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3. oldal Partisegély szolgálta-
tás indul a hétvégén. A program
lényege, hogy segítse a fiatalok
biztonságos szórakozását, vala-
mint csökkentse a legális és ille-
gális szerekből adódó ártalmakat.

7. oldal A hamvasztónk techno-
lógiája egyedülálló az országban,
ma már nem kell hónapokat várni a
hamvasztásra – mondta lapunknak
dr. Ladocsy Géza, a Jószív Temetke-
zési Kft. ügyvezető igazgatója.

9. oldal Petőfi Sándor hőskölteményét, A helység kalapácsát tűz-
te műsorára az elmúlt hétvégén a Győri Nemzeti Színház a Vill-Korr
Sulibérlet keretében. A mulatságos előadás rendhagyóan, egy 13
éves kislány „fordításával” kezdődik, aki saját szavaival készíti fel a
kisebb-nagyobb nézőket Szélestenyerű, Fejenagy kovácsmester és a
többiek drum and bass-szel színesített bonyodalmaira.

Gondos gazda
kerestetik

Írásunk az 5. oldalon

Részletes
tévéműsor

18–19. oldal  Ha március, akkor tavasz,
és ha tavasz, akkor a gyerekek „kipörögnek
a napvilágra” – ez a fő témája az e havi
Győrkőc+ mellékletünknek. 16–17. oldal
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Március 23-án, hétfőn szeretettel
várnak mindenkit a szervezők az
alábbi programokra: 15 órakor az
Apor Vilmos Iskolaközpont alsós di-
ákjainak köszöntője, 16 órakor ró-
zsafüzér, 17 órakor keresztúti elmél-
kedés, 18 órakor szentmise. A
szentmise után Apor Vilmos erek-
lyéje ünnepélyes menetben átvonul
az Apor-iskolába a Szentlélek tér–
Ikva utca–Lajta utca – az aluljárón
át – Illyés Gyula utca–Kovács Mar-
git utca–Pátzay Pál utca útvonalon.
Benkovich Ferenc plébános és Kiss
Zoltán igazgató szeretettel várnak
mindenkit a közös tiszteletadásra!

A magyar kultúra művelésének és
ápolásának elismeréséért járó leg-
magasabb állami kitüntetést, a Kos-
suth-díjat vehette át Bede-Fazekas
Csaba Áder János köztársasági el-
nöktől március 15-én. Az operaéne-
kest 45 éve láthatja a közönség a
Győri Nemzeti Színház színpadán.
Velekei László, a Győri Balett művé-
szeti asszisztense pedig Harango-
zó-díjat kapott a táncművészet te-
rén kiemelkedő alkotói, előadói, tu-
dományos és pedagógiai tevékeny-
sége elismeréseként.

2015. március 20-án, pénteken es-
te a tavaszi napéjegyenlőség nap-
ján 21 és 24 óra között mindenkit
szeretettel vár a Rába Quelle tavasz-
köszöntő éjszakai szeánszaira! A 22
és 23 órakor tartott kubeba, citrom-
fű és trópusi gyümölcs illatú felön-
tések tavaszi lendületbe hoznak
mindenkit! Aktualitások és informá-
ciók a www.rabaquelle.hu és a
www.facebook.hu/rabaquelle olda-
lon olvashatóak!

A koszorúzási ünnepségen a hősökre
emlékeztünk, a díszközgyűlésen pe-
dig díszpolgárait, Pro Urbe Győr díja-
sait köszöntötte a város.

1848. március 15-én pillanatok
alatt olyan elsöprő erejű közösségi aka-
rat jött létre, amely sikerre tudta vinni a
nemes ügyet. A siker titka az volt, hogy
mindenki egyet akart – fogalmazott
Radnóti Ákos alpolgármester a Hon-
véd ligeti koszorúzási ünnepségen.

A városi díszközgyűlés határozatait
dr. Somogyi Tivadar alpolgármester is-
mertette, Borkai Zsolt polgármester pe-
dig átadta az elismeréseket a Richter Te-
remben. Győr Díszpolgára címben ré-
szesült: Prof. Dr. Dézsi Csaba András
osztályvezető főorvos, a győri szívkaté-
teres laboratórium vezetője, Jancsó Pé-
ter, a Graboplast Zrt. elnök-vezérigazga-

A győri Xantus János Állatkert terrári-
umháza, a Füles Bástya a Belváros szí-
vében, minden nap meglepetéseket
tartogat. A héten sem történt más-
képp, új lakókkal gazdagodott a
kazamata, szellemsáskák, bot-
sáskák költöztek az alsó szint ter-
ráriumaiba. A botsáskák mérete
fajtól függően változó 5–20 centi-
méter között, a nőstények na-
gyobbak, mint a hímek. Testük
rendkívül változatos, faágakra
emlékeztetnek. A szellem-
sáskáknál érvénybe lép a
nemi kétalakúság sza-
bálya, a nősté-
nyek ugyanis
kétszer akko-
rára nőhetnek,
mint hím társaik,
akár 15 cm-nél is nagyobbra. Ér-
dekes, hogy van szárnyuk, de ta-
lán testméretükből kifolyólag nem
tudnak vele repülni, a hímek viszont
probléma nélkül megteszik ezt. Táp-
lálékuk szeder, galagonya, rózsa,

A Belvárosban található üzletek
nagy része szombattól hosszabbí-
tott nyitva tartással áll a vásárlók
rendelkezésére – tájékoztatta lapun-
kat Hancz István, a Győri Ipartestü-
let ügyvezetője. A nyitva tartás üzle-
tenként változó lesz: reggel 7–18
vagy 20 óráig, valamint 9–13 óráig.

Az Apor Vilmos-év
elsô programja 
a Szentlélek-
templomban

Szombati
hosszabbított
nyitva tartás
a Belvárosban

Fergeteges
éjszakai fürdôzés
a Rába Quellében! 

Szellemek a kazamatában

Díszpolgári címek és Pro Urbe Gyôr díjak

Kossuth-díj
Bede-Fazekas
Csabának

tója,Keglovich László olimpiai bajnok
labdarúgó, testnevelő tanár és Röck Sa-
mu testnevelő tanár, mesteredző.

Pro Urbe Győr díjat vehetett át Fe-
renczy Lajos volt gyárvárosi önkormány-
zati képviselő, a Győri Nádorvárosi Ének-
Zenei Általános Iskola közössége, a
Győr-Szigetiek Baráti Köre Egyesület kö-
zössége, dr. Szanyó Ferenc osztályveze-
tő főorvos , a győri Reumatológiai és Re-
habilitációs Centrum létrehozója. 

A polgármester a díszközgyűlésen
adta át a város sajtónapi díjait is, amit az
idén Zombai-Kovács Ákos, a Győr+ Mé-
dia szerkesztő-műsorvezetője és Hancz
Gábor, a Kisalföld újságírója vehetett át. 

A magyar sajtó napja alkalmából a
Győri Médiaklub is számos díjjal jutal-
mazta a helyi média kiemelkedő kép-
viselőit a Schlichter-villában tartott

ünnepségén. A Média 2003 Alapít-
vány díját ketten kapták, egyikük, Ga-
ál József, a Győr+ újságírója posztu-
musz. Gaál József a klasszikus újság-
írás eredeti hangvételű egyénisége
volt. Több lapnál is megmutatta tehet-
ségét, színes egyéniségét, sajátos lá-
tásmódját, olvasmányos stílusát. Gaál
József elismerését felesége, az ugyan-
csak a szerkesztőségünkben dolgozó
Földvári Gabriella vette át.

Elismerést kapott még Mészáros
Mátyás, a Kisalföld fotósa, Berkó Ger-
gely, az MTI tudósítója és Rimányi Zi-
ta, a Kisalföld újságírója. A Győri Mé-
diaklub minden évben elismeri azok-
nak a civileknek a segítségét, akik se-
gítik az újságírók munkáját. Idén ezt a
kitüntetést a Gömbiként ismert Göm-
böcz István kapta.

málna levele. Mindkét faj az álcázás
mestere, a botsáska faágakra, míg a

szellemsáska a fák levelére hason-
lít. Így terráriumukat nézve, jó
pár perc eltölthető, mire a láto-
gató megfigyeli, hogy hány ál-
latot rejt a terrárium. Az új lakók
hétvégétől már megtekinthetők.

Illetve a látogatók legnagyobb
kedvencei, a két fehér

bengáli tigriskölyök to-
vábbra is a Füles Bás-
tyában tekinthetők

meg. Az érdeklődők testkö-
zelből figyelhetik meg

etetésüket, az első
próbálkozásaikat,

fejlődésüket, s
ahogy napról
napra erősebbé,
ügyesebbé vál-
nak.

www.fulesbastya.hu
(Győr, Pálffy u. 4/b, színház,  OTP mögött.)

KALANDRA LE!
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Bővebb információ: www.gymskik.hu

Vállalkozásoknak ajánljuk

Konzultáció
lesz oroszországi
exportlehetőségekről és
a helyettesítő piacokról
március 25-én, szerdán
11 órától.

Testi-lelki nagytakarítás
lesz a Kamarai Szalonban

március 25-én,
szerdán 17 órától.

Pozsonyi magyar–
szlovák gazdasági
fórumra
és üzletember-
találkozóra
lehet jelentkezni
április 15-re.

Kereskedők napja
Március 26-án 9 órától. A
NAV illetékesei az élelmi-
szer-értékesítő automaták
bejelentési kötelezettségé-
ről, a kormányhivatal élelmi-
szerbiztonsági szakemberei
az előre nem csomagolt élel-
miszerek allergén anyagok
jelölési szabályairól tájékoz-
tatnak. A Jövedéki és Do-
hányklub is összeül majd. A
részvétel mindenki számára
ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött.

Munkaügyi Klub
Március 26-án 9 órától.

Esetek a Munkaügyi Bíróság ítéleteiből!

Könyvelői Klub
március 31-én kedden.
Az éves számviteli
zárásról lesz szó.

Trendek és brendek
a kisvállalkozásoknál, április 2-án 3 órától.

Szponzori megállapodást kötött
a győri Audi Hungaria Motor Kft.
a Győri Filharmonikus Zenekar-

ral. Az ünnepélyes bejelentésen
részt vett Balog Zoltán emberi
erőforrások miniszter. Thomas
Faustmann, a győri Audi ügyve-
zetésének elnöke karmesteri pál-
cát kapott ajándékba. 

A most szombaton kezdődő váro-
si program kísérleti jelleggel indul
két győri szórakozóhelyen. A tevé-
kenység lényege, hogy elősegítse
a fiatalok biztonságosabb szóra-
kozását, valamint csökkentse a le-
gális és illegális szerhasználatból
eredő ártalmakat. 

A szórakozóhelyeken való je-
lenlét különleges alkalmat kínál,
hogy informálja a fiatalokat arról,
van kihez fordulni probléma ese-
tén. A diszkókban jelen levő segí-
tők az éjszaka folyamán 11 óra és
4 óra között lesznek szolgálatban,
a legális és illegális droghasználat
káros hatásait – így a felmelege-
dést, kiszáradást és szédülést
megelőzendő – folyadékot, vita-
mint, szőlőcukrot is adnak a szóra-
kozóknak, de az óvszerosztás is a
tevékenység része. A szakembe-
rek felvilágosítással szolgálnak a
drogok káros hatásairól és várat-
lan következményeiről is. Felkutat-
ják a szemmel láthatóan rosszul lé-
vő fiatalokat, segítséget nyújtanak
a józanodás során. A krízishelyzet-
ben lévők számára mentális segít-
séget is biztosítanak. A problé-
más szerhasználókat kezelőhely
felé irányítják. 

„Győr folyamatosan keresi an-
nak lehetőségeit, hogy a drogfo-
gyasztás terjedésének útjába áll-
jon. Városunk az egyedüli telepü-
lés hazánkban, amely húsz évre
visszamenőleg rendelkezik össze-

Partisegély: „Partisegély” szolgáltatás indul 
gyôri szórakozóhelyeken 

Az Audi támogatja a Filharmonikus Zenekart
2013-ban egy audis rendez-

vényen olyan megindítóan ját-
szotta el a zenekar a magyar és a

német himnuszt, hogy akkor
megfogadtam, ezeket a zenésze-
ket támogatni fogjuk – indokolta
Thomas Faustmann a 2018-ig
tartó együttműködés okát. Bár
részleteket a támogatásról nem

közöltek, minden valószínűség
szerint pénzzel és autóval segíti
az Audi a filharmonikusokat. 

Faustmann párhuzamossá-
gokról is beszélt, amelyek az Au-
dit és a Győri Filharmonikus Ze-
nekart összekötik. Innováció, mi-
nőség, tehetség, csapatmunka,
összhang, szenvedély – sorolta.

A zenekar nevében Fűke Géza
igazgató mondott köszönetet, s el-
mondta, kiadványaikon, plakátjai-
kon, a jegyeken büszkén viselik
majd az Audi logóját, mert munká-
juk elismerése az, hogy egy világ-
színvonalú cég támogatja őket. A
megbecsülésért és az elismerésért
sokat tettünk és sokat dolgoztunk –
jelezte Fűke Géza, és köszönetet
mondott a zenészeknek, Berkes
Kálmán művészeti vezetőnek, a kö-
zönségnek, hogy eddig eljutottak.

hasonlítható adatokkal a fiatalok
szerhasználatáról. A szakemberek
szerint is a győri a legjobban mű-
ködő Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum az országban, amely első-
sorban a megelőzés terén tud so-
kat tenni gyermekeink érdekében.
Ennek ma már kézzelfogható ha-
tása is van, hiszen a kipróbálási
arány korábbi években tapasztalt
növekedése mára megrekedt.
Szerencsére a prevencióban nem

csak az önkormányzat, de számos
partnerszervezet is részt vesz, az
összefogásunk révén pedig olyan
hasznos programokat tudunk in-
dítani, mint a Partisegély szolgál-
tatás” – nyilatkozta lapunknak
Borkai Zsolt polgármester.

„A Partisegély közvetlen célja
a biztonságos szórakozás előse-
gítése a szórakozóhelyeken,
amelynek célcsoportját elsősor-
ban a fiatalok alkotják. A szolgál-
tatás a szermentes, a szereket ki-
próbáló, és az alkalmi használó
egyéneket és csoportokat egy -

aránt célozza. Igénybevétele
egyébként önkéntes, anonim és
ingyenes” – mondta el kérdé-
sünkre dr. Báthy Andrásné, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat re-
gionális ügyvezetője. Hozzátette,
a szolgáltatás a kísérleti fázisban
kéthetente, 2015. március 21. és
május 16. között, összesen öt al-
kalommal vehető majd igénybe,
felváltva a Mamma Mia Clubban
és a Club Neo Győr-ben. 

A szolgáltatás fejlesztése az IN-
DIT Közalapítvány mentorálásával
történik, a győri megvalósítást a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
„Színestér” intézménye koordinál-
ja. A győri Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórum által támogatott kezde-
ményezésben a Családsegítő
Szolgálat Gyermekjóléti Központ-
ja is közreműködik. A szervezők a
kísérleti szakaszt követően értéke-
lik a tapasztalatokat, és ennek tük-
rében a szolgáltatás hosszabb tá-
von, több szórakozóhely bevoná-
sával kiterjeszthetővé válna.
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Bajban az ETO-család, amely 110
éve meghatározó része a győriek
életének, függetlenül attól, hogy
valaki sportszerető ember vagy
sem. A baj nagy: a két éve még baj-
noki címet ünneplő zöld-fehér
labdarúgókat ugyanis mára a
megszűnés fenyegeti. A múlt hé-
ten a Győri ETO FC Kft.-t üzemel-
tető Quaestor csoport öncsődöt
jelentett. Ezt napokig tartó néma-
ság követte a klub részéről. Ám a
csend sokszor vészjósló tud lenni.
Az interneten ezzel szemben fo-
lyamatosan ment a találgatás, a
fórumok tele a szurkolók vélemé-
nyével. Ezekben egy volt közös,
senki sem hitte el, hogy a klub
megszűnhet. Az ETO volt, van és
lesz. Hogy is hagyhatnánk meg-
szűnni azt a csapatot, amely 1960
óta folyamatosan az élvonalban
szerepel, hazánk második legsike-
resebb vidéki klubja, négy bajno-
ki cím, két ezüst és hat bronz -
érem tulajdonosa?! 
Azóta jött a csődvédelem és az
újabb érvágás, az Audi kilépése a
felnőtt csapat mögül. Sürgősen
megoldás kell, új támogató,
szponzor… segítség! Ez utóbbi-
ban mindenki egyetért. „ETO az
életünk” olvashattuk az óriási
transzparensen a Pápa elleni baj-
nokin, mégis csak kétezren „szo-
lidarítottak” a csapattal a hely-
színen. Pedig a zöld-fehér szim-
patizánsok tábora ennél jóval na-
gyobb. A két évvel ezelőtti bajno-
ki cím megnyerésekor majdnem
14 ezer néző előtt ünnepelt a csa-
pat. Az örömben megtapasztalt
összefogásra lenne szükség az
ürömben is.
Minden gond ellenére az ETO be-
adta a jövő évi szezon NB I-es in-
dulásához szükséges licenckérel-
mét, és az összes bajnokit meg-
tartották. Hogy ki hozza meg a
zöld-fehérek számára a megvál-
tást, azt ma, március 18-án reg-
gel, még nem tudni. Mindeneset-
re a magyar futball egyik felleg-
vára nem tűnhet így el a térkép-
ről! Még akkor sem, ha most épp
vesztésre áll. 

Csizmadia Dóra

Mi lesz veled, ETO?

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A Quaestor nem pár nap
alatt ment csődbe, mégis
mellbevágó, hogyan tud
összeomlani egy kívülről
biztosnak látszó pénzügyi
birodalom, maga alá temet-
ve kis- és nagybefektető-
ket, részvényeseket, fut-
ballcsapatot.

A Quaestor honlapján egy közle-
mény olvasható. „Alulírott”
Szombati Zsigmond Zoltán, a
Quaestor Értékpapír Zrt. kijelölt
felügyeleti biztosa jegyzi a tájé-
koztatót. Azt kéri az ügyfelektől,
hogy mivel „a megnövekedett ér-
deklődés” (lám, milyen pozitív
módon lehet kifejezni az ügyfelek
ökölrázását) következtében leter-
heltek a tanácsadók, mindenki
inkább a quaestor.hu honlapot fi-
gyelje, ott minden aktuális infor-
máció meg fog jelenni. 

