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4. oldal Az iparűzési adó tíz-
százalékos csökkentése nagyon jó
döntés volt, a legjobbkor léptünk –
fogalmazott Borkai Zsolt polgár-
mester a megyei gazdasági ka-
marában tartott előadásán.

5. oldal Az idén további intézke-
déseket tesz a város a közterületek
rendezettsége érdekében. Erről
kérdeztük Radnóti Ákos alpolgár-
mestert és Truka Istvánt, a győri
közterület-felügyelet vezetőjét.

7. oldal Történelmi esemény helyszíne volt a közelmúltban váro-
sunk: egyszerre két „könnyező” kegykép is várta a zarándokokat.
A győri székesegyházban található kép mellett ugyanis rövid ideig a
görög katolikus templomban volt látható a máriapócsi Istenszülő
kegykép. Felekezettől függetlenül több százan voltak kíváncsiak az
értékes műtárgyakra. 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés, javítás.
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

Írásunk a 29. oldalon

Nemzetközi szintû kajak-kenu pálya épül

Pályát váltanak



Dr. Papp Lajos szívsebész pro-
fesszor lesz az Egészség-Piac
gyirmóti állomásának vendége,
aki többek között a rendszeres

testmozgás fontosságára hívja
fel a figyelmünket.

Március 28-án, a Gyirmóti
Művelődési Házban tart elő-
adást a professzor, aki fontosnak
tartja, hogy minél több fórumon
hívja fel a figyelmet egészségünk
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Városunk az idén is csatlakozik a
WWF Föld Órája kezdeményezésé-
hez, ezért szombaton egy órára
több épület is sötétségbe borul.

A világszervezet az idén már kilen-
cedik alkalommal hirdette meg a figye-
lemfelhívásnak szánt programot,
amelynek lényege, hogy a csatlakozók
egy órára lekapcsolják a világítást vagy
az egyéb, áramot fogyasztó készüléke-
iket. Az idén március 28-án 20.30 és
21.30 között a világ 162 országának

Az Ybl Miklós tervezte megújult Várkert Bazár került
a középpontba a Hild József Építőipari Szakközépis-
kola hagyományos konferenciáján, amely évek óta a
Győrhöz, és az intézményhez kötődő építészeknek és
építőmérnököknek, illetve a szakmai oktatásban részt-
vevőknek kínál hiánypótló programokat, találkozási le-
hetőséget. A Hild-nap idei támogatója és szakmai
partnere a Várkert Bazár épületegyüttes újjáépítését
is végző West Hungária Bau Kft. volt. A rendezvényen
a társaság képviselője díjat adott át a középiskola két
diákjának, akik a technikusok országos szakmai tanul-
mányi versenyén a döntőbe jutottak. 

A Kantharosz Alapítvány ötlete nyomán, hatodik al-
kalommal fonódott össze a zene és a bor jótékony
célból csütörtökön este. A Richter Teremben meg-
rendezett Kantharosz Gálán azért nyújtottak egy-
másnak kezet a civil szervezetek, hogy a befolyt be-
vételből nemes célokat, alapítványokat vagy éppen
magánszemélyeket, tehetségeket támogassanak.
Ebben az esztendőben a Lurkó Alapítvány, a Czinka
Panna Roma Kulturális Egyesület, a Gyárvárosi
Óvoda, a Szent Margit Alapítvány, valamint négy fi-
atal tehetség részesül a támogatásból. Mellettük a
közönség szavazatai alapján további egy pályázó
kap anyagi segítséget. Az álmok megvalósításában
a szervezők és a résztvevők mellett nagy szerepet
játszanak a támogatók is. Idén már az MKB Bank is

WHB-díjak a Hild-napon

Az egészség a szívügye
megtartásának fontosságára.
„Tudnunk kell, egészségünket
megőrizni sokkal egyszerűbb,
mint a betegséget gyógyítani!” 

Mindannyian testből, lélekből
és szellemből állunk. Ha egész-
ségesek vagyunk, testünk, szel-
lemünk, lelkünk harmóniában
van. Ezt a három pillért úgy kép-
zeljük el, mintegy háromlábú sta-
bil széket. Ha a szék bármely lá-
ba sérül, a szék megbillen, a har-
mónia megtörik. A pillérek nem
„csereszabatosak”: a test beteg-
ségét testi módszerekkel gyó-
gyíthatjuk, a lélek gyengeségét a
lélek ápolásával, a szellem erőt-
lenségére pedig szellemi megol-
dások szükségeltetnek. Minősé-
gi időt kell szánni e hármasság
harmóniájának megtartására –
vélekedik dr. Papp Lajos. „Foly-
ton rohanunk, ezáltal nincs időnk

önmagunkra. Ha viszont az or-
voshoz menni van időnk, sokkal
inkább időt kell fordítanunk az
egészségünk megőrzésére. A
szív és érrendszeri betegségek
kialakulásának oki tényezői kö-
zött élen jár a stressz. Legyen az
családi vagy munkahelyi problé-
ma, feszültség. A stresszes élet-
vitel olyan anyagokat termel a
szervezetben, amelyet szabad-
ban lévő mozgással tudunk legin-
kább fellazítani. Ehhez bizony ál-
dozatot kell hozni. Időt, energiát
kell szánni rá, de ez minden eset-
ben megtérül.”

A gyirmóti Egészség-Piac
szűrővizsgálatait március 27-én,
pénteken 16.00 órától rendezik,
dr. Papp Lajos március 28-án,
szombaton 17.00 órakor tart elő-
adást a Gyirmóti Művelődési
Házban.

Föld Órája: Az idén is kikapcsoljuk
több mint 7000 települése egy órán át
kapcsolja le épületei díszkivilágítását,
az éghajlatváltozás hatásai ellen való
küzdelem jegyében. A kezdeménye-
zéshez a győri önkormányzat is csatla-
kozik, ezért egy órára sötétségbe borul
a Városháza, a Jedlik Ányos híd, a Szé-
chenyi tér, a Rába-part – Várfal sétány,
de lekapcsolják a világítást a Káptalan-
dombon, a Bazilikánál is.

2007 óta minden márciusban egy
órára kialszik a díszvilágítás a világ leg-

több nagyvárosában. Néhány év lefor-
gása alatt a Föld Órája az ausztrál helyi
akcióból világméretű, több mint egy-
milliárd embert mozgósító önkéntes
mozgalommá nőtte ki magát. A
Sydney Operaháztól az Eiffel-toronyig
a világ ikonikus épületei sötétülnek el.

A világméretű akció szervezői arra
biztatnak, hogy minél többen álljunk a
jó ügy mellé, és szombaton egy órára
nélkülözzük a tévénket, gyújtsunk
gyertyát, ily módon fejezzük ki, hogy

Sikeres Kantharosz Gála a Richter Teremben
szponzorálta a rendezvényt. A Kantharosz Gála si-
kerét jelzi, hogy nemrégiben Presztízs-díjat kapott
az alapítvány, tavaly pedig csúcsbevételt értek el az
esten, hiszen több mint 8 millió forint gyűlt össze. A
gálán az ország csúcsborászai kínálták kereskedel-
mi forgalomban nem kapható nedűiket, az árveré-
sen különleges tételekre lehetett licitálni. Így a tokaji
Dereszla Pincészet 2000-es évjáratú ötputtonyos
aszújára, a töki Nyakas Pince 2007-es Pinot Gris-
jére, a Szigetköz Lelke Pálinkaház Vadgyümölcs vá-
logatására, a badacsonyi Istvándy Pince válogatá-
sára, a szekszárdi Bodri Pincészet válogatására, Ge-
re Attila villányi pincészetének 2008-as, 12 literes
palackba töltött Kopár Couvée-jére, valamint az eg-
ri Gál Tibor Pincészet válogatására.  

fontos számunkra a bolygónk jövője.
A Föld Órája a környezettudatosságra
hívja fel a figyelmet, egyben rámutat
arra, egy kis odafigyeléssel mi is sokat
tehetünk Földünkért. Ha feleslegesen
nem folyatjuk a csapot, lekapcsoljuk a
villanyt, ha kijövünk a szobából, vagy
elektronikus levelünket nem nyomtat-
juk ki, már hozzájárultunk környeze-
tünk megóvásához.

A kezdeményezésről még többet a
foldoraja.hu weboldalon tudhat meg!
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Lapunkban már többször beszámoltunk az Ott-
hon Melege program részleteiről. Az állam tízmil-
liárd forintos keretet fordít a pályázatok támoga-
tására, amelyből a társasházak energiahatékony-
ságának növelése érdekében a minimum 5, de
legfeljebb 60 lakásos, 1946 után épült, 2006.
december 31-ig kiadott építési engedéllyel ren-
delkező, távfűtéssel, házközponti fűtéssel vagy
lakásonkénti egyedi fűtéssel rendelkező lakóépü-
letek tulajdonosi közösségei igényelhetnek tá-
mogatást. 

A témában Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára, országgyűlési képvi-
selő elmondta, a program kihirdetése után Bor-
kai Zsolt polgármesterrel, Radnóti Ákos alpolgár-
mesterrel és Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselővel hirdettek fórumot a közös képvise-
lőknek, annak érdekében, hogy az érdeklődő la-
kóközösségek felkészültek legyenek a pályázatra.
Mint mondta, a győri tanácskozás nagyon sike-
res volt, hiszen az itt felmerült észrevételek közül
többet is figyelembe vettek a végleges kiírásnál.
Az egyik ilyen, hogy legyen kellő idő a felkészü-
lésre, ezért a pályázatok április 30-tól nyújthatók
be. „Fontos, hogy addigra a társasházak kész
anyaggal rendelkezzenek, hiszen a pályázatok el-
bírálása a beérkezés sorrendjében történik” –
mutatott rá Kara Ákos.

Borkai Zsolt polgármester az említett fórumon
egyébként azt emelte ki, hogy a város hagyományo-
san jól szerepel az energetikai pályázatokon, és se-

Jelentôs gyôri érdeklôdés az Otthon Melege programra
gítik a lakóközösségeket, hogy ez így is maradjon.
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő arra
világított rá, hogy a város lakosságának közel har-
minc százaléka él lakótelepeken, ezért fontosak
ezek a pályázatok.

Radnóti Ákos alpolgármester a tájékoztatón el-
mondta, a korábbi, panelépületekre vonatkozó pá-
lyázatokon a város valóban nagyon sikeres volt, an-
nak érdekében, hogy az új, már téglaépítésű társas-
házakra is vonatkozó program is hasonlóan ered-
ményes legyen, a győri önkormányzat minden se-
gítséget megad a lakóközösségeknek. Kiemelte, a
visszajelzések azt mutatják, hogy városunkból jelen-
tős az érdeklődés a lehetőség iránt, ami nem csoda,
hiszen az állami, maximum 50 százalékos támoga-
tás mellé az önkormányzathoz további, legfeljebb
25 százalékos támogatásért lehet pályázni, vagyis
az elszámolható költségek tekintetében akár 75
százalékos támogatás is elérhető. 

A politikusok egyébként minderről a Tihanyi Ár-
pád út 61–63-as számú lakótömb előtt beszéltek,
amely még a panelprogramban nyert támogatást,
és amelynek műszaki átadása a közelmúltban tör-
tént meg. A 60 lakásos épület felújításához az állam
mintegy 32, az önkormányzat pedig 25 millió forint-
tal járult hozzá.

Időközben elkészült az állami Otthon Melege prog-
ram honlapja, amely a https://zfr-th-2015.nfsi.hu cí-
men érhető el, míg a győri kiegészítő támogatás rész-
letei az onkormanyzat.gyor.hu pályázatok-felhívások
menüpontjából ismerhetők meg.

Lapunk megjelenésével egy
időben ülésezik a város közgyű-
lése, amelyen a képviselők dön-
tenek pályázatok kiírásáról, il-
letve a sportszervezetek és az
utánpótlás-nevelés fejlesztését
végző alapítványok támogatá-
sára szolgáló pályázati keret
felosztásáról.

Amennyiben a testület elfogadja az
előterjesztéseket, úgy a városban mű-
ködő civil szervezetek támogatására
25 millió forintos keretet biztosít az
önkormányzat a közösség érdekében
végzett, közcélú tevékenységeik elő-
segítésére, valamint működési feltéte-
leinek támogatására. A korábbi évek-
hez hasonlóan, az idén is 12 millió fo-
rintot biztosíthat a város a győri egy-
házi szervezetek támogatására. A
Győrben működő, korábban az önkor-
mányzat, jelenleg a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ által fenntar-
tott köznevelési intézmények szakmai
programjainak támogatására pedig
tízmillió forintot különít el az önkor-
mányzat. 

Civil, egyházi és oktatási 
pályázatokat írnak ki

A pénteki közgyűlésen születik
döntés a pályázati úton támogatott
sportszervezetek (kiemelt és nem ki -
emelt sportágak), valamint utánpót-
lás-nevelés fejlesztését végző alapít-
ványok támogatására szolgáló pályá-
zati keret felosztásáról is. A részletes
pályázati kiírások, a pályázati doku-
mentumok az onkormanyzat.gyor.hu
címen, a sportpályázatok támogatá-
sának felosztása a közgyűlési döntést
követően a sport.gyor.hu honlapon
lesznek elérhetők. Az egyesületeket
az önkormányzat levélben értesíti a
pályázatuk elbírálásáról.
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Az iparűzési adó tízszázalé-
kos csökkentése nagyon jó
döntés volt, a legjobbkor
léptünk – jelentette ki Bor-
kai Zsolt győri polgármes-
ter, aki a múlt héten a Győr-
Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara
vendége volt.

Mihalicz Antal elnök köszöntőjé-
ben ugyancsak dicsérte az ipar -
űzési adó csökkentését, bölcs és
salamoni döntésnek nevezte,
amelyet egy modern, innovatív,
jövőorientált város hozott – hang-
súlyozta a kereskedelmi és ipar-
kamara megyei elnöke.

Régóta hagyomány már Győr-
ben, hogy Borkai Zsolt az eszten-
dő első negyedévében ellátogat a
kamarába, s felvázolja a város előtt
álló legfontosabb feladatokat. 

Sokan irigylik a várost, a me-
gyét és a régiót – kezdte előadását
a polgármester, aki úgy vélekedett,
minden intézkedésnek a város jö-
vőjét kell szolgálnia, sosem eléged-
hetünk meg az elért eredmények-
kel, a lendület nem hagyhat alább.

A költségvetésről elmondta, azt
a képviselők elfogadták, Győr közel
38 milliárd forintból gazdálkodhat,
amelynek negyedét fejlesztésekre
fordítják. A következő évek egyik
legfontosabb feladata a 2017-es
győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválra való felkészülés, s az ahhoz
kapcsolódó fejlesztések kivitelezé-

Borkai Zsolt polgármester elôadása a kamarában

Tovább csökkenhet az iparûzési adó,
de még nincs itt az ideje

se, amelyeket az állam támogat. Az
önkormányzat ezért azokra az inf-
rastrukturális fejlesztésekre fog ki -
emelt figyelmet fordítani, amelyek
a lakosság komfortérzetét növelik,
legyen szó akár a Belvárosról vagy
a különböző városrészekről.

A gazdaságfejlesztés továbbra
is prioritást élvez Győrben, az ipa-
rűzési adót a legjobb időben csök-
kentettük tíz százalékkal, a város
gazdasága dinamikusan fejlődik –
jelentette ki a polgármester, aki

nem zárta ki annak lehetőségét,
hogy további csökkentés is szóba
jöhet. Még nincs itt az ideje, de
nem zárom ki a lehetőségét, hogy
tovább tudjuk csökkenteni, ezzel
pedig tovább segítsük és támo-
gassuk a helyi vállalkozásokat – fo-
galmazott a kamarában. 

Az intézményfelújításokról el-
mondta, azok az idén is folyta-
tódnak, 2015 a bölcsődék éve
lesz, komoly energetikai korsze-
rűsítésekre kerül sor, de jut az
oktatási és kulturális intézmé-
nyek felújítására is. Idén május-
ban átadják a Dunakapu teret. A
felújított teret bevonják a város
kulturális rendezvényeinek hely-
színei közé. 

Az egykori ifjúsági házról kifej-
tette, döntés még továbbra sin-
csen, hiszen minél szélesebb kör-
ben szeretné azoknak a vélemé-
nyét megismerni, akik a csendes
többséghez tartoznak és nem
politikai alapon fogalmaznak
meg véleményt. Zajlik ezért egy
nagy mintájú közvélemény-kuta-
tás a lakosság és az ifjúság köré-
ben, valamint a belvárosi keres-
kedők, szolgáltatók véleményé-
nek lekérdezése is. 

Mindig a legelégedetleneb-
bek a leghangosabbak, eddig is
mertünk dönteni – jelezte Borkai
Zsolt, aki elmondta, hogy nagyon
megosztó ez a téma, mindenki-
nek nem lehet kedvezni, de a
döntés akkor fog megszületni,
amikor felelősséggel kijelenthe-
tő, hogy a többség véleménye a
rendelkezésére áll.

A sporttámogatásról elmond-
ta, a fiatalok sportolása és a kie-
melkedően teljesítő csapatok to-
vábbra is számíthatnak a városra,
célként pedig azt fogalmazta
meg, hogy Győr két új létesítmé-
nye, a multifunkciós csarnok és
az uszoda minél több sportren-
dezvényt fogadhasson be. 

A gazdaságfejlesztés
továbbra is
prioritást élvez Gyôrben

A Vásárcsarnok emeleti galériáján találjuk a
Húsom Húsboltot, ahol a kínálatot immár a
húsvéti ünnephez igazították. A tőkehúsok
széles választéka mellett bőséggel válogat-
hatunk a füstölt áruból – avat be a részletek-
be Lőrincz László tulajdonos. Kérhetünk itt
többek között kötözött sonkát, füstölt tarját
és combot, parasztsonkát, csontos csülköt,
kolbásszal töltött tarját és dagadót. A hús-
piaci kínálatban szerepel a kedvező árú,
csont nélküli füstölt csülök, amellyel a házi-
asszonyok és a főzni szeretők jól járnak, hi-
szen aki ezt választja, csont nélküli színhúst
vihet haza. A csont nélküli csülök hamarabb
megfő, mint a csontos változat, illetve páco-
lásának specialitásából adódóan, ízvilága is
markánsabb. A Húsom Húsboltban kapha-
tó termékek közös jellemzője, hogy az alap-
anyag húsok magyar háztáji gazdaságokból
származnak, füstöléshez pedig bükkfát
használnak. Az üzletben húsvét előtt akciós
sertéshús is kapható.

