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11. oldal Európai turnéjuk során hazánkban Budapesten kívül
csak Győrben lép fel a világhírű New York-i együttes, a Battery Dance
Company. A március 28-i győri előadáson az Autobiographica című
darabot láthatják a nézők, amely az együttes születéséről szól, illetve
visszatekintés munkásságukra. A balett-társulat stílusa nem szokvá-
nyos, jellemző rájuk a bátorság és a kísérletezés.

4. oldal Március 15-én össze-
fogásból és emberségből is jelesre
vizsgáztak a győriek. A városi rá-
diók koordinálásával létrejött szé-
les körű lakossági mozgalom segí-
tette az utakon bajba jutottakat.

8. oldal A Volvóval közösen már
a jövő év elején gyártani szeretne
buszokat a Rába, ám egyelőre nem
írtak ki pályázatot a közösségi köz-
lekedés járműveire. 

Villanyoltás a Földért
Írásunk a 7. oldalon



2 / + / 2013. március 22.

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

ezer embernek segített az elmúlt napok rendkívüli idő-
járásával összefüggésben a Magyar Vöröskereszt két-
száz önkéntese és ötven munkatársa. Emellett az
Osztrák Vöröskereszt csaknem 140 munkatársa és ön-
kéntese is segítette a magyarok munkáját.

20 3,5 milliárd forint értékben kezdődik a Duna-projekt. A
beruházás részeként a szivárgó rendszerek építése
mellett 15 kilométer hosszú szakaszon megerősítik
a töltést, felújítanak és átalakítanak négy árvízvé-
delmi műtárgyat is.

NAPRÓL NAPRA

Március 15.

Március 16.

Március 17.

Március 18.

Március 19.

Március 20.

Március 21.

Mentés. A 12. Arrabona Lég-
védelmi Rakétaezred tagjai is
részt vettek a hóban rekedtek
mentésében, terepjáróval és
egy lánctalpassal indultak az
M19-es útra.

Járhatatlan utak. Reggelre
tíz út maradt járhatatlan a me-
gyében a katasztrófavédelem tá-
jékoztatása szerint. A lezárt utak
jelentős hányada a városunktól
délre fekvő térségben volt.

Segítség. 632 embert segí-
tettek haza vagy a kijelölt mele-
gedőhelyre, 624 jármű kiásá-
sában vagy út szélére vontatá-
sában vettek részt a megyei
rendőrök. 

Haláleset. Egy ember meg-
halt abban a balesetben,
amely reggel történt az M1-es
autópályán, Lébénynél. Egy ka-
mion és egy személyautó ütkö-
zött össze a sztráda 142-es ki-
lométerénél.  

Audi. A Magyarországon ki -
emelkedő befektetői teljesít-
ményt nyújtó cégeket díjazta a
Nemzeti Külgazdasági Hivatal.
A K+F együttműködésért díj
nyertese az Audi Hungaria
Motor Kft. lett.

Ítélet. Tizenkét év börtönre
ítélte szerdán meghozott első
fokú, nem jogerős ítéletében a
Győri Törvényszék azt a férfit,
aki tavaly nyáron megfojtotta
élettársát a kisalföldi megye-
székhelyen. 

Tehetségnap. A tehetség-
gondozás aktuális kérdéseiről
tartott konferenciát a Talentum
Műhely a Mobilis Interaktív Ki-
állítási Központban.

Aláírásokat
gyűjt 
a Fidesz
„Magyarország nem
hagyja magát!” cím-
mel a kormány rezsi-
csökkentését támo-
gató aláírásgyűjtésbe
kezd a Fidesz Győrben.
A petíciót a támogatók
jövő hétfőtől tudják
aláírni a Baross G. u.–
Arany J. u. keresztező-
désében, a csónakos
szobornál felállított
standnál, a vidéki autó-
busz-pályaudvarnál  és
a Király utcai Fidesz-
irodában.  

Rendkívüli
közgyűlés
Rendkívüli ülést tart
pénteken a Győr-
Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat köz-
gyűlése. A napirenden
három előterjesztés
szerepel: beszámoló
hangzik el a Győr-
Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság
2012. évi tevékenységé-
ről, véleményezik a
Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság vezetőjének
kinevezését, és elfogad-
hatják a megyei önkor-
mányzat vagyongaz-
dálkodási tervét.

szerző:földvári gabriella 

Kétnapos nemzet-
közi doktorandusz-
konferenciát ren-
deztek a hét elején a
Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apá -
czai-karán, ahol több
mint száz magyar és
külföldi tudósjelölt
mutatta be kutatási
eredményeit a fenn-
tarthatóság téma-
körben.

Az egyetem tehetség-
gondozási programját
az a szándék hívta
életre, hogy lehetőséget
adjon a hallgatóknak a
tudományos munkára, a
szakmai tapasztalat-
szerzésre, az eredmé-
nyek közzétételére és
megmérettetésére. A
doktoranduszok szak-
mai fejlődése szempont-
jából különösen fontos a
nemzetközi közeg, az,

Fiatal tudósok
a fenntartható
fejlődésért 
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hogy munkájuk eredmé-
nyét külföldi pályatársak
s a világ legismertebb
professzorai előtt mutat-
hassák be. 

Az egyetem a fiatal
kutatók számára több
doktori iskolát tart fenn,
környezeti, erdészeti,
vadgazdálkodási, nö-
vénytermesztési, kerté-
szeti, állattenyésztési,
anyagtudományi, vala-
mint a gazdálkodási és
szervezéstudományi ku-
tatási területeken bizto-
sít számukra munkale-
hetőséget. A konferen-
cia anyagából a szer-
kesztőbizottság angol
nyelvű kötetet adott ki.

A konferencia a „Talen-
tum hallgatói tehetség-
gondozás komplex felté-
telrendszerének fejlesz-
tése a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemen” című
projekt keretében, az Új
Széchenyi terv támogatá-
sával valósult meg. 

Szabó Karola szalmafonó-népművész szeretettel
várja az érdeklődőket március 29-én 14.30-tól 17
óráig a Baross úti Látogatóközpontban, ahol szalmá-
val díszített tojások készíthetőek. A rendezvény láto-
gatása ingyenes, anyagköltsége 200 Ft tojásonként.  

Húsvéti tojás készítése
a Látogatóközpontban
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ÜNNEP LAPSZÉL

Jó, hogy van a költészetnek
saját napja, ilyenkor társa-
ságban ünnepelhetnek a
versbarátok, legyen szó köl-
tőkről, előadóművészekről
vagy egyszerűen csak a
versolvasó, vershallgató kö-
zönségről. Mert mi törté-
nik a hétköznapokon? Az
olvasó mindig egyedül van,
a költő is magányosan fa-
rigcsálja a szavakat, még a
színész is szólózik, ha felké-
rik néha, mondana már el
egy alkalomhoz illő verset.
A költészet magánügy és
egyre inkább az lesz. 
Aztán jön a költészet napja,
s a versbarátok rendre kita-
lálnak valami meghökken-
tőt. Egyszer egy színész egy
ültő helyében felolvasta Jó-
zsef Attila összes versét,
máskor meg egy főiskolás
csapat vállalkozott a félna-
pos lírai stafétára, kézről
kézre adva nagy költőnk
gyűjteményeskötetét. Ami
még nem volt, arra most
készülnek győri versbará-
tok, a terv az, hogy április
11-én délután három óra-
kor hétszázan mondanak
el hétszáz költeményt a
város hétszáz pontján. Ha
minden jól megy, egyszerre
szólal meg mindaz, amit az
1905. április 11-én született
József Attila életének har-
minckét esztendejében
versként leírt.
Volt egyszer egy akció, a
szervezők középiskolás diá-
kokat szállítottak autóbu-
szokkal az abdai töltésre,
ahol az alkalmi szavalókó-
rus filmre mondta a Levél a
hitveshez című Radnóti-
verset. Az idei költészet
napi kísérlet sikeréhez
több, hétszáz önkéntes
szükséges, s mindenki
saját döntésként csatlakoz-
hat az aprilistizenegy@
gmail.com címen szerve-
ződő társasághoz. Ők lesz-
nek a civilek, akik bebizo-
nyítják, hogy a költészet
még mindig sokak szemé-
lyes ügye.
Gaál József 

Magánügy

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc eseményeire és
hőseire emlékezett a város már-
cius 15-én. A koszorúzási ünnep-
ség után Borkai Zsolt polgár-
mester díszközgyűlésen adta át
a Győr díszpolgára és a Pro
Urbe Győr díjakat.

A rendkívül zord időjárás miatt a városi
ünnepséget a Richter Teremben ren-
dezték, ahol Borkai Zsolt polgármester
ünnepi beszédében így fogalmazott:
„…Bármikor, ha ránézünk lobogónkra,
erő, hűség és remény kell, hogy meg-
töltse szívünket! Mert megérdemlik
múltunk nagyjai, hogy ne adjuk fel az ál-
taluk képviselt értékeket. Megérdemli
Magyarország, hogy a múlt próbatételei
és a sok hányattatás után továbbvigyük
történelmében azt az utat, amely szerint
hazánk nem az idegen érdekek játék-
szere, nem a külső tényezők által vezé -
relt báb! Vannak, akik minderről elfeled-
keznek, nem tisztelik a nemzetet, nem
tisztelik értékeinket, önös érdekeik
miatt még akár lejáratni, kijátszani is ké-
pesek hazánkat! Szerencsére azonban
nincsenek sokan, itt Győrben pedig
nem is jellemző ez. Győr pont attól erős,
hogy a győriek mind büszke magyar,
büszke győri emberek! Ott a piros-fehér-
zöld zászló, amiben minden magyar egy-
séges tud lenni! Elég csupán rátekinteni!
Erő, hűség és remény! Ez vezéreljen ben-
nünket, hiszen Magyarország akkor a leg-
erősebb, ha egységes!...”  

Az ünnepi műsort a koszorúzás kö-
vette a Honvéd ligetben. Az ünnepi dísz-

közgyűlést Borkai Zsolt polgármester
nyitotta meg, majd adta át a város dísz-
polgára és a Pro Urbe Győr díjakat. A dí-
jakhoz kapcsolódó közgyűlési határoza-
tokat dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter ismertette. Ezek szerint a városi köz-
gyűlés dr. Gönczöl László nyugalmazott
főiskolai tanár részére több évtizedes,
magas színvonalú oktató-nevelő mun-
kája, valamint a fogyatékossággal élők
testnevelése és sportja érdekében kifej-
tett országos jelentőségű munkássága
elismeréseként Győr Megyei Jogú
Város Díszpolgára kitüntető címet ado-
mányozott. Ugyancsak díszpolgári cím-
mel tüntették ki dr. Pápai Lajos megyés
püspököt több évtizedes, lelkiismeretes
és példaértékű oktatói és papi szolgá-
lata, valamint az egyházmegye élén vég-
zett kiemelkedő jelentőségű irányító te-
vékenysége elismeréseként pappá
szentelésének 50. évfor-
dulója alkalmából, aki az
időjárási körülmények
miatt nem tudott eljutni
az ünnepségre, ezért
egy későbbi időpontban
veszi át a díjat.

Pro Urbe Győr díjat
vehetett át Berkes Kál-
mán, a Győri Filharmo-
nikus Zenekar művészeti vezetője az
országos és nemzetközi szinten elis-
mert, magas színvonalú szólista, ka-
marazenész és karmesteri pálya, a ma-
gyar–japán kulturális kapcsolatok ápo-
lása, valamint a Győri Filharmonikus
Zenekar művészeti munkájának fej-
lesztése terén végzett kimagasló tevé-
kenysége elismeréseként. Lakatos Gy.
László grafikusművész színvonalas, ér-
tékteremtő alkotóművészeti és oktatói

tevékenysége, valamint a győri intéz-
mények, rendezvények arculattervezé-
sében és kiadványok grafikai tervezé-
sében végzett kimagasló művészeti
munkája miatt vehette át ezt az elisme-
rést, míg Maszlay István színművész a
közönség szeretetétől övezett, több év-
tizedes magas színvonalú művészeti
tevékenysége, valamint emlékezetes
színpadi és filmes alakításai elismeré-
seként kapta meg a Pro Urbe díjat.

1848. március 15-én nyomtatták a
magyar sajtó első szabad termékeit, a
„tizenkét pontot” és a Nemzeti dalt.
Ennek emlékére 1990 óta ünnepeljük
ezen a napon a magyar sajtó napját.
Győr polgármestere a nemzeti ünnep
alkalmából adta át a város elismerését
Sudár Ágnesnek, a Kisalföld napilap új-
ságírójának a napi tájékoztatás terüle-
tén nyújtott magas szakmai színvonalú

munkájáért és hiteles újságírói tevé-
kenységéért, illetve Jávorszky Tamás-
nak, a Győr Plusz Média operatőrének
és a Hír TV győri tudósítójának Győr ér-
dekében végzett magas színvonalú,
sokszínű tevékenységéért és a hiteles
tájékoztatásra nagy hangsúlyt fektető
napi munkájáért. 

A díszközgyűlés a Győr Sympho-
nic Band ünnepi hangversenyével
ért véget.

Példaképek előtt
tisztelgett a város

A piros-fehér-zöld
zászlóban minden

magyar egységes lehet
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FÓKUSZBAN  RIPORT

Március végén bezár a TESZ győri, Arany János
utcai zöld tanácsadó irodája, amely egy éven át ne-
velte környezettudatos életmódra a megye és a
város lakosságát. Az Új Széchenyi Terv 44 millió fo-
rintos támogatását élvező projekt szakértő aktivis-

szerző: p. zs.–w. a.
fotó: o. jakócs péter

Március 15-én összefogásból és
emberségből is jelesre vizsgáz-
tak a győriek. A városi rádiók ko-
ordinálásával létrejött széles
körű lakossági mozgalom segí-
tette az utakon bajba jutottakat.

A rendkívüli időjárás miatt több ezren
akadtak el az utakon és sokan rekedtek
városunkban is. A győriek önzetlenül
ajánlották fel segítségüket, akciókat szer-
veztek az utakon veszteglők ellátásáért.
Az akciók koordinálásához a Győr+ Rádió
és az Ozone FM összekapcsolt adása biz-
tosította a hátteret. A két rádió munkatár-
sai a hétvégén emberfeletti munkát vé-
geztek, a lakosságot a nap 24 órájában
folyamatosan tájékoztatták az utak járha-
tóságáról, több nyelven is információkkal
látták el a hallgatókat és összefogták a la-
kossági kezdeményezéseket. A győri ci-
vilek önfeláldozó módon szerveztek gyűj-
téseket és juttatták el az élelmet vagy épp
a meleg teát a bajba jutottaknak. 

Az akciókban közreműködők, mű-
sorvezetők, tudósítók, a Máltai Szeretet-
szolgálat és a Vöröskereszt, valamint a
civil szervezők helytállását Borkai Zsolt
polgármester oklevéllel és ajándékcso-
maggal köszönte meg a város nevében.
Mint mondta, büszke a győriek példa-
mutató helytállására, legszívesebben
mindenkit meghívott volna, ám mivel
több ezer emberről van szó, ez nem volt
lehetséges. Az ünnepségen jelen lévő
civil szervezőktől azt kérte ezért, ahány
embernek csak tudják, adják át a város
köszönetét, mert az nemcsak a meghí-

Polgármesteri köszönet a segítőknek
vottaknak, hanem mindenkinek szól.
Mint mondta, a helyszíneken járva maga
is tapasztalta azt az erőt, amit a győri rá-
diók közös adása adott a bajba jutottak-
nak és a segítőknek egyaránt. Hozzá-
tette, a győriek emberségességének or-
szágosan is híre ment.

A Győr+ Rádió műsorvezetője, Orosz
Sándor a hosszú hétvégi vészadással
kapcsolatban lapunknak elmondta, már
csütörtök reggeltől folyamatosan tájé-
koztatták a hallgatókat az aktuális közle-
kedési viszonyokról, de ahogy teltek az
órák, egyre inkább érezték, hogy baj lesz.
Emlékei szerint délután öt után szabadult
el a pokol, az Esti Pluszt vezető Harcsás
Judithoz folyamatosan érkez-
tek a hallgatói telefonok, ezért
a délutáni műsort vezető Sán-
dor visszaült kolléganője mellé
segíteni. Innentől borult az
előre tervezett műsor, elma-
radt az esti hírmagazin, a to-
vábbiakban sugárzott vész -
adás pedig csak az időjárás
miatt kialakult katasztrófális útviszonyok-
ról, aktuális közlekedési információkról
szólt. Orosz Sándor hozzátette, a rádió-
ban mindenki dolgozott, hárman adást
vezettek, mások telefonáltak, az online fe-
lületeket figyelték, majd az internetes tér-
képek után előkerült egy nagy tábla is,
amelyen egy vaktérképen filccel frissítet-
ték az aktuális helyzetet. A rádió a vész-
helyzet napjai alatt több ezer sms-t, tele-
fonhívást kapott, és rengetegen írtak
nekik a Facebookon is. A műsorvezető
szerint eddig senki nem gondolt arra,
hogy a rádiónak ilyen szerepe lenne egy
ilyen helyzetben. Pedig lett, és kapcsola-
tot teremtett bajba jutottak és segíteni

szándékozók között. Őket hívta először
Tamasics Gábor is, aki a kritikus három
nap alatt fogalommá vált „Lajta 26.”-ban
szervezte meg a hívó szóra mozduló civi-
lek egyik bázisát. Ő személyesen nem tu-
dott részt venni a polgármesteri köszön-
tésen, de barátja, Németh Szilárd kérdé-
sünkre elmondta, nem gondolták volna,
hogy ennyien hoznak élelmiszert, teát a
rögtönzött utcai „elosztóközpontjukba”.
„Az emberek csak jöttek, és az autó pilla-
natok alatt megtelt.” Hozzátette: „ke-
mény, embert próbáló napok voltak, de
vitt előre minket a tudat, hogy az em-
berek bajban vannak, és nekünk segíte-
nünk kell rajtuk.” A rádió rendkívüli adásá-

ból csak „Marcsi” néven ismert Gyimesi
Mária a Lajta utcai kezdeményezés koor-
dinátoraként tevékenykedett. A szükség
óráiban rengeteg telefont intézett, utólag
már sokkal szűkszavúbb. Szerényen csu-
pán ennyit kívánt nyilatkozni: „Köszönet
minden embertársunknak, akik segítet-
tek abban, hogy mi segíteni tudjunk!”