Ennél többet az ügyintézők sem
tudnak mondani a kialakult helyzet-
ben. Vagyis: a csődeljárás kezde-
ményezése után felügyeleti biztos
vette át az intézkedési jogot. A Ma-
gyar Nemzeti Bank határozata ér-
telmében új ügyfélmegbízásokat
nem fogadhatnak el (vajon volná-
nak ilyenek?), az ügyfelek értékpa-
pírjai és pénzeszközei feletti „ren-
delkezési jogosultság szünetel”.

Ki fizeti meg a Quaestor csôdjét?

Lapzártakor még keveset tudni
a lehetséges kártalanításról, a lé-
tesítményeket terhelő banki jelzá-
logok érvényesítésének hatásai-
ról. A felelősöket sem nevezték
meg, folyik a vizsgálat, az orszá-
gos politikusok széles gesztusok-
kal mutogatnak egymásra. A be-
fektetőkön, a papírtulajdonoso-
kon visszamenőleges hatállyal
már nem biztos, hogy segítenek
azok az egyébként előremutató in-
tézkedések, melyek ezt követően
majd jobban védik őket, a pénzük-
kel felelőtlenül gazdálkodók pedig
a jövőben saját, személyes vagyo-
nukat is kockáztatják.

Győrben sokan vannak a
Quaestor ügyfelei. Voltak, akik csak
utaztak velük, az önkormányzat sze-
rencsére jogszerűen és biztonságo-
san az állam által garantált állampa-
pírok megvásárlásakor használta
őket közvetítőnek, így Győr gazdál-
kodását semmilyen módon nem
érinti a Quaestor csődje. Nem le-
hetnek azonban nyugodtak azok a

kis- és nagybefektetők, akik a ma-
gas hozam reményében értékpapí-
rokat vásároltak. 

Lehet persze mondani, hogy
az üzlet ésszerű kockázatokkal
jár, s aki annyira mohó, hogy a
nagy bankok által ígért kamatok
háromszorosát akarja és hiszi el,
az ne csodálkozzon a bukáson. S
ebben is van valamennyi igazság.
Ám aligha nevezhető ésszerű és

kalkulálható kockázatnak az, ha
valamelyik pénzügyi társaság
százötven milliárd forint érték-
ben, fedezet és engedély nélkül
bocsát ki értékpapírokat. 

Akik nem közvetlen kárvallott-
jai ennek a csődnek, azok a
Quaestor futballcsapata, az ETO,
a stadionja, és az élményközpont-
nak szánt ETO Park, valamint a
szálloda  miatt követik kitüntettet
figyelemmel a történteket.

A létesítményeken a Magyar
Fejlesztési Bank jelzáloga van. Az
állam a stadiont bizonyára hasz-
nálatba adja az önkormányzat-
nak, Borkai Zsolt polgármester a
kialakult helyzetről már egyezte-
tett is Orbán Viktor miniszterel-
nökkel. Az utánpótlásra valószí-
nűleg lesz pénz, az Audi és a vá-
ros is oda irányítja forrásait. 

Az NB I-es együttes sorsa már
sokkal nehezebb. A működtető
klub tartozásai miatt nem kizárt –
bár egyelőre még egyáltalán nem
biztos –, hogy a másodosztályban
folytathatja pályafutását a nagy
múltú együttes, amelynek a szur-
kolói 12 pontjukban már a régi in-
dulójukat is visszakövetelik. Az ön-
kormányzat hátterével szponzort
bizonyára tudnak szerezni, de a tá-
mogatók nem szeretik, ha a tarto-
zások rendezésével kell kezdeni-
ük a munkát. 

Az önkormányzat az ugyan-
csak csődbe jutott szállodát és a
„levegős” bevásárlóközpontot –
jelesül az ETO Parkot – nem
akarja működtetni, ezeknek a lé-
tesítményeknek a sorsa valószí-
nűleg a szabad piacon dőlhet el. 

Egy viszont biztos: a győri önkor-
mányzat erőfeszítése mellett a je-
lenlegi helyzetből való  kilábaláshoz
elengedhetetlen Tarsoly Csaba jó-
szándékú együttműködése is. 

Az állam a stadiont 
bizonyára használatba 
adja az önkormányzatnak
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A győri önkormányzat idén már 21. alka-
lommal rendezi meg preventív célú, figye-
lemfelhívó sorozatát, amely a tavasz folya-
mán tíz városrészben várja a lakosságot.

Az önkormányzat 1989-től tagja a WHO Egészsé-
ges Városok mozgalomnak, amelynek kezdeménye-
zésére indított városi szintű, lakossági egészségmeg -
őrző programot a WHO Programiroda. A program
az Egészség-Piac elnevezést kapta, és azóta – im-
már 21. alkalommal –, minden tavasszal, az április
7-i Egészség Világnaphoz kapcsolódva rendezik
meg. A kezdeményezés célja, hogy felkeltse a lakos-
ság figyelmét saját egészségének fontosságára.

A program fővédnökeként Borkai Zsolt polgármes-
ter lapunknak elmondta, az Egészség-Piac országo-
san is példaértékű kezdeményezés, amely hozzájárul
a győriek egészségének megőrzéséhez. A program-
sorozat segít a különböző betegségek megelőzésé-
ben, hiszen az itt végzett szűrővizsgálatok jelzik szá-
munkra, ha további beavatkozásra is szükség van, a
különböző előadások pedig ismereteinket bővítik, vagy -
is az egészségmegőrzés szemléletéhez ad további
muníciókat. „Ajánlom a győrieknek, hogy lehetőségük
szerint keressék fel valamelyik helyszínt, és használják
ki az Egészség-Piac nyújtotta lehetőségeket.”

Az idei évben az érdeklődők tíz helyszínen talál-
kozhatnak a különböző szűrővizsgálatokkal, többek

Újra Egészség-Piac 
között vérnyomás-, koleszterin-,
vércukorszint-méréssel, testsúly-,
testzsír-méréssel, testtömegindex-,
csontsűrűség-vizsgálattal, szem-
és hallásvizsgálattal. 

2015-ben az Egészség Vi-
lágnap ajánlott témája az
élelmiszer-biztonság. Azért
került a téma a figyelem kö-
zéppontjába, mert a WHO
adatai szerint a veszélyes
élelmiszerek közel 2 millió
ember, köztük sok gyerek
halálát okozzák évente. Az
élelmiszer tartalmazhat ár-
talmas baktériumokat, víru-
sokat, parazitákat, vegyi
anyagokat, amelyek több mint
200 betegségért felelősek, a
hasmenéstől kezdve a rákig. A
WHO gyakorlati útmutatást nyújt az eladóknak és fo-
gyasztóknak, amelynek 5 fő pontja: Tartsd tisztán, kü-
lönítsd el a nyers és főtt élelmiszereket, alaposan főzd
meg, tartsd biztonságos hőmérsékleten, használj biz-
tonságos vizet és nyersanyagokat. A felhívással azt sze-
retnék elérni, hogy mindenki nyugodt lehessen afelől,
hogy a tányérján lévő étel biztonsággal fogyasztható.

Az Egészség-Piac rendezvényeit különböző gyer-
mek- és életmódprogramok, kóstolók, egészséges ter-
mékek kínálata is színesíti. A sorozat március 25-én
15.00 órától a Gyárvárosi Közösségi Házban indul útjára,

március 26-án, csütörtökön 18 órakor a győr-ménfő-
csanaki Bezerédj-kastélyban Kovács „Koko” István olim-
piai és világbajnok ökölvívó lesz a Bezerédj Teadélután
vendége. Március 27-én 16.00 órától a Gyirmóti Műve-
lődési Házban rendezik az Egészség-Piac programjait,
ahol egy nappal később, március 28-án 17.00 órakor dr.
Papp Lajos szívsebész tart előadást. A programok ez-
után majd április 11-én Újvárosban folytatódnak.

Az Egészség-Piac helyszíneiről és időpontjairól
az egeszseg.gyor.hu oldalon tájékozódhat.
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Ma is ketyeg az a régi falióra, amely
dr. Ladocsy Géza irodájában van. A
Jószív Temetkezési Kft. 79 éves veze-
tője azt mondja, az általa irányított
cég története azonos korú a faragott
időmérővel, azaz az 1800-as évek vé-
géig nyúlik vissza. Azokba az időkbe,
amikor az emberek még valahogy
jobban tudtak előre gondolkodni, és
összeálltak, hogy pénzt tegyenek fél-
re majdani temetésükre. Az előtaka-
rékossági egyesületet „Jószívre” ke-
resztelték, így ez maradt a később
megalapított cég neve is. De ne sza-
ladjunk ennyire előre, ha már a fali -
órával kezdtük, úgy illik, hogy tartsuk
a kronológiai sorrendet, és álljunk
meg egy pillanatra 1948-nál, amikor
a nagy államosítási hullám keretében
az egyesületet beolvasztották az ak-

Az idô a Jószívnek dolgozott
kori Állami Biztosítóba, levéltári ada-
tok szerint akkor a Jószív Egyesület-
nek 64 ezer tagja volt. A temetkezési
tevékenységet öt évvel később Me-
gyei Temetkezési Vállalat elnevezés-
sel alakították állami céggé a megyei
tanács fennhatósága alatt. A rend-
szerváltásig ez a cég lényegében

egyedül végezte a temetkezési szol-
gáltatással összefüggő feladatokat. 

A rendszerváltás aztán új időket
hozott, új feltételekkel és lehetősé-
gekkel, és pár év alatt így tisztult le a

megyei vállalat profilja: a virágbolto-
kat és a sírkőkészítést bérbe adták, a
temetkezés és a temetőüzemeltetés
pedig megmaradt. A cég Győrtől
Fertőszentmiklósig talált magának
feladatot.

A Rába-parti városban előbb a Vá-
rosgondnokság, majd a Kommunális

Szolgáltató kezelésébe kerültek az ön-
kormányzati temetők, míg az egyházi
sírkerteket, például a szigetit vagy a
pinnyédit, a Jószív üzemelteti azóta is. 

1995-ben aztán gazdasági társa-
sággá alakult a cég, és a nagyobb vá-
rosok közül Győrben, Csornán, Kapu-
váron és némi vargabetű után Sop -
ronban maradtak érdekeltségei. A
Kommunális Szolgáltatóból pedig
mára Győr-Szol Zrt. lett, az önkor-
mányzathoz tartozó temetők üzemel-
tetése, adminisztrációja a szolgáltató-
hoz tartozik, míg a fenntartásukon, a
zöld felületek kezelésén egy évről évre
újrakötött szerződés alapján megosz-
toznak a temetkezési kft.-vel. A Jószív
emellett 12 településen üzemelteti is
a temetőket az önkormányzatok meg-
bízásából. 

A kft. tulajdonosi összetétele ve-
gyes, magánszemélyeknek és a Győr-
Szol-nak is van benne része.

Dr. Ladocsy Géza nemcsak a cég,
hanem a saját történetéről is mesél.
1978-ban került a megyei temetkezé-

si vállalathoz gazdasági igazgató-he-
lyettesnek. A rendszerváltáskor ebből
lett a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzati Temetkezési Vállalat,
amely 1995-ben Jószív Temetkezési
Kft. névvel gazdasági társasággá ala-
kult, itt időközben maga is tulajdon-
részhez jutott. A kft. '95-ös megalaku-
lása után őt nevezték ki igazgatónak.
Ő a Jószív Önsegélyező Pénztár igaz-
gatótanácsának elnöke is, és alelnök
az Országos Temetkezési Egyesület-
ben. 79 évével a szakma doyenjének
számít, az országban minden temet-
kezési cégnél ismerik, tanácsot kér-
nek tőle. Utódját saját bevallása sze-
rint már régóta keresi, de ahogy
mondja „talán túl válogatós vagyok”,
még nem találta meg azt, akire maxi-
málisan rá merné bízni az igazgatást.
„Ismerve az árbevételünket, a techni-
kai felszereltségünket, nyugodtan me-
rem mondani, hogy a volt megyei te-
metkezési vállalatok közül az első
négyben benne vagyunk az ország-
ban. Ilyen komplexen és stabilan keve-
sen tartják a piaci pozíciójukat. A ham-
vasztónk technológiája egyedülálló az
országban, a hamvasztásra ma már
nem kell hónapokat várni, mint ré-
gen.” De nemcsak a szabadhegyi te-
metőben felépített hamvasztóra büsz-
ke az ügyvezető igazgató, hanem arra
is, hogy a cég értékét 20 év alatt meg-
hússzorozták. Nem fizettek osztalé-
kot, minden lehetséges fillért fejlesz-
tésre fordítottak, így a Győrön kívüli te-
lephelyeiken is megfelelő az infrast-
ruktúra, modern a gépkocsipark, az
embereik temetésekor használt dísz-
ruhája pedig kifogástalan. 

Dr. Ladocsy Géza még most is meg-
szállottan, lelkesedésből dolgozik, nem
is tehet mást, hiszen „jószíve” van.

Ilyen komplexen és stabilan 
kevés temetkezési vállalat tartja 
a piaci pozícióját
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Kicsiny bolt a Széchenyi tér sarkán, kirakatában fona -
lak, kézzel készült szépséges tárgyak. Belépve szor-
gos női kezek kötnek, horgolnak, csacsogással, mo-
sollyal teli a helyiség. Egyik kedves hölgy máris érdek-
lődik, miben segíthet. A Gombolydában jártunk.

Wellner-Mező Melinda közgazdász, nyelvtanár egy
évvel ezelőtt nyitotta meg a boltot, egy véletlen folytán.
A háromgyerekes anyuka azt meséli, mindig is szíve-
sen kézimunkázott, elsősorban horgolni szeret. Inter-
neten keresztül egy debreceni székhelyű Gombolyda
nevű vállalkozástól rendelte rendszeresen a terméke-
ket. Melindának megtetszett a Gombolyda stílusa,
hangulata, és szerette volna, hogy Győrben is legyen
egy hasonló hely. Egy hely, ahol sokféle fonal között le-
het válogatni, ahol meg is lehet tapogatni a gombolya-
gokat, ahova bármikor, bárki betérhet kötni, horgolni,
ahol el lehet sajátítani a technikákat, ahol barátokra és
közösségre találhat, aki akar. Az elhatározást tett követ-
te, így a hobbija mellett a vállalkozás vitelében a köz-
gazdász végzettségét, a betérő külföldiek miatt pedig
a nyelvtanári képesítését is hasznosítani tudja.

Segítőjére, Kollár Klaudiára is egy véletlen folytán
talált rá. A szintén háromgyerekes édesanya hobbija a
kötés, így gyakran betért a Gombolydába fonalért. Kla-
udia azt meséli, már a legelső pillanatban, amikor be-
lépett az üzletbe, megtetszett neki a fiatalos, barátsá-
gos, otthonos hely, amely nem olyan, mint a többi,
megszokott fonalbolt. Boldog, hogy a kötőtudását to-

vábbadhatja, megoszthatja má-
sokkal is. Kötő- és horgolótanfo-
lyamokat szerveznek, amelyre
az általános iskolás kislánytól a
80 éves nagymamáig minden
korosztály eljár. Csütörtökön-
ként klubfoglalkozáson jönnek
össze a hölgyek, beszélgetnek, ki-
cserélik tapasztalataikat, új mintá-
kat, technikákat tanulnak egy-
mástól. Klaudia azt meséli, jó ér-
zés, a bizalom jele, hogy sokan,
akik fonalat vásárolnak, né-
hány hét múlva visszatérnek
megmutatni az elkészült kézi-
munkát.

Aztán néhány héttel ezelőtt,
egy újabb véletlen folytán,
megismerkedtek Árnics Kata-
linnal, az Autizmus-nap szerve-
zőjével. Ő éppen a zoknikötés fortélyait sajátította el a
Gombolydában, majd felvetette a „gerillakötés” ötletét.

Április 2-án, az Autizmus Világnapján a szerve-
zők a kék színbe öltöztetett Széchenyi térrel kíván-
ják felhívni a figyelmet a növekvő számú autizmus-
sal érintett gyermekek méltó egészségügyi ellátá-
sának és szakszerű oktatásának fontosságára.

Árnics Kati arra kéri a győri lányokat, asszonyokat,
kössenek, horgoljanak 10x10 cm-es kék darabokat.

A Gombolydások csatlakoztak a jótékony kezdemé-
nyezéshez, többek között azt vállalták, hogy összegyűj-
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Kékbe kötik a Széchenyi teret

tik a kész kockákat, a „TűBarátokkal” összevarrják, ösz-
szeállítják a megfelelő méretre a darabokat. A tervek
szerint idén a tér Czuczor utca felőli oldalán a pihenő-
padokat, a kandelábereket öltöztetik kék ruhába. Azt,
hogy mekkora felületet sikerül lefedni, egyelőre nem
lehet tudni, ez attól függ, mennyi kézimunka érkezik be.
A tervek szerint a következő években folyamatosan bő-
vítik a gyűjteményt, elképzelhető hogy egy idő után az
egész teret kékbe tudják burkolni.

A kék kötött, horgolt felajánlásokat március vé-
géig várják a Gombolydában.
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vetőmagok,
gumók, virághagymák

csereberéje

Várunk, ha van felesleges, jó termőké-
pességű vetőmagod, amit szívesen meg-
osztanál másokkal (asztalt biztosítunk),
elcserélnéd olyanra, amit te keresel vagy
egyszerűen csak érdekel a kertészet.

Helyszín:
VÁSÁRCSARNOK

(Herman Ottó utca 25.)

Időpont:
2015. MÁRCIUS 22.

vasárnap 7–11 óra

Várunk minden kertbarátot,
érdeklődőt sok szeretettel!

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
piacok@gyorszol.hu

+36-20/419-1006

KERTÉSZ LESZEK,
FÁT NEVELEK...

mag
börze

GYŐRI

-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs p., marcali g.

Petőfi Sándor hősköltemé-
nyét, A helység kalapácsát
tűzte műsorára az elmúlt
hétvégén a Győri Nemzeti
Színház a Vill-Korr Sulibérlet
keretében. A mulatságos
előadás rendhagyóan, egy
13 éves kislány „fordításá-
val” kezdődik, aki saját sza-

vaival készíti fel a kisebb-na-
gyobb nézőket Fejenagy ko-
vácsmester és a többiek
drum and bass-szel színesí-
tett bonyodalmaira.

