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Táj a télben
Továbbra is fagyos napok várnak ránk
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Autóban az ember

A fagyos időjárás és az extrém hideg
az állatkert lakóinak is különleges idő-
szak. Minden lakónknak kialakítot-
tunk alvóhelyet, ami téli szállásnak is
tökéletes. Sokak, fűtött „full extrás”
házban vészelik át a telet, ahonnan
boldogan kijárnak egy kis mozgás
kedvéért. A gondozóink mindent
megtesznek, hogy gond nélkül, bol-
dogan teljenek ezek a rövid zimankós
napok.

A csimpánzházban sem áll meg az
élet, a csapat meleg teát, mézet és vi-
taminokat is kap, hogy egészségesen
várhassák a távolinak tűnő tavaszt. Ők
most nem használhatják a kifutójukat,
mivel a védelemként használt tó befa-
gyott, így könnyebben kijuthatnának
az elkerített területükről. De nem ma-
radnak le semmiről, mert a gondozóik
jég és hó formájában beviszik nekik a
telet, hogy a ritka újdonsággal a há-
zon belül is játszhassanak.

Sokan gondolják, hogy a zord kö-
rülmények miatt, ilyenkor az állatok
sem láthatóak, inkább a házaikba hú-
zódnak az időjárás elől. Főleg a trópu-
si vagy melegebb éghajlaton honos
fajtáknál terjedt el ez a köztudatban.
Ezért is érdekes, ahogy erre rácáfol-
nak a parkban élők. A hideg ellenére,
nagyon sok lakónk szívesen tartózko-
dik kint a szabad ég alatt, boldogan és
kíváncsian figyelve a ragyogó téli kifu-
tót. A tigrisek kimondottan szeretik a

Nemcsak a szigetközi kárókatonák
dézsmálják a halakat a Rába-torokban
– mondta el Alexay Zoltán nyugalma-
zott főiskolai tanár, a Szigetköz szakér-
tője, természetfotós, amikor arról kér-
deztük: honnan érkezhettek a folyók
összefolyásánál összegyűlt, halakra „va-
dászó” madarak. A horgászok csúzlival
és állítólag légpuskával is sikertelenül
próbálták elriasztani őket.

A kárókatona úgynevezett szürke zó-
nás madár, engedéllyel ritkítható, tud-
tuk meg a szakembertől, aki szerint
északról, vélhetően távolabbi vidékek-
ről repültek a városba ezek a madarak.
A kárókatona halakkal táplálkozik, de
megsebzi vagy elpusztítja azokat is,
melyeket súlyuk, méretük miatt nem
tud fölemelni. Mindamellett erre a ván-
dorló madárra sem kell haragudni, hi-
szen saját fenntartása érdekében, ter-

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Zimankó az állatkertben
„téli sportokat”, rendszeresen futó- és
birkózóversenyt rendeznek. A zebrá-
kat és az antilopokat sem kell félte-

nünk, szívesen járják be ilyenkor is a
tágas területük minden zugát. A be-
nett kenguruk fürgén ugrándoznak a
hóban, kedves látványt nyújtanak,
ahogy egymást ölelgetve élvezik a rit-
ka napsütéses pillanatokat. Bár na-
gyon szemfülesnek kell lennünk, ha a
fehér egyedekben szeretnénk gyö-
nyörködni a havas tájban. Sok sikert a
keresgéléshez!

mészetes táplálékként fogyasztja a ha-
lakat, fogalmazott Alexay Zoltán.  

Megtudtuk, a Szigetközben két is-
mert fészkelő helyük van: egyik a Baga-
méri-ágban, a másik Cikolaszigetnél.
Ezenkívül a Kis-Balatonon, a Velencei-
tónál és a Hanságban is élnek, föltételez-
hető azonban, hogy most távolabbról is
érkeztek a városba.  A halállományban
itt azért okozhatnak az átlagosnál is na-
gyobb károkat, mert a Rába-torok ren-
dezése, medermélyítése miatt kedvező
helynek ígérkezett a halak „elvermelésé-
re”. A kialakult jég miatt nem jut elegen-
dő táplálék a kárókatonáknak, ezért ad-
dig jöttek, míg olyan vízfelületet nem ta-
láltak, ahol hozzáférnek a halakhoz. 

Az elmúlt napokban egyébként a
rendőrség engedélyével többször lőt-
ték őket, s úgy tudjuk, további ritkítá-
sukat is tervezik.

Kárókatonák dézsmálják
a halakat a gyôri folyókon



Ezt az állami támogatást az veheti
igénybe, aki legalább féléves magyar-
országi munkaviszonnyal rendelkezik.
Ha a kedvezményekre jelentkező pár
mindkét tagja külföldön keresi a ke-
nyerét, akkor ez a lehetőség számukra
nem elérhető. 

Meglévő gyerekek esetében az élet-
társi kapcsolat elegendő, de gyermek-
vállalás esetén házastársi közösség
szükséges, s az is feltétel, hogy a pár
egyik tagja ne legyen idősebb negyven -
évesnél. Meglévő gyermek esetében
az ő életkora számít, a család abban az
esetben juthat a CSOK által kínált ked-
vezményekhez, amennyiben a gyerek
25 évesnél nem idősebb.

Búza Tímea szerint a kereslet függ-
vényében a társasházi lakásárak az
idén tovább nőhetnek Győrben. A pa-
nelek árában azonban a stagnálás érzé-

kelhető. Egy 55 négyzetméteres panel-
lakás már 13-14 millió forintért megvá-
sárolható. A 68 négyzetmétereseket 15
millió körüli áron lehet eladni, nyilvánva-
lóan nem mindegy, hogy melyik város-
részben van az ingatlan. Népszerűek a
kicsi, az egy plusz egy szobás, 40-45
négyzetméteres lakások, ilyeneket átla-
gosan 12-13 millió forintért lehet venni,
ha éppen van a piacon. 

Az új társasházak annál drágáb-
bak, minél közelebb találhatóak a Bel-
városhoz. A legtöbbe a Duna közelé-
ben, a Révfaluban épített otthonok ke-
rülnek, a négyzetméterárak ott elérhe-
tik a 420 ezer forintot is. Nádorváros-
ban 360-400 ezer forintért kínálják a
lakások négyzetméterét, Vízivárosban
350-380, Szabadhegyen 340-350, a
Szitásdombon 280-300 ezer forintot
kell fizetni egy négyzetméterért. 

Lényeges változás, hogy míg ko-
rábban szívesebben vásároltak a csa-
ládok szerkezetkész házakat, ma
egyértelműen a kulcsrakész otthono-
kat keresik.

Továbbra is népszerűek a győrújba-
ráti ingatlanok, az oda költözők 260
ezer forintos négyzetméterárakra szá-
míthatnak. Egyre többen szeretnének
kis családi vagy ikerházba költözni.
Győr közelében Újfalun és Győrzámo-
lyon egy 80 négyzetméteres ikerház
22-23 millió forintba kerül. 

A CSOK megjelenése és kiterjeszté-
se előtt még az volt Győrben a gyakorlat,
hogy az Audihoz vagy más céghez az or-
szág távolabbi részéről érkező családok
panellakást vettek, most viszont már ők
is inkább a téglaépítésű társasházakat
keresik. Vannak olyan projektek, ame-
lyek bizonyos feltételek esetén már 1-2
millió forintból elindíthatóak a CSOK jó-
voltából – tájékoztatott Búza Tímea. 

