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának tájékoztatása szerint tavaly
a megyében összesen 257 pálya-
kezdő álláskereső elhelyezkedését tá-
mogatták, közülük 24 dolgozó eseté-
ben a bérköltségek mellett a mun-
kába járással kapcsolatban felmerülő
költségeket is finanszírozták. – Első-
sorban Győrben volt kiemelkedő a tá-
mogatás iránti igény – tudtuk meg
Major Ernőtől, a munkaügyi központ
igazgatójától –, közel 200 főt helyez-
tek el a program keretében. Az érdek-
lődés a munkáltatók és a pályakezdők
részéről is nagy volt, a győri kirendelt-
ségen ifjúsági irodát állítottunk fel a
magukat regisztrálni kívánó pályakez-
dők részére. Különösen jó hír, hogy a
fiatalok nagy többsége a támogatott
időszak után is állásban maradt, a
résztvevők közül 128 fő jelenleg is fog-
lalkoztatott, ami a támogatottak több
mint 76 százalékát jelenti.

A jó példák közé tartozik a győri
Spectrum Laboratórium Mérnöki Kft.,
melynek ügyvezetője, dr. Horváth
Lajos számolt be a lehetőség kihasz-
nálásáról. – Húsz éve dolgozunk kör-

nyezetvédelmi területen. A hozzánk
hasonló, 10 főnél kevesebb létszámot
foglalkoztató mikrovállalkozások szá-
mára nagy segítség a bérterhek átvál-
lalása. Így tudtunk felvenni egy meg-
felelő végzettséggel igen, de munka-
tapasztalattal még nem rendelkező
fia talt tavaly szeptemberben. Az el-
múlt időszakban kölcsönösen elége-

dettek voltunk egymással, ezért úgy
döntöttünk, a támogatási időszak le-
jártát követően is foglalkoztatjuk la-
bortechnikusként a végzettségének
megfelelő fizetési besorolással.

A kedvező tapasztalatokra való te-
kintettel a 25 év alatti pályakezdőket
sújtó munkaerő-piaci feszültség keze-
lése – ami a fiatal munkavállalók mun-
kaerő-piaci helyzetének javítását, az
első munkahely megszerzésének elő-
segítését szolgáló program – 2013-
ban is folytatódik. Idén országosan öt-
milliárd forint pályázati forrás áll ren-
delkezésre, az elbírálásnál kiemelt fi-

gyelmet fordítanak a szakképzetlenek
vagy a tartós álláskeresők segítésére.

A támogatási konstrukció fő eleme
a hat hónapos időtartamra szóló bér-
költség-támogatás, melynek „mértéke
a munkaszerződés szerinti munkabér,
valamint az azt terhelő és ténylegesen
átutalásra kerülő szociális hozzájárulási
adó együttes összegének 100%-a”.

Ezenkívül azon álláskeresők esetében,
akik a munkavégzést lakóhelyüktől el-
térő településen vállalják, lehetőség van
a munkába járáshoz szükséges utazási
költségek megtérítésére is. A hat hóna-
pos támogatási időszakon túl a munka-
adónak lehetősége van még három hó-
napon keresztül adókedvezmény igény-
bevételére is. A 2013-as program célja,
hogy a bevont 25 év alatti pályakezdők
legalább 30 százalékát a program befe-
jezését követő 180. napon még foglal-
koztassák. Ha az elmúlt év eredményei -
ből indulunk ki, ez Győrben és környé-
kén idén is elérhetőnek látszik.

Támogatással
indulnak,
pályán
maradnak

A Nemzetgazdasági Minisztérium ebben az évben is támogatást nyújt a
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatására.
Erről Kara Ákos országgyűlési képviselő, a foglalkoztatási és munkaügyi
bizottság alelnöke számolt be az elmúlt héten Győrben. A Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alap keretéből összesen 10 milliárd forint áll rendelkezésre
erre a célra, a támogatásra azok a cégek pályázhatnak április 5-ig, ame-
lyek legalább két fő számára létesítenek új munkahelyet és őket mini-
mum két évig foglalkoztatják. A támogatás mértéke munkahelyenként
másfél millió forint, a részletes kiírásban meghatározott feltételek telje-
sülése esetén azonban magasabb összeg is igényelhető.
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FÓKUSZBAN  INTERJÚ

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Győr idei költségvetését leg-
utóbbi ülésén fogadta el a város
önkormányzata. Szerkezetének
alakulását jelentősen befolyá-
solták az államigazgatás egyéb
területein végbement változá-
sok, s ennek egyik legszembetű-
nőbb jele, hogy a büdzsé főösz-
szege a tavalyi közel 40 milliárd
forintról 35,5 milliárdra csök-
kent. Borkai Zsolt polgármes-
tert először ennek hátteréről
kérdeztük.

A költségvetés tavalyi és idei főösz-
szege közötti különbség főként
abból adódik, hogy több feladat is el-
került az önkormányzattól, így ezzel
csökkent az erre korábban átadott ál-
lami forrás. A főösszeg alakulásánál
sokkal fontosabbnak érzem azon-
ban, hogy azokat a feladatokat, ame-
lyek az önkormányzatnál maradtak,
el tudjuk látni, sőt, bizonyos területe-
ken plusz támogatásokat nyújtha-
tunk. Mindemellett ebben az évben
soha nem látott fejlesztéseket tu-
dunk megvalósítani. Óriási dolog,
hogy a város bevételének minden
ötödik forintját fejlesztésekre fordít-
hatjuk. Összességében elmondha-
tom, hogy a költségvetésben min-
den olyan elem megtalálható, ami a
feladataink elvégzéséhez, a stabil
működéshez és egy előremutató fej-
lődéshez szükséges. 

Ezeknek a fejlesztéseknek
melyek a főbb elemei?

Ebben az évben megkezdődhet az
Európai Ifjúsági Olimpiai Játékokat
kiszolgáló létesítmények kivitelezése.
Tudom, hogy minden győri nagyon
várja, hogy uszoda létesüljön a város-
ban, az építésének megkezdésére el-
különített összeg áll rendelkezésre a
költségvetésben. Összességében tíz-
milliárd forintot kapunk az államtól a
régi Dózsa-pályán és környékén lét-
rejövő sportközpont kialakítására,
amit aztán a győri gyerekek, fia talok,
sportolók, az itt élők használhatnak.
Ehhez kapcsolódik földrajzilag az az
európai uniós támogatással megva-
lósuló szociális rehabilitációs prog-

„Bevételeink minden ötödik
forintját fejlesztésre fordíthatjuk”

Interjú Borkai Zsolttal, Győr Megyei Jogú Város polgármesterével

ram, ami Újvárosban elindul. Ezek-
nek a fejlesztéseknek ezekben a vá-
rosrészekben komoly látszata lesz,
és pozitív irányban változtatja meg a
lakosság életkörülményeit.

Tavasszal végre megkezdődhet a
Dunakapu tér felújítása is. A régé-
szeti feltárások befejezésével, a ha-
tósági eljárások lezárulása után el-
dőlt, hogy egy háromszintes mélyga-
rázs épülhet a téren és 2014-re egy
közép-európai szinten is figyelemre
méltó rendezvényteret vehetnek bir-
tokba a győriek és az idelátogató tu-
risták. A belváros további szépítésé-
hez ugyancsak uniós forrásból áll
rendelkezésre az a 700 millió forin-
tos összeg, amely a környező utcák
felújítására, a Dunakapu és a Szé-
chenyi tér közötti összeköttetés
megteremtésére szolgál. Az uniós

pályázatokat egyébként továbbra is
szeretnénk maximálisan kihasználni,
éppen ezért a korábbinál jóval maga-
sabb összeget különítettünk el az ön-
rész biztosítására.

Ezenkívül a város egyéb részeinek
szépítésére is figyelmet fordítunk: az
utak, járdák rekonstrukciójára 510
millió forintot, az úthálózat korszerűsí-
tésére összességében mintegy két és
fél milliárd forintot fogunk költeni. 160
millió forint áll rendelkezésre a csapa-
dékvíz-elvezetés további korszerűsíté-
sére, ilyen jellegű munkákat idén négy
városrészben végzünk.

Nem csökken a sportra fordított tá-
mogatás sem, sőt, korábbi vállalásun-
kat meghaladva – miszerint a minden-
kori költségvetés minimum egy száza-
lékát fordítjuk erre – idén 390 millió fo-
rint áll rendelkezésre.

Hogyan alakul az oktatási in-
tézmények városi támogatása?

Annak ellenére, hogy az oktatás
szakmai irányítását és a pedagógu-
sok munkáltatói jogait az állam át-
vette, mi nem engedjük el az iskoláink
kezét, azt a rendszert, amit a hiány-
szakmák tanulásának ösztönzésére
létrehoztunk, továbbra is fenn kíván-
juk tartani. Semmi sem tiltja, hogy az
intézményeket a jövőben is támogas-
suk, és ezt a lehetőségeink mértéké-
ben ezután is megtesszük. 

A helyiadó-bevételek terve
650 millió forinttal magasabb a
2012-esnél. Mi az oka ennek az
optimizmusnak?

Látjuk azt a fejlődést a győri vállal-
kozásoknál, nagyvállalatoknál, ami
további adóbevétel-növekedést való-
színűsít. És természetesen azzal is
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kalkuláltunk, hogy az Audi nagyberu-
házásának megvalósulásával az év
második felétől tovább növelheti ezt
az összeget.

A közelmúltban aláírták az ál-
lammal az adósság átvállalásá-
ról szóló megállapodást. Mi
ennek a végeredménye?

Az állam a város teljes adósságá-
nak 40 százalékát, közel négymilliárd
forint kifizetését vállalta át, ami nagy
segítség, jelentős könnyebbség szá-
munkra. Ennek törlesztése, kamatai-
nak fizetése is olyan, sok-sok százmil-
liós tétel, amivel a költségvetés készí-
tésekor nem kellett kalkulálnunk.

A városban többször megje-
lentek az ellenzéki pártok politi-
kusai, akik nemcsak hogy bírál-
ták a város vezetését, de például
a Dunakapu tér, a logisztikai
park vagy éppen a letartóztatott
színesfém-kereskedők kapcso-
latait firtatva feljelentést is tet-
tek. Mi a véleménye ezekről a
megnyilvánulásokról?

Sem az önkormányzatnak, sem
nekem nincs félnivalóm, aggoda-
lomra okom vagy takargatnivalóm

ezekkel az ügyekkel kapcsolatban.
Győr sikeres város, így természetes,
hogy akadnak irigyei. Sajnálatos,
hogy bizonyos politikusok ilyen mód-
szerekkel akarják elterelni a figyelmet
az eredményeinkről. A valóságtól
messze lévő kijelentéseket, hazugsá-
gokat, rágalmakat pedig a már meg-
induló kampány részének tekintem.
Nyilván személy szerint nekem sem
esnek jól, de aggódni nem aggódom
ilyesmik miatt.  

Márpedig sikerek az utóbbi
időben is akadtak Győrben, elég
csak a péri reptérre vagy a kór-
ház új szárnyára gondolnunk…

Valóban, mindannyiunknak fontos
a kórházi ellátás színvonala, hiszen az
itt gyógyított betegek 70 százaléka
győri, ezért támogattuk és támogat-
juk az intézményt a jövőben is például
műszerbeszerzéssel, illetve a költség-
vetésben elkülönített mintegy 15 mil-
lió forinttal. A péri reptér felélesztése
pedig szintén evidens érdeke a város-
nak, hiszen az új leszállópálya tovább
erősítheti az itt letelepült vállalkozáso-
kat és jótékony hatással lehet a dina-
mikusan fejlődő idegenforgalomra. 

Stabilnak és jövőbe mutatónak nevezte Borkai Zsolt, Győr polgármes-
tere a város idei költségvetését. Bár az állami finanszírozás átalakítása
miatt több tétel – a személyi jövedelemadó, a gépjárműadó, az illeté-
kek helyben maradó részének elvonása - csökkentette a bevételeket,
az eddig kiadásként megjelenő kötelezettségek közül is több meg-
szűnt – például az adóerő-képesség miatti jelentős elvonás –, vala-
mint megszületett az adósságátvállalásról szóló megállapodás. Így a
polgármester szerint Győr azon települések közé tartozik az ország-
ban, ahol a változások egyenlege pozitív eredményt mutat.
Ezt igazolja, hogy 2013-ban az önkormányzat összességében hét-
milliárd forintot szán különböző fejlesztések, beruházások megva-
lósítására, a város intézményeinek, oktatási, szociális rendszerének
működtetésére pedig változatlanul rendelkezésre állnak a szüksé-
ges források.
A kedvező finanszírozási feltételek fenntartásában továbbra is jelentős
szerepet játszanak a helyi adók, amelyek a tervek szerint összességé-
ben idén megközelítik a 18 milliárd forintot, s ezen belül a legnagyobb
tételt jelenti – több mint 15 milliárdot – a vállalkozások által befizetett
iparűzési adó. 
A költségvetés számol az idegenforgalom évről évre magasabb bevé-
teleivel is, amelynek gyarapodásához nagyban hozzájárulnak a turis-
tákat és a helybélieket egyaránt vonzó programok. Az idei sorozat a
március 15-i ünnepségekkel indul, s a már hagyományos Négy Év-
szak fesztiválsorozat 2013-ban is szinte minden hétvégére biztosít ki-
kapcsolódási, művelődési, szórakozási lehetőséget látogatóinak.

Látjuk azt a fejlődést
a győri vállalkozásoknál,
ami további adóbevétel-
növekedést valószínűsít
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Győr északnyugati része jellemzően
családi házas övezet, amely az elmúlt
években szervesen kapcsolódott be a
város vérkeringésébe. A Jedlik Ányos
híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat
megépülésével infrastrukturális adott-
ságai is jelentősen javultak, de a jövő-
ben még ennél is nagyobb fejlődés vár
a területre. Mint ismeretes, a város el-
nyerte a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál rendezési jogát, és a Ber-
csényi liget szomszédságában valósul
meg az a nemzetközi színvonalú ver-
seny- és edzőközpont, amelyet Győr új
sportparadicsomaként is aposztrofál-
hatunk. A sporttelep mellett egy új út is
épül, ami összeköti Szigetet Pinnyéd-
del, ez még inkább megnyitja a város
központja felé az eddig kissé körülmé-
nyesen elérhető kertvárosi település-
részt. A terület fejlődésének az újvárosi
rehabilitáció is további lendületet ad.

Az Európai Unió által támogatott vá-
rosrehabilitációs program érinti töb-
bek között a Kossuth Lajos Általános
Iskolát, amelynek igazgatója, Papp
Gyöngyi úgy látja, a régi patinás épüle-
tek felújításával új fejezet nyílik a város-
rész életében. A szociális rehabilitáció
tovább erősíti a különböző egészség-
védelmi és esélyegyenlőségi progra-
mokat, amelyek mentén már eddig is
széles körű társadalmi összefogás ala-
kult ki. Mint mondja, sok civil szervezet
foglalkozik Újvárosban a témával, és az
iskola – amely egyébként épp március
14-én ünnepli fennállásának 140. év-
fordulóját  – is mindent megtesz azért,
hogy a szegényebb családok gyerme-
kei is részesüljenek a különböző kultu-

A város, ahol élünk

Az egészség sportos szigete
rális, egészségnevelési, sport- és
egyéb programokból. Lehetőségeiket
az új műfüves pálya és a tervezett köz-
lekedési park is szélesíti.

A társadalmi élet Győr-Szigetben
is pezsgőnek mondható. A városrészi
ünnepségek állandó résztvevője a
Márvány Dalkör, vezetője, Veszeliné
Németh Erzsébet 1996 óta él Sziget-
ben. Mint mondja, rögtön magával ra-
gadta a hely barátságos légköre. „Em-
lékszem, itt mindenki köszönt min-
denkinek, megálltunk az utcán beszél-
getni, és a közösségi érzés ma is jel-
lemző. Ennek egyik legfelemelőbb
példája a szigeti templom 300. évfor-
dulóján rendezett ünnepség volt,
amelyen a mi dalkörünk is fellépett.”
Úgy érzi, a Győr-Szigeti Nyugdíjas
Klub is olyan, mint egy nagy család,
ahová jó érzés tartozni. A Márvány
Dalkör munkásságát egyéb -
ként az elmúlt évben Szi-
get Szolgálatáért Díjjal is-
merték el. „Sokat jelent a
kitüntetés számunkra, kü-
lönösen azért, mert szere-
tett városrészünk szolgála-
tát ismerték el vele.”

Balicsné Halász Rita, a
pinnyédi bolt üzemeltetője
hat éve költözött családjá-
val az általa a nyugalom szigetének ne-
vezett városrészbe. Mint mondja, kez-
detben ódzkodott férje választásától,
ma már úgy gondolja, ez volt a legjobb
döntés, amit hozhattak. „Nagyon meg-
szerettem Pinnyédet, ami családias jel-
legével a nagybetűs otthon, ahonnan
mégis hamar elérhető a belváros. Jó itt
élni, a gyerekeket nyugodt szívvel lehet
kiengedni az utcára. A forgalom mini-
mális, hiszen csak az itt élők közleked-

nek erre.” Úgy látja, a tervezett, Piny-
nyédre vezető új út igazán hasznos fej-
lesztés, amely könnyebben elérhetővé
teszi otthonukat, a forgalmat mégsem
terheli rá a városrészre.

Szeles Szabolcs, a terület önkor-
mányzati képviselője gyermekkorától itt
él, és küldetésének tekinti ezen város-
részek régi rangjának visszaállítását:

– Itt nőttem fel, minden ideköt –
kezdi visszatekintését a képviselő. – A
Kossuth-iskolába jártam, ahol olyan
matematikatagozat működött, amely-
ből az országban csak kettő volt. Per-
sze a tanulás után az első utunk a grun-
dunkra vezetett, a mi esetünkben ez a
pinnyédi híd lábánál volt. Itt építettünk
focipályát és sötétedésig rúgtuk a bőrt.
Szinte minden utcához kötődik egy-
egy emlékem, ezért is szívügyem a te-
rület képviselete a városi közgyűlésben.

Már fiatalon úgy éreztem, hogy sok
győri kicsit lenézi a város ezen részét,
pedig Sziget is, Újváros és Pinnyéd is
rengeteg értéket rejt magában. Azt sze-
retném, ha ezt minden győri felfedezné,
mint ahogy mi gyermekkorunkban már
felfedeztük ezeket a szépségeket. Az el-
következő időszakban olyan fejleszté-
sek valósulnak meg nálunk, amelyek
révén visszanyeri régi fényét ez a terület.
A szociális rehabilitáció nagy lökést

adhat Újvárosnak, az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál Szigetet formálja át,
az új út pedig könnyebben elérhetővé
teszi Pinnyédet, miközben a csendes
környék nyugalmas miliője is megma-
rad. Ezek a változások átformálják a
győriek fejében a területről kialakult
képet, így nyerheti vissza egykori rang-
ját a városrész.

Szeles Szabolcs egyik legkedve-
sebb élménye az elmúlt időszakból a
szigeti templom 300. évfordulója, de
egy másik fontos momentumot is ki -
emelt: „Talán a legfelemelőbb pillanat
az volt eddigi képviselői megbízatásom
során, amikor bizonyossá vált, hogy vá-
rosunk rendezheti a 2017-es ifjúsági
olimpiát. Győriként büszkeséggel tölt el
az ötkarikás játékok rendezése, és
nagyszerű érzés belegondolni, hogy a
szomszéd utcában fog lobogni az olim-
piai láng. Bizonyára sokan tudják, hogy
körzetünkben valósul meg az olimpiai
központ olyan fejlesztésekkel, mint az
új városi uszoda, a teniszcentrum vagy
a torna- és a dzsúdócsarnok, amelyek
a jövőben a győriek mozgáslehetősé-
gét, a város sportját szolgálják majd.
Ezek tényleg olyan fejlesztések, ame-
lyek valóban újra bekapcsolják ottho-
nunkat a város vérkeringésének főára-
mába. Ha hozzáteszem, hogy szom-
szédságunkban található a Győr tüde-
jeként is aposztrofálható Püspökerdő,
akkor nyugodt szívvel mondhatom,
hogy az „Egészség, kultúra, innováció”
hárma sából a mi lakókörnyezetünk az
egészséget fogja megtestesíteni. A
sportos fejlesztések mellett a szociális
városrehabilitáció is ezt erősíti. Jó érzés
látni és átélni azt a folyamatot, ahogy
otthonunk Győr életének újra megha-
tározó területévé válik.