Nyitva tartás:
keddtől szombatig 6–13 óra között,
vasárnap 6–11 óra között.

Húsom Húsbolt
a csarnokban

Csont nélküli csülök ....................1560 Ft/kg
Csontos csülök ............................1460 Ft/kg
Füstölt kötözött sonka ..................1890 Ft/kg
Füstölt comb ................................1890 Ft/kg
Füstölt tarja ..................................1890 Ft/kg
Parasztsonka ................................1890 Ft/kg
Kolbászhússal töltött tarja ..........1640 Ft/kg
Töltött dagadó és karaj ................1640 Ft/kg

Piaci kosár



A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

2015. március 27.   / + / 5

A versenyképesség korunk sza-
va, annyiszor elhangzik nap,
mint nap. Országok versenyez-
nek egymással, ki tud világcé-
geket beruházásra csábítani, s
persze országon belül is van ve-
télkedés, melyik város tud több
beruházót vonzani, amelyek
adót fizetnek, munkahelyet te-
remtenek, a városnak és polgá-
rainak tisztességes megélhe-
tést biztosítva.
Borkai Zsolt polgármester a
múlt héten a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában tartott előadást.
(Tudósításunkat a 4. oldalon ol-
vashatják.)  Olyan hallgatóság
előtt beszélt, akiknek a verseny-
képességet nem kell magyaráz-
ni, azzal kelnek, azzal fekszenek.
A globalizált világpiacon sok
esetben kínai vagy éppen indiai
céggel kell versenyképesnek
lenniük, amelyek még a ma-
gyarnál is alacsonyabb munka-
bérekkel kalkulálhatnak. Az óri-
ási konkurenciaharc közepette
is költségeket kell csökkenteni,
áraikat a piac folyamatosan lefe-
lé nyomja, aki látott már közel-
ről vállalkozást és vállalkozót,
pontosan tudja, mitől vannak
sokszor álmatlan éjszakáik.
Egy évvel ezelőtt a győri közgyű-
lés úgy döntött, csökkenti a vál-
lalkozások terheit, az iparűzési
adót tíz százalékkal mérsékli. A
vállalkozók a kamarai előadás
utáni hozzászólásaikban nem
titkolták, helyeslik a döntést, s
egyenesen szembe dicsérték a
polgármestert. Több pénz ma-
rad náluk, jut fejlesztésre, mun-
kahelyteremtésre, versenyképe-
sek tudnak maradni.
Győr is jól járt, adóbevételei a
csökkentés ellenére is nőttek,
versenyképes az új beruházók
számára. Az egy évvel ezelőtti
döntésnek csak nyertesei vannak
– derült ki a kamarai fórumon.
Győr továbbra is irigyelt, bezzeg-
város marad Magyarországon,
hallhattuk, amely nekünk, itt
élőknek nagyon is kedvünkre
való.  

Koloszár Tamás

Bezzegváros

szerző: papp zsolt
fotó: illusztráció

A mai közgyűlés elé kerülő
beszámolóból kiderül, a
győri Közterület Felügyelet
és Mezei Őrszolgálat tavaly
növelni tudta hatékonysá-
gát, az idén azonban továb-
bi intézkedéseket tesz a vá-
ros a közterületek rende-
zettsége érdekében.

Radnóti Ákos alpolgármester
egy hónappal ezelőtt épp a
Győrplusznak adott interjújában
jelentette be, hogy a városüze-
meltetés területén újszerű meg-
oldásokat is alkalmazni fognak,
növelni fogják a hatékonyságot,
de további intézkedések bejelen-
tésére is készülnek tavasszal. Az
egyik kiemelt terü-
let a köztisztaság,
közterületeink tisz-
tán tartása és a
z u g s z e m e t e l é s
meggátolása, illet-
ve a szabálytalan
parkolások vissza-
szorítása. Ezekben
gyors eredményre,
és a felügyelet határozott fellé-
pésére számít, mivel ez a győriek
elvárása is.

„Úgy gondolom, nincs szé-
gyenkezni valónk a köztisztaság
kérdésében, mégis ez az a terület,
amin mindig lehet javítani. Azt
szeretnénk, ha a turisztikailag
frekventált területek, a lakókör-
nyezetek és a peremterületek
egyaránt tiszták lennének” – fo-
galmazott kérdésünkre az alpol-
gármester, aki szerint a győriek
túlnyomó része igényes a környe-
zetére, de sajnos mindig vannak
olyanok, akik szánt szándékkal

vagy csupán nemtörődömségből,
de ártanak a városképnek, árta-
nak környezetünknek. Szükség
lenne a szemléletváltásra azoknál,
akik elkövetik a nagymértékű és
folyamatos illegális szemetelést,
illetve a szelektív gyűjtőbe sza-
bálytanul helyeznek el hulladékot.
Annak érdekében, hogy tovább ja-
vuljon a köztisztasági helyzet, a
Közterület Felügyelet két fővel
emeli meg munkatársainak szá-
mát, amellyel a szervezet az ellen-
őrzések hatékonyságát kívánja ja-
vítani. További változás, hogy a fel-
ügyelők jelenlétét a késő esti órá-
kig, illetve a hétvégére is kiterjesz-
tették, a város nagyrendezvénye-
in pedig kiemelt létszámban vesz-
nek majd részt, hogy biztosítsák a
programok és környezetük zavar-
talan rendjét. 

„Intézményünk legfontosabb
feladata a közterület rendjének
fenntartása – fogalmazott lapunk-
nak Truka István, a felügyelet veze-
tője, aki azt is elmondta, hogy a ta-
valy bevezetett, online alapon mű-
ködő, digitális rendszerű közterületi
ellenőrzési és nyilvántartási modul
jelentősen növelte a szervezet haté-
konyságát, a gyorsabb adminiszt-
ráció révén a közterületi jelenlét ide-
je, valamint a szabálytalan parkolás
miatti intézkedések száma 2013.
évihez képest közel duplájára nőhe-
tett. „Tendenciaként figyelhető meg,
hogy míg a Belváros zárt övezeté-

ben csökkent a közlekedési és par-
kolási szabálysértések száma, ad-
dig a város többi területén jelentő-
sen nőtt. A szabálytalanságok nagy
része a járdán történő várakozással,
a rakodási területek, valamint a
mozgáskorlátozottak számára
fenntartott várakozóhelyek elfogla-
lásával és a megállási tilalom meg-
szegésével függ össze. 2014-ben
több mint 5.300 gépjárművezető-
vel szemben kellett intézkedni, ezen
belül kerékbilincset 626 esetben
helyezünk fel, míg szabálytalanul
várakozó gépjárműveket 595 eset-
ben szállítottunk el. Az idén még in-
tenzívebbek lesznek az ellenőrzé-
sek annak érdekében, hogy vissza-
szorítsuk ezeket, a szabályosan
közlekedőket és a lakókat egyaránt
zavaró szabálytalanságokat.”

Truka István a köztisztasági fel-
adatokkal kapcsolatban kifejtette,
az illegális hulladékelhelyezés ese-
tében a problémát az okozza, hogy
a tettenérés nagyon nehéz, e nél-
kül viszont a legtöbb esetben nem
bizonyítható, hogy ki követte el a
szabálytalanságot. „Természete-
sen amennyiben ismertté vált a
szabálysértő kiléte, akkor a felelős-
ségre vonás nem maradt el. „42
esetben kezdeményeztünk sza-
bálysértési eljárást az elkövetőkkel
szemben, ebből 23 alkalommal
szabtunk ki helyszíni bírságot,
amelynek mértéke esetenként az
ötvenezer forintot is elérheti. 19
esetben tettünk szabálysértési fel-
jelentést, ilyen esetekben a pénz-
bírság a hatályos jogszabály sze-
rint akár 150 ezer forint is lehet.” A
szervezet vezetője végezetül el-
mondta, az önkormányzat által biz-
tosított létszámfejlesztés, és a ru-
galmasabb munkarend révén a fel-
derítési hatékonyság további javu-
lását várják. 

A gyôriek túlnyomó 
része igényes 
a környezetére

Még nagyobb figyelem
a város közterületeire



szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A határ közeli osztrák településeken egyre ki-
sebb az esély a nyelvtudás nélküli elhelyezke-
désre, a német nyelv minimum alapfokú isme-
rete szükséges bármely munka elvállalásá-
hoz. Egyre népszerűbbek ezért az álláskere-
sést elősegítő intenzív tanfolyamok, melyek-
kel viszonylag rövid idő alatt lehet felkészülni
a külföldi, illetve a hazai munkavállalásra.

Nem csak azok jelentkeznek ugyanis ezekre a kurzu-
sokra, akik külföldi munkavégzést fontolgatnak, a
nyelvtudás számos régiónkbeli cégnél is elvárt –
hangsúlyozza Hatos Hajnalka, a Hatos és Társa

Nyelviskola tulajdonosa, aki a gazdasági válság ki-
robbanása után indította az első munkavállalásra fel-
készítő csoportokat, felismerve az igényt: egyre töb-
ben keresik a gyors és hatékony segítséget a nyelv-
ismeret megszerzéséhez. Fontosnak tartja, hogy
ezek a kurzusok olcsóbbak legyenek, mint a hagyo-
mányos nyelvoktató tanfolyamok, hogy ezzel is támo-
gassák az álláskeresőket. A teljesen kezdőtől egé-
szen a haladó szintig el lehet jutni a három, egyen-
ként hatvanórás tanfolyam végigjárásával, illetve az
otthoni tanulással. „Az elején mindig tisztázom: csak
úgy lehet egy nyelvet elsajátítani, ha még legalább
ugyanannyi időt ráfordítanak otthon, mint a tanfo-
lyam időtartama, főleg a kezdőknél. A német ráadá-
sul az elején sokkal nehezebb, mint az angol” – mutat
rá Majorné Horváth Jolán nyelvtanár, aki a tanfolya-

mok elején felméri a résztvevők céljait, s az alapok
megtanításán túl az igényekhez igazítja a tananyagot.
A legtöbb jelentkező a vendéglátásban vagy a keres-
kedelemben szeretne dolgozni. „Sokan jelentkeznek
pincérnek, pultosnak, rengetegen mennek hotelek-
be, ahol bármit elvállalnak, zömük konyhán dolgozik
kisegítőként. Ők kevés nyelvtudással, egy kurzus
után mennek általában. Rengetegen jelentkeznek a
parndorfi outletbe, illetve a határhoz közeli gyárakba
vagy szezonmunkákra. A motiváció mindig a bér” –
számol be a tapasztalatairól a nyelvtanár és hozzáte-
szi, nem egyszerű már az elhelyezkedés, aki csak pár
szót beszél németül, kicsi az esélye, hogy Burgen-
landban dolgozzon, hiszen a cégek válogathatnak a
jelentkezők között, messzebb azonban még mindig
van remény kis nyelvtudással munkát vállalni. A tan-
folyamon felkészítik a résztvevőket az állásinterjúra,
önéletrajzot és motivációs levelet írnak. Majorné Hor-
váth Jolán a szóbeli kommunikációra nagy hangsúlyt
fektet, illetve fontosnak tartja, hogy az osztrák szó-
kinccsel megtűzdelve tanuljanak a diákok.

Kern Adrienn például saját vállalkozásban dolgo-
zik, s mint mondja, itthon kimerítették a lehetősé-
geiket, ezért nyitni szeretnének az osztrák piac felé,
s ehhez az angol nyelvtudása mellé a németet is
szeretné megszerezni. A kezdő tanfolyam elvégzé-
sén túl van, s jelentkezett az induló középhaladóra
is, utána pedig alkalmazottként próbál tapasztala-
tokat szerezni, hogy saját vállalkozást nyithasson.
„120 óra elvégzése után megvan a lehetőségem,
hogy elhelyezkedhessek egy cégnél. Komoly ener-
giabefektetéssel jár a nyelvtudás gyors megszerzé-
se, de a jelentkezők többsége eltökélt” – hangsú-
lyozza Kern Adrienn.
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Az ELSŐ
alkalom

mindenkinek
INGYENES!

SOHA NEM KÉSÔ!

INDUL az utolsó
TAVASZI FELNŐTT
úszásoktatás!
Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:
• 100% garanciával, szeretettel, kedvességgel folyik az oktatás, edzés
• A tanfolyam 16 alkalmas; hétfőn, szerdán, pénteken
19 órakor a győri Sátoros Fedett Uszodában tartjuk.

• Az úszástudás birtokában életük minősége pozitívan megváltozik
• Negyed évszázados tapasztalatok birtokában

módszereink mindig hatásosak!
• Más oktatási módszereket használunk a Vidra

Úszóiskolában, EZ a siker egyik tényezője!
• A régi rossz élményekből fakadó félelmek

2-3. alkalommal elmúlnak.
• Több edző foglalkozik

a felnőttekkel, egyéni
oktatásra is van mód!

• Minden orvos
minden panaszra
úszást javasol! VÁGJON BELE, NYÁRON ÚSZNI FOG!

Szeretettel várunk minden
jelentkezőt, csoportban is!

Egyre kisebb az esély
nyelvtudás nélkül
elhelyezkedni
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Történelmi esemény helyszíne
volt a közelmúltban városunk,
egyszerre két könnyező kegykép
is várta a zarándokokat. A mária-
pócsi Istenszülő kegyképe márci-
us 16-án érkezett, Magyarország
legnyugatibb görög katolikus
egyházközségébe. A kegyképet
felekezettől függetlenül több
száz helybeli és határon túli  hívő
fogadta,  dr. Pápai Lajos római
katolikus megyés püspök vezeté-
sével.

Először a város alpolgármes-
tere, dr. Somogyi Tivadar köszön-
tötte a kegyképet, amelyet a püs-
pöki áldást követően Polgári
László parókus, az egyházközség
megalapítója, Fekete András,

Papp György és Polgári Bence
atyák helyeztek el a Szent Miklós-
plébániatemplomban.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester köszöntőjében elmondta,
csak keveseknek adatott meg az
elmúlt 300 évben, hogy felkeres-
sék Máriapócsot, amely tíz éve
nemzeti kegyhelyünk is. Ezért is
nagy jelentőségű, hogy a kegy-
hely helybe jött. Az alpolgármes-
ter hangsúlyozta, ma a máriapó-
csi szűzanya jelentősége, üzene-
te nem a csoda és a szenzáció,
hanem az, hogy a vigaszt, a segít-
séget kérő zarándokok, akiket a
szükség vagy a hála idehoz, lete-
hetik terheiket, fájdalmaikat és vi-
gasztalást találnak.

A több mint 300 éves csoda-
tevő kegykép a feljegyzések sze-
rint 1696. november 4-én mind-
két szeméből könnyezett, a rend-

kívüli esemény kisebb megszakí-
tásokkal december 8-ig tartott. 

Másnap, március 17-én volt a
Győri Könnyező Kegykép ünne-
pe.  318 évvel ezelőtt reggel 6

órától 9 óráig véres
könnyek gördültek alá a
székesegyházban lévő
Szűzanya-kép szemé-
ből. A szentmise szóno-
ka Snell György eszter-
gom–budapesti segéd-
püspök volt, aki a 318
évvel ezelőtti képköny-
nyezés eseményét fel-
idézve elmondta, a cso-
da nemcsak a székes-
egyházat, hanem a vá-
rost is kegyhellyé tette.
Beszédében kiemelte,
Mária többször is könnyezett a
történelem során itt, Győrben is,
mégpedig azért, mert az édes-
anya könnye a legdrágább
könny: az a könny, amellyel övéi-
ért sír. A Szűzanya ma is könnye-
zik: siratja a hitük miatt üldözött
keresztényeket, ahogy három év-

századdal ezelőtt az ír népet vagy
fél évezrede a török hódoltság
alá került Magyarországot.

A Könnyező Szűzanya győri
ünnepe a hét végén a hívek bú-

csújával folytatódott, több száz
gyalogos zarándok érkezett a
győri székesegyházba, ahol
püspöki szentmisével, gyertyás
körmenettel, zenés köszöntő-
vel, keresztúttal, imaórákkal és
virrasztással hódoltak a kegy-
kép előtt.

Kegyképek ünnepe:
„A Szûzanya ma is könnyezik”
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KULTÚRA PROGRAMOK

Agárdy Gábor a színművészeten
kívül a festészetben is maradan-
dót alkotott. Ikonjaiból látható ki-
állítás a győri Múzeumházban.

A kilenc éve elhunyt színmű-
vész özvegye, Rácz Boriska aján-
lotta fel az ikonokat a győri közön-
ség számára, megtekintésre. A
tárlat megnyitóján meghatódva
mesélt férje sokoldalúságáról, ar-
ról, hogy a rendkívüli színészi te-
hetsége mellett, egész kicsi gyer-
mekkora óta festett. A kiállítás
pedig bizonyíték arra, hogy kivá-
ló ikonfestővé is fejlesztette ma-

Kétszáz éve született Rómer Flóris, bencés polihisz-
tor.  Az emlékév nyitányaként, az általa alapított mú-
zeumban látható kiállítás a tiszteletére. 

A tárlaton elsősorban azokat a tárgyakat állítot-
ták ki, amelyeket Rómer keze érintett, amelyek a sa-
ját gyűjtései voltak. Látható többek között olyan ró-
mai kori váza, amelyet személy szerint Rómer vitt be
a múzeumba, arról az ásatásról, ahonnan az előke-
rült. A kiállítás legizgalmasabb darabjai azok, ame-
lyek a tudós győri tevékenységével kapcsolatosak,
amelyek a városunkhoz kötődnek.

A tárlat az Apátúr-házban április 12-ig, hétfő ki-
vételével naponta 10–18 óráig látogatható.

Vállalkozásoknak ajánljuk

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

TRENDEK ÉS BRANDEK
a kkv-k világában! Április 2., csütörtök 15 óra

Ötletgazdákat várnak
együttműködésre a Széchenyi

Egyetemen (ÚT 114. terem)
Április 8. 10 órától

Keleti nyitás
célpiacok bemutatása
– az Öböl-térség országai
Exportfejlesztési célú tréning
Április 9. 9 órától

Magyar–szlovák
gazdasági fórum

és üzletember-
találkozó
Pozsonyban!

Kamarai busz indul.
Április 15. 7 órától

Adózásról, pénzforrásról
hiteles forrásból
Előadók minisztériumokból,
MNB-ből, KAVOSZ-tól, neves
adótanácsadóktól.
Az érdeklődőket Mihalicz Antal
kamaraelnök is invitálja
panelbeszélgetésre!
Április 16. 9 órától

Nők a műszaki pályán
HR-nap a kamarában. Április 23. 9 órától

FIGYELEM! 
Márciusban lejár az 5000 Ft-os

kamarai hozzájárulás
fizetési határideje!

