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Március 17-én 11–17 óráig a
Győr Plazában ingyenes orvosi
tanácsadással, boka- és karin-
dex-méréssel, valamint pulzusön-
vizsgálat-oktatásra várja az ér-
deklődőket a Magyar Angiológiai
és Érsebészeti Társaság.

Három győri cég kapott díjat a Német–
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Szakképzési Díjátadóján. Az idén har-
madik alkalommal átadott elismeréssel
a kamara azoknak a tevékenységét is-
meri el, akik Magyarországon a korsze-
rű szakképzésért küzdenek.

Innováció kategóriában díjazták a
győri Mobilis Közhasznú Nonprofit
Kft.-t A játékokkal és élményekkel a
műszaki-természettudományos pá-
lyaorientációért pályázatával. Ko-
operáció kategóriában szakképzési
díjat nyert a győri Professio Fémipa-
ri és Szakképzési Klaszter a Kézben
tartjuk a jövőt pályázatával. A Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara pedig különdíjat
kapott az Önismereti tréning, mint a
szakképzésbe irányítás kiemelt esz-
köze pályázatával.

Német jogi centrum nyílt a Széchenyi István Egyetemen, és lehetőséget biz-
tosít olyan tapasztalatok megszerzéséhez, amivel a friss diplomások köny-
nyebben tudják a jogot gyakorolni. A centrum nemcsak az oktatás, a kutatás
területén kíván a régió hasznára válni, hanem terjeszteni szeretnék a német
és az osztrák jogrendszer ismeretét is. A szeptemberben induló, nyitott és
ingyenes kurzusokra ezért az egyetemi hallgatókon kívül bárki jelentkezhet,
akinek hasznos lehet megismernie a német nyelvterület jogrendszerét.

A felújított, megszépült városházi díszter-
met és a környező, felújított helyiségeket
is bemutatják az érdeklődők számára
csoportos vezetés keretében április 5-én,
két turnusban: délelőtt 10-től és délután
14:30-tól. Előzetes regisztráció a lakos-
sag@gyor-ph.hu címen lehetséges. 

Nyílt nap a Városházán Német jogi centrum nyílt, bárki jelentkezhet Érszûkület-nap

Február végéig Győr-Moson-Sopron
megyében 68 százalékkal több megyei
pályamatricát adtak el, mint 2015-ben
összesen. Az ok egyértelmű: januártól
fizetőssé vált a Győr-Csorna közötti
M85-ös gyorsforgalmi út.

Kibédi-Varga Lajos, a Nemzeti Út-
díjfizetési Szolgáltató Zrt. szóvivője
megkeresésünkre elmondta, Győr-
Moson-Sopron megyében két hónap
alatt 72.500 matricát értékesítettek.

Az első két hónap eredményei alap-
ján elmondható, hogy a vártnál is job-
ban alakulnak az e-matrica bevételek –
fogalmazott Kibédi-Varga Lajos. – Még
elhamarkodott lenne messzemenő kö-
vetkeztetéseket levonni a teljes éves ér-

Megugrott a megyei
autóápálya-matrica eladása

tékesítésre vonatkozóan, de az látszik,
hogy a kedvező árú megyei e-matricák-
nak köszönhetően – a megyei ára a ha-
vihoz hasonló, az éves ára évek óta nem
változott. Sokan felismerték a gyorsfor-
galmi utak előnyeit. Több százezer
olyan autós kezdte el használni a gyor-
sabb, kényelmesebb, biztonságosabb
közlekedést biztosító autópályákat és
autóutakat, akik korábban alacsonyabb
rendű utakon közlekedtek. 

A képzeletbeli dobogó harmadik
helyét foglalja el a megye az értékesí-
tésben. A legtöbb megyei matrica
Pest megyében fogyott, a második
helyen Fejér megye áll, míg a harma-
dik Győr-Moson-Sopron megye. 

Elismerések 
a szakképzési
díjátadón

Támogatás a Márton
Lakóotthonnak

Több helyi civil szervezet – az Euró-
pai Borlovagrend győri legációja, a
Rotary és Lions klubok – először
rendeztek a Széchenyi téren jóté-
konysági forraltbor-akciót, mely-
nek bevételét a nyúli Márton Lakó-
otthonnak ajánlották fel. Az intéz-
ményben 12 sérültséggel élő fiatal
él, s a pénzadomány lehetővé tette
a nappalikban új televíziók beállítá-
sát, valamint kicserélték a régi étke-
zőszékeket is. A lakóotthon fenntar-
tója nevében dr. Fekete Gáborné, a
„Híd a jövőbe” Alapítvány koordiná-
tora fejezte ki köszönetét a támoga-
tásért, kiemelve, hogy saját forrás-
ból, a jövőben nem nyílt volna lehe-
tőség az eszközök pótlására.

Ismét Nagy vagy Gyôr! A TV2 nagy sikerű Nagy vagy! vetélkedősorozat
tavaly először jelentkezett vidékről. „Győrnek fon-
tos minden olyan rendezvény, amely a mozgást,
a sportolást helyezi középpontba, ráadásul a TV2
műsora révén az egész országban megismerhe-
tik városunkat, a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál helyszínét – fogalmazott akkor Bor-
kai Zsolt polgármester. 

Nos, az idén folytatódik a sorozat, a helyszín ez-
úttal is az Audi Aréna Győr és az Aqua Sportköz-
pont lesz. A műsor felvételét, vagyis a vetélkedőket
március 14-én, hétfőn rendezik, reggel nyolc órá-
tól az uszoda, körülbelül déltől pedig a multifunk-
cionális csarnok ad otthont a versenyeknek. A nap
folyamán a selejtezőktől egészen a döntőig rögzí-
tik a versenyeket, amelyekből összesen nyolc adás
készül, az elsőt április 3-án láthatjuk a TV2-n. 

Az ország minden tájáról érkező, diákokból ál-
ló 24 csapatot az új évadban is egy-egy ismert
sportoló, művész vagy médiaszemélyiség vezeti.
A győri csapatok kapitánya Vincze Ottó lesz. Vá-
rosunkból a Kossuth- és a Móra-iskola mellett a
Városi Diák Fórum is képviselteti magát. A vetél-
kedőkre minden érdeklődőt várnak.
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Ünnepre várunk, március 15-
re. Az idén keddre esik, a hét-
főt ledolgoztuk, jöhet hát a
hosszú hétvége! A programot
jó előre elterveztük. Van, aki
szállodába megy, más kirán-
dul, családot látogat, vagy
egyszerűen csak kapirgál egy
kicsit a kertben. Jó lesz végre
megpihenni, szusszanni
egyet, olvasgatni, megenni
egy jó ebédet a barátokkal,
vagy csak lődörögni a kutyá-
val a szabadban. 168 évvel ez-
előtt máshogy teltek ezek a
napok. Forradalom volt az or-
szágban, még ha vértelen is!
A történelem nem csak úgy
beköszönt az ablakon, hanem
nálunk íródott. A Pilvaxban,
az egyetemnél, Landerer
nyomdájánál, a múzeum
előtt, az utcákon, a tereken és
mindenütt. A fellelkesült em-
bertömeg nemzetté kovácso-
lódott, a 12 pontot követelték,
és egy emberként zúgták: Ra-
bok tovább nem leszünk! A
szabadság iránti vágy és a
nemzetbe vetett hit csodákra
volt képes. S bár mondható,
hogy a szabadságharc végül
elbukott, utána már semmi
nem volt úgy, mint azelőtt.
’48 beivódott a bőrünkbe, az
elménkbe, a lelkünkbe. A vi-
lágról alkotott képünk egyik
fundamentumává nemesült.
Március 15. ezért nem egy ki-
üresedett piros betűs nap,
nem kötelező zászlólobogta-
tás, hanem a Nemzet Ünne-
pe! A szabadságé, a hazaszere-
teté, a függetlenségünké. Fon-
tos, hogy ezt mindig eszünk-
ben és szívünkben tartsuk, és
példaként tekintsünk az if-
jakra. Ezért – járjunk akárhol
a világban – tűzzük mellünk-
re a kokárdát, emlékezzünk
elődeinkre és mondjunk kö-
szönetet nekik! Nélkülük
ugyanis nem lenne ilyen ké-
zenfekvő a szabadság, nem
lenne kézenfekvő, hogy kirán-
dulni, családot látogatni,
szusszanni mehetünk. Sőt,
még csak hosszú hétvégénk
sem lenne!

Papp Zsolt

Hosszú hétvége

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: o. jakócs péter

Vonzó az osztrák munka, már
több mint 75 ezer magyar mun-
kavállaló dolgozik Ausztriában.
Csak Burgenlandban 15 ezer hon-
fitársunk keresi kenyerét, nyáron
pedig a húszezret is meghaladja
az ingázók száma. Az osztrák
munkaerőpiac elszívó hatása a
megyében is egyre erőteljeseb-
ben érezteti hatását, több terüle-
ten komoly szakemberhiány ala-
kult ki. A kinti bérekkel nem lehet
versenyezni, de képzésekkel és
átképzésekkel enyhíthető a prob-
léma. A következő hat évben, kö-
zel ötmilliárd forintot fordítanak
a foglalkoztatás erősítésére a
megyében. A burgenlandi tarto-
mányfőnök mindeközben korlá-
tozná a külföldi munkavállalók
számát, ami a magyarokat is sú-
lyosan érintheti. 

Pincér, eladó vagy ács, 
egyre többen, egyre messzebbre
ingáznak a magyarok
Az osztrák munkaügyi minisztérium,

(BMASK) legfrissebb adatai szerint már
több mint 75 ezer magyar munkavállaló
keresi kenyerét Ausztriában. Ennél töb-
ben csak németek járnak át dolgozni a
sógorokhoz, de a magyar ingázók szá-
ma növekszik a leggyorsabban. Dallos
Bertold, az Osztrák Szakszervezeti Szö-
vetség projektvezetője azt mondja,
2004 óta nyújtanak magyar nyelvű taná-
csadást az ingázóknak, így pontos ké-
pük van arról, milyen területeken dolgo-
zik a legtöbb honfitársunk. A vendéglá-
tó- és az építőipar, a mezőgazdaság, il-
letve a szállítmányozás a legvonzóbb a
magyarok számára, akik főleg a szom-

Itthon hiányoznak, kint túl sokan vannak
szédos Burgenlandban és Bécs környé-
kén helyezkednek el. Egyre többen és
egyre távolabbra ingáznak, naponta,
hetente, de sokan csak havonta járnak
haza – teszi hozzá a MIG projekt vezető-
je. A megszigorított ellenőrzések miatt
kevés munkaadó próbál trükközni azzal,
hogy feketén foglalkoztat magyarokat,
de így is van munkája a többnyelvű ta-
nácsadással foglalkozó MIG-nek. A leg-
gyakoribb probléma, hogy a németül
alig vagy egyáltalán nem beszélő ma-
gyarok nem kapják meg a 13. és 14. ha-
vi bért, valamint a kötelező pótlékokat.
Ennek ellenére megéri átjárni nyugati
szomszédunkhoz, hiszen a minimálbér
1000 euró, vagyis több mint 300 ezer fo-
rint, de egy képzett pincér vagy építő-
ipari szakmunkás 1500-1700 eurót,
450–510 ezer forintot is tud keresni –
teszi hozzá Dallos Bertold. 

Ausztria elszívó hatása, 
vagy „lasszóval” kell fogni 
a képzett munkaerőt  
Győr-Moson-Sopron megyében

rég óta nem a munkanélküliség, inkább
a szakemberhiány okoz komoly problé-
mát. Ausztria elszívó hatása kézzelfog-
ható a munkaerőpiacon, ahol egyre
több területen és egyre több cég hiába
keres képzett munkavállalókat. Azok
többsége, a jobb fizetés miatt, a sógo-
roknál vállalt munkát. Pedig a győri kör-
zetben sem lehet oka panaszra a mun-
kavállalóknak. Az itteni cégek ugyanis az
országos átlagnál, jóval magasabb bé-
rekkel csábítják a szakképzett munkavál-
lalókat. A munkaerőhiányt sürgősen ke-
zelni kell – fogalmaz a Győr Moson Sop-
ron Megyei Kormányhivatal foglalkozta-
tási főosztályvezetője. Major Ernő sze-
rint egyrészt olyan szakmák felé kell te-
relni az iskolásokat, ahol biztosan el tud-
nak majd helyezkedni, másrészt a már

végzettek képzését és átképzését is
meg kell oldani. Ez utóbbira a következő
hat évben közel 5 milliárd forint jut TOP-
forrásokból. A megye európai uniós pén-
zekből bővítené a foglalkoztatást, mond-
ja Németh Zoltán, a megyei közgyűlés
elnöke, aki minél több embert vezetne
vissza a munka világába, különféle tá-
mogatásokkal. Győrben is gond a szak-
emberhiány, amit hat év alatt 1, 8 milli-
árdból orvosolnának úgy, hogy össz-
hangba állítanák a munkaerőpiaci keres-
letet és a kínálatot. Fekete Dávid alpol-
gármester szerint a járműipar a leg-
hangsúlyosabb terület, de az építőipar,
a turizmus és a logisztika is százával vár-
ná a képzett munkavállalókat.  

Niessl szerint túl sokan vannak,
Burgenland korlátozna 
Ausztriában visszatérő kampányté-

ma a külföldi munkavállalók kérdése.
Legutóbb Hans Niessl, Burgenland tar-
tományfőnöke mondta azt a Kurier című
lapnak, hogy szerinte, ha magas a mun-
kanélküliség, akkor korlátozni kell az EU-
ból érkező munkavállalók számát. Már-
pedig a tartományban hosszú hónapok
óta, egyre többen vannak állás nélkül.
Burgenlandban minden ötödik munka-
vállaló külföldi ingázó, ami jóval maga-
sabb arány, mint a többi osztrák tarto-
mányban. Nagyobb baj a magyar ingá-
zók számára, hogy Werner Faymann
osztrák kancellár is osztja Niessl vélemé-
nyét és a szigorítás mellett van. Azt még
nem tudni, milyen módon csökkentené
a külföldi munkások számát Burgen-
land, de az biztos, hogy az építőiparral
kezdenék a folyamatot.  Az Ausztriában
dolgozó több mint 75 ezer magyar pe-
dig aggódva figyeli a nem várt esemé-
nyeket.  Furcsa helyzetben vannak az in-
gázók, mert a jelek szerint, amíg itthon
hiányoznak, kint túl sokan vannak.
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PROGRAMOK  GAZDASÁG

szerző: koloszár tamás
fotó: audi, marcali gábor, o. jakócs péter

Ismét rekorderedményeket könyvelhet el a győri Audi
Hungaria Motor Kft.: 2015-ben 2.022.520 motor ké-
szült, amellyel a vállalat első alkalommal lépte át a két-
milliós álomhatárt. Emellett a prémiumgyártó a jármű -
gyártás darabszámát is jelentősen növelte. 2015-ben
160.206 autó gördült le a győri gyártósorokról.

Minderről Peter Kössler ügyvezető igazgató be-
szélt Ingolsadtban, aki az Audi AG éves sajtótájé-
koztatója után külön is találkozott a magyar újság -
írókkal. Borkai Zsolt győri polgármester örül az Audi
rekordévének, s úgy fogalmazott, ha az Audinak jól
megy, a városnak is jól megy. 

Az Audi Hungaria az elmúlt üzleti évben 7 milliárd
906 millió euró árbevételt ért el, nyeresége pedig 442
millió euró volt – erről már Axel Schifferer, pénzügye-
kért felelős ügyvezető igazgató beszélt Ingolstadtban. 

A győri Audi 2015-ben is megőrizte a világ leg-
nagyobb motorgyára címet, termékpalettája az év
végén 9 motorcsaládból állt, melyek teljesítménye
63 kW-tól (86 lóerőtől) 449 kW-ig (610 lóerőig) ter-
jed. A Győrben készült motorok a konszern 32 gyá-
rába jutnak el.  Olyan luxusmárkákba is beépítik a
győri motorokat, mint a Bentley, és olyan nagyszerű
sportautókat is hajt, mint a Porsche és a Lamborg-
hini. Ez utóbbiba nem csak motorokat, hanem ka-
rosszériaelemeket is készítenek a győri szerszám-
gyár munkatársai. 

Axel Schifferer a beszállítókról elmondta, a Volks -
wagen-konszernnek jelenleg 120 magyar beszállí-
tója van, amelyek évi 2,5 milliárd euró értékben állí-
tanak elő hazánkban olyan termékeket, amelyeket
autókba építenek be. Ami pedig az idei évet illeti:
megkezdődik az Audi TT RS Coupé gyártása és 15

Borkai Zsolt: Az Audi nem éri be az elért eredménnyel, 

féle új motorvariánssal is bővül a gyár kínálata –
hangsúlyozta Peter Kössler. A feladatok között em-
lítette azt is, hogy előkészítik a Q3 gyártását Győr-
ben, amelyet 2018-tól gyártanak majd a Kisalföld
székhelyén.

Dr. Knáb Erzsébet, személyügyekért felelős ügyve-
zető igazgató kifejtette, az Audi sikerének titka munka-
társaikban rejlik, akiknek képzéséről folyamatosan gon-
doskodnak. Kérdésre válaszolva elmondta, idén mun-
katársaik  havi munkabérük 1,3-szorosát kapják meg
prémiumként a tavalyi eredmények alapján. 

Külön sajtótájékoztatót tartott Németországban
dr. Hubert Waltl, a győri Audi felügyelőbizottságá-
nak elnöke, akit a Q3-as jövőbeni győri gyártásáról
kérdezhettünk.

Minden új modell bevezetése új beruházást is von
maga után – jelezte az elnök azt, hogy a számítások
most zajlanak, s Győrben a fejlődés töretlen marad.

2018-tól az Audi Q3 új generációja az ötödik mo-
dell lesz, amely Magyarországon készül. 

Érdekességek a győri járműgyárból
A japán futballválogatott megrendelésére 11 da-

rab Audi készült Győrben, szamurájkék színben. Kö-
zöttük volt egy Audi TT Coupé is. A szamurájkék
színt az Audi Hungaria egyedi lakkozójában kever-
ték ki és itt vitték fel a karosszériára. De Japán egy
másik okból is különleges. Az országban, hazánkkal
ellentétében, bal oldali közlekedés van érvényben,
ennek ellenére sok japán vásárló nem az ott meg-
szokott jobb oldali kormánnyal kéri autóját, hanem
az Európában megszokott bal oldalon elhelyezkedő
vezetőüléssel és kormánnyal. Az ok: elegánsnak
számít és növeli a tulajdonos presztízsét. 

Az amerikaiak szeretik tudni, hogy éppen délnek,
északnak, nyugatnak vagy keletnek tartanak. Ezért

Audi Hungaria Motor Kft.:
az érdekességek és a vélem

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

HÍREK, AJÁNLATOK

Mihalicz Antal elnök és Lakatos István
alelnök köszöntötték március 8-án a vállal-
kozásokban aktív hölgyekeket a kamarában,
amelyet félnapos ünnepi program követett.

Polgármesteri fórum
Borkai Zsolttal március 17., csütörtök 16 óra

MS Office 2013 képzés
indul Győrben és Mosonmagyaróváron. 
Várják a jelentkezőket.

GAZDÁLKODJON, TERVEZZEN,
ELLENŐRIZZEN

Cégvezetőknek szóló információk
a KKV-klubban március 23-án.

Könyvelői Klub 
március 29-én, a témákat 
a könyvelők választották

A CONSTRUMA 2016. 
Nemzetközi Építőipari Szakkiállításra 
szervezett szakmai útra lehet jelentkezni.
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még sikeresebb akar lenni, mint ahogy mi is, Gyôrben

az Egyesült Állomokba kerülő Audik visszapillantó
tükrébe iránytűt is beépítenek. Így bármerre jár az
autós, felhős időben is pontosan tisztában van a
földrajzi irányokkal. 