A város másik oldalán is akadtak se-
gítő kezek, az ő központjuk a Győri Nem-
zeti Színház volt. Venczel-Kovács Zoltán,
a teátrum művésze és csapata egy zöld
terepjáróval járta az autópályát, ahol két-
kezi munkájukkal számos embert tud-
tak kiszabadítani a hó fogságából. Ké-
sőbb – a Győrbe való visszatérést köve-

tően – a nagyszentjánosi felhajtónál tér-
tek újra vissza a pályára, ahol több mint
húsz gyerek rostokolt egy buszban.
Őket Győrbe szállították és szállást is in-
téztek nekik. „Amikor kiírtam a Face -
bookra, rengetegen jöttek segíteni. Ki
étellel, ki itallal, ki pedig szállással pró-
bált a bajba jutottak segítségére sietni.
Reggel, amikor elkezdtük az akciót, ter-
mészetesnek tűnt, hogy ez a dolgunk.
Utólag persze látja az ember, hogy a tel-
jes ismeretlenbe mentünk bele, de ezt
meg kellett tennünk embertársainkért.”

A katasztrófahelyzethez sietett a Mál-
tai Szeretetszolgálat is. Dr. Báthy And-
rásné, a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Nyugat-Dunántúli Regionális Köz-
pontjának vezetője hangsúlyozta, segítő
munkájuk során megható érzés volt
látni, hogy mennyi győri csatlakozik be
önként a munkába. Köszönetet mon-
dott a katasztrófavédelemnek azért a
pontos tájékoztatásért, amelynek révén
célzottan tudtak segíteni az elakadtakon,
valamint a polgármesternek azért az
anyagi támogatásért, amelynek segítsé-
gével tudtak annyi élelmiszert vásárolni,
ami vasárnapig kitartott.

A polgármester által adományozott
oklevél szövege szerint „2013. március
15. az összefogás és az önzetlenség
napja volt városunkban. A győri em-
berek tanúbizonyságot tettek segítő
szándékukról és önfeláldozásukról a
bajba jutott emberek megsegítése ér-
dekében.” Az összes önkéntest, önzet-
len céget, üzletet, szállodát, szerveze-
tet és intézményt, akik hozzájárultak a
különböző akciók sikereihez, felsorolni
lehetetlen, ezért csak röviden: köszö-
net érte mindenkinek!

Zöld szemmel-stafétabot a radnótis diákoknak
tái ötezer emberrel találkoztak, az irodai szolgálat
mellett óvodákat, iskolákat, nyugdíjasklubokat ke-
restek fel. A programok a hulladékkezelés, az ener-
giafelhasználás, a lakberendezés, a mobilitás, a víz-
használat, a tudatos vásárlás és a fenntartható

szervezeti működés témaköreiben nyújtottak prak-
tikus segítséget az érdeklődőknek. A szerdai pro-
jektzáró sajtótájékoztatón ott voltak a Radnóti-is-
kola diákjai is, hogy átvegyék a Zöld szemmel sta-
fétabotját a felnőtt környezetvédőktől. 

Önzetlenül segítettek
a győriek az utakon  

elakadt autósokon



2013. március 22.   / + / 5
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szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A NAV Nyugat-dunántúli Regionális
Bűnügyi Igazgatósága 75 millió forint
értékben készpénzt, ékszereket és jár-
műveket, valamint bankszámlákat és
19 ingatlant foglalt le egy 1,2 milliárd

forint adócsalással gyanúsított győrúj-
baráti cégtől és alvállalkozóitól. Eddig
közel 400 millió forintot sikerült vissza-
szerezni az elkövetők vagyonából, az
összeg minden bizonnyal emelkedik.

„Győr Oktatásügyéért” díj azon pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát segítő személynek ado-
mányozható, aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársai, a tanulók, a szülők, a
szűkebb és tágabb környezete előtt megbecsülést szerez a városban. A díjat évente legfeljebb 3 fő
kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek.A díjak
átadására 2013. június 15. napjáig bezáróan ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a közgyűlésben mandátummal rendel-
kező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt
győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.

Javaslatot tehet továbbá: a közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, valamint a Győrben
működő művészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét
és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt személy életútjának, munkásságának, telje-
sítményének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya
vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1. fsz. 10.)
Beérkezési határidő: 2013. április 30.
Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a rendelet
alapján a hirdetményben meghatározott feltételeknek megfelelő javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: 
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztályán (9021 Győr, Városház tér
1. fsz. 10.), valamint a 96/500-255, 96/500-244-es telefonszámon. A javaslattétel benyújtását segítő
adatlap és a vonatkozó önkormányzati rendelet letölthető a www.gyor.hu weboldalról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a) kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez

aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalkozó civil szervezetek sporttal kapcsolatos 

tevékenységével kapcsolatban, vagy
b) sporttal kapcsolatos tevékenysége révén Győr hírnevét gyarapítja.

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adományozható. A kitüntetettek díszes okle-
velet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására 2013. június 15-ig be-
zárólag ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a közgyűlésben mandátummal rendel-
kező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt
győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.

Javaslatot tehet továbbá: a közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

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

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Városmarketing, Kulturális
és Sport Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.)
Beérkezési határidő: 2013. április 30.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városmarketing, Kulturális és Sport Főosztály Sportügyi Osz-
tályán (9021 Győr, Városház tér 1.), valamint a 96/527-708-as telefonszámon. A javaslattétel benyújtását
segítő adatlap és a vonatkozó önkormányzati rendelet letölthető a www.gyor.hu weboldalról.

Győr Megyei Jogú Város Városmarketing, Kulturális és Sport Főosztály

A gyanú szerint 1,2
milliárd Ft adót csaltak el

Az igazgatóság tájékoztatása sze-
rint a cég Budapesten és Nyugat-Ma-
gyarországon több mint 30 áruház ta-
karítására kötött szerződést egy multi-
nacionális áruházlánccal. A társaság a
takarítási munkákat nem a saját alkal-
mazottaival végeztette, hanem alvállal-
kozói láncolatot kialakítva a megbízá-
sokat továbbadta. Az alvállalkozók alatt
további alvállalkozók végezték el a ta-
karítást. Ez utóbbiakat azért hozták
létre, hogy a dolgozók azokba legye-
nek bejelentve, s utánuk nem fizettek
járulékokat. A pénzügyi nyomozókat a
felderítésben a NAV megyei adórevi -
zorai is segítették, így derült fény arra,
hogy a céglánc kiindulópontját jelentő
győrújbaráti társaság és közvetlen al-
vállalkozói 1,2 milliárd forint adót nem
fizettek be a költségvetésbe.

Az ügyben kilenc embert állítottak
elő és hallgattak ki gyanúsítottként,
közülük négy házi őrizetét rendelte el
járásbíróság. A bűncselekmény elkö-
vetői különösen jelentős vagyoni hát-
rányt okozó költségvetési csalás bűn-
tett miatt akár 10 év szabadságvesz-
tést is kaphatnak büntetésül.

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

„Győr Oktatásügyéért”  kitüntető díjakat 
adományoz a 2013. évben is.

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

„Győr Sportjáért” kitüntető díjakat
adományoz a 2013. évben is.

BLAUTECH Kft.
www.blautech.hu    gyor@blautech.hu.      
Tel.: +36 30/235 1692  +36 96/410 775 Fax: +36 88/590 059

KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

VÁLLALATI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉSEK
SZAKÉRTÉSEK, VIZSGÁLATOK, FELMÉRÉSEK

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

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*

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!
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BULGÁRIA BUSSZAL 2013

Hotel Sunny Garden 3*, R 37 995 Ft-tól/fő/7éj
Hotel Amfora Beach 3*, AI 61 721,-Ft-tól/fő/7éj

MAGYAR NYELVŰ KÉPVISELET
a reptéren és a tengerparton egyaránt.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Városunk jelenéről, a jövőbeni
elképzelésekről számolt be elő-
adásában Borkai Zsolt polgár-
mester a Nyugdíjas Egyetem
több mint ezer hallgatója előtt.

Borkai Zsolt előadásában elmondta, az
elmúlt években Győr sokat tett gazda-
sága dinamikus fejlődéséért, többek
között azért, hogy az Audi nálunk való-
sítsa meg bővítését, és hogy itt épüljön
meg a logisztikai központ. Kiemelte, bár
az iskolák fenntartói már nem az önkor-
mányzatok, Győr továbbra is támogatja
a képzést. A polgármester utalt a szak-
képzési rendszer átalakítására, amely
szintén hozzájárult városunk még von-
zóbbá tételéhez a gazdasági szereplők
számára. A gazdaság és a képzés mel-
lett a harmadik hangsúlyos területként
a turizmust említette, ahol szintén sike-
rült jelentős előrelépést elérnie a város-
nak. A vendégéjszakák számának folya-
matos, jelentős emelkedése révén Győr
bekerült az első tíz város közé, amely
egyrészt az üzleti turizmusnak, más-
részt pedig a város színes kulturális kí-
nálatának köszönhető. 

Győr fejlődéséről a Nyugdíjas Egyetemen
Az előadó a város markáns fejlő-

dése kapcsán megemlítette a Jed-
lik híd megvalósítását és a hozzá
kapcsolódó útépítéseket, az egye-
tem átalakulását és a kórház bővíté-
sét. A Mobilis, a Látogatóközpont
és a Füles Bástya megnyitása mel-
lett kitért a belvárosi rehabilitáció
kérdésére is. A Széchenyi tér és

több sétálóutca megújulása után a
Dunakapu tér átépítése következik.
Ezzel kapcsolatban a polgármester
leszögezte, a tér méltó lesz belváro-
sunk szépségéhez, a mélygarázs

pedig a parkolási gondok enyhíté-
sét szolgálja. Hozzátette, bár az
örökségvédelem nem az értékek be-
mutatását, hanem azok megőrzését
írta elő, a város a várfalak egy részét
láthatóvá teszi az érdeklődők szá-
mára. Borkai Zsolt azt is hangsú-
lyozta, hogy amennyiben a kereske-
dők igénylik, a piac egységes, ren-

dezett formában természetesen
visszatérhet a Dunakapu térre.

A jövő fejlesztései közül kiemelte még
a Dunakapu és a Széchenyi tér közötti
utcák, valamint a Király utca tervezett fel-

újítását, az újvárosi rehabilitációt, vala-
mint a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválhoz szükséges sportlétesítmé-
nyi és infrastrukturális beruházásokat,
amelyekhez az állam mintegy tízmilliárd
forinttal járul hozzá. 

Borkai Zsolt előadásában hangsú-
lyozta, a város dinamikus fejlődését
annak a széles körű összefogásnak kö-
szönheti, amely Győr jelenére számos te-
rületen jellemző. Hozzátette: „Győr a
szépkorúakkal is össze kíván fogni, és
számít az idősek tapasztalataira.”
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Március 23-án 20.30 és 21.30
között a világ több mint
száz országa burkolózik sö-
tétségbe, felhívva ezzel a fi-
gyelmet a környezettuda-
tosság fontosságára. A kez-
deményezéshez városunk is
csatlakozik.

Szombat este több győri hely-
színen, köztük a városházánál,
a Jedlik Ányos hídon, a Széche-
nyi téren, a Rába-parton a Vár-
fal sétányon, valamint a Kápta-
landombon a bazilikánál kap-
csolják le a díszvilágítást. Ter-
mészetesen az önkormányzat
mellett a kezdeményezéshez
bárki csatlakozhat azzal, hogy
ebben az egy órában lekap-
csolja otthonában a villanyt,
nem kapcsolja be a televíziót. A
gyertyafényes este még jól is
jöhet a programban résztve-
vőknek.

A WWF egyébként 2007-ben
indította szemléletformáló kam-

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírása szerint 2013. január 1-
jétől 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponder (mikrochip) megjelöléssel tartható, az így megjelölt
ebekről országos adatbázist kell vezetni. A települési önkormányzatok 3 évente kötelesek ebösszeírást
végezni, melynek adattartalma kiterjed az eb transzponderrel (mikrochippel) történő ellátottságára
is. Az összeírás alapján helyi nyilvántartást kell vezetni, és – kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében – az országos adatbázisban nem,
vagy eltérő adatokkal szereplő ebeket az országos adatbázis működtetője felé jelezni kell. 
Győr közigazgatási területén az ebösszeírásra 2013 őszén kerül sor. Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata továbbra sem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az eb-
összeírás kizárólagos célja az önkormányzat ebrendészeti feladatainak ellátása, illetve az
ebállomány veszettség elleni oltottságának biztosítása. 

Az ebösszeírás előkészítésével kapcsolatban kérem a Tisztelt Ebtartókat, hogy az eb:
• Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett esetleges

változásának (például: tartási hely megváltozása, tulajdonosváltozás, elhullás) bejelentését, 
• transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölését, illetve annak bejelentését

(amennyiben korábban nem tették meg) pótolni szíveskedjenek.

A bejelentés megtehető írásban:
• Győr város honlapjáról letölthető nyomtatvány (http://onkormanyzat.gyor.hu/

cikk/14564.html   Ebtartás - adatváltozást bejelentőlap megnevezésű nyomtatvány)
kitöltésével és megküldésével, vagy  

• az ebtartó nevét, címét és az eb alapvető azonosítási adatait (hívóneve, ivara, születési 
ideje, biléta száma) és a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást
feltüntető levélnek 

megküldésével a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályának (Győr,
Honvéd liget 1.).

Az ebösszeírás pontos idejéről, annak módjáról, az ebtulajdonosokat érintő kötelezettsé-
gekről részletes tájékoztatást később teszünk közzé.

Győr, 2013. február 28.

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Újra ketyeg a Föld órája
pányát, amelyben napjainkban
már több ezer város vesz részt. A
klímaváltozás elleni jelképes fel-
szólaláshoz évről évre többen
csatlakoznak, akik ma már talán
nem csak ezen az egy napon fi-
gyelnek oda környezetükre, de az
év minden napján környezettuda-
tosan élnek. 

Az akcióhoz hivatalosan is
csatlakozhatunk a www.fold -
oraja.hu weboldalon történő re-

gisztrációval, amelyik település-
ről arányaiban a legtöbben re-
gisztrálnak, egy évig viselheti a
WWF Föld órája fővárosa címet.
2012-ben minden eddigi rekor-
dot megdöntött az akcióban
résztvevők száma. Valamennyi
kontinens 150 országa, 6.525
város, valamint 2 milliárd ember
fogott össze és fejezte ki csatla-
kozásával bolygónk iránti elköte-
lezettségét. Hazánkból 93 ma-
gyar település, 467 vállalat és in-
tézmény, valamint közel 9.000
magánszemély regisztrált, per-
sze az akcióban tevőlegesen
részt vevők száma még ennél is
nagyobb volt.

A Föld órája arra figyelmeztet,
hogy sok apró lépéssel rengete-
get tehetünk bolygónkért. Ha
például szelektíven gyűjtjük a hul-
ladékot vagy lekapcsoljuk a vil-
lanyt, amikor kimegyünk a szobá-
ból, esetleg elzárjuk a vizet fog-
mosás közben, a magunk részét
már hozzátettük Földünk meg-
mentéséhez.

Március 23-án ismét elsötétül
a bolygó, elérkezik a Föld órája.

Tisztelt Ebtartók!

TAVASZI BOLONDOS ÁRAK HÚSVÉTRA

Viking Tölgy Ágykeret
160x200, minden méretben

(ágyrács, matrac  nélkül)

Anton Tömör Bükk ágykeret
160x200, minden méretben
(ágyrács, matrac  nélkül)

Bakony ágykeret
160x200, minden méretben
(ágyrács, matrac  nélkül) 

73 425 Ft

123 400 Ft és 86 360 Ft

55 335 Ft

93 000 Ft és 65 100 Ft

30%+15%
kedvezmény

30%+15%
kedvezmény

63 065 Ft

100 100 Ft és 70 070 Ft
30%+10%
kedvezmény

Ágynemű
garnitúrák

engedménnyel

10%

Diszpárna
huzatok

már 
990 Ft-tól

Nagypárna
2 500 Ft

Kispárna
990 Ft
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati
rendelete alapján

„Győr Város Egészségügyéért” és „Győr Város Szociálpolitikájáért”

kitüntető díjakat adományoz.

A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr egész-
ségügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon személyek részesíthetők, akik
Győr szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végeztek. 

A díjat évente legfeljebb 2-2 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és
pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2013. július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából
rendezett ünnepségen kerül sor. A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazo-
dóan: Győr Megyei Jogú Város polgármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri
székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá
a Közgyűlés az egészségügyért, illetve a szociálpolitikáért felelős bizottsága, Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában vagy működtetésében lévő egészségügyi vagy szociális intézmény. A díj adomá-
nyozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt személy nevét, születési
helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, te-
vékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).
Beérkezési határidő: 2013. április 9. 
Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és
megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humán-
politikai Főosztályán: 9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 50., valamint a 96/500-255, 96//500-
562-es telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, vala-
mint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztálya

Felhívás

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A Volvóval közösen már a jövő
év elején gyártani szeretne bu-
szokat a Rába, ám egyelőre
nem írtak ki pályázatot a közös-
ségi közlekedés járműveire. 

Ahhoz képest, hogy a győri Rába
Nyrt. vezetői szerint két éve dolgoz-
nak a koncepción, a buszgyártás
hazai szereplőit is meglepte az idén
februári bejelentés, miszerint a Volvo
Bus Corporation szerződést írt alá a
hajdani győri vagongyárral. Ennek
értelmében korszerű, hazai piacra
készülő buszokat szerelnének össze
városunkban. 

A tavaly 42 milliárd forintos árbevé-
telt elérő kisalföldi vállalat jármű ága-
zatának ügyvezetője, Torma János, va-
lamint az autóbusz üzletág irányítója,
Mohácsi Béla keddi sajtótájékoztató-
ján először avatta be részletesen, a
sajtón keresztül a közvéleményt a
megállapodás tartalmába. 

A Svédországban évente 10 ezer
buszt gyártó Volvótól „bizonyos ké-
szültségi állapotban” lévő járműveket

Jövőre már Győrött készülhet a Rába Volvója
vásárol a Rába. Ezeket egészíti ki mint -
egy 30 százalékban magyar hozzá -
adott értékkel. Ennek a lokalizációnak
elnevezett folyamatnak a végeredmé-
nyeképpen évente 250-300 busz gu-
rulhat ki a győri gyártócsarnokból. 

A szerződés legérdekesebb pontja,
hogy az importot magyar termékek
vásárlásával kompenzálja a svéd világ-

cég. Ezért is keres buszprogramjához
hazai beszállítókat a Rába. Az ipar
szinte minden területéről várják idén
június 30-ig azokat a potenciális be-
szállítókat, akiknek a  termékeik a jár-
művekbe beépíthetők. 

Az import teljes körű ellentételezé-
sében ugyanis nem csak a Rába vesz
részt. A jó minőségű alkatrészeket,
komponenseket gazdaságosan gyár -
tó beszállítóktól megveszik a ter mé -
kei ket, s nemcsak a Magyarországra
szállított buszaikba szerelik be, ha -
nem a többi járműbe, így akár a teher-
autókba is.

Ez a konstrukció jelentősen bővíti
az exportlehetőségeket, a Rába éves
árbevételét pedig várhatóan 50 száza-
lékkal növeli. Fontos szempont, hogy
a jelenleg csaknem kétezer embert al-
kalmazó gyár újabb 200 munkatárs
foglalkoztatását tervezi, ha elindul a
buszgyártás. 

