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Értünk, emberekért!
Áldott húsvétot!

Írásunk a 3. és a 10. oldalon
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A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában Takács Tímea önkor-
mányzati képviselő köszöntőjével kez-
dődött a Petőfi-hét. Több versenyt is
az események apropóján tartottak
meg. A résztvevő tanulók száma meg-
haladta a kétszáz főt és az elmúlt évek
ünnepségsorozata két új vetélkedővel
gazdagodott – mondta el Szilbekné
Cseh Györgyi intézményvezető. 

A Petőfi és kora általános iskolák csa-
patversenyén az első helyezést a Kodály
Zoltán-iskola csapata nyerte el, a máso-
dik helyezett a nyúli Pilinszky János-is-
kola, míg a harmadik helyre a Nádorvá-
rosi iskola csapata került. A ménfőcsa-
naki tanulók különdíjban részesültek. A
Vásárhelyi-versenyen biológia, földrajz,
kémia, fizika tantárgyi ismeretekből ve-
télkedtek a csapatok. Az első helyezett
a Gyárvárosi iskola, a második a Tulipá-
nos iskola, a harmadik pedig a téti Kisfa-
ludy-iskola csapata lett. A szövegértési
versenyen a másodikosok közül első he-
lyezett lett Sopf Noémi (Kovács Margit-

Petôfi-hét a ménfôcsanaki iskolában

iskola) és Börzsei András (Tulipános is-
kola). A harmadikosok közül Kovács An-
na (Gárdonyi-iskola) diadalmaskodott,
míg a negyedikesek közül Horváth Zsó-
fia (Sokorópátka). A felsős szövegértési
versenyt 5. és 6. osztályosok számára
hirdették meg. Az  első helyezést 5. év-
folyamon Horváth Zsófi (Gárdonyi-isko-
la) és Kelemen Márta (Petőfi-iskola) ér-
demelte ki. A 6. évfolyamon Kispál Anna

(Nádorvárosi iskola) és Németh Ármin
(Petőfi-iskola) győzedelmeskedett. A
Galgóczi vers- és novellaíró pályázaton
szövegtárgy kategóriában első helyezett
Sári Cintia–Fömötör Flóra (Kodály Zol-
tán-iskola) lett. Novella kategóriában
Rom Zsófia (Petőfi-iskola) győzött, míg
versírás kategóriában Sári Cintia (Ko-
dály Zoltán-iskola) nyerte el a legjobb-
nak járó díjat. 

A napokban elültették Kuka Berci földlabdás fenyőit a Győri Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. Győr-Sashegyi Hulladékkezelő Központjában, valamint
a korábbi, Pápai úti szeméttelepen a Győr-Szol munkatársai. Bizonyára min-
denki emlékszik, hogy a Győr+Média és a Győr-Szol Zrt. által életre hívott erdei
manó, Kuka Berci földlabdás fenyőfákat árusított karácsony előtt, és arra ösz-
tönzött, hogy a kivágott fenyők helyett élő örökzöldek legyenek az ünnep díszei.
A zöld pagonyt abból a mintegy 100 darab fenyőből hozták létre a héten, amit
visszahoztak a vásárlók. Az akció tehát elérte célját, így Kuka Berci idén kará-
csonykor sem tétlenkedik majd és ismét lesz földlabdás fenyőárusítás a kör-
nyezettudatosság és a „zöld” gondolkodás jegyében.

Létrejött a zöld pagony

Nádkaszálás több ütemben
A városi csapadékvíz-tározó tavak part-
jainak és vízfelületének rendben tartása
a Győr-Szol Zrt. feladata. A tavaknál az
utóbbi években nem minden télen volt
lehetőség a biztonságos jégen tartózko-
dáshoz, ekkor a nád kaszálását korláto-
zottan, a partról lehetett elvégezni. Ezért
a Győr-Szol Zrt. az időjárás alakulásától
függetlenül alkalmazható műszaki meg-
oldást keresett és talált.

A szabadhegyi II. számú csapadék-
víz-tározó tó vízfelületén hétfőn állt
munkába az a speciális, erre a célra ki-

fejlesztett gép, amely a vízfelszín alatt
40-50 centiméterre vágja le a nádat.
Ezt, valamint a dolgozók által a parton
lekaszált nádat a tavat körülvevő rézsű-
re halmozzák, majd a Győr-Szol Zrt. a
likócsi komposztálójába szállítja. A má-
sodik ütemben a géppel újra lekaszál-
ják a nád friss hajtásait. A beavatkozás-
nak köszönhetően a környezet szebb,
átláthatóbb és könnyebben tisztán tart-
ható lesz, az eliszaposodás is lassul.

A munka a III-as számú tavon foly-
tatódik.

A Katolikus Karitász egyedüliként
a segélyszervezetek közül, a
nagyböjti időszakhoz kapcsoló-
dóan, idén is élelmiszergyűjtést
hirdetett az ország katolikus
templomaiban. A Győri Egyház-
megyében négy tonna tartós élel-
miszer gyűlt össze. Ebből a hét
elején a Győri Egyházmegyei Ka-
ritász Központban, a Kandó Kál-
mán út 10. szám alatt összesen
2,5 tonna élelmiszert osztottak
szét nagycsaládosoknak, egye-
dülállóknak, hajléktalanoknak, rá-
szorulóknak. Az élelmiszer mel-
lett, félszáz kisgyermekes család
fél évre elegendő pelenkához ju-
tott, 140 család vetőmag-ado-
mányban részesült, valamint 300
rászoruló idős és beteg ember
Béres Cseppet kapott Győrben.

Húsvéti élelmiszer-
adomány

A Petőfi-iskola
különdíjas csapata

Elültették 
Kuka Berci 
fenyőit
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Húsvét, Jézus Krisztus feltá-
madása a kereszténység leg-
nagyobb ünnepe. Manapság
egyre nehezebb olyan lelki-
séggel felkészülni a húsvéti
ünnepkörre, ahogy azt meg-
szoktuk. A nagyhét napjai
egészen nagyszombatig haj-
tós hétköznapokká durvultak
és a szertartások helyett a
szupermarketekben járjuk
önként vállalt keresztutun-
kat. Mert mindennek meg
kell lennie az ünnepi vacsorá-
hoz, semmi nem maradhat ki,
és azt is meg kell venni, amit
a gyerek kívánt. Hol vannak
már azok az idők, amikor zöld
krepp-papírból készült nyu-
szifészekben várták a hímes-
és csokitojások a lelkes hús-
véti vadászatot? Valahogy si-
került minden ünnepet – kü-
lönösen a kereszténységhez
köthetőt – lezülleszteni, a he-
donizmust középpontba he-
lyezni. Semmi más nem szá-
mít, csak hogy a földi javak
ott legyenek az asztalon. A dí-
szítések már túlszárnyalják a
giccs kategóriát, ömlik min-
denhonnan a rózsaszín, a kék
és ki tudja még milyen színű
csokinyulak tömkelege. A ka-
rácsony után a húsvét is piaci
termék lett. Jézus születését
követően a halálából és feltá-
madásából is árut csináltak,
amely akár az akciókat is ki-
bírja, sőt májusban talán még
a leértékelést is. Lényeg, hogy
fogyjon, és minél több legyen
az egyik oldalon a bevétel, a
másik oldalon pedig a kiadás.
Mi szól akkor a húsvét valódi
jelentőségéről, hovatovább a
családról? Arról a családi össze-
jövetelről, ahol nem a lerésze-
gedésről és a hasfakadásig elfo-
gyasztott ételekről szól min-
den, hanem a beszélgetésről, az
ünneplésről és arról a kis meg-
nyugvásról, amelyet ez a pár
nap hozhatna el. Ha már egy-
szer a kereszténység kezd ki-
szorulni Európából, legalább
mi, magyarok ne engedjük el a
tradíciónkat, a hitünket és azt,
hogy igenis van feltámadás! 

Havassy Anna Katalin

Feltámadás?

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor 

Az új építési törvény hatályon kívül he-
lyezésének kezdeményezését kéri az
alapvető jogok biztosától a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsé-
ge (TÖOSZ) és a Magyar Urbaniszti-
kai Társaság. Szerintük a jogszabály
ellehetetleníti az építkezések települé-
seken belüli szabályozását, felesle-
gessé teszi a helyi rendezési terveket
és semmissé teszi a szomszédjogo-
kat. A TÖOSZ mérges szomszédokra,
az egységes utcaképek felszámolásá-
ra és perek sokaságára számít amiatt,
hogy januártól már nem kell építési és
használatbavételi engedély a 300
négyzetméternél kisebb ingatlanok
építéséhez.  Egyre több önkormány-
zat giccsadó bevezetését tervezi, így
akadályoznák meg, hogy tarka-barká-
vá váljanak az utcaképek.   

Bármit fel lehet húzni 300 négy-
zetméterig?

Mérges szomszédokra és az egysé-
ges utcakép felszámolására számít
TÖOSZ amiatt, hogy januártól már
nem kell építési és használatbavételi
engedély a 300 négyzetméternél ki-
sebb ingatlanok építéséhez. A TÖOSZ
szerint az önkormányzatoknak semmi
beleszólásuk sem maradt abba, hogy
az új házak milyen stílusban, milyen
anyagokból, milyen kivitelben épülnek,
és illeszkednek-e környezetükbe. Arról
nem is beszélve, hogy már a szomszé-
dokat se kell megkérdezni, ha valaki
építkezik. A Magyar Urbanisztikai Tár-
sasággal közösen az alapvető jogok
biztosához fordultak, hogy kezdemé-
nyezzék az új építési törvény hatályon

300 négyzetméter alatt nem kell építési engedély

Giccs, ami nincs 
és talán nem is lesz

kívül helyezését. Győr főépítésze sze-
rint csökkent a helyhatóságok bele-
szólása abba, ki és mit épít, mégsem
tart attól, hogy oda nem illő házak sora
lepné el a várost. A Győri Építési Sza-
bályzat (GYÉSZ) 4 alapvető előírását
továbbra is mindenkinek be kell tarta-
nia. Révi Zsolt úgy véli, a családi házas
övezetekben azért „fájhat” a túlságo-
san megengedő, új szabályozás, hi-
szen egy-egy beépítetlen, kis telekre
akár 5-6 lakásos ház is épülhet, a több
család és autó pedig a környezetet is
jobban terheli. 

A szakma szemét is szúrja a sza-
bályozás

Az építészszakma sem „ájult el” a
január elsejétől megváltozott szabá-
lyozástól. Szakemberek szerint vissza-
élésekre ad lehetőséget, hogy 300
négyzetméterig már nem kell építési
engedély. Attól tartanak, sokkal több
lesz a szakszerűtlen építkezés. Révi
Zsolt szerint kicsit „átestünk a ló túlol-
dalára”, hiszen a túlságosan bürokra-
tikus rendszer most egyszerre túl
megengedővé vált.  A főépítész azt
mondja, úgy csökkentették a hatósági
bürokráciát, hogy a felelősséget az
építtetőre, a tervezőre és a kivitelezőre
helyezték.  A szakember szerint az új
építési törvény nem csak a települé-
seknek, a szakmának is komoly pofon.
Az dicséretes, hogy jóval könnyebbé
vált a lakásépítés – teszi hozzá Révi
Zsolt, de hosszú távon magának a tár-
sadalomnak is káros, ha összevissza
épülnek az ingatlanok. Ezért is örül ne-
ki a főépítész, hogy a szakma és a po-
litika hamar rájöttek, finomítani kell a
szabályozáson. Lehetőleg még az-
előtt, hogy gomba módra szaporod-

nának el a környezetünkbe nem illő
építmények.   

Giccsadó vagy újragondolt sza-
bályozás?

„Alig száradt meg a tinta” az építé-
si engedély eltörléséről szóló új törvé-
nyen, az egyik fővárosi kerület máris
reagált. Giccsadót vetne ki az önkor-
mányzat azokra az építkezőkre, akik fi-
gyelmen kívül hagyják a helyi építés-
ügyi szempontokat. Valószínűleg nem
Óbuda, Békásmegyer lesz az egyet-
len helyhatóság, amely megpróbálja
valamilyen módon megakadályozni,
hogy tarkabarkává váljanak a telepü-
lési utcaképek. Óbudán évi félmillió
forintos adóval sújtanák azokat, akik
megbontanák egy adott utca esztéti-
kai egységét és hangulatát. Révi Zsolt
azt mondja, Győrben nem lesz giccs -
adó, mert hisznek a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter szavában. Lázár
János egy január végi sajtótájékozta-
tón mondta azt, hogy az építésztársa-
dalommal közösen akarják meghatá-
rozni azokat a garanciákat, amelyek
biztosítják az építési szabályok betar-
tását. A főépítész megerősítette, javá-
ban készül az előterjesztés, ami hely-
rerakja az új építési törvény hiányos-
ságait. A hamarosan megszülető szi-
gorú szankciók, visszamenőleg érvé-
nyesek lesznek, így ha valaki január 1.
óta környezetébe nem illő ingatlant
kezdett el építeni vagy építtetni, sú-
lyos bírságra és/vagy kötelező bontás-
ra számíthat. Bízom benne, hogy még
időben jön a korrekció, mielőtt elsza-
porodnának a giccses épületek. Mert
az a politikának, az építészszakmának
és az embereknek se lenne jó – tette
hozzá Révi Zsolt, Győr főépítésze.



PROGRAMOK  FEJLESZTÉS, JÓTÉKONYSÁG
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A lapunk megjelenésével egy időben zajló városi köz-
gyűlésen döntenek a képviselők a pályázati úton támo-
gatott sportszervezetek, valamint utánpótlás-nevelés
fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló
pályázati keret felosztásáról. Emellett a testület több
pályázat kiírásáról is dönt, köztük a városban működő
civil szervezetek támogatására szolgáló, valamint az
„egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” fel-
használásáról. Ugyancsak a pénteki közgyűlés tárgyal-

Pályázatok a közgyûlés elôtt
ja a Győrben működő, jelenleg a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központhoz, a Győri Műszaki Szakkép-
zési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Szakképzési
Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai
programjainak pályázati eljárás keretében történő tá-
mogatását szolgáló keret felhasználását. A sportos pá-
lyázati eredmények, valamint a kiírt pályázatok anyagai
a közgyűlést követően érhetőek el az onkormany -
zat.gyor.hu Pályázatok-felhívások menüpontjából.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Nemzetközi program indul a digi-
tális gazdaság fejlesztésére – je-
lentette be múlt pénteken, la-
punk megjelenése után Győrben
Kara Ákos. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára újság -
írók előtt azt mondta, uniós tá-
mogatással hároméves program
indul az információs és kommu-
nikációs technológiák területén
működő startup vállalatok nem-
zetközi versenyképességének
erősítésére és külpiaci megjele-
nésének elősegítésére. 

A most bejelentett INPUT
Program elsődleges célja a digi-
tális gazdaság fejlesztése új
munkahelyek létrehozásával és a

Indul az INPUT
fiatalok vállalkozó kedvének fel-
keltése. Azt szeretnénk elérni,
hogy a fiatalok Magyarországon
találják meg számításaikat úgy,
hogy közben komoly nemzetközi
tapasztalatokat szereznek –
hangsúlyozta az államtitkár. A két
és fél milliárd forint értékű prog-
ram Magyarország két városá-
ban indul, Győrben és Pécsen.
Kara Ákos elmondta azt is, nem
pénzbeli támogatásra számíthat-
nak az innovatív ötletgazdák, sok-
kal inkább mentorálásra. 

A programtól azt várják, hogy
az elkövetkezendő három évben
legalább 800 jó kezdeményezést
és ötletet tudnak felkarolni. A
program sikerét olyan szakem-
ber is segíti, mint Ron Sege, az
Echelon Corporation elnök-ve-

zérigazgatója. A program a Szé-
chenyi István Egyetem számára
is komoly lehetőség. Mi más le-
hetne jobb indikátor egy ilyen
egyetemnél, mint az, hogy a vég-
zett diákok közül hányan visznek
sikeres startupot – fogalmazott
dr. Földesi Péter rektor. 

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Még lehet jelentkezni 
az április 7-i kamarai szakmai útra 
a CONSTRUMA 2016 Nemzetközi
építőipari szakkiállításra,
az építőipar legrangosabb és legnagyobb hazai fó-
rumára. (GYMSM KIK Ipari Tagozat, iparitagozat@
gymskik.hu)

Könyvelői Klub
beszámoló, mellékletek, üzleti jelentés

március 29.

HR-nap
Hogyan alkalmazkodik a munkahelyek építészete
a generációs elvárásokhoz? Április 7-én. 

Rendezvények március 31-én
• Jó tudni  az Új Uniós Vámkódex

bevezetéséről és a környezetvédelmi
termékdíj törvény változásairól.  

• Munkavégzésre irányuló jogviszonyok 
a Munkaügyi Klubban 

• Biztonságos település, biztonságban élő
emberek – Konferencia a kamarában!

Olvassa el 
a legfrissebb

online kamarai 
újságot!

www.
issuu.com/

kisalfoldigazdasag

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A Kantharosz Gála az elmúlt hat év-
ben 43 millió forintot meghaladó
összeggel segítette a főként fiata-
lokkal és gyermekekkel foglalkozó
szervezeteket, a tehetségek fejlesz-
tését. Hét civil szervezet és a Győri
Filharmonikus Zenekar összefogá-
sával idén is megrendezik a borár-
verést a Richter Teremben, márci-
us 31-én. A gálát hazánk legneve-
sebb borászai támogatják, a keres-

Kantharosz: Muzsika és bor a gyermekekért
kedelmi forgalomban nem kapha-
tó  különlegességeiket ajánlják fel
licitre.  Hat borász és egy pálinkári-
um italai kerülnek kalapács alá –
mondta Tagai István, az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulá-
tus vezetője. Többek mellett, a na-
pokban elhunyt Szőllősi Mihály, a
2015-ös év bortermelője által fel-
ajánlott ötliteres, csúcsminőségű
olaszrizlingje, az Oremus Pince
1956-os tokaji aszúja és a Sziget-
köz Lelke Pálinkaház 10 literes bar-
rique szilvapálinkája.

Berkes Kálmán, a Győri Filhar-
monikus Zenekar művészeti ve-
zetője bejelentette: a neves bo-
rász emlékére a gálán Schu-
mann I. Tavaszi szimfóniájának II.
tételét is eljátsszák. A koncerten
egyébként az április végi japán
turné programjából összeállított
válogatást hallhatja a közönség. 

Pió Márta, a gála gesztora el-
mondta, idén tízmillió forintot szeret-
nének összegyűjteni, mellyel töb-
bek között a Rómer Flóris Cser-
készcsapatot, az Értelmi Fogyatéko-
sok Fejlesztéséért Alapítványt, a Cif-
ra Műhely Egyesületet, a Báthory
Úti Bölcsődét, a Muszáj Természet-
védelmi Egyesületet, valamint Bor-
sodi Erzsébetet, Kis Leventét, Ko-
vács Bálintot, Takács Patrikot és Ta-
kácsa Tamarát kívánják támogatni,
és ismét lesz közönségszavazás is,
amely eldönti: az Apor-óvoda, a
Zöld Utcai Bölcsőde gyarapodhat
eszközökkel, Sztojka Brendon kap-
hat hangszert vagy Horváth Csaba
tanulhat tovább Szombathelyen. 

A jótékony estre jegyek még
kaphatók!
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A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
pályázatot hirdet 

ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁSRA. 
A pályázathoz szakmai önéletrajzot,
oklevélmásolatot és lehetőség szerint
lelkipásztori ajánlást kérünk.

A pályázat beérkezésének határideje 2016. április 4.