A kanadai piacra gyártott autóknál a győri mun-
katársaknak egy érdekes fényszóró-beállításra
kell figyelniük. Amikor a kanadaiak bekapcsolják
a gyújtást az Audijukon, nem kapcsolódhat fel au-
tomatikusan a fényszóró. Az ok egyszerű: a kana-
daiak előszeretettel látogatják az autós mozikat,

így az automatikusan bekapcsolódó fényszóró za-
varná a filmvetítést. 

Egyiptomban a közlekedési normák mások, mint
Európában. Aki járt már ott, tudja, az autósok elősze-
retettel nyomják a dudát. Az állandó tülkölés nem csak
kaotikusnak tűnik, hanem a hangjelzőt is próbára teszi
a folyamatos nyomkodás. Ezért a győri Audi munka-
társai az Egyiptomba kerülő autókba strapabíróbb és
hosszabb élettartamú kürtöt építenek be, hogy bírja
az egyiptomi sofőrök folyamatos dudálását. 

Vélemények a rekordévről
Borkai Zsolt, Győr polgár-

mestere: Örülök az Audi Hunga-
ria rekordévének, mert ha az Au-
di sikeres, a város is sikeres. Ma-
gyarország és Győr összefogott az
Audival, az érdekeink közösek. Jó látni, hogy a győri
Audi évről évre sikeresebb. Megérte a fáradságos
lépéseket megtenni, olykor kemény döntéseket
meghozni a jövő érdekében. A magyar állam, az Au-
di és Győr városa sikeres hármast alkot, összefo-
gott, és tudtunk együtt gondolkodni. Az Audi előre-
tekint, ahogy Győr is. Az Audi nem éri be az elért
eredménnyel, még sikeresebb akar lenni, ahogy mi
is Győrben. Ezért Győr olyan, mint az Audi, az Audi
pedig olyan, mint Győr. 

Bogisich Ferenc, a QP Zrt. tulajdonos-vezér-
igazgatója: A siker, amit az Audi és a Volkswagen-
konszern 2015-ben elért, sokat jelent nekünk, ma-

gyar beszállítóknak is, hiszen lecsapódik ná-
lunk. Mindez nemcsak szakmai és üzleti

kihívás, hanem komoly potenciál is.  A
sikert persze nem adják ingyen, folya-
matos, komoly fejlesztéseket igényel
tőlünk is. Az Audi rekordéve azért is fi-
gyelemre méltó, mivel a szoftverügy

beárnyékolta az évet, az Audi stabilitá-
sát és kiszámíthatóságát azonban jól mu-

tatja, hogy ilyen körülmények között is rekord -
évet produkált. 

Pálinger Katalin, egykori válogatott
kézilabdázó, az MKSZ alelnöke, az
Audi-ETO KC elnökségi tagja: Na-
gyon nagy dolognak tartom, hogy
Győrben az Audi ilyen számokat
produkált, és kiváló minőséget
tud előállítani. Minden győri hálás
lehet az Audinak többek között
azért is, hogy a sportot támogatja, és
ilyen nagyszerű csapat jött létre a városban.
Az Audi nagyszerű eredményei alapján remélhet-
jük, hogy a kézilabdát a jövőben is támogatják a
városban.  

a 2015-ös rekordév a számok,
mények tükrében



JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) Önkormányzati rendelet
alapján „Győr Sportjáért” kitüntető díjakat adományoz a 2016. évben is.

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

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

A díj évente legfeljebb 2 fő elismerésre javasolt részére adományozható.

A kitüntetettek díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak és pénzjutalomban részesülnek.
A díjak átadására a 2016. június 15-ig bezárólag, ünnepélyes keretek között kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a Közgyűlésben mandá-
tummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv
döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalman-
ként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Javaslatot tehet továbbá: a Közgyűlés illetékes bi-
zottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az Önkormányzat fenntartásá-
ban vagy működtetésében lévő intézmény.

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

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és
Sport Főosztály vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.)

Beérkezési határidő: • személyesen: 2016. április 29. 12.00 óra
• postai úton: 2016. április 30-i postafelvételi bélyegzővel ellátva.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Kulturális és Sport FŐosztály (9021 GyŐr, Városház tér 1.), valamint a 96/500-
220-as telefonszámon. A javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap, a vonatkozó önkormányzati
rendelet elérhetŐ a gyor.hu honlapon.
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 ôszétôl, akár CSOK-kal is, kulcsrakész
állapotban átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

Elvárások:
• Felsőfokú közgazdász-,

vagy műszaki végzettség
• Angol nyelvből legalább középfokú

nyelvtudás (Tárgyalásszintű beszéd, írás)
• Német nyelvből középfokú végzettség

(Tárgyalásszintű beszéd, írás)
• Verseny-, közszférában eltöltött

legalább 5 éves vezetői tapasztalat
• Kiváló kommunikációs,

együttműködő képesség
• Számítástechnikai felhasználó szintű

ismeretek
• Project management tapasztalat
• Nyitott, kreatív gondolkodás
• Analitikus gondolkodás
• Döntés-előkészítő képesség
• Jó problémamegoldó képesség
• Bizalmas információk kezelésének 

képessége
• Üzleti háttérismeretek
• B kategóriás jogosítvány

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
és GYMS KIK Nonprofit KFT pályázatot hirdet

kamarai titkár és ügyvezetői
összevont munkakör betöltésére

Előny: 
• Párhuzamos feladatok egyidejű

működtetésének képessége 
• Minőségirányítási szakmai tapasztalat
• Közüzemi és kivitelezői kapcsolatok
• HR funkcionális területeken szerzett

1-2 év tapasztalat
• Munkajogi ismeretek
• Külföldi szakmai tapasztalat

Munkavégzés helye: Győr. A munkakör 2016. szeptember 1-el tölthető be.

Jelentkezését,fényképpel ellátott önéletrajzát e-mailen
az allas.titkar@gymskik.hu címre várjuk 2016. március 31-ig.

Folytatódik a Győrt keletről elkerülő
813-as főút építése: a tavaly átadott
4,4 kilométeres szakasz után idén 3,8
kilométer készül el 4,2 milliárd forin-
tos beruházással.

A 813-as kétsávos, másodrendű fő-
út Győrt keleti irányból elkerülve, az
M1-es autópályát köti majd össze a
szlovákiai Nagymegyer felé vezető 14-
es főúttal. A projekt célja tehermentesí-
teni Győrt a Szlovákia felé irányuló te-
hergépjármű-forgalom alól. Az út há-
rom ütemben épül, tavaly ősszel adták
át az M1-es sztráda és a győri Vonal út
közötti 4,4 kilométert, a mostani máso-
dik ütemben az 1-es főútig hosszabbo-
dik az elkerülő. A munkálatok áprilisban
kezdődhetnek, miután sikerrel zárult az
építkezés második ütemére kiírt közbe-

Év végére eléri 
az 1-es fôutat az elkerülô

szerzési eljárás, a nyertes kivitelező cég
az STR Építő Kft. A területen jelenleg ré-
gészeti feltárást végeznek.

Az idei fejlesztés során egy-egy kör-
forgalmat építenek az M19-es autóút
és a 813-as főút csomópontjaiban, va-
lamint az 1-es főút és a 813-as főút ke-
reszteződésében. Egy új felüljáró az
M19-es autóút fölött ível majd át. A fej-
lesztés hazai forrásból, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium megbízásából, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
beruházásában valósul meg.

A harmadik ütem 2017 végére
épülhet meg, az első kettőhöz hason-
ló hosszúságú szakasszal, ehhez hoz-
zátartozik majd egy híd építése a Mo-
soni-Duna fölött, ekkor válik teljessé a
Győrt keletről elkerülő útvonal.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Magukat vendégnek álcázó ellen-
őrök vizsgálják a minőséget, amely
alapján a Belga Étterem és Sörözőt
érdemesnek találták a díjra. 

A Magyar Turizmus Zrt. 2006-
ban indította el a Magyar Turiz-
mus Minőségi Díj programot,
amelynek keretében egy objektív,
alapos és az európai elvárások-
nak is megfelelő minősítési rend-
szerben vizsgálják a résztvevő ét-
termeket, szállodákat. 

Érdekesség, hogy maga a
vizsgálat titkos, vagyis a vendég-

Minôségi díjat kapott a Belga
látó egység nem tudja, hogy mi-
kor is zajlik az ellenőrzés. Az álru-
hás vendégek figyelik a felszolgá-
lást és az ételek minőségét, a
hely hangulatát, a fogadtatást,
és még számos szempontot. A
pályázó szállodákat 808, az étter-
meket 324 kérdésből álló lista
alapján ellenőrzik. Később felfe-
dik kilétüket, így azokat a terüle-
teket is megvizsgálják, amelyek
a vendég számára láthatatlanok.

„Büszkék vagyunk, hogy el-
nyertük a díjat, hiszen nap mint
nap a minőségre törekszünk” –
nyilatkozta lapunknak Horváth
Ottó, a Rába Hotel igazgatója.

Hozzátette, a díjjal járó plakett
kihelyezése a tudatos fogyasz-
tók számára is garancia arra,
hogy bízhatnak az étterem szín-
vonalában.

A Belga tehát jogot szerzett az
egész kontinensen a kiválóságot
jelző „Q” jel használatára (az „Eu-
ropean Hospitality Quality” mi-
nősítési rendszerből eredően),
amely három évig érvényes, és
amelynek jogosságát a három év
során utóellenőrzés alkalmával is
vizsgálhatják. Városunkban
egyébként a La Maréda Étterem
és az ETO Park Hotel kapta meg
korábban a minőségi díjat.

Kezdôdhet az olimpiai falu építése
Múlt héten az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sportközpontjá-
nak, a Radnóti úti sporttelepnek a terveit mutattuk be az atlétikai
és a teniszcentrummal, a torna, valamint a multifunkcionális, il-
letve a küzdősportok csarnokával. Várhatóan áprilisban az olim-
piai falu egy részének helyet adó, mintegy 200 lakásos társashá-
zak építése is megkezdődhet a volt olajgyár helyén – ennek a lát-
ványtervét láthatják. Az OTP beruházásában megvalósuló fejlesz-
tés a versenyek ideje alatt szolgál a fiatalok elhelyezésére, utána
pedig tulajdonosaik vehetik birtokba az otthonokat.
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Generációk

Rendkívül sokszínű programmal rukkolt elő
a Városi Diák Fórum az idei évre. A legutób-
bi gyűlésen Radnóti Ákos alpolgármester-
rel beszélték át a diákok a lehetőségeket. 

Nem fognak unatkozni a VDF tagjai az idei évben
sem. Számos programmal és két pályázati lehető-
séggel is élhetnek. Márciusban rendezték a Polgári
Védelem Napja programjait, ahová a VDF tagjai is
meghívást kaptak, hogy bemutatkozzanak a többi
győri középiskolás előtt. Hamarosan, szintén márci-
usban szerepelnek az országos hírű, Nagy Vagy
Győr! című játékban is, ahol két helyszínen – az uszo-
dában és az arénában – kell teljesítenie a csapatnak.

Mint minden évben, a diákok most is nagyon lel-
kesen készülnek az egyik legnagyobb, a győri ön-
kormányzat által szervezett ifjúsági rendezvényre,
az „Aludj Máskor!” 24 órás vetélkedőre. Az 50 fős
csapatoknak számos feladatban kell helytállniuk.
Színpadi műsorokat hoznak létre, fociznak, kosaraz-
nak, verset írnak vagy rekordmennyiségű palacsin-
tát sütnek a családjuk segítségével. A játék időpont-
ja 2016. május 28–29., helyszíne pedig az önkor-
mányzat támogatásával a Magvassy Mihály Sport-
csarnok lesz.

A többi megbeszélés alkalmával ellátogatnak
majd az Audi Arénába, az új uszodába és Mobi-
lisbe, de lehetőségük lesz arra is, hogy kipróbál-
hassák magukat a Győr+ Média szerkesztősé-
gében.  

A gyűlésen két pályázati lehetőséget is meghir-
detett az alpolgármester a VDF tagjai számára, az
egyiket „Fotópályázat Győr” címmel, illetve az aktív

Színes programok a Városi Diák Fórumban

Innováció az alapszolgáltatásokban

VDF-tag és aktív iskola pályázatot. A felhívás szerint
a VDF-es diákoknak olyan képeket kell készíteniük
győri helyszínekről, amelyek szerintük a legszebbek,
amelyeket sokszor látogatnak. A legjobb kép beke-
rül az új „Győr könyvbe” és tárgyi díjazásban is ré-
szesül az első három helyezett. A másik pályázat so-

rán kiderül, hogy ki a legaktívabb tag és iskola. Fon-
tos szempont az iskoláknál, hogy hány fő jár az
adott intézményből a VDF-ülésekre és rendezvé-
nyekre. Díjazásképpen az ajándékcsomag mellé ok-
levél is jár, amelyet az egyik városi rendezvényen ad-
nak át a nagyközönség előtt. 

Győr önkormányzata folyamato-
san keresi azokat a lehetőségeket,
amelyekkel minél komplexebb ellá-
tást nyújthat azok számára, akik tá-
mogatásra szorulnak. Igaz ez az
időseknek nyújtott szociális szol-
gáltatásokra is.

A győri önkormányzat és az
Egyesített Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény Győr a TÁMOP-
5.4.9-11/1-2012-0021 – „Fejlesz-
tés a szolgáltatásokban rejlő lehe-
tőségek jobb kiaknázásával és a
partnerkapcsolatok erősítésével”
című – sikeres pályázatnak kö-
szönhetően, az idősellátás terüle-
tén úgynevezett jelzőrendszert ala-
kított ki, amelyet Idősvonal néven
vezettek be. 

Az Idősvonal egy információs és
koordinációs feladatokat ellátó köz-
pont, mely egyrészt lehetőséget te-
remt az idősek és családtagjaik tá-
jékoztatására az idősödéssel járó
változásokról, valamint a családta-
gok felkészítésére a probléma ese-

tén használható stratégiákra. Az
időskor megélésében fontos, hogy
az idősek és a hozzátartozók idő-
ben felkészüljenek az időskorral
együtt járó helyzetek kezelésére.
Másrészt jelzőrendszert működtet,
melynek feladata a krízishelyzetbe
került, segítséget igénylő idősek
számára a legmegfelelőbb segít-
ségnyújtási forma megtalálása a jel-
zőrendszerben részt vevő szerveze-
tek jelzését követően. A jelzőrend-
szeri feladatokat a városban műkö-
dő intézmények, szervezetek széles
köre vállalta fel (szociális, oktatási,
egészségügyi intézmények, rendőr-
ség, civil szervezetek, közös képvi-
selők stb.). Az Idősvonalra várják a
lakosság jelzéseit is.

Jelzés történhet személyesen az
EESZI Központi Igazgatási Csoport-
jánál (Győr, Köztelek u. 15.), telefonon
a 96/527-899, illetve faxon 96/823-
399 elérhetőségeken, illetve elektro-
nikus levélben az ellatasinfo@
eeszi.hu e-mail címen. 

IDŐSEK FIATALOK

Számos diák volt kíváncsi 
a beszélgetésre
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• www.carmenrent.hu 
• info@carmenrent.hu
• +36-96/423-037
• +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár
0% ÖNERÔŐVEL
KGFB, Casco, cégautóadó,
súlyadó

Autóban az ember

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Még homokzsákolni is kellett 2014-
ben a lakóutcában, amelynek most
megoldódik a vízelvezetése.

Az olyan forgalmas révfalui utak,
mint a Rónay Jácint, vagy a nemrég el-
kezdett Szövetség utca mellett fontos,
hogy a lakóutcák is kellő figyelmet
kapjanak – közölte dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester, aki a városrész
önkormányzati képviselőjeként el-
mondta, a Tábor utcában a nagy eső-
zésekkor komoly problémaként jelent-
kezett, hogy a házak szinte megköze-
líthetetlenekké váltak. Első ütemben
a Szabadrév utcától indulva, nagyjá-
ból a Körte utcáig épül ki a csapadék-
víz-elvezetés és az új burkolat is.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője hozzáfűzte, a Tábor
utcában számos társasház található,
így a probléma sokakat érintett. Az
első ütemmel a legkritikusabb terü-
leten oldódik meg a vízelvezetés kér-
dése, de vizsgálják a folytatás lehe-
tőségét is. 

A korszerűsítés nyomán a Szabad-
rév utcától a Tábor utcának a társas-
házi szakaszáig tartó első ütemen be-

Megújul a Tábor utca elsô szakasza

lül új csapadékvíz-elvezető rendszert
építenek ki, ezt követően 4,5 méter
széles aszfaltozott útburkolatot és új
járdát építenek, amelynek értéke kö-

zel 40 millió forint. A kivitelezés során
az autós közlekedés időszakos akadá-
lyoztatására is számítani kell, emiatt a
lakók megértését és türelmét kérik.

Megoldódik a vízelvezetés
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ÜNNEP MENETREND

Az önkormányzat által szerve-
zett ünnepségek ideje alatt út-
lezárásokra kell készülni, amely
a helyi és helyközi autóbuszjá-
ratokat is érinti.

A rendőrség ideiglenes forgalomkorlá-
tozást rendel el március 15-én 9:15 –
13:00 óráig a Szent István úton a Mun-
kácsy u. és Baross híd, a Teleki László út
és Baross híd, az Aradi vértanúk útján a
Révai út és Szent István út, és a Jókai
úton a Révai út és Szent István út, vala-
mint Árpád út és Szent István út közötti
szakaszán. A lezárt útszakaszra a fenti
időben tilos a behajtás.

Az ÉNYKK Zrt. értesíti utasait, hogy
március 15-én – kedden – 10.30 és
12.30 óra között a Szent István út Ba-
ross Gábor híd és Munkácsy Mihály ut-
ca közötti szakasz lezárása jelentős mér-
tékben érinti a helyi, regionális és orszá-
gos autóbuszjáratok közlekedését is.

Az 1-es és a 85-ös úton közlekedő
regionális és országos autóbuszjáratok
terelőútvonalon közlekednek, és nem
érintik Győr, Eötvös park megállóhelyet.

A helyi autóbuszjáratok módosított
útvonalon közlekednek, és nem érintik
a Révai Miklós utca – Városháza – Aradi
vértanúk útja, szökőkút – Honvéd liget
– Gárdonyi Géza utca megállóhelyeket.
A rendezvény napján, a terelés idejére a
Belváros jobb kiszolgálása érdekében
(a Honvéd liget megállóhely kiváltására)
Árpád út néven ideiglenes autóbusz-
megállóhely létesül.

Az 1, 1A, 7 vonalak járatai Nádorvá-
ros felől a Baross Gábor hídig, illetve a
11-es járatok a Malom ligetig eredeti út-
vonalukon közlekednek, majd a Szent
István út – Teleki László utca – Bajcsy-
Zsilinszky út – Aradi vértanúk útja terelő-
útvonalon érik el a Virágpiacot és a Zech-
meister utcát, és megállnak a Baross Gá-
bor híd, belvárosi hídfő és a Bajcsy-Zsi-
linszky út megállóhelyeken. Visszafelé a
járatok (a 7-es vonal kivételével) a Mun-
kácsy Mihály utca – Árpád út – Teleki
László utca terelőútvonalon közleked-
nek, és megállnak az Árpád úti ideigle-
nes megállóhelyen. A 7-es járatok Révai
Miklós utca helyett a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyről in-
dulnak és a Baross Gábor hídon át köz-
lekednek, így Gyárváros felé felszállási le-
hetőséget biztosítanak a Baross Gábor
híd, belvárosi hídfő megállóhelyen.