Simon Kornél rendező javaslatá-
ra hirdetett pályázatot a színház
általános iskolásoknak: a diákok-
tól azt kérték, verses formában,
de saját szavaikkal meséljék el,
szerintük miről szól Petőfi elbe-

Petôfi és drum and bass
szélő költeménye. „Egy egyszerű
keresztmetszetet, macskafarknyi
magyarázatot szerettem volna az
előadás elé tenni, hogy a fiatalok-
hoz közelebb hozzam a darabot”
– magyarázta Simon Kornél az öt-
letét és hozzátette, a nyertes, Ba-
lázs Eszter Anna nem csupán
megvalósította elképzelését, de
egy olyan irodalmi színvonalú mű-
vel pályázott, ami önállóan is
megállná a helyét. A hetedik osz-

tályos ifjú „műfordító” meghívást
kapott osztályával a produkció fő-
próbájára, ahol elárulta, először
nem értette a középiskolásoknak
kötelező olvasmányt, de aztán
utánanézett, s megfogta A hely-
ség kalapácsának alaptörténete,
mert „nem átlagos, ilyet még
nem olvasott”. „Kisebb korom óta
jelentkezem rajz- és versíró pályá-
zatokra, ez különösen megtet-
szett, mivel szeretek színházba

járni, és jó lehetőség volt arra,
hogy el tudjak jönni” – mondta a
kapuvári kislány.

A darabot a 7–13 éveseknek
szánják elsősorban, ez a korosz-
tály viszont Simon Kornél szerint
színházi szempontból nem létezik.
„Rövid idő alatt nagy változások
mennek végbe egy felcseperedő
ember életében, a 7 éves nemrég
még az óvodában aludt délutá-
nonként, a 14 éves szélsőséges
esetben pedig már a Facebookon
oszt meg magáról mindenféle ké-
peket. Sokat gondolkodtam,
hogy lehetne olyan előadást csi-
nálni, ami mindannyiukhoz közel
hozza a művet és a színházat, illet-
ve még a kísérő szülők, pedagó-
gusok sem unatkoznak” – hang-
súlyozta a rendező, aki szeretne
rámutatni, Petőfi Sándor szerze-
ményei nem panoptikumba valók,
hanem ugyanolyan élő alapanya-
gai lehetnek a színháznak, mint
kortárs szerzőink művei. A törté-
netet nem egy vígeposzi paródia
szempontjából közelítette meg, a
színpadi adaptáció egy sikerre és
népszerűségre törő kortárs ma-
gyar dráma karikatúrája lett, mely-
hez kiválóan illik Ferenczi György
népzenei elemekkel tűzdelt drum
and bass muzsikája.

A Soproni Petőfi Színház vendégsze-
replésével folytatódik az Újvárosi Es-
ték programsorozat, a Julie kisasz-
szony című színművet hozza el a tár-
sulat március 28-án az Újvárosi Mű-
velődési Házba.  A XIX. század svéd
drámaírójának, August Strindberg-
nek a leghíresebb, világszerte leg-
többször játszott műve a maga korá-
ban merésznek számított, először
betiltották és csak évekkel később
hódította meg a világ színpadjait.
„Amikor felbomlik a férfi és nő közöt-
ti hierarchia, s ezáltal érzelmi csap-
dába kerülnek emberek, akkor meg-
változnak a kapcsolatok, az addig
betöltött szerepek. Ez a dráma bár-
hol a világon érvényes, mert a két nem egymáshoz va-
ló viszonyulását ma is a hódítások, a játszmák, az
egyenlőségre való törekvések jellemzik. Ez egy nagyon

Újvárosi este Julie kisasszonnyal
jól megírt, izgalmas dráma. Azon kí-
vül, hogy az alá- és fölérendeltségi
viszonyokról, csatákról szól – s vég-
letekig feszíti, szabad-e elcsábítani
az úrnőnek egy lakájt –, azt is üzeni
számunkra: nemcsak az egymás el-
fogadása, hanem a megtartása is
hozzátartozik a párkapcsolatokhoz.
Ez pedig energiát, őszinte kommu-
nikációt igényel” – nyilatkozott a da-
rabról Kincses Kata rendező.

A társulat örömmel jön vendég-
szerepelni Győrbe, igazgatójuk,
Pataki András pedig megfogalma-
zása szerint egy nosztalgikus ki-
rándulásra készül, évekig állt
ugyanis az Újvárosi Művelődési

Ház élén. „Érdekes, elgondolkodtató előadást lát-
hatnak azok, akik jövő héten eljönnek Újvárosba” –
tette hozzá végül. 

Az első három helyezett: Garajszki Bálint,
Fehér Kristóf, Balázs Eszter Anna és a
rendező Simon Kornél
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PR-CIKK HIRDETÉS

Több korosztálynak kínál ingye-
nes vagy kedvezményes gyó-
gyulási lehetőséget a Rába
Quelle Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdő: a 18 év alattiak szá-
mára indokolt esetben önrész
nélkül elérhető a gyógyúszás az
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár támogatásával, a nyug-
díjasok pedig TB-támogatással
a balneoterápiás gyógykezelést
vehetik igénybe, most még na-
gyobb kedvezménnyel.

A gyógyúszást többek között a ge-
rinc és a mellkas különböző deformi-
tásainak korrigálására, ízületi, szív- és
érrendszeri betegségek, túlsúly és hi-
peraktivitás esetén, valamint légző-
szervi problémák javítására ajánlják a
szakemberek. A közeljövőben a bi-
zonytalanul, vagy úszni egyáltalán
nem tudó gyermekek gyógyúszások-
tatását is vállalni fogja a létesítmény. 

A térítésmentes gyógyúszás igény-
bevételére a gyermek- vagy az iskola-
orvostól kell beutalót kérni a megfelelő
szakrendelőben, ahol az orvosi vizsgá-
latot követően felírják a kezelést, a

Ingyenes gyógyúszás és nyugdíjaskedvezmény
a Rába Quelle Termál- és Élményfürdôben

gyógy úszás pontos menetét, a panasz-
tól függően. Az orvosi diagnózis által a
gyerekek az állapotuknak megfelelő
terhelést kapják, s a gyógyulás közben
élvezhetik az úszás összes előnyét.

A 18 év alattiak csoportos gyógy -
úszása hetente két alkalommal vehető

igénybe. A kúra legfeljebb 52 kezelés-
ből állhat, 26 hétig tarthat, s évente
kétszer kérhető ingyenesen. Az egyes
foglalkozások ideje 45 perc a Rába
Quelle Fürdő sátras uszodájában.

A kiírt kezelésekkel a fürdő gyógyá-
szati recepcióján lehet jelentkezni.

(Regisztráció minden hétköznap 8–
16 óráig – ebédszünet 12–12.30 –
személyesen.)

Január 1-jétől a fürdő TB által tá-
mogatott balneoterápiás gyógykeze-
lései (medencefürdő, iszappakolás,
víz alatti csoportos gyógytorna, súly-
fürdő, gyógymasszázs, kádfürdő, víz
alatti sugármasszázs) most akciós
áron vehetőek igénybe: abban az

esetben, ha a maximálisan igényelhe-
tő, 60 darab kezelést, tehát a 3 hetes
kúrát igényli, úgy a megszokott
26.250 forint helyett 12.000 forintért
(200 forint/kezelés) veheti igénybe a
szolgáltatásokat. A kezelésekre re-
gisztrálni csak személyesen lehetsé-
ges a fürdő gyógyászatán, a reumato-
lógus beutalójával. 

Időpont-egyeztetés a 96/514-905-
ös telefonszámon. (X)

A gyógyúszás idôpontja:
hétfô, szerda 13—19 óráig
kedd, csütörtök 13—17 óráig
péntek 13—18 óráig
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O S T E R E I E R  -
AUSSTELLUNG
UND –VERKAUF
am 22. März zwi -

schen 10-16 Uhr im
Kinderhaus. Auch in

diesem Jahr treffen zahl-
reiche Eierverzierer aus den

verschiedensten Winkeln des Landes ein, um
die mit verschiendensten Techniken erstell-
ten Werke vorzustellen.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

„LAUF SCHNELLER ALS
DIE FLUT” – Zum Landes -
deichwächterlauf werden alle
erwartet, die gerne Laufen, die
Natur und das Wasser lieben.
Die 2km-Strecke beginnt am
Weltwassertag am 22. März
um 10 Uhr auf dem Deich vor
dem Bahnhof Győr Lapos Res-
taurant. Anmeldung: Am Tag
des Laufes ab 9 Uhr oder auf
der Webseite des OVF.

Diesmal zu Gast beim Beze-
rédj-Teenachmittag: der Olym-
piasieger und Weltmeister im
Boxen KOVÁCS „KOKO”
ISTVÁN. Kovacsics Marcsi
spricht mit dem Olympiasie-
ger am 26. März um 18 Uhr im
Bezerédj-Schloss.

Unter dem Motto „ICH
BIN KLEIN, DOCH ICH
WERDE GROSS WER-
DEN!” wird am 21. März
der Welttag des Puppen -
theaters im Vaskakas-
Puppentheater gefeiert.
Zu diesem Anlass werden
alle Kinder mit Aufführun-
gen des Theaters für die
Kleinen und einem neuen
Puppenspielraum erwar-
tet. Um 11 Uhr mit dem Ir-
gum-burgum-Bärchen-
ball, um 16 Uhr dann mit
der Vorstellung „Tütü-tutu
Auto”. 

Am 20-22. März findet ab 9
Uhr in der Universitätssport-
halle die Landesfinale der Stu-
dierendenolympiade im FE-
DERBALL statt, wohin auch
alle Fans erwartet werden.

Die Volkskunstausstellung
„KIKELET, KIKELET” ist
ab 25. März im Napoleonha-
us zu sehen. Die Sammlung
zeigt gegenständliche An-
denken an die Volkskunst
der Rábaközer Region aus
der Vergangenheit bis in die
Gegenwart. Die Ausstellung
kann bis 3. Mai besichtigt
werden, dies täglich von 10-
18 Uhr, ausser montags.Am 22. März um

11 Uhr hält MAN-
DEL RÓBERT
eine an Kinder ge-
richtete instru -
m e n  t e n g e  -
schicht liche in-

teraktive, gesprächs-musikalische Auffüh-
rung im Zichy-Palast ab. Der Musiker und
Instrumentenhistoriker Mandel Róbert
spielt auf solchen besonderen Instrumen-
ten und erzählt den Kindern darüber auf
eine Weise, wie es in Ungarn noch nie,
oder wenigstens sehr selten zu sehen und
zu hören gab.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

HÍMESTOJÁS-KIÁLLÍTÁST ÉS VÁ-
SÁRT RENDEZNEK március 22-én 10–
16 óra között a Gyermekek Házában. Idén is
számos tojásíró érkezik az ország különböző
vidékeiről, hogy bemutassa a különféle tech-
nikákkal készített alkotásait. Karcolt, patkolt,
áttört, viaszolt, levélrátétes, sárközi, gyimesi
és moldvai csángó motívumokkal díszített
hímes tojásokat is láthat az érdeklődő kö-
zönség.

MANDEL RÓBERT tart gyerekek-
nek szóló hangszertörténeti interaktív,
beszélgetős-zenélős előadást márci-
us 22-én 11 órakor a Zichy-palotá-
ban. Mandel Róbert muzsikus és
hangszertörténész olyan különleges
zeneszerszámokon játszik és mesél
róluk a gyerekeknek, amelyeket Ma-
gyarországon soha, vagy legfeljebb
nagyon ritkán lehet látni és hallani.

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG legújabb időszaki kiállí-
tása lesz látható március 21-től a monostori kiállítótérben.
Az idei kiállítás a tájképfestészet műfajába enged betekin-
tést. A tárlaton a sivatag földrajzi megjelenését, emberi ta-
pasztalatát és annak a művészetben való megjelenését áb-
rázoló képeket tekinthet meg az érdeklődő közönség.

A GYŐRI KÖNNYEZŐ KEGY-
KÉP ünnepét március 21-én és
22-én tartják a Nagyboldogasz-
szony-székesegyházban (Kápta-
landomb 17.), mely egyben a hívek
búcsúja is. A programok szomba-
ton 18 órakor, vasárnap pedig 10
órakor kezdődnek.

„KICSI VAGYOK ÉN, MAJD MEGNÖVÖK ÉN!” cím-
mel Bábszínházi Világnapot ünnepelnek március 21-én a
Vaskakas Bábszínházban. Ebből az alkalomból a Bábszín-
ház az Aprók Színháza előadásokkal és új babajátszótérrel
várja a kicsiket 11 órakor az Irgum-burgum macibál, 16
órakor pedig a Tütü-tutu autó című előadással.

„NYISD KI RÓZSÁM
DALODAT” Dalmada-
rak címmel Lanczendor-
fer Zsuzsanna lemezbe-
mutató koncertjét hall-
hatják mindazok, akik el-
látogatnak március 21-
én 17 órakor a Bezerédj-
kastélyba. Közreműkö-
dik a Hangraforgó
együttes.

AZ ERDÉLYI CSOMÁD VULKÁNEX-
PEDÍCIÓRÓL hallhatják Harangi Sza-
bolcs előadását március 26-án 17 órai kez-
dettel a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér Központi Könyvtára klubjá-
ban. A belépés díjtalan.

„KIKELET, KIKELET” című népmű-
vészeti kiállítás március 25-től látogat-
ható a Napóleon-házban. A tárlaton a
rábaközi népművészet tárgyi emlékeit
mutatják be régtől a jelenig. A kiállítás
megtekinthető május 3-ig, hétfő kivé-
telével naponta 10–18 óráig.

THÚRÓCZY KATALIN:
M AC S K A L É P C S Ő
című pszichothrillerét
láthatják az érdeklődők
március 21-én 18 órai
kezdettel a Pinnyédi Mű-
velődési Házban.A Piny-
nyédi esték programso-
rozat előadását a Kiss
Manyi Társulat színészei
adják elő.

A GYŐRI MŰHELY 25 évvel ezelőtti meg-
újulása óta számos költőt, írót, kritikust in-
dított el a pályán, s jó néhány ma már tekin-
télyes alkotó publikált fiatalon is a folyóirat-
ban. Március 26-án 17 órakor a Zichy-pa-
lotában összegyűlnek mindazok, akik ré-
szesei voltak a megújulásnak. 

A RÉV SZÍNHÁZI ÉS NEVELÉSI
TÁRSULAT ELŐADÁSÁBAN a Lili-
om című darabot tekintheti meg az ér-
deklődő közönség március 22-én 19
órától a Rómer Házban.

BEZERÉDJ TEADÉLUTÁN
vendége: Kovács „KOKO” Ist-
ván olimpiai és világbajnok
ökölvívó. Az olimpikonnal Kova-
csics Marcsi beszélget márci-
us 26-án 18 órakor a Bezerédj-
kastélyban.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁRCIUS 21., SZOMBAT
DUNA TV
04:00 Határtalanul magyar 04:25 Ha-
zajáró 04:55 Szellem a palackból...
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Öt kontinens
06:25 Pecatúra 07:00 Híradó 07:10
Sporthírek 07:30 Család-barát hét-
vége 09:05 Gulliver utazásai 10:25
Belle és Sébastien 11:00 Hazajáró
11:30 Csodabogár 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Térkép
13:15 Noé barátai 13:45 Labdarúgás
16:10 A világörökség kincsei 16:30
Szeretettel Hollywoodból  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:20
Sporthírek 18:35 SzerencseSzombat
19:30 Nero Wolfe rejtélyei  21:15
Aranyszem 23:25 Hobo és bandája
 00:35 Titkolt titkosügynök  02:15
Ybl 200 03:10 Pecatúra 03:35 Cso-
dabogár

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig  05:30 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:45 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:05 Teleshop 11:00 Kalandor
11:20 a'la CAR  11:50 Trendmánia
 12:20 Brandmánia  12:50 Street
Kitchen 13:20 Családom és egyéb
emberfajták  13:55 A nagy svindli 
14:55 Glades – Tengerparti gyilkos-
ságok  15:55 Menekülés a rejtel-
mes szigetről  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:20 Tán-
coló talpak 2.  21:00 Red  23:15
Legénybúcsú  01:25 Kíméletlen
bosszú  03:05 Odaát 

04:25 Felejthetetlen  05:05 Babavi-
lág  05:35 Super Car  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 08:25
Otthon a kertben  08:55 Astro-Vi-
lág 10:00 Babavilág  10:30 Szere-
lem és egyéb katasztrófák  12:20
Tűsarok  12:50 Villám Spencer, a
karibi őrangyal  13:50 Walker, a Te-
xas-i kopó  14:50 Walker, a Texas-i
kopó  15:50 Házi 18:00 Tények
19:00 Jurassic Park  21:40 Apádra
ütök  Blu-ray 23:55 Eszeveszett
küzdelem  01:20 Sportos 01:30
90210  02:15 13-as raktár  03:00
A férjem védelmében  03:45 22-es
körzet – A bűn utcái 