A fejlesztésekkel
visszanyeri régi

fényét Sziget,
Újváros és Pinnyéd
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A megyében 16.412 bűncselek-
mény történt tavaly, ez 1205-tel
kevesebb, mint egy évvel koráb-
ban. Felderítetlen gyilkosság
már 10 éve nincs, tavaly 5 ember -
ölés nyomozását fejezte be a
rendőrség.  A megyén át áramlik
a nyugatra igyekvők tömege, s a
régió vonzó a keletről érkezők
számára is, a bűncselekmények
több mint 30 százaléka írható az
utazó bűnözők számlájára.

A legtöbb bűncselekmény a megyében
– az összes eset csaknem fele – vagyon
elleni, többek között lopás, betöréses
lopás, gépkocsifeltörés. Ezeket követik
36 százalékkal a közrend elleni bűncse-
lekmények, személy ellen elkövetett
bűncselekmény az összes eset 7 száza-
léka volt tavaly. Mindezt a Győr-Moson-
Sopron megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője, Bánhalmi Zsolt ezredes
mondta Győrben tartott sajtótájékozta-
tóján a napokban.

Az ezredes hangsúlyozta: bár jönnek
bűnelkövetők, de a szervezett bűnözői
csoportok kialakulását már csírájában
igyekeznek elfojtani, így ez a tevékeny-

Minden második elkövető rendőrkézen
ség nem nyert teret. Azzal, hogy a
megye az ország területének 4,5 száza-
léka, a lakosság száma az országos 4,1
százaléka, a bűncselekmények 3,1 szá-
zalékát követik el szűkebb régiónkban.
Ezzel a megye a 6. legbiztonságosabb
az országban. Az összes bűncselek-
ményt tekintve minden második elköve-
tőt elfogott a rendőrség.

Gyilkosság 8 esetben történt, azok-
ban 10 ember halt meg, az elkövetéssel
gyanúsítható embereket minden eset-
ben elfogták. A rendőrség tavaly 5 em -
ber ölésben fejezte be a nyomozást. Az
ezredes hozzátette: 10 éven belül to-
vábbra sincs felderítetlen emberölési ügy.
A schengeni belső határon elfogott, il-

legálisan nyugat felé tartó migránso-
kat a megyei rendőrök fogták el, akár-
csak a legtöbb embercsempészt. Ki-
válóan dolgoztak a felderítők, 366
esetben indult nyomozás kábítószer-
rel kapcsolatos ügyben, 33 terjesztőt
fogtak el, s indítottak eljárást ellenük.

Az ország egyik leggazdagabb me-
gyéje vonzza a megélhetést keresőket,
sokan jönnek az ország keleti megyéiből,
többen itt, mások Ausztriában akarnak
boldogulni. A belső migráció hozza a
nem tisztességes szándékúakat is. De a
határ közelségével is élnek a bűnelköve-
tők. Ez eredményezi, hogy az összes is-
mertté vált bűncselekmény csaknem 30
százalékát utazó bűnözők követték el.

szerző: wurmbrandt andrás

Nemzetközi sajtótájékoztatón, mintegy 360
újságíró előtt értékelték a cég elmúlt évét
az Audi AG igazgatótanácsának tagjai. Az
ingolstadti rendezvényen a konszern győri
vállalatának vezetői is beszámoltak a 2012-
es eredményekről.

Bár a konszern éves sajtótájékoztatójának előestéjén
rendezett fogadáson egy bűvészmutatvány volt a fel-
vezető műsora, az Audi önjáró autója mégsem illúzió.
Néhány éven belül ugyanis akár a sorozatgyártása is
megkezdődhet annak a gépkocsinak, amelyik Ingols-
tadtban sofőr nélkül gurult a színpadra, és parkolt le
Rupert Stadler mellett. Az Audi AG igazgatótanácsá-
nak elnöke egy mobiltelefonnal hívta be az elektroni-
kus segédpilótával felszerelt A7-est. Az intelligens jár-
művezetőt segítő rendszer azonban nemcsak arra
képes, hogy sofőr nélkül begördüljön a parkolóház
valamelyik üres helyére, hanem arra is, hogy kvázi
mint egy robotpilóta „átvegye a kormányt” a szemét
pihentetni vágyó vezetőtől. A „jövő autójának” forga-
lomban való teszteléséhez szükséges engedélyekről
már tárgyalnak a német hatóságokkal, de például az
amerikai Nevada államban már szabadon próbálgat-
hatják az AG pilótái, hogy mire képes a nem minden-

Audi Hungaria: idén is kapnak
eredményrészesedést a munkatársak

napi négykerekű. Talán arra is, amire maga a kon-
szern volt 2012-ben, jelesül, hogy túlszárnyalja a vele
kapcsolatos terveket.

A világ több mint száz piacára szállító autógyártó
első embere szerint ugyanis a néhány országban ér-
zékelhető válság és az európai piac visszaesése elle-
nére a vállalat kiemelkedő termelési és értékesítési

darabszámot és árbevételt ért el. A négykarikás
márka mintegy 1,4 millió járművet értékesített és
48,8 milliárd euróra növelte árbevételét. És hogy hova
lehet még fejlődni? Rupert Stadler 2020-ra már több
mint kétmillió jármű kiszállításával számol, de idén is
a növekedés a cél. Ahogy nyilván Győrben is: az Audi
Hungaria Motor Kft.-nél a teljes vertikumú járműgyár
elindítása és az új A3-as gépkocsi sorozatgyártása
mellett azt tervezik, hogy húsz új motorgyártási pro-
jektet visznek el a sorozatgyártásig – erről már Tho-
mas Faustmann, a cég ügyvezetésének elnöke be-

szélt, amikor a tavalyi eredményeket ismertette. Ezek
szerint rekordmennyiségű, 1,9 millió motort gyártot-
tak 2012-ben, ezeket a Volkswagen-konszern 28 gyá-
rába szállították, legnagyobb mértékben az Audi AG
üzemeibe. A motorok 6,2 százaléka került Kínába.
Győrben 33 és fél ezer járművet szereltek össze, ki-
csivel kevesebbet, mint tavaly, ez a lassuló európai au-

tópiacnak köszönhető. Ennek okán a
cég tavalyi árbevétele is alacsonyabb
volt 2011-hez képest, 2012-ben 5,282
milliárd eurót értek el. A tájékoztatón el-
hangzott az is, hogy 117 beszállítótól
mintegy tízezerféle motoralkatrészt sze-
reznek be, de Axel Schifferer pénzügyi
igazgató rámutatott arra is, hogy tavaly
több mint egymilliárd eurót költöttek fej-

lesztésre, legnagyobb részben a gyárbővítésre. 
Dr. Knáb Erzsébet személyügyi igazgató a válla-

lat képzési programjait, a duális szakképzést mint
az utánpótlás sarokkövét emelte ki, ez egyébként
2012-től a cég projekt- és oktatóközpontjában fo-
lyik. A győri Audinál jelenleg mintegy 250 szakmun-
kás sajátítja el 13 választható szakma valamelyikét. 

Végezetül Thomas Faustmann bejelentette,
hogy a munkatársak eredményrészesedése idén
kéthavi átlagkeresetüknek felel meg, az összeget
májusban folyósítják. 

Rekordmennyiségű,
1,9 millió motort gyártottak
Győrben 2012-ben
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GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. április 4-én licit útján értékesíti a
• Győr, Apáca u. 3. I/1; társasházi lakás műemlék épületben; hrsz: 6830/A/1;

Alapterület: 50,28 m2; Kikiáltási ár: 9.100.000 Ft,
• Győr, Körte utcai beépítetlen területét (kertvárosias lakóövezet);

hrsz: 11948; Teleknagyság: 711 m2; Kikiáltási ár: 7.350.000 Ft + 27% áfa,
• győrszentiváni (zártkert) erdőit; hrsz: 45248/2, 45249/2;

Teleknagyság: 2.772 m2 és 2.847 m2, Kikiáltási ár: 16.857.000 Ft,

bérbe adja a
• Győr, Kispásztor u. 1. sz. alatti lakóház, udvar; Teleknagyság: 418 m2;

Épület: 2 szoba, komfortos, energetikai besorolása: G;
Kikiáltási ár: 62.500 Ft/hó bérleti díj.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Tel.: 96/500-239), valamint az interneten (www.gyor.hu
Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetők meg.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. április 4-én licit útján értékesíti
az alábbi ingatlanát:

• Győr, Eszperantó u. 32.;
Telephely; Hrsz: 4534/1;
Teleknagyság: 8.589 m2;
Kikiáltási ár: 393.000.000 Ft

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239),
valamint az interneten (www.gyor.hu) tekinthetők meg.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Az egyik legnépszerűbb kortárs írónőnk,
Jókai Anna volt Simon Róbert alpolgármes-
ter vendége a Szabadhegyi Találkozásokon.

Jókai Annával kapcsolatban nem lehet a kérdést ki-
kerülni, rokona-e Jókai Mórnak? „Semmilyen ro-
konság nincs köztünk, mégis kötődöm hozzá,
anyám korán megmutatta a műveit. Mikor elindul-
tam a pályán, az Élet és Irodalom akkori főszerkesz-
tője azt mondta, lehet, hogy maga tehetséges, de
ilyen névvel senki nem fogja megjegyezni. A kisör-
dög azt mondta bennem, majd én megmutatom
neked, igenis meg fogják jegyezni a nevem! ” – em-
lékezett vissza az írónő.

Jókai Annát már gyerekkorában is érdekelte az
írás, de a színészettel is kacérkodott. Utóbbiból nem
lett semmi, írni szerencsére elkezdett 30 fölött, mikor
már tanárként dolgozott. Addig azonban tett egy kis
kitérőt, főkönyvelő lett. „Nem voltam hős 1956-ban,
egy dolgot csináltam, amit egész életemben: beszél-
tem. És segítettem a Vöröskeresztben élelmet osz-
tani, láttam mindent, nagyon drukkoltam. A bukás
után a főnököm elsőként lépett be a pártba és ítélte
el azt a forradalmat, amiben maga is részt vett. Én
buta zöldfülű pedig megmondtam neki, hogy szé-
gyellje magát. Kirúgtak. Így lettem botcsinálta fő-

könyvelő”. Jókai Annát egy szociális foglalkoztatóba
küldték, remélve, egy átvizsgálás során kiderülnek a
hiányosságai, és komolyabban megbüntethetik. „Azt
az érzést, mikor a hónap végén minden szám egye-
zett, nem tudják elképzelni. A drága beosztottjaim,
akik öregek, betegek voltak, de könyvelni tudtak, vi-
gyáztak rám és tanítottak. Büszkén jelenthetem,
hogy szerintem az egyetlen magyar író vagyok, aki

„Mindig érkezik mentőkötél”
maga csinálja az adóját” – nevetett. A főkönyvelői
állás mellett elvégezte az ELTE magyar-történelem
tanár szakát, majd 14 évig tanított. „Nem ott zajlik az
igazi pedagógia, ahol jómódú családok gyerekei te-
szik le a feneküket a padba, hanem ahol nehéz körül-
mények között élő gyerekeket kell tanítani. Hálás va-
gyok, hogy ilyen iskolákba helyeztek”. Már akkor pró-
bálta írásba fordítani, amit fontosnak tart, de mint
mondja, a tanári és az írói munka különbözik. „Egy-
szer folyosós tanárként azt látom, hogy két fiú egy-
másba gabalyodik és tépik egymás fülét. A tanárnő
odamegy és szétválasztja a gyerekeket. Na de az író!

Az először megnézi az eseményt. Na ezt nem lehet
a pedagógiában. De abban Németh Lászlóval értek
egyet, hogy minden valamirevaló író végső soron ta-
nítani akar”. Első novellapublikációja sem szakadt el
az iskolától, Magyaróra címmel jelent meg. „Dolgo-
zott bennem a gyerekkori vágy, de nem akartam tu-
catember lenni, olyan, aki le tud írni néhány normális
mondatot és azt hiszi, ő találta fel a spanyol viaszt. El
voltam keseredve. Egy szeptemberi vasárnap leküld-
tem a gyerekeimet a játszótérre és ölembe vettem a
gyúródeszkát, íróasztalom nem volt. Azt mondtam,
ha most sem tudom megírni, amit annyira szeretnék,
ami úgy fáj és olyan szükség lenne arra, hogy a világ
értse, akkor abbahagyom, bedobom Isten köté-
nyébe, csináljon vele, amit akar. Megírtam a Magyar -
órát, másfél órás kis novella volt. Ez lett az én hét kraj-
cárom” – mesélte. Ezt még számos novella, regény,
esszé és vers követte, 1974 óta csak az írói hivatásá-

nak él, az egyik legnépszerűbb kortárs írónk. Fő
témái között szerepel az ember és a családféltés.
„Egyre többen gondolják, hogy csak véletlenül ide-
pottyantak, majd porrá válnak és előtte-utána nincs
semmi. Amíg pedig az élet tart, addig élvezni kell. Ez
mutatkozik meg a családszemléletben is. A szinglik,
egykék világát éljük, a fiatalok egy része kezdi azt
hinni, hogy a család nyűg. Hiba, hogy sokszor nem
jól beszélünk a családról. Röstellném magam, ha azt
mondanám, gyorsan házasodjatok meg, házasság-
ban élni egy lampionos kerti ünnepély életetek vé-
géig. Ez egy nagy hazugság. Családban, házasság-

ban élni nehéz munka. Ha úgy készülünk a családra,
hogy ez egy létfeladat, akkor egész más lesz. A há-
zasság az élet fontos összekapaszkodási területe.
Sokan félnek az alkalmazkodástól, pedig csak szere-
tetből kell megérteni és segíteni a másikat. Hálás va-
gyok, hogy fiatalon, 22 évesen szültem, így még
most is tudok adni az öt unokámnak.”

Azt is elárulta, szeretne egy memoárt írni, ha lesz
annyi ereje, hogy önmagát őszintén átvilágítsa. „Olyan
visszaemlékezést írnék, amely az elmúlt 20 év törté-
netét mutatja be a furcsa szemüvegen keresztül, amit
én spirituális realizmusnak nevezek.” Végül a követ-
kező szavakkal búcsúzott a közönségtől: le kell szok-
nunk arról, hogy azt mondjuk, kicsik vagyunk, úgysem
tudunk tenni semmit. Az apró dolgokon múlik min-
den! És ne feledjék, ha gödörbe kerülnek, és úgy érzik,
nincs tovább, mindig jön Isten mentőkötele. De ne-
künk kell megfognunk azt és felkapaszkodnunk!”

Házasságban élni
nem egy lampionos
kerti ünnepély
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Arra a kérdésre, miért szereti Győrt, Gyulai tanár úr mér-
nökemberhez illő, tételes választ ad. A felsorolás a város
pezsgő életével, erős gazdaságával kezdődik és a szépen
kiépített kerékpárutakon át jut el az olyan személyes emlé-
kekig, mint Ciprián atya egy régi előadása, a Hot Jazz Band
koncertje, vagy éppen egy tányér halászlé a Mosoni-Duna
partján. A tételekből a tanár úr életrajza is kirakható, ebben
az esetben egy gyerekkori élmény kívánkozik a lista élére.
Egy nagy utazás, az első győri kirándulás a hatvanas évek-
ből, az egri sportiskola tornászcsapatának tagjaként.

Gyulai István Egerben töltötte életének első két évtize-
dét, a Dobó-gimnáziumban érettségizett, majd beiratko-
zott a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol építőmérnöki
diplomát szerzett. Földmérésre szakosodott, ötödévesként
már óraadó volt azon a Szerb utcai műszaki főiskolán,
amely később Győrbe költözött, a Széchenyi-egyetem jog-
elődje lett. Azt mondja: „nálam nem születés, hanem vá-
lasztás kérdése volt, hol folytatom az életemet, hol terem-
tek magamnak és leendő családomnak egzisztenciát. A lá-
nyaim már itt születtek, ízig-vérig győriek. Egyikük esküvő-
jét folyóparti vendéglőben tartottuk, egy kis hajó vitte sé-
taútra az ifjú párt, az emberek a partról és a hidakról tap-
soltak, integettek. Feleségem velem együtt érkezett
Győrbe, s ma már nemcsak lokálpatrióta tanár, hanem
helytörténész is. Egyik diplomamunkáját Szabadhegyről
írta, a Műhely folyóirat közölte.”  

Gyulai István az oktatók első csapataival Győrbe ér-
kezve lakást kapott a várostól és izgalmas feladatokat a fő-
iskolától. Geodéziát tanított, de a hetvenes-nyolcvanas
évek szokása szerint fiatal mérnökként gyakorlati tapaszta-
latokat is szereznie kellett, ez ügyben fordult meg a vasút-

nál és a megyei földhivatalban. A mérnöki munkát soha
nem hagyta abba, részt vett egyebek mellett a Xantus-ál-
latkert feltérképezésében, a város környéki falvak vízellátá-
sát előkészítő felmérésekben, segítette az Audi-gyár gép-
telepítéseit, még olyan távoli helyeken is számítottak szak-
értelmére, mint a kínai Chang-Chun. A szakmai közéletben
is szerepet vállalt, jelenleg a hazai földmérők tudós társa-
ságának győri elnöke. A magyar mérnökkamara néhány
hete tüntette ki a „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatá-
sért” díjjal, elismerve életútjának eddigi törekvéseit és ered-
ményeit.  

A magyar felsőoktatás a nyolcvanas évek végén is-
merkedett meg a tanterv zöldítése című európai prog-
rammal, Győrben előbb környezetvédelmi szakirány,
majd környezetmérnöki tanszék indult.  Gyulai István ala-
pítóként vette ki a részét a tanterv kidolgozásából és
vagy fél tucat tantárgy oktatásából. Azt mondja, a kör-
nyezetvédelem a hatvanas évek ben, civil mozgalomként
kapott láng ra, s
a zöld szerveze-
tek ma is sike-
resen hívják fel
az emberek fi-
gyelmét boly-
gónk problémái -
ra. Ez így van
rendjén, de tud-
nunk kell, hogy az érdemi védelem nem polgári akciókra,
hanem a törvényi háttérre, az intézményrendszerre, a fel-
ügyelőségek, nemzeti parkok, vízügyi igazgatóságok há-
lózatára, a természettudományos és műszaki tudásra, a
zöld gazdaságra alapozva valósul meg. Ezekre a mun-
kákra képez szakembereket a Széchenyi-egyetem kör-
nyezetmérnöki tanszéke.

Dr. Gyulai István: Győrinek lenni
számomra választás kérdése volt

Az oktatók
első csapataival
érkezett Győrbe

A levegő
„Ha a környezet minő-
ségét a levegő, a talaj, a
víz, az élővilág állapota
szerint osztályozzuk,
akkor elmondható,
hogy Győr jó helyzet-
ben van, a mért szeny-
nyezettségi adatok rit-
kán lépik túl a megen-
gedett határértékeket.
A levegő kén-dioxid-
tartalma lecsökkent, a
porral akadnak időn-
ként gondok. Szeren-
csénk van, mert a fo-
lyómedrekben mindig
van légmozgás, az ural-
kodó északnyugati sze-
let a Püspökerdő meg-
szűri, megtisztítja.”  

A specialista
„A távérzékelés, a föld-
felszín-ábrázolás, a
környezetelemzés, az
állapotértékelés, a kör-
nyezetvédelem és a
környezeti informá-
ciós rendszerek tartoz-
nak a szakterületem-
hez. A doktori mun-
kám a precíziós mező-
gazdaság támogatása
távérzékeléssel téma-
körben készült, 2010-
ben védtem meg.”  

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?   
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szerző: földvári gabriella
fotó: design terminál

Fiatal divattervezők, a Gombold
újra pályázat döntőseinek friss
kollekcióit láthatja a győri kö-
zönség március 21-től egy hóna-
pon át a Napóleon-házban. A
részletekről Ács Zoltánnal, a
Design Terminál kreatív igazga-
tójával beszélgettünk. 