A 2-es járatok a Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyről in-
dulnak és oda is érkeznek. A Zöld utca
felé a Bartók Béla út – Buda utca – Ti-
hanyi Árpád út – Eszperantó út – Zrí-
nyi utca útvonalon közlekednek, nem
érintik a Hunyadi utca, autóbusz-állo-
más megállóhelyet, de fel- és leszál-

Változik a helyi menetrend március 15-én
lást biztosítanak a Buda utca és a Ná-
dor aluljáró megállóhelyeken.

Az  5-ös vonal járatai Kismegyerről
a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű)
megállóhelyig eredeti útvonalukon köz-
lekednek, majd a Buda utca – Tihanyi
Árpád út – Eszperantó út – Bartók Béla
út útvonalon fordulnak meg. Ennek
megfelelően nem érintik a Bartók Béla
út, Kristály étterem megállóhelyet, vi-
szont leszállási lehetőséget biztosíta-
nak a Buda utca – Nádor aluljáró – Bar-
tók Béla út, munkaügyi központ megál-
lóhelyeken. A Kismegyerre induló jára-
tokra a Bartók Béla út, munkaügyi köz-
pont megállóhelyen lehet felszállni.

A 6-os vonal járatai Sárás irányá-
ból a Budai út, Árkád üzletház megál-
lóhelyig eredeti útvonalukon közleked-
nek, ezt követően a Szent István út,
Iparkamara (volt bútorbolt) – Roose-

velt utca (Bartók emlékmű) megálló-
helyeken állnak meg, ezért nem érin-
tik a Gárdonyi Géza utca – Révai Mik-
lós utca – Városháza megállóhelyeket.
Kismegyer irányából eredeti útvonalu-
kon közlekednek.

A 8-as vonal járatai a Révai Mik-
lós utca helyett a Szent István út, Ipar-
kamara (volt bútorbolt) megállóhely-
ről indulnak Pinnyéd irányába, és Li-
kócs irányából oda is érkeznek. Piny-
nyéd felé a Teleki László utca – Bajcsy-
Zsilinszky út – Aradi vértanúk útja te-
relőútvonalon érik el a Zechmeister ut-
cát, és megállnak a Bajcsy-Zsilinszky
út megállóhelyen is. Likócs irányába a
Munkácsy Mihály utca – Árpád út –
Teleki László utca terelőútvonalon köz-
lekednek, és megállnak az Árpád úti
ideiglenes megállóhelyen.

A 14B vonal járatai Gyárváros fe-
lől a Szent István út, Iparkamara meg-
állóhelyig eredeti útvonalukon közle-
kednek, majd a Teleki László utca –
Bajcsy-Zsilinszky út – Aradi vértanúk
útja terelőútvonalon érik el a Zech -
meister utcát, és megállnak a Bajcsy-
Zsilinszky út megállóhelyen is. Vissza-
felé a járatok a Munkácsy Mihály utca
– Árpád út – Teleki László utca terelő-
útvonalon közlekednek, és megállnak
az Árpád úti ideiglenes megállóhe-
lyen.

17, 17B járatok a Virágpiac felől a
Munkácsy Mihály utca – Árpád út – Te-
leki László utca terelőútvonalon közle-
kednek, és megállnak az Árpád úti ide-
iglenes megállóhelyen. Gyárváros felől
a Budai út, Árkád üzletház megállóhe-
lyig eredeti útvonalukon közlekednek,
ezt követően a Szent István út, Iparka-

mara (volt bútorbolt) megállóhelyen
megállnak, majd a Baross Gábor hí-
don át a Bartók Béla út, munkaügyi
központ megállóhelyig közlekednek. 

A 19A vonal járatai a Bartók Béla
út, munkaügyi központ megállóhelyig
eredeti útvonalukon közlekednek,
majd a Teleki László utca – Bajcsy-Zsi-
linszky út – Aradi vértanúk útja terelő-
útvonalon érik el a Virágpiacot, és
megállnak a Baross Gábor híd, belvá-
rosi hídfő és a Bajcsy-Zsilinszky út
megállóhelyen is. A Virágpiactól a
Munkácsy Mihály utca – Árpád út –
Teleki László utca terelőútvonalon köz-
lekednek, és megállnak az Árpád úti
ideiglenes megállóhelyen.

A 22, 22B vonalak járatai Marcal-
város felől a Baross Gábor út, Szigethy
Attila út megállóhelyig eredeti útvona-

lukon közlekednek, majd a Wesselényi
utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út –
Eszperantó út – Bartók Béla út útvona-
lon közlekednek. Ennek megfelelően
Marcalváros, Ménfőcsanak felé nem
érintik a Baross Gábor út, Szigethy At-
tila út megállóhelyet, viszont megáll-
nak a Roosevelt utca (Bartók-emlék-
mű) és a Bartók Béla út, Vásárcsarnok
megállóhelyeken, a városközpont felé
pedig leszállási lehetőséget biztosíta-
nak a Buda utca – Nádor aluljáró – Bar-
tók Béla út, munkaügyi központ meg-
állóhelyeken. A Marcalváros, Ménfő-
csanak felé induló járatokra a Bartók
Béla út, munkaügyi központ megálló-
helyen lehet felszállni.

A 30-as, 30A és 31-es járatok a
Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyről indulnak és oda érkez-
nek. Mindkét irányban a Baross Gábor

hídon át közlekednek, így Győrszent -
iván felé felszállási lehetőséget biztosí-
tanak a Baross Gábor híd, belvárosi híd-
fő megállóhelyen, a Belváros felé pedig
a Szent István út, Iparkamara (volt bú-
torbolt) megállóhelyet is érintik.

A terelés ideje alatt a Baross Gábor
hídon át, a Belváros irányába közleke-
dő helyi autóbuszok kivétel nélkül
megállnak a Baross Gábor híd, belvá-
rosi hídfő megállóhelyen. A terelés ál-
tal nem érintett megállóhelyeken a já-
ratok az érvényes menetrendnek
megfelelően közlekednek.

Felhívjuk az ünneplők figyelmét,
hogy a díszszázad felvonulása előtt
alaki bemutatót is láthatnak, amelyen
a fegyverfogásokat díszsortűz leadá-
sa követi vaklőszerrel, ez jelentősebb
hanghatással jár. 

Az ünnepen is járnak a buszok
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TURIZMUS HIRDETÉS

Egyre több turistabusz érkezik
városunkba, így az önkormány-
zat kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy a történelmi Belvárosba,
az itt lévő nevezettességekhez,

illetve a termálfürdőhöz érkező
turistabuszok megfelelő helyen
tudjanak megállni, várakozni.
Két frekventált helyszínen tar-
tós és ingyenes várakozást biz-
tosítanak, illetve két másik
helyszínen olyan 15 percig in-

Ingyenes turistabusz-parkolók Gyôrben
gyenes le- és felszállást biztosí-
tó helyeket alakítottak ki, ahon-
nan a tartós megállást biztosí-
tó ingyenes parkolókba lehet
továbbhaladni. Máthé-Tóth Pé-

ter, a győri Útkezelő Szervezet
szóvivője elmondta, arra kérik a
szállásadókat, hogy a turista-
csoportokat utaztatók figyel-
mét is hívják fel a lehetőségre.

A tájékozódást GPS koordiná-
ták feltüntetésével is segítik. 

1., INGYENES, FEDETT, 
MEGVILÁGÍTOTT 8 DB
TURISTABUSZ-PARKOLÓ
Győr, Móricz Zsigmond
rakpart, a Széchenyi híd alatt
GPS koordináta:
47.692555
17.640321

2.,  INGYENES , KB. 10 DB
TURISTABUSZ-PARKOLÓ
A KUNSZIGETI ÚTNÁL, 
MAGYAR VILMOS USZODA
KÖZELÉBEN
Kunszigeti út eleje, a Töltésszer
utca legvégén
GPS koordináta:
47.692734
17.619672

3.,  INGYENES, KB. 4 DB
TURISTABUSZ-PARKOLÓ
A TERMÁLFÜRDŐ MELLETT
Győr, Jedlik-híd Sziget város-

rész felőli oldal, a Töltésszer
utca sarkánál

4., INGYENES, KIZÁRÓLAG
15 PERCES MEGÁLLÁSRA
ENGEDÉLYEZETT, LE- ÉS
FELSZÁLLÁST BIZTOSÍTÓ
TURISTABUSZ-MEGÁLLÓ
Győr, Árpád út 34., a Rába
Hotel előtti úttesten

5., INGYENES, KIZÁRÓLAG
15 PERCES MEGÁLLÁSRA
ENGEDÉLYEZETT, LE- ÉS
FELSZÁLLÁST BIZTOSÍTÓ
TURISTABUSZ-MEGÁLLÓ
Győr, Móricz Zs. rakpart,
a Kossuth-híd alatt, a Dunakapu
térre vezető lépcsősor előtt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
győri amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására 

A támogatásra fordítható keretösszeg: 8.000.000 Ft.

A pályázat célja: A városban magas színvonalon működő amatőr művészeti csoportok szakmai fejlesz-
tésének támogatása, működési költségeikhez kiegészítő hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a külön-
böző művészeti ágakat művelő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak lét-
rehozásával, azok bemutatásával a város kulturális életének gazdagítását.

Támogatás igényelhető:
• az amatőr művészeti csoport szakmai tevékenységének dologi kiadásaira,
• 2016. évben megvalósuló/megvalósítandó programok és rendezvények költségeire (anyagköltség,

kis értékű tárgyieszköz-beszerzés és -javítás, fellépések csoportos utazási költsége, terem, hang-
és fénytechnikai eszközök bérleti díjai, szállítási költség stb.).

Benyújtási határidő: 2016. március 31.

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetŐ a kultura.gyor.hu oldalról vagy személyesen át-
vehetŐ a Kulturális Osztályon (9021 GyŐr, Városház tér 1., fszt. 43-as iroda). Információ kérhetŐ: a
Kulturális Osztálytól, a 96/500-175-ös telefonszámon vagy a kultur@gyor-ph.hu e-mail címen.

Huszonkét ingyenes parkoló a buszoknak
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HIRDETÉS INGATLAN

INGYENES

Médiatámogató:
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Syncreon Hungary Logisztikai
és Szállítási Kft., mely Európa 
egyik leggyorsabban növekvô, 
világviszonylatban 94 telephellyel
rendelkezô  vállalata, gyôri meglévô 
és újonnan induló telephelyére
több mûszakos munkarendbe
felvételre keres

TARGONCAVEZETôKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT

Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• OKJ-s bizonyítvány

(szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer (lakáshitel-

törlesztési támogatás)
• munkavállalói

kedvezménycsomag

Jelentkezni:
hétfôtôl péntekig 8–16 óra között, 
a 96/661-213-as telefonszámon
lehet.

GYŐRI SIKER HIRDETÉS

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu

Tavaszi kirándulások:
Lindt csoki — Mariazell — Lilienfeld márc. 19. 6.800 Ft/fô
Tavasz az Osztrák Dunakanyarban ápr. 16. 7.800 Ft/fô
Vásárlás és múzeumlátogatás Bécsben ápr. 23. 5.300 Ft/fô
Élmények a Duna partján máj. 7. 5.300 Ft/fô
Bécsújhely — Puchberg — Semmering máj. 8. 5.300 Ft/fô
Budapest: hajózás a Dunán és a Vigadó máj. 14. 7.200 Ft/fô
Rododendronvirágzás a Jeli arborétumban máj. 15. 5.900 Ft/fô
Látogatás a Hungaroringen és Gödöllôn máj. 16. 7.500 Ft/fô
Csokigyár, boszorkányok vára és Graz máj. 21. 8.300 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

Körutazások:
Eger és környéke jún. 12—14. 42.750 Ft/fô
Az Isztria festôi tájain szept. 22—25. 49.305 Ft/fô
Száztornyú Prága okt. 14—16. 36.005 Ft/fô 

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol
várjuk még kulturális körutazások széles választékával, belföldi aján -
latokkal és partnerirodáink kedvezményes elôfoglalási ajánlataival.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: sajtófotó

Kézműves websorozatként indult, most pe-
dig a világ egyik legnépszerűbb televíziós
csatornáján, a Discovery Channelen kezdő-
dik a második évada az Attraktorról Xtrac-
torra keresztelt műsornak, melyet egy győ-
ri többségű trió készít, s a földkerekség leg-
érdekesebb gépeit mutatja be. Premier
március 15-én 22 órakor.

Háromból többségben lenni nem nagy kunszt, első
magyar csapatként a Discovery kínálatába bejutni
viszont igen, az Xtractor előtt ugyanis még nem lát-
hattunk hazai készítésű sorozatot a csatornán.

Az Attraktor néven az index.hu-n nyolc éve indult
műsort Mesterházi Dávid és Magyarósi Csaba ké-
szítették, hozzájuk csatlakozott Kovács Róbert ope-
ratőr az első Discovery-s évadnál. Utóbbi két név a
győrieknek még ismerősebb lehet, hiszen ők váro-
sunkban nőttek fel, s Róbert itt él ma is.

A srácok innovatívak és bevállalósak, úgy mutat-
ják be – és esetenként rontják el, teszik tönkre – a
világ legérdekesebb gépeit, hogy az értékes, infor-
matív tartalmat szórakoztató formában tálalják a kö-
zönségnek. „A rajongók gyakran kérdezték, miért
nem jelentkezünk a televízióban is. A  Discovery
mint elérhetetlen cél lebegett a szemünk előtt, tud-
tuk, hogy magyar sorozat még soha nem került be
oda. Írtunk egy levelet a londoni központnak, ahon-
nan azonnal pozitív választ kaptunk” – idézi fel az
együttműködés kezdeteit Magyarósi Csaba.

Ezután a médiavállalatnál kicsit megfogták a ke-
züket, kaptak egy profi stábot, s elkészíthettek tíz
részt. Ez azonban sterilebbre sikerült a weben meg-
szokottól, így a második évadnál már arra töreked-
tek, hogy újra visszatérjenek a kézműves műsorké-
szítéshez. Hiszen az Attractor jellegzetes karakterét
éppen a spontaneitás, a természetesség adta, nagy
stábbal, sokszor felvett jelenetekkel ez azonban el-

Xtractor tv-premier március 15-én

Gyôri srácok a Discovery-n
veszik. Döntöttek, hárman szeretnék folytatni, s sze-
rencsére ebben a csatorna is partner volt: szeptem-
ber közepétől elkezdhették forgatni a második év -
adot. „Azt gondoljuk, sikerült visszahozni a műsor
jellegzetes könnyedségét, de úgy, hogy közben lát-
ványvilágban tökéletes maradt, hiszen sokat költ-
hettünk a technikai eszközökre” – hangsúlyozza
Csaba.

A második széria szintén tízrészes, március 15-
től 5 héten át, keddenként este láthatunk két 24 per-
ces premiert. A srácok beutazták Európát, és jártak
a tengerentúlon is. A tévénézők elsőként a világ leg -
félelmetesebb csapatszállítójával való utazásukat
láthatják. „A Bradley-re keresztelt gépet a világ leg -
félelmetesebb tankjának támogatására találták ki,
amit annyira féltenek az amerikaiak, hogy általában
a csapatszállítót küldik előre, így több ellenfelet
pusztít el, mint maga a tank. Óriási élmény volt ki-
próbálni” – mondja Magyarósi Csaba, és azt is el-
árulja, bejutottak a legendás A-10-es csatarepülő-
gépbe is. Ez a típus gyakorlatilag elpusztíthatatlan,
ha lelövik a szárnyát, hajtóművét, akkor is repül to-
vább. Utaztak Kelet-Európa leggyorsabb vonatával,
ami 293 km/h-val megy. Kevesen tudják, hogy itt a
régióban, konkrétan Lengyelországban is vannak
ilyen szupertechnikák. A srácok forgattak a világ
legnagyobb hangárában is, ahol a legnagyobb utas-
szállítókat szerelik. A repülőgépek eltitkolt szobáit,
átjáróit is megmutatják a nézőknek, azokat a zugo-
kat, amikről a legtöbben nem is gondolták, hogy lé-
tezik. Közben persze megnyomnak minden gombot
és meghúzzák az összes kart, és olykor persze fél-
renyúlnak, így történhetett, hogy a világ legna-
gyobb utasszállítóját elrontották felszállás előtt. Per-
sze ez is benne maradt az adásban, ahogy egy kar-
törés is – hiszen ettől is lényegesen merészebb,
mint a többi műsor.

Magyarósi Csaba és Mesterházi Dávid
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Soha nem látott dokumentu-
mok tükrében mutatja be az el-
ső világháború helyi vonatkozá-
sait az a kiállítás, amely kedden
nyílt a győri levéltárban és má-
jusig látogatható.

Bana József levéltár-igazgató kiemelte,
az I. világháborús kiállítás márciusi apro-

Több mint 600 pályamű érkezett a megye diákjaitól
a Cziráki Lajos – komplex képzőművészeti tanulmá-
nyi versenyre, melyet idén a Győri Tánc- és Képző-
művészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kol-
légium hirdetett meg. A legjobb 180 alkotást díjaz-
ták, a pályaművekből kiállítás nyílt az iskolában,
múlt pénteken.

Milanovich Lászlóné, a verseny szervezője el-
mondta, az alsós gyerekek dús fantáziáról tettek ta-
núbizonyságot, a felsősök pedig jól átgondolt kon-
cepciókat készítettek, többféle döntést meg kellett
hozniuk, amíg a végleges stílust, ábrázolást, tech-
nikát megvalósították. A középiskolások megmutat-
ták, mekkora ambíciójuk, szárnyaló tehetségük van
a grafika, a festészet, a szobrászat és a fotózás te-
rületén.

A tárlat április elsejéig tekinthető meg munkana-
pokon 9 és 18 óra között az iskola aulájában, a Sza-
bolcska utca 5. szám alatt.

Különleges hangversenyre invitálja kö-
zönségét a Győri Filharmonikus Zene-
kar április 11-én, hétfőn 19.30 órakor a
Zeneakadémia Nagytermébe. Az impo-
záns helyszín méltó atmoszférát teremt
a koncertnek, amelynek első felében
Brahms a hagyományostól eltérően,
négytételes, a szólista egyenjogúságát
hirdető második zongoraversenye csen-
dül fel, szólistaként közreműködik a két-
szeres Kossuth-díjas zongoraművész

Gyôri alkotók tárlata
a Rómer-múzeumban

sportban az olimpia, hidakat épít kul-
túrák között – így fogalmazott Grászli
Bernadett múzeumigazgató a meg-
nyitón. A tárlatot és a közreműködő al-
kotókat Rózsavölgyi László, az önkor-
mányzat Oktatási, Kulturális, Sport és
Turisztikai Bizottságának elnöke mél-
tatta. Elmondta, fontos Győr városá-
nak, hogy ezeknek a helyi művészek-
nek teret és lehetőséget adjon kincse-
ik bemutatására.

A hatvan országot tömörítő
World Art Games mozgalom hazai
alkotói World Art Group néven a
szervezet több országában állítottak
már ki, de ilyen felállásban csak je-
len tárlat keretében láthatók az alko-
tások. Ha ellátogatnak az Esterházy-
palotába, akkor Andorfi Rozália, Bor-
bély Károly, Csonka Csilla, Csurák
Erzsébet, Kovács Ildikó, Kurcsis
László, Kustán Melinda, Lipovics Já-
nos, Malasics Zsolt, Mózes László,
Varga György és Vártok Emese mun-
káival ismerkedhetnek meg. A tárlat
hétfő kivételével minden nap 10 és
18 óra között várja a látogatókat,
egészen március 27-ig.

szerző: bajzát zsuzsi
fotó: marcali gábor

A World Art Group művészeti
csoport tagjainak munkáiból
nyílt kiállítás március 5-én az
Esterházy-palotában. A tárla-
ton tizenegy győri és egy mo-
sonmagyaróvári alkotó mutat-
kozik be különböző stílusú és kü-
lönféle technikával készült mű-
veikkel. 