Márciusban ingyenes
a BRNÓ-i vásárba
és üzletember-találkozóra
a regisztráció! (Tel.: 96/520-290)

A rábaközi népművészetet mutat-
ja be a Napóleon-házban szerdán
nyílt tárlat. Gerencsér Zsolt és
Tóth Ildikó kékfestő, Tóth Imre és
Tóthné Szalai Vali bőrműves, Án-
gyán Csilla és Káldi Károly faze-
kas, Kárpáti Erika mézeskalácsos,
Kasza Miklós csontfaragó, Ta-
kácsné Nagy Ani rábaközi hímző,
Tóth János fafaragó, Véghné Lő-

Rómer-kiállítás

Kikelet, kikelet

rincz Ágnes höveji csipkekészítő
munkáit láthatjuk a kiállításon. A
kiállított tárgyakon keresztül meg-
ismerhetjük a ma is élő népművé-
szetet.  Megtapasztalhatjuk azt a
munkát, amivel hiteles alkotások
születnek, amelyeken rajta van az
alkotó kézjegye, a készítőjének az
egyénisége.  Ezek a népművészeti
tárgyak, amelyek egyben a min-

dennapi használati tárgyaink is,
egyfajta metamorfózison átesve
felértékelődnek, jelentőséggel bír-
nak. Használatukkal kifejezhetjük
az egyediség iránti vágyunkat, a
környezet- és természettudatos-
ságunkat, az identitásunkat.  

Az utazó kiállítás május 3-ig
látogatható, hétfő kivételével 10
és 18 óra között. 

Agárdy ikonjai a Múzeumházban
gát. Agárdy Gábor munkáit meg-
találhatjuk többek között a Pan-
nonhalmi Főapátságban, a II.
Alekszij orosz pátriárka számára
ajándékozott művét a Danyilov-
kolostorban, a II. János Pál pápa
számára, Szent István királyról
készített ikonját pedig a Vatikán-
ban. Műveit 150 éves deszkada-
rabokra készítette, ikonfestő szí-
nekkel, ősi minták alapján, az ara-
nyozást Szász Endrétől tanulta.

A Győri Tavaszi Fesztivál kere-
tében rendezett tárlat április 3-ig
látogatható.
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VETÉLKEDŐ ARRABONA

A héten folytatódik az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Érdemes figyelni a Győr+ Televíziót is, hiszen
fontos részletek derülnek ki Győrről, amelyek segítenek a totók helyes megfejtésében!

1. „A hatvanéves győri röplabdasport
elindítóira Harnisch László, Iván Ti-
bor, Zsegora József tanítókra emlékez-
ve” állította ezt a táblát Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzata és Győr
Röplabda-társadalma 2007-ben. Hol
található a győri röplabdázás emlék-
táblája?

1. Széchenyi Egyetem
sportcsarnok

2. Tulipános Isk. tornacsarnok
x. Magvassy-sportcsarnok

2. Győrben a labdarúgás a népszerű
sportok közé tartozik. Az 1904-ben
alapított Rába ETO mellett több győri
labdarúgócsapat is szép sikereket ért
el. A Rába ETO csapata mikor nyert
először Magyar Bajnokságot?

1. 1963
2. 1982
x. 1983

3. Borkai Zsolt polgármester a Móra
Ferenc Általános Iskola után a Ber-
csényi Miklós Gimnáziumban tanult.
Európa-, világ- és olimpiai bajnokunk
melyik tornaszeren lett első a szöuli
olimpián?

1. nyújtó
2. lólengés
x. korlát

Hatodik forduló: 13+1 TOTÓ
4. 1887 tavaszán a „Gyöngyvér” nevű ha-
jóban evező csapat tagjai úgy döntöttek,
megalapítanak egy evezős egyletet, a klub
neve Győri Csónakázó Egylet lett. Győr
belvárosához közel, a Radó-sziget men-
tén a sétányt két győri sportemberről – dr.
Némethy Ernő és Mihálkovics Tivadar –
nevezték el. A jelenlegi jogutódja a Győri
Vízügy-Spartacus Evezős Klub. Melyik
évben nyert először országos bajnokságot
a klub felnőtt férfi 8-as csapata?

1. 1997
2. 2007
x. 2013

5. Magyarország a Mexikóvárosban
megrendezett 1968. évi nyári olim-
piai játékok egyik részt vevő nemzete
volt. Hazánkat 167 sportoló képvisel-
te, közöttük három győri kiváló sport-
emberrel. Kik voltak Ők?

1. Palotai Károly, Keglovich
László, Orbán Árpád

2. Keglovich László,
Kiss György, Sillai László

x. Balogh László, Karácsony
Gyula, Szabó László

6. Sok éves tradíció, hogy a vállalko-
zók az országos Prima Primissima-dí-
jak átadását megelőzően a megyék-
ben is jutalmazzák a művészet, tudo-

mány és sport legkiemelkedőbb kép-
viselőit. Ki lett 2014-ben Győr Príma-
díjasa a sportolói kategóriában?

1. Kovács Irén öttusázó
2. Petráhn Barbara atléta
x. Csay Renáta kajakozó

7. A Győri Audi ETO női kézilabdacsa-
pata Görbicz Anita vezetésével kétszer
egymás után (2013–2014-ben) lett a Baj-
nokok Ligája győztese. A magyar baj-
nokságban megszakítás nélkül mennyi
bajnoki címet szerzett a csapat?

1. 5
2. 7
x. 11

8. Jakabos Zsuzsa a győri rendezésű
EYOF „arca”, aki a Párizsban meg-
rendezett EYOF olimpiai bajnoka lett.
Az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válok sorában hányadik alkalommal
kerül megrendezésre 2017-ben váro-
sunkban ez az esemény?

1. 14
2. 17
x. 20

9. 2014-ben egy 4 pályás tekecsarnokkal
gazdagodott Győr városa. A tekézők ko-
rábban sok szép sikerrel örvendeztették
meg a győrieket. Kristyán Zsuzsa és Mráz

Iskola és csapat neve:

László, akik sportágukban összesen 7 vi-
lágbajnoki címet szereztek. Hol és mikor
nyert Mráz László világbajnoki címet?

1. 1984 Ljubjana
2. 1986 München
x. 1988 Budapest

10. Sztanity Zoltán 1976-ban a montreali
döntőben mindössze ötvenöt századmá-
sodpercen múlott, hogy nem lett olimpiai
bajnok. A sportág győri meghonosítása
után Ő volt az első legeredményesebb ver-
senyző. Melyik sportág képviselője?

1. kajak-kenu
2. úszás
x. evezés

11. 2014 évben a sportlövők a moszk-
vai EB-n világcsúccsal aranyérmet
nyertek. A csapat tagjai közül ketten,
Sike József és Boros László a Győri Lö-
vészklub versenyzői. Milyen verseny-
számban lettek bajnokok?

1. légpuska lövészet
2. futócél lövészet
x. sportpisztoly lövészet

12. Vági Miklós judoedző és elismert bí-
ró nevét viseli 2011 óta az a rangos nem-
zetközi utánpótláskorúak számára kiírt
verseny, amit Győrben rendeznek judo
sportágban. A kiváló sportember nevé-

hez másik sportág győri meghonosítása
is kapcsolódik. Melyik ez a sportág?

1. birkózás
2. karate
x. kendo

13. Győrött 1919. augusztus 13-án meg-
alakították a Győri Athletikai Clubot,
amely a második világháború után Győri
Dózsa néven működött tovább. 2012-ben
„A hagyományokra, a városrész korábbi
klubjainak értékeire támaszkodva szeret-
nénk egy huszonegyedik századi, mo-
dern egyesületet működtetni” – mondta
az GYAC akkori új elnöke. Ki Ő?

1. Földingné Nagy Judit
2. Klement Tibor
x. Jungi Csaba

13+1. 2014 őszén a magyar speciális olim-
pikonok remekül szerepeltek az Antwer-
penben rendezett Speciális Nyári Európa
Játékokon. A női labdarúgók aranykovács-
nak bizonyultak Belgiumban, ebben a csa-
patban öt győri játékos is pályára lépett.
Melyik győri iskola tanulói voltak Ők?

1. Bárczi Gusztáv Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola

2. Radó Tibor Általános Iskola
és Gyógypedagógiai Módszertan   

x. Győri Speciális Szakiskola

A játékosok a megfejtéseket áp-
rilis 9-ig adhatják le a győri Lá-
togatóközpontban (Baross út) ki-
helyezett gyűjtőládába.

Gazdaság, természeti környezet megoldókulcs: 1. x, 2. 2, 3. 1, 4. x, 5. 2, 6. 1, 7. 2, 8. 2, 9. x, 10. 1, 11. 2, 12. x, 13. 1, 13+1. 1

Összeállította: Pozsgai Péter sportügyi referens Győr Projekt Kft.

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények
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KULTÚRA HIRDETÉS

Próbálja ki a forradalmian új Intense Pulsed Light technológián alapuló
végleges szôrtelenítô eljárásunkat. Gyors eredmények, tartós hatás!

Seprûvéna, rosacea, értágulat, hajszálér-problémák? Az Intense Pulsed
Light technológia hatékony segítség a különbözô hajszálérelváltozások
kezelésére.

Egyedi, világszabadalommal védett technológián alapuló zsírbontás,
végleges orvosesztétikai zsíreltávolítás és bôrfeszesítés. Kezelések vé-
gén akár 15 cm körtérfogat-csökkenés, plasztikai beavatkozás nélkül.

Alakformáló kezelések, végleges szôrtelenítés és hajszálér- 
kezelések Gyôrben, a MediShape Esztétikai Szalonban

Bôvebb információ, bejelentkezés: +36-70/944-6482
medishape@zsireltavolitasgyor.hu Cím: Gyôr, ETO Park Élménysziget

www.zsireltavolitasgyor.hu

NYAKUNKON A NYÁR! KÉSZÜLJÖN FEL A JÓ IDÔRE!

Szinte azonnal elkapkodták az
összes jegyet a Madách Színház
Macskák című musicaljére, me-
lyet április 18-án hoz el a főváro-
si teátrum a győri Audi Aréná-
ba. Ezért az esti előadás mellett
aznap még egyszer eljátsszák a
világszerte elsöprő sikert arató
zenés darabot 14.30-as kezdet-
tel, s a győri színjátszás egyik
kedvencével, Nagy Balázzsal.

A macskabált minden évben egyszer
megrendezik, s erre összegyűlnek a
környék – nagyon is emberi tulajdon-
ságokkal felruházott – macskái, akik
eltáncolják és eldalolják az életüket.
T.S. Eliot angol költő Macskák könyve
című versciklusát zenésítette meg zse-
niálisan Andrew Lloyd Webber, és eb-
ből készült a fantasztikus, világsikerű
Macskák musical. A Madách Színház-
ban több mint harminc éve játsszák a
darabot, amelyre minden magyar szín-
házi rekordot megdöntve, eddig több
mint 1,5 millió néző vásárolt jegyet. Az
eltelt három évtizedben sok szerep -
osztást megért a Macskák: a különbö-
ző szerepekben összesen 190 mű-
vésznek tapsolhatott a közönség.

Ráadás Macskák Nagy Balázzsal
Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház
és a Madách Színház színésze 2007
óta tartozik a macskák közé, érzelmi
kötődése a darabhoz azonban sokkal

régebbre nyúlik vissza. „Egész kicsi
voltam, amikor a szüleim látták az elő-
adást, és amikor meséltek róla, na-

gyon misztikusnak tűnt, megfogott az
elbeszélésük. Mikor én is megnéztem
az előadást, teljesen elvarázsoltak a
macskabőrbe-szőrbe bújt figurák, s ez

az érzés máig tart, nagyon megszeret-
tem a művet” – árulta el a színész, aki
a falkavezér kandúr, Munkustrapp sző-

rébe bújva narrátorként foglalja keret-
be a történetet. „Az ország egyik leg-
régebbi előadásába bekerülni a híres
elődök után megtiszteltetés volt, máig
emlékszem a szereplőválogatásra,
amikor megnézett a rendező, Szirtes
Tamás tanár úr és Seregi László kore-

ográfus” – idézte fel Nagy Balázs és
hozzátette, a Macskákat a misztikum,
a humor és a fantasztikus zenéje emeli
a musicalek csúcsára. Mindenkinek
szól, a gyerekektől az idős korosztályig
bárki számára érdekes és izgalmas le-
het. Elmondta, a győri fellépést külö-
nös izgalommal várja, hiszen hazai pá-
lyán léphet a közönség elé. „Nagyon
örülök, hogy lesz ráadás a városban,
az esti előadásból azért maradtam ki,
mert a Csinibabát játsszuk akkor a
győri színházban.” (X)

A Macskákat a misztikum,
a humor és a fantasztikus
zenéje emeli 
a musicalek csúcsára



Az elsô igazi tóparti ottho-
nok lesznek Gyôrben: 21 új
lakás terasszal a víz felé.
2016 tavaszán beköltözhet-
nek a tulajdonosok. 

Rohanó életformánk mellett
nehéz „igazán jó” lakóhelyet
találni Győrben. Olyat, ami él-
hető, zöldövezeti, ugyanakkor
a város is karnyújtásnyira van.
A Tópart Liget 2016-tól beköl-
tözhető lakásai megoldást je-
lenthetnek azoknak, akik sze-
retnének igényes, egészséges
lakókörnyezetben élni. 
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Épül a Tópart Liget!
2016 tavaszára elkészül Győr legújabb,
és talán legkülönlegesebb lakóépülete.
Az egyedi adottságú terület régóta vár
már egy építőre. A Beruházó C. T. And
Partner Kft. a vízparti telekre 21 lakásos
társasházat álmodott meg, melyek kö-
zül 15 közvetlenül a tó felé néz, 6 pedig
oldalról biztosít rálátást a vízfelületre. A
régi Pápai út mentén, a Holt-Marcal
partján a csodálatos panorámatelken
hamarosan egy, a természettel harmo-
nizáló, a környék értékeit tovább gyara-
pító 21 lakásos társasház fog állni. A ház
terveit a Tervtanács elfogadta. Az előké-
szítő munkálatok elkezdődtek.

A Holt-Marcal közvetlen partján
felépülô elsô Tópart Liget ottho-
nok egyaránt közel lesznek a
Belvároshoz és a csodás pano-
rámát biztosító természethez.

A Tópart Liget 21 új otthona a benne
élőknek egyszerre nyújtja majd lehető-
ségként a természet közelségének va-
rázsát, és a város központjával vagy üz-
leti negyedeivel való könnyű kapcsolat-
tartást. A C. T. And Partner Kft. a vízparti
telekre olyan társasházat álmodott meg,
amely lehetőséget teremt a lakóinak ar-
ra, hogy Győrben teljesen egyedi pano-
rámát élvezhessenek a város legna-
gyobb és egyben egyik legszebb állóvi -
zére. A reggel és este is csodás látvány
lesz, de nyilván lényeges az is, hogy akik
majd ide költöznek, egy modern, a 21.
század külső- és belsőépítészeti meg-

oldásaival elkészült élettérben ta-
lálnak majd új otthonra. 

A lakásokat 60 m2 és 112 m2 kö-
zött alakítják ki úgy, hogy azok
minden, napjainkban jogosan
felmerülő, használói igényt kielé-
gítsenek. Az épület alagsorában
mélygarázs épül, a látogatóknak, a
családtagoknak, a vendégeknek pe-
dig földfelszíni parkolóhelyeket alakíta-
nak ki az építkezés során.

A lakások átlagosan háromszobásak
lesznek, jó belső elrendezéssel, a nagyon
praktikus és nagyon népszerű: egyterű
konyha-étkező-nappali megoldással. 

A Tópart Liget felső szintjén 3 db kétszin-
tes Penthouse típusú lakás épül. Ezek-
ben a még magasabb igényeknek meg-
felelő otthonokban, a felső szinten to-
vábbi két teraszkapcsolattal rendelkező
szoba és fürdő kap helyet. A nagyobb
sarki lakás rendelkezik a legkiválóbb ki-
látással. Itt a konyha, étkező, nappali és
két szoba is közvetlen tóparti kialakítású. 

A lakások mindegyike a tó felé néző te-
raszkapcsolattal rendelkezik, üveg er-
kélykorláttal a nappaliból is élvezhető
panoráma érdekében. A teljes lakópar-
kot csodálatos zöldövezeti rész veszi kö-
rül, így segítve a szabadidő igényes és
szép környezetben való eltöltését és a

Az ingatlanokkal
kapcsolatban érdeklôdni

Struhár Péternél
lehet.

Mobil: +36-30/348-8888
C.T. And Partner Kft. 

Cím: 9022 Gyôr,
Czuczor G. u. 18—24.

III. emelet

pihentető kikapcsolódást. A Tópart Li-
getben élni örömet, nyugalmat és min-
den nap újabb élményt jelent majd!

Szépség és minőség egy helyen!
Találja meg álmai otthonát nálunk!

A lakások várhatóan 2016 tavaszára
lesznek emelt szintű szerkezetkész ké-
szültségi fokon és 24.990.000 Ft-tól
vásárolhatók meg. 

A beruházó igény szerint természete-
sen a kulcsrakész kialakítást is vállalja
egyéni kérések alapján.

A minőségi kivitelezést a korábbi
munkáival már számos szép és igé-
nyes épületet létrehozó Gádor Kft. ré-
széről Szabó Máté végzi. A látványos
tervezést a Fényjel Stúdió – Pozsgai
Zoltán végezte.

Közel a természethez és Gyôr Belvárosához: Igényes otthonra találhat a Holt-Marcal mellett
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Ha az Ön gyermeke is sokat görnyed a számítógép előtt,
vagy a mai rohanó világunk életviteléből fakadó egészség-
ügyi problémákkal küzd, kérjük, mihamarabb keressék fel
gyermekorvosukat, vagy iskolaorvosukat, hogy
élhessenek a lehetőséggel!

További információk a Rába Quelle Fürdő elérhetőségein: 9025 Győr, Fürdő tér 1. Tel.: 96/514-900 • e-mail: titkarsag@rabaquelle.hu • www.rabaquelle.hu

INGYENES GYERMEK GYÓGYÚSZÁS - TÁJÉKOZTATÓ

18 év alattiak számára az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatásával – indokolt esetben –
önrész nélkül, INGYEN ELÉRHETŐ A GYÓGYÚSZÁS A RÁBA QUELLE FÜRDŐBEN!

Nyugdíjasok, figyelem! Egy kezelés 200 Ft a Rába Quelle
Gyógy-, Termál-, és Élményfürdőben!