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az élénk kereslet miatt az idén
várhatóan tovább emelkednek
a lakásárak Győrben, a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény
(CSOK) népszerű, sokaknak te-
remti meg az önálló otthonhoz
jutás feltételeit.

Sietni kell annak, aki még az idén új tár-
sas- vagy ikerházba akar költözni Győr-
ben – tudtuk meg Búza Tímeától, az
Édes Otthon ügyvezetőjétől, aki hitel-
specialistaként is segíteni tudja a lakás-
keresőket. Elmondta: a CSOK kiterjesz-
tése jó lehetőségeket nyújt azoknak,
akik új otthont szeretnének, vagy hasz-
nált, kisebb lakásuk helyett nagyobbat
és igényesebbet vásárolnának.

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Pörög a lakáspiac Gyôrött, 
sokaknak segít a CSOK

Egy társadalom állapotát mutat-
ja, hogy képes-e segíteni a kevés-
bé szerencsés, a létezés sokszor
elviselhetetlenségével harcoló,
vagy abba belenyugvó társain. A
rég nem tapasztalt hideg időjá-
rás sokak jóérzését előhívta, s a
szabadfogas kezdeményezésre
gyűltek a fogasok és a meleg hol-
mik a tereken, Győrben is. A do-
minóhatás aztán olyannyira el-
indult, hogy néhány napja újabb
társadalmi megmozdulásra biz-
tatnak a nagy sikerű mozgalom
megálmodói: ha valaki többet fő-
zött vagy vásárolt a kelleténél, és
a felesleget nem szeretné kidob-
ni, tegye dobozba, és vigye el a
legközelebbi szabad fogashoz.
Munkám során az elmúlt évek-
ben több hajléktalanná vált em-
bert megismertem, arcot kaptak
a számok, azok, akiket gyakran
szenvtelenül, rászorulókként
emlegetünk. Például találkoz-
tam Ervinnel, aki a sínek mellett
lakik, amikor pedig nincs ott-
hon, gyalog járja a Nyugat-Du-
nántúlt. Megismertem egy férfit,
aki általában egy óvoda melletti
padon tanyázik, hogy legalább
messziről láthassa legkisebb
gyermekét. Jártam egy Győr
melletti erdőben is, ahol összetá-
kolt sátorban él egy pár, és csir-
kecombot ehettek karácsonykor,
mert vittek nekik a szociális
munkások. Persze nem csak a
garázsok oldalában, padokon,
bokrokban, elhagyott, romos
épületekben élők akasztottak le
kabátokat szabadon az elmúlt
hetekben, hanem olyanok is,
akik a házfalak mögött fáznak és
szélmalomharcnak érzik a min-
dennapok megpróbáltatásait. 
Azokon túl, akik önhibából kerül-
tek a társadalom peremére, olya-
nok mellett is elsétálunk, akiknek
esélyük sem volt a „normális”
életre. Mert az az idea nem létezik,
hogy mindenki egyenlő eséllyel
indul az életben, aki ebben hisz, az
valószínűleg nem éhezett, és nem
kellett elviselnie azoktól a legna-
gyobb bűnöket, akiknek a legjob-
ban kellett volna, hogy szeressék.
És ha nincs megfelelő alap, a ház
is összeomlik, s csak ritkán nő a
romokon dísznövény.

Zoljánszky Alexandra

Peremvidék

A CSOK gyermekvállalásra is ösztönöz
Eddig összesen 34.500 család vette igénybe a családi otthonteremtési
kedvezményt a tavaly júliusi bevezetés óta, ami összesen 81,5 milliárd
forintos támogatást jelent – mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős
államtitkára, a támogatás eredményeit összegző tájékoztatón. 
A kormány képviselője kiemelte, a CSOK népszerűségének folyamatos
növekedését jól mutatja, hogy a novemberi lezárt adatok szerint újabb
10 százalékkal bővült a támogatottak köre. Novák Katalin hangsúlyozta
továbbá, hogy a tízmillió forintos vissza nem térítendő támogatást meg-
kapók 82 százaléka vállalt előre gyermeket, ami jól mutatja, hogy a CSOK
az otthonteremtés mellett a gyermekvállalást is képes ösztönözni.
A kabinet szeretné, ha a magyar családok is éreznék, hogy Magyarország
erősödik, ezért a következő évben több pozitív változás is történik az érde-
kükben – fejtette ki az államtitkár, kiemelve, hogy a 2017-es költségvetés-
ben minden eddiginél nagyobb, összesen 211 milliárd forintos, felülről nyi-
tott keret áll rendelkezésre az otthonteremtési programra. Mindez azt jelenti,
hogy Magyarország jövőre az OECD-átlag közel kétszeresét, a GDP 4,7
százalékát fordítja a családok támogatására – tette hozzá.
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•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Turisztikai Bál 
2017. február 18-án 18 órától. Jegyet venni,

tombolatárgyat ajánlani még lehet. A tombola
árusításából befolyó összeget hagyományosan

jótékony célra fordítják.

Busz indul a GastroPan Szakkiállításra,
Nagyszebenbe. Jelentkezési határidő: február 3.

Házkezelőknek
január 24-én:
Hitelkonstrukcióval
támogatott lakóépületek
energetikai felújításai

Vállalkozz digitálisan! 
Győri Információs Nap január 26-án.

Regisztráció www.vallalkozzdigitalisan.hu 

XV. Kézműipari
Tagozati Bál
január 28-án 18 órától. Jegyet 
venni, tombolatárgyat ajánlani
még lehet. A tombola árusításából 
befolyó összeget hagyományosan
jótékony célra fordítják. 

Könyvelői Klub
január 31-én. Kamarai tagoknak 

a részvétel kedvezményes.

„Itt az IT”
Informatikai megoldások KKV-knek február 2-án.
Pályázati lehetőségekről, kézzel fogható gyakorlati
informatikai megoldásokról

A hideg időjárás sem befolyásolja a győri „hulladék-
kommandó” tevékenységét, a téli hónapokban is
folytatják az ellenőrzéseket. A Győr-Szol Zrt. bizton-
sági csoportjának megbízott munkatársai az elmúlt
egy hónapban közel húsz alkalommal végeztek cél -
ellenőrzéseket az illetékes hatóságokkal – a közte-
rület-felügyelettel és a rendőrséggel – közösen, me-
lyek keretében ellenőrizték az egy-egy szelektív hul-
ladékgyűjtő sziget, vagy illegális hulladéklerakó hely
környezetében zajló eseményeket. A csoport folya-
matosan kap segítséget a lakosságtól is, így az el-
lenőrzések helyszínét a területek fertőzöttségével
kapcsolatosan beérkezett információk elemzésével,
értékelésével határozták meg. Ennek is köszönhető,
hogy az elmúlt évben nagy számban érték tetten
azokat, akik felelőtlen módon akartak megszaba-
dulni a hulladéktól. 