A World Art Games Egyesület a mű-
vészetben úgy funkcionál, mint a

Koncertajánló

Romantika a Zeneakadémián
Ránki Dezső. Az előadás második felé-
ben Dvořák remekműve, a IX. „Újvilág”
szimfónia hangzik el, amelyre a néger és
indián népzenék felfedezése, illetve a
nagyvárosi élet benyomásai is hatottak.
Az est karmestere a zenekar művészeti
vezetője, Berkes Kálmán.

A hangversenyre jegyek kaphatók
a Jegymester Hálózatában, a Richter
Teremben és a Zeneakadémia jegy-
pénztárában.

Soha nem látott világháborús
emlékekbôl nyílt kiállítás

pója, hogy Mária Terézia 1743. március
6-án írta alá Győr kiváltságlevelét.  

Fekete Dávid alpolgármester felidéz-
te, Borkai Zsolt polgármester kezdemé-
nyezésére két éve alakult meg az I. Világ-
háborús Centenáriumi Emlékbizottság,
melynek feladata, hogy a város méltó-
képpen emlékezzen meg az 1914–1918
között zajló háború győri eseményeiről.
Az elmúlt időszakban többek között a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um utazó kiállítást készített fiatalok szá-
mára, amely bemutatja a háború törté-
netét, a kézzelfogható emlékeket. Elkez-
dődött továbbá a Győrben fellelhető ha-
disírok, háborús emlékművek felújítása
– tájékoztatott az alpolgármester.

Érdekes korrajznak ígérkeznek a kü-
lönböző gúnyos karikatúrák, a Schima
Bandi gyűjteményéből származó képes-
lapok, a korabeli újságok, a táviratok, az
emléklapok, a térképek. A Rómer-múze-
umból kölcsönkapott tárgyi emlékek kö-
zött láthatunk különféle fegyvereket, tő-
röket, haditárgyakat.  

Tehetséges diákokat díjaztak
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: mezősi kristóf

A vágy titkos tárgya a közös neve-
zője a RÉV Színházi és Nevelési
Társulat múlt héten bemutatott
Irina című darabjában színre lé-

pő férfihősöknek. A fiatal színé-
szek Kiss Csaba De mi lett a nő-
vel című drámájából komponál-
tak férfimesét a Rómer Ház szín-

Férfimese a Rómer Házban
padára: adott három vándorszí-
nész, akik eljátsszák A Nővel kap-
csolatos meghatározó élményei-
ket – udvarlások, szökések és
megcsalások bontakoznak ki a
nézők előtt. „A helyzetek paro-
disztikusak, sok humorral, de

ahogy telik az előadás, egyre in-
kább érezni, hogy tragédia felé
halad a történet” – árulta el Balla
Richárd, a társulat vezetője, és el-

Az előadóművész március 24-i győri koncertjét a Rich-
ter Teremben tartja, ahol ráadásul nem egyedül lép fel,
hanem Muri Enikő társaságában. Egy kissé forma-
bontó, különleges hangvételű, akusztikus hangszere-
lésű estére kell számítani, amely a Sentimento névre
hallgat. Feke Pál átszellemült, meghitt hangulatban kí-
vánja előadni azokat a dalokat, amelyek nem csupán
neki, hanem a közönség számára is fontosak. A fel-
csendülő nóták fontosak az énekes számára, és sze-
retné, hogy más is átérezze a varázsukat. A zeneszá-
mok mellett mesél majd magáról, pályafutásáról és a
színház világának kulisszatitkairól. Olyan előadók slá-
gereire kell számítani, mint Máté Péter, Szörényi Le-
vente, Presser Gábor és Charlie, de énekel az Anna &
Barbiestől is. Na meg persze az István, a király néhány
betétdala sem hiányozhat a repertoárból. A publikum
pedig inkább egy meghitt szobában, mint koncertte-
remben érezheti majd magát.

Feke Pál új oldala

mondta azt is, a rendező, Korányi
Bálint végtelen térbe és időbe
helyezte a cselekményt, vagyis
bárhol bárkivel megtörténhetné-
nek az elmeséltek. 

A Jászai Mari- és József Attila-
díjas Kiss Csaba által írt darabot
először 1997-ben mutatták be,
épp Győrben, s azóta is szerepel
számos hazai és határon túli szín-
ház repertoárján. A Csehov-novel-
lákból összefércelt mű – ahogy
előbb már jeleztük – megmutatja
az orosz drámairodalom egyik leg-
nagyobb szerzőjének kevésbé is-
mert, komikus oldalát, de termé-
szetesen a rá oly jellemző lélekraj-
zok sem maradtak ki a darabból,
melyet minden hónapban játsza-
nak a Rómer Házban.

Balla Richárd hangsúlyozta,
most egy klasszikus előadást lát-
hatnak tőlük bábjátékkal fűsze-
rezve, de a társulat fő profilja, a
színházi nevelés sem szorul hát-
térbe: a győri önkormányzat és a
Gyermekek Háza támogatásával
tartanak ingyenes foglalkozáso-
kat az intézményben középisko-
lásoknak, szeptembertől pedig
általános iskolásoknak is.

Szántó Dániel, Balla Richárd 
és Nagy Zsolt
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

„DIE BUDAÖRSER PASSION” Aus -
stellung der Fotokünstlerin Sári am 16.
März um 17 im Szent László Besucher-
zentrum (Káptalandomb 13.). Die Buda-
örser Passion wurde das erste Mal 1933
präsentiert. dies nach Plänen und Dreh-
buch des Lehrers Bató Géza und Pleban
Aubermann Miklós. 

FRÜHLINGSKLÄNGE –
Rossini´s geniale Strei-
chersonate aus dem Kin-
desalter, sowie das selten
gespielte Bläsertrio aus sei -
nen Jugendjahren gibt es
am 13. März um 16 Uhr im
Konzertsaal der Universität
(Synagoge) für die Liebha-
ber der klassischen Musik
zu hören. Das spannende
Programm wird durch Stüc-
ke ergänzt, welche für Csel-
loensembles gedacht sind.

FRÜHLINGSSYMPHONIE – der
Eröffnung durch Mozarts brillianter Ei-
nakt-Operette folgt Chopins Klavier-
konzert in einer Interpretation von Szi-
lasi Alex, dies am 12. März um 15:30
Uhr im Richter-Saal. Das Programm
wird mit Schumanns 1. Symphonie
abgeschlossen.  

In der Merkan-
til Bank Liga
messen sich die
Mannschaften
des GYIRMÓT
FC GYŐR und
FC AJKA am 12.
März um 18 Uhr
18 im Gyirmóter
Alcufer-Stadion. 

Zum KONZERT VON EGYENLET ertö-
nen am 18. März ab 20 Uhr Disco-Schla-
ger aus den 80ern, Evergreen- und Film-
musikklassiker. Die Bühne im Bridge
besteigen wieder 11 Musiker,
denn neben den ständigen Mit-
gliedern der Gruppe wirken aus-
serdem mit: Tóth Balázs (Saxo-
fon), Balogh Tibor (Trompete),
Somogyi Balázs (Keybord) und
Karácsony Balázs (Percussion).

Die englische Klarinettenkünstlerin
NICOLAS COX hält am 17. März um
14 Uhr einen Meisterkurs ab, dann ab
19 Uhr gibt sie ein Konzert im Konzert-
saal der Universität (Synagoge).

ETO-SZESE GEGEN ALBA REGIA
in der NB I/B Männerhandballbegeg-
nung am 12 März  ab18 Uhr in der Uni-
versitätssporthalle.

Die Ausstel-
lung „OLDTI-
M E R FA H R-
RÄDER” gibt
es am 15. März
von 7:00 –
14:00 Uhr auf
dem Parkplatz
des ETO Park
zu sehen.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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!

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

Magyar Évezredek előadás-sorozat keretében
PAP GÁBOR MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
ELŐADÁSÁN vehetnek részt az érdeklődők
március 17-én 18 órakor, az Apáczai Csere Já-
nos Kar I. épületében (Liszt Ferenc u. 42. II.
emelet, 205. terem). Pap Gábor művészettör-
ténész több évtizede foglalkozik a magyar nép-
mesék értelmezésével, a bennük megfogalma-
zott örök érvényű bölcsességgel. „A Vízi Péter
és Vízi Pál című mesénk az egyik legizgalma-
sabb és legtanulságosabb.”

A SPORT, MOZGÁS,
EGÉSZSÉGES TÁPLÁL-
KOZÁS EGYMÁSRA

ÉPÜLÉSE címmel Lé-
vai Zoltán sported-
ző, életviteli ta nács -
adó tart előadást
március 17-én 17
órai kezdettel a
Központi Könyv-

tár klubjában
(Herman Ot-

tó u. 22.).

A KEGYKÉP VÉRREL
KÖNNYEZÉSÉNEK 319.
ÉVFORDULÓJÁN ZA-
RÁNDOKLATOT tart a
Győri Egyházmegye a köny-
nyező Szűzanya győri kegy-
képéhez. A hívek zarándok-
lata március 12–13-án lesz,
szombaton 19 órakor lesz
gyertyás körmenet a székes-
egyház körül. A papság za-
rándoklata március 17-én 9
órakor lesz, melynek kereté-
ben a 11 órai szentmisét
Stanisław Dziwisz lengyel bí-
boros, krakkói érsek mutatja
be. Részletek a gyorplusz.hu
oldalon.

A BUDAÖRSI PASSIÓ – Sári Ruth fotómű-
vész kiállítását tekinthetik meg az érdeklő-
dők, ha ellátogatnak március 16-án 17 óra-
kor a Szent László Látogatóközpontba (Káp-
talandomb 13.).

K É P E S L A P -
GYŰJTŐK TA-
L Á L K O Z Ó J Á -
NAK ad otthont
március 13-án 8–
14 óra között a Kris-
tály étterem. A talál-
kozón nem csak ré-
gi képeslapok cse-
réjére, hanem
egyéb papírrégisé-
gek mellett fotók
vagy telefonkártyák
adásvételére is lesz
lehetőség.

Az ESTI EGYENLEG-koncerten március 18-
án 20 órától a ‘80-as évek diszkóslágerei és
örökzöld klasszikusai, filmzenéi csendülnek fel.
A Bridge színpadára ismét 11-en lépnek, mivel
a zenekar állandó tagjai mellett: Tóth Balázs
(szaxofon), Balogh Tibor (trombita), Somogyi
Balázs (billentyű), és Karácsony Balázs (ütős
hangszerek) is közreműködik.

NICOLAS COX ANGOL KLARINÉTMŰVÉSZ március
17-én 14 órakor mesterkurzust tart, 19 órától pedig koncer-
tet ad az Egyetemi Hangversenyteremben (zsinagóga). A vi-
lághírű zenész, a manchesteri Royal Northern College of Mu-
sic professzora, a leghíresebb angol zenekarok koncertjei-
nek rendszeres szólistája.

TAVASZI HANGOK
– Rossini zseniális
gyermekkori vonós
szonátáit, valamint
Beet hoven ritkán hall-
ható, fiatalkori fúvós -
trióját hallhatják a ko-
molyzene rajongói
március 13-án 16 órai
kezdettel, az Egyetemi
Hangversenyterem-
ben (zsinagóga). Az ér-
dekes programot csel-
lóegyüttesre szánt da-
rabok egészítik ki.

VETERÁN KERÉKPÁROK KIÁLLÍTÁ-
SÁT tekinthetik meg az érdeklődők márci-
us 15-én 7–14 óra között az ETO Park par-
kolójában.

OSZTÁS 10X10
címmel fotókiállí-
tás nyílik március
18-án a Pannon-
halmi Főapátság-
ban (Pannonhal-
ma, Vár 1.) . A ki-
állítók: Balázs At-
tila, Hajdú D.
András és Pályi
Zsófia. A kiállítás
november 11-ig
látogatható.

TAVASZI SZIMFÓNIA – Mozart egyfelvo-
násos vígoperájának briliáns nyitányát köve-
tően, Chopin zongoraversenyét Szilasi Alex
tolmácsolja március 12-én 15.30 órakor, a
Richter Teremben. A programot Schumann
I. szimfóniája zárja.

A FORRADALOM HANGJAI című, zenés prózai
produkciót tekinthetik meg az érdeklődők márci-
us 16-án 17 órai kezdettel, a Kisfaludy Károly
Könyvtár II. emeleti rendezvénytermében (Baross
Gábor út 4.). Nemzeti ünnepünk alkalmából a Pes-
ti Zenés Színpad Társulat által összeválogatott ko-
molyabb és könnyedebb műfajú, zenés irodalmi
műsor méltóképpen emlékezik meg a jeles napról.
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A gyirmóti Aranyhal étterem már rég -
óta fogalom a Győr környéki vendég-
látásban. Nemrég új üzemeltetővel,
megújult külsővel, korszerű technikai
felszereltséggel és háromhavonta vál-
tozó étlappal nyitotta meg újra kapuit
a vendégek előtt.

Az Új Aranyhal étterem a 83-as
főút mellett várja vendégeit, ideális
környezetben.  A felújított belső tér
akár 250-300 fős rendezvények le-
bonyolítására is alkalmas.  A hely ki-
alakításának köszönhetően, egy idő-
ben több, kisebb rendezvényt is
gond nélkül lebonyolít a személyzet,
amely a vendégek egyedi kéréseinek
is mindig igyekszik eleget tenni. Erre
különösen figyel az étterrem új üze-
meltetője, Fehér Zoltán, aki maga is
tapasztalt, gyakorlott szakács, így
egyértelmű, hogy szakértelemmel
vágott bele az új vállalkozásba.

„Olyan éttermet nyitottunk meg pár
hete, amely a magyar és az egészsé-
ges konyha remekeit is a vendégek elé
varázsolja – kezdte Fehér Zoltán. – Ki-
zárólag friss alapanyagokkal dolgo-
zunk, nincsenek fagyasztott terméke-
ink, szárított fűszereink. A különféle fű-
szerolajokat is mi készítjük el. Az ízfoko-
zókat is végleg száműztem a felújított,
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:
SZTM 2015-027 üi.sz.: 4289/2016 Győr-Ménfőcsanak, Gergely B. u. 01836* sz. tömb módosítása.
SZTM 2015-037 üi.sz.: 4086/2016 Győr-Révalu, Körte utca 11946 hrsz. telekalakítás.
SZTM 2015-044 üi.sz.: 3799/2016 Győr-Pinnyéd 02455* sz. övezet Lke -ből Lk*
SZTM 2015-045 üi.sz.: 4172/2016 Győr-Bácsa, Kosztolányi u.–Szitásdomb u.–Bodzás u. által határolt telektömb módosítása.
SZTM 2015-082 üi.sz.: 4286/2016 Győrszentiván, M19-es és 1-es út átkötés törlése.
SZTM 2015-086 üi.sz.: 4268/2016 Győr-Révfalu, Hattyú utca név nélküli út hozzávásárlása, telek kiegészítéseként.
SZTM 2015-088 üi.sz.: 4255/2016 Győr-Révfalu, Malomsok sétány 01126 sz. övezet építési hely kijelölése.
SZTM 2015-090 üi.sz.: 4244/2016 Győr-Bácsa, Benedek Elek utca 02294 sz. övezet övezethatár-módosítása.
SZTM 2015-091 üi.sz.: 4220/2016 Győr-Belváros, Káptalandomb paraméter módosítása.
SZTM 2015-092 üi.sz.: 4173/2016 Győr-Belváros, Tarcsay V. utca–Bajcsy-Zsilinszky út sarok, szabályozási vonal korrekciója.
SZTM 2015-096 üi.sz.: 4080/2016 Győr-Révfalu, Szabadrév–Éger utca 01930* sz. tömb vizsgálata.
SZTM 2015-101 üi.sz.: 3806/2016 Győr-Révfalu, Zemplén utca 02452 sz. övezet tömbfeltárás törlés vizsgálata.
SZTM 2015-104 üi.sz.: 6719/2016 Győr-Újváros, Liget u.–Tavasz u. 02400* sz. övezet Lk övezetbe sorolásának vizsgálata. 
SZTM 2015-111 üi.sz.: 3776/2016 Győr-Gyárváros, Nagy Sándor József utca, parkoló kijelölése.
SZTM 2015-113 üi.sz.: 3763/2016 Győrszentiván, Pince u. 41838 hrsz. telekosztás.
SZTM 2015-114 üi.sz.: 3755/2016 Győrszentiván, Körtér, szabályozási vonal korrekciója és telekosztás.
SZTM 2015-116 üi.sz.: 5665/2016 Győr-Bácsa, Vámosi u.–Kinizsi Pál u.  02425 sz. övezet beépítési százalékának növelése. 

Településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:
TSZTM, SZTM  2015-046    üi.sz.: 3918/2016    Győr-Nádorváros, Zrínyi utcai kórház telephely-hasznosítás

településrendezési eszköztervezetek  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: egyszerűsített eljárásban: 2016. március 2-tŐl 2015. március 23-ig, teljes eljárásban:
2016. március 2-tŐl 2015. április 2-ig a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási el-
járások (http://innovacio.gyor.hu/cikklista/rendezesi_terv_modositasi_eljarasok_2.html) címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház
tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231. szobában megtekinthetŐ. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021
GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Friss, korszerû, egészséges az Új Aranyhal étterem

modern gépekkel felszerelt konyhánk-
ból. A sous vide – ami magyarul annyit
tesz: vákuum alatt – gépünkre különö-
sen büszke vagyok. Ez egy professzio-

nális főzési folyamatot tesz lehetővé,
amely oxigénmentes környezetben,
pontos hőmérséklet-ellenőrzés mellett
megnöveli a fogyaszthatóságot a bak-

tériumok szaporodásának megakadá-
lyozása által. Az eredmény egy tökéle-
tes állagú, ízű és minőségű étel. ”

A háromhavonta, idényjelleggel is
megújuló étlapon helyet kaptak az
egészséges konyha remekei, és azok-
nak sem kell megijedni, akik esetleg
ételallergiával élnek együtt. Számos
helyi, a környező halastavakból kifo-
gott hal szerepel az étlapon, így a har-
csa, a ponty, a keszeg és a kárász is
kérhető. Saját füstölésre is lehetőség
van, így a friss pisztrángot és tokhalat
bükkfával füstölik és készítik el. A ház
bora is kiváló, a somlói Kancellár Bir-
tokról származik.

Az Új Aranyhal étterem továbbra is
vállalja céges rendezvények, esküvők
lebonyolítását. Ahogy a sportbaráto-
kat is nagy szeretettel várja, hiszen
közvetlen a Gyirmót FC. stadionja
mellett található az étterem, amely tö-
kéletes étkezési lehetőséget biztosít a
szurkolók számára is.

Próbálja ki Ön is a teljesen átala-
kult, felfrissült és mégis tradícióit
megőrző Új Aranyhal éttermet, ahol
biztosan nem fog csalódni az éte-
lekben, italokban és a kiszolgálás-
ban sem.