Cím: 9022 Győr, Újkapu u. 2–4.
Telefonszám: 96/510-380.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Ez lassan nem meghívás, hanem hagyomány – ez-
zel a mondattal nyitotta évértékelő előadását a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarában Borkai Zsolt, Győr polgármestere, aki
rögtön az elején jelezte azt is, az önkormányzatnak
fontosak a vállalkozások, amelyek nap mint nap
azon dolgoznak, hogy új munkahelyeket teremtse-
nek. A polgármestert Mihalicz Antal, a kamara el-
nöke üdvözölte, aki úgy fogalmazott, a kamara és a
város között jó együttműködést élnek meg, s aki nyi-
tott szemmel járja a várost, láthatja, az önkormány-
zat jól gazdálkodik a rábízott javakkal. Borkai Zsolt
részletesen ismertette a vállalkozókkal a város fej-
lesztési terveit. Első kézből informálta őket arról,
hogy mintegy 9 milliárd forintból 1100 férőhelyes
kollégium épülhet Győrben, a pénz kétharmadát az
állam adná, az önkormányzat pedig hárommilliárd
forintot tenne hozzá. A létesítmény a 2017-ben
megrendezendő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
idején az egyik olimpiai faluként szolgál, de utána
az egyetem színvonalát emeli. Ez tehát egy befekte-
tés a jövőbe, ami a Győrben tanulók lehetőségeit, a
győri képzés nívóját erősíti.

Mindennek az alapja a gazdaság, ha jól működik,
a város is jól működik – fogalmazott a polgármester,
aki szerint az önkormányzat továbbra is azon mun-
kálkodik, hogy a vállalkozásoknak még kedvezőbb
gazdasági környezetet teremtsenek. Másfél éve tíz
százalékkal csökkentették az iparűzési adót, a be-
vétel azonban nem lett kevesebb az önkormányzat-
nál, miközben a vállalkozások tudtak fejleszteni. 

A Radnóti utca kikötése az 1-es főútra, a
Bécsi kapu tér felújítása, az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések, a Pus-
kás Tivadar utca kikötése az Ipar-
csatorna melletti útra, a Kossuth
utca felújításának folytatása – so-
rolta a polgármester hosszasan
azokat a fejlesztéseket, amelyek az
idén prioritást élveznek. Jó hírként
említette azt is, hogy minden vá-
rosrészben lesznek a lakókörnye-

Borkai Zsolt évértékelôje a kamarában

Az önkormányzatnak fontosak a vállalkozások
zetet tovább javító beruházások, folytatódik a kerék-
párút-hálózat fejlesztése, a meglevők felújítása.
Ugyancsak a közlekedést érinti, hogy megkezdődik
az Ipar úti felüljáró részleges felújítása is. Adyváros-
ban régi probléma, hogy nagyon nehéz parkolót ta-
lálni, mivel sok családban már nem egy, hanem két
autó is van – jelzett egy újabb megoldásra váró fel-
adatot Borkai Zsolt. – A zöld területeket nem szeret-
nénk elvenni, ezért parkolólemezben gondolko-
dunk a Kuopio parknál, amelynek tervezési munká-
latai az idén elkezdődnek. Borkai Zsolt részletesen
kitért a jövő évi EYOF-ra is. Az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezéséhez idén a
központi költségvetés 3,2
milliárd forintos támoga-
tást ad. A megépülő kollé-
gium mellett az olajgyár
helyén felépülő kétszáz la-
kás jelenti az olimpiai falu
másik helyszínét, ez az
OTP beruházásában
valósul meg. A
harmadik

nagy, ehhez kapcsolódó fejlesztést a Radnóti utcá-
ban felépülő sportközpont jelenti. Persze a munká-
latok kellemetlenségekkel is járnak, de 2017 nyará-
ra minden a helyére kerül – fogalmazott Borkai
Zsolt, aki a győriek türelmét és megértését kérte,
az építkezések és beruházások átmeneti kellemet-
lensége a város újabb fejlődését jelzi.

A polgármester kitért az ifjúsági ház helyén épü-
lő létesítményre is. Mint mondta, egy évvel ezelőtt,
amikor a kamarában vendégeskedett, a belvárosi
kereskedők is kiálltak a parkolóház felépítése mel-
lett. Az ifjúsági ház már rég nem töltötte be eredeti
funkcióját, a fiataloké lett a Rómer Ház, ahol hetven

koncerten tízezer látogató vett rész az elmúlt idő-
szakban – mondta a kamarában Borkai Zsolt.

Jelezte azt is, a város 2016-ban is jelentősen
támogatja a kultúrát és az oktatást is, annak
ellenére is segíti Győr az iskolákat, hogy azok
már nem önkormányzati, hanem állami fenn-
tartásban működnek. A polgármester kitért

a turizmus dinamikus fejlődésére is. Ezen
belül egyre nagyobb szerepet szá-

nunk a sportturizmusnak, az
idén négy jelentős verseny-
nek is Győr ad otthont,
2017-ben pedig az EYOF-
ra négyezer sportolót vá-
runk – fogalmazott a pol-
gármester a kamarai

székházban. 

ÉVÉRTÉKELŐ FÓKUSZBAN



szerző: papp zsolt

A tavaly nagy sikerrel indult „Védd a he-
lyit, vedd a kisalföldit!” kezdeményezés
április 3-án folytatódik a Dunakapu té-
ren. A tavaszköszöntő első rendezvényt
nagy érdeklődés övezi, ami nem csoda,
hiszen az elmúlt évben is hónapról hó-
napra rengeteg vásárló látogatott ki a
megújult térre, hogy megkóstolják az
őstermelők finomabbnál finomabb
portékáit. Találkozhatunk itt pék- és
húsáruval, tejtermékekkel, különleges
sajtokkal, mézekkel, szörpökkel, friss
zöldséggel és gyümölccsel, de jóféle
pálinkát is találunk a standokon.

„A győri önkormányzat az élet több
területén is kiemelt figyelmet fordít az
egészségre és az egészségnevelésre.
Az egészséges életmód egyik legfőbb
eleme az egészséges táplálkozás,
ezért a kezdeményezés nem csak az
őstermelőknek nyújt kitűnő lehetősé-

Újra itt a népszerû 
termelôi piac

get a bemutatkozásra, de egy újabb
fórum, ahol a minőségi, tápláló hazai,
sőt helyi termékek megjelenhetnek.” –
fogalmazott a program indulásakor
Borkai Zsolt polgármester.

A kilátogatók a 2016-os év első
rendezvényén nem csak a hazai ter-
mékekkel, de kitűnő programokkal is
találkozhatnak. A gyerekeket az Arany-
kapu gyermekzenekar várja, de ta-
vaszváró koncertet ad a Kolompos
együttes is. A legkisebbek reggelizős
ötletekhez is juthatnak, míg a nagyob-
bakat különleges látványfőzések vár-
ják. A lapunk hasábjairól jól ismert
Nagy Eszter  Creative Shef mellett Lá-
zár Chef is fakanalat ragad, aki egyéb-
ként az egész nap házigazdája is lesz.
Karácsonyi Péter cukrász bemutatót
tart, míg a színpadi programokat a
Hot Jazz Band fellépése zárja.

Április 3-án tehát a szem, a fül és a
száj is jóllakhat a Dunakapu téren.

ÖNKORMÁNYZATI DÍJAK
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PROGRAMOK  PIAC

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idén már huszonkettedszerre
rendezik meg városunkban az
egészségmegőrző programso-
rozatot, amely tizenkettő állo-
máson várja a győrieket április
1. és május 8. között.

„A győriek körében nem véletlenül
népszerű esemény minden évben az
Egészség-Piac, amelynek egy-egy ál-
lomására családok közösen, idősek

és fiatalok egyaránt előszeretettel lá-
togatnak el. Hiszen egyrészt díjmente-
sen juthatnak olyan szűrésekhez,
amelyek révén képet kaphatnak
egészségi állapotukról, másrészt pe-
dig az előadások és tanácsadás révén
olyan hasznos információkkal is gaz-
dagodhatnak, amelyek hozzájárulnak
az életmódjuk egészségesebbé téte-
léhez” – nyilatkozta lapunknak dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester.

Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-
koordinátor hozzáfűzte, Győr 1993 óta
rendezi meg a programsorozatot az áp-
rilis 7-i Egészség Világnaphoz kapcso-
lódva, a WHO Egészséges Városok
Program keretében. Kifejtette, 2016-
ban 12 városrészben lesznek elérhető-
ek a szolgáltatások, amelyek széles kö-
rű összefogás mentén jöttek létre, hi-
szen a rendezvények közművelődési és

Indul az idei Egészség-Piac
oktatási intézmények együttműködésé-
vel, önkormányzati képviselők és szá-
mos egyéb partner támogatásával va-
lósulnak meg. Az Egészség-Piac prog-
ramsorozattal a szervezők a lakosság fi-
gyelmét szeretnék ráirányítani a saját
egészségük fontosságára. Az egyes
helyszínekre ellátogatók szűréseken ve-
hetnek részt, tájékozódhatnak az
egészségük megőrzésének lehetősé-
geiről, továbbá életmódprogramokkal
és egészséges termékekkel várják őket. 

A résztvevőket az egyes helyszíne-
ken többek között vérnyomás-, kolesz-

terinszint-, vércukorszintmérés, test-
súly-, testzsírmérés, testtömegindex-,
csontsűrűség-vizsgálat, PSA-mérés,
szemvizsgálat, hallásvizsgálat várja.
Előadásokat hallgathatnak meg kü-
lönböző egészségügyi témákban, a
legkisebbeket pedig gyermekprogra-
mok is szórakoztatják.

Az Egészség Világnap 2016. évi,
WHO által ajánlott témája a diabétesz,
így a cukorbetegség kérdésköre ki -
emelten is megjelenik majd az egyes
helyszíneken. Az Egészségpiac idő-
rendje, helyszínei megtalálhatók az
egeszseg.gyor.hu honlap Egészség-pi-
ac menüpontjában, valamint a rendez-
vény facebook oldalán, ahova folyama-
tosan felkerülnek a részletes progra-
mok is, de az aktuálisan soron követke-
ző helyszíneket Programajánló rova-
tunkban is rendszeresen közöljük.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban is önkormány-
zati díjakat adományoz. A „Győr Város Egészségügyéért” és
„Győr Város Szociálpolitikájáért”, a „Győr Oktatásügyéért”,
a „Győr Sportjáért”, a „Városrészek Szolgálatáért”, valamint
a „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem” díj javaslattételi
felhívásait lapunk március havi számaiban olvashatták.

A felhívások szövege és a javaslattételt segítŐ adatlapok letölthetŐk az on-
kormanyzat.gyor.hu weboldal pályázatok-felhívások menüpontjából, a fel-
tüntetett beadási határidŐig. 
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Az ORFK Országos Baleset-
megelőzési Bizottsága idén
is meghirdette a Közlekedik
a család vetélkedőt, amely-
nek fődíja egy ŠKODA Ra-
pid Spaceback. A megyei
döntő Győrben lesz május
21-én a Porsche Győr Skoda
márkareskedésben.

A területi versenyeket a fővárosi,
illetve megyei balesetmegelőzé-
si bizottságok bonyolítják le ápri-
lis 23. és június 4. között. Az a
család nyeri a területi selejtezőt
és jut a döntőbe, aki a kijelölt fel-
adatokat a legrövidebb időn be-
lül és a legkevesebb hibával tel-
jesíti. A versenyekről megyén-
ként és a fővárosból egy-egy
család jut a döntőbe, amely júni-
us 18–19-én lesz Budapesten.  

A versenyre olyan család ne-
vezhet, ahol az egyik szülő ren-
delkezik B kategóriás vezetői en-
gedéllyel, 6–17 év közötti gyere-
ket (gyerekeket) nevelnek. A ve-

Közlekedik a család: 
a fôdíj idén is egy új autó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr MJV Önkormányzata, a tulajdo-
nában lévő, nem lakás célú helyiségeit,
bérleti díjra történő nyílt pályáztatás-
sal hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hi-
vatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti
épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-
Szol Zrt. Központjában (9024 Győr, Orgo-
na u. 10.), valamint a  www.gyor.hu  hon-
lapon Vagyonhasznosítási felhívás menü-
pontban tekinthetők meg 2016. március
21-től  2016. április 11-ig, ahonnan a pá-
lyázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgár-
mesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér
Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálko-
dási Osztályán, ügyfélfogadási időben
vagy telefonon: (96) 500-236-os és (96)
500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK 
BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2016. április 11. (hétfő) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: 
Városháza, Győr, Városház tér 1.
Zechmeister II. terem

télkedő két fordulós. A döntőn
részt vevő családok értékes aján-
dékokban, a 2–20. helyezett egy-
egy hosszú hétvégére szóló
üdülésben részesül. 

A területi versenyre kétféle
módon lehet jelentkezni, a
www.kozlekedikacsalad.hu olda-
lon vagy a verseny napján a hely-
színen. A családi vetélkedővel
párhuzamosan (május 2. és júni-
us 5. között) ötfordulós online ve-
télkedő is zajlik, s fordulónként
ajándékcsomagot és üzem-
anyag-utalványt lehet nyerni. Az
internetes játék fődíja egyhetes
Skoda tesztvezetés egy tank
üzemanyaggal.

szerző: havassy anna katalin
fotó: rendőrség

A húsvét a családi összejö-
vetelek és a vendéglátások
időszaka. Ezekben a napok-
ban valósággal útra kel az
ország, a közúti forgalom
nagyobb lesz a megszokott-
nál. Vigyázzunk magunkra
és egymásra! 

Az ünnepek alatt jóval több és na-
gyobb veszélyt jelent a közleke-
dés. A megnövekedett forgalom-
ban eleve figyelmesebben kell ve-
zetni. A húsvét sajátos velejárója,
hogy többen ülnek volán mögé
poharazgatás után, mint a hétköz-
napokban. A tradicionális locsol-
kodás mellett az összejövetelek is
kísértésbe vihetik az embereket.
Ebben a pár napban az átlagosnál
is több azoknak a sofőröknek, ke-
rékpárosoknak a száma, akik fele-
lőtlenségből vagy tévhitből úgy ül-
nek autóba és kerékpárra, hogy al-
koholt ittak. A legjobb, amit tehe-
tünk, hogy nem kínáljuk szesszel
őket. Különösen azért, mert az it-
tas vezetés napjaink egyik legna-
gyobb közlekedésbiztonsági

A húsvéti pálinka sem kivétel!
problémája. A kialakult tévhitekkel
ellentétben, már egy pohár sze-
szesital-fogyasztás is számít,
ugyanis az alkohol kis mennyiség-
ben is olyan élettani hatásokat vált
ki (észlelési idő növekedése, refle-

xek tompulása, szemmozgató iz-
mok lassulása stb.), melyek a biz-
tonságos közlekedéssel nem
egyeztethetők össze.

A Győr-Moson Megyei Közle-
kedési Baleset-megelőzési Bizott-
ság is felhívja a figyelmet az ön-
mérsékletre és a felelős alkoholfo-
gyasztásra. Fontos, hogy a na-
gyobb forgalomban türelmesek
legyünk és kalkuláljuk be, hogy

hosszabb utazási időre is számíta-
ni lehet. Az utakon ilyenkor több a
gyalogos és a biciklis, így rájuk is
kiemelten figyeljünk. Tartsuk be a
kellő oldaltávolságot, csökkent-
sük a sebességet és sötétedés

után is legyünk körültekintőek.
Fontos, hogy a láthatósági mel-
lény lakott területen kívül kötelező
a kerékpárral és gyalogosan köz-
lekedők számára. Csodálatos
húsvéti ajándék a kerékpár, de a
kötelező felszerelések beszerzé-
séről se feledkezzünk meg! Hasz-
nos ajándék lehet a kerékpáros
védő- és láthatóságot szolgáló fel-
szerelések mellett a fejvédő sisak.

Ne fogyasszanak alkoholt,
a szonda úgysem hazudik!
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Degusztációs menü

Új Aranyhal Étterem

Gyor-Gyirmót, Ménfoi út 83–85.
Asztalfoglalás: 96/556-141.

Kacsamell és gránátalma mediterrán
salátaágyon

1400 Ft
Cékla consomme füstölt pisztránggal

1100 Ft
Korianderes harcsakolbász csomboros
káposztával

1500 Ft
Csirkemellfilé gremolatával és vajas
puliszkával

2600 Ft
„Csupacsoki” meggyes csokimousse
fehér csokis gyömbérszósszal

1200 Ft
A menü ára:

7000 Ft

Angliából érkezett hozzánk, és első-
ként Vácon indult el az a fogvatartot-
tak reintegrálását elősegítő program,
amely mára az ország három bünte-
tés-végrehajtási intézetében is elérhe-
tő, köztük Győrben.

Hajdu Judit, a kezdeményezést elin-
dító Adj Hangot Egyesület vezetője a
győri sajtótájékoztatón elmondta, a kez-
deti lelkesedés mellé hamar jött támo-
gatás, és így megfelelő műszaki infrast-
ruktúrával tudják az elítéltek elkészíteni
a börtönök napi műsorait. Alapmottó-
juk, hogy azok a fogvatartottak, akik el-
hiszik magukról, hogy képesek értékes
munkát végezni, könnyebben térnek
vissza a társadalomba, és kevesebb
eséllyel lépnek ismét a bűnözés útjára.
A műsorokat fogvatartottak készítik,
külsős mentorok segítségével. Ilyen
mentor például a Győr+Rádió egyik mű-
sorvezetője, Bajzát Zsuzsi is.

Mihály Attila, a győri intézmény pa-
rancsnoka elmondta, jelenleg hat fog-
vatartott készíti a műsorokat, hangfelve-
vők és laptopok segítségével. A győri
objektumban jelenleg 230 fogvatartott
van, közülük 122-en előzetes letartózta-
tásukat töltik. A parancsnok hasznos
programnak nevezte a rádió működte-
tését, a jelenleg is folyó egyéb képzések

Sing Sing Fm: a gyôri börtönrádió

mellett. Hozzátette: mivel nagy a fluktu-
áció az intézményben, reményei szerint
egyre több fogvatartottat tudnak bevon-
ni a tevékenységbe.

Sohodóczki Attila, a Sing Sing Fm
Győr börtönrádió vallási műsorának
szerkesztője arról beszélt, hogy a bör-
tönbe látogató egyházi méltóságokkal
készített interjúi segítséget és erőt ad-
nak neki és társainak is, és nem felejti el:
„attól, hogy az ember egyszer megbotlik,
még ember marad". Ahogy elmondta, a
rádió február eleje óta reggel kilenc és
délután öt óra között sugároz egy zárt-
láncú televíziós hálózaton keresztül, az
adást a fogvatartottak a zárkájukban
hallgathatják. A programban szerepel
vallási, kulturális, gasztronómiai és szó-
rakoztató zenés kívánságműsor is.

´́ ´́
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szöveg: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Amikor bementem a torna-
terembe, megtaláltam a
szabadságot. Senki nem
szólt bele abba, hogyan
foglalkozom a gyerekekkel.
Minden tanulót önmagához
mérten  osztályoztam, hi-
szen ha mindenki kiemelke-
dően tehetséges volna a
sportban, akkor az asztalo-
sok nem csinálnának mást,
csak dobogót a győztesek-
nek – mondja Tóth Béla,
Győr díszpolgára.

A  nyolcvanhoz közel jár, de most
is alkotó ember Tóth Béla, az ETO
koordinációs edzője. Nemcsak sa-
ját elméleti felkészültségében és
gyakorlati tapasztalataiban bízik,
hanem abban is: képes lesz a visz-
szavonulásra, ha úgy érzi, nem tud
már újat mondani a rá bízott spor-
tolóknak. Most még tud, munkájá-
nak minden elemét tudományos
ismeretekkel alapozza meg. Atléti-
kai szakedzőként is otthonra talált
a fociban. – Az atlétika minden
egyes elemét használja a labdarú-
gás – magyarázza. – Gondoljunk a
futásra, a felugrásokra, a minden-
napi erőnlétre.