2015. január 1-jétől a fürdő TB által támogatott balneo-
terápiás gyógykezeléseit (medencefürdő, iszappakolás,
víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő, gyógymasszázs,
kádfürdő, víz alatti sugármasszázs) az alábbi akciós áron
nyújtjuk: Abban az esetben, ha a maximálisan igényel-
hető, 60 db kezelést, tehát a 3 hetes kúrát igényli, úgy a
megszokott 26.250 Ft helyett most 12.000 Ft-ért (200
Ft/kezelés) veheti igénybe a szolgáltatásokat.

Mit kell tennie?
1. Keresse fel fürdőorvosunkat – dr. Nemes Tibor reumatológust- és írassa ki
a 60 db kezelést a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőbe. Időpont -
egyeztetés: a 96/514-905-ös telefonszámon. 2. A kiírt kezelésekkel jelentkez-
zen a fürdő recepcióján és regisztráltassa magát a kezelésekre. 
Fontos tudnivalók:
• A 60 kezelés 4x15 kezelésből áll (egy nap 4-féle kezelés 15 alkalommal)
• A kedvezmény csak érvényes nyugdíjasigazolvány (annak minden típusát el-
fogadjuk) vagy szelvény felmutatása mellett igényelhető.

Kérjen beutalót a gyermekorvostól vagy az iskolaorvostól
a panasz típusától függően a megfelelő szakrendelőbe. A
szakrendelőben írják fel a kezelést, vagyis a gyógyúszás pon-
tos menetét, az orvosi vizsgálat után, panasztól függően.

Milyen esetekben alkalmazható a gyógyúszás? 
• Mellkas- és gerincdeformitások 
• Ízületi betegségek 
• Túlsúly
• Krónikus légzőszervi problémák
• Szív és érrendszeri megbetegedések 
• Hiperaktivitás

Információk:
• A 18 év alattiak csoportos gyógyúszása hetente kettő

alkalommal vehető igénybe. 
• A kúra legfeljebb 52 kezelésből állhat és 26 hétig tarthat. 
• Évente kétszer vehető igénybe. 
• Az egyes foglalkozások ideje 45 perc.
• A Rába Quelle Fürdő gyógyúszás foglalkozásai
a sátras uszodában zajlanak.

Hagyományos magyar sonkákat kínálnak a
hétvégén a IX. Bábolnai Sonkafesztiválon,
ahol a látogatók garantáltan minőségi ter-
mékeket szerezhetnek be a húsvét előtti
hétvégén. A sonkaünnepet szombaton és
vasárnap a bábolnai lovaspálya mellett
rendezik, melyre a hazai gyártók színe-java
elhozza portékáit.

Debreceni Tibor, a Bábolna-Hús tulajdonosa közel
három évtizede foglalkozik sonkagyártással. A ha-
gyományos árukat azonban mindinkább a háttérbe
szorítja a tömegtermelés, esetünkben a gyorsérle-
lés, ezért a kisváros hentese a magyar sonka nép-
szerűsítésébe fogott. Egy pármai sonkáról szóló do-
kumentumfilm kapcsán jutott eszébe az ötlet, Bá-
bolnán is szervez az olasz és spanyol vidékeken már
oly népszerű sonkaünnepeket, hiszen a mi sonkánk
is legalább olyan ízletes, mint például a serranói. A
Bábolnai Sonkafesztivál 2007-ben debütált azzal a
céllal, hogy Magyarország sonkagyártóinak színe-
javát összegyűjtse, s a nagyközönségnek megmu-
tassa portékáikat. Debreceni Tibor két évre rá meg-
alapította a Magyar Sonkalovagrendet a termék vé-
delmezésére, a magyar sonkák szélesebb körben
való megismertetése, nemzetközi elismertetése

Sonkafesztivált rendeznek Bábolnán
A hagyományos magyar sonkát népszerûsítik a hétvégén

céljából, s a sonkával kapcsolatos hagyományok
életben tartásáért. „Húsvétkor például nem hiá-
nyozhat az ünnepi asztalról a főtt sonka, a legjobb
alkalom tehát az ünnep előtti hétvége a fesztiválra”
– hangsúlyozza a szervező, az eladott sonkák 60-70
százaléka ugyanis még mindig húsvét előtt fogy. Az
év többi részében, a tapasztalatok azt mutatják,
hogy a sonka kevésbé közkedvelt, pedig a sonkát
nyersen fogyasztva zöldségekkel kiváló nyári vacso-
ra lehet, és a sonkás ételekből számos ízletes fo-
gást készíthetünk.

A fesztiválra 15 sonkagyártó érkezik, többek kö-
zött Békéscsabáról, Szegedről, Bajáról, Pápáról és
Dánszentmiklósról, széles lesz tehát az esemény
sonkatérképe, szinte az ország minden területéről
érkeznek. A sonkakészítők meg is mérettetik a ter-
mékeiket a sonkaversenyen, melyen számít a kül-
lem, az íz, a szín, a szag és az állomány. „A hagyomá-
nyos sonkák között nem lehet nagy az eltérés, alap-
anyagban és a készítésben lehetnek csupán halvány
különbségek. Garantálom, hogy aki ellátogat a hét-
végén Bábolnára, csak kiváló minőségű, ízletes son-
kákat talál, és mindenki megtalálja az ízlésének
megfelelő árut” – szögezte le a szervező és hozzá-
tette, a lovagrend további célja a sonkák minőségé-
nek megtartása, a szabályok megteremtésének ki-

harcolása. „Azt látom, nem csak pénzkérdés, hogy
mennyi hagyományos sonka fogy Magyarországon,
hiszen a tehetősebbek inkább az olasz és a spanyol
sonkákat vásárolják, mert azt hiszik, hogy az jobb,
pedig a mi sonkánk nem rosszabb, csak más, és

még nem „trendi”. A céljaink eléréséig hosszú me-
netelés vár még ránk, de nem adjuk fel!” – hangsú-
lyozta végül Debreceni Tibor. (X)

A fesztivál részletes programját a www.sonkalovagrend.hu weboldalon találják.

Fotó: Hantos Péter
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Aufruf zur Handarbeitsbeschäfti-
gung für Erwachsene am 30. März
um 17 Uhr im Club der Dr. Kovács
Pál KOMITATSBIBLIOTHEK
UND GEMEINSCHAFTSRAUM
DER ZENTRALBILIOTHEK. So
langsam geht die Fastenzeit dem
Ende zu. Für den Feiertagstisch
kann farbiger Perlenosterschmuck
angefertigt werden, um damit den
Frühling zu begrüßen.

31,. MÄRZ 15 UHR: Vernisa-
ge der Ausstellung „Frühlings -
zauber” der Textilkünstlerin
Petőczné Szabó Márta im
Club der Komitatsbibliothek
und Zentralbibliothek. Die
Sammlung kann noch bis 14.-
April besichtigt werden.

WIEDER SIND ALLE INTE -
RESSIERTEN ZUM THEMA-
TISCHEN SPAZIERGANG am
28. März ab 9:30 Uhr eingeladen.
Im Zuge des Stadtbesichtigungs-
programmes „Multikul-Tour”
kommen die Teilnehmer an sol-
che Orte an den auch berühmte
Vertreter verschiedener Nationen
präsent waren und daran eine
Erinnerung hinterlassen haben,
um den Reichtum der kulturellen
Werte unserer Stadt noch zu ver-
gössern. Der Spaziergang be-
ginnt vor dem Rathaus.

Mit der „DER LENZ, DER LENZ”
eröffnet das Rómer Flóris Museum
für Kunst und Geschichte eine neue
vorübergehende Ausstellung im
Napoleonhaus. In der Sammlung
werden Andenken der Rabaközer
Volkskunst aus der Vergangenheit
bis heute präsentiert.

GELÄNDELAUF in Győrújbarát am
29. März ab 9 Uhr für Kinder und Er-
wachsene, die gerne Sport treiben
und laufen. Nominierungen  sind
möglich für: 800 m Kinderlauf, 3 km
BierCrosslauf, 7 km und 14 km Ge-
ländelauf. Mehr zum Programm und
zur Nominierung: infogyor.hu oldalon,
oder unter den Telefonnummern
20/338-71-04 odeer 70/967-77-94.

Im VASKAKAS-PUPPEN -
THEATER können sich Klein
und Gross am 28.März das Pup-
penspiel „Dödölle” und am 29.
März um 11 Uhr die Vorstellung
„Hatschikönig” ansehen. Vor der
Sonntagsvorstellung werden die
Kinder um 10 Uhr mit einstim-
menden Spielen erwartet.

Am 30. März findet um
18:15 Uhr in der Magvassy
Mihály Sporthalle die 1.Bun-
desligabegegnung im Män-
nerfutsal zwischen RÁBA
ETO – Dunaújváros statt.

Török Bódog FRAUEN-
HANDBALL-UNGARI -
SCHER POKAL VIER-
TELFINALE am 28.-29.
März in der Audi-Arena.
Am Samstag messen sich
um 15:45 die Mannschaf-
ten FTC und MTK, Um
17.45 Uhr Győri Audi ETO
KC gegen Érd. Sonntag,
13.45 Uhr spie-
len die Man -
s c h a f t e n
um Bronze,
um 15:45
folgt das
Finale. 
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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

Kikelet, kikelet címmel a Ró-
mer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum új időszaki tárlata
nyílt a Napóleon-házban. A tár-
lat a rábaközi népművészet tár-
gyi emlékeit mutatja be régtől a
jelenig.  

MARCALVÁROSI HÚSVÉT-
VÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
címmel, színes programokkal
várják a gyerekeket és szüleiket
április 2-án 15.30 órakor a Ko-
vács Margit-iskolában. A ren-
dezvényen kézműves játszóház-
zal, arcfestéssel, csillámtetová-
lással várják az érdeklődőket,
utána pedig 17.15 órától Ková-
csovics Fruzsina „Elfeledett mé-
zescsók" című interaktív kon-
certje színesíti a programot.

PETŐCZNÉ SZABÓ
MÁRTA TEXTILMŰ-
VÉSZ Tavaszi varázslat cí-
mű kiállításának megnyi-
tójára várják az érdeklődő-
ket március 31-én 15 óra-
kor a megyei könyvtár
Központi Könyvtárának
klubjában. A tárlat április
14-ig tekinthető meg.

AUGUST STRINDBERG JU-
LIE KISASSZONY című szín-
művét láthatja a nagyérdemű
március 28-án 18 órai kezdettel
az Újvárosi Művelődési Házban.
A darabot a Soproni Petőfi Szín-
ház művészei mutatják be.

KÉZMŰVES FOGLAL-
KOZÁSRA HÍVJÁK A
FELNŐTTEKET márci-
us 30-án 17 órakor a Dr.
Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtára
klubjába. A résztvevők az
ünnepi asztalra készít-
hetnek hímes, színes,
gyöngyös díszeket.

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZBA
VÁRJÁK A GYERMEKEKET
az Újvárosi Művelődési Házban
április 1-jén 16-19 óra között. A
foglalkozáson tojást festhetnek,
írókázhatnak, asztali díszeket
készíthetnek a kreatív látogatók.

BARANGOLÁS A MESÉK
BIRODALMÁBAN címmel,
Kozák Ágnes író, meseíró, a Győ-
ri Antológia Irodalmi és Művé-
szeti Alkotó Közösség tagja mu-
tatkozik be vetítéssel egybekö-
tött előadáson. A rendezvény áp-
rilis 1-jén 17 órakor lesz a me-
gyei könyvtár Központi Könyvtá-
rának klubjában. A HEGEDŰS A HÁZTE-

TŐN című musicalt lát-
hatják azok, akik ellátogat-
nak március 28-án 19 óra-
kor a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központba.
Chagall, a világhírű festő-
művész álmodta meg a
szakállas hegedűs figurá-
ját, aki egy kis falu házai
fölé emelkedve muzsikálja
el közössége álmait, szen-
vedéseit, megaláztatásait.

ISMÉT TEMATIKUS SÉTÁRA HÍV-
JÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET március
28-án 9.30 órától. Multi-kul Túra címet
viselő városnéző program során, olyan
helyeken járhatnak a résztvevők, amerre
különböző nemzetek jeles képviselői is
megfordultak és emlékül ránk hagytak
valamit, hogy ezzel a város kulturális ér-
tékeinek gazdag tárházát még tovább
bővítsék. A séta a Városháza elől indul.

„A HANGRAFORGÓ ZENG A FŰ KÖ-
ZÖTT” címmel versösszeállítást hallhat-
nak az érdeklődők a közelgő Költészet
Napja tiszteletére április 3-án 17 órától a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér klubhelyiségében. A klub vendé-
ge Gülch Csaba költő, újságíró.

AZ ANDRÁSSY LÁNYOK – címmel
Kovács Lajos helytörténész előadásá-
ra várják azokat, akik érdeklődnek a
XX. század, a családtörténelem vagy
éppen az arisztokrácia iránt. Az elő-
adás április 2-án 17 órakor kezdődik a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér klubhelyiségében, mely-
nek aktualitását az adja, hogy a közel-
múltban jelent meg Andrássy Ilona
grófnő „Mindennek vége" című első vi-
lágháborús naplója. 
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁRCIUS 28., SZOMBAT
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból... 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Csodabo-
gár 06:25 Vágtass velem! 07:00 Hír-
adó 07:10 Sporthírek 07:30 Család-
barát 09:00 Boxutca 09:40 Forma–1
11:30 Hazajáró 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Műkorcsolya és
jégtánc – világbajnokság – 2015.
15:10 Térkép 15:45 Szerelmes föld-
rajz 16:25 Noé barátai 17:00 Gaszt-
roangyal  18:00 Híradó 18:30 Sze-
rencseSzombat 19:25 Nero Wolfe rej-
télyei  21:10 A holnap markában 
23:15 Müpart Classic 01:20 A hata-
lom árnyékában 

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
09:50 Ízes élet  10:10 Teleshop
11:00 Kalandor 11:20 a'la CAR 
11:55 Trendmánia  12:25 Brand-
mánia  12:55 Street Kitchen 13:25
A nagy svindli  14:25 Glades – Ten-
gerparti gyilkosságok  15:25 Só-
lyomasszony  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:20
Őrült, dilis, szerelem.  21:30 21
Jump Street – A kopasz osztag 
23:40 Nyomodban a halál  01:25
Menekülés a rejtelmes szigetről 

04:20 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  10:25 Ízig-vé-
rig nő  12:20 Tűsarok  12:50 Vil-
lám Spencer, a karibi őrangyal 
13:50 Walker, a Texas-i kopó  14:50
Walker, a Texas-i kopó  15:50 A há-
zibuli folytatódik  18:00 Tények
19:00 Jurassic Park 2. – Az elveszett
világ  21:45 Vejedre ütök  00:15
D-Tox  01:45 Sportos 01:55 90210
 03:00 13-as raktár  03:45 A fér-
jem védelmében 

04:15 Műsorszünet 05:05 GSG 9 –
Az elit kommandó  05:50 TV-Shop
06:25 Trendközelben 06:50 Vérmes
négyes  07:15 Vérmes négyes 
07:40 Christine kalandjai  08:05
Christine kalandjai  08:35 Férjek
gyöngye  09:05 Velem vagy nélkü-
led  11:05 Monk – Flúgos nyomozó
 12:05 Csengetett, Mylord? 13:10
Csengetett, Mylord? 14:15 Gyilkos
számok  15:10 CSI: A helyszínelők
 16:10 Halálosabb iramban 
18:20 A cápa  21:00 Pitch Black –
22 évente sötétség  23:15 Sparta-
cus: Bosszú  00:25 Spartacus:
Bosszú  01:35 Egy nap a világ
02:00 A Skorpiókirály 3. – Harc a
megváltásért  03:50 Műsorszünet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:00 Civil kurázsi (ism.) 18:30 Hello
Győr! (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:05 Szabadhegyi ta-
lálkozások 21:15 Zooo+ (ism.) 21:50
Konkrét (ism.) 22:10 Erzsébet út
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:50 Ké-
pújság   

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
DUNA TV
05:10 Hajnali gondolatok 05:13 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 05:35 A
sokszínű vallás 05:50 Biblia és iroda-
lom 06:00 Isten kezében 06:30 Kato-
likus krónika 07:00 Híradó 07:10
Sporthírek 07:20 Engedjétek hoz-
zám a gyermekeket 07:25 Reformá-
tus ifjúsági műsor 07:35 Baptista ifjú-
sági műsor 07:45 Unitárius ifjúsági
műsor 07:55 Református magazin
08:30 Forma–1 11:10 Magyar elsők
11:30 Hagyaték 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Műkorcsolya
és jégtánc világbajnokság – 2015.
15:05 Forma–1 18:00 Híradó 18:25
Magyarország, szeretlek!  19:25
Kossuthkifli  20:20 Labdarúgás
23:05 Meghalt egy ember  00:55
Himnusz 01:00 Virágzó Magyaror-
szág 01:20 Vágtass velem! 01:50
Csodabogár 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Glee – Sztárok leszünk!
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:35 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:30 Top Shop 07:00 Kölyökklub
10:10 EgészségKalauz  10:35 Te-
leshop 11:30 A Muzsika TV bemutat-
ja  12:00 4ütem  12:30 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
13:00 Házon kívül  13:35 Csalá-
dom és egyéb emberfajták  14:00
Mit műveltél? 15:55 Bokszból jeles
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cob-
ra 11  19:50 Last Vegas  22:00
Fuss az életedért!  23:50 Portré 
00:25 Sörcsata  02:30 Odaát 
03:15 Odaát 

04:30 22-es körzet – A bűn utcái 
05:15 Mrs. Klinika  06:00 Időnyo-
mozó 06:25 Tv2 matiné 07:50 Nagy
Vagy, Győr! 08:40 ÁllatoZOO 
09:05 Több mint TestŐr  09:30 Ast-
ro-Világ 10:35 Stílusvadász  11:00
Stahl konyhája  11:30 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:25 Knight Rider 
13:30 Walker, a Texas-i kopó  14:30
Walker, a Texas-i kopó  15:30 Juras-
sic Park 2. – Az elveszett világ 
18:00 Tények 19:00 Rio  21:00 A
boldogító talán  23:10 Elcserélt
életek  02:05 Sportos 02:20 Sue
Thomas – FBI  03:05 Sue Thomas
– FBI  03:50 Zsaruvér 