Torma János és Mohácsi Béla el-
mondták: mindenekelőtt városi és elő-
városi buszokat szeretnének gyártani.
Állami vállalatként sincsenek kizáróla-
gos helyzetben, ők is a piac egyen-
rangú szereplői, tehát gazdasági ver-
senyben dől majd el, kitől rendelnek
idehaza buszokat a személyfuvarozók.

A Rába vezetői úgy gondolják,
hogy Magyarországon évente 4-500
járműnél többre nem lesz igény, illetve
fizetőképes kereslet. Ebből legalább
250-300 buszt a Rába szeretne érté-
kesíteni a hazai piacon. Ehhez azon-
ban mindenekelőtt az szükséges,
hogy busztendert írjanak ki. 

A  sajtótájékoztatón szóba került a
többi hazai buszgyártó ügye is. Torma
János szerint a Rába örülne annak, ha
ők is jelentkeznének beszállítónak a
Rábához, s termékeikkel részesei len-
nének az import ellentételezésének.
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BARÁTI KRISTÓF közreműködik hegedűn a
Győri Filharmonikus Zenekar március 23-án 19
órakor kezdődő Brahms-koncertjén a Richter
Teremben. Műsoron a D-dúr hegedűverseny és
a D-dúr szimfónia, vezényel Berkes Kálmán. 

ZORÁN ad koncertet a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Köz-
pontban április 5-én, pénteken
19 órától. A közönség érkezési
sorrendben foglalhat helyet. 

KÖVI SZABOLCS fuvolaművész március
23-án 18 órakor lép színpadra a Beze-
rédj-kastélyban. A művész lemezúj-
donságokat mutat be „Csillagok, csil-
lagok” címmel, s részletek csendül-
nek fel a Kecskeméti Katona József
Színházban bemutatott „Újvilág Pas-
sió" zenéjéből. A koncertet HD mi-
nőségű vetítés kíséri meg-
hitt, gyertyafényes han-
gulatban.    

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

NÓTA ÉS NOSZTALGIA várja az érdeklődőket március 24-én 15 órától a Molnár Vid
Bertalan Közösségi Házban. Fellép Gránát Zsuzsa, Fényes György, Frankó Ferenc, Stein-
macher Edit és a Cserók Nóta Klub. Kísér Németh Rudolf és zenekara.

TAVA S Z VÁ R Ó
címmel nyílik a
Győri Fotóklub kiál-
lítása március 26-
án 17 órakor a Pe-
tőfi művelődési ház-
ban. Az április 21-ig
látható tárlatot Ale-
xay Zoltán termé-
s z e t f o t o g r á f u s
ajánlja az érdeklő-
dők figyelmébe. 

TAVASZKÖSZÖNTÉSREvárják a likócsiakat a közös-
ségi ház udvarára szombaton 3 órától. A programban töb-
bek között szerepel agyagozás, papírmerítés, helyi amatőr
alkotók kiállítása, karatebemutató. Este fellép Venczel Ko-
vács Zoltán, majd Fekete Dávid és Réti Nóra.

HÚSVÉT. Virágvasárnapi és
nagypénteki passiót mutatnak be
az Újvárosi Művelődési Ház és a
Szent Erzsébet Egyházközség kó-
rusainak közreműködésével már-
cius 24-én 10 óra 30 perctől a
Szent Erzsébet-templomban. A
művelődési házban március 26-
án 16 és 19 óra között családi ját-
szóház, kézműves foglalkozás
várja a látogatókat. Másnap 15
órakor ugyanitt diavetítéses elő-
adás kezdődik a nyugat-dunán-
túli kálváriák és út menti fakeresz-
tek hétköznapi csodáiról. 

AZ OTTHON MELEGE. Tanai Péter néprajzos mu-
zeológus március 26-án, kedden 15 órától tárlatve-
zetést tart a Fruhmann-ház cserépkályha-történeti
kiállításában. 

A GALGÓCZY-emlékszoba so -
ros filmvetítése március 27-én 17
órakor kezdődik, a közönség a Ré -
gen volt a háború című, 1969-ben
készült tévéjátékot láthatja. Ren-
dezte: Nemere László. Főszereplők:
Dajka Margit és Törőcsik Mari.  

IFJÚSÁGI FILMKLUB ÚJRA A BRIDGE-BEN! A filmklub elsősorban a tar-
talmas, minőségi és közösségi mozizást kívánja szolgálni, ezért a programba
kortárs, nemzetközileg is elismert magyar, illetve európai alkotások kerültek be.
Március 27-én a Nathalie második élete című filmet vetítik az érdeklődőknek. 

IRODALMI KÁVÉHÁZ. Dalszöveg, vagy vers? Mélyvénás irodalmi skic-
cek... címmel a Colombre Band előadását láthatják azok, akik március 28-
án 18 órakor ellátogatnak a Kozi Drink Bárba.

K A M A R A Z E N E I
FESZTIVÁL helyszíne
lesz március 23-án 14 órá-
tól a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház. Fellépnek a
Harmónia Művészeti Is-
kola és a Richter János Ze-
neművészeti Szakközépis-
kola növendékei. Hallható
lesz zongoranégyes, nép-
zene, ütős kamarazene,
valamint barokk és rene-
szánsz muzsika. 

GAÁL ANDRÁS erdélyi származású
festőművész kiállítását láthatják az ér-
deklődők április 8-ig a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár kiállítótermében. A
neves festő a Gyergyószárhegyi Mű-
vésztelep egyik megalapítója, a Romá-
niai Kortárs Művészeti Galéria megte-
remtője. Jelenleg Pannonhalmán él, a
Győri Antológia Kör tagja. 

AZ ÚJVÁROSI ESTÉK sorozat
állomásaként Bozsogi János „A
napfényben fürdő kastély” című
filmjét láthatja a közönség. A már-
cius 23-án 18 órakor kezdődő ve-
títésen jelen lesz Németh Ervin, a
film forgatókönyvírója is.  

TISZTA VIZET A POHÁRBA!
Összművészeti családi napot ren-
deznek a Gyermekmúzeumban
március 23-án 10 órától 18 óráig.
A nap folyamán az érdeklődők ki-
próbálhatják az aktuális kiállításhoz
kapcsolódó művészeti játékokat.
Csiba Júlia népdalénekes és Tanai
Péter néprajzkutató Ha folyóvíz vol-
nék címmel közös műsort ad. 

KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT
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BALETT, EGYETEM HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: richard termine

Európai turnéjuk során hazánk-
ban Budapesten kívül csak Győr-
ben lép fel a világhírű New York-i
együttes, a Battery Dance Com-
pany. A március 28-i győri elő-
adáson az Autobiographica című
darabot láthatják a nézők, amely
az együttes születéséről szól, il-
letve visszatekintés munkássá-
gukra. A balett-társulat stílusa
nem szokványos, jellemző rájuk a
bátorság és a kísérletezés.

szerző: z. a.

A tehetséggondozó műhelyek fejlesztését,
valamint a Széchenyi István Egyetem nem-
zetközi vérkeringésbe való intenzívebb be-
kapcsolását célzó projekt a végéhez közele-
dik. A kétéves program nyolc altémára bont-
ható a tehetséggondozó műhelyek szerint.
Az altémák vezetőit kérdezzük sorban az ed-
digi eredményekről.

„A projekttel elsősorban a nemzetközi kapcsolatok erő-
sítését céloztuk meg” – mondta el a Multidiszciplináris
Műszaki Tudományi Doktori Iskola (MMTDI) részéről –
melynek tématerülete az építőmérnöki, az informatikai
és a közlekedéstudományok – dr. Nagy Szilvia altéma-
vezető. Ennek érdekében rangos oktatókat hívtak meg,
a közeljövőben például egy világhírű ausztrál professzor
is Győrbe érkezik egy hónapra. Számos tanulmányutat
is tudtak támogatni, jelenleg például egy hallgató Ja-
pánban tanulmányozza földrengésvédelmet. A tanul-
mányutak nagy része a doktorandusz-témavezető tu-
dásátadását is segíti. Több konferencialátogatást, il-
letve szervezést is sikerült megvalósítani a pályázatnak
köszönhetően. A projekt keretében a doktori iskola té-
mavezetői és hallgatói két-három fős csoportokban, il-
letve a doktoranduszok egyesével is pályázhattak kü-
lönböző kutatási feladatok végrehajtásához, illetve pub-
likációk megjelentetéséhez anyagi segítségre.

„A tehetséggondozó műhelyek közül pedig szo-
ros együttműködés alakult ki a szakkollégiumaink-
kal” – hangsúlyozta dr. Nagy Szilvia.

A program a „Tehetséggondozási rendszer és a
tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Szé-
chenyi István Egyetemen” című, TÁMOP-4.2.2/B-
10/1-2010-0010 azonosítószámú projekt kereté-
ben valósul meg az Európai Unió és a magyar állam
több mint 392 millió forintos támogatásával.

Nemzetközi kapcsolatok
erősítése az egyetemen

„A Kisfaludy-teremben lesz az
előadás, így csak korlátozott
számban férnek be nézők. Na-
gyon ajánlom az újdonságokra
nyitott tánckedvelőknek, hogy te-
kintsék meg a darabot” – hang-
súlyozta Kiss János, a Győri Ba-
lett igazgatója, aki lapunknak el-
árulta, jó kapcsolatot ápol az
amerikai követséggel. „Az ameri-
kai kulturális attasé keresett
meg, hogy szeretnék, ha Győr-
ben is fellépne a New York-i
együttes, ami óriási dolog. Rá -
adásul több csoportos tréninget

Izgalmas New York-i
balett-társulat érkezik
Győrbe

is tartanak a városban” – mondta
el a balettigazgató. A tengeren-
túli együttes a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Iskola növendé-
keinek és a Győri Balett társula-
tának tart foglalkozást, illetve
több amatőr csoporttal is talál-
koznak. „Nagy izgalommal
várom a tréninget, hiszen egy
számunkra új módszert mutat-
nak be: a táncon keresztül egy-
fajta kommunikációs kapcsola-
tot teremtenek, melynek ered-
ménye felszabadító, önbizalom-
erősítő” – tette hozzá Kiss János.
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kép és szöveg: tóth lászló 

Újból a helyére került a város
legnagyobb teljesítményű szi-
vattyúja a Pannon-Víz dél-ná-
dorvárosi átemelő telepén. A
társaságnak két ilyen óriásgépe
van, az egyiket tavaly, a mási-
kat most újították fel. 

A hatalmas szivattyúegységek zá-
poreső esetén indulnak el, óránként
hatezer köbméter szennyvizet to-
vábbítanak a bácsai szennyvíztisz-
tító telepre – tudtuk meg Kovács Ist-
vántól, a Pannon-Víz üzemelési ve-
zetőjétől. A gépek felváltva működ-
nek, az egyik mindig meleg tartalék,
bármikor munkába állítható, ha a fő-
géppel baj történik. Nem egyszerű
feladat szakműhelyt találni ilyen ha-

„Társasházak érintésvédelmi szerelői, tűzvédelmi
szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata ”
tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázatkiíró neve, címe: GYŐR-SZOL Zrt. Társasházkezelő üzletág, 9024 Győr, Orgona
utca 10. Kapcsolattartási cím: GYŐR-SZOL Zrt. Társasházkezelő üzletág. 9024 Győr,
Orgona utca 10. Címzett: Tóthné Szalay Éva. Telefon: 96/511-420. E-mail: tothne.eva@
gyorszol.hu. 

A pályázat tárgya: Vállalkozási szerződés a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő társas-
házak érintésvédelmi szerelői, tűzvédelmi szabványossági, villámvédelmi, hő- és füstelve-
zető rendszer, száraz tűzivíz-vezeték rendszer felülvizsgálatára.

A szerződés meghatározása: Vállalkozási keretszerződés egyenként a társasházakkal.
A teljesítés határideje: Az ellenőrzéseket és felülvizsgálatokat az egyedi megrendelé-
sek alapján 2013. december 31-ig kell elvégezni.
A teljesítés helye: Az egyedi megrendelésekben szereplő társasházak Győr területén.

Az ajánlatok bírálati szempontja:
Az ajánlatot az alábbiak szerint kell beadni: Érintésvédelmi időszakos szerelői ellenőr-
zés és tűzvédelmi felülvizsgálatok esetében lépcsőházankénti ár. Villámvédelmi felülvizsgála-
tok esetében levezetésenkénti ár. Hő- és füstelvezetők felülvizsgálata esetében lépcsőházan-
kénti ár/alkalom. Száraz tűzivíz-vezeték rendszer felülvizsgálata és nyomáspróbája tekinteté-
ben lépcsőházankénti felülvizsgálati ár/alkalom és nyomáspróbánkénti ár.

A pályázat benyújtása: Postai úton: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongaz-
dálkodó Zrt. Társasházkezelő üzletág 9024 Győr, Orgona u. 10. E-mailen: tarsashazkeze-
les@gyorszol.hu.

Az ajánlattétel határideje 2013. március 31. 
A teljes pályázati kiírás pdf formátumban letölthető:
http://gyorszol.hu/dok/Ingatlan/erintesvedelmi_palyazat_2013.pdf

Győr legnagyobb
szivattyúja

talmas gépek felújításához. A 500
kW-os, 7,6 tonnás motor szervizét
egy tiszaújvárosi szakműhely vé-
gezte, míg a szivattyút és a járókere-
ket Tatabányán, az egykori Ganz-
gyár szakemberei szedték dara-
bokra. A szivattyú korszerűbb csap -
ágyazást kapott, a hatalmas járóke-
rék vágóéleit nemesacél bevonattal
látták el.

A négy méter átmérőjű szivattyú-
házat centiről centire irányítva emel-
ték vissza a helyére, a tizenkét méte-
res mélységbe. Odalent helyükre ke-
rültek a rögzítő csavarok, majd be -
emelték a járókereket, végül a szivaty-
tyúmotort. A sikeres próbaüzemet
kétéves garanciajárat követi. Az új szi-
vattyú már a tavaszi záporok idején ja-
vítja a szennyvízelvezető rendszer
üzembiztonságát.

Pályázati felhívás

A virágpiac nyitva tartása:
Keddtől szombatig 6-14 óráig,
március 31-én
és április 1-jén zárva.

(A piac reggel 6 órától délután 1 óráig tart nyitva)
Rendezvények a városréti piacon

Március 23. Élelmiszerpiac, kézműves- és kirakodóvásár 
Március 24. Kisállat- és növénybörze 
Március 27. Napi piac 
Március 30. Napi piac

A vásárcsarnok nyitva tartása:
Keddtől péntekig 6-16 óráig,
szombaton 6-13 óráig.
Március 31-én és április 1-jén zárva.

Március 30-án a vásárcsarnokba érkezők kulturális
élménnyel gazdagodhatnak.
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Napjainkban egyre nagyobb figyel-
met kap az egészségtudat. Ennek
megfelelően a hagyományos termé-
kek mellett a Széles húsüzlet többek
között nitritmentes házi sonkával ké-
szül a húsvétra – tudtuk meg Széles
Zoltántól, a vállalkozás vezetőjétől. A
nátrium-nitrittől, azaz mesterséges
tartósítószertől mentes termékek el-
tarthatóságát a tiszta konyhasó és a

füstölés garantálja. A különleges el-
járás eredménye az ízekben is jóté-
konyan észrevehető. Ennek is kö-
szönhető, hogy a nitritmentes húské-
szítményeket a vásárlók jól fogadták.
A házi sonkával együtt kolbász, sza-
lonna és disznósajt is készül ezzel a
természetközeli tartósítási megol-
dással.

Saját hizlalású sertésből készült és saját
készítésű füstöltáru-kínálatával van jelen
a piactéren Andrási József. A bakonyal-
jai kis településen, Bakonyszombathe-
lyen tevékenykedő Andrási család me-
zőgazdasági termeléssel foglalkozik, a
sertéseket maguk nevelik, a húskészít-
ményeket pedig házias módon dolgoz-
zák fel és állítják elő. Ennek köszönhe-
tően minden nála kapható bakonyszom-
bathelyi áru magyar, saját készítésű,
adalékmentes és remek ízű. A minőségi

A vásárcsarnok emeleti galériáján közel
egy éve igazi gasztronómiai ékszerdoboz
működik. Az iparcikkbolt mellett talál-
ható a háztáji tejtermékek boltja, ahol ki-
zárólag őstermelők által készített termé-
kek kaphatóak széles választékban. A
boltot üzemeltető vállalkozás vezetője,
Rácz Bálint elmondta: – Fő célkitűzé-
sünk, hogy a legjobb minőségű háztáji
tejtermékeket közelebb tudjuk hozni a
vásárlókhoz. Mindezt olyan áron szeret-
nénk megvalósítani, ami a vevőknek is el-
fogadható. Kizárólag őstermelők tejter-
mék-specialitásait forgalmazzuk. Min-
den tej alapanyagú élelmiszerünk gon-
dos munkával, több száz éves hagyomá-
nyok, tradíciók alapján készül. Az áruk

adalék- és tartósítószer-mentesek. A kí-
nálatban megtalálható a házi kimért tej-
föl, kimért túró, a háznál köpült vaj és az
egyedi, lágy sajtkrém. Vásárolhatunk

Nitritmentes
sonka

Háztáji tejtermékek
tehén-, kecske- és juhtejet. Friss sajtok
közül a kecske-, a tehén- és a juhgomo-
lya többféle ízben is kelendő. A gyúrt saj-
tokat a házi trappista, parenyica és az
eidam képviseli. A kínálatban szerepel az

eredeti felvidéki juhtúró is. A probiotikus
élőflórás joghurtokat egyaránt házi gyü-
mölcskészítményekkel ízesítjük.

Húsvét idején különösen jók a juhter-
mékek, amelyeknek ebben az időszak-
ban kiemelkedően magas kalcium-, cink-,
A-, D-, E- és komplex B-vitamin-tar-
talma van. 