A díszpolgárrá választott Tóth
Béla Győrben született. Édesapjá-
nak fűszer-csemege boltja volt, a
városban ő használta elsőként cé-
gérként a vaskakast. Az üzletet
1952-ben államosították. Egy he-
te maradt arra, hogy hazavigye az
árukészletét. Miután ez megtör-
tént, attól kellett tartaniuk, hogy

Aki a vasropit feltalálta
áruhalmozás vagy valamilyen más
vádakkal zaklatják őket. Szülei
megkövetelték, hogy az este elő-
készített másnapi  ruhát a közeli
székre rakja, zokniban aludjon, ha
hirtelen menni kell,  ne kelljen so-
kat bajlódni az öltözködéssel.

Kiskereskedő édesapja miatt
csak harmadszorra vették fel, a
pécsi egyetemre.

Vártam az értesítést, de nem
jött – emlékszik vissza. – Érkezett
viszont a katonai behívó, úgy-
hogy már le is tettem arról, hogy
diplomát szerezzek. Aztán a pos-
taládában találtam egy teljesen
elázott papírt, amin csak a fel-
adót tudtam elolvasni. A pécsi
egyetemről küldték. Elutaztam a
baranyai fővárosba, s közölték ve-
lem, fel vagyok véve. Ha akkor
nem találom meg a papírt, ki tud-
ja, mi lett volna belőlem.

A pécsi egyetem után a Test-
nevelési Főiskolát is elvégezte,
majd szakedző lett. Tíz évet ta-
nult felsőfokon azért, hogy maga
is taníthasson. A Bercsényi-gim-
náziumban 43 évet töltött el pe-
dagógusként.

A hetvenes évek elején az
erőnlét fejlesztése volt a kiemelt
feladat az iskolai testnevelésben
– idézi fel a múltat. – Annyi pénze
azonban nem volt az iskolának,
hogy súlyzókat vásároljon. El-
mentem az ócskavastelepre, po-
tom áron vettem 5-6 méter hosz-
szú, 2-3 centi átmérőjű rozsdás
vasrudakat. Ezeket egyméteres
darabokra vágattam, a gyerekek-
kel lesmirgliztük, s vasbotként
használtuk. Kis leleménnyel min-
den izom megmozgatására alkal-

mas eszközként tudtuk használ-
ni. Most is megvannak még, a
gyerekek és  tanárok vasropinak
hívták őket. 

A Bercsényiben olyan testne-
velők tanítottak, akiknek volt
speciális tudásuk is. Így aztán a
tanfelügyelők az ellenőrzés mel-
lett tanulni is jártak hozzájuk. 

Mindig arra törekedtem, hogy
egészséges, jó szellemű gyereke-
ket neveljek – osztja meg peda-
gógiai hitvallását.

Tóth Béla  tanítványai között
negyvenen lettek testnevelők. Az
atlétikát népszerűvé tette Győrben,
Gyimesi Tamásnak, az akkori váro-
si sportigazgatónak a segítségével
városválogatottat állított össze. A
testnevelési egyetem továbbkép-
ző intézet győri kihelyezett közép-
fokú edzőképző tanfolyamain is ta-
nított.  Írt  egy Edzéselméleti alap-
ismeretek című jegyzetet, amelyet
a Bercsényiben már hivatalos tan-
könyvként használnak. Jogdíjat
sem kért érte, örül, hogy segíthet-
te azt az iskolát, ahol Keglovich
László beszélte rá arra: vállalja el az
ETO labdarúgócsapatának erőnlé-
ti edzéseit.

Tóth Béla mindegyik gyerekét,
unokáját, menyét megtanította
korcsolyázni, görkorcsolyázni, sí-
elni – mindenkinek csúszni kel-
lett, nevet. 

Élete minden korszakában na-
gyon szerette Győrt. 

Kisgyerekként a miénk volt az
egész Dunapart, hiszen Révfalu-
ban laktunk – idézi vissza a régi idő-
ket. – Rengeteget köszönhetek en-
nek a városnak, de dolgoztam is ér-
te, öröm, hogy észrevették.

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat!
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. Tel.: 96/595-080, 30/754-0211.
Ny.: H.—P.: 8—12 és 13.00—17.00, szo., v.: zárva
E-mail: info@galbusz.hu 

Színházlátogatás Budapesten!
A velencei kalmár június 5. 7.100 Ft/fô
Kern András és Stohl András fôszereplésével

Álom luxuskivitelben
A Francia és Olasz Riviéra 
május 9—14. 145.000 Ft/fô

Nyárköszöntô az Isztrián
június 22—25. 66.000 Ft/fô

Velence—Murano—Burano—Klagenfurt
június 26—29. 80.000Ft/fô

Prága — a száz torony egyikén
június 10—12. 49.000 Ft/fô

Salzburg—Berchtesgaden
július 11—14. 78.000 Ft/fô

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu
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Körutazások elôfoglalási kedvezménnyel:
Tulipánvirágzás Hollandiában máj. 9—14. 108.290 Ft/fô
Eger és környéke jún. 12—14. 42.750 Ft/fô
Sorrentói szerenád júl. 8—14. 99.275 Ft/fô
Krakkó és a Magas-Tátra szépségei aug. 4—7. 47.025 Ft/fô
Szicília, a sokarcú sziget szept. 8—16. 158.555 Ft/fô

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás reggelivel,
kísérô idegenvezetô; a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

Egynapos kirándulásainkból:
Tavasz az Osztrák Dunakanyarban ápr. 16. 7.800 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
Zotter csokigyár, boszorkányok vára és Graz máj. 21. 8.300 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol vár-
juk még kulturális körutazások széles választékával, belföldi ajánlatok-
kal és partnerirodáink kedvezményes elôfoglalási ajánlataival.

Tóth Béla, Győr díszpolgára
az egyik kedvenc helyén
a Rába-parton

PORTRÉ HIRDETÉS
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A kisalföldi népszokásokat elevenítette
fel Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzku-
tató lapunknak. Nagypéntek Krisztus Pi-
látus általi halálra ítélésének, megosto-
rozásának és kereszthalálának a napja,
amikor tilos volt minden állattartással és
földműveléssel kapcsolatos munka,
nem volt szabad kenyeret sütni és mos-
ni sem. A testi-lelki megtisztulás napja
volt, áldozni mentek, böjtöltek az embe -
rek. A szigetközben a lányok a Tündér-
tóhoz, a kisalföldiek a folyókhoz mentek,
hogy megtisztuljanak. Az asszonyok

nagypénteken csak három szem búzát
ettek, három korty vizet ittak. Nagy-
szombaton az asszonyok meztelenül
szaladták körbe a házat, hogy megsza-
badítsák a rossztól az otthonukat. Új tü-
zet gyújtottak a templomokban. Vasár-
nap a templomokban a pap megszen-
telte a tojást, a sonkát, a bárányt. Győr
környékén a téltemető kiszehajtás és a
tavaszköszöntő zöldágazás, villőzés, vi-
rágvasárnapról húsvétvasárnapra tevő-

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 fejlesztésének támogatása, működési költségeikhez kiegé-
szítő hozzájárulás nyújtása, mely elősegíti a különböző művészeti ágakat mű-
velő öntevékeny csoportok értékteremtő alkotásainak és produkcióinak létre-
hozásával, azok bemutatásával a város kulturális életének gazdagítását.
Támogatás igényelhető: • az amatőr művészeti csoport szakmai tevékeny-
ségének dologi kiadásaira • 2016. évben megvalósuló/megvalósítandó
programok és rendezvények költségeire (anyagköltség, kis értékű tárgyi-
eszköz-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 átvehetŐ 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.

HIRDETÉS HÚSVÉT, VILÁGNAP

Húsvéti népszokásaink 
és liturgikus eseményeink

dött át. A hétfői locsolás a megtisztulás,
a termékenység jelképe. A Kisalföldön,
a Szigetközben jellemzően piros tojást
annak adtak a lányok, akit szerettek, a
zöld a remény, a sárga az elutasítás jele
volt. Lanczendorfer Zsuzsanna azt
mondja, a húsvét a remény jelképe, ün-
nepe, remény nélkül nem lehet élni. 

Dr. Pápai Lajos megyés püspök litur-
gikus programokkal várja húsvétkor a
Nagyboldogasszony székesegyházban
a hívőket. A nagypéntek Krisztus szen-
vedésének és kereszthalálának ünnepe.
A bazilikában délután három órakor em-
lékeznek a kereszthalálra, a résztvevők
végigjárják Jézus stációit az elfogatástól

a sírba tételig. Este hat órakor nagypén-
teki szertartás kezdődik. Nagyszombat,
Jézus sírban pihenésének napja böjtö-
léssel és imádkozással telik, sötétedés
után azonban  kezdődhet a feltámadás
örömünnepe, amely ötven napig, egé-
szen pünkösdig tart. A nagyszombati
szertartás, a vigíliai mise, a tűzszentelés
este tíz órakor kezdődik. A vasárnap dél-
előtt tíz órakor kezdődő püspöki szent-
mise a feltámadt Jézust köszönti.

Teret kap a kék
szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Április első hétvégéjén ismét kék-
be kötik a Széchenyi teret, este
kék megvilágítást kap a Püspök-
vár tornya, a székesegyház és a
Jedlik híd is. Árnics Katalin gyógy-
pedagógus kezdeményezésére
idén ötödik alkalommal rendezik
meg Győrben a kék napot az Au-
tizmus Világnapja alkalmából.

Az ENSZ 2008-ban nyilvánította  április
2-át az Autizmus Világnapjává, hogy fel-
hívják a figyelmet az autisták problémái -
ra. Árnics Katalin lapunknak elmondta,
idén koncerttel, kiállítással és kék kötés-
sel szeretnék a győriek figyelmét ráirá-
nyítani a másság elfogadására.

A kék kötés felhívásra rengetegen
kötőtűt, horgolótűt ragadtak, több mint
másfél ezer darab felajánlás érkezett.
Árnics Katalin szerint, aki megkötött né-
hány 50x50 cm-es kék négyzetet, az
máris tett valamit az autistákért. Well-
ner-Mező Melinda, a Gombolyda veze-
tője úgy látja, az egész ország összefo-
gott, még Amerikából is érkeznek hoz-

zájuk a kék négyzetek.  Az eddig össze-
gyűlt anyagokból már a Széchenyi tér
összes utcabútorát kékbe köthetik.

Rátz Ágota, a Zenebirodalom Alapít-
vány művészeti vezetője, a Kék-koncert
szervezője az idei hangversenyről szólva
kiemelte, annak szereplői zenélő csalá-
dok és a problémában érintett olyan fia-
talok, akik a hangszereknél találták meg
az önkifejezés útját. A koncert április 1-
jén 17 órakor kezdődik a Richter János
Zeneművészeti Szakközépiskolában.

A Vaskakasban április 2-án 10 órakor
Kék-fotókiállítás nyílik. Daniss-Bodó Esz-
ter két autizmussal élő gyermeket nevel.
Kisfiát, Ábelt évek óta fotózza, folyamato-
san dokumentálja, hogy a gyermek
mennyit enged láttatni a világából.

Árnics Katalin hangsúlyozza, szom-
baton reggel öltöztetik kékbe a Széche-
nyi teret, a Püspökvár udvarát, a Vaska-
kas előcsarnokát, amely egészen vasár-
nap estig látható lesz, de a mozgalom
ezzel nem ér véget, mert a két év alatt
összegyűjtött kék kötésből készítenek
egy hatalmas takarót, melyet a Győr-
kőcfesztiválnak ajándékoznak, azért,
hogy legyen a városnak egy olyan taka-
rója, amelyen minden gyermek elfér!
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Sári Ruth fotóművész Budaörsi Passió című
kiállítása tekinthető meg a győri Szent Lász-
ló Látogatóközpontban. A tárlatot dr. Cseh
Sándor, a Győri Egyházmegyei Vagyonkeze-
lő Központ igazgatója ajánlotta a látogatók
figyelmébe a múlt szerda esti megnyitón, fel-
idézve a Budaörsi Passió történetét. Az elő-
adást először 1933-ban mutatták be, Bató
Géza tanító és Aubermann Miklós plébános
tervei és forgatókönyve alapján.

Sári Ruth elmondta, a 2012-es passió elő-
adásain készített több mint tízezer fotó közül vá-

szerző: hak
fotó: marcali gábor

Egyedülálló kezdeményezés indult el Győrben
Többlettél interaktív művészeti nap néven, ami-
hez a szervezők alkotói pályázatot is hirdetnek. A
pályázat fő célja az, hogy bemutassa azt a több-
letet, ami valamilyen hiányból fakad, legyen az
testi vagy szellemi másság. A részletekről sajtó-
tájékoztató keretében számoltak be a szervezők.

A sajtótájékoztatón Hosszú Judit projektveze-
tő és Katona Zoltán rendező, koreográfus fogad-
ta a média képviselőit, akiknek elmondták: hiány-
pótló rendezvény helyszíne lesz Győr június 19-
én a Többlettél interaktív művészeti napnak kö-
szönhetően, amelyen többek között Farkasházi
Réka színművésznő is részt vesz. 

Zoltán és én is a művészvilágból érkeztünk, így
a művészetek segítségével szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet a sérültséggel élők helyzetére. Egyszer
voltam egy vak-vacsorán. Amikor levették sze-
memről a kendőt, úgy éreztem, valamivel keve-
sebb lettem. Valahogy átéreztem, mennyivel meg-
erősödtem az által, hogy nem láttam egy ideig.
Megértettem, milyen lehet a sérültséggel élő em-
berek élete – mesélte az első lépéseket Hosszú Ju-
dit, aki egyébként színésznő és pilatesoktató.

A Töblettél projekt keretében alkotói pályáza-
tot is hirdetnek, melyen a 13 éves kor alattiak, il-
letve felettiek külön díjazásban részesülnek. Alko-
tásokat 5 nagy csoportban, képalkotás, vers, ko-
reográfia, video, illetve esszé kategóriákban vár-
nak, melyek a valamilyen hiányosságból adódó
többletet mutatják be. Bárki jelentkezhet, függet-
lenül attól, hogy csak elképzeli a másságot, a hi-
ányt vagy együtt is él vele. A legkiemelkedőbb al-
kotásokat a rendezvény napján megjelenő Több-
lettél Művészeti Gyűjteményben megmutatják, a
filmeket és koreográfiákat pedig a helyszínen élő-
ben bemutatják.

A pályázatok beadási határideje kategóriáktól
függően május 9. (nyomtatható anyagok), illetve
május 23. (elektronikusan bemutatható anyagok
leadási határideje).

Bővebb információt, a kategóriák pontos kiírá-
sát és részvételi feltételeket a www.tobblettel.hu-
honlapon olvashatnak!

Többlettél,
mutasd is meg! 

Fotókon a Budaörsi Passió
lasztotta ki azt az 51-et, amely a győri káptalan-
dombi kiállítótérben látható. A fotóművész szá-
mára nagy megtiszteltetést jelent, hogy fotóin
keresztül megmutathatja a világnak a Budaörsi
Passiót. A passió rendezője, Dér András felele-
venítette a négy évvel ezelőtti előadás emlékeit,
amikor elképzelései szerint a reneszánsz ábrá-
zolásból merített a koreográfia alapjaihoz. Sári
Ruth fotói ezeket a pillanatokat adják vissza szá-
mára. A kiállítás június végéig tekinthető meg
a Káptalandomb 11–13. szám alatt, naponta
10 és 17 óra között.

SZÍNHÁZ, KIÁLLÍTÁS KULTÚRA

szerző: z. a.–f. m.
fotó: o. jakócs péter

Orosz társadalomszatíra Gáspár
Sándorral, Bagó Bertalan rende-
zésében – ez mindenképp egye-
zik a két bemutatóban, melyet
egymás utáni évadokban tűz mű-
sorra a Győri Nemzeti Színház:
tavaly A revizor aratott hangos si-
kert a teátrumban, s valószínűsít-
hető, hogy nem lesz ez másként
a szombati premierdarabbal, a
Tizenkét székkel sem. Ilja Ilf és
Jevgenyij Petrov klasszikusának
a főszerepében pedig Ungvári
István lép színpadra, s ahogy az
előbb jeleztük, a komédiában új-
ra láthatja a közönség Gáspár
Sándort is.

A történet szerint egy egykori
orosz arisztokrata megtudja,
hogy anyósa a szalongarnitúra
egyik székébe rejtette a családi
ékszereket az 1917-es forrada-
lom idején. Csakhogy tizenkét
ilyen szék van, és a nagy káosz-
ban ezek különböző gazdákhoz
kerültek, így megkezdődik a

Hajsza a tizenkét szék után
kincs utáni hajsza. A főhőshöz
csatlakozik egy vérbeli szélhá-
mos, kalandjaik során fél Orosz-
országot bejárják. Útjukat több-
ször keresztezi egy elszánt pap is,
aki szintén a kincs után nyomoz.

„Az 1928-ban megjelent tör-
ténet szerzői újságíróként dol-
goztak, egy szerkesztőségben
Bulgakovval. Lenin után és Sztá-
lin előtt vagyunk, az úgynevezett
NEP időszakban, amikor kicsit
szabadabbá vált a légkör, lehe-
tett humorral, kritikai éllel írni a
társadalomról” – nyilatkozta a
Győr+ Televízió Kulisszák mögött
című műsorának a rendező és
hozzátette, soha nem szerette a
direkt aktualizálást, ám a műben
rejlő görbe tükör által ráismerhe-
tünk mai társadalmunk anomá-
liáira, mindezt sok nevetéssel. 

A győri közönségnek új átirat
készült, a dramaturg, Tucsni And-
rás a színpadra alkalmazáson túl
meg is toldotta egy szállal az ere-
deti történetet: beléptette a két
szerzőt, akik betanítják a saját da-
rabjukat a színészeknek. „A végén

derül ki, miért kell nekik ilyen sze-
repeket játszani, de végig érezni a
feszültséget, hogy probléma van
a történet mélyén” – árulta el a
dramaturg. Az írók a szélhámos fi-
guráján keresztül mutatják meg
azokat az ellentmondásokat, me-
lyek az akkori társadalomban buk-
kantak fel: a csencselés, az ügyes-
kedés, az a fajta kispolgári lét,
amit a rendszer ki akart irtani.
Sztálin aztán teljesen más világot
hozott létre, ennek a jelei már
megvoltak, csak ők akkor ezt még
nem látták.

A darabban, A revizorhoz ha-
sonlóan, ismét nagy szerepet
kap a színház kórusa, a tagok ez-
úttal kisebb-nagyobb szerepeket
is eljátszanak a színpadon.

A Kulisszák mögött című
adást kéthetente, hétfőn-
ként 19.30-tól láthatják a
Győr+ Televízión. Legköze-
lebb április 4-én jelentke-
zünk új adással, az eddigie-
ket visszanézhetik online.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 02. April
um 19 Uhr
spie len die
Mannschaften
G Y I R M Ó T
FC GYŐR

UND BU-
D A Ö R S

im Gyir-
móti Al-

c u f e r
Stadi-
on ge-
genei-

nander.

Am 02. April um 18 Uhr findet in der Universitätssporthal-
le die Begegnung der NB/1 LIGA IM MÄNNERHAND-
BALL AGROFEED ETO-SZESE GEGEN VESZPRÉ-
MI KSE statt.

Am 02. April um 17 Uhr treffem DIE MANNSCHAFTEN
ETO FC GYŐR UND III. KERÜLETI TVE IM ETO
PARK aufeinander.

„BILDENDE
K U N S T
UND DE-
S I G N
B E I
D E R
O L Y M -

PIA” ein
Vortrag von

Grászli Bernadett,
Direktorin des Rómer
Flóris Museums für
Kunst und Geschichte
am 31. März um 17
Uhr in der Dr. Kovács
Pál Komitatsbiblio -
thek und Gemein -
schaftsraum. 