Ács Zoltán szerint a kiállítás egyik
legizgalmasabb kollekciója a ta-
valyi Gombold újra pályázaton
győztes, Zsindely fantázianévre
keresztelt ruhasorozat. Az al-
kotó, Farkas Anett a Szé-
chenyi-egyetem építész -
hallgatója, egyedülálló
mun káját Makovecz Imre
szellemisége és a népi építé-
szetben megjelenő szerkeze-
tek, geometriák és anyag-
használatok motiválták. Az
ifjú tehetség ruhái igazi fala-
pocskákból készültek.

A Design Terminál a
hazai kreatív ipar hasznára lét-
rehozott állami intézmény,
amely a Gombold újra pályázattal a

Győrbe hozzák a divatot
hagyományos magyar ruhák, öltözékek
iránti érdeklődést kívánta felkelteni a ter-
vező fiatalok körében. A kreatív igazgató
a pályázat másik, lényeges hasznának
nevezte, hogy a nagyközönség és a be-
fektetők is megismerhetik a hazai terve-
zők új, tehetséges generációját. 

Az első pályázat nyertese, Gyöngyösi
Renáta a következő évben már meghí-
vott tervezőként, saját márkáját mutatta
be a kifutón. A Gombold újra pályázaton
tűnt fel Erdei Gergő is, aki ma már szin-

tén saját márkanéven mutatja be
és árulja ruhakölteményeit. A
győri közönség tizennégy fiatal

új kreációja és kiegészítői
mellett fotókon és videón

láthatja az elmúlt évet
záró divatbemutató leg -

izgalmasabb pillanatait. 
Ács Zoltán arra is felhívta

a figyelmet, hogy a sikertörté-
net folytatódik, a divatterve-
zőknek idén közép-európai
szellemi és tárgyi értékekből,
hagyományokból merítve
kell mai trendeknek megfe-
lelő ruhákat és kiegészítőket
készíteniük. A Gombold újra
pályázat idei döntője június

8-án lesz a Millenárison.

szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

„A nemzetkarakterológia belső
megítélése arról szól, hogy a ki -
emelt nemzetelemek közül azokat
hangsúlyozzuk, amelyek különö-
sen sikeresek ránk nézve” –
mondta lapunknak dr. Bugovics
Zoltán szociológus.

A szakember elmondása szerint a 19–
20. században kezdődtek azok a kutatá-
sok, amelyek a nemzettudattal foglal-
koztak. Elsősorban azt vizsgálták, hogy
az egyének nemzeti viszonyban miképp
gondolkodnak, és mi az, amivel igazán
képesek azonosulni. „Tény, hogy ma az
egyik legerősebb identitásunk a nemzeti
identitás. Ebben benne van a büszke-
ségtudatunk is: magyarnak valljuk ma-
gunkat is és erre büszkék is vagyunk” –
hangsúlyozza a szociológus. 

„Minél távolabb élnek tőlünk, annál
inkább sztereotipikus képet festenek a
társadalmunkról. Tehát mit csinál a ma-
gyar? Gulyást eszik és lovagol. Ha ma-
gunkat jellemeznénk, a gulyást még
csak-csak megemlítenénk, de a lovakat
aligha. Nemzetkarekterünkben mégis
lovas nemzetként tartanak minket szá-

mon, amelyhez történelmünk nagymér-
tékben hozzájárul” – magyarázza dr. Bu-
govics Zoltán. 

Nemzeti tudatunk alappillérei – mint
a Himnusz és a Szózat – tiszta és egyér-
telmű jellemrajzot mutatnak magyar mi-
voltunkról. „Lényegesen különbözik a
himnuszunk a nemzetközi példáktól.
Éneklésekor hangot adunk önostorozó
szemléletmódunknak, tükröt tartva a
múlthoz kötődő sérelmeknek, vesztesé-
geknek” – mutat rá a szociológus. 

Érdekes kérdés azonban, hogy ma-
gyarként mit gondolunk magunkról és mi
az, ami miatt felnézhetnek ránk? „A ma-
gyar identitás alapvetően pozitív ele-
mekre épül a negatív aspesktusok elle-

Gulyást eszik és lovagol a magyar

nére is. Tehetségesnek tartjuk népünket,
mi vagyunk azok, akik bármilyen körül-
mények között megélünk, illetve közvet-
lenek vagyunk a világ felé. A szlovák–ger-
mán–latin gyűrűből kiemelhető az egyedi
anyanyelvünk. Büszkék vagyunk művé-
szeinkre, tudósainkra, és nem utolsó sor-
ban a szép országunkra. Kultúránkat, tu-
dásunkat a szomszédos népek is méltat-
ják, ismerik azokat a nagy magyar neve-
ket, akik nélkül nincs nemzetközi tudomá-
nyos élet. A rólunk kialakított nemzetka-
rakter azon is múlik, hogyan adjunk el
magyarságunkat a világban, milyen az or-
szágimázsunk. Így a nemzetkarakteroló-
gia már nem egy passzív értékítélet” –
teszi hozzá dr. Bugovics Zoltán. 

www.robinsontours.hu
TOVÁBBI 5% KEDVEZMÉNY

EGYES UTAKRA!
ÚJ 7 és 10/11 éjszakás turnusok

Pozsonyból is repülővel!
BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

BULGÁRIA POZSONYBÓL

Hotel Blue Sky 3*, AI
92 911 Ft-tól/fő/7 éj*
Hotel Strandja 4*, AI
77 976 Ft-tól/fő/7 éjt*

Hotel Sunny Garden 3*, R
49 886 Ft-tól/fő/7 éj*
Hotel Diamond 4*, FP
58 938 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Bilyana Beach 4*, AI
119 537 Ft-tól/fő/7éj

Alanya Kleopatra Melissa H. 3*, AI
95 512 Ft-tól/fő/7 éj*
Monte Carlo 4* AI
97 148 Ft-tól/fő/7 éj*
Club Insula 5* UAI
144 610 Ft-tól/fő/7 éj*

TÖRÖKORSZÁG POZSONYBÓL
(POZSONY–ANTALYA)

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!

Reptéri parkolás foglalható!
*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket! E
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HIRDETÉS  MÁRCIUS 15.

Március 15-én az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc hőseinek emlékére rende-
zendő városi ünnepségek ideje alatt a rendőr-
ség ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el
10.30 és 11.30 óra, valamint 17.30 és 20.30 kö-
zötti időben a Szent István úton a Munkácsy út
és Baross híd, az Aradi vértanúk útján a Révai
út és Szent István út között; a Jókai út Révai út
és Szent István út, valamint Árpád út és Szent
István út közötti szakaszán. A lezárt útsza-
kaszra mindennemű jármű behajtása tilos!

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

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

A helyi autóbuszjáratok módosított útvona-
lon közlekednek, és nem érintik a Révai Miklós utca
– Városháza – Aradi vértanúk útja, Megyeháza – Hon-
véd liget – Gárdonyi Géza utca megállóhelyeket.

Az 1, 6, 7, 11, 11B, 17A, 37 vonalak járatai Ná-
dorváros és Marcalváros felől a Baross Gábor hídig
eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Szent István
út – Teleki László utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Aradi
vértanúk útja terelőútvonalon érik el a Virágpiacot és
a Zechmeister utcát, és megállnak a Baross Gábor
híd, belvárosi hídfő és a Bajcsy-Zsilinszky út megálló-
helyeken. Visszafelé a járatok a Munkácsy Mihály utca
– Árpád út – Teleki László utca terelőútvonalon közle-

Forgalmi változások március 15-én
kednek, és megállnak az Árpád úton, a megyeháza
mögött létesítésre kerülő ideiglenes megállóhelyen.

A 2-es járatok Bartók Béla út, munkaügyi köz-
pont megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. A
Zöld utca felé a Bartók Béla út – Buda utca – Tihanyi
Árpád út – Eszperantó út – Zrínyi utca útvonalon köz-
lekednek, nem érintik a Hunyadi utca, autóbusz-állo-
más megállóhelyet, de fel- és leszállást biztosítanak
a Buda utca és Nádor aluljáró megállóhelyeken.

Az 5-ös vonal járatai a Roosevelt utca (Bar-
tók-emlékmű) megállóhelyig eredeti útvonalukon
közlekednek, majd a Buda utca – Tihanyi Árpád út
– Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon fordul-
nak meg. Ennek megfelelően nem érintik a Bartók
Béla út, Kristály étterem megállóhelyet, viszont le-
szállási lehetőséget biztosítanak a Buda utca –
Nádor aluljáró – Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyeken. A járatokra a Bartók Béla út, mun-
kaügyi központ megállóhelyen lehet felszállni.

A 14, 17, 17B vonalak járatai Gyárváros
felől a Szent István út, Iparkamara megállóhelyig
eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Teleki
László utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Aradi vérta-
núk útja terelőútvonalon érik el a Virágpiacot és
a Zechmeister utcát, és megállnak a Bajcsy-Zsi-
linszky úton. Visszafelé a járatok a Munkácsy Mi-
hály utca – Árpád út – Teleki László utca terelő-
útvonalon közlekednek, és megállnak az Árpád
úton, a megyeháza mögött létesítésre kerülő ide-
iglenes megállóhelyen. 

Az Audi szerszámgyártól 18.10 órakor in-
duló 12-es autóbuszjárat, valamint a 18.04 órakor
az Ipari Parktól induló 38-as járat a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyre érkezik.

A 22, 22A, 22Y vonalak járatai Marcalváros felől
a Baross Gábor út, Szigethy Attila út megállóhelyig ere-
deti útvonalukon közlekednek, majd a Wesselényi utca
– Buda utca – Tihanyi Árpád út – Eszperantó út – Bar-
tók Béla út útvonalon közlekednek. Ennek megfelelően
Marcalváros, Ménfőcsanak felé nem érintik a Baross
Gábor út, Szigethy Attila út megállóhelyet, viszont
megállnak a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) és a
Bartók Béla út, vásárcsarnok megállóhelyeken, a vá-
rosközpont felé pedig leszállási lehetőséget biztosíta-
nak a Buda utca – Nádor aluljáró – Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyeken. A Marcalváros,
Ménfőcsanak felé induló járatokra a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyen lehet felszállni.

A 8, 30, 30A, 31 járatok a Bartók Béla út, mun-
kaügyi központ megállóhelyről indulnak és oda ér-
keznek. Mindkét irányban a Baross Gábor hídon át
közlekednek, így Gyárváros felé felszállási lehetősé-
get biztosítanak a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő
megállóhelyen, a belváros felé pedig a Szent István
út, Iparkamara (bútorbolt) megállóhelyet is érintik.

A terelés ideje alatt a Baross Gábor hídon át, a Belváros
irányába közlekedő helyi autóbuszok kivétel nélkül meg-
állnak a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő megállóhelyen.

A terelés által nem érintett megállóhelyeken a járatok
az érvényes menetrendnek megfelelően közlekednek.

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 kedvezőtlen időjárási előrejelzések miatt kérjük, az előadás előtt figyelje a Győr+ Rádió,
a www.gyorplusz.hu és a www.gyor.hu híradásait a rendezvény esetleges elmaradásáról!
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szerző: földvári gabriella
fotó: n. h. a.

Németh Hajnal Auróra önálló kiállí-
tása március 9-én nyílt a Magyar Ispi-
tában. A művésznőtől megszokott, fi-
gyelemre méltó performanszra szá-
míthatunk. Ezúttal életünk, világunk
túlzásaira hívja fel a figyelmet, meg-
mutatva jelenünk jó és rossz oldalát,
keresve az arany középutat. A mű-
vésznő szerint elképzelt, negatív jövő-
képünk szép lassan megvalósítja ön-
magát, alakot ölt, egyre kézzelfogha-
tóbbá válik. A tárlat arra kívánja fel-
hívni a figyelmet, hogy most még jóra
fordítható a kommunikációs forrada-
lom, jó irányba terelhetjük azokat a vál-
tozásokat, amelyek saját és utódaink
jövőjét jelentik.

A Pompei 2.0 cím nem riogatni
akar, a művésznő nem a Vezúv időszá-
mításunk előtti kitörésének katasztró-
fáját állítja párhuzamba napjaink ve-
szélyeivel. Egyszerűen arról van szó,
hogy Németh Hajnal Aurórát megih-
lették a Pompejiben feltárt, konzervá-
lódott emberi maradványok. Ott az ál-
dozatokat gipszbe öntve, utolsó moz-
dulatukat megörökítve mutatják be a
turistáknak, míg a POMPEI 2.0 című
győri kiállításon a mai kor emberei je-
lennek meg életnagyságú papírszob-
rokként. Nincs karakterük, egyénisé-
gük, bárki magára ismerhet bennük.

A kiállítás március 31-ig látogat-
ható, két alkalommal különleges tár-
latvezetésre is indulhatunk a mű-
vésznővel. 

Pompei 2.0

Vendégünk Bobby McFerrin 
szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Egyedülálló koncertet ad a Győri
Filharmonikus Zenekar az ameri-
kai énekes, Bobby McFerrin fellé-
pésével. Az egyetemi csarnokban
március 16-án 20 órakor kezdődő
koncert részleteiről Fűke Géza, a
filharmonikusok igazgatója, Ber-
kes Kálmán, a zenekar művészeti
vezetője és Bogdán Gomilko, a
Live Sound zenei menedzsere tar-
tott sajtótájékoztatót. 

A sajtótájékoztatón Fűke Géza elmondta,
hogy a győri zenekar ilyen nagyszabású
produkcióban még nem vett részt, ek-
kora világsztárral még nem koncertezett.
A szombat esti eseményt egyéves szer-
vezőmunka előz te meg. Bogdán Go-
milko, a Live Sound zenei menedzsere
hangsúlyozta, Bobby McFer rin a zene-
kar minőségi munkáját megismerve fo-
gadta el a felkérést, idén ilyen jellegű pro-
dukciót nem is vállalt többet. Az énekes
a koncert első részében maga vezényli a
győri filharmonikusokat.

A menedzser kulisszatitkokat el-
árulva elmondta, az énekes soha nem

ad sem személyesen, sem telefonon in-
terjút, kizárólag e-mailben kommunikál
a médiával. Vigyáz a hangjára, speciális
légtisztító berendezésre van szüksége.
A szobájában nem lehet televízió, bioter-
mékeket fogyaszt és nem iszik alkoholt.

Berkes Kálmán arról beszélt, óriási
öröm és megtiszteltetés egy ekkora

sztárral dolgozni, felejthetetlen show-ra
számíthat a győri koncert közönsége. A
zenekart a művészeti vezető tanítja be,
hiszen a sztárral csak egy napig próbál-

hatnak. Felcsendül többek között Mo-
zart G-moll szimfóniája és Vivaldi kettős-
versenye, amelyben az első csellót a
győri Juhász Viktor játssza. A közönség
élőben élvezheti, ahogy McFerrin mellé-
nek ritmikus ütögetésével különleges
hangszer-imitációkat hoz létre. A sztár
várhatóan egyedülálló a capella előadás-

módjával, négyoktávnyi hangterjedelmé-
vel is elkápráztatja majd a klasszikus ze-
nére, a dzsesszre, a zenei világ ér de kes -
sé  gei re nyitott közönséget.

KULTÚRA HIRDETÉS

Early C°mfort akció!

Klimatizálás felsőfokon!

Kovácsoljon elŐnyt a kiemelkedŐ
Daikin minŐség és a kedvezŐ árak

párosításából!

Akció idŐtartama: 2013. március 5–28.

HIVATALOS DAIKIN PARTNER:

Anemo Optima Kft.
9025 Győr Tarkarét u. 67.

Telefon: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
anemooptima@gmail.com

www.klimatizal.webnode.hu
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KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  
A RÉGISÉGVÁSÁR március 17-én 7 órától
14 óráig várja közönségét az Árkád bevásárló-
központ mögötti piactéren. Ez lesz az év első
győri vására, amit minden hónap harmadik va-
sárnapján újabb követ. 

A MŰHELY folyóirat egyetemi különszámának estje már-
cius 18-án 17 órakor kezdődik a Zichy-palotában. A házi -
gazda Villányi László költő, főszerkesztő, köszöntőt mond dr.
Szekeres Tamás, a Széchenyi-egyetem rektora. Az esten
közreműködnek: Czigány Tamás építész, Honvári János tör-
ténész, Ittzés Gergely fuvolaművész, Radosza Attila képző-
művész, Rechnitzer János közgazdász, Ruppert István or-
gonaművész, Szabó Balázs muzikológus, Szakál Gyula tör-
ténész, politológus, Szoboszlai-Kiss Katalin filozófiatudós,
Tolnay Imre képzőművész, Varga Balázs történész, Winkler
Csaba dokumentátor, kutató, Winkler Gábor építész. 

SELYEMFESTÉS. A Gyermekek Háza
felnőtt kézműves klubjában a selyemfes-
tés tudományába pillanthatnak be az ér-
deklődők. A március 22-én 16 órakor
kezdődő foglalkozáson való részvételhez
előzetes bejelentkezés szükséges:
96/518-032 vagy info@gyhgyor.hu.

ÉLTETŐ ELEMÜNK, A VÍZ
címmel kortárs képzőművészek
munkáiból nyílik kiállítás március
19-én 17 órakor a Gyermekmúze-
umban. A víz világnapja apropó-
ján rendezett tárlat a vizet, mint az
élethez nélkülözhetetlen, ősi ele-
met mutatja be. Kiállít Alexandra
Georgina, Bíró Botond, Böröcz
Petra, Farkas Rita, Fábián Erika,
Frank Józsa, Gintner Csilla, Hegyi
Orsolya, Molnár Mercédesz és
Wohlfart Richárd. A tárlat április
30-ig, hétfő kivételével 10 és 18
óra között látogatható. 

AZ ISMERŐS ARCOK zenekar lép fel március
16-án, szombaton este a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban. A kaput 19 órakor nyitják.  

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS. A
Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum kiállítóhelyei már -
cius 15-én ingyenesen fogadják
a látogatókat. Az Esterházy-pa-
lota (Király u. 17.), a Magyar Is-
pita (Nefelejcs köz 3.) a Püspöki
Udvarbíró-ház (Apor Vilmos
püspök tere 2.), a Kreszta-ház,
(Apáca u. 1.), a zsinagóga (Kos-
suth u. 5.) 10 és 18 óra között
tart nyitva. Az Apátúr-ház (Szé-
chenyi tér 5.), a Fruhmann-ház
(Kiss János u. 9.), a Vastuskós
ház (Kiss János u.) 10 és 16 óra
között látogatható. A Napóleon-
ház (Király u. 4.), a Várkazamata
(Bécsi kapu tér 5.) és a Rómer-
terem (Teleki u. 21.) zárva lesz.

A KÖNNYEZŐ KEGYKÉP ÜNNE-
PÉN, március 16-án, szombaton 11
órától püspöki szentmise lesz a bazi-
likában. Szentbeszédet mond dr.
Obbágy László görög katolikus teo-
lógiai tanár. A Zichy Ferenc Látoga-
tóközpont 10 órától 22 óráig várja az
érdeklődőket, 18 óráig tárlatvezetés-
sel, kedvezményes jegyárakkal és
filmvetítésekkel. Az Egyházmegyei
Kincstárban 15 órakor kiállítás nyílik
és könyvbemutató lesz. Este hétkor
a bazilikában Vedres Csaba Stabat
Mater című, a győri könnyező Szűz -
anya kegyképének tiszteletére írott
kórusművének ősbemutatója kezdő-
dik a Palestrina-kórus előadásában.  

PILLANATKÉPEK. Tíz műalkotás tekinthető
meg dr. Radnai Béla műgyűjteményéből Fülöp
Szabolcs tárlatvezetésével az Esterházy-palotában
március 19-én fél öttől. A Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum új programsorozatot szervez
„Ha kedd, akkor Rómer Múzeum!” címmel. A kü-
lönleges tárlatvezetések a megújult intézmény ál-
landó kiállításainak értékeit mutatják be.  