06:15 Vérmes négyes  06:40 Chris-
tine kalandjai  07:05 Christine ka-
landjai  07:30 Férjek gyöngye 
07:55 Férjek gyöngye  08:25 Férjek
gyöngye  08:55 Férjek gyöngye 
09:30 Férjek gyöngye  10:05 Egy
nap a világ 10:35 Trendközelben
11:05 Csengetett, Mylord? 12:10
Csengetett, Mylord? 13:15 Gyilkos
számok  14:15 CSI: A helyszínelők
 15:10 A cápa  17:50 A Skorpióki-
rály 3. – Harc a megváltásért  20:00
CSI: New York-i helyszínelők  21:00
CSI: New York-i helyszínelők  21:55
Már megint egy dilis amcsi film 
23:50 Velem vagy nélküled  01:50
Trendközelben 02:15 Férjek gyön-
gye  02:45 Férjek gyöngye 
03:10 Férjek gyöngye  03:35 Fér-
jek gyöngye 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:05 Konkrét (ism.) 09:20 Er-
zsébet út (ism.) 10:10 Konkrét (ism.)
10:25 Civil kurázsi (ism.) 11:00 Kép -
újság 18:00 Zooo+ (ism.) 18:30 Hello
Győr! (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:50 Konkrét (ism.) 20:05 Épí-tech
20:30 Made in Hungary (ism.) 20:45
Konkrét (ism.) 21:00 Győri7 (ism.)
21:50 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 30., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Roma Magazin 06:25 Domovi-
na 07:00 Híradó 07:10 Sporthírek
07:20 Mesélő cégtáblák 07:55 A vi-
lág kertjei 08:05 Jamie 15 perces ka-
jái 08:35 Don Matteo  09:30 A szen-
vedélyek lángjai  10:30 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 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 18:35 Don Matteo 
19:40 Hölgyek öröme  20:35 Kék-
fény  21:35 Az On The Spot bemu-
tatja: Egy gádzsó utazása Romanisz-
tánban  22:35 Hogy volt!? 23:30
Trans Duna  00:25 Himnusz 00:30
Meghalt egy ember  02:20 Magyar
elsők 02:35 Szerelmes földrajz 03:10
Világvédett lehetne 03:25 Pannon
expressz 

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 8:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:40 Ízes élet  13:00 Reflek-
tor  13:15 Agymenők  13:40 Fó-
kusz  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  22:15 RTL
Klub Híradó 22:40 Döglött akták 
23:45 Magyarul Balóval 00:20 Chuck
 01:20 Reflektor  01:35 Furcsa pá-
ros  02:15 Teresa  03:10 Teresa 

04:40 Stahl konyhája  05:05 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
06:20 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:25 Stahl konyhája
09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 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
Atomtámadás  00:30 Tények Este
01:15 Aktív  01:35 Sportos 01:50
EzoTV.hu 02:55 Elit egység  03:40
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 
09:05 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 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 
22:00 CSI: New York-i helyszínelők 
23:00 Gyilkos számok  23:55 Halál-
futam 2.  02:00 Nyomtalanul Belgi-
umban 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Győri7
(ism.) 09:15 Hello Győr! (ism.) 09:45
Erzsébet út (ism.) 10:35 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Kamarai magazin 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kamarai magazin (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai magazin (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kamarai magazin (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 31., KEDD
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból... 05:15 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Srpski Ek-
ran 06:30 Unser Bildschirm 07:00
Híradó 07:10 Sporthírek 07:20
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 15 perces kajái 08:40 Don
Matteo  09:40 A szenvedélyek láng-
jai  10:30 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:20 Lola  16:05 Charly, majom a
családban  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:20 Sporthírek 18:35 Don
Matteo  19:30 Rex felügyelő 
20:25 Önök kérték! 21:25 A hajsza 
23:05 Georges Bizet: Carmen 01:40
Himnusz 01:45 Az erőszak napjai 
03:25 Magyar elsők 03:45 Határtala-
nul 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 09:40
Reflektor 10:05 Top Shop 11:45 Aszt-
ro Show 12:40 Ízes élet  13:00 Ref-
lektor  13:15 Agymenők  13:40
Fókusz  14:10 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:25 A vihar  16:20 A sze-
relem 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 
23:10 Magyarul Balóval 23:45 Brand-
mánia  00:20 A főnök  01:20 Ref-
lektor  01:35 A Grace klinika 
02:20 EgészségKalauz 

04:25 Felejthetetlen  05:05 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:45 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Családi Titkok  13:50 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina titka
 15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:25 Fiorella  18:00 Hír-
műsor 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 02:05 EzoTV.hu
03:05 Szélcsend 

06:00 TV-Shop 06:35 A célszemély
 07:20 Monk – Flúgos nyomozó 
08:10 Monk – Flúgos nyomozó 
09:05 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 Fekete-
lista  17:05 Emberi tényező 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ v 19:35 Jim szerint
a világ  20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Halálfutam 2.  23:10 CSI:
A helyszínelők  00:10 Már megint
egy dilis amcsi film  02:00 Nyomta-
lanul Belgiumban  02:50 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  03:40
Műsorszünet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kamarai magazin (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kamarai magazin (ism.) 10:00 Képúj-
ság  18:35 Arrabona évszázadai
(ism.) 18:45 TV torna  19:00 Híradó
19:20 Sporthírek  19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Hello 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

ÁPRILIS 1., SZERDA
DUNA TV
05:20 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 08:40 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 18:35 Don
Matteo  19:35 Párizsi helyszínelők
 20:30 Szabadság tér '89 21:15 Fa-
pad  21:50 Grand Hotel  22:40
Aranymetszés 23:35 Mamma Róma
 01:15 Himnusz 01:25 William és
Kate – Egy álom valóra vált  02:50
Magyar elsők 03:10 Szerelmes föld-
rajz 

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 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:40 Ízes élet  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  22:40 RTL Klub Híradó 23:10
Házon kívül  23:40 Magyarul Baló-
val 00:15 Reflektor  00:30 Védd ma-
gad!  02:50 Teresa  03:30 Gálvöl-
gyi-show 

05:05 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 06:25 Té-
nyek Reggel 06:50 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
09:45 TeleShop 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  17:25 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Zsaruk  21:15 Éden Hotel
 22:35 A konyha ördöge  23:45
Lángoló Chicago  00:45 Tények Es-
te 01:30 Sportos 01:40 EzoTV.hu
02:45 Aktív  03:05 Hazugságok
gyűrűjében  03:50 Hazugságok
gyűrűjében 

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 
09:05 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 Emberi
tényező  17:05 Emberi tényező 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Jim sze-
rint a világ v 20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 V mint vérbosszú 
23:45 Gyilkos számok  00:45 Ösz-
szeesküvés-elmélet  03:10 Nyom-
talanul Belgiumban 

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

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Rondó 06:25 Kvartett 07:00
Híradó 07:10 Sporthírek 07:20
Charly, majom a családban  08:10
Jamie 15 perces kajái 08:40 A világ -
örökség kincsei 09:00 Krizmaszente-
lő nagycsütörtöki szentmise, Nagyvá-
rad 10:35 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:05 Lola  15:50 Charly, majom a
családban  16:40 Szerencse Híradó
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:20 Sporthírek 18:35 Don Matteo
 19:35 Szívek doktora  20:20
Fábry  21:35 Munkaügyek  22:05
Római helyszínelők – Árulkodó nyo-
mok  23:00 kult.hu  23:35 Horto-
bágy  00:55 Himnusz 01:05 A sze-
relem határai  02:55 Magyar elsők
03:10 Szerelmes földrajz

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 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:40 Ízes élet  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 CSI: Mi-
ami helyszínelők  22:15 RTL Klub
Híradó 22:40 Gyilkos elmék  23:40
Magyarul Balóval 00:15 V, mint ve-
szélyes  01:15 Reflektor  01:30
Titkok otthona  02:10 a'la CAR 
02:40 Trendmánia 

04:40 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka 09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
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 Sport-
os 01:55 EzoTV.hu 02:55 Életfogytig
zsaru  03:40 Életfogytig zsaru 

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 
09:05 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 Emberi
tényező  17:05 Emberi tényező 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Jim sze-
rint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Drakula  22:00 Össze-
esküvés-elmélet  00:50 Drakula
01:50 Gyilkos körzet  02:40 Gyil-
kos körzet  03:35 Nyomtalanul Bel-
giumban 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Jövőkép (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Jövő-
kép (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:35 Arrabo-
na évszázadai (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

ÁPRILIS 3., PÉNTEK
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból... 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 P'amende
06:25 Hazajáró 07:00 Híradó 07:10
Sporthírek 07:20 Charly, majom a
családban  08:10 Jamie 15 perces
kajái 08:40 Don Matteo v 09:40 A vi-
lágörökség kincsei 10:00 Nagypénte-
ki református istentisztelet 11:00
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:20 Lo-
la v 16:05 Charly, majom a családban
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:20 Sporthírek 18:45 Labdarúgó-
mérkőzés 21:00 Via Crucis 22:35 A
Passió  00:40 Himnusz 00:45 Roko-
nok  02:20 Magyar elsők 02:35 Sze-
relmes földrajz 03:15 Pannon exp-
ressz 03:45 Határtalanul magyar 

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 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show (élő) 12:40 Ízes élet 
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 A sár-
kány csókja  23:10 RTL Klub Híradó
23:40 Magyarul Balóval 00:15 Min-
den lében négy kanál  01:20 Reflek-
tor  01:35 Street Kitchen  02:00
Kalandor 02:20 4ütem  02:50 Tere-
sa 

04:25 Felejthetetlen 05:05 Csapdá-
ba csalva  05:35 Családi Titkok 
06:20 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:45 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
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
Frizbi Hajdú Péterrel  23:35 Grimm
 00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 02:00 EzoTV.hu
03:00 Ringer – A vér kötelez  03:45
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 Emberi
tényező  17:05 Emberi tényező 
18:00 Csengetett, Mylord? 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Jim sze-
rint a világ  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Halálos iramban: Tokiói
hajsza  23:10 Riddick – A sötétség
krónikája  01:30 V mint vérbosszú
 03:45 Gyilkos számok 

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 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV
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szerző: dr. hidvégi tibor
phd. belgyógyász,
diabetológus főorvos 
fotó: illusztráció

Hazánkban közel nyolcszáz ezer cukorbeteg él.  A hús-
véti ételek készítésénél figyelni kell, ha diabéteszes sze-
mély van a családban.

Tartsuk a megszokott napirendet
Ha a cukorbetegség kezelése során tabletták

szedésére, vagy inzulin injekció adására van szük-

ség, igyekezzünk a szokásos napirendünket (étke-
zési időpontjainkat) tartani. Autóval történő utazás-
kor, vagy távolabbi úti cél esetén mindig vigyük ma-
gunkkal szokásos gyógyszereinket, inzulint, vércu-
kormérő készüléket, szívószálas üdítőt és tartalék
élelmiszert az esetleges alacsony vércukorszint el-
hárítására. A vendéglátás során a figyelmes házi-
asszony előre érdeklődhet, mit fogyasztana szíve-
sen a cukorbeteg vendég. Nem helyes idegenek
előtt ebéd közben vércukorszintünket mérni, inzu-
lint beadni. Ha van lehetőség, vonuljunk félre, de so-
ha ne hagyjuk el szokásos napi rutinunkat. 

Fontos a mértékletesség
Jól oktatott cukorbeteg képes az inzulin adago-

kon változtatni, ha az ünnepek miatt kissé maga-
sabb értéket mér, éljen bátran a korrekciós dózissal,
de ne feledjen étkezés után másfél-két órával ismé-
telten vércukorszintet mérni. A terített asztal látvá-
nya és a kínálás nagy csábítást jelent, jó ötlet, ha
minden ételből egy picit veszünk, így vendéglátónk
is elégedett lesz, és nem érezzük kirekesztettnek
magunkat. Válasszuk a zöldségköreteket, salátákat
a húsétel mellé. Ha nem tudjuk elkerülni a kedves
kínálást a házi sütemények fogyasztása során, he-
lyes, ha megosztjuk a süteményt egy rokonunkkal,
ismerősünkkel. Kedves meglepetés, ha viszünk a
vendégségbe általunk készített, garantáltan cukor-
beteg számára is fogyasztható édességet. 

Életmódbeli tanácsok
Ne feledkezzünk meg a fizikai aktivitásról a pihenés

időszakában sem, jó lehetőség a szabadban együtt
játszani a gyermekekkel, sétálni a családtagokkal. Egy
kirándulás, városnézés emlékezetesebb lehet, mint a
zsúfolásig megterített asztal. A vércukorszint csökken
a mozgás hatására. Nem tiltott az alkoholtartalmú ita-
lok mértékletes fogyasztása, ez férfiak esetében 2,
nőknél 1 deciliter száraz bort jelent. A tömény szeszes
italok, pezsgő, sör, magas cukortartalmuk miatt káro-
sak a cukorbetegek számára. Az alkoholtartalmú ita-
lokat mindig étellel együtt fogyasszuk. Kis odafigye-
léssel előrelátással elérhetjük, hogy diabéteszes csa-
ládtagjaink nem érzik kirekesztettnek magukat az ün-
nepi asztal mellett, hiszen nincsen ma már „szigorú
cukorbeteg diéta” csak egészséges étrend, melyet
mindenkinek ajánlhatunk. 

A hét orvosi témája:

Húsvét cukorbetegként
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A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A fáradtság és a kimerültség a szervezet nor-
mális reakciója a szokatlan terhelésekre és a
kellő pihenés rendszeres elmaradására. 

Tünetek
Tünetei lehetnek a fáradtság, koncentrációs zava-

rok, közömbösség, fertőzések iránti fogékonyság, al-
vászavar, fejfájás, depresszió. Az orvosok szerint a la-
kosság mintegy 25 százaléka él krónikusan kimerülten
anélkül, hogy bármilyen szervi baja lenne. Súlyosabb
esetben a betegek alig képesek ellátni mindennapi
munkájukat.

Kialakulásának okai
A legújabb ismeretek szerint a lelki történéseknek

sokkal nagyobb szerepük van a krónikus kimerültség
kialakulásában, mint azt eddig feltételezték. Egyre
több embert bizonytalanság és félelmek gyötörnek.  A

A krónikus fáradtságról
ránk nehezedő teljesítménykényszer is szorongást
okozhat, hiszen nőként, anyaként és foglalkoztatott-
ként is a tökéleteset akarjuk mindig nyújtani. A kime-
rültségi szindróma egyfajta „vészfékként” funkcionál:
a lelkünk megálljt parancsol. Aki beteg, annak pihen-
nie kell, vagyis a megromlott egészségi állapot tökéle-
tes alibit szolgáltat ahhoz, hogy ágyban maradjunk.

Vétkes lehet a pajzsmirigy is
A pajzsmirigy a nyak elülső oldalán elhelyezkedő

belső elválasztású mirigy. Feladata annak a hormon-
nak a termelése, amely az anyagcsere-folyamatokat
szabályozza a szervezetben. Ha azt tapasztaljuk, hogy
lefogyunk, vagy éppen elhízunk, állandóan fáradtnak
és gyengének érezzük magunkat, vagy feszültek és
idegesek vagyunk, állapotunkért a pajzsmirigyünket
is okolhatjuk. Egyre több embernél megállapítható a
pajzsmirigy megnagyobbodása, golyva, strúma, kiala-

kulása. Ilyenkor legtöbbször jódhiány áll a háttérben.
Élelmiszereink ugyanis csak mintegy a felét tartalmaz-
zák annak a jódmennyiségnek, amelyre a pajzsmiri-
gyünknek a hormontermeléshez szüksége van.

Kezelése
A hiányzó hormont gyógyszeresen kell pótolni.

Golyva, strúma és jódhiányos pajzsmirigy-megbete-
gedések ellen legjobb, ha napi 200 mikrogramm jód
bevitelével védekezünk. Természetes jódforrások le-
hetnek a halak és a tenger gyümölcsei. A zöldségek és
gabonatermékek: spenót, rozskenyér, fehér kenyér,
zabpehely. A rendszeres testmozgás fejleszti az állóké-
pességet, frissességérzetet biztosít, így segítségével
csökkenthető a fáradékonyság. Sok páciens számolt
be arról, hogy mérsékelt terhelést jelentő mozgásfor-
mák, például séta, gimnasztika után jobban érezte ma-
gát. Ajánlatos a fizikai terhelést fokozatosan növelni.

A hét kérdése: a „stroke szemüvegrôl”

Válaszol: Dr. Tamás László főorvos,
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

A sürgősségi betegellátás fontos eszköze lehet
az a szemüveg, amit első olvasásra meglepő
módon egy fül-orr-gégész tesztel Győrben. 

Győrben – komoly felkészülés után – ön egy vilá-
gújdonságot próbál ki, az úgynevezett videó fejim-
pulzusteszt-szemüveget. Mire alkalmas ez a
szemüveg?

Segítségével a szakorvos meg tudja állapítani,
hogy az aktuális súlyos szédülés mögött stroke-be-
tegség áll, vagy veszélytelen tünetről van szó. Ezt a
szemüvegen kívül csak a nagyon drága MRI-vizsgá-
lattal lehet kideríteni. Az impulzusteszt-szemüveg

költséghatékony, pon-
tos és idejében jelzi az
elváltozásokat. A sürgősségi diagnosztikának egy
igen fontos eszköze lehet. 

Mi a szemüveg működési elve?
A súlyos szédüléseket szemmozgások kísérik,

ezeket vizsgáljuk. A beteg a szemüvegen át egy
fix pontra néz, miközben mozgatjuk a fejét. Az esz-
köz pontosan méri, számolja, rögzíti, hogy közben
elmozdul-e a beteg szeme. Ha igen, akkor ve-
szélytelen szédülést diagnosztizálunk, ám ha fixál-
ja a pontot, akkor a páciens stroke-betegségben
szenved. 

A tesztet követően is marad Győrben szemüveg?
Mi azt szeretnénk elérni, hogy a kórházunkban

működjön ez az eszköz, ami ugyan 4 és fél millió fo-
rintba kerül, de alkalmazása mindenképpen megté-
rül, nemcsak a diagnózis pontosságában, hanem a
vizsgálat költségeiben is.

Stroke-diagnózis 
mikrohullámú sisakkal
Ausztráliában tesztelik a világon elsőként
az agyi érkatasztrófa azonnali diagnoszti-
zálására alkalmas mikrohullámú sisakot,
amely a páciensek akár
80 százalékának is se-
gítséget nyújthat. Stroke
esetén az orvosoknak
gyorsan fel kell ismerni
a bajt, hogy megakadá-
lyozzák az agy további károsodását. Ha
négy óránál több idő telik el a kórházba ke-
rülésig és a kezelésig, az agyszövet egyes
részei elhalhatnak.  A fejre helyezhető mo-
bil sisak mikrohullámokat bocsát az agyba,
hogy megállapítsa, hogy vérzés vagy trom-
bózis okozta-e az agyi érkatasztrófát.  