Az adventi időszakban a belvárosi szelektív hul-
ladékgyűjtő edények körül adódtak gondok, több
vállalkozás is ezek használatával próbált megszaba-
dulni az üzlet működése közben felgyülemlett cso-
magolóanyagtól és egyéb szeméttől. Köszönhető-
en a kommandó éberségének, ezt a gyakorlatot si-
került felszámolni, az illegálisan hulladékot lerakó
vállalkozásokat megtalálták, annak felelős vezetőit
a közterület-felügyelet pénzbírság fizetésére köte-
lezte. Vízkereszt után jó néhány olyan elkövetőt is si-
került tetten érni, akik a nem kijelölt helyen próbál-
tak megszabadulni a karácsonyfáiktól, illetve a kije-
lölt helyekre nem fenyőt, hanem egyéb hulladékot
próbáltak lerakni.   

Összességében az elmúlt esztendőben meg-
duplázódott a megbírságolt szabálytalankodók

Új fejezetet nyitott történetében
a Rába Csoport. A legújabb fej-
lesztések révén, a tervek szerint
minden második-harmadik euró-
pai tehergépjármű a Rábánál
gyártott mellső tengellyel gördül
le a szerelőszalagokról.

A vállalat közgyűlése már
2016-ban jóváhagyott egy jelen-
tős értékű technológiafejlesztő
és kapacitásbővítő beruházási
programot a futómű üzletágra. A
fejlesztés célja a kulcstermékek
előállításának és versenyképes-

Kétszer annyi szemetelôt büntettek
száma, így 2016-ban a közterület-felügyelettől
405 alkalommal kaptak jelentős összegről csekket
az elkövetők. Tavaly a csoport 416 esetben végzett
és dokumentált helyszíni ellenőrzést, melyek so-
rán 149 esetben illegálisan elhelyezett hulladék
ügyében intézkedtek, 14 alkalommal szelektív hul-
ladékgyűjtő sziget fosztogatását akadályozták

meg, 323 esetben illegális hulladéklerakást doku-
mentáltak. A Győr-Szol biztonsági csoportjának
munkatársai illegális hulladék lerakása, szelektív
sziget fosztogatása és szabálytalan hulladék elhe-
lyezése kapcsán 397 alkalommal kezdeményeztek
hatósági intézkedést.

Elismerték a leköszönô vezetôket
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara működésének két meghatározó szemé-
lye Mihalicz Antal, a kamara korábbi elnöke és Dinnyés Előd, a kamara korábbi titkára a tavalyi év vé-
gén elköszönt a szervezettől. Mindketten több mint egy évtizedig töltötték be tisztségüket.

A volt kamarai vezetőket Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke tüntette ki. Dinnyés Elődnek
a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Gazdasági Tagozata elismerését adta át az elnök,
míg Mihalicz Antal a kamara és a megyei önkormányzat közötti korrekt és eredményes együttműkö-
désért mondott köszönetet Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérme átnyújtásával.

Újabb fejlesztések a Rábánál
ségének növelése, technológiá-
jának modernizálása, valamint a
hatékonyság és a minőség javu-
lása mellett a kibocsátási meny-
nyiség növelése. A fejlesztések fi-
nanszírozását segítendő, a Rába
a fenti programot kiegészítette
másik két üzletágával, összesen
egy 12,4 milliárd forint értékű
projekttel, és sikeres pályázatot
nyújtott be a kormány által meg-
hirdetett, nagyvállalatokra sza-
bott beruházási támogatási
programjára. Az elnyert támoga-

tás mértéke leányvállalatonként
és telephelyenként eltérő mérté-
kű, 25 és 35 százalék közötti.

A technológia modernizálása
mellett a program tartalmazza a
kapcsolódó infrastrukturális, logisz-
tikai és szerszámozási fejlesztése-
ket is. A megvalósítás első lépése -
ként aláírták a szükséges berende-
zések és eszközök beszerzésére irá-
nyuló szerződéseket. A beruházá-
sok során a Rába piaci részesedése
és a globális járműiparban betöltött
szerepe tovább erősödik.
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KEDVEZMÉNY

Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban

Ráadás decemberi 

januárban!

MINDEN
gyermek, nôi és férfi

RUHÁZATRA
engedmény

%

szerző: koloszár tamás
fotó: sajtófotó

Az Audi Hungaria Zrt. 1.926.638
gyártott motorral sikeresen zár-
ta a 2016-os üzleti évet, az el-
múlt esztendőben pedig 122.975
autó gördült le a sorról – közölte
Lőre Péter, a győri Audi kommu-
nikációs igazgatója.

Elmondta, ezzel a jelentős termelési vo-
lumennel az Audi Hungaria a 2016-os
évben megőrizte stabilitását és továbbra
is az Audi Konszern egyik legfontosabb
gyártóbázisa. A prémium minőség a
győri gyár alapelve: az Audi TT RS már-
ciusban megkapta „Az év innovációja” ki-
tüntetést. A díjazott autó motorja egy 2.5
literes 400 lóerős öthengeres TFSI mo-
tor, amely 2016-ban már hetedik alka-
lommal érdemelte ki az „Év Nemzetközi
Motorja” címet. Jelenleg 11.631 munka-
társ dolgozik az Audi Hungariánál.

„2016-ban konzekvensen követtük
termelékenységi, stabilitási és innovációs
céljainkat, és számos kihívás ellenére –
mint például új termékfelfutások a jármű-

Audi Hungaria: közel kétmillió motor,
több mint százezer autó és egy kisvárosnyi ember

és motorgyártásban –, magas szintű ter-
melési volumennel zártuk az évet. Örülök,
hogy nagyszerű jubileumok mellett új
modellek, így az Audi TT RS sorozatgyár-
tását is elkezdtük. Kiemelkedő esemé-
nyeink között könyveljük el a harmincmil-
liomodik motor és az egymilliomodik au-
tó gyártását”, fogalmazott Peter Kössler,
az igazgatóság elnöke, aki 2015. október
elsején vette át a gyár vezetését.

„Az Audi Hungariánál számos új, in-
novatív megoldást vezettünk be, ame-
lyek a jövőben okos gyártást tesznek
lehetővé. Vállalatunk jövőképe kiváló,
és én továbbra is számítok munkatár-
saink elhivatottságára és lojalitására”
– folytatta Peter Kössler.

A motorgyártásban az elmúlt üzleti
évben 1.461.618 négyhengeres Otto-,
illetve dízelmotor, valamint 9.113 öt-
hengeres Otto-motor készült. Ezenkí-
vül 418.207 hat-, 37.700 nyolc-, illetve
tízhengeres motor hagyta el a gyártó-
sort. Az Audi Hungaria 2016-ban hat
különböző Otto-, illetve öt különböző dí-
zelmotor-variánst gyártott 63 kW (86
LE) és 449 kW (610 LE) teljesítményin-
tervallumban. A győri motorgyártás a

Volkswagen Konszern mintegy 30
járműgyártó telephelyének szállít mo-
torokat három kontinensen.

A járműgyártásban összesen
122.975 autó készült, ebből 21.562

Audi TT Coupé, 5.324 TT Roadster,
81.060 A3 Limousine és 15.029 A3
Cabriolet. Az RS modellek, amelyek-
ből összesen 1.091 készült, 2016-ban
debütáltak csakúgy, mint a megújult
Audi A3 Limousine és A3 Cabriolet.

Az elektromobilitás megérkezett az
Audi Hungariához. 2018-tól Győrben
készülnek az elektromos motorok az

Audi Konszern elektromos járművei-
hez, ezzel a jövőben bővül a vállalat je-
lenlegi motorválasztéka.