(X)
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SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

A pöttyös lovak a Krisztus előtti 6. évszázad-
ban jelentek meg először a kínai ábrázolásokon.
Mexikóba valószínűleg Spanyolországból, te-
herhajókon jutottak el a 17. században. El-
terjedésüket a nez-perce indiánoknak kö-
szönhetik. Ők voltak a célvonalas lóver-
senyek alapítói. A lovak számára a
törzs embereivel való szoros kapcso-
lat csendes, érzékeny természetet
követelt meg. A rövid távú gyorsa-
ság és az állóképesség kombináció-
ja, amely a versenyekhez és a vadá-
szathoz volt szükséges, valamint
nyugodt jelleme vezetett az elsőren-
dű lovak tenyésztéséhez. A nez-perce-
ek, Joseph törzsfőnök vezetésével, egy
1350 mérföldön át tartó, vakmerő ván-
dorlásba kezdtek Kanadába, a nyugat
egyik legrögösebb földjén próbálták átvágni
magukat az Egyesült Államok öt hadseregén,
miközben javaikat, asszonyaikat és gyerekeiket is
magukkal vitték. Jo-
seph kapitu-

lációját követően, a nez-perce-ek
tökélyre fejlesztett appaloosa-

tenyészetét eladták, és el-
kezdték keresztezni más faj-

tákkal. Az indiánok a hábo-
rú előtt az appaloosákat va-
dászatra és versenyzésre
használták. E színes fajta
modern használata, variációk
sora a „meg tudja tenni" témá-
ra: lovas parádékon való felso-
rakozás, bemutatók, vontatás,

sétakocsikázás, póló, ugratás.
Ha egy lóval szemben követel-

mény, hogy el tudjon végezni bizo-
nyos feladatokat, biztosak lehetünk

abban, hogy az appaloosa hibátlanul
teljesíti azokat. A mai appaloosa kimon-

dottan westernló megjelenésű. Erős, izmos
felépítésű, kicsi, száraz fejjel, széles állkapocs-

csal és kis fülekkel. Mintegy hatvan éve alatt az
appaloosa lófajta a nez-perce indiánok ősállomá-
nyából a világ harmadik legnagyobb állományává
nőtte ki magát. Több mint egymillió regisztrált ál-
lattal. Csak az elmúlt tizenöt év alatt a világ appa-
loosa lóállománya megduplázódott.

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

Az appaloosa: a pöttyös lovak kedvelôinek
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Peru, Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Guya-
na, Suriname, Francia Guyana, Brazília többek
között az előfordulási helyük. Sokan azt gondol-
ják, hogy mivel az egyenlítő környékén élnek, ezért
nagyon meleget igényelnek, de ez nem így van. Va-
lójában az esőerdő alsóbb szintjein élnek, ahol nincs
olyan meleg. A fák állandó árnyékot, gyakorlatilag fél-
homályt biztosítanak. A sok növényzet és a vizes kör-
nyezet párolgása hőt von el, a felhős ég nem engedi
át a nap égető sugarait. A hőmérséklet, jellemzően
22–26 Celsius-fok körüli. A hegyekben, ahogy hala-
dunk felfelé, ugyanúgy csökken a hőmérséklet, mint
a világ bármely részén. Egyes ilyen hegyvidéki nyíl-
méregbékák 18-20 Celsius-fokos nappali hőmér-
sékleti zónákban élnek, ahol este akár 12-15 Celsi-
us-fokig is lesüllyedhet. Így elkülönítenek normál, he-
gyi, magashegyi és sík vidéki fajokat. A magashegyi

gyasztott mérgező bogarak, hangyák mérgeit raktá-
rozzák, ha veszélyben érzik magukat, akkor ezeket az
elraktározott mérgeket a bőrük felszínén kiválasztják,
ez által védekeznek. Kétéltűeknél ez a mérgezősség,
és az élénk színük jellemző védekezési stratégia. A
hazai kétéltű fajokon is megfigyelhető, elég a foltos
szalamandra sárga-fekete színére gondolni, a sárga
hasú és a vörös hasú unkára vagy a varangyos béká-
ra. Az összes idehaza honos kétéltű védett fajnak szá-
mít, terráriumi tartásuk tilos. A nyílméregbékák is vé-
dett állatok, de kevésbé szigorú védelem alatt állnak.
A terráriumi tartásuk lehetséges, de az eredetüket
igazolni kell. A nyílméregbékák az esőerdei övezet-

ben élnek, jellemzően az amerikai kontinensen, Kö-
zép- és Dél-Amerikában, és a környező kisebb

szigeteken: Costa Rica, Panama, Nicaragua,

ZOOO+ MÁRCIUS

szöveg: bujdosó áron
fotók: nagy ferenc

Gyerekként volt hörcsögöm, tengerimalacom, ak-
váriumom halakkal, majd később terráriumom tek-
nősökkel. Felnőttként ismét kedvet kaptam a terra-
risztikához. Az interneten találtam képeket színes kis
békákról, nagyon megtetszettek. Próbáltam utána-
járni, állatkereskedésekben érdeklődni, ismerőseim
azonban szerettek volna lebeszélni róla, de én nem
adtam fel, lett egy nyílméregbékás terráriumom. Na-

gyon megkedveltem
ezeket az állatokat. A kis bé-
kák megfigyelése gyönyörű-
séggel tölt el a mai napig.
Ezek a kis színes békák na-
gyon jó terráriumi állatok. Nap-
közben bátran jönnek-mennek,
este alszanak. A ragyogó színeik
természetesek. Azért alakultak ki
ilyen élénk színesre, hogy a ragado-
zókat figyelmeztessék, nem érde-
mes őket elfogyasztani. Az ízűk keserű,
rosszullétet okoznak, a ragadozók ha-
mar megtanulják, hogy az ilyen színes álla -
tokat „békén kell hagyni”. Így ezek a békács-
kák nappali életmódúak lettek, nem kell tartani-
uk a ragadozóktól. Így terráriumba is bátrak, nagyon
könnyen megfigyelhetők. A mérgezőségük csak az
eredeti élőhelyen van meg, terráriumi körülmények
között elveszítik a mérgező képességüket. A tudomá-
nyos kutatások azt igazolták, hogy ez a táplálkozá-
sukkal függ össze. A természetes élőhelyükön elfo-

Nyílméregbékák: 
ugráló ékszerek Közép-Amerikából

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese keresse havi műsorunkat a



fajok kivételével, egy átlagos hőmérsékletű lakás tö-
kéletesen megfelel a nyílméregbékák tartásához. A
nyílméregbékák több mint 250 fajba tartoznak, egy
fajon belül is rengeteg színváltozat létezik, az élőhe-
lyük még a mai napig sem teljesen feltérképezett, így
újabb és újabb fajokat fedeznek fel.

A nyílméregbékák mellett mantella fajok is gaz-
dagítják a gyűjteményemet. A mantellák nem az

amerikai kontinensen, hanem Madagaszkáron
élnek. Ugyanolyan apró színes kis

békácskák, ugyanúgy élnek és
táplálkoznak, mint a nyíl-

méregbékák, csak a
törzsfejlődés során,

amíg ide eljutot-
tak, az más útvo-

nalon történt. A
nyílméregbé-
kák és a man-
tellák is szá-
razföldi álla -
tok. Terrári-
umépítéskor

az élőhelyük-
höz hasonló

környezetet kell
létrehozni: fatör-

zsek, azokon trópu-
si növények (futók,

broméliák, moha). A ma-
gas páratartalmat létre lehet

hozni egy kis csobogóval vagy
növényspriccelős permetezés-

sel. Az etetésükre az állatkereske-
désekben vásárolhatunk han-

gya méretű tücsköt, musli-
cát. Ahol nincs a környé-

ken állatkereskedés, ott
rendelni is lehet, az in-
terneten van több táp-
lálékállat-forgalmazó
és -postázó cég. Aki
akarja, akár maga is
tenyésztheti a táplá -
lékállatokat. Akinek
megtetszenek, bátran

belekezdhet a tartásuk-
ba. A terrárium zöldje

egy kis természetet vará-
zsol a lakásba, a benne lévő

színes kis békák pedig igazi
gyönyörűségek. Mindenkinek

csak ajánlani tudom ezt a hobbit.
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MÁRCIUS ZOOO+

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese, várjon minket
havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján! Jó szórakozást!

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)
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HIRDETÉS FELHÍVÁS

Díjak: 50 Ft/óra • 23.000 Ft/hó
Nyitva: 0–24 óráig

www.gyorszol.hu

Kényelmes, biztonságos és olcsó

parkolási lehetoség
a Dunakapu mélygarázsban!

´́

szerző: havassy anna katalin
fotó: police.hu

A Győri Városi Rendőrkapitányság
idén is számos közlekedési versenyt
szervez, amelyben természetesen a
civilek részvételére is számítanak. Elő-
ször a középiskolásokat hívják és vár-
ják a Közlekedésbiztonsági Kupára,
március 17-én reggel 9 órára. A városi
elődöntőben a versenyzők kerékpáros
kategóriában elméleti tesztlapokat
töltenek ki és a gyakorlati feladatokat
is teljesíteniük kell. Segédmotoros és
gépjárművezetői kategóriában vi-
szont csak az elméleti tesztlapokat
kell a lehető legjobban megoldaniuk.

A vetélkedőn részt vehet minden
szakmunkásképzőbe, középiskolába
és gimnáziumba járó diák. 

A jelentkezők három kategóriában
versenyezhetnek: I. Kerékpáros kate-
gória – Vezetői engedéllyel nem ren-
delkezők, II. Segédmotor-kerékpáros
kategória – segédmotor-kerékpárok,
motorkerékpárok vezetői, III. Gépjár-
művezetői kategória – személygépjár-
mű-vezetői engedéllyel rendelkezők,

Minden 15. és 17. életévüket betöl-
tött, motoros vagy autós kategóriá-

Versenyfelhívás: középiskolásként
is közlekedj biztonságosan!

ban jelentkező versenyző hozza magá-
val a vezetői engedélyét! – hívták fel a
figyelmet a szervezők.

A vetélkedő első három helyezettje
kategóriánként továbbjut a megyei
döntőbe, amelynek az időpontja már-

cius 31-én, 9 órakor lesz Győrben, az
NKH oktatóbázisán ( Győr, Tatai u. 3) .
Itt már az összes versenyzőnek az el-
méleti és a gyakorlati tudásáról is szá-
mot kell adnia. A szervezők mindenkit
szeretettel várnak egy izgalmas fel-
adatokból összeállított versenyre,
ahol értékes további tudást és rutint
is szerezhetnek a biztonságos közle-
kedéshez. A jelentkezési határidő
március 16., 16 óra.



2016. március 11.   / + / 29

PR-CIKK HIRDETÉS

Havonta egyszer
Szatszang Sri Sureshji KV
vezetésével!
április 3. 15 óra

www.gyorjoga.hu
Gyôr, Puskás Tivadar u. 8.

Kiss Katalin: 06 20 398 70 77

Órarend: hétfô, csütörtök, péntek: 19 óra, kedd: 17 óra
kezdô óra: szerdán 9 órakor

Közelít a tavasz, a megújulás időszaka.
Itt az ideje, hogy változtassunk bőrünk
ápolásán is, felkészítsük a melegebb
időjárásra, az erősödő napfényre. A ta-
vaszi nagytakarítás során tegyünk
rendet szépségápolási kellékeink kö-
zött is, nézzük át szavatosságukat, és
amit szükséges, cseréljünk le. A táplá-
ló krémek helyett kerüljenek előtérbe
a könnyedebb hidratálók. 

A megfelelő UV-védelemre ki -
emelten figyeljünk. Természetes UV-
szűrőként funkcionálhat a homoktö-
vis és a szezámolaj, amelyek az álta-
lam készített krémalapokban is
megtalálhatóak.

Fontos felkeresni ilyenkor kozmeti-
kusunkat is. A hagyományos arctisztí-
táson túl érdemes olyan kezeléseket
választani, amelyek hatóanyagai segí-
tik bőrünk felfrissülését. Válasszuk a
gyulladáscsökkentő, salaktalanító arc-
és testkezeléseket, melyekhez társul-
jon egy bőrradírozás és nyirokkerin-
gést fokozó masszázs is. Bőrünk nem
lesz hálátlan, ha újra levegőhöz jut.

Erre a célra kiváló bio illóolajok és
növényi olajok léteznek, például a ke-
ringést fokozó ciprus és cédrus, a mé-
regtelenítő zsálya és rozmaring, a fer-
tőtlenítő citrom, valamint a gyulladás-

A megújulás hónapjai
csökkentő levendula. Ezek használa-
tát bízzuk szakemberre!

Tél végén egész testünkre ráfér a
méregtelenítés. Fogyasszunk több zöld-
séget és gyümölcsöt, ezekből készült
turmixokat, napi 2-3 liter vizet, gyulla-
dáscsökkentő teakeveréket. Mozog-
junk többet, szaunázzunk, járjunk masz-
százsra, hogy a méreganyagok hama-
rabb távozzanak szervezetünkből. (X)

Pápai Juci, professzionális
szépség- és bőrterapeuta,
kozmetikus
www.kozmetikagyor.hu
+36-20/519-7907 
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁRCIUS 12., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Új csaj  04:20 Új csaj 
04:40 A nagy svindli  05:45 A nagy
svindli  06:10 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub  09:15 Csillagok háborúja:
Yoda új történetei  09:40 Top Shop
10:40 Brandmánia  11:10 Street
Kitchen  11:40 Autógram  12:15
Glee – Sztárok leszünk!  13:15 A
nagy svindli  14:15 Érintés  15:20
Jackie Chan: Rob-B-Hood  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 19:15 Vén csontok  21:10 A felál-
dozhatók 2.  23:05 A piszkos tizen-
kettő  02:00 A pokol kapujában 
03:25 Gálvölgyi-show 

04:20 Super Car  04:45 Babavilág
 05:10 Aktív  05:30 Időnyomozó
 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 mati-
né 07:35 Barbie és a rózsaszín balett-
cipő  09:00 Otthon a kertben 
09:30 Trendmánia  10:00 Ízes élet
 10:30 Babavilág  11:00 Egész-
ség Klinika  11:30 Poggyász 
12:00 Szalonskicc  12:30 Psych –
Dilis detektívek  13:35 Gyilkos so-
rok  14:40 Gyilkos sorok  15:45
Junior  18:00 Tények 19:00 Csiz-
más, a kandúr: A három sátánfajzat 
19:20 Garfield  21:00 Exek és sze-
retők  23:05 Halálhajó  01:10
Sportos 01:20 A szépség és a ször-
nyeteg  02:00 A szépség és a ször-
nyeteg  02:45 Vegas  03:25 A 3
nindzsa nem hátrál 

05:15 Doktor House  06:00 Zöld
térben 06:25 Televíziós vásárlás
07:00 Zöld térben 07:20 Amerikai
mesterszakács  08:15 Amerikai
mesterszakács  09:10 Downton Ab-
bey 10:10 Downton Abbey 11:20 Sü-
timester 12:40 Sütimester 13:55 Sü-
timester 15:15 Sütimester 16:35 Ha-
lálos iramban: Tokiói hajsza  18:45
Hazárd megye lordjai  21:00 Én, a
nő és plusz egy fő  23:15 Amerikai
pite 2. 01:25 Will és Grace  01:55
Will és Grace  02:20 Doktor House
 03:10 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó (ism.)
10:25 Sporthírek (ism.) 10:30 Képúj-
ság 18:00 Credo (ism.) 18:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Creative chef (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00
Konkrét (ism.) 21:15 VoltTimer (ism.)
20:35 A borvidék hírnökei (ism.) 21:00
VoltTimer (ism.) 21:15 Erzsébet út
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Im-
port Impro (ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 13., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Glee – Sztárok leszünk! 
05:00 Glee – Sztárok leszünk! 
05:40 Fókusz Plusz  06:00 Top
Shop 06:35 Kölyökklub  09:25
EgészségKalauz  09:55 Top Shop
10:50 A Muzsika TV bemutatja! 
(2014) 11:20 Havazin  11:55 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
12:25 Házon kívül  12:55 Új csaj 
13:25 Terra Nova – Az új világ 
14:55 Terra Nova – Az új világ 
15:25 Piedone Afrikában  Közben:
16.00 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Hupikék tör-
pikék  21:00 A szállító 3.  23:05
Kommandó  00:55 Portré  01:25
Bosszúszomj  03:10 Terra Nova 

04:55 A Miller család  05:20 Sport-
os  05:30 Időnyomozó  06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 07:35 Gar-
field  09:10 A Miller család  09:40
a'la CAR  10:10 Tűsarok  10:40
Stahl konyhája  11:10 A Miller csa-
lád  11:40 Több mint TestŐr 
12:10 A Miller család  12:40 Psych
– Dilis detektívek  13:40 Gyilkos so-
rok  14:45 Gyilkos sorok  15:50 A
tökéletes pasi  18:00 Tények 19:00
Rio 2.  21:05 Ő a megoldás  23:15
Swing  01:50 Sportos 02:00 A
szépség és a szörnyeteg  02:40
Négy férfi, egy eset  03:05 Gyilkos-
sági helyszín 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Amerikai mestersza-
kács  07:15 Amerikai mestersza-
kács  08:05 Szívek szállodája 
09:00 Szívek szállodája  10:00 Zöld
térben 10:30 Trendközelben 11:00
Will és Grace  11:35 Will és Grace
 12:05 Négy esküvő  13:10 Négy
esküvő  14:20 Négy Esküvő 2. 
14:25 Négy Esküvő 2.  16:35 Ha-
zárd megye lordjai  18:50 Én, a nő
és plusz egy fő  21:00 A Bourne-
csapda  23:15 Zöld térben 23:45
Trendközelben 00:20 Shameless –
Szégyentelenek  01:25 Shameless
– Szégyentelenek  02:25 Shame-
less – Szégyentelenek  03:25 Dok-
tor House 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Credo
(ism.) 08:30 Konkrét (ism.) 08:45 Ka-
marai Magazin (ism.) 09:00 Hello
Győr! (ism.) 09:30 Üzleti negyed
(ism.) 10:00 Civil kurázsi (ism.) 10:30
Képújság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Gázfröccs (ism.)
19:30 Konkrét (ism.) 20:00 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Kulisszák mögött (ism.)
21:00 Erzsébet út (ism.) 21:45 Made in
Hungary (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 14., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Glee – Sztárok leszünk! 
05:20 Glee – Sztárok leszünk! 
06:05 Top Shop 06:40 Kölyökklub 
09:50 Csillagok háborúja: Yoda új tör-
ténetei  10:15 Nevelésből elégsé-
ges  10:35 Vén csontok  12:25
Hupikék törpikék  14:20 Kutyaba-
jok  16:00 Segítség, gyereket várok!
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 A ka-
rate kölyök  21:45 Dumapárbaj 
23:30 RTL Klub Híradó 00:05 A ten-
gerészgyalogos 2.  02:00 Havazin
 02:35 Terra Nova – Az új világ 
03:15 Új csaj 

04:35 Psych – Dilis detektívek 
05:20 Sportos 05:30 Időnyomozó 
05:55 Tv2 matiné 06:15 Barbie és a
Sellőkaland 2.  07:30 Flicka 2. 
09:30 Fogtündér 2.  11:25 Rio 2. 
13:25 Lovagregény  16:10 Kung Fu
Panda  18:00 Tények 19:00 Dino-
szauruszok – A Föld urai  20:45 Az
ördög Pradát visel  23:05 Trópusi vi-
har  01:20 Sportos 01:30 A grund
2.  03:05 Az uralkodónő  03:50
Flicka 3: A vidék büszkesége 

05:20 Doktor House  06:05 TV-
SHOP 06:35 Will és Grace  07:05
Will és Grace  07:25 Jóbarátok 
08:00 Jóbarátok  08:30 A nagy
svindli 09:25 Szívek szállodája 
10:20 Downton Abbey  11:20 Ame-
rikai mesterszakács  12:20 Meny-
asszony csaléteknek  14:10 Télbra-
tyó  16:25 Trükkös fiúk  18:50 A
Bourne-csapda  21:00 Szex és
New York  00:00 Kegyetlen bánás-
mód  02:00 Downton Abbey 
02:55 Szívek szállodája  03:45 Dok-
tor House 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 09:00 Hello
Győr! (ism.) 09:30 Konkrét (ism.)
09:15 Erzsébet út (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:55 Verselj velem 19:00 Crea-
tive chef (ism.) 19:30 Hello Győr!
(ism.) 19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Test-lélek-szellem 21:55 Ver-
selj velem (ism.) 22:00 Széchenyi Hír-
adó (ism.) 22:30 Gázfröccs (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00
Konkrét (ism.) 23:15 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 15., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:20 Sportos 05:30 Barbie Maripo-
sa és a Tündérhercegnő  06:40 Di-
noszauruszok – A Föld urai  08:25
Egri csillagok  11:50 Az ördög Pra-
dát visel  14:10 Ő a megoldás 
16:15 Kung Fu Panda 2.  18:00 Té-
nyek 19:00 Nanny McPhee – A va-
rázsdada  21:05 A csajok bosszúja
 23:25 Ki nevet a végén  02:15
Hunky Blues – Az Amerika Álom 