A MEDITÁCIÓS KLUB március 22-i
foglalkozásának témája: élet és halál
miszté riuma. Az ingyenes klubfoglalkozá-
sok péntekenként 17-től 19 óráig tartanak,
helyszín: kereskedelmi és iparkamara.

A HUNOK íjfeszítő harcászatáról tart
előadást Horváth Gábor hadtörténész
március 20-án, szerdán 17 óra 30 perc-
kor a ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban. 

A Hazárd keringő című komédiát láthatják az érdeklő-
dők Dósa Zsuzsa és Rubold Ödön főszereplésével a Bar-
tók Béla Művelődési Központban március 23-án 19 órától.
Jegyek a Tourinformnál és a BBMMK-ban kaphatók. 

A FRANKOFÓN
FESZTIVÁL prog-
ramjaként Mimi Blais
kanadai ragtime-zon-
gorista ad koncertet
március 18-án 18 órá-
tól a volt zsinagógá-
ban. A La Comédie du
paradoxe  (A színész-
paradoxon) című, fran-
cia nyelvű színdarabot
március 26-án 17 óra-
kor láthatják az érdek-
l ő d ő k  J e a n - M a rc
Chotteau és Eric Leb-
lanc előadásában a
Czuczor Gergely Ben-
cés Gimnáziumban.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 16., SZOMBAT
M1
05:40 Hajnali gondolatok
05:45 Világ+Kép (12)
06:15 Magyar gazda
06:45 Forma-1 Ausztrál Nagydíj - 

Időmérő edzés 
08:15 Híradó
08:25 Sporthírek
08:30 Időjárás-jelentés
08:35 Van Más Kép
09:05 Történetek a nagyvilágból  
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Forma-1 Ausztrál Nagydíj
13:50 Telesport 
15:55 Vörös tűzhangya - 

A legyőzhetetlen hadsereg
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kém a szomszédban  
21:50 Szeretettel Hollywoodból  
22:20 Válaszcsapás  
23:50 Brooklyn törvényei  

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

velünk élnek  
12:10 Házon kívül  
12:45 Autómánia
13:25 Az utazó  

14:25 A hős legendája  
15:25 A hős legendája  
16:20 A bambanő  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 A tiltott királyság  
21:30 Max Payne - Egyszemélyes 

háború  
23:30 Kiadatás  
01:50 Kaméleon  

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 Autóguru  
13:30 Herkules  
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 visszatér  
22:00 Amerikai pite: A szerelem 

Bibliája  
23:55 Helix - Újralőve  
01:45 Astro-Világ Éjjel
02:45 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Századfordító magyarok 
08:00 Élő egyház
08:30 Isten kezében 
08:55 Kerekek és lépések 
09:45 Vidékességek 
10:15 Székely kapu  
10:45 Ménes élet  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Noszvaj 
12:50 Éjjel-nappal jazz  
14:15 Hagyaték 
14:40 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:30 Kerek Ferkó  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!? 
19:30 Futótűz  
20:20 Anyátlanok  
22:00 Dunasport
22:15 Napok, évek, századok  
23:10 MüpArt - Gryllus Dániel 

és barátai  
01:05 Koncertek az A38 hajón  
02:00 Vers
02:05 Himnusz

MÁRCIUS 15., PÉNTEK
M1
05:23 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 P'amende
06:25 Esély
06:55 Ma Reggel
09:00 „A haza minden előtt”
13:05 Hírek
13:10 XX. századi költők a XIX. 

századról
13:40 Vers mindenkinek 
13:45 1848. március 15. - 

A beavatások kora 
14:15 Haraszthy
14:55 Ghymes '30 Fényév' 
16:10 Az Országgyűlés védelmében
16:40 A kőszívű ember fiai

19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Pillangó  
22:00 Bánk bán  
00:00 Petőfi '73  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:30 Míg a halál el nem választ  
11:05 Míg a halál el nem választ  
11:35 Szabadság, szerelem  

13:45 Hook  
16:30 Aranyeső Yuccában  

Buddy megmenti a gazfickó
Girolamót, aki rendszerint
akkor tűnik fel, amikor ő épp
evéshez látna. Mivel pénzük
nincs, az útjuk során zsákmá-
nyolt bőröndben bíznak, ami-
ben azonban arany helyett or-
vosi műszereket találnak. 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Ausztrália  
22:05 Mint a tűz  
00:05 Kaméleon  
01:10 Gasztrotúra 

04:40 Segíts magadon! 
05:05 Műsorszünet
06:00 Tv2 matiné
09:35 Bajkeverő majom - Boldog 

karácsonyt majom módra! 
10:35 Kung Fu Panda ünnepe  
11:05 Sky Kids - Az ég lovagjai  
13:00 Szabadnak született: 

Az új kaland  
14:50 Az Ezüst-tó kincse  
16:55 Elvitte a víz  
18:30 Tények
19:00 Indiana Jones és a 

kristálykoponya királysága  

21:25 Az Amazonas kincse  
23:25 Út a szívhez  
01:20 Kettős ügynök  
02:15 Elvitte a víz  

05:25 Gazdakör
05:35 Slovenski Utrinki
06:05 Kvartett
06:35 Szabadság, szerelem
07:20 Szerelmes földrajz
08:00 A szabadság asszonyai 
08:45 Használni, s nem ragyogni 

akarok!
09:05 Élő népzene 
09:35 Székely Golgota 
11:00 Unitárius istentisztelet közvetí-

tése Sepsiszentgyörgyről
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Ezernyolcszázengyvennyolcba...
12:25 Hungária Kávéház  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Hídember  
17:20 Egy ünnep születése - 

Március 15. utóélete
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Ünnepi stúdió
20:10 Egy magyar nábob  
21:40 Kultikon - Különkiadás
22:10 Dunasport
22:15 Éljen a magyar szabadság!
23:10 Wallander  
00:45 Koncertek az A38 hajón  
01:40 Vers
01:45 Himnusz

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Két cica konyhája 
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
19:20 Konkrét 
19:30 Beszélgetés Borkai Zsolt

polgármesterrel
20:00 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
20:05 Pomodoro 
20:15 Épí-tech
20:45 Híradó
21:05 Konkrét 
21:15 Beszélgetés Borkai Zsolt

polgármesterrel
21:45 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
21:50 Pomodoro 
22:00 Épí – tech 
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
09:20 Konkrét 
09:30 Beszélgetés Borkai Zsolt

polgármesterrel
10:00 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
10:05 Pomodoro 
10:15 Épí – tech 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
16:30 BCTV 
17:00 Telemarketing 
18:00 Győr+ Sport 
18:55 Konkrét 
19:10 Kitekintő
19:40 Konkrét 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Győr+ Sport 
21:05 Konkrét 
21:20 Kitekintő
21:50 Konkrét 
22:05 Made In Hungary 
22:20 BCTV 
22:50 Telemarketing 
23:50 Képújság

GYŐR+ TV

RTL Klub, március 15., péntek, 18:55

Ausztrália
Amerikai–ausztrál romantikus kalandfilm

Az 1930-as évek végén Sarah
Ashley férje Ausztráliában pró-
bálja eladni az utolsó birtoku-
kat, egy marhalegelőt. Mivel
lassan halad az ügy, az asszony

utána utazik a távoli földrészre, hogy kezébe vegye a
dolgok intézését. Darwin városában azonban a férje he-
lyett a nyers modorú, durva marhatenyésztő várja. A ke-
gyetlen ügyintéző, Neil Fletcher összejátszik a marha-
báró Carneyvel, hogy megszerezzék Sarah földjét. 

Duna Televízió, március 15., péntek, 15:00

A Hídember
Magyar történelmi film

A film története 1820 és 1860 között játszódik a Habs-
burg Monarchiában és egy különleges szellemi képes-
ségekkel és anyagi háttérrel született, magyar arisztok-
rata életét mutatja be. A Napóleon bukása utáni évek-

ben az ifjú Széchenyi gróf könnyelműen
elcsábítja bátyja feleségét és az ezt kö-
vető botrány tönkreteszi tiszti karrierjét.
A megszégyenített asszony hirtelen ha-
lála végzetesen megváltoztatja a léha fia -
talembert.

Duna Televízió, március 16., szombat, 16:30

Kerek Ferkó
Fekete-fehér, magyar romantikus film

Kerekházy Ferdinánd földbirtokos egy
szívroham után hazahívja külföldről fiát,
Kerek Ferkót, aki konzervatív apja meg-
döbbenésére egy vagon gépet küld előre,
hogy ezek segítségével öntözési rendszert
hozzon létre, s a szikes, alig termő földeket
termővé varázsolja. Az öreg gróf hallani sem akar fia ter-
veiről, azt szeretné, ha Ferkó elvenné Zólyomi baronesse-t.
Mivel erre fia nem hajlandó, kitagadja. Kitartó munkával
mégis sikerül megvalósítani az öntözési tervet. 
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07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro 
08:10 KultÓra 
09:05 Konkrét 
09:15 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
09:20 Beszélgetés Borkai Zsolt

polgármesterrel
09:50 Épí-tech 
10:20 BCTV 
10:50 Telemarketing 
11:50 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
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 19., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:45 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Hacktion Újratöltve  
14:20 Gyerekjáték a számítógép 
14:30 Ízőrzők: Kalaznó 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:55 A szenvedélyek lángjai  
16:40 Rex felügyelő  
17:30 Híradó
17:40 Ridikül  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:05 Géniusz, az alkimista  
22:00 Az Este
22:35 Cambridge-i kémek  
23:40 Híradó
23:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:40 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden Reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  
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  
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  
00:05 Reflektor  
00:25 Kaméleon  

06:00 TotalCar  
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  
16:55 Csapdába csalva  
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 Trópusi vihar  
23:40 Hősök  
00:40 Update Konyha  
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:20 Táncalak  
03:30 TotalCar  

MÁRCIUS 18., 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 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai  
16:35 Rex felügyelő  
17:30 Híradó
17:40 Ridikül  
18:30 Maradj talpon!  
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 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden Reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
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  

Az FBI egy tábor területén ta-
lálja meg Scott, a viharűző
holttestét. A férfi a tornádók
szerelmese volt, és egy külön-
leges járművel a vihar belsejét
is biztonsággal tudta vizsgálni.
Booth nem vallja be Brennan-
nek, hogy felkeresi a tornádó -
űzőket, mivel félti terhes fele-
ségét a vihartól.

22:30 A főnök  
23:35 A hatalom hálójában  
00:35 Reflektor  

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
14:55 Walker, a texasi kopó  
15:55 Amit a szív diktál  
16:55 Csapdába csalva  
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 A kezdetek kezdete  
03:20 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu  
07:00 Kultikon - Különkiadás 
07:30 Híradó 
07:35 Heti Hírmondó
08:00 Felelet az életnek  
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés  
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:25 Hagyaték 
11:00 Angyalbőrben  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Labdarúgó-mérkőzés
18:35 Híradó 
18:55 Dunasport
19:00 Időjárás-jelentés
19:05 Közbeszéd
19:35 Angyali érintés  
20:25 Hírek
20:30 Dunasport
20:40 Dokureflex
21:05 A hatalom cinizmusa  
22:55 Kultikon  
23:10 Sportaréna 
23:40 Koncertek az A38 hajón 

MÁRCIUS 17., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj - 

Futam 
09:00 Katolikus krónika
09:40 „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!” 
09:50 Útmutató
10:15 Fordulópont
10:30 Református magazin
10:55 Evangélikus ifjúsági műsor
11:05 Csodát termő hit 
11:30 Mai hitvallások 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Hatalmas aranyos  
14:10 Telesport 
14:40 Forma-1 Ausztrál Nagydíj - 

Futam
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Maradj talpon!  
21:40 Ütközések  
23:30 MüpArt classic - Liszt-est 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop
11:25 Gasztrotúra 
11:50 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:30 Dirty Dancing  
13:30 Tuti gimi  
14:30 A tiltott királyság  

16:35 Mintamókus  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Kéjjel-nappal  
22:05 Golyózápor  
23:45 Portré  
00:25 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  
13:25 Zsaruvér  
14:15 Hawaii Five-0  
15:05 Lángoló Chicago  
16:05 A múmia visszatér  

18:30 Tények
19:00 Napló  
20:00 Transformers: A bukottak 

bosszúja  
22:50 A hálózat csapdájában 2.0  
00:40 Április bolondja  
02:30 Astro-Világ Éjjel
03:30 Napló  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Életem Afrika 
07:40 Világ-nézet
08:35 Új nemzedék  
09:05 Hagyaték 
09:30 Felelet az életnek  
10:00 Száműzött magyar irodalom
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Unitárius istentisztelet közvetí-

tése Sepsiszentgyörgyről
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Domoszló 
12:45 A papiros története 
13:05 Csempészek  
14:25 Talpalatnyi zöld 
15:00 Hazajáró 
15:30 Hogy volt!? 
16:25 Aranypáva  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Ciklámen  
21:00 Kárpáthy Zoltán  
22:20 Dunasport
22:30 Klubszoba
23:25 A mintaférj  

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 Rába ETO–Haladás futsal

NB1-es rájátszás 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

08:55 Műsorkezdés
09:00 Győr+ Sport 
09:55 Konkrét 
10:05 Kitekintő 
10:35 Konkrét 
10:45 Made In Hungary 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Műsorzárás 
16:40 BCTV 
17:10 Telemarketing 
18:10 Két cica konyhája 
18:40 Pomodoro 
18:50 KultÓra 
19:45 Konkrét 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
20:00 Beszélgetés Borkai Zsolt

polgármesterrel
20:30 Épí-tech 
21:00 Pomodoro 
21:10 KultÓra 
22:05 Konkrét 
22:15 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:20 Beszélgetés Borkai Zsolt

polgármesterrel     
22:50 Épí-tech 
23:20 BCTV 
23:50 Telemarketing 
00:50 Képújság

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon  
08:30 Híradó 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 MacGyver  
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:50 Kiskirályok  
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Hallgass a szívedre!  
22:50 Kultikon  
23:10 Porrá leszünk  
00:00 Porrá leszünk  
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:45 Vers
01:50 Himnusz
01:55 Hírek
02:00 Közbeszéd
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MÁRCIUS 21., 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
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Gasztroangyal  
14:45 A hangyák mindent tudnak  
15:00 Forrás-befoglalás 
15:10 Boston Legal - Jogi játszmák  
15:55 A szenvedélyek lángjai  
16:40 Rex felügyelő  
17:30 Híradó
17:40 Ridikül  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:25 Munkaügyek - IrReality Show  
22:00 Az Este
22:30 Nemzeti Nagyvizit
23:00 A rejtélyes XX. század  
23:30 Híradó
23:45 Boston Legal - Jogi játszmák  
00:30 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  
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  
22:30 A rejtély  
23:30 Brandmánia  
00:10 Reflektor  
00:25 Totál szívás  
01:25 Infománia  

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
14:55 Walker, a texasi kopó  
15:55 Amit a szív diktál  
16:55 Csapdába csalva  
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 Felvéve  
23:25 Zűrös szerelmek  
00:25 Update Konyha  
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:05 Felvéve  
03:35 Segíts magadon! 

MÁRCIUS 20., 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 Párizsi helyszínelők  
14:15 Útravaló
14:30 Ízőrzők: Hajdúhadház 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák  
15:55 A szenvedélyek lángjai  
16:40 Rex felügyelő  
17:30 Híradó 
17:40 Ridikül  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:05 Életművész  
22:00 Az Este
22:35 Summa
23:05 Múlt-kor  
23:35 Híradó
23:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
00:35 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden Reggel 
09:20 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  
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  
21:30 Szulejmán  
22:45 Házon kívül  
23:20 Reflektor  
23:35 Árvaház  

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
14:55 Walker, a texasi kopó  
15:55 Amit a szív diktál  
16:55 Csapdába csalva  
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  
23:45 Én is karcsú vagyok  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 Astro-Világ Éjjel
02:00 Álomcsapat  
03:50 Babavilág  

06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon  
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó
08:35 Angyali érintés  
09:25 Táncvarázs 
10:20 Közlekedés XXI. 
10:45 Kiskirályok  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Hungária Kávéház  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 A világ metrói 
15:50 Néprajzi értékeink 
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 MacGyver  
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:45 Hej páva, hej páva
19:55 Glóbusz  
20:55 Hírek
21:00 Dunasport

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 Ráta 
20:05 Híradó
20:30 Konkrét
20:40 Ráta 
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 Ráta 
10:05 BCTV 
10:35 Telemarketing 
11:35 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Vény nélkül 
19:40 Széchenyi híradó 
20:10 Híradó
20:35 Vény nélkül 
20:50 Széchenyi híradó 
21:20 Híradó
21:45 BCTV 
22:15 Telemarketing 
23:15 Képújság

GYŐR+ TV
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Száműzött magyar irodalom
09:50 Határtalanul magyar 
10:20 Fejezetek Magyarország közleke-
déstörténetéből 
11:00 Glóbusz 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:25 Hungária Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Mesélő cégtáblák 
15:30 Univerzum 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:45 Hej páva, hej páva
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
18:55 Angyali érintés 
19:45 Hej páva, hej páva
19:55 Angyalbőrben 
20:55 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 A legényanya 

Duna Televízió, március 21., csütörtök, 21:15

A legényanya
Fekete-fehér, magyar vígjáték

Rendkívüli esemény tör-
tént Rátóton. Rozi nemrég
született kisfiának a Józsi
nevet adta, szakítva azzal a
szokással, hogy a faluban
minden férfit – a tanácselnök után – Bélának hívnak.
Józsi felnő, akár a többi gyerek, de mindig kilóg a sorból.
Hosszú ideig nem érdeklik a lányok, majd mikor össze-
jön Ágikával, csodálatos módon ő marad terhes. De
vajon a falunak szüksége van-e csodára?

TV2, március 21., csütörtök, 21:35

Felvéve
Amerikai vígjáték

A nagy dumás Bartleby befejezte a közép-
iskolát. Ezzel vége is az aranyéletnek, ré-
mülten tapasztalja, hogy nem vették fel egy egyetemre sem,
mind a nyolc helyről, ahová beadta a jelentkezési lapját, el-
tanácsolták. A szülők persze biztos rossz néven vennék ezt,
hiszen ha nincs egyetem, nincs jó állás, csak siralmas jövő.
Mit tesz ilyenkor a kétségbeesett, ám roppant találékony ti-
nédzser? A szülők átverésére a barátja és néhány hasonló ci-
pőben járó haver segítségével összehoznak egy kamu egye-
temet. Az üzlet beindul, egyre többen jelentkeznek.

TEST + LÉLEK + SZELLEM = WING TSUN

Elit harcmûvészet intelligens embereknek.
Alsó korhatár 8 év.

Bemutató és tagfelvétel: Deák SZKI (Bisinger sétány) 2013. márc. 19-én 18.30 órától
Tréningek: kedd, péntek 18.00–19.30
Gausz Tamás 5. mesterfokozat Tel.: 06-20/947-3825
E-mail: gausz.tamas@wingtsun.hu Web: www.wtgyor.hu

Duna Televízió, március 20., szerda, 21:15

Az isteni Diego
Argentin–spanyol vígjáték

Diego Armando Maradonát 2004. április 17-én
súlyos szívroham következtében a Buenos
Aires-i svájci–argentin klinikára vitték. Meg-
szállott focirajongók, argentinok ezrei aggódtak érte. Sokan
közülük több száz kilométert tettek meg azért, hogy imádott
bálványuk közelében lehessenek. Egyikük közülük akár
„Tati” Benítez is lehetett volna. „Tati” Maradona feltétlen ra-
jongója, tisztességes argentin favágó. Társai csak úgy hívták,
hogy „Tati”, vagy a 10-es, vagy Maradona. Mert ő mindent tu-
dott a legendás focistáról. 