Ha állandóan beteg a gyerek
A tavaszi változékony időjárás miatt a
megfázásos tünetekkel járó megbetegedé-
sek is gyakoriak, pláne a gyerekeknél, hi-
szen ők közösségbe járnak nap mint nap,
ezáltal könnyen elkapnak egymástól min-
denféle bajt. Ha minden erőfeszítések elle-

nére (mindig le-
gyen az időjárás-
nak megfelelő-
en öltöztetve,
immunrendsze-
re legyen erős,

fogyasszon tápláló ételeket és sok vita-
mint) a gyerek rendszeresen beteg, érde-
mes alaposabb kivizsgáltatást végeztetni,
mi húzódhat meg a háttérben. A testi okok
mellett lelki bajok is vezethetnek gyakori
megbetegedéshez. 
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kép és szöveg: nagy viktor
viktornagy.net

A Nissan mostanság crossover
dömpinggel növelte népszerű-
ségét, mégsem maradhatott ki
a kompaktok versenyéből. A
Pulsar sok mindenben kategó-
riaelsőnek született. Fellépése,
megjelenése és belső méretei is
feszegetik a kategória határait.

A legfrissebb Nissan formanyelv mi-
den tekintetben sikeresnek mondha-
tó. A korábbi Qasqai eladásait az új
széria feszegeti, és a nagyobb városi
terepes, az X-Trail is vagányra sikerült.
A Pulsar szintén nagyon jól néz ki. A
kocsi orra összetéveszthetelenül Nis-
san. A motorháztető élei sportosak, a
karosszéria arányai tökéletesek, an-
nak ellenére, hogy a típus magas épí-
tésű. Az övvonal meredeken emelke-
dik, a far kiképzése pedig kellően di-
namikus, pedig a szokásos „hatch-
back” dizájnt követi. Bevallom őszin-
tén, már az első fotókon megtetszett,
ám élőben még nagyobb hatást tett
rám a Pulsar.

Sok apró részlettel sikerült a kívánt
sikert elérniük a formatervező mérnö-
köknek. Például a motorháztető dom-
borítása vadmacskás, az oldalablakok
felfelé ívelő alsó éle – kiemelve a króm-
csíkkal – prémium hatást kelt. Sikerült
annyira szélesíteni az autót, hogy az
1520 mm-es magasság ellenére sem
tűnik egyterűnek, maradt sportos
kompakt. Pedig az utastér inkább az

előbbi kategóriát idézi. A belső széles-
ség, fej- és lábtér 4 felnőttnek bősé-
ges, de akár 5 utasnak is elegendő.
Hátul a középkategóriát megszégye-
nítő teret ad a japán. Emellett pedig
átlagos, pótkerékkel 385 literes cso-
magtérnek is maradt elég hely.

A belső kialakítása egyéb szem-
pontból is jól sikerült, hiszen a mű-
szerfal minősége és ergonómiája tö-
kéletes, felszereltsége pedig a közép-
ső (Acenta) szinttől bőségesen ele-
gendő. A digitális klíma kétzónás, ka-

punk bluetooth kihangosítót, multi-
kormányt és még sok egyebet. Cso-
magban vagy a Tekna csúcsfelszerelt-
ségi szinthez jár a 360 fokos kamera
rendszer, mely teljes képet ad az autó
körüli történésekről. Az első és hátsó
márkajelzés alatt, valamint az oldalsó
tükrökbe integrált kamerák akár éjsza-
ka is élőképet adnak, ami manővere-
zésekkor jól jöhet. A Nissan Aktív Biz-
tonsági Pajzs pedig sávelhagyásra fi-
gyelmeztet, figyeli a holtteret és vész-
fékasszisztens szolgáltatást is nyújt, a
mozgó tárgyak észlelése mellett (ka-
merarendszer segtségével).

A tesztautónk a kisebb benzines
motort kapta. Az 1,2 literes turbós

erőforrás 115 lóereje bőven elég a di-
namikus kocsikázáshoz, hiszen a hat-
sebességes váltóval könnyedén az op-
timális fordulatszám-tartományban
(1800–5000 ford/perc) tarthatjuk,
ahol szinte végig rendelkezésre áll a
190 Nm nyomaték. A nagyon csen-
des és takarékos négyhengeres egy-
ség, a próba során 7,5 liter volt az át-
lagunk, pedig kapott bőven hideget,
meleget. Akinek ez sok, választhatja a

másfél literes dízelmotort, ami akár
100 kilométerenként 4 liter körüli gáz-
olajjal is beéri, mégsem kell szégyen-
kezni az ereje miatt (110 LE, 240 Nm).

A Pulsar vezetése nagyon élveze-
tes. Ugyan nem a legnagyobb kanyar-
sebesség elérésére tervezték, mégis
minden forduló biztonságos, és a fu-

GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

Teszt: NISSAN PULSAR 1.2 DIG-T ACENTA

Tér és értékteremtô egyben
tómű hangolása a magyar utakra ide-
ális. Teljes kényelemben utazhatunk,
az utastér autópálya-tempó mellett is
csendes marad. Azon kevés autók
egyike, amiben már kulcs nélküli az
indítás és 6 légzsák van benne alap-
áron, mégis a kézifék hagyományos.
Nekem ez nagyon tetszik. És ha nem
elégszünk meg a finanszírozással 4
millióért elérhető alapmodellel, vagy
egy közepesen felszerelt dízellel

(5,64 millió), akkor rendelhetünk egy
1,6 literes turbós benzinest is. A 190
lóerős kicsit több, mint 6,1 millióért
egy szuper ár-értékű családi hot-
hatch (sportos kompakt). Én az
utóbbit ajánlom, mert nincs is jobb,
mint egy családapa fülig érő vigyor-
ral a volánnál!

Iniciál Autóház Kft. • 9028 Gyôr, Külsô Veszprémi út • Telefonszám: 96/518-188; www.inicial.hu/nissan

Hátul a középkategóriát
megszégyenítô teret ad
a japán
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

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 :  Horváth Dalma.
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ÉDES  OTTHON  INGATLAN

1. Győr-Révfaluban épül ez a 18 lakásos társasház. Ez
az I. emeleten elhelyezkedő lakás 45 nm. A nappali +
1 szobás lakás ideális elosztású. A tágas, 23 nm-es nap-
palihoz csatlakozik a konyha, amely akár különállóvá
is tehető! Szintén a nappalihoz kapcsolódik az 5 nm-
es erkély. Az épületben a 18 lakáson kívül garázsok és
zárt udvari gépkocsibeállók vásárlására is van lehető-
ség. Fűtéskész ár: 14.959.350 Ft. Kulcsrakész ár:
16.146.600 Ft.  Érd.: 06-70/866-7424.   edesotthon-
gyor@gmail.com

4. KULCSRAKÉSZ ÁR! ÖNNEK CSAK KÖLTÖZNI
KELL! Győr-Révfaluban, a Tábor utcában épül ez a
6 lakásos társasház. Ez az ingatlan a tetőtérben he-
lyezkedik el. Bruttó 71 nm, nettó 53,53 nm. Elosztá-
sát tekintve nappali + 2 szoba. A lakás ára kulcsra-
kész, de Ön választhatja ki a befejezéshez szükséges
anyagokat! Kiváló választás lehet azoknak, akik csen-
des, családi házas övezetben szeretnének élni. Az in-
gatlan energetikai besorolása ,,A", ezért a rezsiköltség
nagyon alacsony. Szoc.pol, hitel felvehető a vásárlás-
hoz! Zárt gépkocsibeálló lesz, elektromos kapuval el-
látva. Ez lehetne Önnek az Édes Otthon! Várható át-
adás: 2015. szeptember. Ár: 17.990.000 Ft. Érd.: 06-
70/866-7424. edesotthongyor@gmail.com

5. SZÁZSZORSZÉP I. ÜTEM! UTOLSÓ LAKÁS! 8
lakásos társasházban eladó ez az emeleti, 63 nm-es
lakás, melyhez tartozik 6 nm erkély. Elosztását te-
kintve 2 szoba+nappali. Szocpol. kamattámogatott
hitel igénybe vehető, melyet teljes körűen intézünk.

emelt szintű fűtéskész áron felül vállaljuk a kulcsra-
kész befejezést is. Várható átadás 2015. szeptember.
Ár: 31.200.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7426 kelemen.
ildiko@edesotthongyor.hu

11. Győr-Szigetben eladó ebben a 2003-ban épült tár-
sasház földszintjén elhelyezkedő lakás. Az egyetem-
től és a fürdőhöz nagyon közel található, jó a közle-
kedés is.A 80 nm-es lakásban nappali mellett két há-
lószoba, konyha, fürdő, külön WC (kézmosóval) ta-
lálható.  A hálószobákon redőny található. A nappa-
lihoz 16 nm-es terasz csatlakozik. Az  előszobában ta-
lálható hatalmas gardróbszekrényt az új tulajdonos
részére bocsájtják.Az ingatlanban csak egy tisztasági
festés szükséges. Az egyedi fűtés cirko gázkazánnal
történik. Alacsony rezsijű lakás. GARÁZZSAL
EGYÜTT AZ ÁR: 22 MILLIÓ FT. Érd.: 06-70/866-
7424    edesotthongyor@gmail.com

14. KULCSRAKÉSZEN 22 MILLIÓ FT!!! Győr-Rév-
faluban, a Tábor utcában épül ez a 6 lakásos társas-
ház. Ez a lakás első emeleti 63 nm-es, erkélyes. Min-
denkinek ajánlom, aki csendes, családias lakóövezet-
ben szeretne élni. Az ingatlan elosztása 2 szoba nap-
pali. Energetikai minősítése „A”, ezért a rezsiköltség
is alacsony lesz. A fűtés 2 körös, padlófűtés+radiátor
2 termosztáttal vezérelve, amit kondenzációs kazán
fog működtetni. A lakáshoz zárt gépkocsibeállót lehet
vásárolni, mely ára 400.000 Ft.Várható átadás: 2015.
augusztus. Emelt szintű fűtéskész ár: 20,5 millió Ft.
Érd.: 06-70/425-5590 info@edesotthongyor.hu

INGATLANBÖRZE
Ízelítő új kínálatunkból! Látogasson el honlapunkra!

Gyönyörű panorámás helyen fog a társasház épülni.
30-as téglából, 10 cm szigeteléssel, kondenzációs
kazánnal, műanyag nyílászárókkal. ,,A" energetikai
besorolású. Emelt szintű fűtéskész ár: 13,4 millió
Ft. Kulcsrakész ár: 14,9 millió Ft. Várható átadás:
2015. JÚLIUS. Érd.: 06-70/425-5590. info@edesott-
hongyor.hu

6. Győr-Nádorvárosban, a Belvárostól 10 percre ke-
rül felépítésre ez a 17 lakásos, liftes társasház. Ha
kiváló minőségű és megbízható kivitelezésű ingat-
lant keres, akkor megtalálta! Ez a 62 nm-es lakás az
első emeleten helyezkedik el, melyhez 10 nm-es er-
kély tartozik. Az amerikai konyhás nappali mellett
kialakításra kerül még 2 szoba, külön fürdő és WC,
valamint kamra. Fűtését házközponti kazán bizto-
sítja, lakásonként egyedi hőmennyiségmérőkkel.
Az épületben a mélygarázsban zárt gépkocsibeálló,
zárt udvari, valamint utcafronton kialakított gépko-
csibeálló és saját tároló vásárlására is van lehető-
ség. Az ár emelt szintű fűtéskész ár, de lehetőség
van kulcsrakész befejezésre is. Várható átadás
2015. december. Az ügyvédi költséget mi fizet-
jük!!!!! Ár: 19.514.000 Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

7. Kertkapcsolatos lakás Nádorvárosban! Győr-
Nádorvárosban, a Belvárostól 10 percre kerül fel-
építésre ez a 17 lakásos, liftes társasház. Ha kiváló
minőségű, és megbízható kivitelezésű ingatlant ke-
res, akkor megtalálta! Ez az 56,5 nm-es lakás a
földszinten helyezkedik el, melyhez 43 nm saját
kert tartozik. Az amerikai konyhás nappali mellett
kialakításra kerül még 2 szoba, külön fürdő és WC,
valamint egy 1,8 nm-es kamra. Az ár emelt szintű
fűtéskész ár, de lehetőség van kulcsrakész befeje-
zésre is. Várható átadás 2015. december. Ár:
19.210.000 Ft. Érd.: 06-30/640-8794. budai.moni-
ka@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén, közel
a Termál fürdőhöz épül ez a 8 lakásos társas-
ház, melyben 50-55 nm-es lakások leköthető-
ek emelt szintű fűtéskész áron. A lakások
Dny-i és Ék-i fekvésűek. Vásárolható hozzá
még udvari kocsibeálló. Várható átadás 2015.
októberben. Ne hagyja ki, hívjon gyorsan!!!
Ár: 15.600.000 Ft.  Érd.: 06-30/640-8794. bu-
dai. monika@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban, új formában, elegáns társasházi környe-
zetben, 2015. évi átadással lakások leköthetőek. A társasház
minden szegletére magas minőségű kivitelezés lesz jellem-
ző. Elosztása nappali + egy szoba. Ez a földszinti 44,24 nm-
es lakás 6,69 nm terasszal és saját zöld területtel. Az ingat-
lan emelt szintű fűtéskészen kerül átadásra, de igény szerint
kulcsrakészen is kérhető. Vásárolható még garázs és tároló
is. Kihagyhatatlan ajánlat! Ár: 14.900.000 Ft.  Érd.: 06-
30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Sáráson eladó ez a jelenleg hétvégi nyaralóként működő
téglaház. A házikó 300 nm-es, közművesített telken helyezke-
dik el.  Az udvaron termő gyümölcsfák vannak. Jelenleg egy
szoba, kis konyha, zuhanyzó található az épületben, de ez bő-
víthető, mivel a telek 30%-a beépíthető. A fűtést kályha bizto-
sítja, amit átalakíthatunk gázfűtésre is. A tető le van szigetelve,
statikailag kiváló állapotú a ház. Mindazoknak figyelmébe aján-
lom, aki szereti a természet közelségét és a nyugalmat! Ár:
8.500.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7424. edesotthongyor@gmail.com

Győr, Marcalváros  I-en, a Répce utcában eladó ez a 67
nm-es, francia erkélyes panellakás. A lakás 4 emeletes
tömb 3. emeletén található. Elosztását tekintve 2+2 fél szo-
bás. Az ingatlan átlagos állapotú, távfűtéses, műanyag ab-
lakos. Kiváló lehetőség nagyobb családok számára, vala-
mint befektetőknek is, hiszen igény esetén bútorokkal
együtt is megvásárolható. AZ ÁR ALKUKÉPES! HÍVJON,
BIZTOS MEGEGYEZÜNK! Ár: 15.300.000 Ft. Érd.: 06-
30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu

8. Révfaluban, Győr egyik legkiemelkedőbb kör-
nyékén, de a várostól csak 5 perc sétára található,
két épületből álló, új építésű társasházban eladó
ez a 40,82 nm-es garzonlakás, 4,9 nm-es erkéllyel.
Az ingatlan az A épülettömbben helyezkedik el, a
földszinten. Az épületet magas kivitelezésű minő-
ség jellemzi, praktikus építészeti megoldásokkal.
Elrendezése amerikai konyhás nappali és egy fél-
szoba. Fekvése Dk-i. Fűtése házközponti, egyedi
méréssel. Vásárolható hozzá zárt udvari gépkocsi-
beálló, illetve garázs és tároló is. Az emelt szintű
fűtéskész áron felül vállaljuk a kulcsrakész befeje-
zést is. Várható átadás 2015. szeptember. Ár:
16.100.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7426. kelemen.ildi-
ko@edesotthongyor.hu

9. Révfaluban, Győr egyik legkiemelkedőbb környé-
kén, de a várostól csak 5 perc sétára található, két
épületből álló, új építésű társasházban eladó ez a
31,54 nm-es  lakás 3,5 nm erkéllyel. Az ingatlan az
A épülettömbben helyezkedik el, az első emeleten.
Az épületet magas kivitelezésű minőség jellemzi,
praktikus építészeti megoldásokkal. Elrendezése ame-
rikai konyhás nappali és félszoba. Fekvése Dk-i. Fű-
tése házközponti, egyedi méréssel. Vásárolható hozzá
zárt udvari gépkocsibeálló, illetve garázs és tároló is.
Az emelt szintű fűtéskész áron felül vállaljuk a kulcs-
rakész befejezést is. Várható átadás 2015. szeptember.
Ár: 12.450.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7426. kelemen.il-
diko@edesotthongyor.hu

10. Révfaluban, Győr egyik legkiemelkedőbb környé-
kén, de a várostól csak 5 perc sétára található, két
épületből álló, új építésű társasházban eladó ez a 80,5
nm-es  lakás, 7,25 nm erkéllyel. Az ingatlan az A épü-
lettömbben helyezkedik el, az első emeleten. Az épü-
letet magas kivitelezésű minőség jellemzi, praktikus
építészeti megoldásokkal. Elrendezése amerikai
konyhás nappali és 2 szoba. Fekvése Dk-i. Fűtése ház-
központi, egyedi méréssel. Vásárolható hozzá zárt ud-
vari gépkocsibeálló, illetve garázs és tároló is. Az
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladata: a város közterületein park-
fenntartási feladatok elvégzése

Feltétel: növényvédelmi zöld könyv

Jelentkezési határidő: 2015. április 30.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona
utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépi park-
gondozó” jeligét. 

gépi parkgondozó

kép és szöveg: pannon-víz

Több mint négyszázan vettek
rész a győri Víz Világnapon. A
révfalui árvízi emlékműnél Füke
Péter, Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának településfej-
lesztési főosztályvezetője, Sü -
theö László, az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság műszaki
igazgatója és Herczegh Ferenc, a
Pannon-Víz Zrt. beruházási osz-
tályvezetője helyezte el a meg-
emlékezés virágait. 

A gátőrházi programok idén
már a koszorúzás előtt elkez-

Víz Világnap — várják a nyertesek jelentkezését!
dődtek. Nagy sikere volt az új-
donságoknak, Papp Zoltán
egyetemi tanár vízgépészeti be-
mutatójának, a Hild József Épí-
tőipari Szakközépiskola standjá-
nak, a Reflex Környezetvédő
Egyesület bemutatkozásának.
A pannon-vizes vízszerelési be-
mutatón többek közt láthatták
azt a csődarabot, amit három
nappal ezelőtt egy markoló ron-
gált meg Abda határában. Az ál-
landó bemutatók is nagy sikert
arattak, a Harcsás-féle falikút-
gyűjtemény, a víziközmű-terep -
asztal, az árvízvédelmi osztag

bemutatója már-már örökzöld-
nek számítanak. 