04:05 Műsorszünet 05:10 GSG 9 –
Az elit kommandó  06:00 TV-Shop
06:30 Trendközelben 07:00 Vérmes
négyes  07:25 Vérmes négyes 
07:50 Christine kalandjai  08:20
Christine kalandjai  08:45 Férjek
gyöngye  09:20 Scooby Doo 2.:
Szörnyek póráz nélkül  11:10 Monk
– Flúgos nyomozó  12:05 Csenge-
tett, Mylord? 13:10 Gyilkos számok
 14:20 CSI: A helyszínelők  15:20
CSI: A helyszínelők  16:15 Halálos
iramban  18:30 Hajsza a végzet lán-
dzsája után  21:00 Kardhal 23:05
Spartacus: Az aréna istenei  00:25
Spartacus: Bosszú  01:40 Egy nap
a világ 02:05 Hajsza a végzet lándzsá-
ja után 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Helló Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Helló Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Helló Győr! (ism.) 10:00 Képújság
17:45 Erzsébet út (ism.) 18:30 Helló
Győr! (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:05 Üzleti negyed
(ism.) 20:35 Arrabona évszázadai
(ism.) 21:55 Konkrét (ism.) 21:15 Er-
zsébet út (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:50 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 22., VASÁRNAP
DUNA TV
04:55 Táncvarázs 05:50 Hajnali gon-
dolatok 05:55 Rome Reports – Vati-
káni híradó 06:25 Tiszántúli reformá-
tus gyűjtemény 07:00 Híradó 07:10
Sporthírek 07:30 Család-barát hét-
vége 09:05 Isten kezében 09:30 En-
gedjétek hozzám a gyermekeket
09:40 Katolikus krónika 10:05 Új
nemzedék  10:30 Unitárius maga-
zin 11:00 Az utódok reménysége
11:25 Mai hitvallások 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Hagya-
ték 13:15 Sport7 13:45 Mesélő cég -
táblák 14:15 Ízőrzők: Harta 14:50
Hyppolit, a lakáj  16:10 Szerelmes
biciklisták  18:00 Híradó 18:20
Sporthírek 18:35 Hogy volt!? 19:30
Magyarország, szeretlek!  20:50
Kossuthkifli  21:45 Rocco és fivérei
00:40 Engedd el!  02:10 Oslo, a ten-
ger városa 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:25 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz  10:25 Te-
leshop 11:15 A Muzsika TV bemutat-
ja  11:50 4ütem  12:20 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
12:50 Házon kívül  13:20 Csalá-
dom és egyéb emberfajták  13:45
Balhé Bronxban  15:30 Túl közeli ro-
kon  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Cobra 11  19:50 Avatar  22:45 Élő
fegyver  00:40 Portré  01:15 Bun-
kó vagyok, így hódítok  02:55 Odaát


04:30 Mrs. Klinika  05:15 Villám
Spencer, a karibi őrangyal  06:00
Időnyomozó 06:25 Tv2 matiné 07:35
Nagy Vagy, Győr! 08:25 ÁllatoZOO
08:55 Több mint TestŐr  09:25
Astro-Világ 10:30 Stílusvadász 
11:00 Stahl konyhája  11:30 Juras-
sic Park  13:55 Walker, a Texas-i ko-
pó  14:55 Walker, a Texas-i kopó 
15:55 Apádra ütök  18:00 Tények
19:00 Shrek 2.  20:55 Az 50 első
randi  23:05 Psycho 3  01:05
Sportos 01:20 Sue Thomas – FBI 
02:05 Sue Thomas – FBI  02:50
Zsaruvér  03:35 Mrs. Klinika 

04:10 Férjek gyöngye  04:35 Férjek
gyöngye  05:00 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  05:45 TV-Shop
06:15 Vérmes négyes  06:40 Chris-
tine kalandjai  07:00 Christine ka-
landjai  07:25 Férjek gyöngye 
07:55 Férjek gyöngye  08:25 Férjek
gyöngye  08:55 Férjek gyöngye 
09:25 Férjek gyöngye  09:55 Egy
nap a világ 10:25 Trendközelben
11:00 Csengetett, Mylord? 12:05
Csengetett, Mylord? 13:10 Gyilkos
számok  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:05 Ray  18:10 Scooby Doo 2.:
Szörnyek póráz nélkül  20:00 CSI:
New York-i helyszínelők  21:00 CSI:
New York-i helyszínelők  22:00 Pal-
metto  00:25 Ray  03:10 Trendkö-
zelben 03:40 Férjek gyöngye 

08:00 Helló Győr! (ism.) 08:30 Épí-
tech (ism.) 09:05 Konkrét (ism.)
09:20 Arrabona évszázadai (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 09:50 Arrabona
évszázadai (ism.) 10:05 Erzsébet út
(ism.) 10:50 Képújság 17:45 Erzsé-
bet út (ism.) 18:30 Helló Győr! (ism.)
19:00 Győri7 (ism.) 19:50 Konkrét
(ism.) 20:05 Épí-tech (ism.) 20:30
Made in Hungary (ism.) 21:00 Győri7
(ism.) 21:50 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 23., HÉTFŐ
DUNA TV
04:00 Aranymetszés 04:55 Táncva-
rázs 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Roma Magazin 06:25 Domovina
07:00 Híradó 07:10 Sporthírek
07:20 Mesélő cégtáblák 08:00 Ja-
mie 15 perces kajái 08:30 Don Mat-
teo  09:30 A szenvedélyek lángjai 
10:30 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:20 Lola  16:05 Charly, majom a
családban  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:20 Sporthírek 18:25 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Don Matteo 
19:30 Hölgyek öröme  20:30 Kék-
fény  21:30 Bábel 22:25 Magyar
szív  23:35 Trans Duna  00:30
Himnusz 00:40 A Dicső 39  02:50
Magyar elsők 03:10 Szerelmes föld-
rajz 03:45 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Barátok közt  04:45 Dr. Tóth
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet – Mautner Zsófival 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:40 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival  13:00 Reflektor 
13:15 Agymenők  13:40 Fókusz 
14:10 Éjjel-nappal Budapest 
15:25 A vihar  16:20 A szerelem
foglyai  16:45 Dr. Tóth  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz  19:20 Éj-
jel-nappal Budapest  20:40 Barátok
közt  21:15 Dr. Csont  22:20 RTL
Klub Híradó 22:45 Döglött akták 
23:45 Magyarul Balóval 00:20 Chuck
 01:25 Reflektor  01:40 Furcsa pá-
ros  02:20 Teresa  03:10 Teresa 

04:20 Mrs. Klinika  05:05 Csapdá-
ba csalva  05:30 Családi Titkok 
06:20 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív 12:55
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska v17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
Zsaruk  21:15 Éden Hotel  22:35
A titokzatos idegen  00:30 Tények
Este 01:15 Sportos 01:30 EzoTV.hu
02:35 Az elnök árnyékában  03:20
Aktív  03:40 Elit egység 

06:35 Harmadik műszak  07:20
Monk – Flúgos nyomozó  08:10
Monk – Flúgos nyomozó  09:00
Csengetett, Mylord? 10:05 Csenge-
tett, Mylord? 11:10 A célszemély 
12:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:05 Gyilkos számok 
14:05 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 Fekete-
lista  17:05 Feketelista  18:00
Csengetett, Mylord? 19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Jim szerint a világ
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi
21:00 CSI: New York-i helyszínelők
 21:55 CSI: New York-i helyszínelők
 22:55 Gyilkos számok  23:55 Do-
om  02:05 Nyomtalanul Belgium-
ban  03:00 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  03:50 Harmadik mű-
szak 

08:00 Helló Győr! (ism.) 08:30 Győri7
(ism.) 09:15 Helló Győr! (ism.) 09:45
Erzsébet út (ism.) 10:35 Képújság
17:15 Dunaújváros – Győri ETO FC
18:35 Arrabona évszázadai 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Civil kurázsi 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Civil kurázsi (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Civil kurázsi (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Civil kurázsi (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 24., KEDD
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Srpski Ekran
06:25 Unser Bildschirm 07:00 Hír-
adó 07:10 Sporthírek 07:20 Charly,
majom a családban  08:10 Jamie
15 perces kajái 08:40 Don Matteo 
09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:20 Lola  16:05 Charly, majom a
családban  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:20 Sporthírek 18:25 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Don Matteo 
19:35 Rex felügyelő  20:30 Önök
kérték! 21:30 Bolondok felvonulása
 23:05 Leoncavallo: Bajazzók 00:25
Bandidos  02:00 Himnusz 02:05
Sérült lelkek  03:30 Magyar elsők
03:45 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:40
Ízes élet – Mautner Zsófival  13:00
Reflektor  13:15 Agymenők 
13:40 Fókusz  14:10 Éjjel-nappal
Budapest  15:25 A vihar  16:20 A
szerelem foglyai  16:45 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 Castle 
22:15 RTL Klub Híradó 22:40 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
23:15 Magyarul Balóval 23:45 Brand-
mánia  00:20 A főnök  01:20 Ref-
lektor  01:40 A Grace klinika 
02:20 EgészségKalauz 

04:25 Felejthetetlen  05:05 Csap-
dába csalva  05:30 Családi Titkok
 06:20 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 06:25 Tények Reggel
06:50 Mokka  09:30 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:40 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Családi Titkok  13:50 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina titka
 15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
Zsaruk  21:15 Éden Hotel  22:35
Kasza!  23:45 Hawaii Five-0 
00:45 Tények Este 01:30 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 EzoTV.hu
03:00 Hivatal  03:55 Csicska 

06:35 Harmadik műszak  07:25
Monk – Flúgos nyomozó  08:10
Monk – Flúgos nyomozó  09:00
Csengetett, Mylord? 10:05 Csenge-
tett, Mylord? 11:10 A célszemély 
12:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  13:05 Gyilkos számok 
14:05 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 Fekete-
lista  17:05 Feketelista  18:00
Csengetett, Mylord? 19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Jim szerint a világ
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Doom  23:15 CSI: A helyszí-
nelők  00:15 Gyilkos számok 
01:15 Nyomtalanul Belgiumban 
02:15 Nyomtalanul Belgiumban 
03:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:55 Harmadik műszak


06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Civil kurázsi (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Civil kurázsi (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Civil kurázsi (ism.) 10:00 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Helló Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Helló Győr! (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Helló Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Helló
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Zöld út, GazdálKODÓ, ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ,
nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is  

• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• AKCIÓS!!!

francia és spanyol kezdô tanfolyamok
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁRCIUS 25., SZERDA
DUNA TV
05:15 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Horvát krónika
06:30 Ecranul nostru 07:00 Híradó
07:10 Sporthírek 07:20 Charly, ma-
jom a családban  08:10 Jamie 15
perces kajái 08:35 Don Matteo 
09:35 A szenvedélyek lángjai 
10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:00 Műkorcsolya és jégtánc világ-
bajnokság – 2015. 16:05 Charly, ma-
jom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:20 Sporthírek
18:25 Időjárás-jelentés 18:35 Don
Matteo  19:30 Párizsi helyszínelők
 20:20 Szabadság tér '89 21:10 Fa-
pad  21:40 60 éves a Magyar Rádió
Gyerekkórusa 22:10 Grand Hotel 
23:05 Aranymetszés 00:00

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:40
Ízes élet – Mautner Zsófival  13:00
Reflektor  13:15 Agymenők 
13:40 Fókusz  14:10 Éjjel-nappal
Budapest  15:25 A vihar  16:20 A
szerelem foglyai  16:45 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 Szulej-
mán  22:30 RTL Klub Híradó 22:55
Házon kívül  23:25 Magyarul Baló-
val 23:55 Reflektor  00:15 Spíler 
02:25 Teresa  03:15 Teresa 

04:20 Felejthetetlen  05:05 Csap-
dába csalva  05:30 Családi Titkok
 06:20 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 06:25 Tények Reggel
06:50 Mokka  09:30 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:40 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Családi Titkok  13:50 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina titka
 15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:20
Zsaruk  21:20 Éden Hotel  22:40
A konyha ördöge  23:50 Lángoló
Chicago  00:50 Tények Este 01:35
Sportos 01:45 EzoTV.hu 02:55 Aktív
 03:15 Hazugságok gyűrűjében 

04:45 Műsorszünet 05:15 GSG 9 –
Az elit kommandó  06:00 TV-Shop
06:35 A célszemély  07:25 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:00 Csengetett,
Mylord? 10:05 Csengetett, Mylord?
11:10 A célszemély  12:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:05
Gyilkos számok  14:05 CSI: A hely-
színelők  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 Feketelista  17:05 Fekete-
lista  18:05 Csengetett, Mylord?
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Daylight – Alagút a ha-
lálba  23:25 Serenity  01:50 Day-
light – Alagút a halálba  03:45 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Helló
Győr! (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Helló
Győr! (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Helló
Győr! (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Zooo+ 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+ (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Slovenski Utrinki 06:30 Alpok-
Duna-Adria 07:00 Híradó 07:10
Sporthírek 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 15 perces
kajái 08:40 Don Matteo  09:35 A
szenvedélyek lángjai  10:25 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:00 Műkor-
csolya és jégtánc világbajnokság –
2015. 16:40 Szerencse Híradó 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:20
Sporthírek 18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo v 19:35 Szívek
doktora  20:20 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a torkán  21:20
Munkaügyek 21:45 Római helyszíne-
lők – Árulkodó nyomok  22:45
kult.hu  23:15 Nyugattól keletre,
avagy a média diszkrét bája  01:25
Himnusz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet – Mautner Zsófival 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show (élő) 12:40 Ízes élet –
Mautner Zsófival  13:00 Reflektor
13:15 Agymenők  13:40 Fókusz
14:10 Éjjel-nappal Budapest 
15:25 A vihar  16:20 A szerelem
foglyai  16:45 Dr. Tóth  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz  19:20 Éj-
jel-nappal Budapest  20:40 Barátok
közt  21:15 CSI: Miami helyszínelők
 22:20 RTL Klub Híradó 22:45 Gyil-
kos elmék  23:45 Magyarul Balóval
00:20 V, mint veszélyes  01:20 Ref-
lektor  01:35 Titkok otthona 
02:20 a'la CAR  02:45 Trendmánia
 03:10 Teresa 

04:00 Hazugságok gyűrűjében 
04:45 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:55
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
Zsaruk  21:15 Éden Hotel  22:35
NCIS  23:35 Az indíték  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:40 Spor -
tos 01:50 EzoTV.hu 02:50 Életfogy-
tig zsaru 

04:35 Műsorszünet 05:15 GSG 9 –
Az elit kommandó  06:00 TV-Shop
06:35 A célszemély  07:20 Monk –
Flúgos nyomozó  08:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  09:00 Csengetett,
Mylord? 10:05 Csengetett, Mylord?
11:10 A célszemély  12:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  13:05
Gyilkos számok  14:05 CSI: A hely-
színelők  15:05 CSI: A helyszínelők
 16:05 Feketelista  17:05 Fekete-
lista  18:00 Csengetett, Mylord?
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Drakula  22:00 Sere-
nity  00:30 Drakula  01:35 Gyilkos
körzet  02:35 Gyilkos körzet 
03:25 Nyomtalanul Belgiumban 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Zooo+ (ism.)
10:00 Képújság 18:35 Arrabona év-
századai (ism.) 18:45 TV torna 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 27., PÉNTEK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Életkerék 06:25
Hazajáró 07:00 Híradó 07:10 Sport-
hírek 07:20 Mesélő cégtáblák 08:05
Jamie 15 perces kajái 08:35 Don
Matteo  09:35 A szenvedélyek láng-
jai  10:30 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:00 Műkorcsolya és jégtánc világ-
bajnokság – 2015. 16:35 Magyar el-
sők 17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:20 Sporthírek 18:35 Don Matteo
 19:35 Rocca parancsnok  20:30
Columbo: Besegít a halál  21:55
King  22:40 Barangolások öt konti-
nensen  23:15 Forma-1 01:00 Ne
nyúlj a fehér nőhöz!  02:50 Himnusz
02:53 Magyar elsők  03:10 Szerel-
mes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Barátok közt  04:45 Dr. Tóth
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet – Mautner Zsófival 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show (élő) 12:40 Ízes élet –
Mautner Zsófival  13:00 Reflektor 
13:15 Agymenők  13:40 Fókusz 
14:10 Éjjel-nappal Budapest 
15:25 A vihar  16:20 A szerelem
foglyai  16:45 Dr. Tóth  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz  19:20 Éj-
jel-nappal Budapest  20:40 Barátok
közt  21:15 Rejtőzködő fenevadak
 23:10 RTL Klub Híradó 23:40 Ma-
gyarul Balóval 00:10 Minden lében
négy kanál  01:15 Reflektor 
01:30 Street Kitchen  02:00 Kalan-
dor 02:20 4ütem 

04:20 Felejthetetlen  05:05 Csap-
dába csalva  05:30 Családi Titkok
 06:20 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 06:25 Tények Reggel
06:50 Mokka  09:30 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:40 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Családi Titkok  13:50 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina titka
 15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
Zsaruk  21:15 Éden Hotel  22:35
Frizbi Hajdú Péterrel  23:35 Grimm
 00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 EzoTV.hu
02:50 Ringer – A vér kötelez  03:35
Felejthetetlen 

05:15 GSG 9 – Az elit kommandó
06:00 TV-Shop 06:35 A célszemély
 07:20 Monk – Flúgos nyomozó 
08:10 Monk – Flúgos nyomozó
09:00 Csengetett, Mylord? 10:05
Csengetett, Mylord? 11:10 A célsze-
mély  12:05 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  13:05 Gyilkos számok
 14:05 CSI: A helyszínelők  15:05
CSI: A helyszínelők  16:05 Feketelis-
ta  17:05 Feketelista  18:00 Csen-
getett, Mylord? 19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Halálosabb iramban  23:15
Pitch Black – 22 évente sötétség 
01:30 Spartacus: Bosszú  02:25
Spartacus: Bosszú  03:25 Nyomta-
lanul Belgiumban 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Helló Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Helló Győr! 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Helló Győr!
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Helló Győr!
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal emailben az allas@somogyi.hu
vagy postai úton Somogyi Elektronic Kft. 9027 GyŐr, Gesztenyefa út 3. címre.