Fogyasztói kosár
• Házi túró, házi vaj, házi tejföl, házi
tejszín, házi joghurtok, házi krém-
sajtok, házi sajtok, gomolyák
• Háztáji nyers tej, háztáji pasztő-
rözött tej, háztáji nyers kecsketej

Halat böjt után is
A húsvéti böjt ideje alatt is sok vásárló ke-
reste fel a Győri „ELŐRE” Halászati Ter-
melőszövetkezet vásárcsarnok emeletén
lévő halboltját. Szilágyi Gábor, a szövetke-
zet ügyvezető elnöke elmondta: a halbolt
kínálatában napjainkban mind inkább a
feldolgozott, szinte konyhakész haltermé-
kek dominálnak, amelyeket a vállalkozás

saját halfeldolgozó üzemében, helyi mun-
kaerő segítségével állít elő. A halboltban
kapható többek között halszelet, filé és
törzs is, mindez többféle halfajból. A bő-
séges választék egyik hala a szálkamen-
tes afrikai harcsa, amely szintén többféle
feldolgozottsági szinten érhető el. Az

üzemből kikerülő feldolgozott haltermé-
kekkel a főzés egyszerű. – Számos olyan
termékünk van, amelyek megteremtik az
egészséges és változatos halfogyasztás
lehetőségét. A füstölt afrikai harcsa egy
sonkaszerű csemege, míg a füstölt nor-
vég lazac a gasztronómiai élményeink
csúcspontja lehet. Kapható remek ízű
friss halászlé és ecetes hal. Forgalma-
zunk halsalátákat és halpástétomokat is.
Újdonság a kaviárkínálat. A haltermékek
minőségére garancia az ISO minősítés.
A szövetkezet az aktualitásokat és a jobb-
nál jobb recepteket a Facebook-oldalán
teszi közzé. A cég játékot is hirdet. Azok
között, akik a vállalat Facebook-oldalán
pénteken megjelenő felhívást április 2-ig

megosztják, egy darab háromezer forint
értékű, a halboltban beváltható vásárlási
utalványt sorsolnak ki. Az eredményhir-
detés a Facebookon lesz.

Húsvéti
sonkavásár
termékekhez jó ár kapcsolódik, ennek is
köszönhető, hogy a Győrből és vidékről
egyaránt érkező törzsvásárlók rendsze-
resen visszatérnek pultjához. 

Húsvéthoz közeledve egyre inkább a
sonka a legkelendőbb – tudtuk meg And-
rási Józseftől, aki a húsvét előtti héten
sonkavásárral kedveskedik vásárlóinak.

A házias füstölt ízeket a városréti pia-
con szerdán és szombaton, a vásárcsar-
noknál a kinti büfésor szélénél szerdán,
pénteken és szombaton kóstolhatjuk
meg. A minőségi füstölt árukból vasár-
naponként az ETO Parknál, a használt-
cikk-piacon is vásárolhatunk.

A húsvét másik jellegzetes étele a
főzni való kötözött sonka, amely szin-
tén megtalálható a vállalkozás kínála-
tában. Az elkészítésre vonatkozóan
Széles Zoltán gyakorlati tanácsot is
ad olvasóinknak: A kötözött sonkát
külön fűszerezés nélkül célszerű meg-
főzni, majd a sonkát hagyjuk a saját le-
vében kihűlni. Így a háló könnyen le-
szedhető, majd a sonka szeletelhető.

Érdekességképpen Széles Zoltán
elmondta: a megszokott minőségi kí-
nálat húsvétra bárány- és birkahússal
egészül ki. 

A nitritmentes házi sonka, a kötö-
zött sonka, a bárány-, birkahús és a
megszokott kínálat a vásárcsarnok
első emeletén és Ménfőcsanakon, a
Győri úti pavilonsoron található üzle-
tekben érhető el.

Piaci kosár
Házi nitritmentes
sonka........................2.450 Ft/kg
Kötözött sonka ........2.200 Ft/kg
Birkahús ............1.990 Ft/kg-tól

Piaci kosár
Pontytörzs ................1.525 Ft/kg
Pontyszelet ..............1.740 Ft/kg
Pontyfilé....................2.261 Ft/kg
Afrikai harcsafilé ......2.285 Ft/kg

Piaci kosár
Akciós füstölt hátsó csülök
(A készlet erejéig) ..........990 Ft/kg
Termelői füstölt
kötözött sonka..........1.900 Ft/kg
Darabolt hátsó
füstölt sonka ............2.000 Ft/kg

Az oldalt összeállította: Nagy Csaba
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Nemes nedűk és nemes szívek
a Kantharosz-gálán

HIRDETÉS  JÓTÉKONYSÁG

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Civil szervezetek és a Győri Filhar-
monikus Zenekar összefogásával
idén negyedik alkalommal rende-
zik meg a Kantharosz jótékony-
sági gálát és árverést a Richter
Teremben. Április 4-én neves bo-
rászok és egy pálinkárium keres-
kedelmi forgalomban nem kap-
ható italai kerülnek kalapács alá.

A tokaji Disznókő Pincészet, a pannon-
halmi Hangyál Balázs, az egri Vitavin
Borászattól Juhász Károly, a Mátra Hill,
a szekszárdi Takler Ferenc, a villányi Tif-
fán Ede és a Pannonhalmi Pálinkárium
ajánlották fel különlegességeiket árve-
résre. A valóban nemes nedűkre akár
névtelenül is lehet majd licitálni. Rieg-
ler Antal, a gála szervezőbizottsági
tagja elmondta, fontosnak tartják,
hogy a rendezvénnyel segítsék a Pan-
nonhalmi Borvidék elismertségét,
ezért van jelen minden évben a kínálat-
ban egy-egy „helyi” borász tétele is.

De nemcsak borokkal, hanem más
különlegességgel is gazdagodhat az,
aki aktívan is részt vesz a Kantharosz-
gálán. A Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum a Vasilescu Gyűjtemény
nemes cél érdekében ajándékozható
darabjai közül ajánlott fel egyet. Grászli
Bernadett, az intézmény vezetője el-
mondta, első alkalommal 2010-ben kor-
társ képzőművészeti kiállítással kapcso-

lódtak a Kantharosz-gálához, amelynél
egy kortárs művészeti alkotás felaján-
lása is hozzájárult ahhoz, hogy a legtöb-
bet licitáló egy műalkotással gazdagod-
jon. Most ismét felajánlottak egy külön-
legességet, a legnagyobb értékben lici-
táló résztvevőt egy Ország Lili-nyomat-
tal jutalmazzák.

A bevétel nagy részét nehéz sorsú
gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó in-

tézményeknek, egyesületeknek, akár
magánszemélyeknek ajánlják fel a szer-
vezők. Tagai István, az Európai Borlovag-
rend első legátja elmondta, a gála az el-
múlt három évben 13 millió forintot
meghaladó összeggel segítette főként
ifjakkal és gyermekekkel foglalkozó szer-
vezetek fejlesztését, fennmaradását. Ta-
valy a Győri Szülészetért Alapítványt, a
Győri Református Ifjúsági Gyülekezetet,
a Bóbita Különleges Gyermekotthont és
a Grácia Művészeti Együttest támogat-
ták. Az est bevételét ebben az évben a
Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri
Egyesületének, a Fekete István Általá-
nos Iskolának, a „Mit tehetnék érted?"
Autista Otthon Alapítványnak, a Győr-új-
városi Gyerekekért Alapítványnak aján-
lották fel. Az idén először közönségdíjas
is lesz. A támogatást kért, de a pályáza-
ton nem nyert szervezetek közül választ-
hatnak még egyet a gála után belépője-
gyeikkel a résztvevők. 

A zenei programról a Győri Filhar-
monikus Zenekar gondoskodik, a mű-
sorban különleges, borhoz választott
darabokat is hallhat majd a közönség.
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IDÕPONT ESEMÉNY HELYSZÍN BELÉPÕDÍJ

Március 24-április 4. 17. Országos Baba- és Mackókiállítás Zichy-palota 600 Ft, 300 Ft

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

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

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

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

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

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

Vackor kalandjait hozza el kicsik-
nek és nagyoknak az Inversedan ce
vasárnap a Bartók Béla Megyei Mű-
velődési Központba. Az együttes
által Kormos István egyik legked-
veltebb meséje elevenedik meg a
színpadon zenés táncszínházi fel-
dolgozásban. A főhős, egy esetlen,
de nagyon bá jos kis maci elcsatan-
gol és Álomországban találja magát,
ahol barátaival izgalmasabbnál iz-
galmasabb kalandokba kevered-
nek. Fodor Zoltánnal, a társulat ve-
zetőjével beszélgettünk.

Milyen kalandokra hívja a gyere-
keket a piszén pisze kölyökmackó?

Kormos István meséjét dolgoz-
tuk át, a táncművészet különböző
specifikumainak megfelelően át-
alakítottuk az alapmesét. Egy fan-
táziaerdő különböző karaktereit
mutatjuk meg, tehát számos állat-
tal találkozhatnak a gyerekek Vac-

Vackor kalandjai táncelőadásban
korral, aki elcsatangol és rengeteg
kalandba keveredik.

Hogy fogadják a gyerekek, hogy a
mesét táncszínházi átdolgozásban
látják?

Túl vagyunk már 50 előadá-
son, a gyerekek elképesztően él-
vezik a műsort. Nagyon interak-
tív a produkció, a gyerekek folya-
matosan benne vannak a darab-
ban, így a sajátuknak érzik a kü-
lönböző jeleneteket. Rengeteg
olyan interaktív szituáció van a
darabban, amik nem engedik,
hogy a gyerekek kiessenek a pro-
dukcióból, nem engedjük lan-
kadni a figyelmüket.

Nincs mese tanulság nélkül. Vac-
kor mit tanít a táncszínházban a
gyerekeknek?

Hogy ne csatangoljanak el,
mindig hallgassanak a szüleikre.
Ez a mese kicsiknek és nagyok-
nak is tanulságos.
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Pitti
K a t a -
lin már-
cius 28-án
19 órától a Bartók
Béla Megyei Művelődési Központ közönségét
kápráztatja el csodálatos hangjával. A Magyar Ér-
demrend Középkeresztjével frissen kitüntetett
művésznő igazi tavaszi koncertet ígér.  

Gratulálok a díjhoz. Örült neki, amikor átvette? 
Természetesen nagyon örültem, jólesett,

hogy megsimogattak. Ez akkor is így van, ha
az ember nem a díjakért dolgozik, hanem
egyszerűen csak teszi a dolgát, szolgál. Mert
ez a hivatás egy szolgálat.  

Húsvét előtt, nagycsütörtökön ad koncertet vá-
rosunkban. Mit hallhatunk öntől? 

Az est címe az, hogy Virággal várlak. A virág
az élet és a lélek szépségét mutatja meg nekünk,
egy szál virággal ki tudjuk fejezni szeretetünket,
tiszteletüket a másik iránt. Ezt a témát járom
körbe. Olyan esttel készülök, amelyben min-
denki megtalálja a maga kedvencét, miközben
megismerkedhet a különböző műfajokkal. Lesz
opera, operett, felcsendülnek virágénekek, nép-
dalok, klasszikus műdalok, versek. Nem szeret-
nék erről többet elárulni. 

Mi az ön kedvence, milyen műfajban énekel a leg-
szívesebben?

Nagyon szeretem az archaikus dalokat, a
klasszikus dalokat, de az opera áll a legközelebb
hozzám, évtizedekig énekeltem operaszerepe-
ket. Az operett azért kedves, mert lazább, köny-
nyedebb, amolyan lubickolós műfaj.

Amikor ön kapja, melyik virágnak örül a legjobban? 
A kála a kedvencem, van egyfajta varázsa, ne-

messége, olyan, mint egy hercegnő. Sajnos a ká-
láról egyetlen szerzeményt sem találtam. Annál
több szerzőt ihletett meg a rózsa, minden műfaj-
ban található a rózsáról zenemű.

Hogyan tölti a húsvétot?
A húsvét előtti napok a lélek és a környezet

tisztogatásával telnek. Az ünnepet az unokám-
mal töltöm, várom, hogy legyen otthon néhány
nyugodt napom.

A Rajkó Zenekar utódjaként tavaly
alakult Roma Hungaricum április 2-
án Győrben ad koncertet a Richter
Teremben. A 19 tagú zenekar átlag -
életkora 28 év, valamennyien kép-
zett zenészek. Céljuk a magyar ci-
gányzene magas színvonalú képvise-
lete. Kissné Lakatos Lejla művé-
szeti szervező nyilatkozott.

Milyen műsorra számíthatunk Győrben?
Koncertjeinken a népzenén, ci-

gányzenén és operettrészleteken
kívül neves zeneszerzők – Liszt Fe-
renc, Kodály Zoltán, Bartók Béla,
Hubay Jenő és Farkas Gyula – darab-

jait játsszuk. A tavaszi fesztiválon is
ezt követjük, tőlük szólalta-
tunk meg műveket két fel-
vonásban

Mi az együttes célja,
mit tűztek zászlajukra?

A magyar kultúra
világszerte ismert és
elismert értékei kö-
zött tartják számon a
cigányzenét, amely
nem azonos a cigány-
folklórral: ez egy egye-
dülálló előadói stílus,
hangszerelés és hangzás. A
magyar cigányzene ma olyan

nemzeti és európai kulturális érték,
amelyre büszke Magyarország, s
amelynek megőrzése és megújítása
kiemelt feladat. A Roma Hungari-
cum Állami Művészegyüttes e műfaj
magas színvonalú képviseletét tűzte
ki célul.

Hogy telt az első évük?
Számos előadáson vagyunk túl,

büszkeséggel tölt el bennünket, hogy
a Nemzeti Színházban nagyszabású
gálaesttel mutatkozhatott be művész-
együttesünk. Örülünk, hogy elérhet-
tünk a mérföldkőhöz, hogy a Buda-
pesti Tavaszi Fesztiválon és a Győri Ta-
vaszi Fesztiválon is felléphetünk.

Virággal várlak

Országjáró turnéval ünnepli Szak-
csi Lakatos Béla hetvenedik szüle-
tésnapját a Magyar Jazz Quartet. A
Népdalszínház című utazó produk-
ció március 27-én érkezik Győrbe,
a világhírű együttes koncertje 19
órakor kezdődik a volt zsinagógá-
ban. A projektről a Magyar Köztár-
sasági Érdemkereszt ezüst fokozatá-
val frissen, március 15-én kitünte-
tett zeneszerzőt és dzsesszgitárost,
Vasvári Pált kérdeztük. 

A Magyar Jazz Quartet hosszú tur-
néra indult, Győr után még száz helyszí-
nen lépnek fel ugyanazzal a produkció-
val. Hogyan születik meg egy ilyen nagy-
szabású vállalkozás?  

Az előzményekről azt érdemes
tudni, hogy 2000-ben egymástól
függetlenül készítettünk egy-egy
magyar népdalokat feldolgozó le-

mezt Szakcsival, anélkül, hogy tud-
tunk volna egymás munkájáról. Ta-
valy nyáron állt össze a történet két
fele, találkoztunk és elhatároztuk,
hogy készítünk egy közös produk-
ciót. Újdonság lesz, mert bár ma-
gyar népdalokat dolgozunk fel,
nem a dzsesszben manapság meg-
szokott módon tesszük. 

A cím sem túl dzsesszes. Miért pont
Népdalszínház?

Azért, mert nem egyszerűen csak
a régi népdalok feldolgozásáról van
szó, kitaláltunk hozzá egy színházi
dramaturgiát is. A világítástól a ze-
nekar megjelenéséig számos szín-
házi elemmel élünk, a zeneszámok
között hangfelvételről Latinovits
Zoltán előadásában Ady versei, idé-
zetei hangzanak el.  

Végül is mire számíthat, mire készül-
jön fel a közönség? 

Úgy gondoltuk, a ma-
gyar népzene, az ősi kul-
túra vegyíthető a legmo-
dernebb dzsesszzenével,
hiszen mindkettő üze-
nete az öröm, a szere-
tet, a béke, az összefo-
gás. Ennek megfele-
lően szerkesztettük a
műsort, válogattuk össze
a dalokat. Az est folya-
mán megkérjük majd a kö-
zönséget, fogják meg egymás
kezét és énekeljenek el velünk
közösen egy népdalt. Úgy gondol-
juk, most az egymásra figyelésre, a
magyar és magyar közötti összefo-
gásra van szükség, függetlenül a
pártállástól, hiszen csak az emberi
teljesítmény számít. 

Kiket láthat, hallhat a közönség a
győri koncerten? 

Szakcsi Lakatos Béla zongorán,
Mogyoró Kornél ütőhangszereken,
Csepregi Gyula szaxofonon játszik,
Ránki Borbála énekel. Jómagam basz-
szusgitározok, a fiam, Vasvári Márton
elektronikus hangszereken játszik. 

Színvonalas magyar cigányzene a Roma Hungaricumtól

Magyar Jazz Quartet – Népdalszínház 
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Április 5. péntek 15.30 óra Liszt Ferenc Zeneiskola bemutatója Széchenyi tér díjtalan
16.00 óra Kovács  – Fekecs Dob Duo bemutatkozása
16.45 óra Tűzmadár Dobkör bemutatója

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

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

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

ÁPRILIS 6. 14.00–22.00 – Richter terem ÜTŐHANGSZER KIÁLLÍTÁS ÉS BEMUTATÓ – díjtalan

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

Fon Trade Music Kft.
www.fontrademusic.hu

Roland East Europe Kft.
www.rolandee.hu

Ethnosound Világzenei 
Hangszerbolt
www.ethnosound.hu

Gustavito Percussion
www.gustavito.hu

Cajonstudio
www.cajonstudio.com

Dobbantó Hangszerbolt –
Dobbolt.hu www.dobbolt.hu

Dobmúzeum – Cegléd
www.drummuseum.hu

Fiatalok, sikeresek, és a Gom-
bold újra! pályázat divatbemutató-
ján ezrek szerettek bele a munká-
ikba. A kötött öltözékeiről ismert
Bálint Sára, a pályázat alkalmából
megalapított KO MOD csoport, a
barokkos pompát újra felfedező
ER LEN, és még számos feltörekvő,
vagy már ismert tervező friss kollek-
cióinak legizgalmasabb darabjait
most Győrben láthatja a közönség.
A Győri Tavaszi Fesztivál keretében
nyíló kiállításon az újdonságok
mellett a 2012-es Gombold újra!

17. Országos Baba- és Mackókiállítás
Március 23–április 4. | Helyszín: Zichy-palota
Belépőjegy: felnőtt: 600 Ft; diák, nyugdíjas: 300 Ft; csoportos: 300 Ft/fő

lönleges, mert a kiállított anyag
nagy része az Országos Babakészí-
tési Versenyre érkezik, s hazánkban
először itt látható. Idén a verseny
ajánlott témája: „Esküvői szokások,
különleges esküvők”. Vendégként
bemutatkozik a Szolnok melletti Rá-
kóczifalva Macimúzeuma. Gyűjte-
ményük jórészt 70–80 éves mackók-
ból áll, melyeket korhű jelmezekbe
öltöztettek. A látogatók szavazhat-
nak arról, hogy melyik babának ítél-
nék oda a Közönségdíjat.

döntőjében bemutatott alkotások
közül is többet megtekinthetnek az
érdeklődők.

Március 21–április 21. | Helyszín: Napóleon-ház | Díjtalan

Gombold újra! Alumni

Az évente megrendezett kiállítás
minden alkalommal egyedi és kü -



ÁPRILIS 6. 19.05 – Richter Terem
GYŐRI ÜTŐEGYÜTTES:
BEATBOX & SCRATCH

„Repertoárjukban az afrikai,
latin dob ze nék től kezdve,
kifejezetten a mai kor ütő-
hangszereire kom ponált
műveken át, a dallamhang-
szeres átiratokig, jazzda -
rabokig sokféle zenemű
meg ta lál ható. A különböző
zene tör té neti korok más-más
hang szerekre írt zenéit átdol-
gozták saját dallam hang szereikre
(vibrafo nokra, marim bák ra).