A Pannon-Víz standján egy
meglepetéssel is vártuk vendége-
inket: azok közül, akik a Víz Világ-
naphoz öltöztek, vagyis kék színt
is viseltek magukon, a képen lát-
ható öt szerencsés nyertes állat-
kerti belépőt nyert. A jutalomje-
gyekért várjuk jelentkezésüket a
kviz@pannon-viz.hu e-mail cí-
men. A nyereményeket személye-
sen kell átvenni! Aki ott volt, továb-
bi nyerési lehetőséget talál a Pan-
non-Víz Facebook oldalán, hiszen
még lehet belépőket nyerni. 

szerző: tóth lászló

Ivóvíz-főnyomóvezeték hibaelhárítása miatt bontot-
ták fel a vízmű szakemberei az útburkolatot Győr-
ben, a Rába kettős híd Bécsikapu tér felőli hídfőjé-
nél. A híd tartószerkezetében lévő nyomócső hibá-
sodott meg – tudtuk meg Oross Sándortól, a Pan-
non-Víz Zrt. vízhálózati főművezetőjétől. Több mint

Fônyomóvezeték-csere a Rába kettôs hídnál 

Április elsejétől ismét megkezdődik az ideigle-
nesen használt győri üdülők és zártkertek hul-
ladékának elszállítása. Az időlegesen használt
vagy üdülőingatlanok esetén a hulladékszállí-
tási közszolgáltatást önkormányzati rendelet
alapján a Győri Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. (GYHG) április 1-jétől szeptember 30-ig
végzi. Ezen ingatlanok használói az éves ren-
delkezésre állási díj felét kötelesek fizetni. A tár-
saság a rendelkezésére álló nyilvántartás sze-
rint az érintett ingatlanhasználók felé a közszol-
gáltatásról szóló számlát utólag, negyedévente
állítja ki. A számlán szerepelni fog a háromhavi
rendelkezésre állási díj.

Az előírt díj megfizetésének fejében a hulla-
dék elszállításához a szolgáltató évente 13 da-
rab 60 literes, saját emblémájával ellátott zsá-
kot biztosít. A zsákok április 1-jétől a Győr-Szol
Zrt.-vel közösen üzemeltetett Orgona utcai és
Jókai utcai ügyfélszolgálati irodáiban vehetők
át az ingatlan helyrajzi számának vagy a fo-
gyasztói azonosító szám közlésével. További
igény esetén plusz zsákok ugyanitt vásárolha-
tóak bruttó 237 forintos áron.

A műanyag zsákban vegyesen gyűjtött hulla-
dékot hetente egyszer, a Fehérvári úti zártkertek-
ből szombatonként, Sárásról csütörtökönként,
Győrszentivánról keddenként, a felsorolt terüle-
teken kívül minden további zártkertből hétfőn-
ként szállítják el a zártkerti ingatlanok elől. 

Az elszállítandó hulladékot a megadott járat-
napon reggel 6 órára kell kihelyezni az ingatlan
elé. Az autó csak a 60 literes, szürkésfehér szí-
nű GYHG Nonprofit Kft. logóval jelölt gyűjtő-
zsákban kihelyezett hulladékot szállítja el. (Ki-
vétel a kukával is ellátott területek.)

Azon ingatlanhasználó, aki 2014. évben
nem használta fel a rendelkezésére bocsátott
műanyag zsákot, természetesen azt az idei év-
ben még megteheti.

húsz méter csőszakaszt kell kicserélni. A hibaelhá-
rítás miatt egyedül a Radó-szigeti csónakházban
nem lesz víz néhány napig, viszont a környéken víz-
nyomás-ingadozásra számíthatnak. A sávlezárás
miatt elsősorban a közlekedőknek okoz nagyobb
fennakadást a javítás, főleg a reggeli csúcsforga-
lomban. Aki teheti, válasszon más útvonalat! Az erre
közlekedők szíves türelmét és megértését kérik!

Kapható a szuperkomposzt

Indul a zártkerti 
hulladékszállítás

A tavaszi kerti munkák első feladata a talajerő pót-
lása. Ahhoz, hogy növényeink az elvárt módon te-
remjenek, fontos a talaj feljavítása vetés, ültetés
előtt. A természetes tápanyagok
egyik forrása lehet a szuperkom-
poszt, amelyet a Győr-Szol Zrt.
szakszerűen, nagy mennyiségben
állít elő. A lakosság számára is elér-
hető szuperkomposzt használatá-
nak sok előnye van. Az anyag fel-
használható például szántóföldi
kultúrákban, kertészeti termesztés-
ben, hajtatásban, szőlő, gyümöl-
csös telepítésekor, díszcserje vagy díszfa ültetése-
kor. A szuperkomposzt segítségünkre lehet füvesí-
téskor, illetve füves területek feljavításakor is. A ter-
mék a likócsi komposztálóüzemben kapható. Nyit-

va tartás: március hónapban hétfőtől péntekig 7–
14 óra között, áprilistól novemberig hétfőtől pénte-
kig 7–17 óra között. A harmonikus összetételű, mik-

roelemekben gazdag
szuperkomposzt öm-
lesztett formában van
forgalomban, ezért ki-
sebb mennyiség vá-
sárlása esetén szállí-
tó járműről, utánfutó-
ról érdemes gondos-
kodni. Nagyobb tétel-
nél a Győr-Szol Zrt.-

től is lehet árajánlatot kérni a szuperkomposzt ha-
zafuvarozásában. Telefonos elérhetőség: 96/50-50-
50, hívható munkanapokon 7 és 16 óra között. E-
mail: szallitas@gyorszol.hu

A szuperkomposzt ára

3150 Ft+Áfa/tonna
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HIRDETÉS  FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet győri amatőr művészeti
csoportoktevékenységének támogatására

A támogatásra fordítható keretösszeg: 5.000.000 Ft.
A pályázat célja: A városban magas színvonalon mű-
ködő amatőr művészeti csoportok szakmai fejlesz-
tésének támogatása, működési költségeikhez kiegé-
szítő hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a külön-
böző művészeti ágakat művelő öntevékeny csopor-
tok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak lét-
rehozásával, azok bemutatásával a város kulturális
életének gazdagítását.
Támogatás igényelhető: • az amatőr művészeti cso-
port szakmai tevékenységének dologi kiadásaira •
2015. évben megvalósuló/megvalósítandó programok
és rendezvények költségeire (anyagköltség, kis értékű
tárgyieszköz-beszerzés és -javítás, fellépések csoportos
utazási költsége, terem, hang- és fénytechnikai eszkö-
zök bérleti díjai, szállítási költség stb.).

Benyújtási határidő: 2015. március 31.

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ a
www.gyor.hu honlapról vagy személyesen átvehetŐ a
Kulturális Osztályon (9021 GyŐr, Városház tér 1., fszt.
1-es iroda). Információ kérhetŐ: a Kulturális Osztálytól,
a 96/500-198-as telefonszámon vagy a kultur@gyor-
ph.hu e-mail címen.

Álláshirdetés: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet sportügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A pályá-
zattal kapcsolatban további információ az onkormanyzat.gyor.hu hon-
lapon Pályázatok menüpont alatt érhető el.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése a Győri Törvényszékre, a
Győri Járásbíróságra és a Győri Közigazga-
tási és Munkaügyi Bíróságra 2015. április 30-
ig választja meg a bírósági ülnököket. Az ül-
nökké történő jelölést és a jelölés elfogadá-
sáról szóló nyilatkozatokat 2015. április 10-
én 12,00 óráig beérkezőleg kell eljuttatni a
következő címre: Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Győr, Városház tér
1. Jogi és Önkormányzati Osztály. 

A jelöléshez szükséges nyomtatványok és tájé-
koztatók beszerezhetŐk a Városház tér 1. szám
alatti épület portáján, továbbá letölthetŐk a
www.gyor.hu honlapról. Információ kérhetŐ to-
vábbá a (96) 500-101-es telefonszámon.

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Tele-
pülésfejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel
és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyezte-
tés szabályairól szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 41.§-a
értelmében véleményezési szakaszban az alábbi település-
rendezési eszközök egyeztetését:

TSZTM, SZTM 2014-016: 03026 sz. Gipe terület bővítése
(5478 hrsz.) közlekedési célra nem igénybe vett területtel

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2015. március
20-től 2015. április 10-ig az önkormányzat előcsarnokában, valamint
a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/rendezési terv/rende-
zésiterv-módosítási 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.

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a
Településfejlesztési Főosztály bemutatja a településfej-
lesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partner-
ségi egyeztetés szabályairól szóló 314/2012 (XI.8.)
Korm. rendelet 42.§-a  értelmében tárgyalásos eljárás-
ban – partnerségi egyeztetési szakaszban az alábbi te-
lepülésrendezési eszközök egyeztetését:

SZTM 2015-035: Stromfeld–Töltésszer utca sarok
szabályozási vonal korrekció

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2015. már-
cius 23-tól 2015. április 10-ig az önkormányzat előcsarnokában,
valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/rende-
zési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban te-
hetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.ne-
meth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján „Kitaibel Pál
Környezetvédelmi Emlékérem” díj adományozható – évente
legfeljebb egy elismerésre javasolt részére –, annak a termé-
szetes, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kező gazdasági társaságnak, aki vagy amely Győr város kör-
nyezetvédelméért kimagasló munkát végez. 

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek: Győr MJV polgármestere,
Győr MJV önkormányzati képviselői, győri székhelyű civil szervezet a
legfőbb szerve döntése alapján, valamint párt győri szervezete.
Az indoklással alátámasztott írásos jelöléseket legkésőbb 2015. április
17-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosz-
tályához Fűke Péter főosztályvezető részére.(9021 Győr, Városház tér
1.). A megadott határidőig a benyújtott javaslatoknak tartalmaznia
kell az elismerésre javasolt személy nevét vagy megnevezését, születési
vagy alapítási helyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét. Az elis-
merésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevé-
kenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és rész-
letes indokolását. A Díjat Győr Megyei Jogú Város polgármestere ado-
mányozza a Városstratégiai Bizottság javaslata alapján 2015. június 5-i
Környezetvédelmi Világnap alkalmából rendezett ünnepségen.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. április 14-én licit út-
ján értékesíti:

• a Győr, Bácsai u. 16/B; beépítetlen terület (kisvárosias lakóövezet);
hrsz: 10360; Teleknagyság: 489 m2; Kikiáltási ár: 15.590.000 Ft + ÁFA,

• Győr, Bálint M. u. 101.; beépítetlen terület (falusias lakóövezet);
hrsz: 7615; Teleknagyság: 1225 m2; Kikiáltási ár: 17.490.000 Ft + ÁFA,

• Győr; beépítetlen terület (nem beépíthető) hrsz: 11005/4;
Teleknagyság: 178 m2; Kikiáltási ár: 1.460.000 Ft,

• Győr; beépítetlen terület (nem beépíthető) hrsz: 11022;
Teleknagyság: 71 m2; Kikiáltási ár: 588.000 Ft,

• Győr; beépítetlen terület (nem beépíthető) hrsz: 11890;
Teleknagyság: 152 m2; Kikiáltási ár: 1.550.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osz-
tályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239) valamint az inter-
neten (www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás)
tekinthetŐk meg.

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. 27.—04. 03.
DELIKÁT

Magyar tejföl
20%-os, 330 g,

560,61 Ft/kg

399,-kg

Paradicsom 

Hazai túró
450 g,
886,67 Ft/kg

399,- cs

419,- db

179,- db

Tchibo Family
kávé 250 g,
1676 Ft/kg

Óvári ömlesztett
trappista sajt 1 kg

999,- db

185,- db

Foszlós kalács
300 g, 596,67 Ft/kg

spanyol  I. oszt.
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APRÓ HIRDETÉS

A Széchenyi István Egyetem Jármûipari
Kutatóközpontja tisztelettel meghívja az
érdeklôdôket a „Jármûipari Felsôoktatási
és Kutatási Együttmûködés” címû projekt
keretében tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Idôpont: 2015. április 2.
csütörtök, 09:00

Helyszín: Széchenyi István Egyetem,
VIP elôadóterem
(9026 Gyôr, Egyetem tér 1.)

MEGHÍVÓ

ELAVULT A FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Gázkazánok 140.000 Ft-tól, kondenzációs gázkazánok 235.000 Ft-tól.
Minôségi szénmonoxid jelzôk, vízmelegítôk, alkatrészek értékesítése.

Tel.: +36-20/239-9898 és +39-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

2—5 év garanciával.

gázkazánok

FÛTÉSKORSZERÛSÍTÉS, SZERVIZ,
FELMÉRÉS, GÁZKÉSZÜLÉKCSERE

TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL.

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

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

82 éves idős néni mellé gondozót ke-
resek ott lakással. Fizetés megegyezés szerint.
Tel.: 96/225-034.

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
Pszichodráma csoport indul felnőtteknek 2015
májusában. Érdeklődni: www.onismeretgyor.hu,
onismeretgyor@gmail.com. Tel.: 06-20/364-
8501.

Pénztárkezelő és valutapénztá-
ros OKJ-s képzés indul 2015. áp-
rilis 11-én, 4 alkalommal (szombatonként). TIT
Győr, Szent István út 5. 96/525-060; 06-
70/321-3763. gyor@titpannon.t-online.hu.
www.titpannon.hu

(3 nyelvű) 
Oklevelet adó

MASSZŐRKÉPZÉS
Indul Győrben április 11-én

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

Fnysz.: 00777/2012

TÁRSKERESÉS
44 éves férfi ismerkedne Győri, illetve Győr
környéki hölggyel, tartós kapcsolat céljából. Tel.:
06-30/533-1487.

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

Stresszkezelés, relaxáció, önismeret, személyi-
ségfejlesztés, asszertív kommunikáció. www.on-
ismeretgyor.hu, onismeretgyor@gmail.com  Tel.:
06-20/364-8501.

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Felesle-
ges holmit elszállítok. Akár az egész lakás
ürítését 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.

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

Győrben élő idősek otthoni ápolását,
gondozását vállalja nagy gyakorlattal rendelkező,
középkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-
5367

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

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa 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!

Győr-Szabadhegyi Plébánia-
templom eredeti tervrajzai, csatlakozó iratai
eladók. Tel.: 06-96/421-668.

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést (ná-
ci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb régi-
séget vásárol 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

Tényőn, 100 nm-es, 10 éves, dupla komfor-
tos ház eladó garázzsal, parkosított udvarral. +36-
20/371-5675 www.ingatlan.com/21331634

Nyúlon 881 nm-es kert, lakható téglaház-
zal, melyen 2 részes boltíves pince, felette nap-
pali, garzonkonyha, fürdőszoba van. A tetőtér
beépített. 2 terasz is van, mely beépíthető. A
lakótér 2x35 nm. A faluközpont 10 perc. A pa-
noráma gyönyörű, és nyugodt környezet .
Irányár: 12.500.000 Ft. Tel.: 06-30/425-0572.

Győrben, centrumban egyemeletes
ház, lakás és üzlet egyben és külön is eladó. 06-
20/243-3965

Gyárvárosban ,  nyugodt környezet-
ben, 70 nm-es családi ház eladó. Tel.: 06-
20/341-8676.

Keszthelyen, a Balaton közelében, üdülő-
parkban, 40 nm-es, 1 + fél szobás üdülő, felsze-
reléssel eladó. Irányár: 6.500.000 Ft. Tel.:
96/319-468.

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

LAKÁSCSERE

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

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es, összkom-
fortos, felújított, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 55–63 nm-es, 3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, 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 fel-
újított lakást cserélne 1+2 fél vagy 3 szobás, ha-
tározott-határozatlan bérleti szerződéses lakásra.
Sziget, Újváros, Bán Aladár utca kivételével. (Hirde-
tésszám: 315.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, egyszobás, 29 nm-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 1+fél szobás, gázkonvektoros bérleményre.
(Hirdetésszám: 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
szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 320.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 34 nm-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1-2 szobás, maximum 50 nm-es, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. Zuhanyzós fürdő-
szoba kizárva. (Hirdetésszám: 324.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 33 nm-es, távfűtéses, ha-
tározott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 40-50 nm-es, határozott-határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. Tartozás megfizeté-
sét 300 Ft-ig vállalna. (Hirdetésszám: 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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Április 4–6-ig HÚSVÉTI
ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
és KIVÁLÓ ITALOKKAL
várjuk Kedves Vendégeinket!
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Együttműködési szándéknyilat-
kozatot írt alá a Magyar Olim-
piai Bizottság a magyar médiu-
mok képviselőivel kedden, Bu-
dapesten. A MOB szerint ugyan-
is a sajtó támogatása elenged-
hetetlen a sikeres társadalmi
párbeszéd biztosításához. 

A Magyar Olimpiai Bizottság február
6-i közgyűlésén határozott úgy, hogy
javasolja Budapest városának és Ma-
gyarországnak, vizsgálja meg a 2024-
es olimpia és paralimpia megrendezé-
sének lehetőségét. Még a közgyűlést
megelőzően, a MOB képviselői Borkai
Zsolt elnök vezetésével találkoztak a
hazai média képviselőivel, ahol arra
kérték őket, támogassák a kezdemé-
nyezést, illetve aktívan vegyenek részt
ebben a folyamatban. Március 24-én
pedig az összefogást hitelesítették
aláírásukkal a médiumok képviselői. A
Párbeszéd az olimpiáért kezdeménye-
zéshez ötvenhét médium csatlako-
zott, köztük a Győr+ Média is.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke lapunkban úgy nyilatko-
zott, hogy ezzel elindították azt a folyama-
tot, azt a társadalmi párbeszédet, ami
ahhoz kell, hogy a jelenlegi 60%-os tá-

A média is támogatja az olimpiát
mogatottságról előrébb tudjanak lépni.
Ehhez nagyon sok segítséget tud adni a
média. Több településre el fognak menni
és bemutatják, milyen pozitív hatásai le-
hetnek annak, ha Budapest olimpiát ren-

dez. Borkai Zsolt hozzátette, ezzel az
olimpiával nemcsak Budapest, hanem
az egész ország nyer és részese is lesz. A
Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugyanis
még korábban határozott arról, hogy

nemcsak a rendező városban tarthatóak
az események, hanem több várost is be
lehet vonni a rendezésbe. Ezáltal pedig
Győr is csak nyerhet, ha 2024-ben Bu-
dapest valóban olimpiát rendezhet. 
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A visszavágás az MK vereségért már szerdán megvolt,
ám az óvásnak és a nem egyértelmű szabálykönyvnek
köszönhetően, mégis újra le kell győznie a CMB Cargo
UNI Győr-nek a PINKK-Pécsi 424-et hazai pályán a lé-
péselőnyért. Ugyanis az eredetileg szerdán játszott el-
ső mérkőzés után – ahol 70–61-re a zöld-fehérek győz-
tek – a pécsiek óvtak, a szövetség pedig kétszer is ne-
kik adott igazat. A tortúra után jöhetett az újabb össze -
csapás Győrben, ahol végül 69–78-ra a pécsiek bizo-
nyultak jobbnak. Két napra rá jöhetett az egyen-
lítési kísérlet idegenben, ahol viszont már
Radocajék do- mináltak, és nyertek 60–47-re,

így egyelőre 1–1-re
áll a két győzelemig
tartó párharc.
Folytatás lapzár-
tánk után, csütör-

tökön délután, újra
Győrben. 