05:20 TV-SHOP 05:50 Will és Grace
 06:15 Jóbarátok  06:40 Jóbará-
tok  07:10 A nagy svindli – A gyé-
mánt árnyékában 08:00 Szívek szál-
lodája 08:55 Downton Abbey 
10:15 Amerikai mesterszakács 
11:15 Télbratyó  13:55 Trükkös fiúk
 15:55 Kegyetlen bánásmód 
18:05 Szex és New York  21:00 Sza-
kíts, ha bírsz  23:15 Menyasszony
csaléteknek  01:10 Downton Abbey
 02:20 Szívek szállodája 03:10 Dok-
tor House 

08:00 Kulisszák mögött (ism.) 08:30
Creative chef (ism.) 09:00 Üzleti ne-
gyed (ism.) 09:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 10:00 Képújság 18:55 Verselj
velem 19:00 Kulisszák mögött (ism.)
19:30 Hello Győr!  19:55 Verselj ve-
lem (ism.) 20:00 Hello Győr! (ism.)
20:30 Kulisszák mögött (ism.) 20:55
Verselj velem (ism.) 21:00 Rejtett tá-
jakon (ism.) 21:55 Verselj velem (ism.)
22:00 Test-lélek-szellem (ism.) 23:55
Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Glee – Sztárok leszünk! 
05:20 Glee – Sztárok leszünk! 
06:05 Top Shop 06:40 Kölyökklub 
09:35 Csillagok háborúja: Yoda új tör-
ténetei  10:00 Nevelésből elégsé-
ges  10:30 A karate kölyök  13:10
Vigyázat, Vadnyugat!  15:45 Nincs
kettő négy nélkül  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Gyerekjáték  21:10
November Man  23:20 RTL Klub
Híradó 23:50 Vámpíros film  01:25
Gyerekjáték  03:30 Mi muzsikus lel-
kek 

04:50 Állati melósok  05:15 Állati
melósok  05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Hazajáró 
06:25 Világ-nézet  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:05 A kis lady  10:55 Noé barátai
11:25 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55 A
világörökség kincsei 13:10 Hazajáró
13:45 Magyar Krónika  14:15 Peru
– Chile – Húsvét-szigetek – Juan Fer-
nandez-szigetek 14:45 Szerelmes
földrajz 15:15 Egy szerelem három éj-
szakája  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:40 SzerencseSzom-
bat  19:35 Örömapa 2.  21:25 Mi-
csoda csapat  23:35 Kenó  23:40
MüpArt – The Tiger Lillies  01:25
Pláza Mikulások  02:50 Akadályta-
lanul 03:20 Hazajáró 03:50 Hagyaték 

04:50 Állati melósok 05:20 Állati me-
lósok  05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Vatikáni híradó
06:15 "Így szól az Úr!" 06:25 A sokszínű
vallás 06:40 Biblia és irodalom 06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:30 Család-ba-
rát 09:00 Isten kezében  09:25 Ke-
reszt-Tények 09:35 Katolikus krónika
10:00 Az utódok reménysége 10:30
Református magazin 11:00 Unitárius is-
tentisztelet 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+ 12:55 Rúzs és se-
lyem 13:30 Tökéletes férfi 14:45 Szi-
gorúan bizalmas  17:00 Hogy volt!?
18:00 Híradó 18:40 Doc Martin 
19:35 Magyarország, szeretlek! 21:00
Férfias játékok  22:55 Kenó  23:00
Élve eltemetve 00:40 Szigorúan bizal-
mas  02:45 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 02:55 Akadálytalanul
03:25 Hazajáró 03:55 Hagyaték 

04:50 Állati melósok  05:20 Állati
melósok  05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:05 Brown atya 
06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25 Ro-
ma Magazin 07:55 Domovina 08:25 A
múlt fogságában  09:20 Alpesi őrjá-
rat  10:20 Család-barát 11:40 A vilá-
görökség kincsei 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelen-
tés 12:45 Kult+  12:55 Jamie vidéki
konyhája 13:30 David Attenborough
és a növények birodalma 14:30 Szívek
doktora  15:15 Brown atya  16:10
Tappancs, a mesterdetektív  17:00
Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 A kőszívű ember fiai 
20:00 Egy szoknya, egy nadrág 
21:45 Bosszú  22:35 Magyar Króni-
ka  23:05 Kenó  23:10 Nándi 
00:10 Különleges történetek  02:10
Bebukottak  03:45 Hazajáró 

04:50 Állati melósok 05:20 Állati me-
lósok  05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 06:05 Brown atya  06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser
Bildschirm 08:25 A forradalomtól a sza-
badságharcig – A felelevenített pákozdi
csata 09:00 Ünnepi stúdió 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Kult+  12:55 Égig-
érő fű 14:25 Szívek doktora  15:10
Brown atya  16:10 Budapesti Nem-
zetközi Cirkuszfesztivál  17:00 Buda-
pesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A kőszívű ember fiai  20:00
Kossuth papja  21:05 80 huszár 
23:15 Kossuth-és Széchenyi díjátadó
23:45 Kenó 23:50 A Nagyok 00:20
MüpArt classic – Magyarok a nagyvi-
lágban 02:15 Séfek csatája 
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ANGOL, NÉMET: +36-30/986-2800
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô
német kurzusok több szinten is

• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT
nyelvtanfolyamok tavaszi nyelvvizsgákra

• Közép- és emelt szintû angol érettségi tanfolyamok 
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok

több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

MÁRCIUS 16., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Bárka vagy fészek? 05:00
Csapdába csalva  05:30 Családi
Titkok  06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:20 Mokka  Ben-
ne: Tények Reggel 09:25 Stahl kony-
hája  09:30 Babapercek  09:40
Teleshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50 Pa-
loma  13:50 Walker, a texasi kopó 
14:50 Walker, a texasi kopó  15:50
Szeretned kell!  16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Jóban
Rosszban  20:10 Hal a tortán – A
küldetés  21:30 2 kaliber  23:40
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:50 Lángoló Chicago  00:45 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  01:55 Sport-
os 02:05 Ezo.TV 03:05 Frost/Nixon 

05:25 TV-SHOP 05:55 Will és Grace
 06:20 Will és Grace  06:45 Jóba-
rátok  07:20 Jóbarátok  07:45 A
nagy svindli 08:35 Szívek szállodája
09:30 Downton Abbey  11:00 Ame-
rikai mesterszakács  11:55 Az indí-
ték  12:55 A nagy svindli – Dupla
bukta 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS:
Los Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács  18:40 Jim szerint a vi-
lág  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Fantom az éjszakában  23:15
A Skorpiókirály 3. – Harc a megváltá-
sért  01:25 Két pasi – meg egy kicsi
 01:55 Az indíték  02:40 Downton
Abbey  03:55 Szívek szállodája 

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 08:00 Hello Győr!
(ism.) 08:30 Kulisszák mögött (ism.)
09:00 Creative chef (ism.) 09:30 Ké-
pújság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+
19:55 Verselj velem 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Csak az ETO  20:55 Verselj velem
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:55 Verselj velem (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.) 22:55 Verselj ve-
lem (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 18., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:35 Aktív  05:00 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:10
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Paloma  13:50
Walker, a texasi kopó  14:50 Walker,
a texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:10
Hal a tortán – A küldetés  21:30 A
szupercsapat  0:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:15 Grimm
 01:15 Tények Este 02:00 Aktív 
02:20 Sportos 02:30 Ezo.TV 03:30
Maffiadoktor 

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 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 18:55 Verselj velem 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Crea-
tive chef 19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Creative chef (ism.)
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét  21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-tech
(ism.) 22:55 Verselj velem (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45
Kép újság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 17., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
04:55 Állati melósok  05:20 Állati
melósok  05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:05 Brown atya
 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:10
Időjárás-jelentés 07:25 Rondó 08:20
A múlt fogságában  09:10 Alpesi őr-
járat  10:20 Család-barát 11:40 A
világörökség kincsei 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+ 12:55 Jamie vi-
déki konyhája 13:25 Az Ushuaia expe-
díció  14:15 Szívek doktora  15:00
Brown atya  15:55 Tappancs, a mes-
terdetektív  16:45 Szerencse Híradó
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat
 19:40 Maradj talpon!  20:40 A Ba-
gi Nacsa Show  21:40 A hírek szerel-
mesei  23:45 Kenó  23:50 Az utol-
só nyáron 01:20 A hírek szerelmesei
03:25 Akadálytalanul 03:55 Hazajáró 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:00 Csapdába csalva  05:30 Csa-
ládi Titkok  06:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:20 Mokka
 Benne: Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:10 Hal
a tortán – A küldetés  21:30 NCIS:
Los Angeles  22:30 NCIS: Los An-
geles  23:30 Red Carpet – Sztárok
testközelben  23:40 Felejthetetlen
 00:40 Tények Este 01:25 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Charlie St. Cloud halála és élete 
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KULCSRAKÉSZEN, BOMBAÁRON! Győrújfalu új épí-
tésű részén eladó ez az ikerház. Nincs szolgalmi út, a ház
utcafrontról megközelíthető. A 85 nm-es ház 360 nm-es

telken került megépítésre, elosztása kiválóan alkalmas 3
gyermekes családok számára. Az amerikai konyhás nap-
pali mellett kialakításra került 3 hálószoba, fürdőszoba,
valamint WC. A nappaliból léphetünk ki a nagy méretű,
24 nm-es teraszra. A ház DNY-i tájolásának köszönhető-
en, rendkívül világos. A ház 30-as Porotherm téglából
épül, 10 cm-es szigeteléssel, kétrétegű műanyag nyílászá-
rókkal. CSOK, HITEL? Mi teljes körűen intézzük!
Ár: 22,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Gyárvárosban, az Ipar úton
eladó ez a 49 nm-es, francia erké-
lyes panellakás. A 2 szobával ren-
delkező ingatlan 4 emeletes társas-
ház 4. emeletén található. 2004-
ben teljesen felújításra került, mű-
anyag ablakok, redőnyök kerültek
beépítésre. A víz- és villanyveze-
tékeket áthúzták. Új konyhabútor
került kialakításra. A hálószoba
szőnyegpadlóval, a nappali laminált padlóval burkolt.
Rezsije rendkívül alacsony, mivel a társasház külső szi-
getelése, és a fűtés-korszerűsítés is megtörtént. Téli hó-
napokban a legmagasabb fűtésköltség 12.000 Ft volt.
Egészségügyi festést követően, azonnal költözhető. Hív-
jon MOST, az árban biztosan megegyezünk!
Ár: 13,8 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr rohamosan fejlődő részén, a Pacsirta lakópark-
ban, a Belvárostól mindössze néhány percre, csodá-
latos kertvárosi környezetben épül ez a minden
igényt kielégítő, kétszintes társasház. Minőségi mun-
ka, kiváló kivitelezés! Az impozánsan kialakított épü-

letben 40 és 60 nm közötti lakások közül választhat.
Kisebb lakást keres, egy- vagy kétszobásat? Akkor ez
a megfelelő választás! Ez az 58 nm-es lakás az első
emeleten található. Elosztása kiváló, az amerikai
konyhás nappali mellett kialakításra került 2 hálószo-
ba, valamint fürdőszoba és WC. A nappaliból a 4,41
nm-es teraszra léphetünk. A 30-as Porotherm tégla 10
cm szigetelést kap. Kétrétegű műanyag nyílászárók
kerülnek beépítésre. Fűtése egyedi gázkazánnal tör-
ténik. Energetikai besorolása „A”. Várható átadás
2016. ősz.
Ár: 15,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

ALAKÍTSA KEDVÉRE! Adyvárosban, a Kodály Zol-
tán út elején található ez a 2. emeleti, felújítandó, 49
nm-es, 1,5 szobás panellakás, beépített erkéllyel, fa
nyílászárókkal. A közös költség 5900 Ft. Itt érdemes
lakást venni! Kitűnő az infrastruktúra, minden meg-
található a közelben: élelmiszerboltok, pékség, üzle-
tek, iskola, óvoda, játszótér, buszmegálló, park! Gyor-
san és egyszerűen elérhető a Belváros is! Már csak
Önön a sor, és alakítsa ki ízlésének megfelelően! Ide-
ális egyedülállónak, pároknak vagy 1 gyermekes csa-
ládnak is!
Ár: 11,5 M Ft. +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Éljen a Szitásdombon, családbarát környezetben! Ez a
47 nm-es lakás a földszinten található, saját kertkapcso-
lattal. Elosztása kiváló. Az amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra kerül 1 hálószoba, fürdőszoba és
WC. A lakás fekvésének köszönhetően, rendkívül vilá-
gos. A ház 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm szige-
teléssel, 2 rétegű műanyag nyílászárókkal. A lakások fű-

tését turbó gázkazán biztosítja. Energetikai besorolása
A, a rezsiköltség minimális lesz. Az árak emelt szintű
fűtéskész állapotban kerültek meghatározásra, de van
lehetőség kulcsrakész befejezésre is. A zárt udvaron gép-
kocsibeálló, valamint garázs és tároló vásárlására is van
lehetőség. Bővebb információért hívjon bizalommal!
Ár: 14 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr Belvárosában, de mégis csendes utcában eladó ez
az 52 nm-es téglalakás. A lakás 4 emeletes társasház 4.
emeletén található. Elosztása praktikus, a tágas nappali
mellett található egy szoba, étkező, konyha, kamra, fürdő-
szoba és WC. A lakás 2009-ben felújításra került, a víz- és
villanyvezetékeket áthúzták, a fürdőszobát és a mellékhe-
lyiséget felújították. A fürdőszobában új bojler került be-
építésre. A bejárati ajtó is új. A lakás külső homlokzatát
leszigetelték, valamint a tető is új szigetelést kapott. A fa
nyílászárókkal rendelkező lakás rezsiköltsége rendkívül
alacsony, melyhez nagy segítséget nyújt kiváló fekvése is.
Fűtését egyedi gázkazán látja el, lehetőség van kondenzá-
ciós gázkazán üzembe helyezésére is. A szobák szalagpar-

kettásak, a konyha járólappal, az étkező pedig laminált
padlóval burkolt. A közös költség 4.900 Ft. A lakás adott-
ságait figyelembe véve, a válaszfalak mozgatásával külön-
leges és egyedi otthon kialakítására is lehetőség nyílik.
Igény esetén erkély építésének lehetősége is adott. A füg-
gőfolyosón saját zárható rész tartozik a lakáshoz. Ha Győr
Belvárosában szeretne élni, ez a megfelelő választás!
Ár: 16,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán, a Szitásdombon, családbarát környe-
zetben épül ez a 15 lakásos társasház, melyben eladó ez
a 40,16 nm-es lakás, az I.
emeleten, 3 nm-es er-
kéllyel, Ny-i tájolással.
Elosztása amerikai kony-
hás nappali + 1 hálószo-
ba, fürdőszoba és WC. A
ház 30-as Porotherm tég-
lából épül, 10 cm hőszi-
geteléssel, 2 rétegű mű-
anyag nyílászárókkal. A
lakások fűtését turbó gázkazán biztosítja. Energetikai be-
sorolása A, a rezsiköltség minimális lesz. Az árak emelt
szintű fűtéskész állapotban kerültek meghatározásra.
Várható átadás: 2016. december. A lakáshoz vásárolha-
tó: zárt udvari gépkocsibeálló 500.000 Ft-ért, valamint
garázs is, tárolók 300.000 Ft-tól.
Ár: 12 M Ft. +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LEHETŐSÉG, NE MARADJON LE RÓLA!
Pinnyéden, társasházi lakás saját kerttel, akciós áron
eladó! Pinnyéd új építésű részén eladó ez a 66 nm-es
lakás. Elosztása kiváló, amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra került két szoba, fürdőszoba, va-
lamint WC. A nappaliból nyílik a 9,15 nm-es terasz.
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78 nm-es kertkapcsolat tartozik a lakáshoz. A társas-
ház 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm szigetelés-
sel, 2 rétegű műanyag nyílászárókkal. Az ár emelt

szintű fűtéskész ár, de van lehetőség kulcsrakész ki-
vitelezésre is! HÍVJON most!
Ár: 18,2 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Klasszikus Nádorváros egyik legjobb utcájában, új épí-
tésű lakások eladóak! A társasházban 5 lakás és egy üz-
lethelyiség kerül kialakításra, szintenként két lakással.
Az épület 10 cm szigetelést kap, 2 rétegű műanyag nyí-
lászárókkal. A lakásokban klí-
ma, riasztó, valamint redőny
előkészítése kialakításra kerül.
Fűtése házközponti kondenzá-
ciós kazánnal történik, lakáson-
ként egyedi mérőórákkal. Ez a
69 nm-es lakás a második eme-
leten található. Elosztása nappa-
li+ 2 szoba, külön fürdőszoba, valamint WC. Az árak
emelt szintű fűtéskész árak, de van lehetőség kulcsra-
kész befejezésre is. Az ár az ügyvédi költségeket is tar-
talmazza! Hívjon MOST!
Ár: 24,8 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Pinnyéd új építésű zsákutcájában épül ez a 3+3 lakásos
társasház, 2 épülettömbben. Itt eladó egy 89,53 nm-es,
nappali + 4 szobás, belső kétszintes lakás, 9,9 nm terasz-
szal és 63 nm kertkapcsolattal, DNy-i tájolással. A föld-
szinten szélfogó, nappali, konyha + étkező és egy vendég
WC található. A felső szinten 4 szoba, fürdő és egy ház-
tartási helyiség kerül kialakításra. Ideális nagyobb csalá-
dok számára is! A lakáshoz privát tároló (300.000 Ft) és
udvari gépkocsibeálló (350.000 Ft) is vásárolható. Igé-

nyes és megbízható kivitelezés! 30-as Porotherm téglából
épül, 10 cm-es hőszigeteléssel, műanyag nyílászárókkal.
Energetikai besorolás: „A". Éljen az új építés lehetőségé-
vel, alakítsa kedve szerint, rendezze be saját elképzelése
alapján! Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra vonatko-
zik, de kulcsrakész befejezés is kérhető. Várható átadás
2016. ősz. CSOK és hitel igényelhető, amiben díjmente-
sen és teljes körűen állunk rendelkezésre! Nagyon kere-
sett ajánlat, ne maradjon le róla!
Ár: 24 M Ft. +36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ KERTKAPCSOLATOS SORHÁZI LAKÁS!
BOMBAÁRON! Győr-Pinnyéden eladó ez az utolsó sor-
házi lakás, melynek alapterülete 82 nm. Elosztása jelenleg
3 szoba+ nappali, de igény esetén + egy szoba kialakítha-
tó. A lakáshoz saját kertkapcsolat
is tartozik. Az ingatlant magas
minőségű  kivitelezés jellemzi,
30-as Porotherm téglából épül,
10 cm-es szigeteléssel,  a fűtésről
kondenzációs kazán gondosko-
dik.  Az ingatlannak közvetlen
kertkapcsolata van, az első szinten erkély található. A la-
kások fűtéskészen kerülnek átadásra. 3 rétegű, hőszigetelt,
műanyag  nyílászárók kerültek beépítésre. A környék di-
namikusan fejlődik, jó a buszközlekedés, a Belváros  min-
tegy 6-7 percre elérhető gépkocsival is. Vegye igénybe a
CSOK-ot, mi teljes körűen intézünk mindent. Várható át-
adás: 2016, április.
Ár: 21,6 M Ft. +36-20/919-4518 
furedi.jozsef@freemail.hu