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok
március 25-tôl több szinten (450 Ft/óra)

• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel
• Angol, német gazdasági nyelvvizsga-elôkészítôk a májusi 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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HIRDETÉS  KAMARA

Az iparkamarai hozzájárulás fizetésének
határideje március 31.
Minden évben ötezer forintos kamarai hozzájárulást
kell fizetni a kereskedelmi és iparkamarához tartozó te-
vékenységet végzőknek. Az adatváltozásokat folyama-
tosan át kell vezetniük a vállalkozásoknak a regisztrá-
ciós nyilvántartásban /www.kamreg.hu/. A kamarai
alapszolgáltatások a www.uzletahalon.hu címen érhe-
tők el. A megyei kereskedelmi és iparkamara további
szolgáltatásokat is kínál. A Győr-Moson-Sopron me-
gyei székhelyű vállalkozások a 10300002-33214690-
70903285-ös számlaszámra utalhatnak. Az összeg át-
utalásánál a közlemény rovatban feltétlenül kérjük fel-
tüntetni az adószámot és a „kamarai hozzájárulás” szö-
veget. A regisztráció nem jelent kamarai tagságot. A
vállalkozások önként csatlakozhatnak a kamarai tag-
vállalkozások csapatához.

Amit jó tudni a regisztrációról
A 2012-ben már regisztrált vállalkozásoknak adatvál-

tozás esetében öt munkanapon belül gondoskodni kell
az adatfrissítésről. Személyesen bejelentést lehet tenni
a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamará-
nál. Az adatokban történő változásnál kezdeményezni
kell az adatmódosítás átvezetését, megszűnés esetében
a nyilvántartásból való törlést. A változás-bejelentés és
törlés esetén díjat nem kell fizetni. Regisztrációs kódjuk-
kal elektronikus formában a legegyszerűbb a változás át-
vezetése a www.kamreg.hu címen. A regisztrációt köve-
tően a vállalkozások az alábbi alapszolgáltatásban része-
sülnek: csoportos tanácsadás, konzultáció szakmai ren-
dezvényeken: gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez ju-
tási kérdésekben a megyei kamara szervezésében. Üz-
leti partnerkeresés, pályázatfigyelés, rendezvényajánló
az országos kamara által működtetett internetes felüle-
ten, a www.uzletahalon.hu címen.

Kinek kell regisztrálni?
2012. január 1-jétől kezdődően minden társas és

egyéni vállalkozónak regisztrálnia kellett a területileg il-
letékes kereskedelmi és iparkamarában. Minden újon-

nan alakuló gazdasági társaság, valamint egyéni vál-
lalkozó a cégbírósági bejelentkezést (nyilvántartásba
vételt) követő öt munkanapon belül köteles a székhelye
szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kama-
rai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. Azoknak a
vállalkozásoknak, akik már 2012-ben kérték nyilván-
tartásba vételüket, újabb regisztrációs lapot nem kell

kitölteniük. A már működő vállalkozásoknak egyszer
kellett regisztrálniuk és évente kamarai hozzájárulást
kell fizetniük, melynek határideje minden év március
31-e. A hozzájárulás összege ötezer forint. A megfize-
tésről, illetve a behajtásról jogszabály rendelkezik. A
nem agrártevékenységet folytató új vállalkozásoknak
öt napon belül személyesen vagy interneten regisztrál-
niuk kell a megyei kereskedelmi és iparkamarában.

Kinek nem kell regisztrálni?
A 2013. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének

kötelezettsége nem vonatkozik azokra a vállalkozá-
sokra, amelyek 2013. január 1-jén, illetve azt követően
folyamatosan szünetelnek. Ha 2013. január 1-jét köve-
tően kezdi meg a tevékenység szüneteltetését, akkor
a jogszabály értelmében az adott évre fizetési kötele-
zettsége van. Nem kell bejelentkeznie a székhely sze-
rint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamarába a
mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként
végző szervezeteknek, az őstermelőknek, az élelmi-
szerlánc-felügyelet alá tartozóknak. Ők a kötelező tag-
ságú megyei Agrárkamara tagjai (pontos információk
a www.agrarkamara.hu címen találhatók).

A NAV behajtja a tartozást
A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztar-

tozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók
módjára hajtja be. A kamara 2013 végére szeretné
elérni, hogy letisztuljon a kamarai regisztrációs
rendszer, és a gazdasági élet számára használható,

naprakész adatbázis jöjjön létre a cégekről. Az
egyéni vállalkozókról, az illetékes állami szervezettől
megkapott központi nyilvántartásban azonban
rendkívül sok hiba van. A tapasztalatok erősítik a ka-
mara meggyőződését, hogy fontos a naprakész nyil-
vántartások vezetése, ezért is szükség van a kama-
rai regisztrációra.

A regisztrált vállalkozások lehetőségei
A kamarai nyilvántartásban szereplő adatok nyilváno-

sak. A www.uzletahalon.hu címen megtekinthetők és re-
gisztrációs kódjuk megadásával üzleti partnerkereső, pá-
lyázatfigyelő és rendezvényajánló információkat is
igénybe vehetnek. A Győr-Moson-Sopron megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara számos szakmai rendezvé-
nyen friss információhoz juttatja az érdeklődőket. Biztatja
a vállalkozásokat, hogy kapcsolódjanak be a kamara éle -
tébe, szerezzenek tapasztalatot, tegyék fel kérdéseiket
az ügyfelszolgalat@gymskik.hu e-mail címen. Keressék
a legfrissebb információkat a kamara weboldalán a
www.gymskik.hu címen. Telefonszám: 96/520-202.

Kamarai események, programok
Március 13. 17 óra Mesterlevél-átadó – Viator étterem, Pannonhalma
Március 14. Regionális „Aranyolló " rendezvény – Kamarai székház, Győr
Március 18. 14 óra Miénk a szakma 2013 Kiállítás megnyitója – Kamarai székház, Győr
Március 19. 8.30–10.00 Fiatal Innovatív Győr-Moson-Sopron megyei Üzletemberek (FIGYU)

klubja – Networking rendezvény – Kamarai székház, Győr, 
Március 21. Plato Klub Kontakt Nap – Amit Pannónia gyógynövényeiről

tudni érdemes – Kamarai székház, Győr
Március 22–23. Plato 4 tréning – Tárgyalástechnika, konfliktuskezelés,

időgazdálkodás, stresszkezelés
Március 25. 9–13 óra Az Új Munka Törvénykönyve a mindennapokban – Jogok,

kötelezettségek, magatartási és felelősségi szabályok
Kamarai székház, Győr 

Március 26. 9 óra Könyvelői Klub/Bakóczai Ákosné adószakértő-könyvizsgálóval –
Kamarai székház, Győr 

Március 26. 16–18 óra Sikersztori III. – FIGYU Klub – Kamarai székház, Győr
Március 27. 14 óra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara

látogatása Győrben – Kamarai székház, Győr
Március 27. Alkohol, drog a munkahelyeken című konferencia – Kamarai székház, Győr
Március 27. 17 óra Kamarai Szalon – Az állandó stressz, a tartós álmatlanság hatása

a testi-lelki egészségre – Dr. Radics Judit – Kamarai székház, Győr
Március 28. 17 óra Vagyonvédelmi vezetők klubja – Kamarai székház, Győr

Keressen üzleti partnert!
Valamennyi rendezett regisztrációjú vállalkozás szá-
mára elérhető az a két ingyenes kamarai szolgálta-
tás, amelyek segítenek a hazai, külföldi üzleti part-
nerkeresésben, valamint a pályázati kiírások megje-
lenésével egy időben mutatják a közbeszerzési, az
önkormányzati és egyéb forrásokból kiírt pályázato-
kat.A szolgáltatásokat a kamarai regisztráció során
megadott jelszóval tudják használni. Az üzleti part-
nerközvetítő adatbázis iránt érdeklődőket, valamint
az ajánlatadókat munkaidőben ügyfélszolgálati
munkatársak segítik eligazodni a használatban. A
központi ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:
+36-20/294-0674 vagy info@uzletahalon.hu. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az ötven év egy szempillantás
alatt elsuhant, de a zenészélet
még ma is ugyanannyi örömet
okoz a számára, mint a kezde-
tekkor – vallja Kóbor János, az
Omega énekese. A jubiláló ze-
nekar Győrben ad ingyenes
nagykoncertet a nyáron.

Ötvenéves az Omega. A legtöbb
mai fiatal zenekar számára elér-
hetetlen ilyen hosszú ideig a pá-
lyán, illetve sikeresnek maradni.

Semmi nem elképzelhetetlen csak
akarni kell. Amikor gimnazista korunk-
ban együttest alapítottunk, mi sem hit-
tük volna, hogy évtizedek múltán is zené-
lünk majd. Én úgy gondoltam, hogy az
életemet a sport és az építészet fogja be-
tölteni, de látod, mi lett belőle. Más kér-
dés, hogy az akkori körülményeket össze
sem lehet hasonlítani a mostaniakkal.

Akkor volt könnyebb érvénye-
sülni vagy most?

Természetesen semmilyen formá-
ban nem kívánom vissza az előző
rendszert, de bizonyos értelemben

egy magyar zenésznek akkor na-
gyobb mozgástere volt, mint ma. Lát-
szólag napjainkban több a lehetőség,
elég csak a futószalagon gyártott te-
hetségkutató műsorokra gondolni.
Ezek a show-műsorok jó szórakozást

Fél évszázad színpadon
nyújtanak, de nem a szakmai szem-
pontokat szolgálják. A fiatalokat a
mély vízbe dobják, ám többen nem
tudnak fent maradni a felszínen. Innen
nézve az ötven év valóban nem kevés.

Ismerünk sok egynyári slágert,
de néhány év távlatából már csak
mosolygunk rajtuk. Az Omega slá-
gerei viszont évtizedek óta nép-
szerűek, állják az idő próbáját…

Az igazi rock az 1960-as évek elején
indult, mint ahogy a mi pályafutásunk is.
Egy zenei irányzat születésekor köny-
nyebb újat alkotni, mint amikor már egy
bejáratott stílusról van szó. A számok
időtállósága a műfajból is fakad, persze
szerénytelenség lenne azt állítani, hogy
a zenekar egy kicsit sem tehet róla!

Az Omega azonban nem csak
hazánkban, de Nyugat-Európában
is maradandót tudott alkotni. Ma
már szinte elképzelhetetlen, hogy
egy magyar előadó milliószám
adja el külföldön a lemezeket.

Nekünk azért sikerült külföldön is be-
futnunk, mert volt bennünk kellő alázat
ahhoz, hogy – bár itthon már elértünk
valamit – hajlandóak voltunk odakint
mindent a nulláról kezdeni. Büszkeség-
gel tölt el, ha arra gondolok, hogy mek-

kora együttesekkel kon-
certeztünk együtt.

Az egyik ilyen ze-
nekar a Scorpions
volt. Ha jól tudom,
a világhírű együt-
tes még az Omega
előzenekaraként is
fellépett.

Több más együttes
mellett velük is sokat koncerteztünk. Is-
mertségben minimum egy szinten volt a
két zenekar, de amikor tovább kellett lépni,
ők könnyebb helyzetben voltak, hisz mi a
vasfüggöny mögül próbálkoztunk, szá-
mukra pedig nyitott volt a világ. Ha disszi-

Nagy bulit ígérhetünk
az Omega legnagyobb
slágereivel

egy hetvenezres tömeg végig kitartott.
Szép volt, de azért reméljük, Győrben
igazi koncertidő vár minket.

Ha már újra Győrnél tartunk,
mit szól ahhoz, hogy városunk
rendezi a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivált?

Úgy látom, városukban a kultúra mel-
lett a sport is kitűnő helyzetben van. Az

ifjúsági olimpia győri rendezésére az
egész ország büszke lehet, hiszen ez az
első alkalom, hogy hazánkban olimpiai
rendezvényt tartanak. Bár korunknál
fogva indulóként már nem számíthat-
nak ránk, azt nem zárom ki, hogy más
formában jelen leszünk az eseményen. 

Megvan-e, és ha igen, műkö-
dik-e még az Omega óra?

A hetvenes években egy svájci fel-
lépésünk alkalmával lepett meg min-
ket az Omega óragyár, amikor a zene-
kar minden tagja egy egyedi készítésű
órát kapott. Különleges darab volt, na-
gyon vigyáztam rá. A kilencvenes
évek végén még megvolt, aztán egy-
szer csak felfedezte magának a fiam.
Azóta nem láttam az órát…

dálunk, valószínűleg hasonló pályát fu-
tunk be, ám ennek a lehetősége komo-
lyan soha nem merült fel. Persze mindez
nem panasz, büszkék vagyunk arra, amit
elértünk, és arra is, hogy még mindig
mennyire szeret minket a közönség.

Nincs ez máshogy Győrben
sem. 2007-ben mintegy ötvenezer
ember volt kíváncsi az Omega

koncertjére. Hasonló érdeklő-
désre számít az idei nyárnyitón is?

A hat évvel ezelőtti koncert felejthetet-
len volt számunkra is. Remélem, hogy ez-
úttal még többen eljönnek. Az idén már
az 51. évünkben járunk, így ötvenegy -
ezerrel már kiegyeznék. A tavalyi jubileumi
turnésorozatból éppen azért hagytuk ki
Győrt, mert tudtuk, hogy mi nyitjuk meg
a 2013-as nyarat. Nagy bulit ígérhetünk!

Volt-e olyan megkeresés az
együttes életében, amely telje-
síthetetlennek bizonyult?

Nem emlékszem ilyenre, szeretjük a
kihívásokat. A leglehetetlenebb élmé-
nyünk a ’94-es népstadionbeli koncert
volt, amikor tombolt a vihar, szakadt az
eső, ennek ellenére a zenekar és a mint -
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Ön olyan könyvet tart a kezében,
melynek segítségével nem lehet né-
hány hét alatt hatalmas túlsúlytól
megszabadulni, azt sem ígéri, hogy a
tévé előtt ülve is sikerül fogyni, sőt, azt
sem, hogy elég mindössze egy doboz
kapszula a cél eléréséért. Viszont a
könyv szakember szerzői garantálják

szerző: prof. dr. rácz istván gasztroenterológus
osztályvezető főorvos

A vékonybél vizsgálatára alkalmas kapszulás endoszkó-
piát 2001 óta használják a klinikai gyakorlatban. Időköz-
ben a nyelőcső és a vastagbél vizsgálatára is alkalmas
technológia is elérhetővé vált, jelenleg is zajlik e vizsgá-
lóeljárások értékelése klinikai vizsgálatok keretében.

A kapszulás endoszkópos vizsgálóegység leg-
fontosabb részei: a videokamerát hordozó kapszula,
a kapszulából érkező jeleket rögzítő készülék, szá-
mítógép a vizsgálat értékeléséhez.

Előkészítés a kapszuláris endoszkópiához
A hagyományos béltükrözéstől eltérően a kapszu-

láris endoszkópia során a vékonybélben sem víz -
sugaras lemosás, sem szívás nem végezhető. Emiatt
a vékonybél tisztaságát más módszerrel kell biztosítani
ahhoz, hogy megfelelő értékű legyen a vizsgálat. Ha-
sonlóan a kolonoszkópos előkészítéshez, a vizsgálat
előtti este 2 liter polietilén-glikol oldatot, majd reggel
további 1 litert kell megitatni a beteggel. 

A vizsgálat menete
Reggel a jelérzékelő szenzorok felhelyezése történik

a mellkasra és a hasra, majd az adatgyűjtő felszerelése

azt, hogy a hiteles és ésszerű taná-
csok hosszú távú, biztos eredményt
fognak nyújtani. Nem ígérik, hogy
semmit nem kell tennie, de biztosít-
hatják önt, hogy a befektetett energia
többszörösen megtérül, hiszen az
egészségéről van szó, amit csak hoz-
záértően szabad gondozni. A szerzők,

és a vizsgáló kapszula lenyelése egy pohár vízzel. Egy óra
múlva a kapszula pozícióját ellenőrizzük, hogy bejutott-e
a vékonybélbe. Javítja a vékonybélpasszázst, rövidíti a
tranzitidőket, ha a vizsgált beteg a vizsgálat alatt mozog,
sétál, kerüli az ágynyugalmat. Szénsavmentes folyadék
fogyasztható két órával a kapszula lenyelése után, a
beteg étkezhet, gyógyszert vehet be négy órával a kap-
szula lenyelése után. 

A vizsgálóeszköz 
A lenyelhető vizsgálókapszula 26×11 mm nagyságú,

szövet- és környezetbarát, a széklettel természetes úton
távozik a bélrendszerből. A kapszula közepén két minia-
tűr ezüst-oxid elem helyezkedik el,
lehetővé téve a kapszula energia-
ellátását. A felvételeket a bélről a
képalkotó videochip készíti a kap-
szulába illesztett, fényt kibocsátó
diódák segítségével, melyek má-
sodpercenként 2-szer lépnek mű-
ködésbe, összesen körülbelül
57.000 különálló képet készít. 

A kapszula tranzitideje
A vékonybélkapszulák képrögzítésének nagyjá-

ból 8-9 órás időtartama alatt a kapszulák körülbelül
80%-os arányban érik el a vastagbelet és az esetek
körülbelül 1%-ában még működő, felvételeket ké-
szítő állapotban a kapszulák rektálisan kiürülnek.

A kapszulás endoszkópia indikációi
Az ismeretlen eredetű, gasztrointesztinális vér-

zés a leggyakoribb és legfontosabb javallata a vizs-
gálatnak. Legtöbbször fekélyek, vékonybéltumorok
vagy diverticulumok (kiboltosulások a bél falán) ta-
lálhatók a vékonybélben. 

Ismeretlen eredetű vashiányos anémiák miatt
végzett kapszuláris endoszkópiával az esetek körül-
belül 55-60%-ában lehet felderíteni a vé kony bél -
eredetet. Nélkülözhetetlenül fontos a vizsgálat a be-
tegek vékonybél-polipozisának kimutatására. 

Ellenjavallatok
A legfonto-

sabb kontraindi-
káció a gyomor-
és bélrendszer-
ben kialakult szű-
kület. A szűkület
fennállása sok-
szor nehezen
megítélhető, de

korábbi hasi műtétek, bélműtétek utáni állapot nagy-
fokú óvatosságot követel. A biztonsági kapszula (pa-
tencycapsula) teszt a kapszuláris endoszkópiát meg-
előzően csaknem teljes biztonsággal megítélhetővé
teszi az elakadás kockázatát. A valódi vizsgálókapszu-
lával csak akkor végezhető el a vizsgálat, ha a bizton-
sági kapszula teljesen ép, sértetlen formában ürül ki.

dr. Lelovics Zsuzsanna, dr. Szarvas-
házi Judit és Vági Zsolt ismertetik a
fogyni vágyók által elkövetett leggya-
koribb hibákat, kritikusan elemzik a
sztárdiéták előnyeit és hátrányait, leír-
ják a sikeres fogyókúra menetét konk-
rét gyakorlati tanácsokkal – diétás ét-
renddel kiegészítve.

Olvasni jó!
Mit (t)egyek, hogy lefogyjak?

A hét orvosi témája:

Kapszulás endoszkópia
a vékonybélben

A lenyelhető vizsgáló-
kapszula szövet-

és környezetbarát
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A hét kérdése: a stresszről

Válaszol: Dr. Feller Gábor pszichiáter, osztály-
vezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Milyen hatást gyakorol a stressz a minden-
napjainkra? 

A stressz az emberi lélek megnyilvánulása, mely
betegséghez is vezethet. Sokféle kiváltó oka lehet:
a rohanó élet, a beszűkült határidők, az áremelés,
a tömeg, a zaj és sok egyéb más külső tényező. Lel-
künk egyre nehezebben alkalmazkodik a folyama-
tosan változó körülményekhez. A stressz fokozódá-
sának következménye lehet a hangulatzavar, a dep-
resszió, a neurózis. Gyakori, hogy a szenvedő
ember alkohol fogyasztásával, kábítószer haszná-
latával próbálja a helyzetét javítani. Egyik legsúlyo-
sabb következmény az öngyilkossági gondolatok
végrehajtása. 

A premenstruációs tünetegyüttes 

Mitől vált  életünk
kísérő jelenségévé a  káros  stressz?

A világ egyre komolyabb változásokat mutat: az ügy-
intézés és az utazás felgyorsult, a számítógép és az in-
ternet terjedése komolyan megváltoztatta a társadalom
működését és az egyéni emberi élet lehetőségeit.  A
stressz által okozott tünetek egyre súlyosabb formában
jelentkeznek. Lelkileg a leggyakoribb az állandó ideges-
kedés, a türelmetlenség, az ingerültség. Testileg az így
kialakult immunológiai változások okoznak felsőlégúti
gondokat, bőrbetegséget, hajhullást és jelentkezhet a
szívritmus zavara, a vérkeringési rendszer betegsége. 