Kell egy kajak-kenu pálya – fogalma-
zott Borkai Zsolt polgármester szer-
dán, amikor a 2017-es Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválra tervezett győri
síkvízi kajak-kenu pálya koncepcióját
mutatta meg a sajtó képviselőinek.
2016 nyár végére készülhet el a pálya,
amelyet nagy részben az önkormány-
zat, más részben pedig a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség finanszíroz. A pá-
lya, amely akár nagy nemzetközi ver-
senyek helyszíne is lehet, körülbelül
1,4 milliárd forintba kerül. Ez jóval ke-
vesebb, mint a korábban vizsgált hely-
szín esetében, amely 3 milliárdba is
került volna. Több helyszínt is meg-
vizsgáltak, és mostanra megtalálták a
legideálisabbat. A pálya a püspöker-
dei holtág mellett kap helyet, amely-
nek számos előnye van a korábban fel-
merült helyszínnel, a Rábca meghosz-
szabbításával szemben. Egyrészt sok-
kal kisebb mederkotrás szükséges, rá-
adásul a kitermelt földet sem kell el-
szállítani, hiszen az új pálya és a holt -
ág által határolt, létrejövő szigeten en-

A tabella utolsó helyén álló Várpalo-
tához utazott az elmúlt fordulóban
az ETO-SZESE férfi kézilabdacsa-
pata. Az egyetemisták sajnos ezen
az estén sem játszottak csúcsfor-
májukban, így a hazaiak szinte vé-
gig vezetve, 32–28-ra nyertek. Ros-
ta Miklós fiai nagyon sokat vesztet-
tek a büntetők lövésekor, ez döntő-
en befolyásolta a végeredményt.
Nyolc hétméteresükből mindössze
egyet értékesítettek.
Rosta Miklós: Nehéz ilyenkor mit mon-
dani, amikor azoknak az embereknek,
akik eddig azért elég jó százalékban
lőtték a heteseket, most egytől egyig
megremegtek a kezei. 

Nemzetközi szintû kajak-kenu pálya épül
nek a földnek a segítségével tervez-
nek egy rekreációs parkot is létrehoz-
ni. A püspökerdei helyszínen komo-
lyabb infrastrukturális fejlesztés sem
kell, a céltornyon kívül semmilyen
egyéb épület felépítése nem szüksé-
ges. A versenyek idejére mobil létesít-
ményeket telepítenének.

Borkai Zsolt polgármester kifejtette,
győri kérésre került bele a kilenc állan-
dó sportág mellé a kajak-kenu a 2017-
es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
programjába, hiszen a kajak-kenu igazi
magyar sikersportág, és Győrben is ko-
moly hagyományai vannak, ráadásul a
győri élversenyzők mellett mintegy 500
fiatallal is foglalkozik az egyesület. A pá-
lya tehát az ifjúsági olimpia apropóján
épülne, de új lehetőséget teremtene a
győri kajak-kenu sportnak is, hiszen a
sportolók felkészülési körülményei
nagymértékben javulnának, így újabb
győri tehetségek, akár válogatottak is
kerülhetnek ki a városunkból.

Bolla Péter polgármesteri biztos el-
árulta, az új pálya 1300 méteres lesz,

így 200, 500 és 1000 méteres verse-
nyeket is lehet majd rajta rendezni. A
holtág felvezetőként szolgál majd a
versenyzőknek a pályához, ezért a két
ág a rajtnál, a célnál és az ötszáz mé-
teres szakasznál is össze lesz kötve. A
győriek szabadidős tevékenységét is

szolgálná a terület, hiszen a pálya és
a holtág révén egy körbecsónakázha-
tó sziget is létrejönne, ahol a kitermelt
föld segítségével jöhetne létre a rekre-
ációs park akár szánkópályával, akár
más sportolási és szabadidős lehető-
ségekkel. 

Még van esély

Több távozó és érkező nevét jelentette be a Győri Au-
di ETO női kézilabdacsapata, amelynek kerete szinte
teljesen átalakul a jövő évre. A jelenlegi játékosok kö-
zül Katrine Lunde távozása már ismert, rajta kívül
Herr Orsolya, Szepesi Ivett, Vesna Milanovic Litre,
Hornyák Ágnes, Macarena Aguilar és Jelena Grubi-
sic szerződését nem hosszabbítja meg a klub. Ana
Sen szerződéshosszabbítása egyelőre bizonytalan.
Öt új kézilabdás viszont érkezik a BL-címvédőhöz. A
régi-új játékos Tomori Zsuzsanna, illetve Kiss Éva 2
évre érkezik, Tóth Gabriella pedig a fiókcsapattól, a
Mosonmagyaróvártól kerül fel. A két holland kézis
hölgy Nycke Groot és Yvette Broch szintén két évig
biztosan a zöld-fehéreket erősíti. 

ETO-siker idegenben
Két nehéz helyzetben lévő csa-
pat találkozott egymással az
OTP Bank Liga 21. fordulójában.
A Dunaújváros ugyanis még
nyeretlen az idén, sőt még gólt
sem szereztek 2015-ben. A
zöld-fehérek pedig, mint ismere-
tes, súlyos anyagi gondokkal
küzdenek. Nehezen indult be a
mérkőzés, az elején többnyire a

mezőnyben gyűrték egymást a
felek. A félidő derekán aztán az
ETO szerzett vezetést, Brda-
rovszki verte meg emberét a
jobb szélen, majd a hosszún ér-
kező Windecker Józsefet találta
meg egypontos beadással, a kö-
zéppályás pedig könnyedén fe-
jelt a hálóba.  A fordulás után
próbálkoztak keményen a hazaiak,

ám gólra egyik akciójukat sem
tudták váltani. Az 85. percben
aztán egy rosszul elvégzett sza-
badrúgás után gyorsan kontrá-
zott az ETO, Priso indította Pát-
kait, aki lefutotta védőit, és a ki-
mozduló Nagy Gergely mellett a
bal alsóba lőtt, amivel el is dön-
tötte a mérkőzést. 2–0-ra győz-
tek tehát a zöld-fehérek. 

Formálódik az új
kézilabdacsapat

A büntetôkön
is múlt



Tollaslabdázók szállták
meg Győrt az elmúlt hét-
végén. A tavalyi év után,
idén másodszor ren-
dezhette meg váro-
sunk a tollaslabda-di-
ákolimpia döntőjét. A
tavalyi évhez hasonló-
an most is rengete-
gen érkeztek Győrbe,
közel 500 kisgyerek ütöt-
te itt a tollast, a jó han-
gulatra tehát nem
lehetett panasz. 

SPORT MOZAIK
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Technikai felmérőt rendeztek
Győrben, az Aqua Sportközpont-
ban az elmúlt héten, a jövő bajno-
kai részére. A erőpróbát dr. Hargi-
tay András, az utánpótlás, vala-
mint Kiss László, a felnőttek szö-
vetségi kapitánya irányította.  

A Győr-Szol TC-nek a férfi Szuperliga rájátszásának
II. fordulójában, idegenben kellett bizonyítania, a

BKV Előre otthonában. A győri fiúk viszonylag
simán győztek 5–3-as arányban. Psz.: Bat-

ki Tamás 599, Gosztola Gábor 539, Kiss
Norbert 526, Koller Dániel 568, Németh
Gábor 564, Szőke Gábor 524. Folytatás

újra idegenben március 28-án, amikor a
Közutasok KTK otthonában vizitelnek Batkiék.  

2016. február 22–28. között egy
újabb rangos világesemény hely-
színe lesz Magyarország, azon
belül Győr városa. A magyar
sportlövők régóta a világ élvona-
lába tartoznak, ezért nagy vára-
kozás előzi meg a 2016-os
Sportlövő Légfegyveres Európa-
bajnokság megrendezését. A
színvonalas lebonyolítás érdeké-
ben már megkezdődtek az ese-

A Gyárvárosi Horgászegyesület amatőr, nyílt  hor-
gászversenyt rendez április 4-én a győri Iparcsa-
tornán, az Állatkert mögötti versenypályán. Ne-
vezni április 3-ig az egyesület iparcsatornai tanya-
házának büféjében lehet. Információ: Tóth László
06-30/411-5957 és Csiszár László titkár 06-
20/565-9449.

A hétvégén örökre lehunyta szemét Reszeli Soós István, a Győri
ETO FC egykori mestere. A nagykőrösi születésű tréner kétszer
volt a Győri ETO vezetőedzője és szakmai igazgatója, először az
1997–1998-as, majd az 1998–1999-es idényben. Később 2003–
2007 között is segítette a klub munkáját. A 90-es évek végén a
tréner által irányított zöld-fehérek klubrekordokat állítottak fel,
őszi bajnokok voltak és újra tízezrek voltak a lelátón. Reszeli
Soós István 52 évesen távozott az örök futballmezőkre. 

Elment a korábbi
ETO-tréner

Fotó: eto.hu

Megalakult a szervezôbizottság
mény előkészületei. A napokban
Nagy György elnök, Sinka László
főtitkár, dr. Hammerl László alel-
nök, olimpiai bajnok a Magyar
Sportlövők Szövetségének veze-
tői Borkai Zsolt polgármesterrel
találkoztak a győri Városházán és
lefektették a közös együttműkö-
dés alapjait. Megalakult az Euró-
pa-bajnokság szervezőbizottsá-
ga, amely Győr Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata, a Magyar
Sportlövők Szövetsége, valamint a
helyi sportlövőklub szakemberei-
ből tevődik össze. A szerve-
zőbizottság elnöke Sinka
László lett. A verseny
rangját tovább emeli,
hogy a résztvevők nem
csak az Európa-bajnoki
címért, de 12 olimpiai kvó-
táért is küzdenek majd.

Hatodik éve mű-
ködik Győrben a
Baldauf Team Lovas-
klub. 2014-ben 3 me-
gye (Zala, Veszprém
és Győr-Moson-Sop-
ron) rendezésében elin-
dítottak egy gyermek
ügyességi lovasver-
senyt. 3-4 forduló
után a győri ver-
senyzők (10
gyermek) előke-
lő dobogós he-
lyen állnak. A legutóbbi viadal óriási szenzáció-
ját Oroszi Dóra érte el (képünkön), aki korát
meghazudtoló módon tartotta meg magát a
két lábon ágaskodó lován. A verseny tovább
folytatódik, ahol remélhetőleg a szorgalmas
gyerekek Baldauf Attila vezetésével további
szép sikereket érnek el.

Húsvéti horgászkupa

Sima gyôzelem

Vereség hazai pályán
Az elmúlt fordulóban az Oroszlány csapatát fo-
gadta a Széchenyi Egyetem Győri KC, az Egye-
temi Csarnokban. Az egyetemisták sajnos nem
játszottak csúcsformában, sőt nagyon görcsö-
sen akarták a sikert, ami végül meg is bosszul-
ta magát. 64–70-re kikaptak ugyanis Gombá-

sék, így a folytatásban bravúrt kell hozniuk
azért, hogy saját kezükben tartsák a sor-

sukat az egyetemisták a legjobb nyolc
közé kerüléshez.
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PR-CIKK  HIRDETÉS

Sokan elhatározzák, hogy egészsé-
gesebb, teljesebb életet fognak élni.
Talán nem is gondolnánk, hogy hal-
lásunk egészsége milyen óriási ha-
tással van életünkre. Miért érdemes
megfogadnunk, hogy sokkal inkább
odafigyelünk hallásunk épségére? 

Hallásunk csökkenése komoly aka-
dályát jelentheti annak, hogy teljes
életet éljünk. „Tapasztalatom szerint
azok a hallásveszteséggel élő embe -
rek, akik nem kezeltetik problémáju-
kat, idővel befelé fordulóvá válnak. En-
nek oka, hogy nem értik meg ponto-
san, hogy mit mondanak nekik, és ké-
nyelmetlennek érzik, hogy gyakran
vissza kell kérdezniük” – meséli el ne-
künk dr. Csizmás Mária fül-orr-gé-
gész, a győri Amplifon Hallásközpont
audiológus szakorvosa. Az érintettek
számára a halláscsökkenés az elszige-
teltség érzését hozza magával, amely
súlyosabb esetben akár depresszió-
hoz is vezethet.

A halláscsökkenés okozta követ-
kezmények hallókészülék segítségé-
vel a legtöbb esetben orvosolhatóak.
A szakember nem győzte hangsúlyoz-
ni, milyen fontos, hogy időben eljus-
sunk egy hallásspecialistához. „Az
agyunk hallásközpontja hosszan tartó

Fontos: A hallás nem játék
halláskáro-
sodás ese-
tén elfelej-
ti, hogyan
h a n g z o t-
tak régen
a különbö-
ző hangok.
Ha túl so-
kat várunk,
akkor le-
het, hogy
már késő
lesz, és a
legmoder-
nebb halló-
készülékkel
sem tudunk
segíteni. A hangok valóban hango-
sabbak lesznek, de az érintett ennek
ellenére sem fogja érteni a beszédet.”
– világított rá a probléma lényegére a
szakember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogat-
ni egy hallásvizsgálatra?

Az Amplifon tavaszi megelőző
kampányának köszönhetően most le-
hetősége van arra, hogy részt vegyen
egy ingyenes, teljes körű hallásvizsgá-
laton. Kérjen időpontot most! Beje-
lentkezés: 06 (96) 529 850.

Dr. Csizmás Mária
fül-orr-gégész és
audiológus szakorvos
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KOS 
Ez egy nagyon pezsgő hónap kezdete az
Önök életében, megújultak, teli erővel, energiával.
Ezt a környezetük nagy örömmel veszi, ne is fog-
ják vissza magukat. 

BIKA 
Egészségük kerül most a hét középpont-
jába. Figyeljenek jobban a gyulladásos betegsé-
gekre, azok elkerülésére, különösképp a hölgyek.
Anyagi lépéseiket gondolják át jól.  

IKREK 
Nagyon kellemes hét elé néznek, legye-
nek éberek, nehogy lemaradjanak valami jóról.
Minden információ fontos lehet most, járjanak
utána mindennek.  

RÁK 
A héten szinte minden gondolatuk a
párjuk, párkapcsolatuk körül forog. Rendezzenek
magukban pár kérdést, de ne hergeljék feleslege-
sen magukat. Próbáljanak a jövőbe nézni, tervez-
zenek, ne gyötörjék magukat. 

OROSZLÁN
Kedvük nem hagyja el Önöket a héten,
teli vannak erővel, energiával. Ez a vidámság szin-
te megfertőzi a többieket is, szívesen lesznek az
Önök társaságában. Feladatuk száma ugyancsak
megnő, próbálják rendben tartani naptárukat.  

SZŰZ 
Próbálják megőrizni nyugalmukat a
mostani helyzetben, bár ez nagyon nehezükre
esik. Családjuk is nehezen veszi Önöktől ezt a
hangulatot. 

MÉRLEG 
Saját életük viszonylag nyugodt a hé-
ten, munkájuk is rendben halad a maga útján.
Párjukra azonban figyeljenek jobban, nagy szük-
ségük van az Önök segítségére, megfontoltságára.  

SKORPIÓ 
Kicsit lépjenek hátrébb ügyeiktől, el-
rendezetlen dolgaiktól a héten. Hagyják történni
az eseményeket, bármennyire is nehezükre esik
ez. Ne hamarkodjanak el egyetlen döntést sem.  

NYILAS 
Nagyon pörgős, vidám hét elé néznek,
mintha minden úgy alakulna, ahogyan azt elter-
vezték. Ez kedvez párkapcsolatuknak, boldog per-
ceket szerezhetnek kedvesüknek.  

BAK 
Ez a türelem hete életükben, ne rohan-
janak, ne akarjanak mindenen hamar túl lenni.
Oldják meg apránként, mindent átnézve, átgon-
dolva életüket, de ne akarják ezt egy csettintésre.
Bocsássanak meg önmaguknak a régi dolgokért. 

VÍZÖNTŐ 
Kreativitásuk most ugyancsak teret
nyer a héten, felforgatják maguk körül a világot.
Felrázzák munkatársaikat, párjukat, ez persze
nem fog mindenkinek tetszeni. Hagyják az egy
helyben toporgókat. 

HALAK 
Maradjanak ki minden zűrös ügyből,
ha lehet. Távolról, felülről nézve minden egysze-
rűbb, világosabb. Nem szolgálná előmenetelüket,
ha ezekbe a vitákba keverednének. 

Mit ígérnek a csillagok?

Újra igényelhetôk a belépôkártyák
a Barátság Parkba

40 belépőkártya igénylésére van lehető-
ség – mondta el Radnóti Ákos alpolgár-
mester, Adyváros önkormányzati képvi-
selője. A Barátság Park elkészülte után
az üzemeltető Győr-Szol Zrt. 260 belép-
tető kártyát osztott szét azok között, akik
a környéken laknak, nehezen közleked-
nek és naponta vágnak át a parkon. A
kártya a kapuk elektromos zárát nyitja.

Szombat Bertold, a Győr-Szol Zrt. in-
gatlangazdálkodási igazgatója elmond-
ta, az elektronikus beléptető rendszer le-
hetővé teszi a kártyahasználat gyakori-
ságának figyelemmel kísérését. A társa-
ság munkatársai az inaktív belépők tu-
lajdonosait felkeresték és egyeztettek a
használat szükségességéről.

Ismét felülvizsgálták a Barátság Park be-
lépőkártyáinak kihasználtságát, s az
egyeztetés eredményeként most újabb