Győr, Árkádhoz közel kiadó ez a gyönyörűen beren-
dezett, erkélyes lakás. A 69 nm-es lakás a 3. emeleten
található, elosztása nappali+ 1 szoba+ kamra. A szo-
bák parkettásak, az előszoba, fürdő járólappal burkolt.
Fűtése központi kazánnal történik, lakásonként egye-
di mérőórákkal ellátva. Rezsije rendkívül alacsony. A
lakás teljesen berendezett, gépesített. Az igényes be-
rendezésen kívül kiemelném a hálóban elhelyezett,
fejrésznél állítható biomatracot. A lakás kiválóan al-
kalmas egyedülállóknak vagy fiatal pároknak. Az in-
gatlan megbízható bérlőnek hosszú távra kiadó.
Bérleti díj: 110.000 Ft/hó+ 2 havi kaució.
+36-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Nádorvárosban, a Bartók Béla úton kiadó ez a földszinti,
56 nm-es, 2 szobás, konyha + kamra + étkezős lakás, 4
emeletes épületben. A melegről távfűtés gondoskodik,
ami éves átlagban 7.000 Ft/hó költséget jelent. A közös
költség is alacsony 4.100 Ft/hó. A lakás bútorozott és rész-
ben gépesített: hűtőszekrény, tűzhely. A lakáshoz tartozik
egy gépkocsibeálló, zárt részen, és egy nagy méretű erkély
is, ahonnan a nyugodt, zöld udvarban gyönyörködhe-
tünk! Itt érdemes lakást bérelni! Kitűnő az infrastruktúra,
minden megtalálható a közelben: élelmiszerbolt, pékség,
üzletek, buszmegálló! Gyorsan és egyszerűen elérhető a
Belváros egy könnyed sétával! 2 havi kaucióval és 90.000
Ft/hó+ rezsivel lefoglalható. Pároknak, egyedülállóknak
ez lehet az Édes Otthon! 
+36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban, az Ady E. utcában kiadó ez az 1. eme-
leti, 65 nm-es, 3 szobás, újszerű téglalakás. Részben bú-
torozott és gépesített: a szobában franciaágy, sarokülő,
szekrények, a konyhában hűtőszekrény, páraelszívó, tűz-
hely, étkezőasztal + székek és egy kamraszekrény talál-
ható. Műanyag nyílászárós, egyedi fűtésszabályozással,

ALBÉRLETBÖRZE
radiátorral szerelt. Az erkélyről a társasház udvarára lá-
tunk, ahol egy gépkocsibeálló is tartozik a lakáshoz. Bolt
és buszmegálló a közelben, a Belváros is gyorsan elérhető.
2 havi kaucióval és 120.000 Ft/hó+ rezsivel lefoglalható.
Igényes párnak, nemdohányzóknak kitűnő otthona lehet!
+36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Révfaluban kiadó ez az 1. emeleti, 66 nm-es, amerikai
konyha, nappalis + 2 szobás, 2 nagy erkélyes, tágas tár-
sasházi lakás. Hőszigetelt téglalakás műanyag nyílászá-
rókkal, egyedi fűtésszabályozással, kondenzációs gázka-
zánnal, így rendkívül alacsony fűtésköltségű. Részben
bútorozott, frissen festett és teljesen gépesített: hűtőszek-
rény, mikró, sütő, elektromos főzőlap, mosógép. A lakás-
hoz tartozik egy gépkocsibeálló is, zárt udvarban. A kö-
zös költség átlagos. Bolt és buszmegálló a közelben, a
Belváros is gyorsan elérhető. 2 havi kaucióval és 115.000
Ft/hó+ rezsivel lefoglalható. Családnak, pároknak, egye-
temistáknak ez lehet az Édes Otthon! 
+36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győr-Városréten, a Belváros szélén kiadó liftes társas-
házban ez a IV. emeleti,  60 nm-es, amerikai konyha,
nappali + 1,5 szobás, gardróbos, kiváló minőségű lakás.
Teljesen bútorozott és gépesített: hűtőszekrény, mosó-
gép, mosogatógép, mikró, sütő, főzősziget, páraelszívó,
klímaberendezés. Hőszigetelt téglalakás, műanyag nyí-
lászárókkal, egyedi fűtésszabályozással, így rendkívül
alacsony fűtésköltségű. A nagy erkélyről a Mosoni-Du-
nára nyílik pazar kilátás!  A lakáshoz tartozik egy fűtött
gépkocsibeálló is a mélygarázsban. Bolt és buszmegálló
a közelben, a Belváros is gyorsan elérhető. 2 havi kaució -
val és 150.000 Ft/hó+ rezsivel lefoglalható. Igényes pár-
nak, egyedülállóknak ez lehet az Édes Otthon! 
+36-30/376-3718 
venczelt.anita@edesotthongyor.hu
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kifejezetten

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉRHETÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek, az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállítással
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

ajánlott!

Sportolóknak

Vitamindús erôt kínálunk!
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Elôkészítô munkálatok

Ünnepi tudnivalók

Előkészítő munkákat végez a Győr-Szol Zrt. a március 15-i ün-
nepségek helyszínein: az Eötvös parkban, a Honvéd ligetben
és a Városház és a Bem téren a szolgáltató munkatársai a két-
nyári vagy hagymás virágokkal beültetett ágyásokat kapálják,
az egynyári virágok beültetésére váró ágyásainak földjét fella-
zítják, ahol pedig indokolt, lenyírják a füvet. A parki járdák
seprését géppel végzik. Az egyes helyszíneken lefestik a pa-
dokat és a hulladékgyűjtőket. Az ünnepségre mobil díszítőele-
meket is kiszállít a Győr-Szol Zrt.

A nemzeti ünnephez kapcsolódóan a város területén kö-
zel ezer darab nemzetiszín zászló kihelyezése időben meg-
történik. 

Az ünnepi felkészülés takarítási, kivitelezési és javítási
munkáinak elvégzésén a Győr-Szol Zrt. mintegy 35 munka-
társa dolgozik.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a
96/50-50-55-ös telefonszámon minden naptári
napon 0–24 órában hívható. Március 14-én és
15-én a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodái zárva lesznek, a telefo-
nos ügyfélszolgálat sem működik. Március 14-
én Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat be-
állói a szombati díjfizetési rend szerint vehetőek
igénybe, március 15-én pedig a felszíni fizető-
parkoló-hálózat beállói díjmentesen használha-
tóak a városban. Ugyanezen a két napon a Vá-
sárcsarnok zárva tart. Március 14-én és márci-
us 15-én a Magyar Vilmos Uszoda és a Barát-
ság Sportpark a rendes nyitvatartás szerint lá-
togatható. 

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
hulladékudvarok március 14-én a rendes nyitvatar-
tás szerint működnek. A hulladékudvarok március
15-én egységesen zárva tartanak. A GYHG Non-
profit Kft. hulladékszállítási működési területén a la-
kossági hulladékszállítás március 14-én és 15-én
változatlanul, a Hulladéknaptárban meghirdetett
módon működik. 

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. szol-
gáltatásairól és nyitvatartásairól további informáci-
ókat a www.gyorszol.hu, illetve a www.gyhg.hu web-
oldalon olvashatnak.

kép és szöveg: pannon-víz

A gyermekprogramok már reggel 8 órától kezdőd-
nek a Mosoni-Duna-parti gátőrházban (Győr, Ká-
lóczy tér 8.). Bejelentkezni és időpontot foglalni a
www.eduvizig.hu weblapon vagy a 96/500-036-os
telefonszámon lehet. A szervezők 15 fős csoportok
jelentkezését várják. Állatkerti belépőket, motorcsó-
nakos kirándulást vagy a Bécsi Kávézó fagyi-süti
utalványait nyerhetik a csoportok. A programok 13
óráig tartanak. 

Az árvízi emlékmű koszorúzására 9 órakor ke-
rül sor a Szövetség és Rónay Jácint utca találko-
zásánál.

A Magyar Hidrológiai Társaság Győri Területi
Szervezetének ülése 13:30-kor kezdődik a Ká-
lóczy téri gátőrházban: szó lesz Árpád-kori vízi lé-
tesítményekről, a búvárok víz alatti munkáiról és
egy hajóskapitány élménybeszámolóját is meg-
hallgathatják.

A hagyományos gátőrfutás 15:30-kor kezdő-
dik, 2 km-es és 10 km-es távon mérhetik össze
erejüket a résztvevők. Itt is előzetes regisztráció
szükséges.

Március 17-ig várjuk a rajzokat a Pannon-Víz Víz
világnapi pályázatára, ahol értékes ajándékokat,
könyveket, rajzeszközöket és családi állatkerti belé-
pőket nyerhetnek a gyerekek. Víz világnapi séta ka-
tegóriában három darab harmincfős csoportos ál-
latkerti belépő talál gazdára!

További részleteket a www.pannon-viz.hu web-
lapon találnak.

Víz Világnap március 18-án, 
a Kálóczy téri gátôrházban

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

03. 11.—03. 17.
DELIKÁT
Nálunk folyamatosan friss

kacsa-, csirke-, pulykahúsok
teljes választékban kaphatók.

Pecsenye-
kacsahúsok

Kacsa...................................... 899 Ft/kg

Comb .................................. 1899 Ft/kg

Farhát ........................................ 119 Ft/kg
Nyak .......................................... 250 Ft/kg
Szív .............................................. 390 Ft/kg
Szárnytô .................................. 449 Ft/kg
Máj .............................................. 899 Ft/kg
Zúza ............................................ 899 Ft/kg

Libahúsok
Farhát fagyasztott .......... 119 Ft/kg
Comb fagyasztott ........ 2099 Ft/kg

Csirkehúsok
Mellfilé .................................. 1299 Ft/kg
Egész comb ........................ 769 Ft/kg
Faros comb .......................... 369 Ft/kg
Szárny ...................................... 499 Ft/kg
Máj .............................................. 639 Ft/kg
Farhát ........................................ 189 Ft/kg
Hát................................................ 160 Ft/kg
Egész nagy testû tyúk ........ 949  Ft

Pulykahúsok
Mellfilé .................................. 2150 Ft/kg
Nyak .......................................... 799 Ft/kg
Szárny ...................................... 759 Ft/kg
Felsôcombfilé ................ 1299 Ft/kg
Steffl dobozos
sör 0,5 l 149 Ft/db
(kartonos ár)

Farmer tejföl
20%-os 330 g

189 Ft/db

A Győr-Szol Zrt. az úszni szeretők megértését és
türelmét megköszönve, tájékoztatja az érdeklődő-
ket, hogy a műszaki hiba elhárítását követően,
március 12-én kinyit a Magyar Vilmos Uszoda.
A létesítmény szombattól a rendes nyitva tartás
szerint látogatható.

Nyit a Magyar Vilmos Uszoda
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

A belépő ára vacsorával:

2500 Ft/fô helyett 1500 Ft/fő

HARMONIKAEST 
március 18. péntek, 18 óra

Szórádi Árpád előadóművész

harmonikaestje

Sok szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

NÔNAP az Amstel Hattyú Fogadóban
2016. március 5—12-ig
Nônapi étlappal és menüsorral várjuk 
Kedves Vendégeinket! Március 11—12-én
élô zenés, táncos est!

Március 11-én 21 órakor
fellép a Baráti Dalkör (örökzöld dallamok, 
operettslágerek, néptánc bemutató).
Nônapi menüsorból vagy nônapi étlapból választó 
Hölgyeket megajándékozzuk egy pohár pezsgôvel, 
vadhibiszkusz virággal.

APRÓ  HIRDETÉS

Keresse 
helyben gyártott 
nyílászáróinkat győri
bemutatótermünkben!

ABLAK KELL?
www.ablakkell.com

Munkatársaink 
várják jelentkezésüket: 
9023 Győr, Richter János u. 9.
Tel.: +36 30 902 8432  

+36 30 916 82 20
  +36 30 902 83 91

+36 96 950 938

A LEGJOBB ÁRON

SZEMENKÁR

FATELEP
9028 Győr,
Fehérvári út 75.
Tel/fax: 96/440-453
Mobil: 06-30/500- 9112

06-30/902- 9693
Pápa, Ipari Park
Tel.: 89/322- 152
Mobil: 06-30/2671-865

Áraink nettó 150.000 Ft feletti, 2016. március 31-ig történő vásárlás, készpénzes
vagy előre utalásos kifizetéssel érvényesek. Ez 1.600 Ft/m3 nettó és 2.032 Ft/m3

bruttó árkedvezményt jelent. 500.000 Ft nettó (635.000 Ft bruttó)  vásárlás esetén 
Győr környékére ingyenes szállítást biztosítunk a kedvezményen felül.

E-mail: iroda@szemenkar.hu

Fenyő fűrészáru
• gerenda, palló  4-5-6 m
nettó 49.500 Ft/m3, (bruttó 62.865 Ft/m3) helyett:
nettó 47.900 Ft/m3 (bruttó 60.833 Ft/m3

kezeléssel:
nettó 55.700 Ft/m3 (bruttó 70.739 Ft/m3) helyett:
nettó 52.300 Ft/m3 (bruttó 66.421 Ft/m3)
• deszkák
nettó 37.800 Ft/m3 (bruttó 48.006 Ft/m3) helyett:
nettó 36.200 Ft/m3 (bruttó 45.974 Ft/m3 )
• Bramac léc
bruttó 119 Ft/fm helyett: bruttó 113 Ft/fm
• Normál léc
bruttó 99 Ft/fm helyett: bruttó 94 Ft/fm

ÁLLÁS 
Angol nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német  nyelvtanárokat 
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Fodrászt, pedikűröst, mű-
körmöst keresek győr-szabadhegyi
szépségszalonba. Tel.: 06-20/529-9346.

Szereted a frissen sült kifli
illatát? Jelentkezz hozzánk betanított
munkásnak!  Pékségben történő termelési
munka kisegítésére keresünk munkaerőt
hosszú távra! Jelentkezni az info@uni-wor-
ker.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal vagy
a +36-96/283-281-es telefonszámon lehet!

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzésre, há-
rom műszakos munkarendbe. gyor @ min -
ose gell eno r.hu . Tel.: 06-30/697-2156.

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

Takarítást, szőnyeg-, kárpittisztí-
tást, atkamentesítést, ablaktisztítást vál-
lalunk! Profi munka –szuper áron! A-Z
CLEAN 06-30/411-1048.

Sírkőfelújítás,csiszolás, lefedés,
betűvésés. Mindez garanciával. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. 06-30/906-1025

Hagyatékvétel, szállítás,
lomtalanítás! Lakások, családi há-
zak, garázsok hagyatékának megvásárlá-
sa, lomtalanítása, igény szerint rakodók-
kal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázolás, ta -
pétázás, laminált padló lerakása, tiszta-
sági festések, homlokzatfestés és gipsz-
karton rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

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

Fakivágás, gyökérkivétel, sö-
vényvágás, metszés, ásás, fűnyírás, kaszálás,
bozótirtás! 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Matrac-, szőnyeg-, bútor- és autókár-
pit-tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőr-
festés. Dohos bútorok szagsemlegesítése.
Tel.: 06-30/851-5187. www.biokarpit.hu

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Feles-
leges holmit elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06-70/500-
1291, 06-70/882-6590.

Lakatosmunkákat vál-
lalunk (kapuk, kerítések, úszóka-
puk stb.). 06-70/223-7957

Lomtalanítást vállalok a pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal! 06-70/707-5812

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gyakor-
lattal rendelkező, középkorú nő. Hívjon bi-
zalommal! 06-30/451-5367

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

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

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

EGYÉB
Szép-kártyáját beváltom, átveszem.
Érdeklődni: 06-70/427-4243 telefonszámon.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK,

ZSIBBADÁSOK, GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűjtő.
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, Eozinos Zsolnayt,

ezüsttárgyakat, 
tört és fazon arany ékszert,

régi kar- és faliórákat, 
hagyatékot vásárolunk.

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

(3 nyelvű) Oklevelet adó
MASSZŐRKÉPZÉS
Indul Győrben  március 19-től.

Svéd frissítő masszázs: 39.000 Ft.
Nyirokmasszázs: 42.000 Ft.

Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft
részletfizetés + kedvezmény

Érdeklődni:  06-70/369-8655.
Fnysz: 00777/2012

INGATLAN
Szoba kiadó Győrben, új álla-
potú, elsősorban egyedülálló nyugdíjas
hölgynek. Tel.: 06-70/509-4952.

Győr-Gönyű kikötő mellett
21.590 nm szántó telek eladó. Az 1-es fő-
úttól Dunára dűlő parcella gyümölcsösnek,
ipari területnek is alkalmas lehet. Érdek-
lődni: 06-30/916-4016

Győr-Nádorváros, Kálvária utcában, 2 szobás,
felújított téglaépítésű lakás eladó. Ár: 15,5 M
Ft. +36-20/913-1730, +36-20/913-1730
www.ingatlan.com/22071173

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, kom-
fortos, felújított, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 50-70 nm-es, 2-
3 szobás, határozatlan, belvárosi, gyárvá-

rosi, nádorvárosi bérleményre. (Hirdetész-
szám: 521.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-
420. 

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 30-40 nm-es, 1 szobás, határozott-
határozatlan bérleményre. Marcalváros és Ko-
dály Zoltán u. előnyben. (Hirdetésszám: 522.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 65–110 nm-es, 3-4 szobás, határo-
zott-határozatlan bérleményre. Belváros, Újvá-
ros, Ifjúság krt. és Bán A. u. kizárva. (Hirdetész-
szám: 523.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, komfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 50-60 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zatlan, szabadhegyi, elsősorban Zöld utcai
bérleményre. (Hirdetésszám: 524.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, komfortos, 72 nm-es, 2
szobás, gázkonvektoros, határozatlan bérleti
szerződéses, erkélyes, részben felújított lakást
cserélne gyárvárosi, nádorvárosi, belvárosi,
komfortos, 40-50 nm-es, 1+fél szobás, gázkon-
vektoros, határozatlan bérleti szerződéses, er-
kélyes, max. 2. emeleti lakásra. (Hirdetésszám:
69.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos, 49 nm-
es, 2 szobás, távfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 db győri, de nem szi-

geti vagy újvárosi, 1 szobás lakásra. (Hirdetész-
szám: 70.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 53 nm-es, 2 szobás,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne szigeti, belvárosi vagy bácsai,
55 nm-nél nagyobb, 3 szobás, földszinti vagy
1 emeleti lakásra. (Hirdetésszám: 74.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 40 nm-es, 1 szo-
ba+hálófülkés, egyedi fűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne belvárosi, nádor-
városi vagy révfalui 50-60 nm-es, 2 szobás, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 75.) 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
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szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Szép, focihoz való idő volt, a szemüve-
ges kis srác odaállt mellém, ledobta a
labdát a mésszel vastagon meghúzott
vonal elé, nézte, hogy a többiek ho-
gyan csinálják, hogyan csavarják el a
lasztit a pipába, aztán hátralépett, ki-
nézte a bal felsőt, és jobbal lőtt. Iszo-
nyatosan mellé. Valahova a labdafogó
hálóba. Ez csaknem húsz éve történt
egy falusi pályán. A fiúról azóta a
szemüveg eltűnt, a focit még akkor
abbahagyta, és ma már gyönyörű
ökölvívó-eredményeket tudhat maga
mögött. Zámbó Dániel az utóbbi évek
egyik legjobb amatőr bunyósává vált
Győrben, és most, 32 évesen úgy
döntött, abbahagyja a versenyzést és
edzőnek áll.