Mit tehetünk azért, hogy a stressz ne gá-
tolja, hanem segítse a tevékenységünket?

Már a csecsemő-, majd később a gyermekkor-
ban is fontos az egészséges személyiség kialakulá-
sának a biztosítása. A stressz és szorongás jelentke-
zése kivizsgálást, pszichológiai, illetve pszichiátriai
segítséget igényel.  Kerülni kellene azokat a helyze-
teket, melyek kiválthatják a káros stresszt.

A legtöbb nő ismeri a premenstruá-
ciós tünetegyüttest (PMS), mintegy
90 százalékuknál valamilyen testi
vagy pszichés változás előre jelzi a
havi vérzést. 

A leggyakoribb premenstruációs
panasz a stressz, az ingerlékenység, a
szorongás, a hangulatingadozások,
az önbizalom hiánya, az agresszió és
a sírás ok nélkül. Gyors megoldásként
tegyünk a fürdővízbe két csepp jáz-
min-, muskátli- vagy kamillaolajat. Se-
gíthet a relaxálás és a masszázs is.

Meglehetősen gyakori tünet a mel-
lek érzékenysége. Ennek oka, hogy in-
gadozik az ösztrogén- és progeszte-

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

A víz alatti edzés előnyei
Kanadai kutatók szerint a víz alatti tor-
nának ugyanazok az előnyei, mint a szá-
razföldön végzett gyakorlatoknak, de

sokkal kevésbé eről-
tetik meg a szerve-
zetet. A vízben vég-
zett gyakorlatnál
valamivel alacso-

nyabb a pulzusszám, mert a víz alsó vég-
tagokra gyakorolt nyomása elősegíti a
vér visszaáramlását a szív felé. Igen elő-
nyös túlsúlyos, illetve ízületi bántalmak-
ban szenvedő emberek számára.

Energiamentes italok
Francia kutatók szerint az éde-
sítőszert tartalmazó „light"
italok növelik a nőknél a cu-
korbetegség kialakulásának
kockázatát. A jelenség egyik le-
hetséges magyarázata, hogy
az aszpartám, amely a leggyakrabban hasz-
nált édesítőszer, a vércukorszint növekedésé-
hez, és így az inzulinszint emelkedéséhez is
vezet. Azoknál a nőknél, akik hetente fél liter
„light" italt isznak, 15 százalékkal nő a cukor-
betegség kialakulásának kockázata.

Frisset vagy fagyasztottat?
Általánosan elterjedt nézet az, hogy a friss
gyümölcs és zöldség sokkal táplálóbb, mint

a fagyasztott vagy
konzerv. A valóság
ezzel szemben az,
hogy a fagyasztott
éppen olyan jó

lehet, mint a friss. A gyümölcsöt és zöldséget
akkor szedik le, amikor érett, telve van táp-
anyagokkal.  Ha a friss gyümölcs és zöldség
csak egy hétig is a hűtőben hever, csökken a
vitamintartalma, így a friss termék tápér-
téke kevesebb lesz, mint a fagyasztotté.

ronszint. B6-vitamin bevétele is segít-
het, de kiváló vitaminforrás a bab, a
teljes kiőrlésű gabonafélék, a hal, a
banán és a csirkehús.

A hormonszint ingadozása vízvisz-
szatartást eredményezhet. Csökkent-
sük a sóbevitelt és kerüljük a nátrium-
ban gazdag ételeket, fogyasszunk in-
kább magas rosttartalmú ételeket.
Igyunk elegendő vizet.

Az ovuláció utáni progeszteron-
termelődés okozza az aknét. Kerül-
jük a tejterméket, de ügyeljünk rá,
hogy elegendő kalcium jusson a
szervezetünkbe. Fogyasszunk man-
dulát, mogyorót, brokkolit, kelt,
spenótot. Gyors megoldás a teafa-
olaj helyileg alkalmazva, mert bak-
tériumölő hatású. A menstruációs
migrén oka az ösztrogénszint

esése. Nem az alacsony szint,
hanem a hirtelen változás. Fogyasz-
szunk ösztrogénben gazdag étele-
ket: szóját, szárazbabot, csicseri-
borsót, lenmagot, lencsét. A hideg
vagy meleg vizes borogatás a hom-
lokra általában segít. 

A menstruációs görcsöket a méh
izomzatának összehúzódása okozza.
Az egészséges életmód, a sok moz-
gás és a stressz kerülése enyhítheti a
görcsöket.

Meleg fürdő néhány csepp leven-
dulaolajjal vagy meleg vizes palack, il-
letve elektromos melegítőpárna jó
görcsoldó hatású lehet.
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A végéhez közeledik a Széchenyi Ist-
ván Egyetem tehetséggondozó mű-
helyeinek fejlesztését, valamint az in-
tézmény nemzetközi vérkeringésbe
való intenzívebb bekapcsolását célzó
kétéves projekt.

A Széchenyi-egyetemen három dok-
tori iskolában, négy szakkollégiumban,
valamint a nagy hagyományokkal ren-
delkező Tudományos és Művészeti Diák-
köri mozgalomban valósul meg a tehet-
séggondozás. A projekt tehát ezt a rend-
szert támogatja: többek között tudomá-
nyos konferenciák, workshopok és elő-
adások szervezésében, tudományos
versenyeken való részvételben, hazai és
nemzetközi konferenciák látogatásában,
rendezésében segíti a tudományos mű-
helyek hallgatóit, doktoranduszokat.
Hangsúlyos eleme továbbá a projektnek
a nemzetközileg elismert vendégokta-
tók meghívása, általuk tartott kurzusok
szervezése. „A szakkollégiumi munka lé-
nyege, hogy a képzésből kiemelje és fej-
lessze azokat a tehetséges hallgatókat,
akik később tudományos tevékeny-
ségbe kezdenek” – mondta el dr. Dőry
Tibor, a projekt szakmai vezetője. Hozzá-
tette, a projekt által átjárást biztosítanak
a szakkollégiumi mozgalmak és a dok-
tori képzés között, mert a cél, hogy az
egyetem ki tudja nevelni a saját tudomá-
nyos utánpótlását.

A projekt másik fő célkitűzése a nem-
zetközi tudományos vérkeringésbe való
erőteljesebb bekapcsolódás, kapcso-
latépítés. „A programnak köszönhetően
olyan doktoranduszokat, oktatókat is tu-
dunk támogatni, akik egyébként nem
jutnának el külföldi szakmai konferenci-
ákra, tanulmányi utakra. A projekt jelen-
tős lökést ad fiatal egyetemünknek, a tá-
mogatás által kiterjedt nemzetközi kap-
csolatokkal rendelkező vezető kutató-
kat, későbbi professzorokat tudunk tu-
dományos karrierjükben segíteni. Vár-
hatóan az intézmény „tudományos tá-
volsága” is csökken más hazai és ve-
zető külföldi egyetemektől, egyben a
Széchenyi István Egyetem rákerül Eu-
rópa tudományos térképére” – hangsú-
lyozta dr. Dőry Tibor.

A projekt eddig 506 hallgatót és
244 oktatót, illetve kutatót érintett. 

A program a „Tehetséggondozási
rendszer és a tudományos-képzési mű-
helyek fejlesztése a Széchenyi István
Egyetemen” című, TÁMOP-4.2.2/B-
10/1-2010-0010 azonosítószámú pro-
jekt keretében valósul meg az Európai
Unió és a magyar állam több mint 392
millió forintos támogatásával.

Diák Európai Parlament a Kazinczyban
szerző: trunkos ildikó
fotó: marcali gábor

1994-ben indult és pár év alatt
nemzetközi méretűvé nőtt az a
programsorozat, melynek célja,
hogy az Európai Parlamentet és
annak munkáját megismertesse
a középiskolás korosztállyal. 

A Modell Európai Parlament (MEP) prog-
ram keretében a diákok egy hétre „EP-
képviselők” lesznek és épp úgy, mint az
igazi Európai Parlamentben, bizottsági és
plenáris üléseken tárgyalnak olyan prob-
lémákat, kérdéseket, amelyek az Európai
Unió polgárait érintik. Magyarország
2002-ben kapcsolódhatott be a nemzet-
közi MEP munkájába, 2003 óta szervez-
nek nemzeti üléseket, az idei lesz a tizen-
egyedik. Március 13. és 18. között a Ka-
zinczy-gimnázium ad otthont – immár
második alkalommal – a rendezvénynek. 

A program indulása óta évente tíz ki-
váló gimnázium – az ELTE Trefort Ágos-
ton Gyakorlóiskola, a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnázium, a budapesti
Deutsche Schule, a szentendrei Feren-
ces Gimnázium, a miskolci Földes Fe-
renc Gimnázium, a győri Kazinczy Fe-
renc Gimnázium, a pécsi Leöwey Klára

Tehetség-
gondozás
az egyetemen

Gimnázium, a szegedi  Ságvári Endre
Gyakorló Gimnázium, a székesfehér-
vári Teleki Blanka Gimnázium és a szol-
noki Varga Katalin Gimnázium – mint -
egy 110 tanulója vesz részt ebben a
projektben, ahol minden iskola egy-
egy országot képvisel. A nemzetközi

ülések magyar csapata ezen iskolák di-
ákjai közül kerül ki minden évben. 

Az idei nemzeti ülés témái többek
közt az euró jövőjének kérdése, a kö-
zösségi média növekvő és ellentmon-
dásos szerepe, a biodiverzitás kér-
dése, de olyan komplex témák is sze-
repelnek a programban, mint az Unió
és Kína, illetve Törökország viszonya.

Németh Tibor, a Kazinczy-gimná-
zium igazgatója elmondta: a szabá-
lyok értelmében a tanárok a viták tar-
talmi részébe egyáltalán nem szólhat-
nak bele, a diákok teljesen önállóan
dolgoznak, ők vezetik például az ülé-
seket, fogalmazzák meg a határozato-
kat. Ehhez természetesen ismerniük
kell az európai integráció történetét,
intézményeit, az egyes tagállamok és
tagjelölt országok sajátosságait, oly-
kor eltérő érdekeit. Emellett mindezt
képviselni is kell, méghozzá az integ-
rációs intézményekben megszokott
szabályok és szokások szerint. Azok a
diákok, akik a nemzeti üléseken jól
szerepelnek, bekerülhetnek az egyes
országok nemzeti küldöttségébe, s
immár saját országuk képviselőiként
vehetnek részt az angol munkanyelvű
nemzetközi üléseken. A munka során
a  diákoknak rengeteg olyan készsé-
gük fejlődik, amelyet a hagyományos
iskolai oktatás alig ér el: megtanulnak
többek között érvelni, kompromisszu-
mokat kötni, figyelni a saját és a másik
fél érdekeire. Az eddigi tapasztalatok
azt mutatják, hogy a MEP-üléseken jó
hangulatú, de kemény munka folyik,
ahol számtalan új ismeretség és ba-
rátság is születik.

Tájékoztatjuk tisztelt adóalanyainkat,
hogy a helyi építményadó és a helyi ipar -
űzési adó 2013. I. félévi részletének befi-
zetési határideje 2013. március 18., a
gépjárműadóé pedig 2013. április 4. 

A talajterhelési díjfizetéssel érintett
adózóknak a 2012. évre vonatkozó be-
vallást és a fizetési kötelezettséget
2013. március 31-ig kell teljesíteniük. 

Egyúttal tájékoztatjuk a tisztelt ipar -
űzésiadó-alanyainkat, hogy az előző
évek gyakorlatától eltérően a 2012. évi
helyi iparűzési adó bevallásának elké-
szítéséhez szükséges nyomtatvány
nem kerül névre szólóan kipostázásra.

A bevallási űrlap letölthető a www.
gyor.hu/e-ügyintézés/ügyek listája/adó-
ügyek/iparűzési adó menüpontról, vagy
beszerezhető az Adóügyi Osztály ügyfél-
szolgálatán (Győr, Honvéd liget 1., III.
emelet). A 2012. évi iparűzésiadó-beval-
lás benyújtási határideje: 2013. május 31. 

Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
FŐosztály Adóügyi Osztály 

Az Adóügyi Osztály
tájékoztatója
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Petőfi Sándor egy rövid versében
édesanyját megszólítva vall az otthoni
kenyérről, melyet küllemre ő maga
sem talál olyan szépnek, mint például
a városi fehér kenyeret, mégis elfogul-
tan dicséri: „Itthon sokkal jobb ízü én-
nekem A fekete, mint máshol a fehér.”
A vers lényegében állásfoglalás a ha-
gyományok, az otthoni ízek és emlékek
mellett. Március költőjének elkötele-
zettsége a szabadság és a nemzeti
érdek mellett mindenki által ismert
tény, mint ahogyan korunk embere
számára is ismert dilemma a vásárlás
során: hazai termék vagy külföldi?
Vajon mi a különbség? Válaszként le-
hetne patetikus, nagy szavakat találni,
de maradjunk Petőfi egyszerűségénél:
a hazai termékek, melyek honfitársaink
kezei által a magyar föld termette alap-
anyagokból készülnek, olyan receptek
alapján, melyeket őseink is ismertek és
szerettek, eleve és szinte megmagya-
rázhatatlan okokból ízletesebbek.

Talán e jelenségre reagál az a néhány
– elsősorban családi vállalkozásban mű-
ködő – pékség, mely nem sajnálva a
költségeket, a magyaros hagyományok-
hoz visszatérve búbos kemencéket épít-
tet, hogy olyan termékekkel léphessen
a piacra, melyek garantáltan elégedett-
séggel töltik el a vásárlókat.

A Pedró Pékség tulajdonosa, Vajda
Péter is a hagyományos kemencék párt-
ján áll. „Bár így többszöröse a kenyér elő-
állításának időtartama, hiszen magának

A kenyér hagyománya,
avagy Petőfi kenyere

a kovásznak az érési ideje is több mint
tíz órát vesz igénybe, s a hagyományos
kemencékben is több időt kell, hogy el-
töltsön a készülő kenyér, de az ered-
mény magáért beszél: az általunk forgal-
mazott Betyár kenyér, mely egy lassúbb,
de éppen ezért gondosabb előállítási fo-
lyamat eredménye, pár éve az egyik leg-
népszerűbb termékünk!” A közismert
pék tehát nem használja azokat a mes-
terségesen előállított kovászhelyettesí-
tőket, melyekkel a kenyér előállítása ol-
csóbbá és gyorsabbá válna, viszont
egészségtelenebb és gyengébb minő-
ségű lenne. „Az előállítás módja azon-
ban csak az egyik tényező, a másik
ugyanennyire fontos kellék maga az
alapanyag, melynek igazodnia kell a ha-
gyományos módon előállított termékek-
hez. Ezért dolgozunk hazai gabonából,
rozs- és kétféle búzalisztből, felhasz-
nálva régi, bevált családi recepteket.” 

Nyilván felmerül bennünk a kérdés:
milyen esélyekkel veheti fel egy ma-
gyar középvállalkozás a versenyt az óri-
áscégekkel szemben? Az említett
Pedró Pékség hitvallása szerint egy-
fajta szabadságharccal, melyet a ha-
gyomány és a kiváló minőség melletti
kiállással lehet megvívni: „Említett ter-
mékünk, a Betyár kenyér fantázianév-
vel ellátott büszkeségünk hivatott je-
lezni, hogy részt akarunk venni a hazai
termék elismerésének küzdelmében,
hiszen a jó kenyér mindenkinek jár!”

(x)

A kupon felmutatója

10% kedvezményt kap
a Betyár kenyér árából.

Beváltható március 22-ig a Pedró Pékség mintaboltjaiban. 

Tizenkilencedik alkalommal rendezik
meg városunkban az egészség világ-
napjához kötődő, Egészség-piac
című prog ramsorozatot. Ezúttal tizen-
két helyszínen vehetnek részt a győ-
riek ingyenes szűrővizsgálatokon. 

A Közösség a családokért szlogen
alatt futó program az egészség fon-
tosságára szeretné felhívni a figyel-
met. Az idei világnap slágertémája a
magas vérnyomás, ami ellen a WHO
felhívása szerint kevesebb só haszná-
latával, kiegyensúlyozott táplálkozás-
sal, az alkohol és a cigaretta kerülésé-
vel, a mozgással, az egészséges test-

A győri Révai-gimnázium és a
Krúdy Gyula Középiskola és Szakis-
kola rendezi a XXII. Nemzetközi Ma-
gyar Matematika Versenyt idén már-
cius 14–18. között – mondta el la-
punknak Nagy Attila, a Krúdy igazga-
tója. A program a Kárpát-medencé-
ben élő magyar középiskolások nem-
zetközi versenye, ahol mintegy 280
diák és közel 80 tanár találkozik egy-
mással. A helyszín felváltva egy ma-
gyarországi és egy határon túli ma-
gyarlakta település. A rendezvény
amellett, hogy versenyzési lehetősé-
get biztosít a diákoknak, teret ad a ha-
táron inneni és azon túli magyaroknak

Nemzetközi Magyar
Matematika Verseny

a találkozásra, hogy a felnövekvő nem-
zedék tagjai új barátságokat köthes-
senek – részletezte Horváth Péter, a
Révai igazgatója. Hozzátette, a ma-
gyar-magyar kapcsolatok mellett a
rendezvény fontos szerepet tölt be a
Kárpát-medencei tehetséggondozás-
ban, matematikatanításban.

A versenyre Magyarország mellett
Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről
és Délvidékről érkeznek magyar részt-
vevők. A találkozó mintegy 8 millió fo-
rintos költségvetésének közel felét a
győri önkormányzat vállalta magára,
de emellett számos győri vállalkozás
is az ügy mellé állt.

Egészség-piac
súly fenntartásával védekezhetünk.
Az első Egészség-piacnak a Gyirmóti
Művelődési Ház ad helyet március 22-
én 16 és 19 óra között. Másnap 14 és
18 óra között a Bácsai Művelődési
Házban, a Heltai Jenő út 8. szám alatt
lesz lehetőség arra, hogy mindenki in-
gyenesen megméresse vérnyomását,
vércukrát, koleszterinszintjét, csont-
sűrűségét. A látás és a hallás vizsgá-
lata mellett életmódbeli tanácsadás -
ra, termékbemutatókra és gyermek-
foglalkozásokra is számíthatnak a
résztvevők. A részletes program a
www.gyor.hu honlapon olvasható.
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kép és szöveg: nagy csaba

Tél végén, tavasz elején egészsé-
günk megőrzésében nagy szerepe
van a vitaminoknak. A szervezetünk
számára nélkülözhetetlen vitamino-
kat nagy mennyiségben tartalmaz-
zák a zöldségek és a gyümölcsök,
amelyeket kifogástalan minőség-
ben a vásárcsarnokban is beszerez-
hetünk. A hét közepén Szalay Jó-
zsef standjánál tettünk látogatást,
ahol a kora tavaszi zöldségek már
nagy választékban kaphatóak. A ke-
reskedő standjánál immár kérhe-
tünk retket. A reteknek magas a C-
vitamin-tartalma, korábban gyógy-
szerként is használták. Üde íze miatt
a vajas és zsíros kenyér jó kiegészí-
tője lehet, de saláták készítésekor is
felhasználhatjuk. Kapható már az új-
hagyma is, amely a jelen időszak
másik fontos vitaminforrása. B-vita-
mint, szelént és ként is tartalmaz, fo-
gyasztásával erősíthetjük immun-
rendszerünket. Vásárolhatunk ma-
gyar, csodálatosan szép paprikát,
paradicsomot és uborkát is. Az
uborkáról kevesen tudják, hogy nö-
vénytanilag a tökfélék családjába
tartozik. Többek között sok C-vita-
min, magnézium és kalcium van

Vitamin minden
mennyiségben

benne. Vízhajtó hatású. Ehető ke-
nyér vagy szendvics mellé nyersen,
ugyanakkor uborkasalátaként is
teret hódított magának a gasztronó-
miában. Vitaminforrások tekinteté-
ben megemlítjük még a karfiolt,
amely magas C-vitamin-tartalmát
mélyhűtött formában is megőrzi.
Beszélni kell a brokkoliról is, ami a
vadkáposzta egy termesztett válto-
zata, jelentős a B-vitamin-tartalma. 