A Somogyi Elektronic Kft. győri központjába
keres munkatársat a következő pozicióra:

Mûszaki asszisztens
Főbb feladatok:
• A termékmenedzserek napi munká-
jának támogatása • Új termékek be-
vezetéséhez kapcsolódó ad mi niszt ra -
tív feladatok  ellátása • Nyilvántartá-
sok, adattáblázatok, dokumentációk
elkészítése • Folyamatos együttműkö-
dés a társosztályokkal

Elvárások:
• Műszaki-technikai érdeklődés
• Legalább középszintű angol
nyelvtudás szóban és írásban •
Felhasználói szintű MS Office
számítógépes ismeretek • Aktív
rendszerszemlélet; precíz, fele-
lősségteljes munkavégzés

Elônyt jelent:
•  Elektrotechnikusi
vagy műszaki végzett -
ség és tapasztalat 
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Apróhirdetés

Gyôr-Szabadhegyen nappali+ 2
szobás, 71 nm-es lakás, tárolóval
eladó. Ár: 19.900.000 Ft. Tel.: 06-
70/703-0865.
Gyôr-Révfalu csendes részén az
Audi iskola közelében eladó egy
második emeleti újszerû 65 nm-
es, nappali + 2 szobás lakás,
mélygarázzsal és tárolóval. Ár:
23,9 M Ft. Tel.: 06-70/977-7832.
Gyôr, Nádorváros frekventált mégis
csendes részén, liftes társasházban
2 szobás felújított lakás eladó. 49
nm-es lakás, befektetésnek és saját
használatra is kiváló. Ár.: 12.900.000
Ft. Érd.: 06-70/632-4354.
Gyôr-Nádorvárosban hatlakásos
társasházi lakás második emeletén
egy 51 nm-es légkondicionált tetô-
téri lakás gk.-beállóval és 40 nm-es
tárolóval eladó. Ár.: 16.990.000 Ft.
Érd.: 06-70/632-4354.
Abdán eladó egy 560 nm-es,
téglaépítésû mezôgazdasági épü-
let! Irányár: 3.000.000 forint. Tel.:
06-70/459-2458.
Építési telek eladó Koroncó fiatalos,
új építésû részén! Irányár: 2.200.000
forint. Tel.: 06-70/459-2458.
Ikrényben, 1986-ban épült, 120 nm-
es, 4 szobás gáz-, vegyes tüzelésû
kazánnal, cserépkályhával, 2013-
ban felújított (10 cm-es szigetelés,
mûanyag nyílászárók, tetôcsere)
sürgôsen eladó! Irányár: 21,5 millió
forint. Érd.: 06-70/338-6708.
Gyôr-Gyárvárosban, 55 nm-es,
téglaépítésû, egyedi fûtéses, erké-
lyes, 3. emeleti lakás, teljes felújítás-
ra szoruló, sürgôsen eladó! Ár: 10,5
millió forint. Érd.: 06-70/338-6708.
Gyôr-Nádorváros frekventált részén
eladó egy 64 nm-es, 2. emeleti pa-
nellakás. Érd.: 06-70/601-0228.
Gyôr-Nádorvárosban, 63 nm-es, két
és fél szobás, mûanyag nyílászárós,
fûtés-korszerûsített társasházi lakás,
liftes házban eladó. Ár: 14,3 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/977-7830.
Albérleteket kertesek Gyôrben
40.000—250.000 forint árkategóri-
ában! Érd.: 06-70/977-7838.
Gyôr belvárosától 3 km-re, Piny-
nyéd új építésû részén eladó egy
teljesen új, 86 nm-es, nappali + 3
szobás, kertkapcsolatos sorházi
lakás! BOMBA ÁR! 20,5 millió fo-
rint. Érd.: 06-70/977-7838.
Árcsökkenés!!! Gyôrladamér csen-
des utcájában épült, nappali + 3
szobás, újszerû családi ház, dupla

„Elôször is beszéljünk arról, hogy a
különbözô fûtési rendszerek valamilyen
arányban ’sugározzák’ és/vagy konvek-
cióval, levegôáramoltatással ’terjesztik’
a hôt. Radiátoros fûté sek nél az utóbbi,
felületfûtéseknél inkább az elôbbi érvé-
nyesül” — kezdi Anita a legnagyobb kü-
lönbséggel. „Egy infravörös sugár zó fû -

tés nél, mennye zet fûtésnél nagyobb a
sugárzás, falfû tésnél talán fele-fele
arányban oszlik meg a kétféle hôleadás,
míg pad ló fûtésnél, radiátoros fûtésnél
inkább a konvekció jellemzô.”

A modern fûtési rendszereket öt
csoportba sorolhatjuk:

• radiátoros rendszer
• padlófûtés
• fal- és mennyezetfûtés
• Fan Coil
• infrafûtés
A radiátoros fûtés elônye, hogy

gyorsan reagál a szabályozásra, a
többi rendszerhez képest olcsó, köny-
nyen szerelhetô és szervizelhetô. Hát-
ránya, hogy magas hômérsékletû vi-
zet kell keringetni benne, illetve az al-
lergiásoknak kellemetlen lehet, hogy
felkeveri a port. 

A padlófûtésnek nagyon ideális a
hômérséklet-eloszlása. Kellemesebb
konfortérzetet biztosít és gazdaságos
— ráadásul a helyiség berendezhetôsé-
gét sem akadályozza. Viszont kialakí-
tása pontos tervezést, kivitelezést igé-
nyel, meghibásodás esetén csak bon-
tással lehet hozzáférni.

A fal- és mennyezetfûtés mû kö -
dése hasonló a padlófûtéshez, itt a
hôtermelô berendezés lehet biomasz-
szakazán, gázkazán, hôszivattyú. „Ne
tévesszük össze a fûtési rendszert a
hôtermelô berendezéssel! — mondja
az Openhouse irodavezetôje. — Ha
csak a hôtermelô berendezést akar-

juk lecserélni, korszerûsíteni, az min-
dig könnyebb és egyszerûbb, de ezt
nyilván csak az teheti meg, akinek sa-
játja van. Egy társasház vagy panel-
ház esetén is láttunk már azonban ar-
ra példát, hogy kiváltak a központi
fûtésrendszerbôl és az egész fûtési
rendszert lecserélték.”

A fal- és mennyezetfûtés elônye a
többi fûtési rendszerrel szemben, hogy
hûtésre is alkalmas. Kitûnôen kombi-
nálható hôszivattyúval, nyáron pedig
passzív hûtéssel is minimális költségek
mellett üzemeltethetjük. Hátránya,
hogy figyelnünk kell arra, mit hová fú-
runk a falra, mert könnyen megsérthet-
jük a vezetéket. „Padló fû tés sel kombi-
nálva az egyik legjobb megoldásnak
tartom” — vallja Szepessy Anita.

A Fan Coil-t gyakran klímakonvek-
tornak, ventilátoros konvektornak, ra-
diátornak, ventilátoros hôcserélônek

Fûtés – korszerûen

Milyen lehetôségek közül választhat az, aki most szeretné korszerûsíteni fûtését vagy éppen építkezés elôtt
áll? Mire lehet lecserélni a fûtést? Cikkünk az Openhouse Országos Ingatlan Hálózat gyôri irodavezetôjének,
Szepessy Anitának a segítségével térképezte fel a korszerû módszereket.

nevezik a „köznyelvben”. A fûtôvizet
itt is hôtermelô vagy gázkazán állítja
elô. Két- vagy négycsöves változata
létezik, áruk a legkedvezôbb.
 Egy  szerûen szerelhetô, de ügyeljünk
a minôségre, amikor beszerezzük, hi-
szen nem akarjuk évente lecserélni.
„Figyeljünk az ún. Eurovent minôsítés-
re” — javasolja az Openhouse kollégá-
ja. Ez a fajta hôcserélô családi házak-
ban kondenzációs kazán vagy nap-
kollektor mellé is tökéletes.

Az infrafûtés fôleg nagy belmagas-
ságú épületeknél jó ötlet, hiszen egy-
egy zónát tudunk vele fûteni. Sokféle
kivitelben és méretben kapható. Kis
teljesítménnyel alacsonyabb hômér-
séklet tartható a helyiségben, és na-
gyon költségtakarékos megoldás. „Az
infrafûtéssel keletkezô hôsugárzás az
egészségre jótékony hatással van —
gondoljunk csak az infraszaunákra” —,
adja az ötletet Szepessy Anita. Továb-
bi elônye, hogy könnyen elhelyezhetô,
élettartama hosszú, karbantartásra
nem kell költenünk.

„Felújítási hitelbôl most bármelyik
fûtési korszerûsítést, vagy hôterme-
lôcserét megoldhatjuk. Most na-
gyon sok bank és hitelintézet kínál
az általános lakáshiteleken belül ki-
fejezetten lakásfelújítási és la kás -
korszerûsítési célokra kialakított
konstrukciókat. Ezeket minden
olyan általános javítási, építési, sze-
relési munkára fel lehet használni,
ami vagy javítja, vagy visszaállítja
az eredeti mûszaki állapotot. Illetve
egyes szerkezetek és berendezé-
sek cseréjére, átalakítására is fel-
használhatók, amivel javul az ingat-
lan használhatósága, esztétikai
megjelenése. Az Openhouse Orszá-
gos Ingatlan Hálózat gyôri irodái-
ban díjmentesen összeállítjuk ügyfe-
leinknek a dokumentációt, és szíve-
sen összehasonlítjuk az összes szó-
ba jöhetô konstrukciót.”

Kérdés: Honnan ismerjük fel, hogy lakásunk hôszigeteletlen,
elavult fûtési rendszerû épület?

Openhouse tipp: Az egyik jellemzô „tünet”, hogy nem jó
a hôérzetünk. Ezt hôszigeteléssel, nyílászárócserével
vagy például infra fû tés sel orvosolhatjuk. Az „Otthon
Melege”címmel áprilistól a lakosság számára is elérhetôek
lesznek a lakás-korszerûsítési pályázatok.
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garázzsal, rendezett telekkel eladó.
Családra tervezve! Ára: 26,9 millió
forint. Tel.: 06-70/372-0110.
Révfalu csendes utcájában, nap-
pali + 3 szobás, társasházi lakás,
saját kerttel, zárt udvari gépkocsi-
beállóval eladó. Ára: 25,4 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/372-0110.
Gyôr-Szabadhegy családi házas
utcájában levô sorházi lakás, ud-
varral, dupla garázzsal, pincével
reális áron eladó. Ár: 22,5 millió
forint. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Nádorvárosban, 1 + 2 fél
szobás, igényesen felújított, föld-
szinti lakás eladó. Ár: 17,9 millió
forint. Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôr-Adyvárosban, 1 + 2 fél szo-
bás, erkélyes panellakás eladó.
Ár: 12,99 millió forint. Érd.: 06-
70/977-7844.
Gyôrújbarát csendes részén csa-
ládi ház eladó! Ár: 53 millió forint.
Érd.: 06-70/977-7839.
Gyôrben és környékén eladó ingat-
lant keresek! Érd.: 06-70/977-7839.
Gyôrújbaráton, 1524 nm-es, par-
kosított belterület, kis pincével, fa-
házzal, medencével jó helyen el-
adó. Irányár: 14,9 millió forint.
Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôr-Szabadhegyen, 49 nm-es,
kétszobás panellakás, jó helyen
eladó. Irányár: 12,9 millió forint.
Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôr-Szabadhegy csendes utcá-
jában, 4 emeletes panelház 4.
emeleti, 49 nm-es lakása eladó.
Irányár: 12.900.000 forint. Érd.:
06-70/977-7836 .
Szabadhegy családi házas övezeté-
ben, 57 nm-es, kétszoba-hallos pa-
nellakás, szigetelt, fûtés-kor sze rû sített
házban eladó. Irányár: 14.200.000 fo-
rint. Érd.: 06-70/977-7836.
Eladó gyôri, 55 nm-es, erkélyes 4.
emeleti panellakás. Irányár: 13,5
millió forint. Érd.: 06-70/372-0114.
Sürgôsen keresek Ménfôcsanakon
eladó lakást! Érd.: 06-70/456-0466.
Belváros szívében eladó egy teljesen
új, 57 nm-es lakás, a hozzá tartozó 7
nm-es terasszal, melyrôl csodás kilá-
tás nyílik a városra. Ára: 23.990.000
forint! Érd.: 06-70/456-0466.
Gyôr területén albérletek kiadók
80.000—300.000 forintig. Érd.: 06-
70/601-0228.
Eladó lakást keresek Gyôr terüle-
tén, 17 millió forintig. Tel.: 06-
70/601-0228.

Nagyon sokat olvashattak arról az
újságokban, internetes hírportálokon,
hogy a magyarországi lakásokat, há-
zakat többségében külföldiek vásárol-
ják. Voltak, akik úgy vélték, azért mert
a külföldi fizetések mellett hazánk la-
kásparadicsom a határon túliak szá-
mára. Azonban idôközben a piac ked-
vezett a hazai hitelfelvevôknek. Még a
fiatalabb korosztály is érintve van, hi-
szen az állam különbözô támogatáso-
kon keresztül próbálja ôket ösztönöz-
ni a lakásvásárlásra, és így burkoltan
a gyermekvállalásra. Napjainkban
egy fiatal pár már csak biztos háttérrel
— melyben szerepel az otthon megte-
remtése — mer gyermeket vállalni.
Számos állami támogatást lehet
igénybe venni, így például: 

• lakásépítési támogatás
• lakás-takarékpénztári

megtakarítások
(az állam bizonyos összeggel
hozzájárul a megtakarításhoz)

• kamattámogatásos hitelek
• kiegészítô kamattámogatás
• otthonteremtési támogatások

(szocpol)

Érdemes utánajárni, hogy ki mire
és mekkora mértékben jogosult, hi-
szen nagyon sokak életét könnyíthetik
meg az adott támogatásokkal.

Az elôzô évekhez képest a hitelka-
matok is kedvezôbben alakultak. Gon-
doljanak csak bele, míg 2011—12-ben
10-12%-os kamattal vettek fel hitelt,
most ezt 2015-re 4,6—6%-ig terjedô ka-
mattal tudják felvenni. Természetesen
ez elsôsorban a forinthitelekre vonatko-
zik. Éppen ezért arra sarkalljuk azokat,
akik eddig hezitáltak, hogy megfelelô hi-
telkonstrukciók mellett merjenek bele-
vágni a lakásvásárlásba. Ebben termé-
szetesen az Openhouse Országos In-
gatlan Hálózat is segítségükre lehet, hi-
szen szakképzett értékesítôink azon fá-
radoznak nap mint nap, hogy kedves
ügyfeleiknek eleget tegyenek. Megtalál-
ják számukra a legmegfelelôbb lakást,
házat, valamint hitelkonstrukciót. Azért,
hogy a legmegfelelôbb hitelt tudják kí-
nálni, a legjobb hitelajánlatokat verse-
nyeztetik meg az Önök számára. 

De miért is érdemes egy megbíz-
ható, szakértelemmel rendelkezô
csapatot alkalmazni? 

Mert levesszük az ügyintézési terheket
a válláról, megkíméljük a folyamatos ro-

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

hangálástól. Valamint a lakásvásárlással
járó bizonytalansága is tova fog szállni, hi-
szen mi egy biztos pontot nyújtunk az éle -
tében. Ez csak az Openhouse lehet!

Szolgáltatásaink:
• Új építésû és használt ingatlanok

teljes körû finanszírozása
• A pénzintézetek ajánlataiból

az Önnek legmegfelelôbb
konstrukció kiválasztása.

• Díjmentes hitel-, lízing-
és biztosítási ügyintézés

• A hitelfelvételhez szükséges
dokumentumok beszerzése

• A hitelkérelmi dokumentáció
összeállítása

• Lakáshitel
• Hitelkiváltás
• Szabad felhasználású hitel
• Építési hitel
• Személyi hitel
• Ingatlanlízing
• Biztosítás
• Befektetés
• Lakáskassza-termék igénylése

(az Openhouse mind a négy
lakás-takarékpénztárral
szerzôdésben áll)

Most érdemes hitelt felvenni.
Mire használjuk fel okosan?

Alacsony hitelkamat

Gyôrújbarát csendes részén épülô nappali+3 szobás ikerház saját kerttel, gépkocsi-
beállóval eladó. Nagyszerû lehetôség! Fûtéskész ára: 18,9 M Ft. Tel.: 06-70/372-0110.

Révfalu csendes részén
épülô, egyedi meg je le nésû
nappali+2 szobás, nagy er-
kélyes társasházi lakás el-
adó. Modern otthon!
Ára: 34,9 M Ft.
Tel.: 06-70/372-0110
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REJTVÉNY  SKANDINÁV

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Nagy Imréné.
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Kétnapos programjaink:
Cesky Krumlov—Prága aug.1/2. 28.500 Ft/fô
Krk-sziget—Plitvicei-tavak szept. 6/7. 29.900 Ft/fô
Csodálatos Szlovénia okt. 10/11. 33.000 Ft/fô

Ízelítô egynapos kirándulásainkból:
Végig az Alpokon — Mariazell ápr. 19., jún. 28., szept. 6. 7.000 Ft/fô
Osztrák Dunakanyar ápr. 25., júl. 18., szept. 26. 7.900 Ft/fô
Mesél a Bécsi-erdô

ápr. 26., jún. 21., aug. 21., szept. 27. 5.300 Ft/fô
Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz

máj. 2., júl. 25., szept. 12. 11.500 Ft/fô
Bécs — Sissi nyomában máj. 3., okt. 4. 5.300 Ft/fô
Regélô várak a Kis-Kárpátokban máj. 16., aug. 15. 6.900 Ft/fô
Salzkammerguti-tóvidék máj. 23., júl. 18., okt. 10. 11.000 Ft/fô
Villamossal a 150 éves Ringen máj. 24., aug. 1. 6.000 Ft/fô
Kecskemét—Ópusztaszer máj. 25., szept. 27. 9.000 Ft/fô
Hungaroring és a Liszt Ferenc Repülôtér

máj. 30., aug. 23. 6.600 Ft/fô
Rododendronvirágzás a Jeli arborétumban máj. 31. 5.900 Ft/fô
Nárciszünnep Bad Aussee-ben máj. 31. 10.500 Ft/fô

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • Gyôr, Árpád u. 51/b.
Telefonszám: 317-133, 317-313

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol vár-
juk még kulturális körutazások széles választékával, tengerparti nyara-
lóprogramokkal, belföldi ajánlatokkal és partnerirodáink kedvezô
elôfoglalási kedvezményeivel.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A tulajdonosunk nagymamája
Sári, az ő tiszteletére nevezték el
a dunakiliti csárdát Sárinak –
mondja a vendéglátóhely me-
nedzsere, Fördős Barbara.

A csárda nádfedeles, idilli kör-
nyezetben fekszik, jó időben a
tornác és a kétszáz fő elhelyezé-
sére alkalmas terasz megtelik
vendégekkel. Étterembe nem
csak enni járunk – ez a szlogen.
Itt minden házias, az ételek, a be-
rendezés, a helyben sütött ke-
nyér, s persze a felszolgálás is. A
pincérek népviseletben hozzák a
nagymama lábaskájában a le-
vest, fatányéron a főételt, bog-
rácsban a halászlét.

Puska Miklós főszakács aján-
lata a hely szellemének megfele-
lően nem nélkülözi a Duna gaz-
dag halállományát.  