Az E-motorok gyártásához szüksé-
ges kompetenciaközpont már fel-

épült, a sorozatgyártás előkészületei
folyamatban vannak. 

Az Audi Hungariánál a jövőben egy
újabb modell, az Audi Q3 gyártása kez-
dődik. Ehhez egy 80.000 négyzetméter
nagyságú új karosszériaüzem létesül.
Az első berendezéseket 2017. március
elején telepítik, összesen mintegy 700
robot fog tevékenykedni ott. 

szerző: gy. p. 
fotó: o. jakócs péter

Győrben már csak 33-34 napot kell
várni egy szürkehályog-műtétre, a
várólista rövidebb, mint Nyugat-
Európa több országában – mond-
ta dr. Pesztenlehrer Norbert osz-
tályvezető főorvos a szemészet
egynapos sebészeti részlegének
átadásán, a megyei kórházban. 

Huszonhárommillió forintból, a kór-
ház egyik beszállító partnere, a Pre-
med Pharma Kft. támogatásával, egy
új műtőasztallal és tizenkét, ággyá ala-
kítható pihenőszékkel bővült a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház szemé-
szete – jelentette be dr. Tamás László
János főigazgató. A szembetegek
nagy többsége kezelhető az egyna-
pos ellátás keretében. Ennek a korsze-
rű feltételeit teremtették meg a mos-
tani fejlesztéssel, tette hozzá.

Pesztenlehrer Norbert főorvos sze-
rint egy évben négyezer beteget lát el

Rövid várólista, egynapos sebészet
a szemészeten

az osztály, közülük háromezren szorul-
nak szürkehályog-műtétre. A beavat-
kozás várólistája az egész régióból
Győrben a legrövidebb, jobb a nyugat-
európai átlagnál is.  

Arra a kérdésünkre, hogy milyen
műtéti technikával végzik a beavat-
kozást, az osztályvezető elmondta:

modern eljárás keretében, ultra-
hanggal törik össze a beteg lencsét,
a műtéti technika kíméletes és gyors
gyógyulást eredményez. Az operáció
során nem az elégséges, hanem az
optimális megoldást választják,
szükség esetén speciális lencsét
kap a rászoruló beteg.
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2017 januárjában többféle,
OKJ‐s szakmai végzettséget adó oktatásra várja 

16–99 éves korig a jelentkezőket!
A képzési kínálatról,

a jelentkezés feltételeiről információ
a www.gymszc.hu weboldalon,

a Győri Műszaki Szakképzési Centrum
facebook oldalán található,

és a 06‐20/357‐6365 telefonszámon
kérhető.

INGYENES FELNŐTTOKTATÁS!Einladung

Jegyvásárláshoz kapcsolódó információ
Jegyár: 10.000 Forint/fŐ
(Mely tartalmazza az esti és éjféli svédasztalos
vacsorát, valamint egy pohár pezsgŐt.)
Jegyeladás: Audi Hungaria ÁMK, gazdasági iroda
(Általános iskola épülete, 1. emelet)
naponta 8–16 óráig
Jegyek csak elŐvételben január 31-ig 
vásárolhatók.

Meghívó

ORT: Sporthalle Audi Hungaria Schule,
Bácsai Straße 55 Győr

HELYSZÍN: Audi Hungaria ÁMK
sportcsarnok, Bácsai út 55. Győr

TERMIN: 18. Februar 2017, 19 Uhr IDŐPONT: 2017. február 18., 19 óra

BALLERÖFFNUNG:
Volkstanzgruppe Edelweiss aus Moor

BÁLI MEGNYITÓ: Edelweiss Móri
Német Nemzetiségi Táncegyüttes

MUSIK: Tarianer Spitzbuam ZENE: Tarianer Spitzbuam Zenekar

Information zum Ticketverkauf
Preis: 10.000 HUF pro Person

(inklusive Abends- und Mitternachtsbuffet,
sowie ein Glas Sekt)

Verkauf: Audi Hungaria Schule, Wirtschaftsbüro
(Grundschulgebäude, 1. Etage)

täglich von 8 bis 16 Uhr
Karten sind nur im Vorverkauf

bis 31. Januar erhältlich.

Wir würden uns freuen, Sie als Gäste begrüßen zu dürfen!
Reméljük, vendégeink között köszönthetjük Önöket!

Die Audi Hungaria Schule lädt 
Sie und Ihre Begleitung recht 

herzlich zum Schwabenball,
der das erste Mal an der Schule 

organisiert wird, ein.

Az Audi Hungaria ÁMK
sok szeretettel meghívja Önt 
és kísérőjét az első alkalommal
megrendezésre kerülő
sváb bálra.

Az Audi Hungaria ÁMK 2017 szeptem-
berében kereskedelmi szakképzési
tagozatot indít.

A győri Audi Hungaria Általános Művelődési
Központ eddig óvodának, általános iskolá-
nak és gimnáziumnak adott otthont. Azon-
ban a 2017–2018-as tanév kezdetével az in-
tézmény képzési kínálata szakképzési tago-
zattal bővül.

Az új tagozaton 2017. szeptember 1-jén
„Idegennyelvű kereskedelmi és ipari ügyinté-
ző”-képzés indul. A német minta alapján be-
vezetendő duális szakmai képzés túlnyomó-
részt német nyelven folyik, és két helyszínen
– egyrészt az Audi Hungaria ÁMK-ban, más-
részt pedig a régió egyes szakképző vállala-
tainál – történik. Erre a 2016 óta OKJ-akkre-
ditált kereskedelmi szakképzésre érettségi-
vel és kitűnő német nyelvtudással, valamint
különös elhivatottsággal rendelkező fiatalok
jelentkezhetnek.

A régió jövőbeni munkaerőigényének biz-
tosítása olyan kiemelkedően fontos feladat-
kör, amelyben az Audi Hungaria ÁMK a két-
nyelvű duális szakképzés bevezetésével is
szerepet kíván vállalni. A képzés időtartama
két év. Az itt szerzett képesítés németországi

Új OKJ-s szakképzés
indul a régióban

elismertetésére is lehetőség nyílik. Ezen ké-
pesítés továbbá ideális felkészítést nyújt ké-
sőbbi duális gazdasági tanulmányokra –
akár németországi egyetemeken is.

Az első évfolyamra vonatkozó pályázati
időszak 2016. december 1-jével vette kezde-
tét és 2017. február 15-ig tart.

Az új szakképzéssel, valamint a pályázati
folyamattal kapcsolatos további információ
az Audi Hungaria Általános Művelődési Köz-
pont honlapján (www.audischule.hu) a
„Szakképzés” címszó alatt található. (x)

Érdekes helyzet állt elő azoknál a diákoknál, akik szeptembertől a
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnáziumban kezdenék meg
tanulmányaikat. Azoknak a nyolcadikosoknak ugyanis, akik a közép-
iskolába szeretnének jelentkezni, a Pálffy Miklós Kereskedelmi és
Logisztikai Szakgimnáziumába kell beadniuk a továbbtanulási je-
lentkezési lapot. Ennek oka, hogy azok a szakok, amik a Móra-isko-
lában indulnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési Cent-
ruma hirdeti meg, az említett szakiskolán keresztül.