ÁPRILIS 6. 19.45 – Richter Terem
BOBBY PREVITE & STUDIO PERCUSSION graz
TERMINALS NEW YORK UTÁN MAGYAR ŐSBEMUTATÓ

A STUDIO PER CUS SION graz ütősegyüttest a gráci dobos-ütő hang szeres
Günter Meinhart alapította 1979-ben. A STUDIO PERCUSSION zenéjé-
ben a kortárs kompozíciók éppúgy megtalálha-
tók, mint a dszessz elemei vagy az afrikai
és távol-keleti dob ha gyo mányok. A
Győri Nem zet közi Ütős Fesztivál ke-
retében a Bobby Previte által
komponált „Ter mi nals” (Állo-
mások) cím produkció első ré-
szét, az „Indulást” mutatják be
a STUDIO PERCUSSION ze-
nészei. A 70 perces darabban a
klasszikus kompozíció formai
elemei és az improvizáció izgal-
mas elegyet alkot. 
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A világhírű dobos, Bobby Rondinelli társaságá-
ban lép fel a magyar sztárzenekar, a Cry Free a
győri Ütős Fesztiválon. A Richter Teremben áp-
rilis 6-án, este fél tízkor kezdődő produkció-
ról a Cry Free vezetőjével, Scholtz Attilával
beszélgettünk.

Hogyan született meg a Rondinellivel közös
koncert ötlete?   

Rondinelli ismertsége a Rainbow zenekar-
hoz köthető, amely a Deep Purple egyik utód-
zenekara. Mivel a Cry Free fő profilja a Deep
Purple nótáinak hiteles tolmácsolása, a szerve-
zők úgy döntöttek, lépjünk fel mi Rondinellivel.
Három éve már történt valami hasonló a győri
fesztiválon, akkor Jon Lord és a Deep Purple do-
bosa, Ian Paice volt a partnerünk. 

Bemutatná Bobby Rondinellit? 
Az 58 éves, New York-i születésű muzsikus olyan

bandákban fordult meg, mint a Black Sabbath, a
Quiet Riot, a The Lizards, a Scorpions és a Blue

dobosa volt. A hazai közönség utoljára az Over the
Rainbow nevű produkcióval láthatta színpadon az
A38-as hajón.

Mit hallhat a győri közönség?
A közös produkcióban hat-hét Rainbow-számot

játszunk. A dolog érdekessége, hogy olyan korai,
legendás számokat is, amelyek még a Rainbow
Rondinelli előtti időszakából valók. A koncerten
a közös produkció mellett a világsztár bemutatót
tart, beszélgetni is lehet majd vele. 

A zenekar mikor találkozik a sztárral? Tudnak
közös próbát tartani? 

Jó lenne a koncert előtt találkozni Rondinellivel,
még szervezem, hogy próbálhassunk. Elárulom, hogy
há rom éve, amikor Ian Paice volt a partnerünk, nem
jött össze a próba, a koncert előtt, a folyosón futottunk
össze és egyeztettünk. Ennek ellenére őrületesen jó
koncert sikeredett. A győri Ütős Fesztivál nagyon kü-
lönleges, nagyon színes műsort kínál, amiért a közön-
ség nagyon hálás. Ezért úgy gondolom, a mostani pro-
dukciónk is sikerre számíthat.

Ütős este egy élő legendával 

Öyster Cult. A Deep Purple-rajongók elsősorban
mint a Rainbow dobosát ismerik. Rondinelli a Joe
Lynn Turner nevével fémjelzett Rainbow-korszak

Wesser Patrik 8 éves dobfenomén.
Négyéves ko  rától Kovács János
ütő   hang szeres művész tanít vá -
nya, akivel Győrben együtt lép -
nek a közönség elé. 2013-as tur-
néja so rán Japánban, Kínában,
Német or szág ban és Svájcban is
fellép. Ko vács János ütő hang -

szeres művész. Bartók Bé la–
Pásztory Ditta, Rubányi- és Csoko-

nai-díjban részesült.

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

Jegyek vásárolhatók:
LÁTOGATÓKÖZPONT – GYÔR Gyôr, Baross G. u. 21. Nyitva: H–P.: 9–17 óráig • Szo.: 9–15 óráig • V.: zárva Telefon/fax: 96/311-771 • 96/336-817 E-mail: gyor@tourinform.hu
RICHTER TEREM Győr, Aradi vértanúk útja 16. • Telefon: 80/205-015 E-mail: jegy@gyfz.hu vagy office@gyfz.hu Nyitva: h-p. 10–17 óráig
Ticketportal Jegyelővétel a Ticketportál országos jegyirodahálózatában és online: www.ticketportal.hu

Belépôjegyek válthatók továbbá a rendezvény helyszínein a műsorkezdést megelôzô 1 órával. A műsorváltoztatás jogát a rendezôk fenntartják!

ÁPRILIS 6. 21.15 – Richter Terem
MESTER ÉS TANÍTVÁNYA:
WESSER PATRIK ÉS KOVÁCS JÁNOS

ÁPRILIS 6. 21.30 – Richter Terem
A FESZTIVÁL VILÁGSZTÁR VENDÉGE:
BOBBY RONDINELLI (USA)

Rondinelli 11 évesen kezdte a do bo lást. 13 éve sen csatlakozott a The
Wanders együt tes hez. Ké sőbb gitáros báty jával megalapították első együt-
tesüket, a Tuskot. Majd a Samantha zene kar nál dobolt és 1980-ban csat-
lakozott a Rainbow együtteshez. Részt vett a Scorpions 1984-es Love at
First Sting albuma rögzí té sé ben. Játszott Black Sabbath-tal, Ray Gillennel
és a Gidget Gein formációval is. 1997–2004 között a Blue Öyster Cult
tagja, 2004–2008 között pedig a The Lizard dobosa. 2010-ben a volt
Rainbow-tagokkal „Over the Rainbow” néven turnéra indultak. 
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BŰNMEGELŐZÉS PR-RIPORT

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A korábban megjelent cikkekben
már szó volt arról, hogy a Ru-
dolph Autóipari Kft. egy új, közel
21 ezer négyzetméteres csarnok-
kal bővítette logisztikai bázisát.
A németországi központú Ru-
dolph Logistik vállalatcsoport-
nak ezzel együtt már 7 telephe-
lye van Magyarországon. 

Az A-K Építőipari Kft.-től bérelt győri
csarnokban létesített új Rudolph be-
szállítói park a legmodernebb techno-
lógiával van felszerelve. A folyamatos
bővítés által idén további 23 darab új
anyagmozgató gépet és 12 darab 24
tonnás kamiont szerez be és helyez
üzembe a vállalat. 

A beszállítóktól érkezett alkatrésze-
ket a csarnokban raktározza a cég az
Audi számára, és az új csarnok terüle-
tén működő beszállítók részére össze-
szerelő tevékenységet is végez. 

A jelenleg is fejlesztés alatt lévő
just in sequence folyamat során pedig
a beraktározott alkatrészeket az Audi
lehívása szerint szekventálják és szál-
lítják át az új járműgyárba. A munkafo-
lyamat lényege tehát a hatékonyság:
az autó gyártásához szükséges alkat-
részeket a gyártási ütemtervnek meg-

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A gépjárműfeltörés módszerei közül a Győri Rendőr-
kapitányság tapasztalatai szerint az ablakbetörés a
leggyakoribb. Nem sok technikai megoldás létezik a
módszer kivédésére, de ha az elkövető a jármű utas-
terében nem lát értéket, nem kockáztat. A feltörők az
őrzött parkolón kívül hagyott, kevésbé látható helyen
leparkolt, vagy a forgalmasabb és a menekülésre al-
kalmas út mentén álló gépkocsikra figyelnek fel legin-
kább és az elsődleges céljuk az utastérben hagyott ér-
tékek megszerzése. A tolvaj válogatás nélkül mindent
eltulajdonít, ami mozdítható. Nem lehetünk nyugod-
tak már akkor sem, ha egy irattartó mappát vagy egy
kabátot hagyunk szem előtt az ülésen – figyelmeztet
a rendőrség. A gépjármű-tulajdonosok figyelmetlen-
sége, óvatlansága miatt a feltört gépkocsikból komoly
értékekre is szert lehet tenni. A feltörők közkedvelt
zsákmánya az ülésen hagyott vagy a műszerfalon fe-
lejtett elektronikai eszköz (laptop, GPS, mobiltelefon),
az okmányokat tartalmazó pénztárca, kézitáska, ruha-
nemű és bármely hordtáska – attól függetlenül, hogy
a tartalma nem látható.

Mit tehetünk, hogy ne törjék fel a gépkocsinkat?
A bűncselekmény megelőzésére tehát van megol-

dás – hangsúlyozza a rendőrség. A gépkocsi parkolá-
sánál lehetőség szerint az őrzött parkolót célszerű
előnyben részesíteni, de ha egy kivilágított, rendezett,
átlátható területen sikerül megállóhelyet találnunk,
akkor is nagyobb biztonságban tudhatjuk gépkocsin-
kat. Az utastérben ne hagyjunk értéktárgyakat – még
számunkra értéktelennek tűnő dolgot sem, mert az el-
követő képes megrongálni a jármű ablakát, nagy kárt

okozva ezzel. Gyakran a tárgyak megszerzéséért be-
tört ablak pótlása drágább a károsultnak, mint az eltu-
lajdonított tárgy értéke. Fontos azokat a hagyományos
rejtekhelyeket is kiüríteni, amikről azt gondoljuk, hogy
kellő védelmet biztosítanak, ezért a kesztyűtartót és az
ülés alatti helyet sem javasolt tárolóként használni. Fon-
tos ébernek lenni a bevásárláskor is, ugyanis a gépko-
csifeltörők figyelemmel követhetik a tulajdonost a
megvásárolt termékek elhelyezésekor. Ha a vásárolt
tárgyak az utastérben maradnak és a tulajdonos így
hagyja el gépkocsiját, távollétében feltörhetik a jármű-
vet. Az is kockázatos, ha a korábban vásárolt terméke-
ket egy másik bolt parkolójában a csomagtartóban
hagyjuk. Bevásárláskor arra is figyelni kell, hogy az
utastérben ne hagyjunk értéket, míg a csomagtartóba
pakolunk, mert közben a tolvaj észrevétlenül tulajdo-
nítja el az értéktárgyakat – javasolják a rendőrök.

Célszerű a gépjárművet védő elektronikai eszkö-
zök felszerelése (riasztóberendezés), ami hangos
jelzéssel vagy a gépkocsi lámpáinak villogásával fel-
hívja környezete figyelmét az illetéktelen műveletre
és a végrehajtójára. Javasolt az ablaküveg fedése
is a Közlekedési Felügyelet által engedélyezett au-
tófóliával, mert az az ablakbetörést nehezíti.

Logisztikai fejlesztés és bővülés
a Rudolph Autóipari Logisztikai Kft.-nél

felelően közvetlenül a gyártósorhoz
szállítja a Rudolph.

2013-ban a vállalat számára a legna-
gyobb kihívás a győri Audi járműgyártá-
sához kapcsolódó in-house logisztikai
szolgáltatás kiépítése. A Rudolph Autó-
ipari Logisztikai Kft. biztosítja az Audi
újonnan felépülő csarnokában a komp-
lett logisztikai és raktározási folyamatot:
az áruk beérkeztetésétől a raktározáson
és az ahhoz kapcsolódó készletnyilván-
tartáson át a szekventálás keretében a
gyártósorok közvetlen ellátásáig. Az új
járműgyárban megvalósuló logisztikai
szolgáltatás keretében idén a vállalat
közel 200 fős létszámbővítést hajt végre.

A kiválasztás és felvétel folyamatos, el-
sősorban targoncavezető, vontatóve-
zető és komissiózó munkakörre várják a
jelentkezőket.

A folyamatok kiépülésével, a technoló-
giai berendezések üzembe helyezésével,
valamint a gyártás felfutásával párhuza-
mosan közel háromszáz új munkahely lé-
tesül. A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft.-
hez felvett munkavállalók egy része az új
beszállítói parkban komissiózó, targon-
cás, illetve vontatós feladatokat fog ellátni.
Néhány munkavállaló az összeszerelési
feladatokat látja majd el, valamint közel
húsz olyan tehergépjármű-vezetőt is alkal-
maz a vállalat, akik a 24 tonnás kamionok-

kal a beszállítói park és az új járműgyár kö-
zötti kiszállítást végzik. 

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. a
magas színvonalú szolgáltatás, az egész-
séges és biztonságos munkavégzési fel-
tételek biztosítása érdekében saját
képző központot hoz létre. Az orientációs
program és a gyakorlatorientált belső
képzések célja az új munkavállalók kép-
zése a próbaidő első hónapjában.  

A 2013-ban megvalósuló bővítések
és beruházások révén a Rudolph Autó-
ipari Logisztikai Kft. a város egyik fontos
gazdasági szereplőjeként igyekszik a fej-
lődéshez, a további munkahelyek terem-
téséhez hozzájárulni. (x)
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szerző és kép: nagy viktor

A Honda az elsők között kezdett
szabadidő-autót, vagy most di-
vatos nevén cross-over járművet
gyártani. A CR-V – azaz kompakt
rekreációs jármű (CompactRec-
reationalVehicle) – első verziója
1995-ben érkezett, most pedig
már a negyedik, friss generáció
egy példányát próbálhattuk ki.
Az első benyomás mindig meg-
határozó egy autónál. Most pré-
mium érzés kerített hatalmába
az első pillanatban.

Ránézésre hatással van az emberre a
CR-V. Majdnem olyan hatással, mint
amikor az ufó Civic megjelent 2006-
ban. Mintha az előző széria csak
szárnypróbálgatás lett volna, és most
végre eljött az ideje az igazinak. Nem
csak a markáns hűtőmaszk-fényszóró
páros hat az emberre, hanem a jól el-

talált arányok és a szépen befejezett
far is; összességében ráadásul na-
gyobbnak hat, mint valójában, tehát
tekintélyt parancsoló. Miután be -
ülünk, érezhetővé válik az óriási tér,
pedig alig 4,6 méteres hosszával még
a kisebbek közül való. Szélességben
és az utastér hosszában is érezhető

Teszt: Honda CR-V 2,0 Lifestyle

gyarapodás, kényelmes még öt sze-
mélynek is. És ami a lényeg, hogy
mindehhez közel 600 literes, elég
mély csomagtér is tartozik!

Talán nem is lehetne többet kívánni
egy ilyen, családi használatra tervezett,
többfunkciós járgánytól. Pedig még
bőven tud mit adni. A tesztautónk köze-
pes felszereltsége minden földi jóval el-
kényeztetett, de már a belépőszinten

sem szűkmarkú
– szokás szerint –
a japán gyártó.
Ülésfűtés, blue-
tooth-os kihan-
gosító, behajt-
ható tükrök, au-

tomata xenon világítás és esőérzékelős
ablaktörlő, dupla digitális klíma, nagy
központi kijelző és sorolhatnám. Például
a tolatóradar jól jön, miután a „városi te-
repjáróval” parkolni is kell néha, mégis
az igazi segítséget a tolatókamera adja
– e nélkül nem ajánlom az első manőve-
reket véghezvinni. Nagyon sok kapcso-

lót terveztek a kormányra, de könnyen
szokható a kezelésük, mert jól elkülöní-
tették a négy gombcsoportot: rádióve-
zérlés, telefon, sebességtartó/-határoló,
fedélzeti számítógép. Ennyi részlet után
az összkép: átlátható műszerek és keze-
lőszervek igényes anyagokba ágyazva –
alcantara üléshuzat, puha műszerfal,
szálcsiszolt fémhatású betétek.

A Honda híres kifinomult hajtáslán-
cairól. Ezért nem is fogunk csalódni, ha
a magasra helyezett, joystickszerűen
működő, hatsebességes váltóhoz kell
nyúlnunk. Példásan kezelhető a pedál-
sor is, és meglepően sok visszajelzést
ad a kormány. Pedig egyébként alapve-
tően kényelemre hangolt a futómű, igazi
utazóautó a CR-V, kimondottan a rossz
minőségű hazai utakra. Főleg a kétezres
benzines motorral. Papíron 155 lóereje
és maximális 192 Nm nyomatéka kevés-
nek tűnhet, de használatban kellemes
társ. Kimondottan fürgén lehet moz-
gatni vele az 1,6 tonnás kasztnit, ha jól
kapcsolgatjuk a fokozatokat. Ehhez ké-

pest visszafogottan 8, átlagos, vegyes
üzemben körülbelül 10 liter üzemanyag-
gal beéri 100 km-en.

Segít a takarékoskodásban az
„econ” gomb és az ennek hatására fel-
villanó zöld levelecskék. A kilométer -
óra körül halványzöld világítás sejlik
fel, amennyiben nem tapossuk a gázt
és a piktogramokra hallgatva időben
fel- vagy éppen visszaváltunk. Ahogy
érzékeltem, takarékos módban ke-
vésbé érzékeny a gázpedál, ami ráve-
zet minket a gazdaságos vezetési stí-
lusra. Mindemellett az is, hogy a ter-
mészetesen minden biztonsági felsze-
reléssel megpakolt Honda CR-V in-
duló ára – elsőkerék-hajtással – barát-
ságos 6,5 millió forint. A miénk job-
ban felszerelt, és még díszítő elemek-
kel (egyedi kötények, küszöb, hátsó
szárny) is megspékelt összeállításban
8,2 milliós árcédulájával a kategória
átlagát képviseli. És ebben már észre-
vétlenül összkerékhajtás is dolgozik, a
saját és családunk biztonságáért.