An 12 Schauplätzen der Stadt erwartet
der Gesundheitsmarkt alle Interessierten
mit KOSTENLOSEN GESUNDHEITS-
VORSORGEVERANSTALTUNGEN
für die Anwohner. Stichproben, Beratung
und Programme zur gesunden Lebens -
weise:  In Ménfőcsanak im Schloss Beze-
rédj am 1. April von 14-18 Uhr,  in der Mar-
calvároser Kovács Margit Schule 2. April
von 10-13.30 Uhr, wo die Veranstaltungen
mit dem Vortrag von Dr. Papp Zsuzsanna
mit dem Titel „Bleib auf den Beinen” be-
ginnt. Im Schloss Bezerédj hält am 08. Ap-
ril um 17 Uhr Dr. Eőry Ajándok einen Vor -
trag:      „Wie kann man hundert Jahre lang
gesund leben kann”. Weitere Informatio-
nen in der Zeitung Győr+, auf der Websei-
te von gyor.hu und auf Facebook.

Am 02. April von 10-17 Uhr findet unter Organisation
des Szombathelyer Kirchendezernats und der Gebiet-
sabtei Pannonhalma der lang erwartete und sich gros-
ser Beliebtheit erfreuende FAMILIENTAG STATT. Der
Hauptreferent des Tages wird Pater Pál Ferenc sein. Die
Teilnahme ist an eine zuvorige Anmeldung verbunden,
Anmeldefrist: - 20. März. Anmeldung und weitere Infor-
mationen unter: www.szentmartonev.hu

UM EIN WUNDERBARES MU-
SIKALISCHES Erlebnis werden
diejenigen bereichert, die am 28.
März um 15:30 Uhr die Basilika der
Pannonhalmer Hauptabtei besu-
chen. Es gibt das Orgelkonzert von
Király Csaba zu hören. 
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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 gyôri Látogatóközpontban érdeklôdhet  (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

KÉPZŐMŰVÉSZET ÉS DESIGN AZ OLIM-
PIÁKON címmel Grászli Bernadett, a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazga-
tójának előadását hallhatják az érdeklődők
március 31-én 17 órakor, a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér klubjában. (Her-
man Ottó u. 22.)

LÉLEKFÜRDŐ címmel humoros
és elgondolkodtató összeállítást
hallhatnak Karinthy Frigyes és Kosz-
tolányi Dezső írásaiból március 30-
án 17 órai kezdettel, a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtár II. emeleti rendezvény-
termében (Baross Gábor u. 4.).

„ZEN TÁJ" cím-
mel Szalkai Károly
képzőművész kiállí-
tásának megnyitó-
jára várják az érdek-
lődőket április 1-én
18 órakor a József
Attila Művelődési
Házban (Móra F.
tér 1.). A kiállítást
megnyitja: Pápai
Emese művészet-
történész és
Csong An Szunim
zen szerzetes. Köz-
reműködik: Bánki
Renáta. Megtekint-
hető: 2016. április
29-ig, hétköznap
10–16 óráig.

RADNAI-RAJZSZAKKÖR vár-
ja az alkotó kedvű nyugdíjasokat
március 29-én 9.30–12 óráig, a
Magyar Ispitában.

„…ÉS FELDERENG KOTTÁM ÍVE” A Hang-
raforgó Klub zenés kerekasztal-beszélgetésre
várja az érdeklődőket április 1-én 17 órakor, az
InternetVers Fesztiválokról. A klub vendégei:
Kasó Tibor dalnok és Kovács Árpád költő. Hely-
szín: Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér klubhelyisége (Herman O. u. 22.).

Kiállítás a Győri Fotóklub Egyesület tagjai által a 2015. második
felében készített felvételekből, március 29-én 18 órakor, az
ETO Parkban. Az ESSZENCIA VIII című kiállítást Gergó And-
rás, az egyesület elnöke nyitja meg. A belépés díjtalan.

EGÉSZSÉG-PIAC ingyenes lakossági egészségmeg -
őrző programon várják az érdeklődőket tavasszal 12 he-
lyen a városban. A héten szűrővizsgálatok, tanácsadás,
életmódprogramok lesznek Ménfőcsanakon, a Beze-
rédj-kastélyban április 1-én 14–18 óráig, valamint a
marcalvárosi Kovács Margit-iskolában április 2-án
10–13.30-ig, ahol dr. Papp Zsuzsanna: Maradj talpon
cukorbetegen című előadásával indul a program. Ápri-
lis 8-án 17 órakor pedig dr. Eőry Ajándok tart előadást:
Hogyan éljünk 100 évig egészségesen címmel, a Beze-
rédj-kastélyban. További információk a lapunkban, a
gyor.hu honlapon és a facebookon.

Sokak által várt és nagy népszerűségnek örven-
dő CSALÁDNAP lesz Pannonhalmán április 2-
án 10–17 óra között, a Szombathelyi Egyházme-
gye és a Pannonhalmi Területi Apátság szerve-
zésében. A nap fő előadója Pál Ferenc atya lesz.
A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezési
határidő: március 20. Jelentkezés és bővebb in-
formáció: www.szentmartonev.hu

ÁBELIGEN – Daniss-Bodó Eszter
fotókiállítása nyílik április 2-án
10 órakor, a Vaskakas Galériában. A
képek szívszorítóan pontosan mu-
tatják meg az autizmussal élő gyer-
mek magányát, és ugyanakkor a vá-
gyat a zártságból való kilépésre.

KUTYAFÜL, MACSKAKŐ, EGÉR -
ÚT.A Jászai Mari Szín  ház vendég elő -
 adását te kintheti meg a közönség áp-
rilis 3-án 11 órai kezdettel, a Vaskakas
– Kistermében. 10 órától hangoló já-
tékokkal várják a gyerekeket.

KERÁMIASZAKKÖR várja
a 7 év feletti gyerekeket és fi-
atal felnőtteket március 23-
án 15–17 óra között, a Ma-
gyar Ispitában. Boda Ildikó
keramikus, fazekas-oktató
vezetésével.

A CSÁSZÁR
UTOLSÓ DIA-
DALA – avagy
Marcus Aureli-
us, a filozófus-

császár című fil-
met nézhetik meg
az érdeklődők már-

cius 31-én 18.30
órakor, a FILO-

Filmklubban.
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Tv premier
minden hónap

utolsó péntekén
(ismétlés péntekenként)

Web:
tv.gyorplusz.hu/

cikklista/gazfroccs.html

facebook.com/
gazfroccstv

Blog: viktornagy.net

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán, valamint
a tévé internetes oldalán.

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm  des Fern -
sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

Gázfröccs tévémûsor

Gázfröccs Fernsehprogramm 

Dübörög a basszus,
dolgozik az elektronika

A Gázfröccs televíziós műsorának
legújabb adásában két autót is tesz-
teltünk. A Škoda Superb Combiról
már olvashattak lapunkban, a Re -
nault Talismanról pedig később jele-
nik meg egy hosszabb cikk, így kedv-
csinálónak most a harmadik témát
járjuk körbe alaposabban. Ehhez az
Audi Hungaria Motor Kft. jármű-
elekrtonikai laborjába látogattunk.

„Az Audinál elektronikai szempont-
ból minden autó egy hálózat. Ötven-
hatvan vezérlő dolgozik a kasztni alatt
azért, hogy kényelmesen ülhessünk, a
fényszórók megfelelően világítsanak, a
motor a maximális nyomatékot adja le
vagy segítsen a parkolásban a tolató-
radar. Minden ilyen funkcióra külön
mikro-számítógép van, ezek egy háló-
zatba összekötve üzemelnek. Azért,
hogy ez könnyebben vizsgálható le-
gyen, létezik egy labor, ahol a lecsupa-
szított elektronikát látjuk, burkolatok
nélkül” – mondja Hasprai László jármű-
elektronikai analízisspecialista, miköz-
ben egy Győrben készült autóval
a tesztpályán rójuk a köröket.

A laborban rengeteg érdekes
dologgal találkozunk, egyebek
mellett egy TT Roadster teljes
elektronikájával, kiterítve egy falra,
így könnyen belelátunk például
egy ajtózár és egy ablakemelő
működésébe. A másik helyiség-
ben egy klímaszekrény, ami mí-
nusz negyven foktól plusz száz-
nyolcvan fokig képes lehűlni, il-
letve felmelegedni, extrém időjá-
rási körülményeket szimulálva.

In der neuesten Ausgabe unserer
Fernsehsendung Gázfröccs habe wir
wieder zwei Autos getestet. Über den
Škoda Superb Kombi wurde bereits in
unserer Zeitschrift berichtet, über den
Renault Talisman hingegen wird spä-
ter noch ein längerer Artikel erschei-
nen, so dass wir uns als Appetithäpp-
chen nun ein drittes Thema gründli-
cher vornehmen. Dafür haben wir
dem fahrzeugelektronischen Labor
der Audi Hungaria Motor Kft. einen
Besuch abgestattet.

„Das Auto stellt bei Audi aus elektro-
nischer Sicht ein Netzwerk dar. Fünfzig-
Sechzig Leitungen unter der Haube mit
dem Ziel, dass wir bequem sitzen kön-
nen, die Scheinwerfer adäquat leuchten
können, der Motor den Höchstdruck ab-
gibt oder der Rangierradar beim Einpar-
ken hilft. Für jede solche Funktion exis -
tiert ein extra Mikrocomputer, gemein-
sam laufen sie verbunden in einem Netz-
werk. Damit dies besser untersucht wer-
den kann, gibt ein Labor, wo wir die reine
Elektronik sehen, ganz ohne Abdeckung”
– sagt der fahrzeugelektronische Analy-
sespezial ist Hasprai László,   während wir
in einem in Győr hergestellten Wagen die
Runden der Teststrecke durchstreifen.
Im Labor stossen wir auf eine Menge in-
teressante Dinge, dies gleichzeitig neben
einem TT Roadster mit kompletter Elekt-
ronik, an einer Wand ausgebreitet, so
dass man beispielsweise ein Autoschloß
und einen Fensterheber leicht im Betrieb
sehen können. Am nächsten Schauplatz
ein Klimaschrank, der ab einer Tempera-
tur von minus vierzig Grad bis zu hunder-
tachzig Grad herabkühlen kann, bzw.
sich erhitzen kann und so extreme Wet-
terverhältnisse simulieren kann. „Die

Funktion der Einrichtung ist, dass wir so
das Verhalten der in das Auto eingebau-
ten Serienteile unter extremen Bedingun-
gen untersuchen können. So haben wir
das darin sichtbare Armaturenbrett auf
minus vierzig Grad heruntergekühlt,
kann es doch in Moskau oder noch nörd-
licher vorkommen, dass der Wagen auf
eine solche Kälte trifft und auch dann ge-
nauso funktionieren muss, wie überall
sonst” – meint der Leiter des E-Labors
Pék Imre.

„Innerhalb von zehn Jahren hat sich
die elektronische Komplexität und die in
die Fahrzeuge eingebaute Technik etwa
verzehnfacht, so lässt sich voraussagen,
dass sich das in zehn Jahren im Vergleich
zu dem vor zehn Jahren noch verhun-
dertfachen kann. Das Limit kann nur
durch die Ansprüche des Käufers ge-
setzt werden, die kennen jedoch kein Li-
mit. Ein mit Qualitätsansprüchen auftre-
tender Käufer möchte genau die selbe
Technik in einem kleinen Wagen kaufen,
wie er sie in einem grossen vorfindet,
was für uns die grösste Herausforde-
rung bedeutet” - erzählt Dr. Foltányi
Bence, der Qualitätsleiter Fahrzeug -
elektronik, über den künftigen Kunden.

Darüber, welche weiteren Interes-
santheiten im fahrzeugtechnischen
Labor auf die Crew von Gázfröccs
warteten, bekommen Sie in der neun-
ten Fernsehsendung eine Antwort.

„A berendezés funkciója, hogy az
autókba beépített alkatrészek viselke-
dését vizsgáljuk szélsőséges körülmé-
nyek között. A bent látható műszerfa-
lat mínusz negyven fokra hűtöttük, hi-
szen Moszkvában vagy még észa-
kabbra esélyes, hogy találkozik ilyen
hideggel is az autó, és ugyanúgy kell
működnie, mint máshol” – mondja
Pék Imre E-labor vezető.

„Tíz év alatt nagyjából megtízszere-
ződött az elektronikai komplexitás és a
beépített technika az autókban, azt le-
het jósolni, hogy tíz év múlva a tíz évvel
ezelőttihez képest mindez megszáz-
szorozódik. Határt csak a vevői igények
szabhatnának, de azoknak nincs ha-
tára. Egy minőségi igényekkel fellépő
vásárló ugyanazt a technikát szeretné
megvásárolni egy kis autóba, mint egy
nagyba, ez jelenti számunkra a legna-
gyobb kihívást” – beszél a jövő elvárá-
sairól dr. Foltányi Bence, a jármű-elek-
tonika minőségbiztosítás-vezetője.

Arról, hogy a járműtechnikai labor-
ban milyen érdekességek vártak

még a Gázfröccs
stábjára, a kilence-

dik televíziós adás-
ban kaphatnak

választ. 

Es wummt der Bass, 
die Elektronik arbeitet
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PR-riport: CarmenAutó

Használt autót vennék, de... 3. rész
Ungarische autóvásárlási folklór

CarMen Autó Győr, Nádor tér 1. 
+36 70 335 5335 • +36 70 427 6000
www.carmenauto.hu

Kis hazánkban két dologhoz ért min-
denki rettenetesen: a futballhoz és az
autókhoz. Talán cseppet sem várat-
lan, de a cikksorozatban nem a futbal-
lal foglalkozunk. Ha autót vesz, mini-
mális elvárás, hogy élete legnagyobb
üzletét kösse meg. Hisz a szomszéd,
a sógor, a kolléga mind fél millával ár
alatt vette a garantáltan kevés kilomé-
teres, szalonállapotú, 10 éves, fehér,
dízel kombiját, természetesen ma-
gánszemélytől. A használtautó-vásár-
lás autós szakemberek, kereskedők
számára is nehéz feladat, pedig ők eb-
ből szeretnének megélni: olcsón ven-
ni, tisztes haszonnal eladni. Könnyű
elképzelnünk, hogy egy laikus számá-
ra mennyire ingoványos talaj ez, hisz
úgy érzi, körülötte mindenki kifogja az
aranyhalat, csak ő menthetetlenül lú-
zer. Nyugodjanak meg, nem így van.

A kereskedő nem csaló, 
csak kereskedő
A magyar folklórban az autókeres-

kedő megfogalmazásra rögtön előug-
rik egy sztereotípia: borotvált fej, su-
sogós mackó, izzadt hónaljú trikó és
fuksz. Higgyék el, ezen már rég túl va-
gyunk. Azt a vad kapitalista piacot
már rég lerabolták az említett arcok.
Bár az igazságszolgáltatás malmai na-
gyon lassan őrölnek, de ezek a piaci
szereplők jórészt eltűntek. Jót tett en-
nek a 2008-as válság is, hisz nem érte

meg az üzletággal foglalkozni. A ko-
rábbi „3-4 kilós” üzletek a múlté, ma-
radt a piac azokra, akik megelégsze-
nek a tisztes haszonnal, vagy szimp-
lán vesztesek (nézőpont kérdése), il-
letve a márkakereskedőkre meg a ma-
gánzókra, akik kihasználva az osztrák
határ közelségét, pár száz euro befek-
tetésével próbálnak öreg autókkal ke-
reskedni (no meg persze az ÁFA-csa-

lókra, ami meg egy újabb terjedelmes
cikk témájául szolgálhatna).

A FOME (Fogyasztóvédők Ma-
gyarországi Egyesülete) brosúrája
egyértelműen fogalmaz: „Sokkal elő-
nyösebb a fogyasztó számára, ha az
autót kereskedőtől vásárolja”. A ha-
zai jogszabályok fogyasztói szerző-
dés esetén egy év szavatosságot biz-
tosítanak minden használt gépjár-
műre. Fogyasztói szerződés magán-
személy és kereskedő cég között jön
létre. Magánszemély és magánsze-
mély között nem.

Természetesen a jogszabály szerint
az autó használtsági fokából eredő hi-
bákért nem felelhet a kereskedő, de

olyan esetben, amikor a később jelent-
kező hiba oka már az adásvétel pillana-
tában fennállt a gépkocsiban, ebben az
esetben a kereskedőnek helyt kell állnia.

Ez az egyik legfontosabb előnye a
kereskedőtől vásárlásnak, hisz ma-
gánszeméllyel szemben szinte semmi
lehetőség nincs reklamációra. Tehát a
fő tanulság: magánszemélytől vásá-
rolt autóval tudnak a leginkább átver-

ni, hisz ő eladóként laikus, nem is tud-
ta, hogy rossz az autó, és tőle nem is
várja el a jogszabály, hogy értsen hoz-
zá. 

Rengetegen vannak, akik előítélet-
tel élnek az autókereskedőkkel szem-
ben, csupán azért, mert haszna van
az eladáson. Ráadásul munka nélkül
kaszál százezreket. Ezt felejtsük el
vagy épp jusson eszünkbe, amikor
egy plazában shoppingolunk: ott is
csupa kereskedőt találunk, és egy pil-
lanatig sem jut eszünkbe, hogy mun-
ka nélkül kaszálnak nagy pénzeket.

Miért nem számolgatunk akkor,
amikor leballagunk a kisboltba, és
megvesszük a 35 Ft-os zsemlét, amit

Fogyasztói szerzôdés magánszemély 
és kereskedô cég között jön létre. Magánszemély
és magánszemély között nem.

a pék amúgy 25 Ft-ért ad? Tényleg
csak a használatautó-kereskedő az,
aki érdemtelenül jut haszonhoz, ha be-
fekteti a pénzét egy kiszámíthatatlan
és kockázatos üzletbe, és a végén, ha
szerencséje van, nyer az üzleten?
Mindehhez vállalja a törvény által elő-
írt szavatosságot, fenntartja telephe-
lyét, lemossa, fényképezi, majd hirdeti
az autóit az interneten. Ha lemerült az
akku, feltölti, ha érdeklődő érkezik,
próbaútra megy. Telephely-biztosítást
és próbarendszámot fizet, külön-kü-
lön évi 300.000 forint közeli értékben.
Tényleg tisztességtelen kereskedői
magatartás ez, például egy boltoshoz
képest? 

Nem, csak a nagyságrend miatt
senki sem érzi fontosnak, hogy meg-
tévessze a szomszédját, amikor haza-
felé összetalálkoznak a cekkerben 10
db zsemlével. „Mennyiért vette a
zsemlét, kedves? 35 Ft-ért? Én tud-
tam volna 25-ért közvetlenül a péktől,
ÁFA nélkül.”

Persze mindaz, amit eddig olvastak,
csak a tisztességes kereskedőre áll. Vá-
lasszák meg gondosan, kibe helyezik a
bizalmukat, erre vonatkozóan nehezen
tudunk biztos receptet ajánlani.

Szabó Gábor

Az 1. rész 2016. január 28-án, a 2.
rész 2016. február 26-án jelent meg.
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* A UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően számított fogyasztás alapján kalkulált érték (45 Ft/kWh áramdíjjal számolva).
** A UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték normál használatnál a tényleges tartomány számos tényező függvényében vál-
tozhat, mint pl. a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartama, guminyomás, karbantartás, össztömeg
stb. A képek illusztrációk. Nissan Leaf kombinált elektromos áramfogyasztás: 150 kWh/100 km; kombinált CO2-kibocsátás: 0 g/km.

Képzeljen el egy olyan világot,
ahol az autótulajdonosok a leg-
nagyobb környezetvédők, akik
ténylegesen tesznek a fenntart-
ható fejlődésért! Nos, néha az
álmok hamarabb valóra válnak,
mint gondolnánk! Az új Nissan
LEAF Magyarországon is elér-
hető azoknak, akik szeretnék
átérezni, milyen élmény lehet a
jövőt vezetni – már ma.