A Pálffy-iskola informatika-rendszerén keresztül lehet tehát jelent-
kezni a nyomdaipari-szakgimnáziumi és a sport-szakgimnáziumi kép-
zésekre. A Móra-iskola honlapján minden részletet megtudhatnak az
érdeklődők. A középiskolai jelentkezési határidő február 15.

A Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási
Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző
Iskolája január 27-én 12. alkalommal rendezi meg a Fizika napját,
melynek témája idén a hullám. A rendezvény célja, hogy közelebb
hozzák a diákokhoz a természettudományos tantárgyakat. Sze-
retnék a figyelmet ráirányítani arra a sok érdekes, meglepő infor-
mációra, jelenségre, melyeket e tantárgyak rejtenek. A látogatók
ezúttal is játékos kísérletekben tehetik próbára fizikai és szellemi
erejüket, érzékszerveiket, alkothatnak és gondolkodhatnak. 

Negyvennél több párhuzamosan működő helyszínen a diákok mu-
tatják be, magyarázzák a kísérleteket, jelenségeket a látogatók interak-
tív közreműködésével. Megismerhetik a fény kettős természetét, a re-
zonanciakatasztrófákat, a hullámok jelenlétét a különböző területeken.

Felvételi a Mórába,
egy kis kerülôvel

Hullámok a Fizika napján
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Január 22. szimbolikus dátum a
magyar kultúra szempontjából,
hiszen Kölcsey Ferenc ezen a
napon tisztázta le a Himnusz
kéziratát. A városi ünnepségen
a Győr Művészetéért és a Győr
Közművelődéséért díjakat is át-
adták a Richter Teremben.

„Amikor a magyar kultúráról beszé-
lünk, tulajdonképpen egy egész uni-
verzum tárul fel előttünk. Történelmi
cselekedeteink, nagy alakjaink, felta-
lálóink és találmányaik, népművésze-
tünk, hagyományos táncaink, zenénk,
nyelvünk, nótáink, gasztronómiánk, a
hungarikumok és a vicceink mind épí-
tőkövek ebben a hatalmas értékrend-
szerben, amit a kultúránknak neve-
zünk” – fogalmazott köszöntőjében
Radnóti Ákos alpolgármester. El-
mondta: „Győrben szerencsés hely-
zetben vagyunk, hiszen pezsgő kultu-
rális élet vesz körül minket. Nem vélet-
len, hogy a város készül a 2023-as Eu-
rópa Kulturális Fővárosa cím pályáza-
tára is. Őszintén úgy gondoljuk, hogy
Győr értékei érdemesek arra, hogy

Baross Gábor mellszobrát, Kelemen Márton alko-
tását, 1979-ben állították fel a győri vasútállomá-
son. 2014 végén eltűnt megszokott helyéről, tavaly
november óta azonban újra láthatjuk megtisztítva,
felújítva az eredeti helyén. A szobrot a Baross Tár-
saság kezdeményezésére a Magyar Államvasutak
saját költségén tetette rendbe az elmúlt időszakban.
Hétfőn itt tartotta a Baross Gábor Társaság a  Ba-
ross-év első programját. Dr. Schmidt Péter, a társa-
ság elnöke kiemelte, a 125 éve született államférfi
előtt tisztelegnek, Simon Róbert Balázs országgyű-
lési képviselő pedig felidézte, hogy Baross Gábor-
nak köszönhetjük többek között a vasútállomás, a
teherpályaudvar elődjének létrejöttét.

Megújult Baross Gábor mellszobra 

azokat az egész kontinensnek bemu-
tassuk.” Az alpolgármester végezetül
azt kívánta, mindig szép számmal le-
gyenek olyanok, akik megőrzik értéke-
inket, és akik újakat teremtenek.

Az ünnepségen Győr Művészetéért
díjat kapott a Győri Antológia Irodalmi
és Művészeti Alkotó Közösség, amely-
nek 2000 óta megjelent tizenhat kötete
könyvsikernek számít. A győri és Győr
környéki alkotók művei többségében a
város életében gyökereznek, tagjai mé-
lyen elkötelezettek városunk iránt. A kö-
zös könyvet és az egyéni kiadványokat
a szerzők minden évben a Győri Könyv-
szalonon mutatják be. Az antológiakö-
zösség fiatal tehetségek felkutatásával,
nevelésével is foglalkozik. 

Ugyancsak Győr Művészetéért díjat
ítéltek oda a Győri Filharmonikus Zene-
kar társulatának, amely nagyzenekari
hangversenyeivel élővé teszi a klasszi-
kus zene értékes műveit, különös hang-
súlyt fektetve a magyar klasszikus és
kortárs művek bemutatására. Közremű-
ködik opera- és balett-előadásokon,
részt vesz a fiatalok koncertlátogatóvá
nevelésében, ösztönzi az új magyar mű-
vek születését és bemutatását. A zene-
kar igazgatója 2008 júliusa óta Fűke Gé-
za, művészeti vezetője pedig Berkes

Kálmán Liszt-díjas és Grammy Aranyér-
mes klarinétművész, karmester, a tokiói
Musashino Zeneakadémia professzora,
karmestere. A zenekar Győr utazó kul-
turális nagyköveteként tevékenykedik,
világszínvonalon és világsztárokkal kö-
zösen koncertezik. 

Győr Közművelődéséért díjat vehe-
tett át Zilahi Tímea, a Ménfőcsanak-
gyirmóti Művelődési Központ igazgató-
ja. A közoktatási és közművelődési szak-
ember fontos szerepet vállal Győr kultu-
rális életének szervezésében. Az elmúlt
25 év során több olyan rendezvényt is
indított útjára, melyek ma is Ménfőcsa-
nak és Gyirmót városrészek kiemelt kul-
turális eseményei. Folyamatosan gon-
doskodik az iskolarendszeren kívüli, ön-
tevékeny tanfolyamok szervezéséről, a
település környezeti, szellemi, művésze-
ti értékeinek, hagyományainak feltárá-
sáról, megismertetéséről, a helyi társa-
dalom közösségi életének segítéséről.

Az ünnepségen köszönetet mond-
tak mindazoknak, akik részt vesznek
a város kulturális életének alakításá-
ban, és hagyományteremtő céllal elis-
merésben részesítették az önkor-
mányzati fenntartású kulturális intéz-
mények kiemelkedő teljesítményt
nyújtó munkatársait is.

Kitüntetések a kultúra napján
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A 2016/17-es tanév második félévében immár 14. sze-
meszterét kezdi meg a Nyugdíjas Egyetem, amely a TA-
MOP-4.2.1-08/1-2008-0005 projekt során kifejlesztett
„Tudomány Győrben Mindenkinek” utódrendezvénye.

A nyugdíjasok szabadegyetemének ötlete 2010-
ben indult. A főszervező és ötletgazda a Széchenyi
István Egyetem volt, társszervezői a Kisalföld napi-
lap és a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon
Nyugdíjas Egyesület. A Nyugdíjas Egyetem rendez-
vénysorozat célja napjaink tudományos eredménye-
inek megismertetése, népszerűsítése az idősek kö-
rében. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a
régióban élő, hatvanon túli korosztály se veszítse el
tudásvágyát, és partnerek legyenek ismereteik nap-
rakészen tartásában, és megtapasztalják vagy újra-
éljék az egyetemi polgárok mindennapjait.