Szabadidős komfortzóna

Honda Flick Kft. 9025 Győr, Bercsényi liget 1. www.hondaflick.hu  / hondaflick@hondaflick.hu  / Tel.: 96/523-040 

Joystickszerűen működő,
hatsebességes váltó
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MÁRCIUS 23., SZOMBAT
M1
06:00 Magyar gazda
06:30 Esély 
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 A mi erdőnk
08:00 Híradó
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Vágtass velem! 
08:45 Forma-1 Maláj Nagydíj -

Időmérő edzés
10:15 Noé barátai
10:40 A siklósi vár 
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Nemzeti Nagyvizit
12:35 Summa
13:05 Angi jelenti 
13:35 Kulisszatitkok 
14:05 A tökéletes csapat 
16:00 Zöld Tea
16:25 A világörökség kincsei 
16:45 Doc Martin 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Apósok akcióban 
21:55 MR2 Akusztik+ a Müpából 
23:05 Veszélyes vizeken 

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

a legendák velünk élnek 
12:05 Házon kívül 
12:35 Autómánia
13:10 Míg a halál el nem választ 
13:40 Az utazó 

14:40 A zöld íjász 
15:40 A hős legendája 
16:35 Hajszál híján hősök 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz 
19:30 X-Men - A kívülállók 
21:30 Drágán add az életed 
00:05 Cserbenhagyás 
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 Deep Impact 
21:50 XXX 
00:10 A szépségkirálynő halála 
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:50 Kalandjárat 

05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Pannon expressz 
07:15 Családun xerete talapu 
07:40 Kerekek és lépések 
08:25 Élő egyház
08:55 Isten kezében 
09:20 MC - Magyarok Cselekedetei 
09:30 Akadálytalanul 
09:55 Székely kapu 
10:25 Duna Design
11:00 Ménes élet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 A Sierra Madre kincse 
14:15 Vannak vidékek 
14:45 Táncvarázs
15:40 Önök kérték! 
16:35 Ember a híd alatt 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hagyaték 
19:00 Határtalanul magyar 
19:30 Hogy volt!?
20:25 Futótűz 
21:15 Selyem 
23:00 Dunasport
23:15 MüpArt - Harcsa Veronika

Quartet 

MÁRCIUS 22., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Életművész 
14:20 Gyerekjáték az internet 
14:30 Forrás-befoglalás 
14:35 Történetek a nagyvilágból 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:55 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Rex felügyelő 
17:40 Híradó
17:44 Ridikül 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország - Románia 
22:35 Az Este
23:10 Tétova tangó 
00:40 Híradó
00:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:40 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 Autómánia
13:40 Éjjel-nappal Budapest
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:35 Az egység 
00:35 Reflektor 
00:50 Gasztrotúra 
01:15 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal 
12:00 Titkok hálójában 
13:00 Doki 
14:00 Tények Délután
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 Egy negyvenes nő és a flört 
23:25 Kettős ügynök 
00:25 Update Konyha 
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:05 Egy negyvenes nő és a flört 
03:35 Alexandra Pódium 

07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Hazajáró 
09:50 Balatoni utazás 
10:15 Varázslatos tanúhegyek 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:25 Hungária Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Zodiákus 
15:40 Gyökerek 
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 Képviselő úr 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Montalbano felügyelő 
22:10 Montalbano felügyelő 
23:10 Kultikon 
23:25 Koncertek az A38 hajón 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Nyugdíjas Egyetem 
10:25 BCTV 
10:55 Telemarketing 
11:55 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
20:00 Vérebvezetők nyomában 
21:00 Híradó
21:30 Konkrét 
21:40 Pomodoro -
21:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:00 Vérebvezetők nyomában 
23:00 Híradó
23:30 BCTV 
00:00 Telemarketing 
01:00 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:30 Konkrét 
09:40 Pomodoro 
09:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
10:00 Vérebvezetők nyomában 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Képújság
16:30 BCTV 
17:00 Telemarketing 
18:00 Győr+ Sport 
18:55 Konkrét 
19:10 Ráta
19:40 Konkrét 
19:50 Nyugdíjas Egyetem
20:50 Győr+ Sport 
21:45 Konkrét 
22:00 Ráta
22:30 Konkrét 
22:40 Nyugdíjas Egyetem 
23:40 BCTV 
00:10 Telemarketing 
01:10 Képújság

GYŐR+ TV

M1, március 22., péntek, 23:10

Tétova tangó
Francia filmdráma

Jean-Claude 51 éves és kimerült.
Válása óta magányos és szomorú
életet él. Valójában bírósági végre-
hajtóként mindennapi munkája által kétségbeesést visz
azok otthonába, akik nem tudják fizetni lakbérüket, hiszen
ő jelenti be kilakoltatásukat és/vagy vagyonelkobzásukat.
Reménysugarat az irodájával szembeni, tangóoktatást kí-
náló táncstúdió jelenthet számára. Egy napon elhatározza,
hogy beiratkozik a tánciskolába, ahol találkozik a bájos
Françoise-val, akivel első pillantásra egymásba szeretnek.

Duna Televízió, március 23., szombat, 12:15

A Sierra Madre kincse
Fekete-fehér, amerikai kalandfilm

Három szerencsétlen sorsú amerikai összeverődik,
hogy szerencsét próbáljon Mexikóban. Egyikük, egy
idősödő aranyásó folyton arról áradozik a többieknek,
micsoda kincsre buk-
kant, majd hogyan veszí-
tette el az utolsó krajcá-
rig. A feltüzelt képzeletű
cimborák meggyőzik,
hogy induljanak közös
aranyásó expedícióra.

M1, március 23., szombat, 20:15

Apósok akcióban
Amerikai–német akció-vígjáték

Steve Tobias és Jerry Peyser leendő apó-
sok, de életükben először akkor találkoz-
nak, amikor gyerekeik már kitűzték es-
küvőjük időpontját. Dr. Jerome Peyser
finom modorú orvos, akinek napirendje gondosan meg
van tervezve annak érdekében, hogy az életéből kirekesz-
szen minden lehetséges stresszforrást. Ezzel szemben a
másik jövendőbeli após, Steve Tobias a CIA-ügynökök kö-
zött is fenegyereknek számít, folyton zűrös ügyei vannak,
úgy zúg át az életen, mint egy hőkövető rakéta.

• 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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08:00 Pomodoro      
08:15 KultÓra   
09:10 Konkrét
09:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr   
09:25 Vérebvezetők nyomában             
10:25 BCTV
10:55 Telemarketing
11:55 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 26., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján 
09:50 Rex felügyelő 
10:35 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 az internet 
14:30 Ízőrzők: Sárszentlőrinc 
15:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:50 A szenvedélyek lángjai 
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:35 Ridikül 
18:30 Híradó este
19:00 Sporthírek
19:05 Időjárás-jelentés
19:15 Törökország - Magyarország
21:35 Géniusz, az alkimista 
22:30 Az Este
23:05 Összetört álmok sugárútján 
23:35 Híradó
23:45 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 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 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 
00:20 Kaméleon 
01:15 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
14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Amit a szív diktál 
16:55 Csapdába csalva 
17:55 Update Konyha 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok
21:00 Jóban Rosszban 
21:30 Tűzvonal 
23:20 Hősök 
00:20 Update Konyha 
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 Arccal a földnek 
03:30 TotalCar 

MÁRCIUS 25., 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 Forrás-befoglalás 
15:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:35 Rex felügyelő 
17:20 Jövő-időben
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
22:45 KorTárs 
23:15 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:25 Boston Legal - Jogi játszmák 
01:05 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 Fókusz Plusz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:35 Fókusz 
15:20 Bűnös szerelem 
16:20 Riválisok 
17:20 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:30 Dr. Csont 
22:30 A főnök 
23:35 A hatalom hálójában 
00:35 Reflektor 
00:50 Terminátor - Sarah Connor

krónikái 

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

07:00 Duna design
07:30 Híradó 
07:35 Heti Hírmondó
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Hagyaték 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Magyar elsők 
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
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 Széchenyi napjai 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Tormay Cécile: A régi ház 
22:50 Kultikon 
23:05 Sportaréna 
23:35 Koncertek az A38 hajón 

MÁRCIUS 24., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Katolikus krónika
06:35 A sokszínű vallás
06:55 Metodista magazin
07:20 Evangélikus ifjúsági műsor
07:30 Az utódok reménysége
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Időjárás-jelentés
08:25 Forma-1 Maláj Nagydíj - Futam
11:00 Telesport 
11:30 Világ+Kép 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Virágvasárnapi evangélikus

istentisztelet
13:10 Az ezüst Brumby 
14:45 Sárkányok háborúja 
16:35 Családi űrutazás 
18:20 A pesti srác, akiből német

sztár lett
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Leslie Mándoki és barátai

a Müpában
23:20 Az igazság nyomában 
01:00 MüpArt classic - Bartók-est 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:40 Gasztrotúra 
12:05 A Muzsika TV bemutatja:

Mi muzsikus lelkek 
12:45 Dirty Dancing 
13:20 Tuti gimi 

14:25 X-Men - A kívülállók 
16:30 St. Trinian's - Nem apácazárda 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11 
20:00 Az ördög Pradát visel 
22:05 Conan, a barbár 
00:40 Portré 
01:15 Cobra 11 

06:00 Zöld világ 
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 

14:25 Hawaii Five-0 
15:05 Lángoló Chicago 
16:15 Deep Impact 
18:30 Tények
19:00 Napló 
20:00 Shrek 2. 
21:45 Ütközéspont 
23:40 Aeon Flux 
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:25 Napló 

04:55 Székely kapu 
05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Századfordító magyarok 
07:40 Életem Afrika 
08:10 Világ-nézet
09:05 Élő világegyház
09:35 Törzsasztal 
10:30 Elfeledett magyar irodalom
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Görgeteg 
12:50 A papiros története 
13:10 Megöltek egy leányt 
14:35 Hazajáró 
15:05 Szerelmes földrajz 
15:35 Hogy volt!? 
16:35 Rangon alul 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Klubszoba
20:00 Önök kérték! 
21:00 Woyzeck 
22:35 Dunasport
22:50 Törzsasztal 
23:45 Koncertek az A38 hajón 

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
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
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 
10:10 Ráta
10:40 Konkrét 
10:50 Nyugdíjas Egyetem 
11:50 BCTV 
12:10 Telemarketing 
13:10 Műsorzárás 
16:40 BCTV 
17:10 Telemarketing 
18:10 Két cica konyhája 
18:40 Pomodoro 
18:55 KultÓra 
19:50 Konkrét 
20:00 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
20:05 Vérebvezetők nyomában 
21:00 Pomodoro 
21:15 KultÓra 
22:10 Konkrét 
22:20 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
22:25 Vérebvezetők nyomában 
23:25 BCTV 
23:55 Telemarketing 
00:55 Képújság

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva
08:30 Híradó 
08:35 Sportaréna 
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 
19:45 Hej páva, hej páva
19:55 Szép maszkok 
20:50 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Egy asszony élete 
23:05 Kultikon 
23:20 Porrá leszünk 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 28., 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 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Vágtass velem!
13:55 Gasztroangyal 
14:50 A hangyák mindent tudnak 
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 Fábry 
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Barangolások öt kontinensen 
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 EgészségKalauz 
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 
23:35 Brandmánia 
00:10 Reflektor 
00:25 Totál szívás 
01:30 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
14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Amit a szív diktál 
16:55 Csapdába csalva 
17:55 Update Konyha 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:30 Jackie Chan: A szépfiú 
23:30 Zűrös szerelmek 
00:30 Update Konyha 
00:35 Tények Este
01:10 -Astro-Világ Éjjel
02:15 Mystery Men -

Különleges hősök 

MÁRCIUS 27., 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 Caruso másik hangja 
14:20 Útravaló
14:35 Ízőrzők: Harta 
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 Bosszú 
21:00 Életművész 
22:00 Az Este
22:30 Summa
23:00 Múlt-kor 
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 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 
22:50 Házon kívül 
23:25 Reflektor 
23:40 Melinda és Melinda 

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
14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Amit a szív diktál 
16:55 Csapdába csalva 
17:55 Update Konyha 
18:30 Tények
19:25 Aktív 
20:00 Családi Titkok 
21:00 Jóban Rosszban 
21:30 Sherlock és Watson 
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:40 -Én is karcsú vagyok 
00:10 Update Konyha 
00:15 Tények Este
00:50 Astro-Világ Éjjel
01:55 Penzance kalózai 
03:45 Babavilág 

08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:20 Táncvarázs 
10:20 „Csak természetesen” ...hogy

életünk valóban fenntartható
legyen 

10:50 Magyar elsők 
11:05 Szép maszkok 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Hungária Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Kerekek és lépések 
15:45 Magyar történelmi arcképcsarnok
15:55 Az emlékezet helyszínei 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:50 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 A fekete város 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Othello 
23:15 Kultikon 
23:35 Maradona - Kusturica filmje 

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
19:30 Vény nélkül
19:45 Széchenyi híradó
20:15 Híradó
20:45 Vény nélkül                                       
21:00 Széchenyi híradó
21:30 Híradó
22:00 BCTV
22:30 Telemarketing
23:30 Képújság

GYŐR+ TV
07:35 Közbeszéd
08:05 Kultikon 
08:20 Hej páva, hej páva 
08:30 Híradó 
08:35 Angyali érintés 
09:25 Elfeledett magyar irodalom 
09:50 Határtalanul magyar 
10:25 Pannon expressz 
11:00 A fekete város 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:30 Hungária Kávéház 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Univerzum 
15:50 Klimt csókja bomba üzlet 
16:30 Térkép 
17:00 MacGyver 
17:50 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
20:00 Angyalbőrben 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Csontváry 
23:00 Kultikon 
23:15 MüpArt classic - Les deux Stabats 

TV2, március 28., csütörtök, 21:30

Jackie Chan: A szépfiú
Amerikai–hongkongi–kínai akció-vígjáték

Ezúttal Jackie Chan barátunk meg-
tört női szívet ment. A rosszfiúk lábait
pedig megszokott modorában gán-
csolja! Ah Bu (Qi Shu), egy csinos taj-
vani lány romantikus üzenetet talál a
tengerparton egy palackba zárva. Hongkongba utazik, hogy
megtalálja álmai lovagját. Sajnos valami félreértés történt,
ugyanis Albert (Tony Leung Chiu Wai) meleg fiatalember.
Jackie (Jackie Chan), egy milliomos agglegény bankár vi-
gasztalja a kiábrándult lányt. A románcot megzavarják Jac-
kie üzleti riválisának, régi barátjának fenyegetései. 

Duna Televízió, március 28., csütörtök, 21:15

Csontváry
Magyar filmdráma

A színész Z. szerepeiben keresi mű-
vészi és magánemberi énjét, így
Csontváryban, a festőben, akit a
színpadon kell alakítania. Csontváry, a monomániás festő-
zseni életét, gondolatait, mindennapjait a mindenség töl-
tötte ki. Végül is Csontváry vagy Z. az, aki Libanonban, Taor-
minában, Athénban vagy az arab sivatagban jár, lohol fárad-
hatatlanul? A festő feladatát akarja beteljesíteni, a színész
pedig önmagát meglelni a festőben. Sorsuk az elmebetegek
közé vezeti őket: az egyiket, hogy adhasson magából mások-
nak; a másikat, hogy végre elvegyülhessen.

Duna Televízió, március 27., szerda, 21:15

Othello
Amerikai–angol történelmi dráma

Desdemona, a gazdag velencei kereskedő
lánya Othellóhoz, a mórhoz ment felesé-
gül. Boldogságukat tetézi, hogy diadalmas
ütközetből tér vissza a férfi. Az egyszerű nép is nagy öröm-
mel fogadja a hadvezért. Csak egyetlen ember nem lelkese-
dik, a fővezér zászlósa. Jágó mellőzöttnek érzi magát, ezért
gyűlöli a mórt és pokoli ármány hálóját szövi kiszemelt ál-
dozata köré. Először a vezér barátját, Cassiót buktatja el, majd
Othello lelkébe – lassan csepegtetve – a féltékenység gyilkos
mérgét önti. A tragédia elkerülhetetlenül bekövetkezik.
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HIRDETÉS EGÉSZSÉG

Idén 19. alkalommal rendezi meg városunk az Egészség-piac elnevezésű lakossági
egészségmegőrző programsorozatát, amely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és
a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület konzorciumi partnerségében valósul
meg. A program többek között kitelepített szűrővizsgálatokkal, előadásokkal és ta-
nácsadással próbálja felhívni a lakosság figyelmét az egészségmegőrzés fontossá-
gára, az állapotfelmérések révén pedig nagy hangsúlyt fektet a betegségek meg-
előzésére is. Tavasszal 12 helyszínről jelentkezik a győri Egészség-piac. 

Feltételek:
• egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki
(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szak-
képzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki,
építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen
szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzem-
mérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakkép-
zettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szak-
képzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési
szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magas-
építési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki
ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel
rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező
építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan kép-
zésben építész mesterképzési szakon szerzett szakkép-
zettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szak-
képzettséggel rendelkezik.

• amennyiben rendelkezik a szakterületnek megfelelő
tartalmú építésügyi vizsgával, úgy annak igazolása

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
• „B” kategóriás jogosítvány

A sokak által ismert „X akták” soro-
zat mottóját az előadás címe nem vé-
letlenül aposztrofálja kérdőjellel, az
ezoterikus és spirituális körökben
gyakran felbukkanó túlzásokat
ugyanis még a parakutatók is komoly
fenntartásokkal kezelik. Ugyanígy kri-
tikát érdemel a túlzó és elutasító
szkepszis is, vagyis az a hozzáállás,
ami szerint parajelenségek és csodák
nem léteznek. Pedig csodákról az em-
beriség kezdete óta maradtak fenn le-
írások, ezeket tudományos igénnyel
azonban csak a XIX. század közepétől

Az igazság odaát van?
kezdték el vizsgálni. Számtalan kísér-
let világossá tette azt, hogy pszi ké-
pességek, ha alapszinten is, de gya-
korlatilag mindenkinél kimutathatók.
Hol van hát az igazság? Ideát, odaát,
vagy éppen középen?

Ezekre a kérdésekre ad választ elő-
adásában Paulinyi Tamás, aki maga is
több mint húsz éve foglalkozik a pszi je-
lenségek kutatásával, több ezer megfi-
gyelést végezve a csodák számtalan
területén. Az előadást követő beszélge-
tésen több valós esetet is bemutat, il-
letve megvitat a közönséggel.

Közösség a családokért
Egészség-piac programsorozat 2013

További információk: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
WHO Egészséges Városok Programiroda, 9021 Győr, Honvéd liget 1. 
Tel.: 96/500-555 • Fax: 96/500-582 • who@gyor-ph.hu • www.gyor.hu 

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
állást hirdet 1 fő építéshatósági munkakör betöltésére 

A kinevezés határozott időre szól.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszol-
gálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 

Ellátandó feladatok különösen:
Építmények engedélyezési, fennmaradási, illetve tudomá-
sulvételi ügyek; elvi összevont engedélyezési ügyek; szak-
hatósági ügyek; építésügyi hatósági ellenőrzés; ügyfélfo-
gadás ellátása. 

A jelentkezés tartalmazza:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy kiké-
rését igazoló postai ajánlott szelvényt, a végzettsége(ke)t
igazoló okirat(ok)másolatát, részletes szakmai önéletrajz
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 5. mellékletében foglalt adattartalommal. 
A munkakör azonnal betölthető. 

Az álláshirdetésre történő jelentkezés határideje:
2013. április 5.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Stipkovits Tamás osztályvezető nyújt a 96/500-460-as telefonszámon.

A jelentkezést a Győr Megyei Jogú Város jegyzőjéhez kérjük benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.) 