Szigetközi ecetes hal
nagyanyáink receptjei szerint

Legfinomabb a keszegfélék
húsából lesz. A halat pucolás és
zsigerelés után kb 2 cm-es pat-
kókra vágjuk, ezeket besózva há-
zi zsemlemorzsába panírozva bő
zsiradékban aranybarnára sütjük.
Közben egy páclevet készítünk,
aminek lényege megegyezik
akár az uborkasaláta levével. Kü-
lönbség annyi, hogy pluszban
forralunk bele babérlevelet,
egész borsot, fokhagymaszelete-
ket és vékony karikára vágott vö-
röshagymát! Ha mindkét hozzá-
való kész, fontos, hogy meleg is
legyen! A rántott halra ráöntjük
az ecetes páclevet! Fontos, hogy
legalább 4 napot, de jobb, ha egy
hetet is érik az ételünk. Ez idő
alatt az ecet megeszi a hal ösz-
szes szálkáját, és jól átjárják a fű-
szerek a hal húsát!

Páclé: 1 l vízhez 1dl 20% ecet,
4 ek. kristálycukor, 0,25 kg vörös-
hagyma, 0,05 kg fokhagyma, 1
evőkanál só, bors, babérlevél.  Ez
a mennyiség kb. 2 kg rántott ke-
szegre elegendő. 

Sári Csárda, ahol minden házias

Szigetközi halászlé
harcsafilével és haltejjel
A szigetközi halászlé lényege

a passzírozott alap. Az én néze-
tem szerint ennek az alapnak a
lényege, hogy minél több fajtájú
halból készüljön. Pontosabban a
keszegfélék sokasága adja meg
az igazi ízt a levesnek. Általában
tízféle halat szoktunk belefőzni,
de mivel a Dunai ágrendszerből
halásztatjuk a hozzávalókat, és
csak friss halat főzünk a leve-
sünkbe, ezt nem mindig teszi le-
hetővé a természet. A bibliánk-
nak ellent mondva, én az apróra
vágott vöröshagymát olajon üve-
gesre pirítom, amit fele-fele
arányban édes és csípős kalo-
csai fűszerpaprikával hintek meg.
Kevés vízzel felöntöm, hogy a
paprika ne keseredjen meg. Me-
het hozzá a lényeg, a halak. Pél-
dául ami rendszeresen szerepel,
a szürke harcsa  (persze a filé nél-
kül) ponty, kárász, dévérkeszeg,
jászkeszeg, vörös szárnyú, karika
keszeg, bodorka, szilvaorrú ke-
szeg, padúc, balin, márna. Annyi
vizet adunk hozzá, hogy ellepje a
halakat. Sózzuk ízlés szerint, ke-
vés fekete borsot, friss paprikát
és paradicsomot dobunk bele.
Halászlékockát mi nem teszünk
bele, azt az előző halászléfőzés-
kor a lepasszírozott csontokból
készített másodlével helyettesít-

jük, ezt visszaredukáljuk, és úgy ad-
juk a leveshez. A levest addig forral-
juk, míg a hal húsa elválik a csont-
vázától. Ekkor passzírozzuk, a lé sű-
rűségét most lehet beállítani, utol-
só kóstolás és ízesítés. Tálalás előtt
belefőzzük a harcsafilét vagy a
pontypatkót, valamint a haltejet.

10 főre: 0,5 kg vöröshagyma,
0,1kg tv paprika, 0,1 kg paradi-
csom, 0,04 kg fűszerpaprika, 1
kg nagytestű hal, 1,5 kg keszeg
vegyesen, csipet bors, só ízlés
szerint.

Sári mama fahéjas
almás pitéje
25 dkg Ráma, 25 dkg finom-

liszt, 25 dkg rétesliszt, citrom hé-
ja, csipet só, 1 db tojás, 1 dkg
élesztő, 1 dl tej, 2-3 kg alma, cu-
kor, fahéj.

A megszokott módon gyúrunk
egy linzertésztát, amibe mi egy ke-
vés élesztőt, tejet és tojást is ra-
kunk. Ha kész a tészta, és hűtő-
ben pihent egy órát, a tésztát ket-
tészedjük, kb.  fél cm vastagra ki-
nyújtva kibéleljük a tepsi alját, erre
kerül az előzőleg lereszelt, megpá-
rolt alma, amit fahéjjal fűszerezünk
és kristálycukorral édesítünk.
Majd ismét a tésztával fedjük le az
almát! A felső lapot villával megbö-
ködve, tojással megkenve, 180 fo-
kos sütőben kb. 35 perc alatt kész-
re sütjük. Tálalásnál vaníliafagyit
gombócolunk mellé!

Rendhagyóan indult a Kocsis+ Zongora
elnevezésû koncert. Mielôtt felhangzott volna
Rahmanyinov II. zongoraversenye, ünnepé-
lyes bejelentést tett a Gyôri Filharmonikus
Zenekar és az Audi Hungaria Motor Kft. ve-
zetôsége, miszerint három évre szóló szpon-
zori megállapodást kötöttek. A koncert elôtt
köszöntôt mondott Balog Zoltán emberi erô-
forrás miniszter is. A prémium minôséget
képviselô gyôri zenekar vezetôjével, Fûke
Gézával beszélgetünk a támogatás fontossá-
gáról, az erkölcsi megbecsülésrôl és az évad
további nagy kihívásairól. 
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Jövedelemarányos
törlesztőrészlet-mutató (JTM)
A JTM alkalmazásával a jövedelem-

vizsgálat a következőképpen történik:
amennyiben a hitelfelvevők igazolt net-
tó jövedelme 400.000 Ft alatt van, ak-
kor az esetlegesen már meglévő és az
új hitel együttes törlesztőrészlete nem
lehet több az igazolt jövedelem 50%-
ánál, 400.000 Ft-ot meghaladó jövede-
lem esetén pedig a 60%-ánál.

Hogyan veszik figyelembe a meg-
lévő törlesztést, ha adóstársak va-
gyunk már egy másik hitelben?

Jogosan merül fel a kérdés, hogy
mire számíthatunk, ha adóstársként
szerepelünk már egy másik hitelben.
A jövedelemvizsgálat során az adós
és adóstársak igazolt nettó jövedel-
mét és meglévő törlesztési kötelezett-
ségét összesítve kell figyelembe ven-
ni. Ha azonban az ügyfelek egyike

Nádorvárosban 95 nm-es lakás eladó! Közel a Bel-
városhoz,11 lakásos liftes társasházban megvásá-
rolható ez a III. emeleti, erkélyes lakás. Elosztása
94,5 nm-en egy nappali és 3 szoba, mindegyik szo-
bához van saját erkély. Az épület 12 cm vastag
Dryvit hőszigeteléssel, monolit vasbeton födém-
mel, Bramac tetőcserépfedéssel, hőszigetelt, 7 lég-
kamrás műanyag nyílászárókkal kerül kivitelezés-
re. Az árba beletartozik egy zárt udvari gépkocsi-
beálló és a pincében tároló. Az emelt szintű fűtés-
kész ár tartalmazza a közműfejlesztési hozzájáru-
lások díjait, az ügyvédi díjat, az „A" energetikai
tanúsítványt. Átadás 2015. júliusban. Ár:
34.900.000 Ft. Érd.: 06-70/866 74 26. kelemen.il-
diko@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget impozáns főutcáján régi korok emlé-
két idéző műemlék jellegű épületben új lakások
eladók. Az ingatlan pár lépésre található a Belvá-
rostól. A házon belül 13 lakás és 1 üzlet kerül ki-
alakításra. Ez a lakás  43 nm-es, 1 szobás, földszin-
ti, melynek bejárata egy belső zárt udvarból nyílik.
A felújítás műemlékvédelmi előírások szerint tör-
ténik, a munkálatok befejezése 2015. év végére
várható. Az ingatlanok emelt szintű fűtéskész ál-
lapotban kerülnek átadásra. Ha igazán izgalmas és
különleges lakásra vágyik, most megtalálta! Beve-
zető árak csak idén!!! Hívjon gyorsan! Ár:
12.450.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7426.  kelemen.il-
diko@edesotthongyor.hu

Győr-Belváros szívében, a Pálffy utca elején eladó
ez a 3. emeleti  94 nm-es téglalakás. A társasház
1980-ban épült, azóta 1 felújításon esett át. A la-
kás K–Ny-i fekvésű, világos. Az utcafront felé az
összes ablakot műanyagra cserélték, redőnnyel el-
látva. A társasháznak házközponti fűtése van, de
a rezsiköltsége nem magas. A nappaliból kilépve
egy 5 nm-es kis terasz is a lakás része. Elosztása
kiváló nagyobb létszámú családoknak,  illetve ki-
alakítása folytán egészségügyi magánrendelő mű-
ködtetésére is alkalmas, mivel rendelkezik egy 10
nm-es előtérrel és vendég WC-vel, illetve egy szo-
bával is. Emellett még 2 hálószoba van. Az ingat-

családi ház. Elosztását tekintve nappali+3 szoba,
20 nm-es garázzsal, nagy kerttel!  Jogerős építési
engedély kiadását követően, az építkezés befeje-
zésének várható ideje 5 hónap! Új építésű az in-
gatlan, ezért szocpol.+ kamattámogatott hitel igé-
nyelhető! Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra
vonatkozik. Váltsa valóra álmait! Formálja és ala-
kítsa az ízlésének megfelelően!  Várom hívását!
Érd.: 06-30/640-8794. budai.monika@edesotthon-
gyor.hu

Győr-Jancsifalu csendes, családi házas övezeté-
ben, 420 nm-es, gondozott telken, 136 nm-es, nap-
pali+3 szobás, dupla garázsos családi ház eladó.
A ház 2001-ben épült, és minden szegletére magas
minőségű kivitelezés jellemző. Az udvar térkővel
burkolt és elektromos kapu segíti a parkolást. A
bejárat előtt 15 nm-es lugassal futtatott terasz van.
Hátul az udvarban kialakításra került egy kerti
grillező is. Az ingatlan elosztása nagyon jó, mert a
három hálószoba az udvar felé került kialakításra,
így nyugodt pihenést biztosít. A konyha és a nappali
az utca felől helyezkedik el. Van még külön gardrob
és háztartási helyiség is. Nézze meg, biztosan elnyeri
tetszését! Ár: 32 900 000 Ft. Érd.: 06-70-866 74 26
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrtől 12 km-re, Dunaszegen eladó ez az 1817
nm-es telken épült, teljes felújításon átesett csalá-
di ház. A ház alapterülete 110 nm. A nappaliban
kandalló van. A fűtés még történhet cirkó gázka-
zánnal és vegyes tüzelésű kazánnal is. Ezért a ház
rezsiköltségei nagyon alacsonyak. Minőségi fa nyí-
lászárók, redőnyök és szúnyoghálók kerültek be-
építésre. A ház külső szigetelése is megtörtént, a
vasbeton födémre 20 cm szigetelés került. A tetőt
cserép fedi. A ház teljes egészében alápincézett.
A kertben fúrt kút is van. A ház mögött két gépko-
csi tárolására alkalmas garázs, mellette 40 nm-es
fedett terasz. Ár: 24.000.000 Ft. Érd.: 06-30/640-
8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

Utolsó lakás akciós áron! Most jó áron veheti
meg álmai otthonát! Győr-Révfaluban épül ez a
csodaszép, modern, 5 lakásos társasház, minimál
stílusban. Emelt szintű fűtéskész állapotban kerül-
nek átadásra, de lehetőség van kulcsrakészre kér-
ni. Ez a lakás az első emeleten helyezkedik el. A
84,63 nm lakótérhez 6,75 nm-es terasz csatlako-
zik. A nappali+ 3 hálószobából álló lakás belső el-
osztásába még Önnek is van beleszólása, ha extra
kívánságai lennének. Várható átadás: 2015. szep-
tember. Ár: 25.600.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7424
edesotthongyor@gmail.com

más kölcsönügyletben adóstársként
vesz részt, akkor a hitelnyújtó bank e
másik hitel havi törlesztőrészletét az
egyes adóstársak között egyenlő
arányban megosztja és az ügyfélre így
eső havi törlesztőrészlet-hányadot te-
kinti az ügyfél másik hitelből szárma-
zó havi törlesztési kötelezettségének.

Hitelfedezeti mutató (HFM)
A hitelfedezeti arányokat illetően

– forint alapú finanszírozás esetén – a
jegybank a jelenleg hatályos előíráso-
kat vette át, vagyis jelzáloghiteleknél
80% maradt a finanszírozási arány.
Némi szigorítás a deviza alapú hite-
lek esetében történt: euró alapú hite-
leknél 50%, egyéb devizában az in-
gatlanfedezet forgalmi értékének ma-
ximum 35%-a adható. Pénzügyi lí-
zing esetén 5%-kal magasabb hitelfe-
dezeti arány alkalmazható.

Búza Tímea hitelreferens: 06-70/425-5590

HITELFELVÉTEL ELŐTT
erre érdemes figyelni

lanhoz tartozik egy saját tároló, a közös tárolón kí-
vül, a földszinten. Ne gondolkozzon, költözzön a
Belváros szívébe! Az ár alkuképes! Ár: 27.900.000
Ft. Tel.: 06-70/866-7426.  kelemen.ildiko@ edes-
otthongyor.hu

KULCSRAKÉSZ ÁR! ÖNNEK CSAK KÖLTÖZNI
KELL! Győr-Révfaluban, a Tábor utcában épül ez
a 6 lakásos társasház. Ez az ingatlan a tetőtérben
helyezkedik el. Bruttó 51 nm, nettó 46 nm. Elosz-
tását tekintve nappali + 1 szoba. Az amerikai
konyhás nappalihoz 17 nm-es terasz csatlakozik,
mely déli fekvésű! A lakás ára kulcsrakész, de Ön
választhatja ki a befejezéshez szükséges anyago-
kat! A fűtés 2 körös, külön termosztáttal vezérel-
hető a padlófűtés és a radiátor, ezek melegéről
kondenzációs kazán gondoskodik. Magas minősé-
gű kivitelezés jellemzi a házat. Ez lehetne Önnek
az Édes Otthon! Várható átadás: 2015. szeptember.
Ár: 17.500.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7424. edesott-
hongyor@gmail.com

Győr-Révfaluban, csendes, nyugodt környéken, a
Belvároshoz közel épül ez a 6 lakásos társasház.
A földszinti ingatlanokhoz kertkapcsolat, az eme-
leti lakásokhoz pedig erkély tartozik. A lakások
emelt szintű fűtéskész állapotban kerülnek átadás-

ra, de természetesen van lehetőség kulcsrakész be-
fejezésre is. Zárt udvari gépkocsibeállót lehet vá-
sárolni, melynek ára 600.000 Ft.  A 3 lakás az első
emeleten helyezkedik el, nappali + 2 szobás. Az
amerikai konyhás nappalihoz és az egyik hálószo-
bához csatlakozik a közel 10 nm-es erkély. Ár:
23.000.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7424.  edesotthon-
gyor@gmail.com

SZÁZSZORSZÉP II. ÜTEM! MÁR CSAK 3 LA-
KÁS VAN! Nyolc lakásos társasházban eladó ez a
földszinti, 63 nm-es lakás, melyhez tartozik 10
nm terasz+30 nm telekrész. Elosztását tekintve 2
szoba+nappali. Szocpol.+ kamattámogatott hitel
igénybe vehető, melyet teljes körűen intézünk.
Gyönyörű panorámás helyen fog a társasház épül-
ni. Pontos cím: Győrújbarát, Bíborka utca, 30-as
téglából, 10 cm-es szigeteléssel, kondenzációs ka-
zánnal, műanyag nyílászárókkal. „A" energetikai be-
sorolású. Emelt szintű fűtéskész ár: 13,4 millió Ft.
Kulcsrakész ár: 14,9 millió Ft. Várható átadás:
2015. december. Érd.: 06-70/425-5590  info@edes-
otthongyor.hu

Ez itt álmai háza! Ne keressen tovább!  Győrújfa-
lu csendes utcájában, 800 nm-es telken épül ez a
110 nm-es, minimál stílusú, egyedileg kialakított
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Pályázati hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdál-
kodó Zrt. az alábbi – tulajdonában lévő – nem lakás cél-
jára szolgáló helyiséget pályázati úton

Cím: .................... Vásárcsarnok Győr, Herman O. u. 25.
Megnevezés: .................. kereskedelmi, szolgáltató üzlet
Térmérték: ........................................ 126 m2 alapterület
...................................... (eladótér 85 m2, raktár 41 m2)

Közműellátottság: .......................... villany, víz, csatorna
A bérlet időtartama: ................................................ 5 év
Hasznosítási lehetőség:.......... kereskedelmi, szolgáltatói,
................................................ vendéglátói tevékenység
Bérleti díj alsó határa: .................... 1.300 Ft/m2/hó+ÁFA

A pályázat beérkezésének határideje:
2015. március 31. 12 óra

Részletes információk a www.gyorszol.hu internetes
oldalon olvashatóak.

bérbe adja:

Álláshirdetés

Feladatkör: • ügyfelekkel történô helyszíni kapcsolattartás • kihelyezett hulladéktároló
edények ellenôrzése • edényzet beazonosítása • szolgáltatási tevékenységgel, edény-
zettel kapcsolatos bejelentések kivizsgálásában való részvétel • munkakörhöz tartozó
nyilvántartások vezetése, adatbázis napra kész feltöltése • közremûködés az edényzet
kihelyezésében • ügyfelek részére érthetô, pontos, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatáshoz
tartozó jogszabályi elôírásokról. Feltétel: • érettségi • B kategóriás jogosítvány • meg-
bízhatóság • határozott fellépés • rátermettség • jó kommunikációs készség • jó konf-
liktuskezelô képesség, meggyôzô képesség. Elôny: üzletkötôi vagy ügyfélszolgálati ta-
pasztalat. Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu. Az
e-mail tárgyában tüntesse fel az „ügyintézô” jeligét. Jelentkezési határidô: 2015. március 31.

kép és szöveg: pannon-víz

Március 24-én, kedden délelőtt
újra a gyerekek vehetik birtokba
a Kálóczy téri gátőrházat, érde-
mes előre jelentkezni a progra-
mokra. A szer-
vezők (ÉDU -
VIZIG, Győr
Megyei Jogú
Város Polgár-
mesteri Hivata-
la, Pannon-Víz
Zrt., Magyar
Hidrológiai Tár-
saság Győri Te-
rületi Szerveze-
te) több száz
gyereknek ké-
szítenek elő
programokat.
A szokásos be-
mutatók mel-
lett idén is ko-
szorúzással in-
dul a megem-
lékezés, a Szö-
vetség u. és
Rónay Jácint u.
találkozásánál
lévő emlékmű-
nél Németh Jó-
zsef, az Észak-

A városi fa- és növényállomány kezelőjeként a Győr-
Szol Zrt. tervezetten a 13. héten megkezdi a tavaszi le-
mosó permetezést. A beavatkozásra azért van szük-
ség, mert a növényeken különböző kártevők teleltek
át. Szerencsére ezen élősködők mennyisége kora ta-
vasszal, még a rügyfakadás előtti permetezéssel csök-
kenthető. A szakemberek közterületen használható, vá-
rakozási idő nélküli szereket használnak.