„Nemcsak a focit próbáltam ki, az
atlétikát is, amiben egész jó voltam,
középiskolában még diákolimpiát is
nyertem, de aztán jött a bunyó. Töltés-
taván, ahol felnőttem, szinte minden
fiatal elkezdte az ökölvívást, és voltak,
akik ki is tartottak a sportág mellett.
Mi a válogatottságig, majd a profi cí-
mekig jutó Kelemen Balázzsal együtt
ilyenek voltunk.”

Mindketten a Dózsában, Őri Jó-
zsefnél tanulták meg az alapokat, az-
tán az akkor még gyerekcipőben járó
Gladiátorhoz kerültek, Nagy Zoltán-
hoz. Dani most is azt vallja, ez megha-
tározó volt az életében, hiszen nem
csak edzőt, hanem egy barátot és
mentort is kapott egyben.

Bunyósból 
edzô lett 
Zámbó Dániel 

„Sokan nagyon hálá-
sak lehetünk neki. Amel-
lett, hogy kiváló szakmai
munka zajlott az egyesület-
nél, Zoli az életünket is te-
relgette. Akinek szüksége
volt rá, munkát adott, ami
mellett a versenyekre, ed-
zésekre is volt időnk. Bi-
zony sokszor kértünk tőle
vizet és kenyeret, de nem
adott. Adott lapátot,
hogy megássuk a kutat
a vízhez, és kaptunk tőle
földet, hogy kenyeret ké-
szítsünk magunknak.
Lehetőséget kaptunk,
hogy eredményeket ér-
jünk el, és jó irányba
menjen az életünk.”

Évekig figyelhet-
tem Zámbó Dániel és
klubtársai pályafutá-
sát egészen közelről, a
ring mellől kommentá-
torként. Daninál nem lé-
tezett félvállról vett ellen-
fél. A vele szemben esélyte-
leneket ugyanúgy tisztelettel
kezelte, mint az olimpikonokat. A
kezdeti, néha igazságtalan bírói dön-

téseket is tudo-
másul vette, és
dolgozott, hogy
még meggyő-
zőbb teljesít-
ményt nyújtson.

„Nagy álmom
volt, hogy sok né-
ző előtt léphes-
sek szorítóba, és
erre lehetőség is
volt a BoxingOne
ligában, ahol
rendre telt ház
előtt meccsel-
tünk. A kezdet itt
sem volt egysze-
rű, csakúgy, mint

a magyar bajnokságon. Kis klub vol-
tunk, főleg a komoly hagyományokkal
rendelkező fővárosiakhoz képest, így
a pontozóbírók keze sem felénk haj-
lott. Bizonyítani kellett ahhoz, hogy
igazságosak legyenek velünk. Idővel
egyre komolyabb ellenfeleket tudtam
legyőzni.”

Zámbó Dániel a válogatottságig
vitte. Amatőrként többször készülhe-
tett a tatai edzőtáborban a legjobb ha-
zai bunyósokkal, nemzetközi viadalo-
kon is indult. A bajnoki érmek után
egy törökországi versenyen elért má-
sodik helyre a legbüszkébb. 

„Sokáig gondolkodtam azon, hogy
a profik közé állok, de aztán egyre
több fiatal jött hozzám, szükség volt
még edzőkre. A Gladiátor, nem vélet-
lenül, ma már az ország legjobb klub-
jai között van.”

Az ökölvívó-társadalom összetartó
közeg, Dani is életre szóló barátságo-
kat köszönhet a sportágnak, elég
csak a riói olimpiai részvételre is esé-
lyes Nyéki Georgiannal való kapcsola-
tát kiemelni. Azt mondja, a bokszolók
támogatják egymást a sportban és a
magánéletben is. Edzőként ezt is pró-
bálja belenevelni a fiatalokba.

„Most szembesülök azzal, hogy az
edzősködés nem csak a gyakorlás leve-
zényléséről szól. Főleg gyerekekkel fog-

lalkozom, és itt pedagógusnak is kell len-
ni. Vannak könnyebb és nehezebb ese-
tek, kemény dolog összefogni a csapa-
tot. Nehéz, de nagyon szép szakma ez.”

Miközben ezt mondja, leáll kesz-
tyűzni egy tanítvánnyal. A fiú nagyon
ügyesen mozog, látszik rajta, hogy
megvan benne a sportághoz elenged-
hetetlen vagányság, nem ijed meg a
bajnoktól, villámgyorsan üti a kombi-
nációkat.

„Van még ilyen fiatalból jó néhány,
az utánpótlás biztosított. Nézd meg,
tehetséges gyerek, élsportoló vér van
benne, gondolom, a Mitring Gábor
név mindent elmond. Olivér az ő fia,
de a testvére is itt edz.”

„Az evezős Mitring Gábor” – vá-
gom rá rögtön.  „Legenda a sportág-
ban, két olimpián is ott volt.”

„Három!” – mosolyog a kis srác, és
püföli tovább Dani kezét. Igen, neki
van igaza. Az edzője segítségével, re-
méljük, egyszer ő is, és valamelyik tár-
sa is eljut odáig.

Adott lapátot, hogy megássuk
a kutat a vízhez, és kaptunk
tôle földet, hogy kenyeret 
készítsünk magunknak. 
Lehetôséget kaptunk,
hogy eredményeket érjünk el, 
és jó irányba menjen 
az életünk.

Tizenhét év tapasztalatait
adja át a fiataloknak
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Három tavaszi győztes mérkőzés után, az NB III 21. for-
dulójában gól nélküli döntetlent játszott az MTK-val az
ETO FC Győr. A csapat továbbra is feljutást érő helyen
áll a tabellán. Preszeller Tamás vezetőedző variációs le-
hetőségei bővebbek lettek a csapat összeállításánál az-
zal, hogy a hosszú ideig sérült játékosok is visszatérhet-
tek. Borkai Ádám több mint másfél évet, Szabó Zsolt
egy fél szezont volt kénytelen kihagyni. A nyári sérülés
és az azt követő fél év kihagyás nagyon megviselt, de
sokat segített, hogy bíztak bennem a klubnál, és min-
dent megtettek, hogy gyorsan visszatérhessek  –
mondta Szabó Zsolt, aki a tavaszi találkozókon két gólt
szerzett. Borkai Ádám még az előző szezonban sérült

meg súlyosan egy edzésen, térdszalagszakadást szen-
vedett. A visszatérése koraira sikerült, hiszen jött az
újabb baj, a combja sem bírta a terhelést, így nemcsak
az előző tavaszi idényt, de az őszt is kihagyta. „Az erőál-
lapotom még nincs olyan szinten, hogy teljes meccset
játsszak, de tanulva a korábbi esetekből, fokozatosnak
kell lennie a visszatérésnek. Egyelőre a kevés játéklehe-
tőségnek is örülök” – mondja terveiről a középpályás. 

Az ETO FC következő mérkőzésén Balatonfüre-
den lép pályára, szombaton 14.30-kor. 

Csúcsrangadó-dömping vár az Audi ETO szurkoló-
ira, hiszen kedvenc csapatuk rövid időn belül há-
romszor is találkozik legnagyobb hazai riválisával, a
Ferencvárossal. A női kézilabda Bajnokok Ligája ne-
gyeddöntőjében az FTC április 2-án 15 órakor fo-
gadja a Syma Csarnokban az ETO KC-t, a győri visz-
szavágó pedig április 9-én 17 órakor kezdődik az
Audi Arénában. A párharc győztese kerül a május
7–8-i budapesti négyes döntőbe.

Érdekesség, hogy a két magyar elitcsapat a BL-
csata előtt, március 26-án 20.30-kor, Győrben az
NB I alapszakaszának első helyéért is megküzd,
azaz három egymást követő hétvégén összecsap.
A győriek csapatkapitánya, Görbicz Anita kemény
meccsekre és győzelmekre számít.

Elkapta a fonalat az ETO-SZESE

A hétvégi Soroksár elleni győzelem után újabb ha-
zai mérkőzés vár a Gyirmót FC Győr labdarúgócsa-
patára. A Merkantil Bank liga 19. fordulójában a ki-
esés ellen küzdő FC Ajka gárdája látogat szomba-
ton az Alcufer-stadionba. Jó hangulatban és teljes
intenzitással készülnek a Gyirmót labdarúgói a hét-
végi bajnokira, aminek toronymagas esélyesei a
kék-sárgák. 

Visszatértek
az ETO sérült játékosai

Görbicz: túl kell jutnunk a Fradin
Korábban is biztos voltam benne, hogy lesz magyar

csapat a Final Four-ban, de azt sajnálom, hogy nem
két klubnak van erre lehetősége. A hangulat miatt is
óriási dolog lett volna, ha a Fradi és az ETO is a legjobb
négyig jut. Ezért is szerettem volna elkerülni a negyed-
döntőben a Ferencvárost. A bajnoki mérkőzéssel kez-
dünk ellenük, és ugyanúgy készülünk, mint egy BL-
meccsre. Amikor ennyiszer kerül szembe egymással
két jó csapat, akkor nehéz újat kitalálni, váratlant húzni,
talán ez lehet a kulcsa a sikernek, és persze a szerve-
zett, fegyelmezett védekezés. Nem lehet elvárni tőlem,
hogy bombaformában játsszak ilyen hosszú kihagyás
után, de azon leszek, hogy hozzá tudjam tenni a csapat
sikeréhez a saját részem – mondta a rangadókról Gör-
bicz Anita.

Hét pont elônnyel várják a folytatást
„A futballban odaadó, szervezett játékkal lehet

kompenzálni a különbségeket, nekünk az lesz a fel-
adatunk, hogy ezt az ellenfél ne tudja megtenni, és mi-
nél hamarabb feltörjük a védekezésüket. Ebben nagy
segítséget nyújthatnak a kispadról beálló minőségi já-
tékosok is” – mondta Bene Ferenc, a csapat edzője. 

Futballnyelven szólva, valóban „hosszú” a gyirmóti
kispad, hiszen a sérüléséből felépült Paku Roland

után, újabb gólerős támadóval számolhat a vezetőed-
ző. Beliczky Gergő négyhetes kényszerpihenőt köve-
tően állt be csereként a Soroksár elleni mérkőzésen. 

„Nagyon jó volt újra játszani a csapatban, még ha
csak csereként is. Az edzéseken és a mérkőzéseken
is azért dolgozom, hogy megnehezítsem a vezetőed-
ző dolgát a kezdőt illetően, és a csapat hasznára le-
gyek” – mondta a játékos. 

Gyengén kezdte, majd egyre javuló formát mutatva,
remekül folytatta a bajnokságot az ETO-SZESE férfi
kézilabdacsapata. Az NB I/B Nyugati csoportjá-
ban ebben az évben öt bajnokit játszottak a
zöld-fehérek, ezek közül négyet megnyertek és
egyszer zártak döntetlennel. A tabellán is folya-
matosan araszol felfelé a csapat, jelenleg az 5.
helyen állnak Deáki István vezetőedző tanítványai
22 ponttal, mindössze öt pont hátrányban a második
helyezett Veszprémmel szemben.

Az ETO eddig tíz meccset nyert, hatot elveszített
a szezonban, és kétszer ikszelt aktuális ellenfelével.
A gárda legeredményesebb játékosa 105 találatá-
val Schneider Miklós, Szabó András 100, Kovácso-
vics László 71 gólos. Az ETO támadójátékára nem
lehet panasz, hiszen a mezőnyben a harmadik leg-
több gólt szerezték a fiúk.

Következő bajnoki mérkőzését szombaton játssza
a csapat az Egyetemi Csarnokban 18 órakor, az Al-
ba Regia ellen. A fehérváriak 18 fordulót követően,
a 12. helyről várhatják a találkozót.

Csúcsrangadó-dömping
várható
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Klasszikus magyar kardvívás

Magyar Szablyavívó Iskola

Keress minket a Facebook-on is!

Alsó korhatár: 12 év
Tagfelvétel és próbatréning:

Gárdonyi Általános Iskola
2016. március 18-án 17 órától

Tréningek: szerda 18—19, péntek 17—18 óra

Gausz Tamás oktató
+36-20/947-3825

gausz.tamas@gmail.com

www.magyarszablyagyor.hu

A tanfolyamok indulnak:
Hétfő–péntek 15.00–16.00, 2016. április 4.; április 8.

Kedd–csütörtök 15.00–16.00, 2016. április 5.; április 7.

Szenzációs! 

Szenzációs!

Úszó sport!

www.vidrauszoiskola.hu

ÚSZÁS: erô,  egészség,  edzettség.

Csak szeretettel, kedvességgel, sok úszóedzővel,
-tanárral történnek a foglalkozások.

ÚSZÁSOKTATÁS, ÚSZÁS, EDZÉS 
óvodások, gyermekek, diákok, számára.

Az AQUA SPORTUSZODA

ÚJ szolgáltatása! !

Érdeklődés: 06-30/272-2064; 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki

a  vendégünk!A Győri Úszó Sportegyesület és a 
Vidra Úszóiskola szervezésében.

Harminc éve lett világbajnoki ezüst -
érmes a magyar férfi kézilabda-vá-
logatott, két ETO-játékossal, a ka-
pus Oross Tiborral és a szélső
Iváncsik Mihállyal a soraiban. Az
1986. március 8-án, Zürichben el-
ért eredmény azért is értékes,
mert mindmáig ez az egyetlen
érem, amelyet a férficsapat felnőtt
világversenyen szerzett. 

A világbajnokságot a két skan-
dináv együttes, a dán és a négy
évvel később világbajnok Svédor-
szág elleni győzelemmel kezdte a
csapat. Az Algéria elleni sikerrel
azonban a baj is jött: a csapat ve-
zére, Kovács Péter kéztörést szen-
vedett. Az átlövő azonban levette
a gipszet, és szó nélkül végigját-
szotta a vb-t, a következő négy
mérkőzésen 24 gólt szerezve. A
középdöntő újabb három győzel-
met hozott a mieinknek, Izlandot,
Romániát, majd Dél-Koreát fek-
tették két vállra Iváncsikék. Aztán
a döntőben drámai meccsen az
akkor világklasszisok alkotta Ju-
goszlávia 24–22-re legyőzte a
magyar válogatottat. 

Nagyon jó képességű, mentá-
lisan erős, győztes típusú, nagy

Harmincéves a legnagyobb siker
munkabírású játékosok alkották
az akkori válogatottat, amely Mo-
csai Lajos szakmai hozzáértésé-
vel párosulva, remek egységet al-
kotott – mondta az MKSZ alelnö-
keként dolgozó Marosi. – A cé-
lunk a legjobb hat közé kerülés
volt, hiszen ez jelentett kvalifiká-
ciót a szöuli olimpiára. 

A vb-ezüstre és a 4. helyezés-
sel zárult 1988-as olimpiára is jó
szívvel emlékszik vissza Iváncsik
Mihály, aki a jugoszlávok elleni
döntő egyik legjobbja volt, öt gól-
jával. 

A szöuli olimpia örök élmény,
és egy kitörölhetetlen emlék, a
sport legnagyobb ünnepe, de a
svájci világbajnoki ezüstérem a
nagyobb siker. Egy olimpiát
könnyebben meg lehet nyerni,
mint egy Eb-t, vagy vb-t, ha ked-
vező a sorsolás. Az a '86-os és
'88-as csapat nagyon együtt volt,
bíztam benne, hogy jönnek majd
a további hasonló sikerek, de
ezek a mai napig váratnak ma-
gukra – mondta sikereiről a győri
olimpiatörténeti kiállítás megnyi-
tóján Iváncsik Mihály.

Soroljon fel három őshonos halfajt!

Melyik az a két német etetőanyag-márka,
amely kapható az Aniversum Horgászcentrumban?

Melyik az a horgászmódszer, amelynek során
kimondottan a bot spicce jelzi a kapást?

Tavaszi horgászjáték

A 
és az Aniversum Horgászcentrum

Díjazás: 10.000 Ft értékű
ajándékcsomag, 
amely tartalmaz etetőanyagot, 
DIP-et és adalékot.

Válaszoljon helyesen
az alábbi kérdésekre, 
a megfejtéseket
március 22-ig küldje el 
a cifrakolonte@gmail.com
címre. A nyertes nevét
március 25-én
jelentetjük meg.Kérdések: 

Várjuk a megfejtéseket!

1.

2.

3.

hirdet!
közös játékot
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A győri Unicentral Bulls SE-t ketten
képviselték az amatőr muaythai ma-
gyar bajnokságon. Lukács Gábor –81
kg-ban a 3. helyen végzett, a hölgyek
mezőnyében Schwéger Tímea maga-
biztos szerepléssel bajnoki címet szer-
zett. Schwéger egyhangú pontozás-
sal verte mindegyik ellenfelét, a dön-
tőben többször is számolni kellett rivá-
lisára. A versenyzőt Csányi János ké-
szítette fel a megmérettetésre.

A klub sportolói Szlovákiában, Besz-
tercebányán is sikereket értek el a

Edzés közben is érdemes a víz-
veszteséget pótolni. Többszöri né-
hány korty nem terheli a gyomrot
mozgás közben, felfrissülést okoz
és többlet energiát ad, ezáltal a
sportteljesítményt is javítja. 

Nyáron mindannyian odafigyelünk a
megfelelő vízfogyasztásra, és ebben
a témában sok hasznos cikket is ol-
vashatunk, azonban ennek fontossá-
gáról az év más időszakaiban sem
szabad megfeledkezni. Fontos tudni,
hogy mit, mikor és valójában mennyit
igyunk – figyelmeztet publikációjában
dr. Reusz György, a Semmelweis
Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika professzora.

Ma Magyarországon minden 10.
ember érintett valamely vesebeteg-
ségben. A sokáig észrevétlenül lap-
pangó, majd hirtelen jelentkező, alat-
tomos betegség nagy része azonban
odafigyeléssel megelőzhető.

Nehéz mindenki számára egyetlen
számban megjelölni a szükséges folya-
dékmennyiséget, ugyanis sok tényező
– az éghajlat, külső hőmérséklet, a pá-
ratartalom, a fizikai aktivitás mértéke,

az elfogyasztott étel só- és víztartalma
– befolyásolja azt. Átlagos hőmérsékleti
körülmények között az egészséges, át-
lagos fizikai aktivitású felnőttek számá-
ra napi 1,5–2,0 liter folyadékfogyasztás
elégséges. Ennél több folyadék lázzal,
hányással, hasmenéssel járó betegsé-
gek esetén indokolt. Ám a professzor
szerint azt is fontos tudni, hogy a túlzott,
erőltetett folyadékfogyasztás akár víz-
mérgezést is okozhat.

A szomjúság oltására legideáli-
sabb a tiszta víz. Nem javasolt az ala-
csony gyümölcstartalmú italok, a szin-
tetikus, cukorral készített üdítőitalok,
energiaitalok és az alkoholtartalmú
italok fogyasztása sem, ezektől csak
még szomjasabbak leszünk és feles-
leges kalóriát is tartalmaznak.

Nagy-Huszár Anikó
személyi edző

Mikor és mennyit igyunk
edzés közben?

Megállíthatatlan a Bulls SE
K-1-esek mezőnyében, az évad első
nemzetközi kick-box versenyén. Bronz -
érmet szerzett –67 kg kategóriában Ka-
rácsony Dávid, a –52 kg-os hölgyek me-
zőnyében második helyezést ért el Kuti
Lilla, aranyérmet szerzett nehézsúlyban
Leisztner Csaba. A –81 kg-os junior me-
zőnyben Nardelotti Zoltán első ellenfelét
K.O.-val búcsúztatta, végül a döntőben
a szlovákok régóta veretlen bajnokát, To-
mas Holkovicot győzte le egyhangú
pontozással. A győri sportolók edzői:
Csányi János és Horváth László.

Jól szerepeltek a magyar harcosok
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