A következő félévben is széles körű lesz a témakí-
nálat, sport, hobbi, tudomány és még sok egyéb,
amely az idősek érdeklődésére tarthat számot. A ren-
dezvény helyszíne a Széchenyi-egyetem sportcsarno-
ka, amelyen előadásonként 1500, az új ismeretek iránt
nyitott szenior hallgató vesz részt. Azon szépkorúak,
akik minden előadáson részt vesznek, oklevelet kap-
nak. Az egyetem szervezői minden évben megkérde-
zik a nyugdíjasokat a rendezvény tapasztalatairól és
az igényeikről, s ezek alapján alakítják a féléves prog-
ramokat. A következő féléves regisztráció és előadás-
sorozat várhatóan márciusban indul.

Az érdeklődők a Nyugdíjas Egyetem honlapján
(nye.sze.hu) találhatnak információkat.

A Városi Diák Fórum tagjai össze-
gezték az elmúlt év történéseit.
Zsédely Holló elnök elmondta,
hogy kiemelkedő teljesítménnyel
zárta az évet a Városi Diák Fórum,
ami annak köszönhető, hogy ma-
ximális erőbedobással dolgoztak
együtt a programokon. Kiemelte,
nagyon büszke csapatára, hiszen
túl vannak az első önállóan szer-
vezett rendezvényükön, a „Spor-
tolkozz! VDF 7 próbán”, amely ha-
talmas sikert aratott a középisko-
lások körében.

Prikler Bernadett belső kom-
munikációért felelős alelnök el-
mondta, gördülékenyen folyt a
munka egész évben, mert a ta-
gok – megtalálva a megfelelő
kommunikációs csatornákat –
könnyen és gyorsan tudtak
egyeztetni egymással. Kamrás
István jegyző tájékoztatása sze-
rint a fórum tagjai elégedetten
értékelték az elmúlt évet, és az is
kiderült, hogy az új évre már
most tele vannak ötletekkel. Ko-
zák Ádám, a projektekért felelős
alelnök kifejtette, hogy szeretnék
újra megszervezni a „Sportol-
kozz! VDF 7 próba” vetélkedőt,

Nyugdíjas Egyetem

Generációk
Tanulni soha nem késô!

Sikeres évet zárt a VDF
tavasszal pedig a „Városi Teker-
gő” elnevezésű városfelfedező já-
ték rendezésére készülnek.

A külső kommunikációért fele-
lős alelnöki pozíciót januártól Var-
ga Botond, a Győri Szolgáltatási
SZC Deák Ferenc Közgazdasági
Szakgimnáziuma tanulója látja el.

Az összegzés után oklevelet
vehetett át Demeter Norbert, a
Győri Műszaki SZC Lukács Sán-

dor Mechatronikai és Gépészeti
Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma tanulója,
akit a 2016-os év legaktívabb
tagjának választottak.
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szerző: papp zsolt
fotó: gödri attila, o. jakócs péter

Fent, a hegyek között, a fenyő-
erdők közepében, Győrtől 900
kilométerre van egy kis falucs-
ka, ahol ezer ember nyögi a hét-
köznapok súlyát. Bár az élet ne-
héz arrafelé, ez a hely mégis
mesebeli, lakói pedig igaz ma-
gyarok. A közelmúltban újabb
csapás érte őket: leégett az is-
kolájuk egy része.

Rendszeres olvasóink tudhatják, hogy
néhány munkatársunknak erős a kötő-
dése Székelyföld iránt. Az elmúlt évek-
ben számtalan útleírást, beszámolót,
hírt és jegyzetet olvashattak arról a cso-
dálatos vidékről, amelyet szerencsére
ma már újra egyre többen nem „kül-
földnek”, hanem a haza szerves részé-
nek tekintenek. Kommandón éppen tíz
évvel ezelőtt jártunk először, és azóta
nem telik el úgy év, hogy ne térjünk oda
vissza. Az 1070 méteres magasságban
fekvő település olyan csodálatos termé-
szeti környezetben található, hogy aki
egyszer arra jár, az Kommandó szerel-
mese lesz egy életre. A télen mindent
beborító hódunyha, a nyáron virágba
boruló rétek, az egeket elérő, nyílegye-
nes fenyők, a vidáman csobogó pata-
kok látványa, a szinte harapható levegő
szippantása mindenkiben egy érzést
hoz elő: „Itthon vagyok!”

Bizony, mi is otthon vagyunk Kom-
mandón. Ott, ahol az élet a nehéznél
is nehezebb. Munkalehetőség híján
erdei gyümölcsök és gombák gyűjté-
sével, favágással, alkalmi munkákkal
próbálják eltartani magukat az itteni-
ek. Sokan közülük mégis azt mondják,
nem mennének el innen soha, mert itt
fent egy kicsit közelebb érzik magukat
a Jóistenhez. 

Leégett az iskola, a megmentése létkérdés
Nem elég a bajuk, a 2017-es évkez-

det még tetézte is a keserűségüket. Vél-
hetően a kéményből pattant ki az a szik-
ra, amely meggyújtotta a fából készült
iskolaépületet, melynek egyharmada
megsemmisült. Amikor értesültünk a
hírről, rögtön hívtuk kommandói „anyu-
kánkat”, Kati nénit, aki mindig szívesen
lát bennünket, ha arra járunk, és olyano-
kat főz nekünk, hogy utána órákig moc-
canni sem bírunk. Elsőre nem értük ott-
hon őt, kisfia, Gabika vette fel a kagylót,
aki maga is a kommandói iskola tanuló-

ja. Amúgy székelyesen meséli a történ-
teket, elmondja azt is, hogy hamarosan
újraindul a tanítás, ami megmaradt, át-
hordták az iskola ép részébe. Végül hoz-
záteszi: „Jó zsúfoltan leszünk… De le-
szünk!” – Neki csak úgy kicsúszik a szá-
ján, mi döbbent csendben hallgatjuk a
vonal túloldalán a szavait: De leszünk! –
És valóban ez a legfontosabb.

Később aztán elérjük Kati nénit is,
aki egy kicsit meghatódik a hívásun-
kon, pedig természetesnek is vehet-
né. „Kemény az idei tél” – kezdi. „A hó
már az ablakunkig ér, de nem ám ott,
ahol odahánytuk, hanem mindenütt!”

Elmondja, amikor kigyulladt az épület,
a falubeliek odasereglettek az iskolá-
hoz, és próbálták menteni a menthe-
tőt. Az égő épületből hozták ki a tab-
lókat, naplókat, mindent, amit lehe-
tett. A mínusz húszfokos hidegben
nem volt könnyű vizet szivattyúzni a
patakból, arra törekedtek, hogy a lán-
gok ne terjedjenek tovább az égő épü-
letrészről. Ezt a tető elszakításával tud-
ták elérni. Végül az iskola másik fele
megmenekült, de így is odaveszett
többek között az informatikai szaktan-

terem, az iskola teljes archívuma, a ta-
nári szoba, ráadásul a kilencezer köte-
tet számláló könyvtár is. Valóban ke-
mény az idei tél.