A Győr-Szol Zrt. a Belvárosban befejez-
te, a további városrészekben pedig
megkezdte a közterületi rózsaágyások-
ban a rózsatövek kitakarását. Szintén
folyamatban van a rózsák metszése, a
kertészek a télen elfagyott hajtásokat
vágják vissza. A beavatkozásnak kö-
szönhetően, a növények nagyobb élet-

A Győr-Szol Zrt. friss és üde növénydekorációt helye-
zett ki Győr Belvárosában, a Szent István út és a Baross
út kereszteződésének környezetében. A színes virá -
gokkal beültetett oszlopok a városi szolgáltató saját fej-
lesztései, amelyek közül tavaly ilyenkor négy darab volt
látható a közterületen. A virágoszlopok elnyerték a la-
kosság tetszését, ezért idén már tíz darabot láthatunk
belőlük. Az említett helyszínnek köszönhetően a tava-
szi virágpompát nem csak a győriek, hanem a városun-
kon átutazók is láthatják.

Március 24-én lesz a gyôri Víz Világnap 

Várják a gyerekeket a gátôrházba!
dunántúli Vízügyi Igazgatóság
vezetője mond ünnepi beszédet
reggel 9-kor.

A gátőrházi programok 10
órától kezdődnek, bemutatásu-
kat kezdjük az újdonságokkal!

Idén először láthat ízelítőt a győri
közönség dr. Papp Zoltán egye-
temi tanár vízgépészeti gyűjte-
ményéből. Szintén először szere-
pel a Reflex Környezetvédelmi
Egyesület, víztakarékossági be-
mutatójuk címe:  Minden csepp-
je kincs. Érdekesnek ígérkezik a
muzeális vízrajzi mérőeszközök
bemutatója is. Az emeleti terem-
ben az ötven éve történt, 1965-
ös dunai árvízről láthatnak filmve-
títést. A kézműves sarokba óvo-
dásokat, kisiskolásokat várunk. 

Az udvaron az árvízvédelmi
osztag tart bemutatót, a gyere-
kek a valóságban is láthatják a té-
véhíradókból ismert, éles beveté-
seken használt eszközöket. Be-
mutatjuk Harcsás László, arany-
koszorús vízvezeték-szerelő mes-
ter falikút-gyűjteményének leg-
szebb darabjait. Vízi közmű terep -
asztalunkon megismerhetik, ho-
gyan jut el az ivóvíz a lakásokba
és hogyan folyik el a szennyvíz. A
programokra bejelentkezni a
96/522-600-as telefon 160-as
mellékén, Tóth Lászlónál lehet. A
Pannon-Víz víz világnapi pályáza-
tának legjobban sikerült alkotá-
sait is láthatják a gátőrházban. 

Permetezés

Tavaszi virágdekoráció

Rózsák metszése
erővel hajtanak ki és szebben fognak
majd virágozni. A munka során meg-
történik a rózsaágyak gyommentesíté-
se is. A tevékenység csütörtökön Sza-
badhegyen, a kismegyeri körforgalom-
nál kezdődött, Szabadhegy után prog-
ram szerint Adyváros, Nádorváros és
Marcalváros következik.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

ügyintézô
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.)
Önkormányzati rendelet alapján „Győr Sportjáért”
kitüntető díjakat adományoz a 2015. évben is.

„Győr Sportjáért” díj adományozható azon személynek, aki
a., kiemelkedő munkájával, eredményével környezetében megbecsülést szerez
aa) Győr város sportéletében vagy
ab) az intézmények, a sportszervezetek vagy sporttal foglalkozó civil szervezetek sporttal

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

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adományozható. A kitüntetettek díszes
oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2015. június
15-ig bezárólag ünnepélyes keretek között kerül sor. Az elismerés adományozására javasla-
tot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező 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 egy-
sége, az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény. A díj adomá-
nyozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt nevét, születési
helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, tel-
jesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes
indokolását. Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kul-
turális és Sport Főosztály vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.)
Beérkezési határidő: 2015. április 30.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális és Sport FŐosztály (9021 GyŐr, Városház tér 1.), valamint a 96/500-220-as telefonon. A javaslattétel be-
nyújtását segítŐ adatlap és a vonatkozó önkormányzati rendelet a gyor.hu honlapról érhetŐ el!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
javaslattételi felhívást tesz közzé Városrész Szolgálatáért
díjak 2015. évi adományozására: Adyváros, Bácsa, Belvá-
ros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer, Likócs,
Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu,
Szabadhegy, Szentiván, Sziget és Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet: Győr város közgyűlésében
mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, párt győri szerve-
zete, azon civil szervezet, melynek székhelye vagy telephelye az adott
városrész területén található, valamint azon önkormányzati intézmény,
melynek székhelye vagy telephelye az adott városrész területén található.
„Városrész Szolgálatáért” díj adományozható: azon személynek
vagy szervezetnek, aki vagy amely az adott városrész fejlődéséért, a vá-
rosrész közösségéért önkéntesen, anyagi ellentételezés nélkül végzett
munkájával, fáradozásával az Önkormányzat elismerését és megbecsü-
lését vívja ki. A „Városrész Szolgálatáért” díj adományozására vo-
natkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt nevét
vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy
székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, az elismerésre javasolt
életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismer-
tetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. A dön-
tés során csak a fentieket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.
Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat személyesen
2015. április 15-én 15 óráig 
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi és Önkormány-
zati Osztálya vezetőjéhez kell benyújtani a következő címre: 9021 Győr,
Városház tér 1. I. emelet 43. Postán keresztül történő továbbítás esetén
a küldeményt olyan időpontban kell postára adni a megadott címre,
hogy az biztonsággal beérkezzen fenti határidőig.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán: 9021
GyŐr, Városház tér 1. I. emelet 43., a vonatkozó önkormányzati rendelet
és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adat-
lap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

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
város egészségügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon szemé-
lyek részesíthetők, akik Győr város szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végez-
tek. A díjat évente legfeljebb 2–2 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevélben,
emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2015. július 1-
jei Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.
A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: a Győr
Megyei Jogú Város polgármestere, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormány-
zati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint
párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés az egészségügyért, illetve a szociálpoliti-
káért felelős bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes
szervezeti egysége, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában vagy
működtetésében lévő egészségügyi vagy szociális intézmény.
A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre
javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre
javasolt életútjának, munkásságának, tevékenységének ismertetését, valamint az el-
ismerés megjelölését és részletes indokolását. 
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Humánpolitikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2015. április 8. 

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérke-
zett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: GyŐr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai FŐosztályán: 9021 GyŐr, Városház
tér 1., fszt. 10.,  valamint a 96/500-255, 96/500-562-es telefonszámon. A vonat-
kozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel be-
nyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.)
önkormányzati rendelete alapján „Győr Oktatásügyéért” kitüntető
díjakat adományoz a 2015. évben is.

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon a pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát segítő személynek
adományozható, aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársai, a tanulók, a
szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt megbecsülést szerez a városban. A díjat évente leg-
feljebb 3 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban része-
sülnek. A díjak átadására 2015. június 15. napjáig bezáróan ünnepélyes keretek között kerül sor.
A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város pol-
gármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésében (a továbbiakban: Köz-
gyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a leg-
főbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága,
a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége, az Önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, valamint a Győrben működő művészeti
csoport. A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt sze-
mély nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának,
munkásságának, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes in-
dokolását. Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Hu-
mánpolitikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1. fszt. 10.).
Beérkezési határidő: 2015. április 8.
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: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Humánpolitikai FŐosztályán: 9021 GyŐr, Városház tér 1. fszt. 10. valamint a 96/500-255, 96/500-
244-es telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslat-
tétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel ösz-
szefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 314/2012 (XI.8.) Korm.
rendelet 37.§-a (1) bek. értelmében előzetes tájékoztatási szakaszban az
alábbi településrendezési eszközök egyeztetését mutatja be:

TSZTM, SZTM 2015-007: 5470/5 hrsz. 5476/1 hrsz-ú iparterülethez csatolási kérelem
TSZTM, SZTM 2015-012: 5475/48 hrsz. 5475/49 hrsz-ú iparterülethez csatolási kérelem
TSZTM, SZTM 2015-030: 5175 hrsz-ú terület iparterülethez csatolási kérelem

és 00306 és 00307 sz. övezet összevonása
TSZTM, SZTM 2015-031: 083/70 hrsz. beépíthetőség vizsgálat

A rendezési terv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2015. március 19-től 2015. április 17-ig az önkormány-
zat elŐcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/rendezési terv/rendezési terv mó-
dosítási eljárások. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1.
címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

03. 20.—03. 27.
DELIKÁT

Mizo vödrös
tejföl 800 g,
623,75 Ft/kg

899,-kg
Házi füstölt kolbász  1 kg

Pápai paraszt-
sonka  1 kg

Heineken sör
4x0,5 l, 449,50 Ft/l

1799,- kg

419,- db

899,- cs

Tchibo
Family kávé
250 g, 1676 Ft/kg

Medve sajt
200 g,
1395 Ft/kg

279,- db

499,- kg
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a  Tel.: 96/431-330 
info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Húsvéti hidegtál akció!
Húsvéti hidegtál előrendelést április 5-re, vasárnapra felveszünk!

Tartalma: • Tavaszi saláta franciásan • Casino-tojás • Sajttekercs • Sonka -
tekercs • Főtt-füstölt sonka • Csabai töltött karaj • Sült csirkemellfilé
Ára: 1800 Ft/fő helyett 1300 Ft/fő
A 2 személyes Marcal tál 4400 Ft helyett
2900 Ft-ba kerül!

A megrendelt tálakat vasárnap 8 és 10 óra
között lehet elvinni! Rendelést személyesen
az étteremben, vagy telefonon
a 96/431-330-as számon veszünk fel! MSZP Székház

Gyôr, Herman Ottó u. (Vásárcsarnoknál)
március 23-án, hétfőn 9–12-ig.

Széles, problémás,
fájós lábakra!

Női tavaszi cipővásár

Bütykös, kalapácsujjas láb
nem akadály.

Egyes termékek 3900 Ft-tól 

36-tól
42-es

méretig.

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Napi menü
az Amstel Hattyú Fogadóban!
Bôséges választék, remek ízek.
Napi menüajánlatainkat
keresse a Facebook-on
vagy honlapunkon.

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala pályázatot
hirdet karbantartó munkakör
betöltésére. A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi információ az onkormanyzat.gyor.hu honla-
pon Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Dot-Ing Ingatlan és Hiteliroda ménfőcsana-
ki irodájába ingatlanreferenst keres. Szak-
mai háttér mellett egyéb juttatást biztosí-
tunk. Elvárások: pozitív beállítottság, terhel-
hetőség, vállalkozási szemlélet, értékesítési
attitűd. Információ: www.dot-ing.hu/gyori
iroda. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
gyor@dot-ing.hu

Mindenféle házimunkát, idősgondo-
zást vállalok ott lakással. Tel.: 06-70/516-0079.

OKTATÁS

Pénztárkezelő és valuta-
pénztáros OKJ-s képzés 
indul 2015. április 11-én, 4 alkalommal
(szombatonként).
Jelentkezési határidő: 
2015. március 27.
Érdeklődés: TIT Győr, Szent István út 5. 
96/ 525-060, 06-70/321-3763.
gyor@titpannon.t-online.hu
www.titpannon.hu

(3nyelvű)
Oklevelet adó

MASSZŐRKÉPZÉS
indul Győrben április 11-én

Ára: 39.000 Ft (részletfizetés)
Érdeklődni: 06-70/369-8655.

Fnysz: 00777/2012

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

TÁRSKERESÉS
Urak, várnak a „Tavaszi hóvirágok!" Csak le kell
szedni őket! Hívd az Igényes Társkeresőt. 06-
30/369-7305

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát. Felesleges
holmit elszállítok. Akár az egész lakás üríté-
sét is vállalom. Tel.: 06-70/500-1291.

Frissítő-relaxáló és tantrikus masszá-
zsok, Pápán masszőr hölgytől. Tel.: 06-30/258-
2703. Hívható: 1200–2000-ig

Mindennemű kárpitozást vállalok
ingyenes felméréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Tetők javítása, szigetelése, bádogos-,
ács-, kőművesmunkák végzése. Tel.: 06-
30/355-6991.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok készí-
tése, felújítása. Tel.: 36-30/313-2351. www.iro-
nart.hu. e-mail.: ironart@ironart.hu

Fakivágás, gyökérkivétel, ásás,
metszés, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, ka-
szálás! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Győrben élő idősek otthoni ápolá-
sát, gondozását vállalja nagy gyakorlattal ren-
delkező, középkorú nő. Hívjon bizalommal!
06-30/451-5367

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatosmun-
kák, ajtó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/ 223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásáról, lakásából,
ill. udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB
Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, herendi és Zsolnay-porcelánt,
ezüsttárgyakat, könyveket, antik órákat,
szőnyeget, teljes hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

Kópé Börze! Használt baba- és gyer-
mekholmik vására. 2015. 03. 21-én 9–12-
ig. Herman O. u. 22. (Vásárcsarnoknál). Infó:
facebook/kopebababorze

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést (náci,
Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat, fest-
ményeket, pénzérméket, képeslapot és tel-
jes hagyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

INGATLAN
Rábapatona központjában 1788
nm-es, összközműves építési telek eladó. Tel.: 06-
70/451-1592.

LAKÁSCSERE
Győri panel garázsra cserélném écs-
hegyi kertes kisházam. Tel.: 06-20/390-47-85.

Bécsi kapu téri határozatlan bérleti szer-
ződéses, 75 nm-es, térre néző lakást nagyobb, ha-
sonló jogállású vagy saját tulajdonúra cserélnék.
Tel.: 06-30/937-0804.

Adyvárosi, 2 szobás 55 nm-es, összkomfor-
tos, felújított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 55–63 nm-es, 3 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 457.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 2 szoba, 49 nm-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses, teljesen felújított
lakást cserélne 1+2 fél vagy 3 szobás, határozott-ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakásra. Szigeti, újvá-
rosi, Bán Aladár utcai kivételével. (Hirdetésszám:
315.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, egy szoba, 29 nm-es, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 1+fél
szobás, gázkonvektoros bérleményre. (Hirdetés -
szám: 317.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, távfűtéses,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, határozott vagy határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. (Hirdetésszám: 320.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 34 nm-es, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 1-2
szobás, maximum 50 nm-es, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. Zuhanyzós fürdőszoba kizárva. (Hir-
detésszám: 324. ) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 33 nm-es, távfűtéses, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 2 szobás, 40-
50 nm-es, határozott, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. Tartozás megfizetését 300 Ft-ig vállalna. (Hir-
detésszám: 325.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

Helye:
Pattantyús Ábrahám Géza

Ipari Szakközépiskola és ÁMK,
Gyôr, Ikva u. 70.

Ideje:
március 23-án hétfôn, 11–18 óráig
március 24-én kedden, 9–17 óráig

12 havi kamatmentes részletre
megvásárolhatóak 

készpénzes vásárlás esetén
100.000 Ft felett 30% kedvezményt 
100.000 Ft alatt 40% kedvezményt

adunk

A+B GALÉRIA
Pécs

www.apluszbgaleria.hu
06-70-771-6654

Utazásszervezôet keresek 
www.fireflies.blog.hu

FESTMÉNYVÁSÁR
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Csütörtöktől szombatig rendez-
ték Győrben a női kosárlabda
Magyar Kupa nyolcas döntőjét,
amely egyben a főpróbája a
nyári magyar–román közös ren-
dezésű Európa-bajnokságnak
is, hiszen középdöntős mérkőzé-
seket az Audi Arénában is ren-
deznek majd. A hivatalos meg-
nyitó ünnepségen Radnóti
Ákos, Győr alpolgármestere is
köszöntötte a csapatokat és kí-
vánt jó szórakozást a szurkolók-
nak. A hétvégi torna krónikája
győri szempontból…

CMB Cargo UNI Gyôr—ZTE 
Az elődöntős szereplésért harcolt

a CMB Cargo UNI Győr a ZTE elleni
összecsapáson. Nem volt egyszerű
feladatuk a zöld-fehéreknek, ugyanis
azt a Zalaegerszeget kellett felülmúl-
niuk, amely ellen a bajnokságban már
kétszer is kikaptak. Nem alakult túl fé-
nyesen az első negyed, legalábbis
győri szempontból. Nagyjából öt
perc után mindössze egy pontot si-
került szereznie Vajdáéknak, míg a
ZTE 9 kosarat is dobott. Aztán a hosz-
szú csendet Radocaj büntetőből szer-
zett pontja törte meg, ám akcióból
még mindig képtelenek voltak kosarat
szerezni a győriek. Vincze Viktória volt,
aki megtörte a rossz kez-
dést és az első kétponto-
sát dobta a Győrnek. Ez
az etap 10–15-ös zala -
egerszegi előnnyel
zárult. A második
szakaszra aztán
feltüzelték magu-
kat a Völgyi-lá-
nyok. 9–0-ás ro-
hammal alig 3 perc
alatt megfordították a
meccset, 19–15. Egálra
még sikerült felzárkóz-
nia a Zalaegerszegnek,
ám a nagyszünetre már
négypontos győri veze-
téssel vonultak a csapa-
tok. A folytatás is szorosan
alakult, olyannyira, hogy a
ZTE megfordította a találko-
zót. Küzdöttek Laklóthék be-
csülettel az egyenlítésért, ám
ez nem sikerült ebben a ne-
gyedben, 51–53-ról jöhetett
a záró felvonás. Parázs csata
zajlott a pályán, az izgalom-
ra nem lehetett panasza a
kilátogató szurkolóknak.
Nehezen, de sikerült Ra-
docaj kosarával 66–65-
re fordítani, ám még a
zalaegerszegiek sem

Negyedikek lettünk a kosárlabda Magyar Kupában
adták fel a meccset. Az utolsó perc-
ben Radocaj talán a mérkőzés leg-
szebb jelenetével felérő labdaszerzés-
sel, majd kosárral 72–70-re módosí-
totta az eredményt. Három másod-
perccel a vége előtt Vajda még két
büntetőt is dobott, ezzel végig kiéle-
zett csatában, 74–70-re nyert a Győr.