Ugye Ön is remek ötletnek tartaná,
ha egyszerre lehetne csökkenteni a kör-
nyezetszennyezést és az üzemeltetési
költségeket is? A Nissan LEAF a világ el-
ső 100%-ig elektromos meghajtással
működő, tömeggyártásban készülő au-
tója, melyet kifejezetten a mindennapi
használatra fejlesztettek ki. A Nissan be-
bizonyította, hogy a zéró károsanyag-ki-

bocsátás az autóiparban sem álom, ha-
nem igenis valóság, így akár el is felejt-
hetjük a kipufogócsövek látványát. A
motorháztető alatt benzin- vagy Diesel-
motor helyett egy rendkívül dinamikus,
elektromos motort találunk, amely 254
Nm azonnali nyomatékot biztosít az uta-
kon való suhanáshoz. Amely a LEAF
esetében teljesen hangtalan is! Mivel a
gyalogosok már megszokták az autók
motorhangját, ezért az ő védelmük ér-
dekében egy ki- és bekapcsolható me-
nethangot is beépítettünk. Az elektro-
mos meghajtás további nagy előnye,
hogy akár 80%-kal is csökkenteni lehet
a napi üzemeltetési költséget. A Nissan

téssel akár 250 km** távolságot is ké-
pes megtenni, amely kiemelkedőnek
számít kategóriájában – különösen an-
nak fényében, hogy az autósok 80%-a
nem vezet többet napi 100 km-nél.

És mennyi ideig kell tölteni, ha épp
rohanásban vagyok? A legújabb CHA-
deMO szabványú gyorstöltő használa-
tával kevesebb, mint 30 perc is elég az
akkumulátorok feltöltéséhez 0-ról
80%-ra. Egy speciális töltődoboz se-
gítségével pedig az új LEAF akár ott-
hon is teljesen feltölthető mindössze
5,5 óra alatt.

Magyarországon jelenleg 14 db vil-
lámtöltő áll rendelkezésre, és számuk
napról napra rohamosan nő! Európá-
ban pedig már több mint 2750 db vil-
lámtöltő várja a LEAF-tulajdonosokat.

Élmény vezetni
A LEAF külső megjelenésével, bel-

ső komfortjával és menetteljesítmé-
nyével is alaposan rácáfol arra a képre,
amit általában ma az elektromos au-
tókról gondolunk. 254 Nm azonnali
nyomatékra képes, dinamikus motor-
jával úgy suhan az úton, mint egy lu-
xuskupé. Ráadásul 5 felnőtt számára

is kényelmes, stabil, remekül kormá-
nyozható és 370 l-es, nagy csomag-
térrel rendelkezik. Bizton állítható,
hogy igazi élményben lesz része an-
nak, aki egy tesztvezetésen beül a
LEAF kormánya mögé.

Bizonyítottan sikeres
Egy vállalat számára a legna-

gyobb kihívás, ha valódi úttörő kíván
lenni a saját területén. A Nissan sike-
rét igazolja, hogy ma már több mint
211.000 LEAF közlekedik az utakon
világszerte, hangtalanul és kipufogó-
gázok kibocsátása nélkül. Sokkal ta-
lálkozhatunk országszerte – némelyi-
kük taxiként üzemel –, ahol a káros-
anyag-kibocsátás elmaradása tény-
legesen hozzájárul a levegő minősé-
gének javításához.

Találkozzunk az utakon!

BRRRRR…
A Nissan LEAF halk. Szó szerint.

Halkabb, mint a tücsökciripelés.
Akkor sincs hangja, amikor beindít-

juk a start gombbal.
De adhat hozzá mesterségesen,

ha hiányzik a régi, jó kis brrrrr...

Milyen érzés lenne, ha nem csak
óvhatná a jövot, hanem vezethetné is?

LEAF-fel 100 km megtétele mindössze
550 Ft költséget igényel*. Képzelje el,
amint az emelkedő üzemanyagárakra
fittyet hányva, egy jóleső mosollyal ha-
lad el a benzinkutak mellett!

Ön azt mondaná, a jövő itt van – mi
azt mondjuk, ez még csak a kezdet...

A 100% elektromos Nissan LEAF
számos innovatív megoldással van fel-
vértezve. Néhány ezek közül, mint pél-
dául a fékenergia-visszanyerő rendszer,
az ECO vezetési mód vagy az áramvo-
nalas karosszéria a hatékonyság, a prak-
tikum és a vezetési élmény növelését
szolgálják. Egy sor további fejlesztésnek
köszönhetően pedig az autó egy feltöl-

Ódákat zenghetnénk a LEAF eleganciájáról,
csendességérôl és teljesítményérôl. 
De megtapasztalni a magával ragadó élményt
egy tesztvezetésen lehet csak igazán!

´́
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INICIÁL AUTÓHÁZ KFT. • 9028 Győr, Külső Veszprémi út • Telefonszám: 96/583-520 •  www.inicial.hu/renault

Teszt: Renault Megane 1.6 dCi 130 Bose©

Ördögi masina
Régen azt mondták, a Renault dízel-
motoroknak nincsen párjuk. A fran-
cia kocsiknak a formaterve pedig
mindig művészien egyedi. Most
már biztosan állíthatom, hogy a Re-
nault Megane képében megjelenő
új jelenség ezt a mítoszt emeli ma-
gasabb szintre. Sikerült a látványt
és tartalmat úgy összehangolni,
hogy középkategóriás társaira ka-
csingató technikával és értékekkel
kiemelkedjen a sorból.

Ha sportos, de takarékos kompak-
tot szeretnénk venni, válogathatunk a
bő kínálatból. De ha ezt tökéletes íz-
léssel rajzolt formába csomagolva kí-
vánjuk élvezni, és maximális kényezte-
tésre vágyunk, akkor már nagyobb kő-
be vágjuk a fejszénket. A Renault az új
Megane típussal egyszerre tudott ele-
gáns és sportos, minden ízlésnek
megfelelő, de látványos autót alkotni.
Már nem álom ekkora kocsiban sem
a fűthető kormánykerék, LCD-képer-
nyőre rajzolt műszerek és vezérlőpa-
nel, LED fénycsíkokkal hangulatossá
tett utastér, masszírozó vezetőülés és
a head-up display – ami a vezető
szemmagasságába vetíti a legfonto-
sabb infókat. De ne szaladjunk előre.

A Megane szemből nézve nagytest-
vére, a Talisman arcvonásait örökölte,
oldalnézete a Clio atlétikus vonalait kö-
veti, míg hátulról erőtől duzzadónak hat.
A domborított lemezeket az ablakkere-
tek éleivel sikerült megtörni, pont annyi-
ra, hogy határozott benyomást keltsen.

A határozottság a beltérben is folytató-
dik. Amikor beültem – természetesen
kulccsal a zsebemben, automatikus zár-
nyitással –, a kocsi egyértelműen tuda-
tosította bennem, hogy mit akar tőlem.
Mélyre kell huppanni a relatív szűkre sza-
bott ülésekbe, majd azt kívánja, hogy a
kormányt magamra húzva, egy utcai ra-
liautóban érezzem magam. Ez egy hot-
hatch? Egy szuper sportos kompakt?

Beindítottam az 1,6 literes közös nyo-
mócsöves dízel erőforrást a start gomb-
bal. Hangja alig hallható. Minden kijel-
zőn információhalmaz fogadott. A kor-
mány mögött félreérthetetlenül struktu-
rálva, a középkonzolon pedig testre
szabható módon, nem tolakodóan.
Ahogy végigpillantottam a részleteken,
feltűnt, hogy a sok ezüst betét tényleg
alumíniumból van, és a nagy középső
kezelő kerete is egy fémlap. Ízléses, kor-
talanul modern. Finoman jár a hatsebes-
séges kézi váltó, kívánja, hogy kapcsol-
junk vele. Aztán elindultam, és megle-
pett a motor hangtalan járása, ereje, ka-
raktere. Ez egy GT? Nem. A 130 lóerős
gázolajos jelenleg a második legerő-
sebb változat – a 205 lóerős egyhatos
turbós benzines a csúcs –, de 320 Nm-
es nyomtékával, ami már 1800-as fordu-
lat körül rendelkezésre áll, sokkal több-
nek mutatja magát. És akkor ott a Multi-
Sense kapcsoló, ami varázsütésre át-
hangolja a Megane karakterét. A Sport
beállítást választottam.

A gázreakció, akár egy sportkocsi-
ban, a hangulatot piros fények és mű-

szerek fokozzák, óriási fordulatszámmé-
rővel, valamint teljesítmény/nyomaték
skálával. Nehéz betartani a sebességha-
tárokat, mert az utastér csendes, a futó-
mű pedig lenyűgözően semleges. Ké-
nyelmes, de mégis hihetetlenül tartja a
kocsiszekrényt. Pedig a tesztautóban

nincs is 4control négykerék-kormány-
zás – az a GT verzió kiváltsága –, viszont
van kipufogóhangot imitáló hanghatás.
Élvezet minden kanyar és előzés, lehet
az városi környezetben vagy országúton,
hiszen a kormányzás elég közvetlen
(Comfort módban lehet lágyabb). Aztán
egy-egy egyenesben, ha bekapcsoljuk
az adaptív tempomatot, érdemes meg-
nyomni az ülés oldalán található masz-
százsgombot. Frissítő, lazító vagy ge-
rincmasszázs közül választhatunk. Így

aztán még kellemesebben telik az idő
vezetés közben, nem mintha nem lenne
élvezet minden pillanat, hiszen ráadásul
egy Bose hifi társaságában vagyunk…

Tehát, ha szeretne egy erős, de
gazdaságos kompaktautót, megta-
lálta. A Renault Megane 1.6 literes

szívó benzinmotorral már alig 4,8
millióért megvehető. Sokat utazók-
nak a 90–130 lóerő közötti dízel kíná-
latot ajánlom, a benzingőz élvezeté-
hez pedig az egy-kettes 131 lóerős
vagy GT (1,6 liter, 205 LE) verziót –
ezek dupla kuplungos automata vál-
tóval is kérhetők. Az igazi hot-hatch
dízel 6,7 millióért, míg a GT 7,8 mil-
lió forintért vihető egy életre szóló
körre – április 2-ig csak 2,99 THM hi-
telkonstrukcióval.

Frissítô, lazító 
vagy gerincmasszázs közül 
választhatunk
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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!

szerző: ficsór dávid
fotó: marcali gábor

Elegáns zakó, divatos sál, formára nyírt
szakáll – nem így képzeltem el dr. Zacher
Gábort, aki a televízióban mindig szigorú
tekintetű, kissé zilált, és általában kék kö-
penyben nyilatkozik. Egy győri előadása
előtt találkoztunk, melyet az elmúlt héten
tartott csaknem száz gyermekorvosnak.
Meg is jegyeztem, teljesen másképp
fest, mint a képernyőn. Mindig csak ak-
kor keresik a tévések, ha valaki meghal,
megmérgezték vagy új szer jelenik meg
a piacon, „csupa kelle-
mes és EU-kon-
form” témákban
kell szakértenie –
reagált. Ez azon-
ban nem esik ne-

„Kommunikáljunk a gyerekkel!”
hezére, hiszen láthatóan élvezi a munká-
ját, s most a gyermektoxikológiáról is be-
leéléssel mesélt. „Képzeljük el, hogy egy
hatéves kisgyereknek felír az orvos vala-
milyen kanalas orvosságot. Az anyuka
úgy adja be neki, hogy a kicsi végignézi
a teljes folyamatot, ahogy kitölti, meg-
kóstolja, csak ezt követően kanalazza a
szájába. Ezt a cselekvéssort a gyerek el-
lesi tőlünk, okos felnőttektől, és ugyanezt
eljátssza majd a testvérével, akinek nem
feltétlenül gyógyszert, hanem mondjuk
lefolyótisztítót adagol. Sok testvérpárt
hoznak be hozzánk, a Honvéd Kórházba
ilyen jellegű mérgezések miatt. Ezekben
az esetekben száz százalékban a szülő a
hibás” – hangsúlyozta és hozzátette, azok,
akik „kisméretű gyereket tartanak otthon”,
gondolják át, hogy a háztartási vegysze-
reket jó helyen, saját tartójában tárolják-e,
gyerektől abszolút elzárva. Majd, amikor

a gyerek már nagyobb lesz, tanítsák
meg neki, hogy a vegyszerek ve-

szélyesek, de nem kézre ütés-
sel, hanem türelmesen el-
magyarázva. „Kommuni-
kálni kell a gyerekkel! De
sajnos ez manapság
nem működik” – világí-
tott rá a problémára az
ország toxikológusa.

Zacher Gábor
toxikológus
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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

Győr egyik 2016-os építészeti
különlegessége a Holt-Marcal
csodás víztükrére néző tóparti,
ám mégis a Belváros közelségét
biztosító társasház. A huszon-
egy lakásos épületben már csak
öt lakás eladó. A belső munkála-
tok megkezdődtek, a közművek
kiépítése jó ütemben halad és
már a nyílászárók is a helyükön
vannak.

A minőségi munkának az eredmé-
nyét mindenki láthatja, azt azonban
kevesen tudják, hogy a Holt-Marcal
partján álló új épületben a lakások
többsége, huszonegyből tizennégy
alig pár hónap alatt elkelt. Az építtető
cég ennek ellenére 2016 tavaszán
még a 2015-ös áron kínálja a meg-
maradt öt ingatlant. Sőt! A CSOK-ot
igénybe vevő családok számára lehe-
tőséget teremt, hogy szerkezetkész
áron kulcsrakész lakásokhoz jussa-
nak. A lakások 27.990.000 forinttól
vásárolhatók meg.

Egyedülálló helyen, örök panorá-
más lakásokat vásárolhatnak azok,
akik most időben döntenek! 

CSOK lehetôség: szerkezetkész áron kulcsrakész lakást vásárolhat Gyôr egyik legszebb helyén

Siessen! Már csak öt lakás eladó a Tópart Liget Társasházban!
Érdemes kilátogatni a csodás hely-

re, a Holt-Marcal partjára, a régi Pá-
pai út mellé, ahol már teljes nagysá-
gában látható az új társasház. A ház -
avató ünnepségre egész biztosan

már régen elkel a öt egye-
lőre gazdátlan lakás

is. A kérdés már
csak az, kik fog-

nak lakni en-
nek a nyugal-
mat árasztó,
tóparti cso-
dának az
utolsó eladó
öt lakásában?

Ráadásul a
parkolás sem

jelenthet gondot
soha, az épület alag-

sorában mélygarázs
épült a látogatóknak, a családta-

goknak, a vendégeknek pedig földfel-
színi parkolóhelyeket alakítanak ki az
építkezés során. A közvetlen vízparti
részen sétány fut majd a tó körül.
Azok számára, akik a Holt-Marcal par-
ti társasházban fognak lakni, minden
nap élmény lesz felkelni, hazatérni.

Az utolsó
eladó lakásokkal

kapcsolatban
érdeklôdés:

+36-30/348-8888
www.ctparner.hu

A Holt-Marcal partján álló
társasházban a nyílászárók 
a helyükön, a közműveket
szerelik. Őszre már lakók 
népesíthetik be az épületet. 

A tervezők által meg-
álmodott épület fél éve még 
csak látványterv volt. 
Ma már csak 5 lakásnak 
nincs gazdája a 21-ből.  

PR-CIKK   HIRDETÉS
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁRCIUS 26., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 A nagy svindli  04:40 A nagy
svindli  05:20 A nagy svindli 
06:05 Top Shop 06:40 Kölyökklub 
09:50 Top Shop 10:45 Brandmánia
 11:20 Street Kitchen  11:50 Au-
tógram  12:20 A nagy svindli 
13:20 Érintés  14:20 Farm  15:30
80 nap alatt a Föld körül  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
Magazin 20:00 Farm  21:30 Gyer-
tek át szombat este!  22:35 A nagy
nap  00:25 A te napod  03:05
Gyertek át szombat este! 

04:20 Babavilág  04:45 Paloma 
05:30 Időnyomozó 06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:45 Csoportban
marad  09:15 Otthon a kertben 
09:45 Trendmánia  10:15 Ízes élet
 10:45 Babavilág  11:15 Egész-
ség Klinika  11:45 Poggyász 
12:15 Szalonskicc  12:30 Psych –
Dilis detektívek  13:45 Gyilkos so-
rok  14:50 Gyilkos sorok  15:55
Őrangyalok  18:00 Tények 19:00
Bazi nagy görög lagzi  21:05 Harag
 23:55 D.E.B.S. – Kémcsajok 
01:55 Sportos 03:05 A szépség és a
szörnyeteg  03:50 A szépség és a
szörnyeteg 

05:30 Televíziós vásárlás 06:00 Will
és Grace  06:25 Will és Grace 
06:55 Szívek szállodája  07:45
Amerikai mesterszakács  08:40
Amerikai mesterszakács  09:35
Downton Abbey  10:50 Downton
Abbey  12:20 Nászút anyámmal
14:10 Zene és szöveg  16:20 Két
hét múlva örökké 18:30 A múmia 
21:00 Harry Potter és a titkok kamrá-
ja 00:15 Will és Grace  00:45 Will és
Grace  01:20 Szívek szállodája 
02:15 Szívek szállodája  03:00 Dok-
tor 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 Civil kurázsi 18:30 Vény
nélkül  (ism.) 19:00 Győri7  19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Kulisszák mögött (ism.)
21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Made in
Hungary (ism.) 21:30 Creative chef
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 27., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Glee – Sztárok leszünk! 
05:25 Fókusz Plusz  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub  09:45
Légy a Holdon  11:20 Havazin 
11:50 Anyámon a tanárom  12:10
Házon kívül  13:30 Mr. Milliárd 
15:25 Akit Buldózernek hívtak  Köz-
ben: 16.00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 A Ka-
rib-tenger kalózai 2. – Holtak kincse
 21:50 A bakancslista  23:50 Next
– A holnap a múlté  01:45 Az igaz-
ság ideje 

04:35 Vegas  05:20 Sportos 
05:30 Időnyomozó 06:00 Tv2 matiné
07:50 Csiri Bá!  09:45 Alvin és a
mókusok kalandjai Frankentsteinnel
 11:25 E.T. – A földönkívüli  13:55
Amikor megállt a Föld  16:05 Nim
szigete  18:00 Tények 19:00 Mr. Pe-
abody és Sherman kalandjai  20:55
Elpuskázva  23:10 Elhagyott szoba
 00:55 A szépség és a szörnyeteg 
01:55 A szépség és a szörnyeteg 
02:40 Négy férfi, egy eset  03:00
Csiri Bá! 