Amikor letettük a kagylót, ismét
tárcsáztunk. Ezúttal az igazgatót hív-
tuk, aki néhány évvel ezelőtt olyan
nagy szeretettel kalauzolt bennünket
az iskolában. Mindent megmutatott,
azokat a termeket is, amelyek most
megsemmisültek, s közben körvona-
lazódott: a tanítás „odaát” nem egy
munka, de még csak nem is hivatás.
Küldetés! Szóval felhívtuk Opra-Béni
Bélát, hogy megkérdezzük, hogyan

segíthetnénk. Mint mondja, minden
segítség elkél, mert az épület – amely
egyébként a hetvenes években épült
az egykori magyar kaszárnya faanya-
gából –, előzetes vizsgálata szerint a
megmaradt rész is olyan állapotba ke-
rült, hogy a megoldás csak az új iskola
építése lehet. Ehhez a becslések sze-
rint mintegy 500 ezer euróra (150 mil-
lió forint) lesz szükség. Természete-
sen számítanak a hivatalos szervek
segítségére, de bíznak a lakosság tá-
mogatásában is. 

Az elmúlt napokban széles körű ösz-
szefogás alakult ki határon innen és túl.
A nemzetpolitikai államtitkárság ötmillió
forint gyorssegéllyel és a könyvtár állo-
mányának pótlásával segít, de számos
erdélyi és magyarországi szervezet is
adománygyűjtésbe kezdett. Tamás Sán-
dor bejelentette, újjáépítik a leégett isko-
lát. Kovászna Megye Tanácsának elnöke
elmondta, a megyei önkormányzat
gyorssegélyt folyósít a kommandóiak
számára, amelyből az ingatlan állapotá-
nak felmérését, az épület további pusz-
tulásának megakadályozását, valamint
egy új épület tervezését fedezik.

A határon túli iskolák sorsán a magyarság sorsa függ. Fontos, hogy
az ottani gyerekek is megtanulhassák történelmünket, irodalmunkat,
közös kultúránk gyökereit. Ezért aki segíteni szeretne, az alábbi szám-
lára utalhatja adományát.

A kommandói Horn Dávid Általános Iskola számára adományokat
gyűjtenek az ASOCIAȚIA PRO COMANDĂU – KOMMANDÓÉRT
EGYESÜLET számlaszámain:
HUF számla: RO70BTRLHUFCRT0288651301
EUR számla: RO57BTRLEURCRT0288651301
SWIFT kód: BTRLRO22

A témát jövő heti számunkban folytatjuk.
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A Menház Színpad előadásai-
nak rendszeres vendége Hatos
Hajnalka, a Hatos és Társa
Nyelviskola tulajdonosa. Több-
nyire a családjával, a barátaival
vagy a tanítványaival együtt
néz meg egy-egy darabot.

Melyik előadást látta először a Men-
ház Színpadon?

Minden előadásra jól emlékszem, az
első számomra Grecsó Krisztián és Gre-
csó Zoltán közös estje volt, melyet „örök-
be fogadtunk”, vagyis anyagilag is támo-
gattuk a bemutatót. Grecsó Krisztián írá-
sainak nagy kedvelője vagyok, elolvas-
tam minden könyvét, így aztán külön
örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy
hozzájárulhatok győri szereplésükhöz.

Ki okozta a legmaradandóbb él-
ményt a Menház Színpadon?

Gondolom, mindenkinek más, ne-
héz és talán igazságtalan is egyetlen
színészt vagy egyetlen előadást ki -
emelni. A Gerlóczy Márton regénye
alapján készült A csemegepultos nap-
lója című darab nagyon tetszett,
ugyancsak remek volt a Telefondoktor
Göttinger Pál előadásában, de mind-
egyik darab hatott rám. Örülök, hogy
nem kell Budapestre utazni ezekért az

Hatos Hajnalka „örökbe fogadása”
előadásokért, Gáti Oszkár jó szemmel
és ízléssel válogatja ki azokat a bemu-
tatókat, melyeket érdemes megnézni.

Azon túl, hogy helybe jönnek  az
előadások, miért fontos önnek a
Menház Színpad működése?

A térnek, így az ott tartott előadá-
soknak sajátos hangulatuk van. Nem-
csak a szereplőkhöz kerül közel az em-
ber, hanem azokhoz a gondolatokhoz,
átélhető érzésekhez is, melyeket a da-
rab mondani, érzékeltetni akar.

Sokan panaszkodnak arról, hogy
agyonhajszoltak, túlterheltek, azért
nem járnak színházba.

Én is rengeteget dolgozom, kora
reggeltől késő estig tanítok a nyelvisko-
lában, vagy intézem az iskola ügyeit.
Mindig munkából toppanok be az elő-
adásokra, de ilyenkor este héttől fél ki-
lencig azért szabaddá tudom tenni ma-
gamat. Legtöbbször a családommal
megyek, így aztán közösen vagyunk a
színházi élmény részesei, akár otthon is
meg tudjuk beszélni a látottakat.

Előfordul, hogy a tanítványait is
magával viszi?

Igen. A Jedlik diákjaival is mentem
már előadásra, előtte a történelemta-
nár felkészítette őket a Rudolf Hess
Tízparancsolata című drámára. Ami-

kor beültek, jól ismerték már a kort,
amelyben a dráma játszódik. Amikor
Jordán Tamás József Attila-estjére ké-
szültünk, az irodalomtanár foglalko-
zott a gyerekekkel, megismertette ve-
lük a költőnek azokat a verseit is, ame-
lyek a tananyagban nem szerepelnek.

Van némi hasonlóság a tanár és a
színész munkájában, főleg, ha a mű-
vész egy ilyen kis térben, a nézők kö-
zelében szerepel. Tanárként is le kell
kötni a hallgatóság figyelmét, felkelte-
ni az érdeklődésüket. Ebből a szem-

pontból, pedagógusként vette-e hasz-
nát a Menház Színpad bemutatóinak?

Feltétlenül. A pedagógusnak is az
a dolga, hogy hatásosan, élménysze-
rűen tudja előadni a mondandóját.
Éreznie kell, mikor lankad a figyelem,
mikor kell humorral oldani a feszültsé-

get, vagy éppen váratlan fordulattal
felcsigázni az érdeklődést. Ha nem is
azonos a színész és a pedagógus sze-
repköre, eszköztára, kifejezés- és áb-
rázolásmódja, sok szakmai fogás el-
leshető az előadásokból. (x)
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ZAUBER DER RUSSISCHEN MUSIK – Konzert
der albanischen Pianistin Almira Emiri und der israeli -
schen Opernsängerin Szivan Rotem am 28. Januar um
17 Uhr in der ehemaligen Synagoge (Kossuth Lajos u.
5.).Das Konzertprogramm haben die beiden Künstler
zusammengestellt,  um damit das 155. Jubiläum des
St.Petersburger Konservatoriums und den Jahrestag
von 1908 zu feiern, als eine Gruppe von Studenten des
jüdischen Komponisten des Konservatoriums die jüdi -
sche Volkstanzgesellschaft gegründet hat.

MAURICIO VINCENCIO ANTIPLANO MISA
ANDINA – Messe der Anden – Konzert am 22. Ja-
nuar ab 17 Uhr in der Evangelischen Altkirche (Győr,
Petőfi tér 2.) Präsentiert wird die Los Gringos Band
und der Győrer Liszt Ferenc Chor. Es dirigiert: Csor-
ba János. Der Eintritt ist frei. 

TANZHAUS im Rómer Ház
(Győr, Teleki L. út 21.) am 21.
Januar ab 21 Uhr. Es spielen
der tanzende Németh Dénes
und Band.