Városréti piacnaptár
Március 16. Élelmiszerpiac, kirakodó- és kézművesvásár
Március 20. Napi piac
Március 23. Élelmiszerpiac, kirakodó- és kézművesvásár
Március 24. Kisállat- és növénybörze

Vitaminkosár
Retek 180 Ft/csomó
Újhagyma 200 Ft/csomó
Paprika 190 Ft/db
Paradicsom 1250 Ft/kg
Fehér retek 450 Ft/csomó
Brokkoli 650 Ft/kg

szerző: győr-szol

A 96/50-50-55-ös hiba- és kárbe-
jelentés, szolgáltatási hibabeje-
lentő március 15-én 6 és 22 óra
között hívható.

A GYŐR-SZOL Zrt. személyes
ügyfélszolgálati irodái zárva lesz-
nek. Az Orgona úti és a Jókai úti
iroda hétfőn 8 órakor, az ETO
PARK első emeletén található
iroda 9 órakor nyit. A telefonos
ügyfélszolgálat nem üzemel, hét-
főn 7 órától fogadja az érdeklődők
hívásait. A lakossági hulladékszál-
lítás változatlanul működik.  A hul-
ladékudvarok egységesen zárva

A Győr-Szol Zrt. 
március 15-i szolgáltatásai

lesznek. A Jókai úti parkolóház a
vasárnapra érvényes díjszabással
üzemel. A Révai parkolóház válto-
zatlan díjazással üzemel.

A fizetőparkoló-hálózatban a
parkolás díjmentes. 

A vásárcsarnok, a virágpiac és
a városréti piac nem üzemel.

A Magyar Vilmos Uszoda és a
Barátság Sportpark március 15-
én pénteki nyitva tartás szerint
üzemel. A szabadhegyi, nádor-
városi, révfalui, újvárosi, Sugár
úti, Templom úti, Malomsori és
a Koroncói úti köztemetők egy-
ségesen 8 és 17 óra között láto-
gathatóak.

kép és szöveg: tóth lászló 

A víz világnapjának győri rendezvé-
nyére március 22-én, pénteken kerül
sor. A nap hagyományosan az árvízi
emlékmű koszorúzásával kezdődik,
a résztvevők megemlékeznek az
1954-es szigetközi árvíz áldozatai-
ról. A Rónay Jácint út és a Hédervári
út találkozásánál lévő, frissen felújí-
tott emlékműnél délelőtt fél tízkor
Németh József, az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság igazgatója
mond ünnepi beszédet. 

Tíz órakor a Kálóczy tér 8. szám alatti
gát őrházban színes programsorozat
kezdődik gyerekeknek, iskolásoknak. A
rendezők bárkit szívesen látnak, elsősor-
ban gyerekcsoportok részvételére szá-
mítanak. A rendező szervezetek szakem-
berei érdekes bemutatókat állítottak
össze. A gyerekek mikroszkópon keresz-
tül nézhetik az apró vízi élőlényeket,
megismerkedhetnek Győr vízellátásá-
nak és csatornázásának történetével. 

Látható lesz Harcsás László arany -
koszorús vízvezeték-szerelő mester fali-
kútgyűjteménye, a víziközmű-terepasz-

A víz ünnepe 
talon megismerhetik, hogyan jut el az
ivóvíz a lakásokba és hogyan folyik el a
szennyvíz. Kisiskolásokat és óvodásokat
is várnak a játszósarokban. A résztvevő
gyerekek néhány egyszerű kvízkérdés
megválaszolásával a helyszínen is nyer-
hetnek. A legügyesebb válaszadók közül
a rendezvény végén délután két órakor
sorsolják ki a nyerteseket, akik társasjá-
tékot, illetve könyvjutalmat kapnak.

Az idei világnap szervezői minden ed-
diginél színesebb pályázati lehetősége-
ket kínáltak a gyerekeknek. Plakátok,
képregények, street art alkotások érkez-
tek, a legnagyobb újdonságot pedig egy
víz világnapi séta jelentette. A legjobban
sikerült alkotások láthatók lesznek a gát -
őrházban. A pályaművekre előzetesen is
lehet szavazni a www.facebook.com/
Pannonviz oldalon. A közönségdíjas mű
különdíjat kap és a szavazók is ajándé-
kokat nyerhetnek. 

Az előző víz világnapi rendezvényen
több mint háromszáz általános és kö-
zépiskolás diák vett részt, most is ha-
sonló érdeklődésre számítanak a rende-
zők. A csoportoknak célszerű előre tele-
fonon időpontot egyeztetni a 96/522-
600/160-as telefonszámon. 
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szerző: földvári gabriella

Újabb fejlesztések valósulhat-
nak meg egy elnyert TÁMOP-
pályázat jóvoltából a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtárban. 

Dr. Horváth Sándor Domonkos, az in-
tézmény megbízott igazgatója szerint
a könyvtár kultúrát közvetít, így rendkí-
vül fontosak azok a fejlesztések, ame-
lyek mindenki számára könnyen, akár
otthonról is elérhetővé teszik adatbázi-
sait, katalógusait. Dr. Horváth József
igazgatóhelyettes a korábbi fejleszté-
sekről szólva elmondta, először a tech-
nikai feltételeket kellett megteremteni,
ezután jöhettek létre az adatbázisok,
amelyek feltöltődnek a tartalommal.
Így jött létre a megyei könyvtár által
működtetett Kisalföldi Tudástár portál.   

Mennyeiné Várszegi Judit projekt-
menedzser elmondta, 34,6 millió fo-
rint áll rendelkezésükre a Kisalföldi Tu-
dástár szolgáltatásainak bővítésére a
hatékony információszolgáltatás érde-

Könyvtári fejlesztések 
kében. A program január elsején in-
dult és jövő nyáron fejeződik be.
Három gyógypedagógiai oktatási in-
tézménnyel kötött együttműködési
megállapodás alapján szövegértés-
fejlesztésre irányuló képzést folytat a
könyvtár. Az intézmény dokumentu-
mokat, adatbázisokat, hangzóanyago-
kat vásárol pedagógiai szakirodalom
és történelem témakörben. 

A pályázati forrásból a Kisalföldi Ka-
talógus bővítésére is lehetőség nyílik a
kisebb könyvtárak bevonásával. Újdon-
ság lesz, hogy nyolcezer darab apró
nyomtatvány is bekerül a katalógusba,
kereshetünk például 19. századi báli
meghívókat. Új szolgáltatásként a ka-
talógusban megjelenik a retrospektív
sajtóanyag, a Győri Közlöny (1857–
1896) cikkeinek adatfeltöltésével.

A fejlesztések a Kisalföldi Tudástár
szolgáltatásainak horizontális és ver-
tikális bővítése a hatékony információ -
szolgáltatás érdekében című európai
uniós projekt keretében valósulhat-
nak meg.

KÖNYVTÁR HIRDETÉS



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
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Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

APRÓ HIRDETÉS

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.

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

KIS ÖSSZEGÛ
GYORSKÖLCSÖN

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

www.beckcredit.t-online.hu honlapot!

ÁLLÁS

Kertgondozót keresek révfa-
lusi családi házhoz. Jelentkezni fény-
képes bemutatkozó levéllel, referen-
ciákkal: zoli.vp@gmail.com.

ADÁS-VÉTEL

MINI BIZI átvesz: Divatos baba-
kocsikat, sportkocsikat, kiságyakat, uta-
zóágyakat, járókákat, autó- és kerékpár -
üléseket, etetőszékeket, bébikompokat,
hintákat, gyermekkerékpárokat, futóbicik-
liket, márkás játékokat, tavaszi ruhákat.
ADÁS-VÉTEL! Kp-ért is. Győr, Déry T. u.
16. 06-20/918-0643

SZOLGÁLTATÁS

Lakatosmunkák! Keríté-
sek, kapuk, biztonsági
rácsok, korlátok stb. ké-
szítése, javítása, karban-
tartása. Ajtó, ablak, zár-
javítás!  06-70/2237-957

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

Tavaszi akció! Költöztetés,
bútorszállítás városon belül. A fuvar-
díj: 2.500 Ft/óra! 30/529-7589 

EGYÉB

Fehérnemű-, harisnya- és zok-
niszaküzlet az egész család számára!
Magyar minőség elérhetõ áron. Gyõr,
Marcalváros II., Örkény u. 9. a (Tes-
cónál, az OTP mögött)  www.familia-
fehernemu.hu

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 e Ft), Új
SZOCPOL, támogatott lakáshi-
tel. Tel.: 20/951-0235   

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

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

Bélyeget, bélyeggyűjtemé-
nyeket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűj-
teményeket, plaketteket, kitüntetéseket, könyve-
ket, egyéb régiséget vásárolok gyűjteményembe.
Hétvégén is! Pál István. Tel.: 20/947-3928.  

Lomtalanítást vállalok,
ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291.  

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

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

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

15 éve működő győri takarító-
cég szőnyeg- és kárpittisztítást vállal.
Győrben ingyenes házhoz szállítással, ma-
gánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.
Kérjük, bizalommal forduljon hozzánk!
Érd.: 20/214-5881

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati,
össz komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsí-
tett, hőszigetelt, műanyag ablakos, acél bejá-
rati ajtós lakásomat elcserélném győri, 1,5-2
szobás, 44–48 m2-es, összkomfortos önkor-
mányzati lakásra. Tel.: 70/633-4773

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

INGATLAN

Győrött, Halász utcában 800 m2 terület eladó!
Irányár: 550.000 Ft. Érdeklődni: 96/319-468
Győrben, Takaros utcában 874 m2 gyü-
mölcsös téglaházzal, pincével, víz-villany-
nyal, eladó! Tel.: 06-20/524-2823

ÜZLET

Garázsból kialakított üzlethelyiség előrelátha-
tólag 2013. május hónaptól kiadó. Az üzlet a
megyei rendelőintézet közelében található,
bejárata a Rómer Flóris utcára nyílik. A helyi-
ség 23,5 m2 területű, ezenfelül tartozik hozzá
egy 14 m2 alapterületű helyiség, melyben
mosdót és WC-t alakítottak ki. Bérleti díj meg-
állapodás alapján. Érd.: varga.istvan@gyor -
szol.hu vagy 06-20/322-8100.

OKTATÁS

Álláslehetőség! Intenzív
OKJ biztonságiőr- és rendez-
vénybiztosító tanfolyam. Fny: 45/2010.
www.heusecurity.hu. Tel.: 70/9677-227

ÉPÍTŐANYAG

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

A tavasz elsô hosszú
hétvégéjén is 

ínycsiklandó ételekkel, 
kiváló italokkal 

várja Kedves Vendégeit 
az Amstel Hattyú Fogadó!
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Rába ETO fölényesen, hat gól-
lal legyőzte a Haladást a futsal
Magyar Kupa győri döntőjében,
ezzel fennállása során harmad-
szor hódította el a trófeát. A
zöld-fehérek rendezőként is je-
lesre vizsgáztak. 

A Rába ETO mindjárt az elődöntőben
visszavághatott a Berettyóújfalunak a
tavalyi döntőben elszenvedett veresé-
gért, amit érett, taktikus játékkal meg
is tett Marcos Angulo együttese. Óva-
tos kezdés után remekül folytatták a ha-
zaiak, akik egy percen belül kétszer is
betaláltak. Előbb Harnisch labdaszer-
zése után Ramada értékesített egy zic-
cert, majd Juanra lőtt hatalmas gólt a
bal felső sarokba. Lendületben maradt
az ETO, mégis a vendégek szereztek
gólt, akik egy ellentámadásból Nagy
révén szépítettek. Ezt követően ki-
egyenlítettebb lett a játék, felváltva fo-
rogtak veszélyben a kapuk, de a szüne-
tig nem láthatott újabb gólt a közönség.

Térfélcsere után közvetlenül Lódi
előtt nyílt nagy lehetőség, a kapus
eszén már túljárt, de lövését kivágták
a kapu torkából. A hosszú gólcsendet
végül Ramada törte meg, aki egy szép
csel után higgadtan helyezett a jobb
alsóba. A folytatás nagy taktikai csa-
tát hozott, a Berettyó hiába kereste a
fogást a zöld-fehéreken. A vendégek
megpróbálkoztak a vészkapus játék-
kal, de ez sem vezetett eredményre.
Egy szépen kijátszott támadás után

Visszahódította a kupát a Rába ETO
aztán Ramada harmadik gólja jelen-
tette a kegyelemdöfést. Bár Trencsé-
nyi még kozmetikázott az eredmé-
nyen, komoly izgalmak nem maradtak
az utolsó percre, a Rába ETO 4–2-re
nyert és magabiztosan jutott be a
döntőbe, ahol az Újszegedet 8–5-re
legyőző Haladás várt a győriekre.  

A döntőben a Rába ETO valósággal
nekiugrott ellenfelének, és már az első
percben megzördült a szombathelyiek
hálója, ekkor Dróth váltotta gólra Ra-
mada passzát. A folytatásban is táma-
dásban maradt a győri csapat, Juanra
pedig egy kötény után megduplázta az
előnyt. A Haladás sokáig nem tudott ko-
moly helyzetet kialakítani, de egy ellen-
támadás végén Joó váratlanul szépített.
A gól felhozta a vendégeket, de na-
gyobb helyzetei ezután is az ETO-nak
voltak. A szünetig már nem változott az
állás, így akárcsak előző nap,
ezúttal is egygólos előnnyel
vonulhatott pihenőre a lista-
vezető.

A győriek agilisan kezdték
második félidőt is, Dróth pon-
tos lövése után pedig újra
visszaállt a kétgólos különb-
ség. Egy perccel később is -
mét hazai gólnak tapsolha-
tott a publikum, ezúttal Juanra fejezett
be egy szépen kijátszott akciót. A szom-
bathelyiek megpróbáltak visszajönni a
meccsbe, de egyszer a keresztléc, egy-
szer pedig Balázs állta a labda útját. Ki-
lenc perccel a vége előtt Ramada aztán
szertefoszlatta a vendégek álmait, egy
nagyszerű csel után ő is bevette az
egyébként jól védő Sipos kapuját. Egy

labdaszerzést követően a frissen beállt
Bárdosi lőtt az üres kapuba, végleg el-
döntve a kupadöntő sorsát. A slusszpo-
ént Dróth harmadik találata jelentette,
aki kisbüntetőből állította be a 7–1-es
végeredményt. A győztesek nyakába Es-
terházy Márton, az MLSZ Futsal Bizott-
ságának elnöke akasztotta az arany -
érmet, a város nevében pedig Simon Ró-
bert Balázs köszöntötte az együttest. 

„Nagyon sokat kivett belőlünk az
elődöntő, nehéz mérkőzést játszot-
tunk a Berettyóújfalu ellen. A kupa-
döntő első félidejében még nem volt
nagy a különbség, a második játék-
részben azonban megmutattuk,
hogy mi vagyunk a jobb csapat. Na-
gyon boldog vagyok” – mondta la-
punknak Marcos Angulo vezetőedző,
mielőtt a játékosok a magasba do-
bálták volna. 

„Amikor megpályáztuk a rendezés
jogát, kettős cél vezérelt minket. Egy-
részt szerettük volna visszahódítani a
trófeát, másrészt szerettünk volna egy
olyan négyes döntőt rendezni, ami a
magyar futsal ünnepének számít. Azt
gondolom, hogy mind a két elvárásnak
maximálisan megfeleltünk, rendezés-
ből is jelesre vizsgáztunk, emellett kö-

zönségszórakoztató játékkal nyertük
meg a kupát” – értékelte a hétvégét dr.
Drucskó Zoltán ügyvezető elnök. 

„Négy év alatt ez volt a harmadik ku-
pagyőzelmünk, ami nem rossz ered-
mény, remélem, hamarosan a negyedik
bajnoki címet is megünnepelhetjük. A
következő célunk, hogy nemzetközi szin-
ten is előrelépjünk, szeretnénk bejutni
Európa legjobb négy csapata közé” – tet -
te hozzá Bolla Péter tiszteletbeli elnök. 

„Nagyon örülök, hogy sikerült meg-
nyernünk a kupadöntőt, a tavalyi vere-
ség nagyon mély nyomokat hagyott
bennünk, így fűtött minket a bizonyí-
tási vágy. Komoly fegyverténynek tar-
tom a nagyarányú győzelmet, hiszen
egy jó ellenfelet sikerült legyőznünk a
döntőben” – fogalmazott a fináléban
mesterhármast szerző Dróth Zoltán. 

„Az elődöntőben az ország egyik leg-
jobb csapatával találkoztunk, amely ta-
valy borsot tört az orrunk alá. Szerettük
volna megmutatni, hogy le tudjuk őket
győzni, és ez sikerült is. A döntő nagy
kérdése volt, hogy ki bírja jobban idegek-
kel, a második félidőben egyértelművé
tettük, hogy csakis mi lehetünk a kupa-
győztesek. Most már a bajnokságra
koncentrálunk, úgy gondolom, több for-
dulóval a vége előtt eldőlhet a bajnoki
cím sorsa, azon leszünk, hogy ez minél
előbb bekövetkezzen” – nyilatkozta az
ezúttal is parádésan védő Balázs Zoltán. 

A sorsolás szeszélyének köszönhe-
tően a Rába ETO és a Haladás hétfőn
18.30 órakor ismét összecsap egy-
mással a Magvassyban, ekkor a ráját-
szás második fordulójában érkezik vá-
rosunkba a szombathelyi gárda. 

Rendezésből is
jelesre 

vizsgáztunk
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A Magyar Kick-box Szövetség március első szombatján rendezte meg Pécsett az
országos bajnokság első fordulóját. Az Unicentrál Bulls versenyzői közül négyen
léptek a kötelek közé, mindannyian K-1 szabályrendszerben, közülük ketten baj-
noki címet szereztek. A felnőttek között Grónai Sándor –63,5 kg-ban,  míg a junio -
rok között Nardelotti Zoltán  –75 kg-ban végzett az élen. A junior –81 kg-os kate-
góriában Lukács Balázs második helyezést, felnőtt –71 kg-ban Horváth László
harmadik helyezést ért el. Felkészítő edzők: Csányi János és Vlasich Róbert. 

Az elmúlt hetekben a győri horgászközösség egyik
népszerű témája a Győr Plusz Média és a Magyar Hor-
gász közös játéka volt. A díjat, az egyéves Magyar Hor-
gász-előfizetést Schepf Rebeka nyerte meg. A díj át-
adásakor megtudtuk, Rebeka családjában hagyomá-
nya van a horgászatnak. Nyertesünk ennek megfele-
lően szívesen tartózkodik a természetben, ahol igazi
kikapcsolódásként most tanulja a sporthorgászat
trükkjeit. Családjával szívesen keresi fel a Duna és a
Rába egyes szakaszait, ugyanakkor a bányatavakra is
örömmel látogat. A folyóvizek tekintetében Ásványráró
és Vének élvez elsőbbséget. A legtöbb zsákmány
pontyból és kárászból esik. A család a megfogott halat
szívesen elkészíti, kedvencük a halászlé és a rántott
hal, de alkalmanként specialitások is kerülnek az asz-
talra. Rebeka egyébként is szereti a sportot, a Kölcsey
Ferenc-iskola tanulója röplabdázik és táncol. Maradék

Edzőtermekben és a szabadban is
gyakorta látok lassú tempóban –
szó szerint szenvedve – futó, jelen-
tős túlsúllyal rendelkező embereket.
Mivel szinte mindenki úgy tudja,
hogy a futás fogyaszt a legjobban,
ezért képesek az ízületeiket nem kí-
mélve szenvedni is érte. Pár hétig
bírják, majd idővel a kedvük is el-
megy tőle, megfájdul a térd és a
boka, mielőtt a fogyás elindulna.
Tisztelet a kivételnek, ha alkatilag is

erősek az ízületek, valamint megvan
a kellő kitartás. Én inkább a gyors
tempójú gyaloglást javasolnám. Elő-
nyei a következők: kevésbé megter-
helő az ízületek számára, mivel
nincs repülési fázis. Bárhol, bármi-
kor gyakorolható, elvégezhető min-
denféle egyéb eszközigény nélkül,
persze a jó minőségű cipő elenged-
hetetlen. Kismamáknak, magas vér-
nyomásosoknak, szívproblémások-

AJÁNLJUK
MÁRCIUS 16., SZOMBAT
Női kézilabda
16.00 Győri Audi ETO KC–Ran-
ders (Bajnokok Ligája-mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

MÁRCIUS 17., VASÁRNAP
Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO UNI Győr–Ru-
zomberok (bajnoki mérkőzés,
egye temi csarnok)

MÁRCIUS 18., HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–Haladás VSE (baj-
noki mérkőzés, Magvassy-csarnok)

Parádés évkezdet

Ízületkímélő 
a gyors gyaloglás

nak pulzuskontrollal tökéletes moz-
gásforma. Az optimális időtartam
45-90 perc, amelyet természetesen
fokozatosan kell elérnünk. Általában
a pulzusfrekvencia a maximális pul-
zus 60-70%-a, de ennél lehet termé-
szetesen több is. Ha lassabb a
tempó, vagyis kisebb az intenzitás,
akkor érdemesebb az időtartamot
növelni. A helyes mozgástechnika
segíti a csigolyák közötti porckoron-
gok anyagcseréjét, degenerációjuk

előrehaladását akadályozza. Az
aerob tréning előnyeit magában fog-
lalva élettani hatásai a teljes emberi
szervezet működését jótékonyan be-
folyásolják. 