05:00 Doktor House  05:45 Televí-
ziós vásárlás 06:20 Amerikai mester-
szakács  07:05 Amerikai mester-
szakács  07:55 Szívek szállodája 
08:50 Szívek szállodája  09:50 Top
Forma  10:20 Trendközelben 10:55
Will és Grace  11:25 Zene és szö-
veg  13:35 Két hét múlva örökké
15:40 Blue Jasmine  17:45 Harry
Potter és a titkok kamrája 21:00
Charlie és a csokigyár  23:20 Tu-
dom, ki ölt meg  01:35 Trendközel-
ben 02:05 Top Forma  02:30 Chris-
tine kalandjai  02:55 Christine ka-
landjai  03:20 Christine kalandjai 
03:45 Doktor House 

07:30 Civil kurázsi (ism.) 08:00 Vény
nélkül  (ism.) 08:30 Épí-tech (ism.)
09:00 Hello Győr! (ism.) 09:30 Kama-
rai Magazin (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.)
19:45 Made in Hungary (ism.) 20:00
Hello Győr! (ism.) 20:30 Kulisszák
mögött (ism.) 21:00 Üzleti negyed
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 28., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Gyilkos sorok  05:00 Hung -
erő  05:55 Z, a hangya  07:25
Kung Fu Panda – A harc művészete
 07:55 Babe 2 – Kismalac a nagyvá-
rosban  09:45 Anasztázia  11:45
Bazi nagy görög lagzi  13:45 Hopp
 15:45 Éjszaka a múzeumban 2. 
18:00 Tények 18:50 Nanny McPhee
és a nagy bumm  21:05 Női szervek
 23:40 Jeanne d'Arc – Az Orléans-i
szűz  02:45 Breki világot lát 

05:30 Televíziós vásárlás 06:00 Will
és Grace  06:25 Will és Grace 
06:50 Jóbarátok  07:20 Jóbarátok
 07:45 A nagy svindli 08:35 Szívek
szállodája 09:30 Downton Abbey 
10:30 Amerikai mesterszakács 
11:30 Crossing Lines – Határtalanul
 12:55 Sütimester 14:00 Blue Jas-
mine  16:05 Sztárom a párom 
18:40 Charlie és a csokigyár  21:00
Férj és férj  23:20 Törés  01:45
Crossing Lines – Határtalanul 
02:35 Downton Abbey  03:25 Szí-
vek szállodája 

07:30 Civil kurázsi (ism.) 08:00 Üzleti
negyed (ism.) 09:00 Hello Győr!
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:15 Er-
zsébet út (ism.) 10:00 Képújság
18:30 Zooo+ (ism.) 18:55 Verselj ve-
lem  19:00 Test-lélek-szellem (ism.)
21:00 Hello Győr! (ism.) 21:55 Verselj
velem (ism.) 22:00 Épí-tech 22:30
Zooo+ (ism.) 22:55 Verselj velem
(ism.) 23:00 Konkrét (ism.) 23:15
Kép újság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 29., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Vegas  04:45 Kung Fu Panda
– A harc művészete  05:10 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  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 Sherlock és Wat-
son  22:35 Sherlock és Watson 
23:40 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 23:50 Franklin és Bash 00:55
Tények Este 01:40 Aktív  02:10
Sportos 02:20 Ezo.TV 03:20 Konyec –
Az utolsó csekk a pohárban 

05:45 Televíziós vásárlás 06:15 Will és
Grace  06:40 Will és Grace  07:05
Jóbarátok 07:30 Jóbarátok 08:00
A nagy svindli 08:55 Szívek szállodája
09:50 Downton Abbey 10:55 Ameri-
kai mesterszakács  11:50 Crossing
Lines – Határtalanul  12:55 A nagy
svindli – Minden lében egy kanál 13:55
CSI: A helyszínelők 14:50 CSI: A hely-
színelők 15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a vi-
lág 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Flash
– A Villám  22:00 Flash – A Villám 
23:00 Férj és férj  01:20 Két pasi –
meg egy kicsi  01:50 Crossing Lines
– Határtalanul  02:45 Downton Ab-
bey  03:40 Szívek szállodája

07:30 Test-lélek-szellem (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:55 Verselj velem 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
19:55 Verselj velem 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 20:55 Verselj velem
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 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.) 23:45
Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Havazin
 12:25 Story Extra  13:00 Neve-
lésből elégséges  13:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:40 Farm  15:45
Isten áldjon, Esperanza!  16:55
Story Extra  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Farm  20:00
Éjjel-nappal Budapest  21:20 Bará-
tok közt 22:00 A mentalista 22:55
RTL Klub Híradó 23:25 XXI. század – a
legendák velünk élnek  00:00 Ma-
gyarul Balóval 00:40 A Grace klinika 
01:45 Túsztárgyalók  02:45 Mi mu-
zsikus lelkek 03:15 Havazin 

04:15 Szerelmes földrajz 04:45 Állati
melósok 05:15 Állati melósok 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Hazajáró 06:25 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:00 II. János Pál – A fehér ruhás
vándor 10:35 A világörökség kincsei
10:55 Noé barátai 11:30 Térkép 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Ízőrzők: Hosszúhetény
13:30 Hazajáró 14:00 Magyar Krónika
 14:30 Peru – Chile – Húsvét-szige-
tek – Juan Fernandez-szigetek 15:05
Szeretettel Hollywoodból  15:35
Szemüvegesek  17:00 Gasztroan-
gyal 18:00 Híradó 18:35 Szerencse-
Szombat  19:30 A fekete bojtár 
21:05 Spartacus  00:05 Kenó 
00:15 Názáreti Mária 03:00 MüpArt
– Babos Gyula: Makrokozmosz 

04:15 Hagyaték 04:45 Állati melósok
05:15 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports – Vatikáni híradó 06:15 "Így
szól az Úr!" 06:25 A sokszínű vallás
06:40 Kérdések a Bibliában 06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:35 Család-barát
09:00 Isten kezében 09:25 Kereszt-Té-
nyek 09:35 Katolikus krónika 10:05 Re-
formátus ifjúsági műsor 10:10 Evangé-
likus ifjúsági műsor 10:20 Úton-útfélen
10:30 Református magazin 11:00 Hús-
vétvasárnapi katolikus mise 12:00 Kap-
csoljuk Rómát! Urbi et Orbi! 12:30 Kult+
 12:50 Liliomfi  14:45 Polipka 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35
Doc Martin  19:30 Magyarország,
szeretlek! 20:55 Jane Eyre 22:55 Ke-
nó 23:00 Jézus Krisztus Szupersztár
 00:50 Polipka  02:55 Határtalanul
magyar 03:25 Akadálytalanul 

04:20 Hagyaték 04:50 Állati melósok
05:20 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 08:00
Domovina 08:30 A múlt fogságában
 09:20 Alpesi őrjárat  10:25 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők: Szenna
13:30 Szívek doktora  14:15 Brown
atya  15:10 Tappancs, a mesterde-
tektív  16:00 A három testőr 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Alpesi őrjárat  19:35 Akéb
sőnket – Nőj meg, teknős! 21:10
Csak egy lövés  23:00 Kenó 
23:05 Pierrot bandája  00:45 Ma-
gyar Krónika  01:15 Pócspetri 
02:40 Határtalanul magyar 03:10
Akadálytalanul 03:35 Hazajáró 

04:45 Állati melósok 05:15 Állati meló-
sok 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:05Brown atya 06:55Kenó
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Srpski Ekran 08:00 Unser Bild -
schirm 08:30 A múlt fogságában 
09:20 Alpesi őrjárat 10:20 Család-ba-
rát 11:45 A világörökség kincsei 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35 Idő-
járás-jelentés 12:45 Kult+  12:55 Ja-
mie Oliver: Olasz kaják 13:25Univerzum
14:30 Szívek doktora 15:15 Brown
atya 16:10 Tappancs, a mesterdetek-
tív 17:00Ridikül 18:00Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:35 Maradj talpon! 20:35 Önök kér-
ték! 21:35 Laura rejtélyei  22:20 Kenó
 22:25 A Nagyok  22:55 MüpArt
Classic – Párizs színei 00:35 Séfek csa-
tája  01:25 A haverom nője  03:05
Magyar történelmi arcképcsarnok 

04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Glee – Sztárok leszünk! 
05:25 Hazug csajok társasága 
06:10 Top Shop 06:40 Kölyökklub 
09:55 Hullámok szárnyán  11:50 A
Karib-tenger kalózai 2. – Holtak kin-
cse  14:40 Farm  16:15 A főnö-
köm lánya  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Farm  19:50 Az acélember 
22:40 Képlet  1:10 Az acélember 
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MÁRCIUS 30., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:00 Sportos 05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  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 Bad
Boys – Mire jók a rosszfiúk?  00:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
00:15 Lángoló Chicago  01:20 Té-
nyek Este 02:05 Aktív  02:25 Sport-
os 02:35 Ezo.TV 03:35 Cápasrác és
Lávalány kalandjai 

05:00 Doktor House  05:45 Televí-
ziós vásárlás 06:15 Will és Grace 
06:40 Will és Grace  07:05 Jóbará-
tok  07:35 Jóbarátok  08:05 A
nagy svindli 09:00 Szívek szállodája
09:55 Kettős ügynök  10:55 Ameri-
kai mesterszakács  11:50 Crossing
Lines – Határtalanul  12:55 A nagy
svindli 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 Törés  23:25 40 éves szűz 
02:10 Két pasi – meg egy kicsi 
02:35 Crossing Lines – Határtalanul
 03:30 Kettős ügynök 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.) 07:45
Made in Hungary (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kulisszák mögött (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Csak az ETO 19:45
Made in Hungary (ism.) 19:55 Verselj
velem 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Csak az ETO
(ism.) 20:45 Irány a buli (ism.) 20:55
Verselj velem (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:45 Irány a buli (ism.) 21:55 Verselj
velem (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+ (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 1., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:10 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  09:25 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Hírműsor 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, 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
Mission: Impossible – Fantom proto-
koll  00:20 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:30 Grimm 
01:40 Tények Este 02:25 Ezo.TV
03:25 Aktív  03:45 Sportos 03:55
Super Car 

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 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 31., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 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
07:55Kvartett 08:30A múlt fogságában
 09:25 Alpesi őrjárat . 10:25 Család-
barát 11:45 A túronyi Árpád-kori temp-
lom 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55Jamie Oliver: Olasz kaják 13:20Az
Ushuaia expedíció 14:15 Szívek doktora
 15:00 Brown atya  15:55 Tappancs,
a mesterdetektív 16:45Szerencse Hír-
adó  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őr-
járat  19:35 Maradj talpon!  20:35 A
Bagi Nacsa Show  21:35 Titokban
Hongkongban  23:20 Kenó  23:25
Vasvirág  01:00 Titokban Hongkong-
ban 02:40 Magyar történelmi arckép-
csarnok 02:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:00 Sportos 05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  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 –
Tengerészeti helyszínelők  22:35
NCIS: Los Angeles  23:40 Red Car-
pet – Sztárok testközelben 23:50 Fe-
lejthetetlen 00:55 Tények Este 01:40
Aktív  02:10 Sportos 02:20 Ezo.TV
03:20 Scott Pilgrim a világ ellen 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
07:45 Made in Hungary (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
19:55 Verselj velem (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 20:55 Ver-
selj velem (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kamarai
Magazin (ism.) 21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sport-
hírek (ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Street
Kitchen  12:25 Story Extra  13:00
Nevelésből elégséges  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Castle 
22:55 RTL Klub Híradó 23:25 Magya-
rul Balóval 00:05 Brandmánia 
00:40 Homeland – A belső ellenség
 01:45 A főnök  02:30 Terra Nova
 03:10 Piszkos csapat 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz  12:25 Story Extra 
13:00 Nevelésből elégséges  13:25
Éjjel-nappal Budapest  14:40 Farm
 15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest  21:20
Barátok közt 22:00 Latin macsó visz-
szavág  23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Magyarul Balóval 00:45 Gyilkos
elmék 01:45 Street Kitchen 02:15
Odaát  03:05 Odaát 

05:15 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Brown
atya  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Hrvatska
kronika 07:55 Ecranul nostru 08:25 A
múlt fogságában 09:20 Alpesi őrjárat
10:20 Család-barát 11:45 Ég és Föld
között 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+ 12:55 Jamie Oliver: Olasz kaják
13:20 Nagyratörők: Mark Zuckerberg –
Az ember a Facebook mögött  14:30
Szívek doktora  15:15 Brown atya 
16:05 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:35 Maradj talpon!  20:35 Skandi-
náv lottó sorsolás 20:45 Hawaii Five-
0  21:35 Szabadság tér '56  22:25
Munkaügyek  22:55 Kenó  23:00
No Limit 00:15 Guadalupe, a szűz 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Autóg-
ram  12:25 Story Extra  13:00 Ne-
velésből elégséges  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Szulej-
mán  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Házon kívül  00:05 Magyarul Baló-
val 00:45 Jackie Chan: Rob-B-Hood
 03:15 Gálvölgyi-show 

04:20 Hagyaték 04:45 Állati melósok
05:15 Állati melósok 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Brown
atya  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 P'amen-
de 07:55 Öt kontinens 08:25 A múlt
fogságában  09:20 Alpesi őrjárat 
10:20 Család-barát 11:40 A világörök-
ség kincsei 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55 Ja-
mie Oliver: Olasz kaják 13:25 Milos és
a hiúzok 14:30 Szívek doktora 15:15
Brown atya  16:05 Tappancs, a mes-
terdetektív 17:00 Ridikül 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Al-
pesi őrjárat  19:40 Maradj talpon! 
20:40 Columbo: Összeesküvők 
22:20 Mindenből egy van  23:15 Ke-
nó  23:20 Míg a halál el nem választ
 01:05 Szeretnivaló szörnyeteg 
02:45 Columbo: Összeesküvők 

04:15 Szívek szállodája 05:00 Doktor
House  05:45 Televíziós vásárlás
06:15 Will és Grace  06:40 Will és
Grace  07:05 Jóbarátok  07:40
Jóbarátok  08:05 A nagy svindli
09:00 Szívek szállodája 09:55 Kettős
ügynök  10:55 Amerikai mestersza-
kács  11:50 Crossing Lines – Határ-
talanul  12:55 A nagy svindli 13:55
CSI: A helyszínelők  14:50 CSI: A
helyszínelők  15:45 NCIS: Los An-
geles  16:45 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  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 ki-
csi  21:00 40 éves szűz  23:55 Le-
zúzva  02:05 Két pasi – meg egy ki-
csi  02:30 Crossing Lines – Határ-
talanul  03:20 Szívek szállodája

04:10 Doktor House  05:05 Doktor
House  05:50 Televíziós vásárlás
06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Jóbarátok  07:40 Jó-
barátok  08:05 A nagy svindli 09:00
Szívek szállodája 09:55 Kettős ügynök
 10:55 Amerikai mesterszakács 
11:50 Crossing Lines – Határtalanul 
12:55 A nagy svindli 13:55 CSI: A hely-
színelők 14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  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 T4xi 22:55 Elrabolva 00:50
Két pasi – meg egy kicsi 01:20 Cros-
sing Lines – Határtalanul  02:20 Szí-
vek szállodája 03:05 Doktor House 

Kéthetente péntekenként FRISS tartalommal, ÚJ receptekkel!

Keresd a                                                mûsorán!

Fôzz te is NAGY ESZTERREL!



11. Győr-Gyirmót egyik legszebb helyén, igényesen
kialakított, panorámás társasházi lakás eladó.  3 szo-
ba, nappalis, összkomfortos, klímával, redőnyökkel
és szúnyoghálóval felszerelt. A lakás szépen felújított,
nagy hálószobás, fedett erkélyes. A konyha igényesen
felszerelt, nappali, étkező kapcsolatos. Közös haszná-
latú nagy kertkapcsolatos, ahol saját tároló került
megépítésre. Szintén az emeleten egy 5 négyzetméte-
res saját tároló, a földszinten pedig egy közös tároló
áll a lakók rendelkezésére. Saját padlással rendelke-
zik! Parkolás a társasház előtt kialakított kocsibeálló-
ban. A buszmegálló nagyon közel van, jó közlekedés-
sel. Hívjon, ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget!

Ár: 20,9 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518
furedi.jozsef@freemail.hu

12. MOST AKCIÓS áron juthat álmai lakásához!
Győr Belvárosában, az Árkád közelében eladó ez a
113 nm-es, nagy teraszos lakás. Az ingatlan 2015-ben
épült, liftes társasház 4. emeletén található. A belső
kétszintes lakás elosztása kiváló, a földszinten ame-
rikai konyhás nappali mellett kialakításra került 2
szoba, fürdőszoba, valamint WC. Az emeleten 3 há-
lószoba, valamint fürdőszoba kapott helyet. A lakás
különlegessége a nappaliból megközelíthető 11,54
nm-es terasz, amelyről gyönyörű kilátás nyílik a Bel-
városra. Fűtése egyedi gázkazánnal történik, rezsi-
költsége a téli hónapokban sem magas. Fekvésének
köszönhetően rendkívül világos, hiszen minden nap-
szakban éri napsütés.

Ár: 39,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

13. Győr-Szigetben, 4 lakásos társasházban eladó ez
a 63,6 nm-es, első emeleti lakás. Az ára tartalmazza
a zárt udvari gépkocsibeállót is. Elosztása 3 szoba,
nappali, ezért CSOK-ra is kiválóan alkalmas! Hívjon
bizalommal, ha minőségi ingatlant keres! 

Ár: 20,3 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718
venczel.tanita@edesotthongyor.hu
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1. Győr-Marcalváros
I-en, az Ikva utcában
eladó ez az 55 nm-es,
erkélyes panellakás. A
lakás 4 emeletes tár-
sasház 3. emeletén ta-
lálható, elosztása 1,5
szoba+hall. A szobák
laminált padlóval bur-
koltak, a bejárati ajtót
kicserélték. Kisebb
anyagi ráfordítással
igazi édes otthon vará-
zsolható belőle! A há-
lószoba csendes parkra néz. Nyáron indul a panel-
program, a társasház fűtés-korszerűsítése és külső szi-
getelése megtörténik! A környék infrastruktúrája ki-
váló, a közelben iskola, óvoda orvosi rendelő, busz-
megálló a közelben megtalálható. A lakás kiválóan al-
kalmas fiatal pároknak és befektetőknek egyaránt.
Hívjon MOST! Az árban biztosan megegyezünk!
Ár: 12,4 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

2.  Győr-Marcalváros II-n eladó ez az 1 + 2 fél szobás,
erkélyes, felújított panellakás. A szobák laminált lap-
pal burkoltak, a többi helyiség járólapos. A szépen
karbantartott lakás az 5. emeleten található. A ház
külső szigetelése, illetve a lépcsőház felújítása ta-
vasszal kezdődik, ekkor kerülnek cserére az ablakok,
és megtörténik a fűtés-korszerűsítés is. Üzletek, pénz-
intézet, buszmegálló a közelben, de iskola és óvoda
is egy ugrásra található a lakástól. 

Ár: 13,5 M Ft. Érd.: +36-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

3. Győr-Ménfőcsa-
nak csendes utcájá-
ban eladó ez a brut-
tó 61 nm-es téglala-
kás.  A lakás 2006-
ban épült társasház
második emeletén
található. Az ame-
rikai konyhás nap-
pali mellett kialakí-
tásra került két szo-
ba. A lakást két éve
felújították, a szo-
bák új lamináltpad-
ló-burkolatot kaptak, valamint a hálószoba falát
egyedivé varázsolta a falon elhelyezett díszburkolat.
A konyha, étkező, nappali járólappal burkolt. A tár-
sasház kívülről szigetelt, a fűtésköltség a téli hóna-
pokban sem magas. Fűtése egyedi gáz-cirkó kazán-
nal történik. A lakáshoz zárt udvari gépkocsibeálló
tartozik. Egészségügyi festést követően, azonnal köl-
tözhető. Az ingatlan kiválóan alkalmas fiatal párok-
nak és befektetőknek egyaránt. Hívjon most, mert
gyorsan elkel!
Ár: 15,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

4. ALAKÍTSA KEDVÉRE! Adyvárosban, a Kodály
Zoltán 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 érde-

mes lakást venni! Kitűnő az infrastruktúra, minden
megtalálható a közelben: élelmiszerboltok, pékség,
üzletek, iskola, óvoda, játszótér, buszmegálló, park!
Gyorsan és egyszerűen elérhető a Belváros is! Már
csak Önön a
sor, és alakít-
sa ki ízlésé-
nek megfele-
lően! AZ ÁR-
BAN BIZ-
TOS MEG-
EGYEZÜNK!
Ár: 11,5 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

5. EZ MÁR A II. ütem! VEGYE IGÉNYBE A CSOK-ot
is! Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát határán épül
ez a 16 lakásos társasház. Azoknak ajánlom, akik sze-
retnek madárcsicsergésre ébredni gyönyörű, panorá-
más környezetben. Ez a lakás FÖLDSZINTI, KERT-
KAPCSOLATOS, 2 szoba, nappalis, 61 nm, melyhez
tartozik 10 nm-es terasz. Az ár ezenkívül még tartal-
maz egy zárt gépkocsibeállót is. Emelt szintű fűtéské-
szen kerül átadásra, de igény szerint kulcsrakészen is
kérhető, így az ára: 16.600.000 Ft. Ebben az esetben
minden burkolatot Ön választ ki, így biztos ez lesz az
édes otthon! Várható átadás: 2017. február. 