Helyszín Időpont

• Kertvárosi ÁMK Gyirmóti Művelődési Háza
(Szent László u. 35–37.) Március 22. (péntek) 16.00–19.00 

• Bácsai Művelődési Ház  (Heltai J. u. 8.) Március 23. (szombat) 14.00–18.00 
• Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
• Tér József Attila Művelődési Ház (Móra tér 1.) Április 6. (szombat) 14.00–18.00 
• Pinnyédi Művelődési Ház (Napfény u. 1.) Április 6. (szombat) 14.00–18.00 

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Április 12. (péntek)
Likócsi Művelődési Háza (Esztergető u. 12.) 10.00–12.00-ig gyerekeknek

16.00–19.00-ig felnőtteknek
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskola (Cuha utca 2.) Április 12. (péntek) 10.00–17.00 
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 
(Győrszentiván, Váci M. u. 3.) Április 13. (szombat) 14.00–18.00 
Petőfi Sándor Művelődési Ház (Árpád u. 44.) Április 20. (szombat) 10.00–14.00 
Kertvárosi ÁMK Ménfőcsanaki Művelődési Háza (Győri út 90.) Április 20. (szombat) 13.00–18.00 
Móra Ferenc Általános Iskola (Kodály Z. u. 20–24.) Április 27. (szombat) 9.00–13.00  
Újvárosi Művelődési Ház (Liget u. 55.) Április 27. (szombat) 9.00–13.00 
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (József A. u. 58.) Május 10. (péntek) 8.00–16.00 

Küllemhibás édességek, drazsék, mártott táblás és
szeletelt termékek, müzlik,  nápolyi, barackmag, parány
és egyéb finomságok egyenesen a gyártótól!  Energia-
italok és egyéb üdítôk gyári áron. 
A termékek egységcsomagban kerülnek értékesítésre.
Az egységcsomagtól eltérô mennyiségû termékeket disz-
kontunkban, a Híd u. 3. sz. alatt kínáljuk vásárlóinknak!  
Viszonteladók kérjék kollégáink segítségét!

Édesség és üdítô
nagykereskedésünket megnyitjuk

a nagyközönségnek is!

Nyitás 2013. március 25-én!
Cím: Vágóhíd út 7.

(A volt Ringa-gyár telephelyén)

Húsvéti nyitva tartás:
hétköznap 9—17 óráig

Jöjjön el hozzánk, mert
óriási nyitási kedvezményekel

várjuk Önt is!

2,5 l szénsavas üdítôital 
kóla, narancs, szôlô, málna 

99 Ft/üveg!

www.edesseg.eu 
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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.  

ÁLLÁS

Kertgondozót keresek révfalusi családi házhoz.
Jelentkezni fényképes bemutatkozó levéllel, re-
ferenciákkal: zoli.vp@gmail.com.

ADÁS-VÉTEL

Minőségi használt tankönyv
széles választékban, adás-vétel, Szigethy 90.
70/248-8518

Ajándékkönyvek, gyermekköny-
vek, készség-, képességfejlesztő füzetek
már  a  vásárcsarnoknál a piacon is! 70/248-
8518

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, gipsz-
kartonozást és külső szigetelést vállalunk elfo-
gadható áron, garanciával: 06-20/6298-769

Lakatosmunkák! Kerítések,
kapuk, biztonsági rácsok,
korlátok stb. készítése, javí-
tása, karbantartása. Ajtó-,
ablak-, zárjavítás!  06-
70/2237-957

Beton- és téglafalra tárgyak
felfúrása, rögzítése és mindennemű vil-
lanyszerelés, bojlertisztítás. Érdeklődni: 06-
30/314-3370

Hívjon bizalommal, teljes körű lom-
talanítást vállalok. Feleslegessé vált holmiját
ingyen elszállítom: Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Stuka Tibor: 30/217-0848.

Tavaszi akció! Költöztetés, bútor-
szállítás városon belül. A fuvardíj: 2.500
Ft/óra! 30/529-7589 

EGYÉB

Hévízen április 20–27-ig, 7 éjszakára  2+1
fős apartman üdülési joga tó közeli szállodában
átadó! Érd.: 06-70/283-2906

Idős, beteg, sérült hozzátartozója van? Nincs, aki
24 órában vigyázzon rá? Baj esetén azonnali in-
gyenes segítségkérési lehetőség! Első kézből
eladó, nagyon bevált! Tel.: 06-30/3074-691

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

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

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

Bélyeget, bélyeggyűjtemé-
nyeket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűj-
teményeket, plaketteket, kitüntetéseket, köny-
veket, egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.: 20/947-
3928.  

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

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

Költöztetés, fuvarozás, lomtalaní-
tás, 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 takarítócég
szőnyeg- és kárpittisztítást vállal. Győrben in-
gyenes házhoz szállítással, magánszemélyek-
nek és cégeknek egyaránt. Kérjük, bizalommal
forduljon hozzánk! Érd.: 20/214-5881

ÜZLET

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

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz-
komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hő-
szigetelt, műanyag ablakos, acél bejárati ajtós
lakásomat elcserélném győri, 1,5-2 szobás,
44–48 m2-es, összkomfortos önkormányzati
lakásra. Tel.: 70/633-4773.

Adyvárosi, 1 szobás, 36 m2-es, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2-3 szobás, összkomfortos győri bér-
leményre Sziget, Újváros városrész kivéte-
lével (hirdetési szám: 319). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi, 1 szobás, 36 m2-es, táv fűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást

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

cserélne 2-3 szobás,  határozott-határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra (hirde-
tési szám: 320). Érd.: Győr-Szol Zr t .,
96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 34 m2-es, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1-2 szobás, maximum 50 m2-es, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra. Zuhanyzós
fürdőszoba kizárva (hirdetési szám: 324). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győrött, Halász utcában 800 m2

terület eladó! Irányár: 550.000 Ft. Érdeklődni:
96/319-468

Győrben, Takaros utcában 874
m2 gyümölcsös téglaházzal, pincével, víz-vil-
lannyal, eladó! Tel.: 06-20/524-2823

OKTATÁS

Álláslehetőség! Intenzív OKJ
biztonságiőr- és rendezvénybiztosító tan-
folyam. Fny: 45/2010. www.heusecurity.hu. Tel.:
70/9677-227.

HIRDETÉS APRÓ

Áprilisban minden szerdán,
csütörtökön és pénteken
a 2 személyes Marcal-tál mellé

adunk egy adag somlói galuskát!

Ára: 4.300 Ft helyett 2.600 Ft!

MARCAL ÉTTEREM
Győr, Déry T. u. 11/a Tel.: 96/431-330
www.marcal-etterem.hu 
www.marcal-vendeglo.hu

3-fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Húsvéti hidegtál-előrendelést
felveszünk március 30-ra és 31-re!
(szombat, vasárnap)
Tartalma: • Franciasaláta  • Kaszinótojás
• Sajttekercs • Sonkatekercs • Főtt-füstölt sonka
• Töltött szűzpecsenye • Sült csirkemellfilé

Ára: 1600 Ft/fő helyett 1200 Ft/fő (csak előrendelésre)

Április 3-án és 4-én, szerdán
és csütörtökön a nyitva tartási
időn belül Torkos napot tartunk!

Valamint minden hónap első
szerdáján és csütörtökén
Torkos napot tartunk! 

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

Március 29-től április 1-jéig HÚSVÉTI
ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
és KIVÁLÓ ITALOKKAL
várjuk Kedves Vendégeinket!

Húsvétkor is
Amstel Hattyú!

PICUR GYERMEKRUHA
Gyôr, Földes G. u. 35/b

(Kereskedelmi  Iskolával  szemben)

20% bónusz kedvezmény!
Folyamatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

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

cipőkre, 2013. április 6-ig!

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

Teljes körû cipő- és táskajavítást
vállalunk, rövid határidővel,

jó minőségben!

Esküvői
cipők széles
választéka!
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összeállította: lakner gábor
fotó: mti/kovács anikó

Végül mégiscsak Kovács Kata-
linnak lett igaza, a világ leg-
eredményesebb kajakozója
ugyanis váltig állította: páros-
beli társa, Douchev-Janics Na-
tasa nem hagyja el Magyaror-
szágot. Amint arról múlt heti
számunkban olvashattak, a ka-
jakos bejelentette, hogy vissza-
vonja a Nemzetközi Kajak-Kenu
Szövetséghez benyújtott ver-
senyengedély-kérelmét, vagyis
egészen biztosan nem akar más
ország színeiben kajakozni. 

„El kell ismernem, hogy a magyar kajak-
kenu sport és különösen a női kajak a
legerősebb a világon” – áll Douchev-Ja-
nicsnak az MTI-hez is eljuttatott levelé-
ben, amelyben azt írja, hogy szándéka
szerint Magyarországon folytatná a pá-
lyafutását. Kitért rá, hogy megértette a
közvélemény egy részének elutasítását,
megértette a neki sokat adó Szeged vá-
rosa és egyesülete ellenérzéseit. Most
azt kéri, őt is értsék meg. Hangsúlyozza:
nem kívánt trükköket alkalmazni, hogy
versenyengedélyt kapjon, és nem hiszi,
hogy hűtlenség lett volna visszatérnie
szülőhazájába. Hozzáteszi: természetes-
nek veszi, hogy ott folytathassa pályafu-
tását, ahol a legjobb eredményeit elérte.
Mint jelzi: Szerbiában kiváló fiatal kajako-
sok vannak, „de az a versenyszellem, az
a lehetőség, ami Magyarországon vár-
hat, az a sportban mindenek előtt való”. 

Győrben kötött ki Douchev-Janics Natasa
A jelenleg Portugáliában edzőtá-

borozó háromszoros olimpiai bajnok
azonban nem korábbi klubjában, a
Démász-Szegedben folytatja a ver-
senyzést, áprilistól a Graboplast Győri
VSE sportolója lesz. 

„Nagyon örülök neki, hogy ennyire
patinás klubhoz szerződhetek, köszö-
nöm mindenkinek, aki ebben támoga-
tott” – üzent haza Portugáliából Dou-
chev-Janics Natasa. „Sokat edzettem
Győrben még gyerekként és sok bará-
tom van ott. Jelenleg napi két-három,
sőt, időnként négy edzéssel készülök
a szezonra. Az elmúlt hetekben is
végig az edzésekre koncentráltam,
mindent megteszek, hogy jó formá-
ban legyek” – fogalmazott a kajakos,
aki jelenleg nem tagja a magyar vá-
logatott keretének, így a szö-
vetség sem támogatja, per-
sze a válogatóversenyeken
visszaverekedheti magát a
csapatba. Nem kis pikan-
tériát kölcsönöz az
ügynek, hogy először
pont a május végi sze-
gedi versenyen indul-
hat győri színekben.

„A megállapo-
dás részleteiről
nem szeretnék
beszélni, de any-
nyit elárulhatok,
hogy Natasa
ugyanolyan feltéte-
lek között készül
majd nálunk, mint
két másik olimpiai

bajnokunk, Kammerer Zoltán és Faze-
kas Krisztina” – nyilatkozta Kadler
Gusztáv, a Graboplast Győri VSE
szakosztályvezetője, aki hozzátette,
könnyen egyezségre jutottak és úgy
gondolja – bár egyelőre csak szóban,
de –, korrekt megállapodást kötöttek. 

„A terveink szerint 2016-ig, a riói
olimpiáig szól majd a szerződés. A mi
kérésünk többek között az volt, hogy
Janics Natasának életvitelszerűen
Győrben kell tartózkodnia, azaz ide
fog költözni és az év nagy részében itt
fog edzeni” – fogalmazott Kadler
Gusztáv, hangsúlyozva, hogy Borkai
Zsolt, a város polgármestere, egyben
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is

támogatta a kajakos leiga-
zolásával kapcsola-

tos döntésüket.
Nyitott kérdés
u g y a n a k k o r,
hogy kinek az

irányításával készül majd a háromszo-
ros olimpiai bajnok, férjének ugyanis
nincsenek meg a szükséges papírjai,
így az egyesület a sporttörvény értel-
mében nem foglalkoztathatja edző-
ként Andrian Douchevet. 

„Azzal, hogy Douchev-Janics Na-
tasa nem a magyar válogatott ellen,
hanem a magyar válogatottal együtt
versenyez a nemzetközi versenyeken,
az sportágunk nemzetközi eredmé-
nyességét növelni tudja, míg ellen-
kező esetben pont a mi eredményes-
ségünket gyengítené. Ezzel a lányok
közötti konkurenciaharc is visszajöhet,
bár erre szerintem sosem volt panasz”
– fejtette ki véleményét a versenyző
visszatérésével kapcsolatban Storcz
Botond szövetségi kapitány.

Az elmúlt fél év történései után a
közvélemény egyértelműen a kajakos
ellen hangolódott, de Ábrahám Attila,
a szövetség főtitkára szerint ez hamar

megváltozhat, ha újra ered-
ményesen szerepel a

magyar válogatott
tagjaként. A győri

klub is arra kéri a
szurkolókat, en-
gedjék Dou-
chev-Janics Na-
tasának, hogy a
versenyeken bi-
zonyíthasson,
indulatok he-
lyett megértés-
sel tekintsenek

az elmúlt idő-
szakra. 

A Janics-ügy
2012. augusztus 11.: Douchev-Janics Natasa bronz-
érmet szerez a londoni olimpián. Célba érés után Vlade
Divac, a szerb olimpiai bizottság elnöke is köszönti.
2012. augusztus 16.: Dragan Plavsics, a szerb
női kajakpáros edzője a közszolgálati rádió és televízió
vendégeként Janics esetleges hazatéréséről beszél. 
2012. szeptember 20.: Andrian Douchev edzői állást
kap Szerbiában. 
2012. szeptember 27.: Janics bejelenti a magyar szövetségnek
távozási szándékát. 
2012. október 4.: A 30 éves sportoló egy belgrádi sajtótájékoztatón
nyilvánosságra hozza, hogy a jövőben Szerbia színeiben versenyez. 
2012. október 10.: A háromszoros olimpiai bajnok kajakos
Szegeden könnyek között búcsúzik el Magyarországtól. 
2012. október 24.: A magyar szövetség úgy dönt, Janics csak százötven-
ezer eurós felkészülési hozzájárulás ellenében válthat országot.
2012. október 30.: A pénz nem érkezik meg a szövetség számlájára
a megadott határidőig, így nem adják ki a versenyengedélyt. 
2013. január 8.: A nemzetközi szövetség kihirdeti, Janics országváltási
kérelmét elutasította, kétéves eltiltásra számíthat. 
2013. március 9.: A sportoló jelzi Baráth Etelének, a szövetség elnökének,
hogy visszatérne Magyarországra. 
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Véget ért a női kosárlabda-bajnokság újonnan be-
vezetett magyar–szlovák középszakasza, amelyet a
HAT-AGRO UNI Győr kettős vereséggel zárt a Ru-
zomberok ellen. Rózsahegyen 56–47-re kapott ki a
magyar bajnok, az egyetemi csarnokban pedig 74–
62-re nyert a vendégcsapat. A zöld-fehérek a ne-
gyedik helyen zárták a középszakaszt, így a kassai -
ak, a soproniak és a rózsahegyiek mellett érdekel-
tek lesznek a közös bajnokság négyes döntőjében,
amelynek időpontja egyelőre nem ismert. 

Fűzy Ákos együttesére hétvégén komoly meg-
mérettetés vár, hiszen Sopronban rendezik meg a
Magyar Kupa négyes döntőjét. A győriek a tavalyi
ezüstérem után szeretnék elhódítani a trófeát, de

Az ellenfél mellett az időjárással is
megküzdött a GYŐR-SZOL–Széche-
nyi Egyetem csapata az NB I/B-s férfi
kosárlabda-bajnokság rájátszásának
első játéknapján, de végül a győriek
minden erőfeszítését siker koronázta.
Az egyetemi csapat a hóvihar miatt jó-
kora késéssel érkezett meg Nagykő-
rösre, tette mindezt egyik kulcsjáté-
kosa nélkül, Pankár Tiboron ugyanis
kifogott a márciusi tél. A győriek így is
végigküzdötték az összecsapást, és
szoros mérkőzésen a hajrára felőröl-
ték a hazaiak ellenállását, így végül
84–71-re győztek. A mérkőzésen de-

A SZESE Győr csapata magabiztos já-
tékkal 31–20-ra nyert a Siklós vendé-
geként a férfi kézilabda NB I/B-ben.
Deáki István együttese már az első fél-
időben eldöntötte a mérkőzést, a szü-
netig ugyanis tízgólos előnyre tett
szert az egyetemi csapat. A győriek a
második játékrészben azonban vissza-
vettek, ezt a félidőt csak egy góllal tud-
ták megnyerni. A listavezető SZESE
legközelebb szombaton 18 órakor
egyik közvetlen riválisát, a Tata együt-
tesét fogadja az egyetemi csarnok-
ban, ahol újabb izgalmas mérkőzésre
van kilátás.

A klub toborzót hirdet általános is-
kolás fiúk számára. A szakemberek az
1999. január 1. után született fiatalok
jelentkezését várják, akik aktív része-
sei lehetnek a győri férfi kézilabdázás
újjászületésének. Jelentkezni lehet
minden hétfőn 17.30 és 18.30 között,
valamint minden szerdán 18 és 19 óra
között Győrött, a Krúdy-gimnázium
csarnokában (9024 Győr, Örkény Ist-
ván utca 8–10.) Érdeklődni Németh
Leventénél lehet a 20/222-1658-as
telefonszámon.

Elmaradt a Rába ETO hétfő esti, Hala-
dás elleni hazai bajnokija. A magyar
futsalválogatott ugyanis kedden és
szerdán barátságos mérkőzést ját-
szott a horvátok ellen, ezen pedig
négy győri játékos – Balázs Zoltán,
Lódi Tamás, Dróth Zoltán és Harnisch
Ákos – is érdekelt volt. A győri klub
emiatt kérelmezte a bajnoki mérkőzés
elhalasztását, melyhez az ellenfél és a
szövetség is hozzájárult. A mérkőzés
új időpontja április 4., csütörtök 18.30
óra, a helyszín változatlanul a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnok. A váloga-
tott mérkőzéseken a magyarok előbb
Harnisch góljának is köszönhetően 2–
2-es döntetlent játszottak a horvátok-
kal, majd 2–1-re nyertek. 

Kupasikerre készülnek
tisztában vannak vele, hogy alaposan meg kell küz-
deniük a sikerért. Az elődöntőket szombaton rende-
zik, 18 órakor a házigazda Sopron és a DVTK-Mis-
kolc találkozik, 20.30 órakor pedig a HAT-AGRO
UNI Győr és a PTE-PEAC lép pályára. A bronzmér-
kőzés vasárnap 18 órakor kezdődik, míg a döntő-
ben 20.30 órakor dobják fel a labdát. 