CMB Cargo UNI Gyôr—DVTK
Ahogy a ZTE, úgy a DVTK ellen is

borzasztóan kezdett a CMB Cargo UNI
Győr a női kosárlabda
Magyar Kupa elődöntő-
jében. Majdnem öt perc-
nek kellett eltelnie, hogy
győri kosarat láthasson a
közönség. Ivanovic törte
át a gátat és szerezte
meg az első pontjait a
zöld-fehéreknek. Aztán
úgy tűnt, sikerül elcsíp-
nie Vajdáéknak a fonalat,

legalábbis, ami
a pontok számát illeti. A

mérkőzést azonban to-
vábbra is a miskolciak
irányították. 21–11-
ről jöhetett a rövid pi-
henő. A második sza-
kaszban is a zöld-fe-
hérek futottak az
eredmény után. A ne-
gyed eseményeihez
egy sajnálatos sérü-
lés is hozzátartozik,
Horváth Bernadett
maradt lent a föl-
dön, és az orvo-
soknak hord -
ágyon kel-
lett le-

vinniük a pályáról a miskolci játékost.
Visszatérve a találkozóra, a folytatás-
ban sem alakult rózsásan a győri hely-
zet, bár hajtottak Laklóthék, ám a
Rasheedék tudták tartani azt a nagyjá-
ból tíz-tizenkét pontos különbséget,
amit kiharcoltak. Aztán a nagy-
szünetig ezt még tovább növel-
ték, így 47–27-es eredmény-
ről jöhetett a folytatás. A
győriek döntőről dédelge-
tett álma egyre távolabbi-

nak tűnt a harmadik negyed alatt. Nem
igazán sikerült közelebb kerülni a
DVTK-hoz, az etap nagy részében ma-
radt a 20 közte, csak a végére fogyat-
kozott meg, mindössze 5 ponttal az
előnyük. 65–50-ről jöhetett a záró fel-
vonás. Amelyben gyakorlatilag már
csak a pont-
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1. Uniqa Euroleasing Sopron 
2. Aluinvent DVTK Miskolc
3. PINKK Pécsi 424
4. CMB Cargo UNI Gyôr

különbség mértéke maradt a kérdéses.
Talán a mester Völgyi Péter is feladta,
legalábbis a negyed nagy részében már
csak a csapat legfiatalabb játékosait
küldte pályára. Végül 89–67-re győzött
a Miskolc, a győri hölgyek pedig a bron-
zéremért küzdhetnek tovább.

CMB Cargo UNI Gyôr—
PINKK Pécsi 424
Úgy tűnik, ki lehet mondani, hogy

a kezdés nem volt az erőssége a
CMB Cargo UNI Győr női kosaras
csapatának a Magyar Kupában. Hi-
szen sem a ZTE, sem a DVTK, sem a
PINKK 424 ellen nem volt hibátlan
Vajdáék rajtja. A bronzmeccs elején
még úgy-ahogy sikerült tartani a lé-
pést a pécsiekkel, ám a negyed végé-
re már 23–14-re vezettek Őriék. A
folytatás sem alakult jobban győri
részről, szépen folyamatosan lépett
meg a PINKK. Volt, amikor már
hússzal is mentek a pécsiek, ám a
nagyszünetre ezt sikerült 15-re ledol-
goznia a mieinknek. 40–25-ről jöhe-
tett a folytatás. A nagyszünet után
már jobban muzsikáltak a Völgyi-lá-
nyok, sikerült visszatérni a mérkőzés-
ben. Ezt az etapot 16–9-re nyerték
Laklóthék, így a záró felvonás 49–41-es
pécsi vezetésről jöhetett. Hiába küz-
döttek keményen a győri lányok, fo-
lyamatosan faragva a hátrányból,
már túl messze került a győzelem. Vé-
gül 65–58-ra győzött a PINKK Pécsi 424.
Ezzel a vereséggel, a negyedik hellyel
kellett beérnie a Völgyi-lányoknak a
Magyar Kupában. A harmadik a
PINKK Pécsi 424, a második a DVTK-
Miskolc, míg az első – története so-
rán hatodszor – a Sopron lett. 
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Lehet tôlünk tanulni
Dán szakemberek érkeztek Győrbe, miért is? 
Egy dán kollégám keresett meg Esbjergből.
Sok éve ismerjük egymást, 2005-ben voltam
náluk először, nagyon nagy paraúszó-verse-
nyeket rendeztek. Tavaly decemberben kap-
tam tőlük egy e-mailt, hogy találkozzunk. Ké-
sőbb kiderült, hogy a régióvezetőik szeretné-
nek átjönni Magyarországra, megismerkedni
az itteni rendszerrel, illetve azt, hogyan tudjuk
összeegyeztetni az oktatást az edzéssel. 
Mi az, amit tovább lehet nekik adni, amit tő-
lünk tanulhatnak?
Azt gondolom, hogy a magyar úszósportnak
a tradíciói és most már az infrastruktúrája az,
ami a világelitbe röpítheti, és ott tarthatja or-
szágunkat. Dániában, Ausztriában vagy Né-
metországban közel sincs ennyi, ilyen minő-
ségű klub, ahol tudnak készülni a versenyzők.
Példaként Hollandiában mindössze 4-5 főál-
lású edző van, Dániában sincsen sokkal több.
Nálunk viszont majdnem 116 csak azoknak a
kluboknak a száma, akik főállású úszóedzőt
foglalkoztatnak. Ami még szintén érdekes, az
a sporttámogatási rendszerünk, az, hogy gya-
korlatilag az eredményeidhez köthető a pré-
miumod, a megélhetésed és az előrejutásod.
Ez pedig az összes edzőt és versenyzőt arra
ösztökéli, hogy maximumon teljesítsen. A
nyugati demokráciákban, illetve jóléti álla-
mokban tulajdonképpen bármilyen munkát
végzel, mindenképp egy tisztességes fizetést
kapsz. Itt Magyarországon máshogy van,
jobbnak kell lenni a másiknál, és szerintem ez
hajtóerő. Ám ezt nem tudjuk, és nem is akar-
juk megtanítani nekik. 
Győri példát tudunk már felhozni nekik, tar-
tunk olyan szinten?
Abszolút. A Győri Úszó SE nemrég itt Győr-
ben megszerezte az első diákolimpiai arany-
érmét. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Buda-
vári István vezette utánpótlásprogram na-
gyon jól működik. Az 1500 gyermeket érintő
úszásoktatási program és a felmérők kihoz-
ták az első tehetségeket. A rendszer jó, az út
viszont hosszú, végig kell járni. Az első igazi
győri úszósztárok szerintem hat-hét év múlva
fognak megjelenni az úszósportban. 

Petrov Iván
a MÚSZ nyugat-
dunántúli
régiójának
vezetője

Az elmúlt fordulóban a MAFC II.
együttesét fogadta a Széchenyi Egye-
tem Győri KC a férfi kosárlabda NB I/B
nyugati csoportjában. Gombásék na-
gyon magabiztosan játszottak, és az
első két negyed alatt dobott ötven
pont megalapozta a mérkőzés hangu-
latát. A harmadik-negyedik etap alatt
sikerült közelebb zárkóznia a fővárosi-
aknak az egyetemistákhoz, ám Mol-
nár István időkérése alatt rendezte a
sorokat és innentől, higgadtan játszva,
a kezükben tartották a meccset a
széchenyisek. Ezzel a sikerrel egy
újabb apró lépést tettek a győriek a
legjobb nyolc közé kerüléshez, ám az
is igaz, hogy a bajnokság annyira kie-
gyensúlyozott, hogy Gombásék pél-

A Pécs együttesét fogadta az ETO-SZESE a férfi kézilabda NB I/B nyugati csoport-
jának 19. fordulójában. Ősszel bravúros döntetlent játszottak a zöld-fehérek ide-

genben a pécsiekkel, most ezt a jó teljesítményt szerették volna megismé-
telni a Rosta-legények idehaza.

Jobban kezdett az ETO-SZESE, amely a Pécs együttesét fo-
gadta hazai pályán az NB I/B nyugati csoportjának szombati
játéknapján. Az első 15 percben tartották a két-három gólos

előnyüket a zöld-fehérek. A folytatásban aztán a vendégek ha-
mar kiegyenlítettek, ám még jókor jött a hazai időkérés és Rosta

Miklós intelmei. Sikerült újra elhúzni, a 26. percben már négy is volt közte Petren-
kóék javára. A hajrá azonban hazai szempontból rosszul sikerült, hiszen újra egyen-
lítettek a vendégek, így 14–14-es döntetlenről jöhetett a fordulás. 

A második játékrészt is a zöld-fehérek kezdték nagyobb iramban. Már hárommal
is mentek a Rosta-legények, amikor a Pécs újra feltámadt és nemcsak kiegyenlített,
de a mérkőzés során először, a vezetést is átvette, 18–19. A folytatásban fej fej mel-
lett haladtak a csapatok. Az utolsó öt percre is még döntetlenről vághattak neki az
együttesek. Vogt Bence bravúrjainak is köszönhetően, már 29–27-re is vezetett a
Győr, amikor néhány érthetetlen játékvezetői ítélet után, a Pécs megfordította a ta-
lálkozót, így 29–30-ra nyert, és elvitte mindkét pontot Győrből.

A Győri Audi ETO KC
27–20-ra nyert a Metz
ellen idegenben, a női
kézilabda BL közép-
döntőjének utolsó for-
dulójában. Az már ko-
rábban kiderült, hogy
a zöld-fehérek ellenfe-
le a BL áprilisi negyed-
döntőjében a Vardar
Szkopje lesz.

Idegenben
is legyôzte
a Metz-et
a Gyôr

Magabiztos hazai siker

dául három győzelemre van-
nak a felsőháztól, viszont egy
kudarc esetén akár vissza is es-
hetnek a legalsó régióba.

Molnár István, a csapat szak-
mai igazgatója a mérkőzés után
úgy fogalmazott: „Az első negyed
nagyszerű dobóteljesítménye
meghatározta a mérkőzés végki-
menetelét. A MAFC kapaszkodott,
megpróbált mindent. Egyszer be-
látható – 6 pontos – közelségbe is
került, de ekkor újra megfelelően
koncentrált a csapat. Végül maga-
biztos, megérdemelt 105–89-es
győzelmet arattunk.”

Megint a végjátékon múlt
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A bridzs olyan kártyajáték, melyben
nem számít a szerencse. Szellemi
torna. A múlt héten rendezte meg
a Győri Bridzsklub a Vaday Péter-
emlékversenyt. Az első helyet: Both
Zoltán és Marosi Árpád szerezte
meg, a második Balogh Szabolcs
és Bíborka Tamás, a harmadik pe-
dig Horváth Péter és Kovács Imre.
A bridzs nem egyéni játék, négyen
játsszák. Két játékos párt alkotva
küzd egy másik pár ellen. A pár
mindkét tagja ugyanazért a célért
harcol, hogy minél több ütést sze-
rezzen. A bridzset 52 lapos francia
kártyával játsszák, joker nélkül. A
képen a győztes pár, középen Zalka
József elnök látható.

Gól nélküli döntetlent játszott a Győri ETO és
a Lombard Pápa a labdarúgó NB I 20. forduló-
jának záró mérkőzésén. Több helyzet adódott a
győriek előtt, mezőnyfölényben voltak a zöld-
fehérek, de nem sikerült a kapuba találniuk. 

Jobban kezdte a találkozót a Győri
ETO, az első percekben saját térfelére
szorította a Lombard Pápát, ám a me-
zőnyfölényt nem tudta kihasználni. Az el-
ső igazán komolyabb lehetőségre a 15.
percig várni kellett. Ekkor Priskin egy szép
labdaátvétel után lőhetett, de a kaput nem
találta el. A 22. percben a Győrből kölcsön-
ben Pápán játszó Völgyi választott váratlan
megoldást. Szögletből tekert kapura, de Poga-
csics védett. A 25. percben aztán elkezdődött
Szűcs Lajos bravúrsorozata. A vendégek ve-
terán kapusa ezen az estén mindent védett.
Kamber fejesét is.

A fordulás után is jobban kezdett az
ETO, de ziccerig csak a 60. percben ju-
tott. Pátkai ugratta ki Koltait, aki a ti-
zenhatoson belül került szembe az
utolsó akadállyal. Nem sokkal ké-
sőbb újabb Szűcs-bravúr követke-
zett, Pátkai lövését védte lábbal, majd
a 85. percben Priskin fejesét kézzel. A hajrában
az ETO felívelt labdákkal próbálkozott, de a pápai védelem nem hibázott, így
a találkozó gól nélküli döntetlenre végződött. Az ETO maradt a 10. helyen a
tabellán, és szombaton, a 21. fordulóban Dunaújvárosban lép pályára.

Győr-Moson-Sopron megye legna-
gyobb horgász szervezete, a közel két-
ezer taggal rendelkező Szigetköz Hor-
gász Egyesület március 1-jén tartotta
küldöttközgyűlését. A rendezvényt Bun-
kóczi Sándor elnök nyitotta meg. A
sportvezető beszámolójában ismertet-
te a horgászegyesület életében 2014-
ben történt legfontosabb eseményeket.
Az előző évben kiemelt dolog volt a te-
lepítés. Az egyesület tavaly, 13 millió fo-
rint értékben, 230 mázsa halat helyezett
ki vizeibe. Fontos teendő a halőrzés, a
Szigetköz Horgász Egyesület úgy kezdi
a 2015-ös évet, hogy megfelel a vonat-
kozó új előírásoknak. Esett szó a hor-
gászvizek kezelési jogairól. Néhány tó
esetében már van is megállapodás a jö-
vőre vonatkozóan. A 2015. évi jegykia-
dás elkezdődött, napjainkig mintegy
600 fő váltott engedélyt. Kovács Csaba
titkár ismertette az előző évben meg-
rendezett versenyek eredményeit, majd
részletesen beszélt a létszám alakulásá-
ról. Az egyesület 1912 fővel zárta az
évet. Pánczér Erzsébet gazdasági fele-
lős a pénzügyi adatokat tette közzé. Bo-
zsoki Csaba, a felügyelőbizottság elnö-
ke elmondta: az egyesület 2014-ben is
a törvényi előírásoknak megfelelően
működött. Balogh Gyulától, a fegyelmi

Szigetköz Horgász Egyesület küldöttközgyûlése
bizottság elnökétől a jelenlévők meg-
tudhatták: 2014-ben nem volt fegyelmi
ügy, ami legfőképpen a halőrzés és az
ellenőri munka magas színvonalának
köszönhető. A témához kapcsolódóan
Végső Attila rendőr alezredes, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapi-
tányság munkatársa biztosította a kül-
dötteket a további együttműködésről.
Takács Péter, a Sporthorgász Egyesüle-
tek Győr-Moson-Sopron Megyei Szö-
vetségének ügyvezető elnöke a MO-
HOSZ vezetésében történt változások-
ról, a megyei horgászlétszám alakulásá-
ról és a győri szövetség aktuális ügyeiről
adott tájékoztatást. A küldöttközgyűlé-
sen részt vett Szalay Ferenc, a Nemzet-
közi Sporthorgász Szövetség (C.I.P.S.)
elnöke. A hozzászólások között Debre-

ceni Márton méltatta az egyesület veze-
tőségének munkáját, Csonka Dezső a
vízpályázatok fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet, míg Németh Árpád a pontyfo-
gási lehetőségekről beszélt. A jutalma-
zások során „A Horgászegyesületért”
emlékérmet vehetett át: Kaszás József,
Kiss István, Újvári Károly, Szöllősi Antal,
Őry Csaba, Kozma Károly, Steigler Jenő
és Sárvári Tibor. Emléktárgy jutalom-
ban részesült: Tóth István, Szalai Gyula,
Molnár Ferenc és dr. Újvári Miklós. A
szavazáson az elnöki, a titkári, a gazda-
sági, a felügyelőbizottsági és a fegyelmi
bizottsági beszámolókat a küldöttek el-
fogadták, ezzel a 2015-ös évi munka
megkezdődött. 

Nagy Csaba

Nem hamis
kártyások

Több százan futottak

Szûcs mentette meg a Pápát

A héten rendezték meg
Győrben a városi mezei
futóversenyt. A diák -
olimpiai versenyen négy

korcsoportban méret-
tek meg a fiúk és a lá-

nyok. Korosztály-
nak és nemnek megfelelő-
en, hét távon. Az idei via-
dalon közel 500 lurkó húzott fu-
tócipőt egy jó mozgás kedvéért. Ki-
szabadulva egy rövid időre az iskola-
padból, mindenki keményen küzdött,
hogy elsőként érhessen célba. Végül
ez nekik sikerült…

I. korcsoport – fiú egyéni: Tollár Imre;
fiú csapat: Prohászka Ottokár Általános Is-
kola; lány egyéni: Tarr Kamilla; lány csapat:
Gárdonyi Géza Általános Iskola. II. korcso-
port – fiú egyéni: Bálint Barnabás; fiú csa-
pat: Gárdonyi Géza Általános Iskola; lány
egyéni: Jó Aliz; lány csapat: Gárdonyi Géza
Általános Iskola. III. korcsoport – fiú egyé-
ni: Marx Bálint; fiú csapat: Fekete István Ál-
talános Iskola; lány egyéni: Fejes Abigél;
lány csapat: Kazinczy Ferenc Általános Is-
kola. IV. korcsoport – fiú egyéni: Zeke Má-
rió; fiú csapat: Fekete István Általános Isko-
la; lány egyéni: Lendvai Luca; lány csapat:
Apor Vilmos Általános Iskola.



2015. március 20.   / + / 31

HIRDETÉS



HIRDETÉS

32 / + / 2015. március 20.