Szakaszos (időszakonként las-
sabb és gyorsabb tempók váltakoz-
tatása) módszerrel színesíthetjük ed-
zésünket.

Kránitz Bernadett 
személyi edző, Speedfit 

Nyeremény az egész családnak

idejében szívesen olvas, a böngésznivalók sorát egy
évig a Magyar Horgász aktuális havi lapszáma is bővíti,
amelyről kiderült, az egész család kézbe vesz majd. 

Kajak-kenu. Győrben folytatja pályafutását a háromszoros olimpiai baj-
nok Douchev-Janics Natasa, aki hétvégén tudatta a hazai szövetséggel,
hogy mégsem szerb, hanem magyar színekben versenyezne a jövőben.
Farkas Dávid, a sportoló szóvivője elmondta, hogy Janics szóban megál-
lapodott a Graboplast Győri Vízisport Egyesülettel az együttműködésről,
a szerződést azonban csak áprilisban írják alá, miután a versenyző hazatér
a portugáliai edzőtáborozásáról. A kajakos a magyar szövetségnek írt le-
velében bejelentette, hogy visszavonja a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövet-
séghez benyújtott versenyengedély-kérelmét, vagyis egészen biztosan
nem akar más ország színeiben kajakozni. A szabályok szerint Janics csak
két év kihagyás után indulhatott volna szerb színekben. 
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Az NB I/B-ben listavezető SZESE
Győr kézilabdacsapata nem szemér-
meskedik tovább, idén kimondott cél-
kitűzéssé vált a feljutás az egyetemi
csapat számára – tudtuk meg dr. Hoff-
mann Lászlótól, a klub támogatói kö-
rének meghatározó alakjától. 

„Az őszi idényben mindössze
egyetlen pontot veszítettünk, ez jó ala-
pot teremt a folytatásra, minden re-
ményünk megvan arra, hogy megsze-
rezzük a feljutást érő első helyet. Ez
persze nem lesz könnyű, hiszen ki -
egyensúlyozott a mezőny, ellenünk rá-
adásul mindenki kettőzött erőbedo-
bással lép pályára. Jó példa erre a leg-
utóbbi, várpalotai kisiklás is, de van
annyi potenciál a csapatunkban, hogy
kiköszörüljük a csorbát.”

A csapatnál jelentős változások
nem történtek télen, egyedül a junior-
válogatott Gál Kristóf érkezett Veszp-
rémből. Szükség is volt az erősítésre,
hiszen Kányai Róbert, Rivnyák Viktor
és Nagy Dávid is sérüléssel bajlódik,
de a csapat nélkülük is folytatná a me-
netelést. 

„A Veszprém elleni telt házas kupa-
meccs bebizonyította, hogy van érdeklő-
dés a férfi kézilabda iránt, ennek köszön-
hetően a támogatói palettát is színesíteni
tudtuk. Több régi szponzorral is hosszab-
bítottunk és újabbak is mögénk álltak.
Gazdaságilag stabil lábakon állunk, de
egy névadó szponzort továbbra is kere-
sünk. Tavasszal mindössze öt hazai
meccsünk van, de azok mindegyike
rang adó, így szükségünk van a szurkolók
támogatására is” – mondta dr. Hoff-
mann László, aki az egyre szélesebb
utánpótlásbázisra is kitért. 

„Az Audi ETO-val közösen jövőre
kézilabdaosztályt indítunk a Köl-
cseyben, nagyon örülök a két szak -
ág újabb együttműködésének.  Ami
problémát jelent, hogy nagyon ke -
vés szakember van az utánpótlás-
ban, ezért minden elhivatott kézilab-
daedzőt örömmel látunk. Nyáron
ismét rendezünk kézilabdatábort,
ahol a legjobbaktól tanulhatnak a
fia talok” – tette hozzá az egykori vá-
logatott kapus. 

„Győrnek mindig is erős volt az után-
pótlásbázisa” – vette át a szót Rosta
Miklós, aki játékos-edzőként kettős sze-
repet tölt be a klubnál. „Ennek a helyi
edzők és testnevelő tanárok voltak a le-
téteményesei, de miután kiöregedtek,
nem volt, aki a helyükre lépett volna.
Próbáljuk ezt áthidalni, a csapat több já-
tékosa is foglalkozik a gyerekekkel. Fel
kell vállalunk ezt a szerepet, az én pél-
dám is mutatja, hogy mellette nyugod-
tan lehet kézilabdázni. Lehet, hogy nem

áll mögöttünk évtizedes edzői tapaszta-
lat, de amit a saját edzőinktől kapunk,
rögtön tovább tudjuk adni a fiataloknak.
Amit aztán az edzésen tanulnak, azt az
élet más területein is hasznosítani tud-
nak” – mondta zárásként a tapasztalt
beálló. 

A SZESE szombaton 27–27-es
döntetlent játszott a Dabas ellen az
egyetemi csarnokban. A győriek jelen-
leg négy ponttal vezetnek a második
helyezett Komló előtt. 

Elérhető közelségben az élvonal

A mindenki által csak Pidu bácsinak
nevezett Kádár Árpádot századik szü-
letésnapja alkalmából családja és ta-
nítványai mellett a város nevében Bor-
kai Zsolt polgármester köszöntötte fel.

Kádár Árpád, népszerű nevén Pidu
bácsi, az ETO torna szak-
osztályának megalapítója
1913-ban született, a na-
pokban ünnepelte száza-
dik születésnapját. A jeles
alkalomból rengetegen
meglátogatták az egykor
több sportágban is edzős-
ködő sportembert. A család mellett
korábbi tanítványai is összejöttek,
hogy felköszöntsék szeretett mesterü-
ket. Borkai Zsolt polgármester, a Ma-

gyar Olimpiai Bizottság elnöke is kife-
jezte tiszteletét az élő legenda előtt.
Mint mondta, egy olyan életút az övé,
amely egyedülálló, és amelynek révén
Győr sporttörténetének is alakítója.
Hozzátette, nem véletlen, hogy szüle-

tésnapjára is ennyien eljöttek, hiszen
akit tanított vagy más módon került
kapcsolatba vele, az szép emlékeket
őriz róla.

Kádár Árpád a Szentesi Gimnázi-
umban érettségizett, ahol labdarúgás-
ban, tornában és teniszben a megyei
és országos középiskolás versenye-
ken bajnoki címeket szerzett, kosár-
labdában pedig főiskolai válogatott
volt. Testnevelő tanári diplomáját
1938-ban szerezte a TF-en. Tanári hi-
vatását már Győrben kezdte gyako-
rolni. 1941-ben itt alakította meg a
Győri ETO torna szakosztályát, ahon-
nan később nemzetközi hírű verseny-
zők kerültek ki.

A háború az ő életébe is beleszólt.
Délvidéken, Erdélyben, majd Oroszor-
szágban katonáskodott. Részese volt a
„doni pokolnak”, ahonnan három év
orosz hadifogság után 1947-ben haza-

térve, szintén testnevelő tanár feleségé-
vel együtt irányították a győri fiatalok tor-
naedzéseit. A torna mellett atlétika, kézi-,
kosár- és röplabda, valamint a labdarú-
gás sportágakban is edzősködött. Te-
niszben mesteredzői címet szerzett. Ta-
nítványainak ezreit irányította a sport és
az egészséges életmód felé.

Rubindiplomáját 2008-ban a győri
városházán vette át, az iskolai testne-
velés és diáksport fejlesztése, vala-
mint az olimpiai eszme terjesztése
terén kifejtett kimagasló szakmai és
pedagógiai tevékenysége elismeré-
séül a Magyar Testnevelő Tanárok Or-
szágos  Egyesülete és a Magyar Olim-
piai Bizottság Matolay Életműdíj ki-
tüntetésben részesítette 2011-ben.

Századik születésnapját ünnepli Kádár Árpád

Tanítványainak ezreit
irányította a sport felé
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A HAT-AGRO UNI Győr csapata súlyos veresé-
get szenvedett hazai pályán a bajnokság ma-
gyar–szlovák középszakaszában, a Good Angels
Kosice 84–57-re győzött az egyetemi csarnok-
ban. Fűzy Ákos együttese ezúttal rendkívül ener-
váltan játszott, bár a második félidőben képes
volt harcolni a méltóságáért. Utoljára játszott a
szezonban a csapatkapitány Simon Zsófia, aki
szerdai vállműtétje miatt négy-hat hónapos kény-
szerpihenőre kényszerül. Bemutatkozott ugyan-
akkor zöld-fehérben az amerikai Tangela Smith. 

A címvédő győriekre még két mérkőzés vár a
héten, csütörtökön 18 órakor a Ruzomberok ven-
dégeként játszik a csapat, majd vasárnap 18 óra-
kor a rózsahegyiek viszonozzák a látogatást az
egyetemi csarnokban. Eldőlt, hogy március 23–
24-én Sopronban rendezik meg a Magyar Kupa
négyes döntőjét. A győriek március 23-án, szom-
baton 20.30 órakor a PEAC-Péccsel csatáznak
a döntőbe jutásért. Másnap 18 órakor játsszák a
bronzmérkőzést, a fináléban pedig 20.30 órakor
dobják fel a labdát.

A Győri Audi ETO KC tovább nyúj-
totta veretlenségi sorozatát a Bajno-
kok Ligájában, a csapat vasárnap
22–21-re nyert a címvédő Buduc-
nost Podgorica otthonában. A hazai-
aknak nagyon fontos lett volna, hogy
győzzenek, ennek ellenére az első fél-
időben végig a győriek vezettek.
Több alkalommal volt ötgólos a ma-
gyar csapat előnye, a játékrész hajrá-
jában azonban felzárkózott a Podgo-
rica, így csak egy találatnyi különb-
ség maradt a szünetre.

A folytatásban kiegyenlítettebbé
vált a küzdelem, a vendégek a 45. per-
cig őrizték egy-két gólos előnyüket,
de a hazai csapat utolérte őket, sőt, át
is vette a vezetést. A magyar bajnok
tíz perccel a vége előtt egyenlített,
majd újra előnybe került. A hajrában
az ETO játékosai koncentráltak job-
ban, így sorozatban a tizenegyedik BL-
mérkőzésükön is győztesen hagyták
el a pályát. 

A győriek minden dicséretet meg-
érdemelnek, hiszen egy számukra tét
nélküli mérkőzést tudtak megnyerni
úgy, hogy az ellenfél durva és sport-
szerűtlen játéka mellett azzal is meg
kellett küzdeniük, hogy a francia játék-

A Győri ETO FC a sereghajtó Siófok
ellen is begyűjtötte a három pontot,
és ezzel megszilárdította vezető pozí-
cióját az OTP Bank Ligában. A zöld-fe-
hérek végig mezőnyfölényben futbal-
loztak, de a siófoki ellentámadások is
állandó gólveszélyt hordoztak maguk-
ban. A mezőny legjobbja az a Nikola
Trajkovic volt, aki ritkán látott erényeit
csillogtatta meg: ezúttal fejjel volt ve-
szélyes az ellenfél kapujára. Első pró-
bálkozását még a keresztléc segítsé-
gével hárította a vendégek kapusa, a
következő két fejese azonban utat ta-
lált a kék-sárgák kapujába. A Siófok
ugyan Máté révén szépíteni tudott, de
a győri győzelem nem forgott veszély-
ben, az ETO 2–1-re nyert és továbbra
is kilenc ponttal vezeti a bajnokságot. 

Pintér Attila vezetőedző a mérkő-
zés után elmondta, csapata jól reagált
arra, hogy mindenki az ETO-t sze-
retné megverni, és hogy ellenük fel-
szabadultan, tét nélkül futballozhat-
nak az ellenfelek. Meg tudtak birkózni
azzal is, hogy Nemanja Andric és Kol-
tai Tamás személyében két kreatív já-

Kiejtették a címvédőt
vezető-páros rendre megpróbálta ki-
rángatni a montenegróiak kátyúba ra-
gadt szekerét. 

„Elképesztően kemény mérkőzé-
sen vagyunk túl, az ellenfelünk bajnok-
hoz méltóan küzdött. Jó kezdés után
sok gondunk akadt támadásban a
második félidő feléig, a Podgorica két-
gólos előnyt is tudott szerezni, innen
kellett visszakapaszkodnunk. Gratulá-
lok a csapatomnak, hogy ebben a kü-
lönleges atmoszférában is sikerült le-
dolgozni a hátrányt és győzni, a jövőre
nézve ez hatalmas pozitívum” – nyilat-
kozta a mérkőzésről Ambros Martin
vezetőedző. 

A vasárnapi siker azt jelenti, hogy
a győriek mögött a Larvik jutott má-
sodikként az elődöntőbe ebből a
csoportból, a címvédő Buducnost
pedig nem lesz ott a legjobb négy
között. A másik kvartettből a Krim
Ljubljana már biztos továbbjutó, a
negyedik kiadó helyre a Valcea és a
Ferencváros pályázik, de a fővárosi
zöld-fehérek sorsa már nem saját
kezükben van. A záró fordulóban
szombaton 16 órakor Audi ETO–
Randers mérkőzést rendeznek a
Magvassyban. 

Hengerelt a Kassa

Trajkovic pontos fejesei
tékosukat is elveszítették az előző
héten sérülés miatt. A csapat a követ-
kező fordulóban Kecskemétre utazik,
a szombaton 16 órakor kezdődő mér-
kőzést a Sport 2 élőben közvetíti. A lis-
tavezető zöld-fehérek arra készülnek,
hogy történetük során először Kecs-
keméten is győzni tudjanak élvonal-
beli mérkőzésen. 
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Randevúk az állatkertben

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES 
MAGATARTÁSNAK VAN JÖVÔJE!

2013. március 21. (Csütörtök) 
9—16 óráig Gyôrben, 

a Rába Hotel Duna Termében 
Tel.: 06-20/200-6084, 06-1/209-4245

MI FIZETÜNK A LEGTÖBBET!
Áraink a vásárlás legkisebb 

összegét jelentik!

Lehet hogy több? 
Majd meglátja!

ARANY 
ZSEBÓRA

100.000 Ft— 
300.000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-as évek
Acél: 800.000 Ft
Arany: 1.500.000 Ft

PATEK PHILIPPE
Acél: 800.000 Ft
Arany: 
1.500.000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: 500.000 Ft
Arany: 800.000 Ft

I.W.C 
SCHAFFHAUSEN
Acél: 150.000 Ft
Arany: 250.000 Ft

OMEGA 
CHRONOGRAPH
Acél: 150.000 Ft
Arany: 300.000 Ft

JAEGERLE 
COULTRE
Acél: 120.000 Ft
Arany: 200.000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN
Acél: 250.000 Ft
Arany: 500.000 Ft

OMEGA 
CONSTELLATION
Acél: 18.000 Ft
Arany: 80.000 Ft

ROLEX OYSTER -
CHRONOGRAPH
Acél: 500 000 Ft
Arany: 800 000 Ft

szöveg és kép: xántus-állatkert

A győri állatkert munkatársai
kerítőnek álltak, már tavaly el-
kezdődött a párkeresés. Jelenleg
három új jövevénnyel büszkél-
kedhet az állatkert. 

Közülük elsőként Raul, a bengáli tigris
érkezett a találkozások városába. Őt ma
már nagyon sok győri ismeri, hiszen kü-
lönleges fehér színével és jégkék sze -
mei vel hamar belopta magát a látoga-
tók szívébe. Csak Káma, a nőstény fo-
gadta őt kevésbé barátságosan. Az ang-
liai születésű nagymacska hozzánk Nyír-
egyházáról érkezett. A tigriskifutót
hamar birtokba vette, de Kámával nehe-
zebb dolga volt, hiszen a korábban do-
mináns nőstény nehezen fogadta a nála
erősebb hímet. Káma tüzelése oldotta
fel az ellentéteket köztük. Február köze-
pén született meg kölykük, aki most a
Füles Bástyában tölti mindennapjait.

A téli nagy havazással jött, de a hó olva-
dásával is maradt Zoia, a foltos jaguár-
hölgy. Chicót, a kézzel nevelt fekete jaguárt
már sokan ismerik. Amikor felcseperedett,
kapott egy szép házat és egy hatalmas ki-
futót, amiben egymaga töltötte napjait,
labdájával pancsolt és a látogatókkal ját-

szott az üvegen keresztül. A körülmények
ideálisak voltak egy nőstény érkezésére. A
krakkói jaguárlány megfelelőnek bizonyult,
érkezését Chico viszont először egyked-
vűen fogadta. Először a kifutójukban talál-
koztak, a fekete hím nem mutatott különö-
sebb érdeklődést Zoia iránt. A jeget a kis
nőstény közeledése törte meg. A nagy
hóban a látogatók előtt kezdtek játszani,
birkóztak, hemperegtek, jól érezték magu-
kat, Chico végre játszótársra talált.

Hatalmas utat tett meg Pipo, a hím
törpevíziló, aki a Kanári-szigeteket maga
mögött hagyva érkezett a győri állat-
kertbe, hogy immáron 20 évesen megta-
lálja a párját. A hosszú repülés után más-
nap láthatta Donát, a győri vízilovat, aki
rég óta fajának egyetlen képviselőjeként

la kott Győrben. Mindkét állat rögtön
tudta, merre van a leendő párja, bár csak
rácson keresztül, de pár perc elteltével
összedugták orrukat. Jelenleg a fűtött ví-
zilóházban élnek, mert a törpevízilovakat
a téli hideg nagyon megviselné. Hogyan
is zajlik majd az első kifutói randevú? Lá-
togatóink is megnézhetik, hiszen ha a hő-
mérséklet megfelelő, a két állat a kifutó-
jukban töltheti majd napjait.

Ha a tigrisekhez hasonlóan a másik
két párnak – különösen a törpevízilovak-
nak – is utóda születik, az minden szem-
pontból fontos, hiszen minden állatkert-
ben született tigris, jaguár vagy víziló
egy-egy újabb eredmény a faj megmen-
tése érdekében folytatott természetvé-
delmi munkában.

Gyógyszertári ügyelet
Március 15-én, pénteken reggel 8-tól másnap
reggel 8-ig a Szentlélek Gyógyszertár tart ügye-
letet (Mécs László u. 2./b) Tel.: 96/431-323.

Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let Győr,
Liezen-Mayer u. 57. Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, 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 ünnepnapokon az ügyelet folyamatos.

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

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lata 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 pénteken 8–16, csü-
törtökön 20 óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. 
• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.: 14 óráig. A pénz-
tár 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. Közterületi hiba-
bejelentés a 06-80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügy fél szolgálat: 96/522-630.  Hétfő-
től csütörtökig 7.30–15.30, pénteken 7.30–
13.30 óráig.

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