Ár: 15,1 M Ft. Érd.: 06-70/425-5590.

6. AKCIÓ! FOGLALJA LE MÁRCIUSBAN LAKÁSÁT
AKCIÓS ÁRON! Győr belvárosában új építésű, exklu-
zív kivitelezésű lakások eladóak. A 13 lakásból és 2 üz-
lethelyiségből álló társasházban 45 és 85 nm-es lakások
közül választhat. A liftes házban szintenként 4 lakás
került kialakításra, minden lakásban amerikai konyhás
nappalival. Fűtése távfűtéssel történik, lakásonként
egyedi mérőórákkal ellátva. Az ingatlanokat a legkor-
szerűbb fűtési technológiával látták, falfűtéssel és pad-
lófűtéssel kombinálva, a fürdőszobában törülközőszá-
rítós radiátorral. Ez a 49 nm-es lakás a második emele-
ten található. Elosztása rendkívül praktikus. Az ameri-
kai konyhás nappali mellett kialakításra került min. 12
nm-es hálószoba, külön fürdőszoba, WC. 

Ár: 20,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

7. Győr-Kisbácsán, a Szitásdombon, családbarát kör-
nyezetben épül ez a 15 lakásos társasház, melyben el-
adó ez a 64,53 nm-es lakás az I. emeleten, 6,81 nm-es
erkéllyel, DK-i tájolással. Elosztása amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba, fürdőszoba és WC. Az árak
emelt szintű fűtéskész állapotban kerültek meghatáro-
zásra, de van lehetőség kulcsrakész befejezésre is. Vár-
ható átadás: 2016. december. A lakáshoz vásárolható:
zárt udvari gépkocsibeálló 500.000 Ft-ért, valamint ga-

rázs is, tárolók 300.000 Ft-tól. Nagyon keresett ajánlat,
ne késlekedjen! Hívjon most, hogy segíthessek!

Ár: 19,3 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

8. UTOLSÓ LEHETŐSÉG, NE MARADJON LE RÓ-
LA!  Pinnyéden, társasházi lakás saját kerttel, Akciós
Áron eladó! Pinnyéd új építésű részén eladó ez a 66
nm-es lakás. Elosztása kiváló, amerikai konyhás nap-
pali mellett kialakításra került két szoba, fürdőszoba,
valamint WC. A nappaliból nyílik a 9,15 nm-es te-
rasz. 78 nm-es kertkapcsolat tartozik a lakáshoz. Az
ár emelt szintű fűtéskész ár, de van lehetőség kulcs-
rakész kivitelezésre is! HÍVJON most!

Ár: 18,2 M Ft. Érd.: +36-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

9. Klasszikus Nádorváros egyik legjobb utcájában, új
építésű lakások eladóak! A társasházban 5 lakás és egy
üzlethelyiség kerül kialakításra, szintenként két lakás-
sal. Az épület 10 cm szigetelést kap, 2 rétegű műanyag
nyílászárókkal. A lakásokban klíma-, riasztó-, valamint
redőny-előkészítés kialakításra kerül. Fűtése házköz-
ponti kondenzációs kazánnal történik, lakásonként
egyedi mérőórákkal. Ez az 50 nm-es lakás a földszinten
található. Elosztása nappali+ 1 szoba, külön fürdőszoba,
valamint WC. Az árak emelt szintű fűtéskész árak, de
van lehetőség kulcsrakész befejezésre is. Az ár az ügyvé-
di költségeket is tartalmazza! Hívjon MOST!

Ár: 18,2 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

BOMBA ÁRON! Győr-Kisbácsán, családias,
kertvárosi részen, 4 lakásos sorházban, 100
nm-es lakások eladóak. Kitűnő elosztásának
köszönhetően 4 szoba+nappali is helyet ka-
pott, ezért kiváló választás lehet nagyobb csa-
ládok részére. Élvezze a napsütést a déli fek-
vésű, 12 nm-es teraszon. Minden lakás saját
kertkapcsolattal és gépkocsibeállóval rendel-
kezik. MOST MÉG BEVEZETŐ ÁRON, 260 E
Ft/nm ÁRON JUTHAT ÁLMAI HÁZÁHOZ!
HÍVJON BIZALOMMAL! Ha CSOK-ot vagy ka-
mattámogatott hitelt szeretne, ezt is intézzük
Önnek! Várható átadás: 2016. nyár.
Ár: 25,8 M Ft. Érd.: 06-20/919-4518 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

www.edesotthongyor.hu
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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
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PR-CIKK   HIRDETÉS

Mi a sikeretek titka? Kicsit olyan érzésünk lehet, mintha mindig
is a város életének része lenne a Borháló.

A sikernek nincsen receptje. Amit biztosan állítha-
tunk, hogy magával ragadott minket egyfajta misz-
sziós lendület. Azt szeretnénk, ha minél több em-
ber megismerné itt Győrben is, hogy a borozás
egyfajta gasztronómiai, kulturális örökségünk,
ami az élet élvezetével kapcsolódik össze. Élvezni
az életet, kísérletezni azzal, hogy melyik beszélge-
téshez, melyik ételhez, melyik hangulathoz me-
lyik bor illik. 

A kulturált és minőségi borfo-
gyasztás terjesztése egyfajta üzlet-
filozófiának is mondható?

Az a szlogenünk, hogy Más a
mÉrték. Tehát más az érték-mérték.
Ez sok mindenre értendő. Nem a
megszokott hétdecis palackokban
áruljuk a bort, és kifejezetten minő-
séget, értéket árulunk. 

Mivel ünnepeltek?
Egy nagyszabású születésnapi

bulival készülünk, amit egész egy-
szerűen a tavasz legizgalmasabb
boros rendezvényeként emleget-
nek már most. 20 borász 100 borá-
val fog megjelenni ezen a rendha-
gyó esten. Ezen a rendezvényen is
garantált a megszokott „Borhálós

Kétéves a Borháló Gyôr
Beszélgetés Horváth Bencével és Sztanity Szilárddal, a gyôri Borháló tulajdonosaival

hangulat”. Ezúttal a sofőröknek sem kell szomorkodniuk, hiszen bor-
lekvárokat, kézműves szörpöket és az egészen egyedülálló minőségű

apátsági ásványvizeket is megismerhetik. A helyszín az Esterházy-
palota a Széchenyi tér sarkán, az időpont április 9.

Létrehoztatok egy Borsulit is.
Igen, a napokban kezdődött el a „Borháló-Borsuli”, és

büszkén mondhatjuk, hogy a hatalmas érdeklődés miatt már
szervezzük is a következőt. 6 alkalommal ismerkednek a
résztvevők a borok világával. Fantasztikus helyszínt találtunk
a sulihoz, remek hangulatú a felújított Rómer-ház pincéje. A

hetedik alkalommal egy pincelátogatás keretében egé-
szen kézzelfogható közelségbe hozzuk a borkészí-

tést, a borászkodás világát is. Az egész egy kötet-
len képzés mindenkinek, aki szívesen kalando-
zik a borok világában. Garantáljuk, hogy senki
nem lesz „borsznob”, ez nagyon távol áll az el-
képzeléseinktől.

Mik a távolabbi terveitek?
Szerencsére az áraink továbbra is verhetet-

lenek, a választék szélesedik, mi pedig továbbra
is hiszünk a fejlődésben. Egyre több partnerüz-
letünk nyílik, így a távolabbi városrészek számá-
ra is elérhető közelségbe kerülnek a legjobb, vá-
logatott boraink. Reményeink szerint még a ta-
vasszal megnyílik a „Törzshely”-ünk, ahol Győr
legszebb panorámájában gyönyörködve élvez-
hetjük a legjobb borokat. Ennél többet nem
árulhatunk el ezzel kapcsolatban, de fantaszti-
kus helynek ígérkezik!
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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. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Marhalábszár

Kristálycukor 

1599,-kg

Alföldi tej,
UHT, 1,5%
1 l

125,-db

209,-kg

Nálunk folyamatosan friss
sertés-, marha-, borjú-, birka-, 

csirke-, liba-, kacsa-, pulykahúsok 
teljes választékban kaphatók.

comb ..........................899 Ft/kg
lapocka ......................699 Ft/kg
karaj csontos..............899 Ft/kg
karaj csont nélküli ..1200 Ft/kg
tarja csontos ..............699 Ft/kg
tarja csont nélküli ......899 Ft/kg
dagadó ......................699 Ft/kg
oldalas ........................869 Ft/kg
apróhús 50% ..............550 Ft/kg
zsírszalonna ..............599 Ft/kg
máj ..............................299 Ft/kg
szív ..............................600 Ft/kg
nyelv............................890 Ft/kg
vese ............................220 Ft/kg
velô ............................999 Ft/kg
köröm..........................150 Ft/kg
húsoscsont ................400 Ft/kg

Sertéshúsok

Április elsejétől ismét megkezdő-
dik az ideiglenesen használt győri
üdülők és zártkertek hulladéká-
nak elszállítása. Az időlegesen
használt vagy üdülőingatlanok
esetén a hulladékszállítási köz-
szolgáltatást önkormányzati ren-
delet alapján a Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.
(GYHG) április 1-től szeptember
30-ig végzi. Ezen ingatlanok
használói az éves rendelkezésre
állási díj felét kötelesek fizetni. A
társaság a rendelkezésére álló
nyilvántartás szerint az érintett in-
gatlanhasználók felé a közszolgál-
tatásról szóló számlát utólag, ne-
gyedévente állítja ki. A számlán
szerepelni fog a háromhavi ren-
delkezésre állási díj

Az előírt díj megfizetésének
fejében a hulladék elszállításá-
hoz a szolgáltató évente 13 da-
rab, 60 literes, saját emblémá-
jával ellátott zsákot biztosít. A
zsákok április 1-től a Győr-Szol
Zrt.-vel közösen üzemeltetett
Orgona utcai és Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodáiban vehe-
tők át az ingatlan helyrajzi szá-
mának vagy a fogyasztói azono-

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátartozókat,
hogy a húsvéti ünnepre való tekintettel, a győri
köztemetők április 1-je helyett már március 26-
tól a nyári nyitvatartási rend szerint, azaz napon-
ta 7 és 20 óra között látogathatóak.

kép és szöveg: pannon-víz

Közel kétszáz iskolás látogatott ki a Ká-
lóczy téri gátőrházba, a Víz Világnapi
programokra. A csoportos nyeremé-
nyeket a Radnóti Miklós Általános Isko-
la és a Bóbita Óvoda csapata vihette ha-
za. A Pannon-Víz rajzpályázatán legjob-
ban a Győri Kovács Margit Német
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Is-
kola és a csornai katolikus iskola tanulói
szerepeltek. Itt is két csoportos nyere-
mény talált gazdára: a harmincfős állat-
kerti belépőket az Öveges Kálmán Gya-
korló Iskola harmadikosai és a győrújfa-
lui általános iskolások nyerték.

Csoportképünk a nyertesekkel
(balról jobbra):  Balics Eszter és Kris-
tóf Dóra (II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Óvoda és Általános Iskola,

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a 96/50-
50-55-ös telefonszámon minden nap 0–24 órában hív-
ható. Március 28-án a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Non-
profit Kft. ügyfélszolgálati irodái zárva lesznek, a telefo-
nos ügyfélszolgálat nem működik. 26–27–28-án a fel-
színi fizetőparkoló-hálózat beállói díjfizetés nélkül vehe-
tőek igénybe. 27-én és 28-án a Vásárcsarnok zárva tart.
27-én a Magyar Vilmos Uszoda és a Barátság Sport-
park a rendes nyitvatartás szerint üzemel. 28-án a Ma-
gyar Vilmos Uszoda zárva lesz. A barátságparkban a
műfüves pályák és a kiszolgáló létesítmény zárva tart,
a park többi része használható. 27-én és 28-án a Ber-
csényi ligeti és az Örkény úti műfüves pályák zárva lesz-
nek. A GYHG üzemeltetésében lévő hulladékudvarok
27-én és 28-án zárva lesznek. A lakossági hulladékszál-
lítás húsvétkor változatlanul, a hulladéknaptárban meg-
hirdetett módon működik.  A Győr-Szol Zrt. és a GYHG
szolgáltatásairól információ a www.gyorszol.hu, illetve
a www.gyhg.hu weboldalon található.

Nagy sikerû
vizes nap

Csorna)  Vass Eliza (Győri Kovács
Margit Német Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola) Pálinkás Hunor
(Móra Ferenc Általános és Szakközép-
iskola, Győr) Telek Nina (Győri Kovács
Margit Német Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola) Telekesi Tamás
(II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus

Óvoda és Általános Iskola, Győr) Szita
Jázmin Nikoletta, a Győri Kovács Mar-
git Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola tanulója betegsége
miatt nem tudott részt venni az ün-
nepségen és Süveges Mátyás (Győri
Kovács Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola).

Köztemetôk 
nyári nyitvatartása

Ünnepi tudnivalók

Indul a zártkerti hulladékszállítás
sítószám közlésével. További
igény esetén plusz zsákok
ugyanitt vásárolhatóak bruttó
237 forintos áron. 

A műanyag zsákban vegye-
sen gyűjtött hulladékot heten-
te egyszer, a Fehérvári úti zárt-
kertekből szombatonként (el-
ső szállítási nap: április 2.), Sá-
rásról csütörtökönként (első
szállítási nap: április 7.), Győr-
szentivánról keddenként (első
szállítási nap: április 5.), a fel-
sorolt területeken kívül min-
den további zártkertből hét-
főnként (első szállítási nap: áp-
rilis 4.), szállítják el. 

Az elszállítandó hulladékot
a megadott járatnapon reggel
6 órára kell kihelyezni az ingat-
lan elé. Az autó csak a 60 lite-
res szürkésfehér színű GYHG
Nonprofit Kft. logóval ellátott
gyűjtőzsákban kihelyezett hul-
ladékot szállítja el. (Kivétel a
kukával is ellátott területek.) 

Azon ingatlanhasználó, aki
2015. évben nem használta fel a
rendelkezésére bocsátott mű-
anyag zsákot, természetesen azt
az idei évben még megteheti.

Csatornavezeték-csere történik a Czuczor Gergely utcai
parkoló alatt, mert szinte félévente kellett hibaelhárítás mi-
att kivonulniuk a szakembereknek erre a szakaszra – tud-
tuk meg Zalka Csabától, a Pannon-Víz Zrt. szennyvízága-
zatának vezetőjétől. Most látszik igazán, mennyire fontos
volt néhány évvel ezelőtt kicserélni a Jedlik Ányos–Czu -

Csatornavezetéket cserélnek a Belvárosban
pczor Gergely utcákban lévő csatornákat, hiszen ott is
ilyen típusú és állapotú vezetékek húzódtak, ráadásul jóval
nagyobb forgalmi terhelésű útszakaszok alatt. A volt mű-
szaki áruház előtt a csatornacserét március 17-én kezdték,
várhatóan március végére elkészülnek a szakemberek, ad-
dig kérik az itt lakók és erre közlekedők türelmét.



ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt
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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

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

ÁLLÁS 

Angol 
nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német  
nyelvtanárokat 

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Szereted a frissen sült
kifli illatát? Jelentkezz hoz-
zánk betanított munkásnak!  Pékség-
ben történő termelési munka kisegí-
tésére keresünk munkaerőt hosszú
távra! Jelentkezni az info@uni-wor-
ker.hu e-mail címre küldött önélet-
rajzzal vagy a +36-96/283-281-es
telefonszámon lehet!

Gyártósori operátoro-
kat keresünk győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor@minosegellenor.hu.
Tel.: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Tel.: 06-
30/355-6991.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítását,
festését, garanciával, engedménnyel vál-
lalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Takarítást, házimunkát
vállalok. Tel.: 06-70/521-8282.

Sírkőtisztítás, -felújítás
Győr és vonzáskörzetében. 06-
20/527-8179.

Vállalom idős emberek gondo-
zását, felügyeletét, vásárlást, takarí-
tást. 06-70/394-9825.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit elszál-
lítok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/500-1291,
06-70/882-6590.

Betonfal fúrása, villanyszerelés,
villanybojler javítása, tisztítása.  
06-30/375-1172.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszer  ke -
zetek, kerítések, korlátok készíté -
se, felújítása. Tel.: 06-30/313-
2351 www.ironart.hu e-mail: iro-
nart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállí-
tás, lomtalanítás! Lakások,
családi házak, garázsok hagyatéká-
nak megvásárlása, lomtalanítása,
igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Sírkőfelújítás, csiszolás,
lefedés, betűvésés. Mindez ga-
ranciával. Nyugdíjasoknak ked-
vezmény.  06-30/906-1025

Fakivágás, gyökérkivé-
tel, sövényvágás, metszés, ásás,
fűnyírás, kaszálás, bozótirtás! 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

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

Lomtalanítást vállalok
a padlástól a pincéig, ingyenes
 el szállítással. Hívjon bizalommal! 
06-70/707-5812

Győrben élő idősek ott -
 honi ápolását, gondozását vállal ja
nagy gyakorlattal rendelkező,
 kö zépkorú nő. Hívjon bizalommal!
06-30/451-5367

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

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

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-

rolóját, garázsát kitakarítom. Fe -
leslegessé vált holmiját ingyen
 elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/217-0848.

EGYÉB

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!

SZÉP-KÁRTYA, Er zsé -
 be t  -utalvány elfogadása és be-
váltása. 70/564-2280

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

Vásárolok könyveket, bútort, he-
rendi porcelánt, órákat, régi pénzeket, bi-
zsut, ékszereket, ezüstöt. 06-70/394-
9825; 06-96/950-296.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK,

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

INGATLAN

Győrben szoba kiadó,
egyedülálló hölgynek, nagyon szép, felújí-
tott lakás. Tel.: 06-70/509-4952.

Győr, Buda utca, 52 nm-es, téglaépí-
tésű, 1. emeleti, kétszobás, klímás,
műanyag ablakos lakás eladó. Ár:
20,5 M Ft. +36-30/961-2887 www.
ingatlan.com/22171468

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 53–65 nm-es, 2-
3 szobás, határozatlan, kizárólag megvá-

sárolható, tartozás nélküli bérleményre.
Sziget, Újváros, Marcalváros I-II és Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 525.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, részben felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne
53-55 nm-es, 3 szobás, határozott-hatá-
rozatlan, adyvárosi, Marcalváros I-en lévő,
kizárólag 1+2 fél szobás, nem liftes ház-
ban, maximum első emeleti bérleményre.
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
527.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 50-60 nm-es, 2-3
szobás, határozott-határozatlan bérle-
ményre. Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 529.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
összkomfortos, teraszos, felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne
45-55 nm-es, 2 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 530.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 46 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerződéses,
erkélyes, felújított, parkettás, műanyag
ablakos lakást cserélne 50-55 nm-es, 2-
3 szobás bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
531.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, komfortos, 113
nm-es, 4 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne belvárosi, ná-
dorvárosi, 49–55 nm-es, 1+fél vagy 2
szobás, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 77.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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SPORT PORTRÉ

szerző: ficsór dávid
fotó: marcali gábor

Labdarúgás, Real Madrid, divat.
Csak néhány közös pont két si-
keres győri fiatal életében. Kis
Barbara és Kiss Máté kapcsola-
tában a labda játssza a főszere-
pet, szívesen néznek együtt Re-
al Madrid-meccset, akár a hely-
színére is elutaznak, ha éppen
akad szabad idejük. A labdarú-
gás szeretete és a jó megjelenés
a génjeikben van, és mindenben
támogatják egymást, talán ez
lehet a hét éve tartó kivételes
kapcsolatuk titka. 