„Az a legfontosabb, hogy a szombati elődöntőt si-
kerrel vegyük és bejussunk a fináléba, ahol aztán már
bármi megtörténhet. Lelkesen és nagyon keményen
dolgozunk, hiszem, hogy ennek meglesz az eredmé-
nye a hétvégén. Nagyon szeretném, ha a Magyar Ku-
pával a tarsolyunkban térnénk haza” – fogalmazott
Raksányi Krisztina, a győriek meghatározó játékosa. 

Magabiztos
SZESE

Elhalasztott
bajnoki

Népmesei győzelem
bütált a csapatban a saját nevelésű
Erdész Dávid. 

„Népmesebeli győzelmet arattunk az
Óperenciás tengeren túl. Sok akadályon
keresztül jutottunk el a megérdemelt
győzelemhez, és a legkisebb fiú is el-
nyerte jutalmát, Erdész Dávid első osz-
tályú felnőtt játékossá vált. Ez a történet
nem a mérkőzés színvonalától, hanem
az időjárási, utazási körülményektől válik
mesélhetővé a játékosok és az én szá-
momra is” – mondta Kozma Tamás
szakmai igazgató, akinek együttese pén-
teken 19 órakor a DEAC csapatát fo-
gadja az egyetemi csarnokban.

Húsvét-kupa. A Győr-Gyárvárosi
és Elektromos Sporthorgász Egye-
sület Húsvét-kupa elnevezéssel
amatőr, nyílt horgászversenyt szer-
vez március 30-án az Iparcsatorna
állatkert alatti versenypályáján.
Gyülekező és sorsolás 7 órakor a
vízügyi garzonháznál.
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Két év után ismét versenyt hirdet az élvonalbeli klubok
között a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és a
Sport TV a leginkább családbarát stadion címért. A
pontozólapokat a Sport TV kollégái és az MLSZ ellen-
őrei töltik ki, a szezon végén pedig kiderül, melyik ma-
gyar stadion és melyik magyar klub végez az élen
abban a versenyben, amelyet 2011-ben az ETO Park,
illetve a Győri ETO FC nyert meg. Az osztályozás során
olyan szempontokat vesznek majd figyelembe, mint
a létesítmények infrastruktúrájának (büfék, mellékhe-
lyiségek) minősége, a hangulat, a rendezői magatar-
tás és a gyermekek, családok számára kínált egyéb ki-
kapcsolódási lehetőségek. Az idei győztesnek az egy-
millió forintos pénzdíj mellett – melyből 500 ezret az
MLSZ, 500 ezret a Sport TV ajánlott fel – a Sport TV
tízmillió forint értékű reklámfelületet biztosít a
2013/14-es szezon Sport1-en és Sport2-n közvetí-
tett futballmérkőzéseinek környezetében.

Kétrészes sorozatunkban bemutatjuk, hogy a
Győri ETO FC miként készül a megmérettetésre.
Az ETO Parkban a mérkőzések zavartalan megte-
kintése mellett minden korosztály megtalálhatja a

A rendkívüli időjárás miatt a
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség versenybizottsága úgy
döntött, hogy elhalasztja az
OTP Bank Liga 20. fordulóját,
ezen a hétvégén pedig a válo-
gatott pénteki, Románia el-
leni világbajnoki selejtezője
miatt nem lesz forduló az él-
vonalban. A Győri ETO FC
legközelebb húsvétvasárnap
lép pályára tétmérkőzésen,
amikor a Diósgyőr csapatát
fogadja az éllovas. Az elma-
radt forduló találkozóit, köz-
tük a Kecskemét-ETO ösz-

A márciusi télben Orbán Árpádra emlékezett az ETO-család,
amelynek tagjai koszorút helyeztek el az olimpiai bajnok labda-
rúgó végső nyughelyén. A magyar bajnok, háromszoros kupa-
győztes játékos emléke előtt születésének hetvenötödik évfordu-
lóján tisztelegtek a zöld-fehér klub képviselői. A legendás védő,
aki több mint háromszáz tétmérkőzésen ölthette magára az ETO
mezét, öt éve távozott közülünk. Keglovich László így emlékezett
vissza egykori játékostársára, a népszerű „Jegenyére”: „Nagyon
sok szeretettel gondolok Árpira, akivel számos emlékezetes mér-
kőzésen szerepeltünk együtt. Az első kupamérkőzésünk Lipcsé-
ben felejthetetlen, akárcsak a Fiorentina elleni találkozó, amikor
az ő góljával jutottunk tovább. A hatvanas években magasan ő
volt az ország legjobb centerhalfja, nem véletlenül kapott helyet
a tokiói olimpiai válogatottban.”

Családbarát stadion: címvédésre készül az ETO
jait, s a találkozók ideje alatt a Játszóházban akár
gyermekmegőrzésre is van lehetőség.

A klub kedvezményes bérletvásárlási akciót szer-
vezett a tavaszi szezonra, amelyben külön családi bér-
let is szerepelt. A biztonságos beléptetést, valamint a
határozott, de udvarias rendezői fellépést az ország
egyik legnagyobb biztonsági cége, a sportrendezvé-
nyek lebonyolításában nagy tapasztalatokkal rendel-
kező Security Patent garantálja, amellyel minden
hazai találkozó előtt személyesen egyeztet a klubveze-
tés. A stadion területén megfelelő étel- és italválasz-
tékkal több büfé is üzemel – a családi szektornál külön
is van a gyerekek számára kedvező választékkal büfé
–, ráadásul az ETO-shop is kitelepül a különböző klu-
bereklyékkel, mezekkel, sálakkal a mérkőzések alatt a
lelátókhoz. A bérletesek számára a találkozók szüne-
tében sorsolást szerveznek. Már a törvény megszüle-
tése előtt arra kérték a szurkolókat, hogy a lelátókon
ne dohányozzanak, csak az arra kijelölt helyeken gyújt-
sanak rá. A megfelelő mennyiségben rendelkezésre
álló mellékhelyiségek működésére, tisztán tartására
is kiemelt figyelmet fordítanak.

saját kedvére való lehetőségét. A stadion közvetlen
szomszédságában található élményközpontban
mindenki nézelődhet, vásárolhat, szórakozhat, edz-
het, játszhat, a mérkőzésekre hirdetett akcióknak
köszönhetően pedig úgymond összekötheti a kelle-
meset a hasznossal. Ráadásul megtekintheti az
ETO múltját felidéző kiállítást, az Audi-pontnál kive-
títőn keresztül csodálhatja a jelenlegi együttes gól-

Orbán Árpádra emlékeztek

Sorsdöntő válogatott mérkőzések
szecsapást április 10-én,
szerdán pótolják.  A zöld-fe-
hérek addig is pénteken 15.30
órakor az Admira Wackerrel
játszanak felkészülési mérkő-
zést a győri stadionban. 

A magyar válogatott pén-
teken 20.30 órakor Romániát
fogadja a Puskás-stadionban
zárt kapus meccsen, majd
kedden 19.30 órakor Török-
országban szerepel világbaj-
noki selejtezőn. Egervári Sán-
dor szövetségi kapitány ezút-
tal két győri játékosnak kül-
dött meghívót, Lipták Zoltán

és Pátkai Máté készülhet a
sorsdöntő találkozókra. A ke-
retben ott lett volna Koltai
Tamás is, a labdarúgó azon-
ban sajnálatos sérülést szen-
vedett. A sérvműtéten át-
esett támadóra előrelátható-
lag egy hónapos kihagyás vár.
„Természetesen egyik sérülés
sem jön jókor, de ez most kü-
lönösen nem, hiszen az ETO-
ban és a válogatottban is fon-
tos mérkőzések következnek,
amelyeket most kénytelen le-
szek kihagyni” – fogalmazott
csalódottan Koltai Tamás.

Kezdődik a Balázs-kupa. Március 24.
és 27. között 28. alkalommal rendezik meg
a Balázs-kupa nemzetközi kézilabda után-
pótlástornát Győrben. Idén hét országból ér-
keznek csapatok városunkba, négy korosz-
tályban összesen 83 együttes méri össze tu-
dását. Az eseménynek hét helyszíne lesz, ját-
szanak mérkőzéseket a Magvassyban, a

győrújbaráti és az egyetemi csarnokban, va-
lamint a Bercsényi-, a Kovács Margit-, a
Krúdy- és a Pattantyús-iskola tornatermé-
ben. A megnyitót vasárnap 19.30 órakor
tartják a Krúdy-iskola tornatermében, ahol
az Audi ETO és a SZESE játékosaival is talál-
kozhatnak a résztvevők. A döntők szerdán
9.30 órakor kezdődnek a Magvassyban.
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Besztercebányán rendezték meg a szlovák ergométeres országos bajnok-
ságot, melyen a Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub harmincöt utánpót-
láskorú versenyzővel képviseltette magát. A győri csapat négy szlovák baj-
noki cím mellé öt ezüst- és három bronzérmet szerzett. A verseny a tizen-
négy év alatti sportolóknak főpróba volt a március 16-i magyar bajnokságra.
Eredmények. Szlovák bajnokok: Papp Evelin, Sönfeld Álmos, Balogh Alíz,
Csiszár András. Ezüstérmesek: Szabó Kitti, Légrádi Levente, Bedők Ágnes,
Kókai Réka, Bajcsi Rajmund. Bronzérmesek: Dávidházi Zsolt, Kiss Réka. A
csapatot Pápai Tivadar és Lánczi István edzők készítették fel. 

A jobb idő közeledtével egyre több
horgász keresi fel a vízpartokat. A
Győr Plusz horgászcsapata még a ha-
vazás előtti szombaton egy természe-
tes tóra látogatott, ahol a melegedő
vízben a keszegeket és a kárászokat
vettük célba. A délutáni peca során a
horgászat hatméteres spiccbottal zaj-
lott. Etetéshez hideg vízre szánt, fe-
kete színű etetőanyagot használtunk.
A nem versenykörülményekre össze-
állított, de azért finom szerelékre
hamar megérkeztek az első kapások.
A halak sorát a kisebb dévérkeszegek
nyitották meg, az idő múlásával a
méret egyre nőtt. A bandanagy dévér
súlya meghaladta a fél kilót. A kesze-
geket a kárászok váltották az etetésen,
eredményes csalinak bizonyult a
csonti. A félkilósnál nagyobb halak fá-
rasztása nagy élmény volt. Összessé-
gében elmondható, hogy csekély ete-
téssel, közepesen finom felszereléssel
a márciusi hideg ellenére eredménye-
sen horgásztunk. Három óra alatt
közel hat kilogramm zsákmány gyűlt
össze a szákban, ami – tekintettel a
szezonkezdetre – jó eredménynek
mondható.

A Győri Audi ETO KC zsinórban tizen-
kettedik mérkőzését is megnyerte a női
kézilabda Bajnokok Ligájában, ezzel be-
állította az osztrák Hypo korábbi rekord-
ját. A zöld-fehérek a középdöntő utolsó
fordulójában 15–12-es félidőt köve-
tően 32–24-re győztek a dán Randers
ellen. A hazai sikerrel klubtörténeti csú-
csot értek el a győri lányok, akik a foly-
tatásban remélhetőleg még tovább
írják a rekordot. Egy nappal később az
is kiderült, hogy a Győri Audi ETO KC a
román Oltchim Valceával találkozik az
elődöntőben, a zöld-fehérek csoport-
győztesként a visszavágót játszhatják
hazai pályán. A másik ágon a szlovén
Krim Ljubljana és a norvég Larvik csa-
tázik a döntőbe jutásért. 

„A kupasorozatnak ezen a szintjén
nem látok különbséget egyik vagy
másik ellenfél között, mind a Valcea,
mind a Ljubljana kiváló játékosokból
áll, egyre érettebb csapatjátékot mu -

AJÁNLJUK
MÁRCIUS 22., PÉNTEK
Labdarúgás
15.30 Győri ETO FC–Admira Wacker
(felkészülési mérkőzés, ETO Park)

Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL-Széchenyi
Egye tem–DEAC (NB I/B-s bajnoki
mérkőzés, egyetemi csarnok)

MÁRCIUS 23., SZOMBAT
Labdarúgás
15.00 Győri ETO FC B–BKV Előre (NB
II-es bajnoki mérkőzés, ETO Park)
18.00 Gyirmót–Kaposvár B (NB II-
es bajnoki mérkőzés, Gyirmót)

Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Tatai AC (NB
I/B-s bajnoki mérkőzés, egyetemi
csarnok)

Kora tavaszi
keszegek

Tucatnyi siker után jöhet az elődöntő
kontroll alatt tartsuk a játékot, a mér-
kőzések teljes hatvan percében fe-
gyelmezetten játsszunk, ekkor van
esélyünk a továbbjutásra” – fogalma-
zott Ambros Martin vezetőedző, mi-
után eldőlt az ellenfél kiléte. 

Az elődöntő első mérkőzését április 6-
án, szombaton magyar idő szerint 17
órakor rendezik Romániában, míg a visz-
szavágót április 11-én, csütörtökön 19
órakor játsszák a Veszprém Arénában. A
hazai mérkőzésre öt- és hétezer forintért
lehet belépőket váltani a Magvassyban
található ETO-shopban. A klub a bérle-
tesek számára március 21–22-én és 25–
26-án biztosít elővásárlási lehetőséget,
míg a bérlettel nem rendelkezők március
27-től vehetnek jegyet. Az egyesület a
győri szurkolók számára buszokat indít
az elődöntőre. Az oda-vissza út ára 1000
forint, a buszjegyet a mérkőzésjeggyel
együtt lehet megvásárolni. Jegyinformá-
ciós vonal: 20/251-1665. 

tat, és a döntőbe jutáshoz bármelyikü-
ket le kell tudni győzni. Továbbra is
meggyőződésem, hogy a csapatunk-
nak csak a taktikai megbeszéléseken
kell az ellenféllel foglalkozni, a mi fő
feladatunk az, hogy a saját játékunkat
mind védekezésben, mind támadás-
ban minél határozottabban képvisel-
jük. Arra kell tehát törekednünk, hogy

Nemzetközi evezőssikerek

Minden sportoló ember közös pontja a választott mozgás
terv szerinti végzése. Lehet, hogy a hétköznapokban rögtö-
nözve végezzük el a gyakorlatokat, de utólag mégis egész-
ként áll össze a folyamat, és ha jólesik, s akkor hosszú távú
tervet is készíthetünk. A lényeg a megfelelő hozzáállás és el-
szántság. Fogyni akarunk? Eddzünk nagy intenzitással, folya-
matosan, pihenő nélkül és táplálkozzunk korrekten. Hallok
olyat, hogy csalós nap, de miért kell magunkat becsapni? Al-
kalmazzunk zéró toleranciát! Fogyni akarok vagy fogyogatni-
visszahízni? Csak le kell mondani dolgokról, az anyagi ráfor-
dítás minimális. Három hónap elég az életmódváltáshoz, ami
nem lehetetlen. Izomtömeget szeretnénk növelni szép, kidol-
gozott formával? Álljunk neki a kemény munkának, kimerítő

Edzésmódszer mindenkinek
sorozatoknak, csináljunk minél nagyobbal minél többet! Lát-
tunk már mesébe illő fogyásokat, magasztalják is a végrehaj-
tókat, ellenben ki foglalkozik azokkal, akik évekig küzdöttek
azért, hogy nagyobb deltaizmuk legyen vagy megnöveljék a
vádlijukat? Rengeteg munka kell egy kiló színtiszta izom meg-
szerzéséhez, és nem mellékesen sok-sok minőségi fehérje.
Persze étrendünket rengeteg kiegészítővel lehet színesíteni,
ezeknek csak a pénztárcánk szabhat határt. Mivel nem va-
gyok híve a mesterséges kiegészítőknek és a nem hivatalos
izomnövelőknek, ezektől elvonatkoztatok. Lényegében min-
denkinek meg kell szenvednie a céljaiért, ha nem hozunk ál-
dozatot magunkért, akkor mit várhatnak tőlünk mások?

Vigh Domonkos személyi edző, Speedfit
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Újváros 

biztonságáért!

Patent Kivonuló Központ 

a Kossuth utcában is 

Érdeklôdjön a részletekrôl!

szerző és fotó: xántus-állatkert

Hétvégén volt egy hónapos az első
Győrben született bengáli tigriskölyök.
Ugyan csak másfél hete mutatkozott
be a nagy nyilvánosságnak, azóta sokan meg-
látogatták az állatkert belvárosi terráriumházában, a
Füles Bástyában. Az épület felső szintjén számára be-
rendezett kis „tigrisóvodában” napról napra nagyobb
a jövés-menés! Nem a látogatók adják egymásnak a
kilincset, hiszen a kölyök egészségének megóvása ér-
dekében a Bástya vendégei egy üvegfalon keresztül te-
kinthetik meg az apró ragadozót, aki mára az egész
szobáját feltérképezte. Egy hete még leginkább alvás-
sal töltötte mindennapjait, általában csak az etetések
idejére ébredt fel. Ma már igazi örökmozgó, minden-
nap egy kicsivel több időt tölt ébren, körbejárja szobá-
ját, megszimatolva annak minden szegletét. Ételadag-
ját is megduplázta. Kezdetben 50 ml-t fogyasztott el a
számára összeállított tápszeres tejből, ma már egy ét-
kezés alkalmával 110 ml is elfogy! A napokban első

Már
egy hónapos
vagyok!

fogai is kibújtak gondozói örömére, hiszen a saját játé-
kai rágcsálása  mellett az ő kezüket, nadrágjukat sem
kíméli. Cipőjüket zsákmányként tekinti, melyet lapulva,
igazi vadászó nagymacska mozdulatokkal cserkész be.
A „vadászat” legviccesebb része, hogy a nagy lendü-
lettel nekiinduló kis csíkos még sokszor elveszíti egyen-
súlyát és gyorsan földet ér.

A kölyök egyelőre még nem kapott nevet, ezért
szeretnénk felhívni minden látogatója figyelmét a
tigrisszobával szemben elhelyezett táblára, ahova
mindenki felírhatja névjavaslatát.

Mindenkit szeretettel vár a Füles Bástya, aki test-
közelből szeretné megcsodálni egy kis ragadozó
nevelését, etetését, és a kölyök nagymacska játé-
kos mindennapjait!

Kalandra le!

Füles Bástya, Győr, Pálffy u. 4/b (Színház, nagy OTP mögött) www.fulesbastya.hu

NÔI ALKALMI FÉLCÍPÔK • SZANDÁLOK
S Z A N D Á L C Í P Ô K  •  PA P U C S O K

SZÉLES PROBLÉMÁS FÁJÓS BOKÁKRA
egyes termékek (35—41-ig) 2900 Ft+áfa-tól  

NÔI LÚDTALPBETÉSTES BÔRPAPUCSOK
35, 36, 37 MÉRETEKBEN AKCIÓS ÁRON

Ha Önnek fontos a kényelem
jöjjön el bütykös új nem akadály

március 25., hétfô 9—12-ig.

Gyôr, MSZP Székház
Hermann Ottó út vásárcsarnok