„Vittem fel a labdát, engem nem tá-
madtak. Felnéztem, láttam, hogy
Krisztiánt és Márkót is szorosan őrzik
a cseh védők, így toltam egyet a lab-
dán és elvállaltam. Akkor még nem
gondoltam, hogy gól lesz, de mire át-
futott az agyamon, már a hálóban volt
a labda” –elevenítette fel Máté a cse-
heknek lőtt bomba gólját, amit ké-
sőbb az U20-as egyiptomi világbaj-
nokság legszebb találatának válasz-
tottak. Élete egyik meghatározó pilla-
natát követően még azt gondolta, mi-

nimum egy külföldi elit bajnokságban
fog majd játszani, de a dolgok nem
úgy alakultak. Jelenleg a Gyirmót NB
II-es csapatának meghatározó tagja,
de élete nagy részében az ETO kötelé-
kében futballozott. Már elsős korában
a zöld-fehérekhez igazolt, ahol végig-
járta a „szamárlétrát” és 17 évesen
Egerváry Sándor keze alatt az NB I-es
bajnokságban is bemutatkozhatott. 

„Sanyi bácsi nagyon szeretett, fel-
karolt és később általa kerültem a
két évvel idősebbek közé az U20-as
válogatottba, így utazhattam a csa-
pattal a 2009-es egyiptomi VB-re.
Sikeres időszaka volt ez a pályafutá-
somnak, ráadásul Barbival is ekkor
ismerkedtem meg” – mesélt hét év-
vel ezelőtti élményeiről Máté, aki cse-
hek elleni gólörömével már új szerel-
mének üzent.

„Egy szívet küldött nekem a gólja
után, amiből sajnos nem sokat láttam,
mert a csapattársai leteperték a föld-
re, de Máté mindenre gondolt és a
másnapi újságban lenyilatkozta, hogy
nekem szánta a félresikerült kézmoz-
dulatot” – reagált mosolyogva Barbi,
aki már kiskorától kezdve nagy focira-
jongó. Nem is csoda, hiszen édesapja,
Kis Zsolt hivatásos labdarúgó volt,

1985 és 1990 között
124 NB I-es meccsen
szerepelt az ETO szí-
neiben. 

„Valószínűleg apum is közrejátszott
abban, hogy ennyire szeretem a focit.
Ha tehetem, minden nagy sportese-
ményt követek, de a nívósabb futball-
tornákat kiemelten kezelem. A 2000-
es Európa-bajnokság óta a nagy világ-
versenyeket figyelemmel kísérem, sőt
még az eredményeket is vezetem” –
magyarázta Barbi. Focizni mégsem
szokott, mert ahogy ő fogalmazott,
ebben nem tehetséges, és ha nagyon
beleéli magát, akkor az sérülésve-
szélyt jelent az ellenfelekre nézve. En-
nek ellenére mindig is fogékony volt
az olyan dolgokra, amik a mozgással
kapcsolatosak.

„Fiatalabb koromban 12 évig ver-
senyszerűen táncoltam – folytatta –
2004-ben világbajnok lettem és en-
gem választottak az év táncosának
Magyarországon. Később belekóstol-
tam a kézilabdába is, de igazán a tánc
állt hozzám a legközelebb és ebben
értem el igazán nagy sikereket.”

Talán jó színpadi megjelenésének
köszönhetően kezdett el modellke-
déssel foglalkozni, amit azóta is hob-
bijának tekint és szeretné mi-
nél tovább csinálni. Jó aján-
lólevél lehet az ügynöksé-
geknek, a Miss Universe

Hungary szépségver-
senyen elért harma-

dik helye, ami nagy elismerés volt szá-
mára. Ezt azonban családja és párja
támogatása nélkül aligha érhette vol-
na el.

„Mind a ketten támogatjuk a mási-
kat. Tudtam, hogy ez Barbinak milyen
fontos, így én a háttérbe vonulva biz-
tattam és segítettem őt bármiben.
Természetesen maximálisan visszaka-
pom ezt a törődést, szerintem ez lehet
a kapcsolatunk titka” – mondta Máté.

A fiatalok Győrben élnek, de szíve-
sen utaznak együtt. Közös „szerel-
mük” a Real Madrid labdarúgócsapa-
ta, időnként akár repülőre is ülnek,
hogy láthassák kedvenceik meccsét.

Máté jelenleg a Gyirmót gárdájá-
ban játszik és ebben az együttesben
szeretne újra NB I-ben játszani, míg
Barbi a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Apáczai karán tanul rekreáció-
szervezést és egészségfejlesztést,
ahol – ha minden jól alakul – jövőre vé-
gez. Közös életüket Győrben tervezik,
hiszen ők is vallják, hogy a jövő Győr-
ben épül!

Középpontban a labda és a bizalom

Győrben tervezik életüket
a sikeres fiatalok
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CSAK AZ ETO SPORT

Harmincegyedik alkalommal rendezték meg Győrben Közép-Európa egyik leg-
nagyobb utánpótlás kézilabdatornáját, az Audi ETO Balázs Kupát. Öt országból
90 csapat érkezett a rangos megmérettetésre. A négynapos, vasárnaptól szer-
dáig tartó nemzetközi viadalon négy korosztályban nevezhettek a fiú és a lány
csapatok, amelyek összesen csaknem 400 mérkőzést játszottak. A győri sikerek
nem maradtak el, a nyolc korosztályban hat győri csapat lett aranyérmes. A fiúk
összes kategóriájában a SZESE utánpótlás bázisához tartozó Apor csapata nyert.

„Győr továbbra is a kézilabda utánpótlás-nevelés fellegvára Magyarorszá-
gon. Külön öröm, hogy nem csak az Audi ETO lánycsapatai értek el sikereket,
a fiúk között a SZESE reménységei az Apor-iskolából mindent megnyertek.
Természetesen ezúttal is feljegyeztünk jó néhány nevet, akikkel a jövőben biz-
tosan találkozhatnak a szurkolók a felnőtt csapatokban vagy a válogatottakban”
– mondta a versenyigazgató Róth Kálmán.

Az Audi ETO Balázs Kupa Győr bajnokai: Lány D korosztály: ETO Győrszentiván,
Lány C: Kozármisleny SE, Lány B: Szombathelyi KKA, Lány A: Győri ETO KC 1, Fiú
D: GYFKKA Apor, Fiú C: GYFKKA Apor, Fiú B: GYFKKA Apor, Fiú A: GYFKKA Apor.

A Balázs Kupát ezentúl ősszel rendezik, így ebben az évben, októberben, az
őszi iskolai szünet alatt még egy torna lesz Győrben.

Lemondott Kelecsényi Ernő. Az Audi
ETO KC elnökének utódját később vá-
lasztják meg, addig a női kézilabda
klubot az elnökség irányítja. Az ETO
közleményében az áll, a szakmai
munkát ez a döntés nem befolyásolja. 

„A klub elnöksége az egyesületet
a jövőben más vezetési struktúrával,
és a klubmenedzsmenten belüli diffe-
renciáltabb munkamegosztással kí-
vánja irányítani, melyben Kelecsényi
Ernő nem kíván részt venni, és az el-
nöki mandátuma lejárta előtti lemon-
dással lehetővé teszi, hogy az elnök-
ség az új vezetési struktúra kidolgozá-
sát és bevezetésének előkészítését
már most megkezdhesse.

Kelecsényi Ernő vezetése alatt a
Győri Audi ETO KC legsikeresebb
időszakát mondhatja magáénak: két-
szer nyerte meg a Bajnokok Ligáját,
háromszor a Magyar Bajnokságot,
négyszer a Magyar Kupát, illetve két-
szer hódította el a Szuperkupát. 

Rangadó-sorozat vár a Győri Audi ETO-
ra, hiszen a lányok a következő három
hétvégén háromszor találkoznak a Fe-
rencvárossal. Először március 26-án,
szombaton 20.30-kor bajnoki meccsen
az Audi Arénában, majd a BL negyed-
döntőjében április 2-án és 9-én.

„A lányokkal megbeszéltük, hogy
nem szabad a külső körülményekkel
foglalkoznunk, maximálisan koncent-

Távozik az Audi ETO elnöke

A klub szakmai vezetését a dönté-
se nem érinti, az elnökség hamarosan
megteszi a szükséges lépéseket az új
egyesületi elnök megválasztása érde-
kében" – olvasható a Győri Audi ETO
KC közleményében. 

ETO—Fradi telt ház elôtt

rálnunk kell az edzéseken és a mecs-
cseken is. Hosszú sorozat vár ránk,
ehhez pedig a legjobb teljesítményt
kell nyújtanunk, és ezt is fogjuk tenni”
– mondta az ETO-ra váró feladatokról
Görbicz Anita csapatkapitány.

A szombati bajnoki az alapszakasz
első helyéről dönthet, a mérkőzésre
minden jegy elkelt, így több mint öt -
ezer szurkoló lesz a meccsen.

Gyôri sikerek a Balázs Kupán

Kelecsényi Ernő

Görbicz Anita vezetésével
készülnek a rangadó-sorozatra

Októberben újra összemérhetik
tudásukat a fiatalok
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Tavaszi horgászjáték

Mindenkinek köszönjük  a részvételt!

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 
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.

A Bercsényi-iskola javarészt a Győri
Audi ETO-ban kézilabdázó játékosaival
felálló csapata megnyerte a franciaor-
szági Rouen-ban rendezett középisko-
lai kézilabda-világbajnokságot.

A csapatban több olyan fiatal is sze-
repet kapott, aki már az ETO első csapa-
tában is bemutatkozott. Lakatos Rita,
Hudák Emma és Moharos Vivien neve
is ismerős lehet a győri szurkolóknak. 

A csoportmeccsek során holland el-
lenfelét 32–17-re, a katari csapatot
51–2-re, a franciát 39–15-re, a néme-

Csaknem minden korosztály vízilab-
da-válogatottja edzőtáborba vonul a
húsvéti hétvégén. A nemzeti csapatok
kapitányai ezúttal is több győri játé-
kosra számítanak.

A 2003-as korosztályban a lányok
március 26-án a budapesti Komjádi-
uszodában készülnek, a Győri VSE
színeit Dobos Csenge, Vaszari Niko-
letta és Virág Panna képviseli. A 2001-
es lányok március 25-én, Leányfalun
edzenek, ide Győrből Peresztegi
Nagy Kinga kapott meghívót. A 2004-
es fiúk március 25-én és 26-án Bala-
tonfűzfőn edzenek, a keretben ott lesz
Kovács Adrián és Szenczi Dániel. A
2003-as fiúk, Szűcs Dániellel a sora-
ikban, ugyanitt vesznek részt a felké-
szülésen. 

Gyôri vízilabdások
a válogatottakban

Világbajnok bercsényis lányok
tet 32–17-re verte a Bercsényi. A nyolc
között a horvát iskolások ellen 33–17-
es, az elődöntőben a szlovákok ellen
33–22-es, a dánok elleni döntőben pe-
dig 33–25-ös győri siker született. 

„Óriási élmény volt ez a világbajnok-
ság. A döntőt egy akkora csarnokban
rendezték, mint az Audi Aréna. Telt ház
előtt léptünk pályára. Eleinte mindenki
a dánoknak szurkolt, de aztán ez válto-
zott, a mi góljainkat is ünnepelték a né-
zők. Nagyon akartuk ezt a sikert, és egy
álmunk vált valóra a győzelemmel” –

mondta a vb-ről Lakatos Rita, az Audi
ETO 17 éves irányítója, aki már a zöld-
fehérek felnőtt csapatában is rendsze-
resen lehetőséget kap.

„Annak ellenére, hogy játékosaink
nem a legidősebb korosztályt képvisel-
ték a versenyen, nagyon magabizto-
san szerepeltünk már a csoportmérkő-
zések során is, illetve az egyenes kiesé-
ses szakaszban is meggyőző fölénnyel
tudtuk megverni ellenfeleinket” –
mondta el a lányok felkészítő tanára,
Kun Attila testnevelő edző.

Lezárult a Győr Plusz Média és az Aniversum
Horgászcentrum közös játéka. A pályázók-
nak három, a horgászáshoz kapcsolódó kér-
désre kellett helyesen válaszolniuk. A meg-
fejtések ellenőrzését követően, a szerencse
Póczi Róbertnek kedvezett. Sporttársunk
szerdán át is vette az Aniversum Horgász-
centrum üzletvezetőjétől, Kisné Gaál Edittől
azt a tízezer forint értékű ajándékcsomagot,
amely etetőanyagokat, DIP-eket és adaléko-
kat tartalmazott. Nyertesünk javarészt a Mo-
soni-Dunán horgászik, főleg ragadozó ha-
lakra. Fogott már húszkilós harcsát és tízki-
lósnál nagyobb süllőt is.

eredményhirdetés

Játékunk szakmai zsűri bizottsága
a horgászmódszerekhez kapcsoló-
dó kérdés lehető legrészletesebb
megválaszolásáért Szigeti Lászlót
különdíjban részesítette, nyeremé-
nye szintén egy ajándékcsomag.
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A Hexrúd vagy trapézrúd nagyon jó al-
ternatív megoldást nyújt a Deadlift (fel-
húzás), guggolás gyakorlatokhoz. Kiin-
duló helyzete azért kedvező, mert a rúd
tömegközéppontja közelebb van a tes-
tedhez, ezáltal derékkímélőbb.

Vegyél fel egy csípőszéles pozíciót
a trapézrúd közepében, lábfejeid néz-
zenek előre. Térd a lábfej mögött ma-
radjon, karok a markolat közepén he-
lyezkedjenek el. Hátad a gyakorlat köz-
ben VÉGIG egyenes maradjon egé-
szen a kiinduló helyzettől a gyakorlat
végrehajtásán át a súly letételéig! Fej

Kíméld a derekad!
a törzs meghosszabbítása maradjon!
Fontos, hogy a rúd vízszintesen he-
lyezkedjen el a talajon, ne billenjen
előre vagy hátra. Edzéstipp: Ha meg-
fordítod a rudat, és a talajhoz közeleb-
bi markolatot használod, mélyebb po-
zícióból (felhúzó magasságból) indí-
tod meg a gyakorlatot. Amennyiben
szeretnéd biztonságosan és hatéko-
nyan használni az eszközt, keress
meg és kérd bátran segítségemet!

Nagy Richárd
személyi edző

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tavaly rendezte meg először a Víz Vi-
lágnapján az első gátőrfutást Győrben. A hagyományt folytatva, idén is ezen a
napon rajtolt a mezőny a püspökerdei töltésnél. A rendezvény egyik fő célja az
volt, hogy a szervezők, versenyzők kifejezzék tiszteletüket a gát-, meder- és
csatornaőrök előtt, akik természetes vizeink és vízkincsünk legjobb ismerői.
Öt kategóriában hirdettek győztest.

Női 2 km: 1. Mezei Melinda, 2. Szilbekné Molnár Katalin, 3. Szalay Éva. Férfi
2 km: 1. Lakó Dominik, 2. Krizsán Zsolt, 3. Bognár Lehel. Gyerek 2 km-es ka-
tegória: 1. Németh Márton, 2. Nagy Réka, 3. Szabó Rebeka Dóra. Női 10 km:
1. Horváth Panni, 2. Konczné Nagy Andrea, 3. Orosz Katalin. Férfi 10 km: 1. Ta-
kács Dávid, 2. helyezett: Palsa Ferenc, 3. Keresztes Nagy Gábor.

Gátôrfutás a Víz Világnapján
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

Húsvéthétfőn egész napos tréfás programokkal és
mókás kalandokkal mindenkit szeretettel vár a győri
Xantus János Állatkert. A húsvéti nyuszi kincskere-
sésre csábít minket az idén! Betűkkel díszített szí-
nes tojásai különleges helyeken lapulnak, aki nyitott
szemmel jár az állatkertben, felfedezheti mind a tí-
zet. Érdemes szemfülesnek lenni, mivel ajándékot
kap, aki a tojásokon lévő betűrejtvényt megfejti.

Az állatkertben kalandozva, több állomás várja a
játékos kedvűeket, melyek teljesítésével egyre gyűl-
nek majd a vidám tavaszi élmények. Megéri kiállni
a próbákat, megfejteni a rejtvényt, hisz a játék örö-
me mellett a jutalom sem marad el.

Ezen a napon nyulak népesítik be kisházunkat, avagy
megnyitja kapuit a Nyúlváros. A megyeszékhely neveze-
tességeit bemutató „makett város lakóit" minden láto-
gatónk megsimogathatja, továbbá különböző nyúlfajtá-
kat is megismerhetnek. A fajtabemutató keretében az
oroszlánfejű törpenyúltól kezdve az óriásokig több vál-
tozat képviselőit is megtekinthetik az érdeklődők. Új ál-
latokat is láthatnak a látogatók, a kis emucsibéket. 

Kézműves asztalainkon különleges díszek ké-
szülnek egy kis meglepetéssel fűszerezve.

Hímes tojást rajzolunk, ami a nap végén varázs-
latosan átalakul egy közös műalkotássá. Ezt majd
egész tavasszal megcsodálhatja mindenki, aki az ál-
latkertünkbe látogat. 

A másik asztalnál nyuszikalap készül, ha a ren-
dezvényünk alatt viseled, részese lehetsz egy közös

Húsvéti mulatság az állatkertben

fotózásnak (11.30–17.00), ami az állatkertünk hon-
lapját fogja ékesíteni.

A nap folyamán több etetést is megtekinthetnek
az érdeklődők: 10.15-kor először a csimpánzok reg-
geliznek, majd a mókusmajmok, csuklyásmajmok,
ormányos medvék etetését figyelhetik meg az ér-
deklődők egészen 15 óráig, ekkor a tapírok falato-
zásával zárul a látványos sorozat. Etetések időpont-

ja: 10.15 – csimpánz, 11.00 – ormányos medve,
12.00 – apella, 14.00 – saimiri, 15.00 – tapír.

Aki pedig a nap folyamán mindenkit tájékoztat a
programokról, az a vidám nyuszi lesz, aki locsoló-
vers hallatán, ajándékokkal és információval hal-
mozza el a nagyérdeműt. A rendezvény az állatkert
aktuális jegyáraival látogatható!

További információ: www.zoogyor.com

Rajzaitokkal segítsetek Kuka Bercinek,
hogyan teremthet magának meleg otthont
korszerû és természetbarát módon.

Ne feledjétek: a távfûtés
környezetbarát, biztonságos 
és kényelmes!

Ezzel kapcsolatban várjuk
2016. április 5-ig
rajzaitokat, színesen, ötletesen!
Korcsoportok: 6–10 éves,
11–14 éves és 60+ korosztály.

A pályázat részleteirôl
a gyorszol.hu oldalon
tájékozódhattok!

Rajzpályázat
Távhőszolgáltatás Napja, 2016 

A Gyôr-Szol Zrt. a Távhőszolgáltatás Napja, 2016
alkalmából rajzpályázatot hirdet!

várnak 

Szuper
nyeremények

rátok!!!

CREATIVE
Nyári Tábor

napközis (8-16 óra)
június 20. 1. turnus • augusztus 15. utolsó turnus

7-12 ÉVESEKNEK

ETO Park 1. emelet – Élmény Sziget

19.900 Ft/fo
testvéreknek és több turnus foglalása esetén 

17.500 Ft/fo
játszóház, kézmuves foglalkozás, napi étkezés

,,

Infó, jelentkezés: 96/815-907 • cemj2016@gmail.com
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,,