KONZERT DES DÉS ANDRÁS TRIOS für alle Interessierten: am 21. Januar ab 19 Uhr
in der ehemaligen Synagoge (Győr, Kossuht L. u. 5.). Fenyvesi Márton– Gitarre, Ifj. Tóth
István– Gitarre, Dés András– Percussion, und als Gast: Lukács Miklós Cembalomusiker. 

U N T E R H A LT  -
SAMER Wissen -
schafts-Samstag
am 21. Januar, ab
10  Uhr im Mobilis
Interaktiv Ausstel-
lungszentrum (Győr,
Vásárhelyi Pál út
66.). Das Thema
wird sein: gesunde
Lebensweise und
Doping. 



A GYŐR KÖRNYÉKI LEGÚJABB RÉGÉ-
SZETI EREDMÉNYEKET mutatja be Hargi-
tai András, ásatásvezető régész (Rómer Flóris
Múzeum) január 26-án 18 órától, a Bezerédj-
kastélyban (Győr, Győri út 90.). 

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

PROGRAMajánló  

PINCELAKI TÖRTÉ-
NETEK: A Csendkirály
birodalmában címmel az
Európa Koncert Szalon-
együttes koncertmeséjét
hallgathatják meg az ér-
deklődők január 27-én
17 órakor, a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér klubhelyi-
ségében (Győr, Herman
Ottó u. 22.) .

DERŰS KÉPEK címmel Hirtling
István tart estet Márai Sándor ke-
véssé ismert humoros írásaiból
január 21-én 18 órától, az Újváro-
si Művelődési Házban (Győr, Li-
get u. 55.). Az estet összeállította
és közreműködik Mészáros Tibor
irodalomtörténész, muzeológus,
a Márai-hagyaték kezelője.

A NORDIC WALKING SEGÍTSÉGÉVEL címmel, a sport-
ág testi-lelki egészségmegőrző hatásáról tart előadást Mol-
nár Z. Csabáné Fügi Edit, a megyei Szabadidősport Szövet-
ség elnöke január 26-án 17 órától, a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár klubhelyiségében (Győr, Herman Ottó u. 22.).

EGY MAGYAR ORVOS-MISSZIONÁRIUS
ZAMBIÁBAN. Dr. Maszárovics Zoltán orvos-
misszionárius tart képes beszámolót zambiai
kórházi munkájáról január 21-én 16 órakor, a
Hajnalcsillag baptista imaházban. (Győr, Bisin-
ger sétány 6.)

MAURICIO VINCENCIO ANTIPLANO MISA ANDINA – Andok
mise koncert lesz január 22-én 17 órától, az evangélikus öregtemplom-
ban (Győr, Petőfi tér 2.). Bemutatja a Los Gringos Együttes és a győri
Liszt Ferenc Kórus. Vezényel: Csorba János. A belépés díjtalan.

GYŐRVÁRI MÁRIA GRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA
nyílik január 25-én 17 órakor a Marcal étterem-
ben (Győr, Déry Tibor u. 11/A). A rendezvényt
megnyitja Idei Edina kineziológus és Pingiczerné
Venesz Klára dekoratőr. Közreműködik Fekete
Dávid előadó és Kiss Claudia énekes.

A MAGYAR ŐSTÖRTÉNETRE
UTALÓ RÉGÉSZETI LELETEK
SORSA címmel Makoldi Miklós
régész tart előadást a Magyar
Évezredek sorozatban január 26-
án 18 órától, az Apáczai Csere Já-
nos Karon (Győr, Liszt Ferenc u.
42., II. emelet, 205-ös terem).

LITERA-TÚRA SÉTA INDUL január 22-én 15 órakor, a
Batthyány ligetből. A sétán a Magyar Kultúra Napjához kap-
csolódva életrajzi történetek, emléktáblák nyomán kutatják
a várost. Teázással és kvízjátékkal fejeződik be a program.
Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com és telefo-
non: 06-30/294-9174.
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NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

SZENT ANNA UDVAR TÁRSASHÁZ

A lakásokhoz folyosói privát tároló és zárt udvari parkoló is vásárolható!
A lakások CSOK 10 + 10 millió Ft kedvezménnyel is megvásárolhatók!

» www.facebook.com/szentannaudvar » szentannaudvar2017@gmail.com

ÉRTÉKESÍTÔINK: » 06-30/348-8888 » 06-30/904-3488 » 06-20/852-8380

C.T. & Partner Kft.
» Gyôr, Czuczor G. u. 18—24. » 06-96/335-805

» www.ctpartner.hu

BJB — System Kft.
» Gyôr, Bolyai F. u. 21. » 06-96/829-716

» www.bjb-system.eu

KÍNÁLATUNKBÓL:

Az árak az emelt szintû szerkezetkész állapotra vonatkoznak.

2 szoba + háló
+ nagy erkély
19.900.000

Forinttól!

lakás (m2) szobák száma (db)  terasz/erkély (m2) lakás ára (Ft)

42 1 + 1 3 14.500.000
43 1 + 1 13 15.900.000
56 2 + 1 9 19.900.000
64 1 + 2 8 21.900.000
68 1 + 3 9 22.900.000
73 2 + 2 5 24.900.000
86 2 + 2 38 33.500.000

Garzonok
akár 

9.900.000
Forinttól!

GYÔRBEN A MÉCS L. UTCA ÉS A KISERDÔ KÖZÖTTI RÉSZEN



Az utca, ahol lakom, a Holdról van elnevezve.
Nem a félről és nem a teliről, csak úgy általá-
ban arról az égitestről, melynek önálló fénye
nincs, csak visszaveri a Napét. Más fényével
ékeskedik. Zsákutca volt akkor, amikor ide
költöztem, aztán feneketlen lett a zsák, meg-
nyitották, belelóg a Fészekbe, beletorkollik,
mondanám stílszerűen, a nemsokára már
élénkebb folyók városába, de torkollani a ki-
csi szokott a nagyba, a méretkülönbség fon-
tos, itt meg egyforma két utca olvad egymás-
ba szerelmesen. A nappalim egy fogászati
szaküzletre és szervizre néz, korábban autó-
szalon   volt ebben az épületben, de az las-

san visszavonult, mint amikor a Hold
fogyóban van, s jött a fogászat,

kiharapott jó darabot ebből
a városrészből. Nem

fájt a harapása,
nem kel-

l e t t

é r z é s -
telenítés az
e l v i s e l é s é h e z ,
újabb épület nőtt ki a
földből, korszerű és igényes,
de csak szomszédos a Hold utcával,
igazából az már a Kálvária utca. 

Szóval itt élek, az átutazó szép, fehér mo-
solyú külföldiek és magyarok vidékén, bár né-
ha csak ágyhoz járok önmagamhoz, ide tér
haza a fiam, akár Budapestről, akár Krakkó-
ból, akár Washingtonból, ha valahol otthon
vagyunk, akkor otthon itt vagyunk. 

Keskeny teraszunkról belátni a szomszéd
kertjébe, ott pár éve még hastáncosnők gyako-
roltak, de aztán tánclépésben elköltöztek más-
hová. A szemközti oldalon volt egy kis kávézó,

nem ment, átalakult, így sem élt meg. Mellette
motorszalon, mondják, a hormondús fiatalok, a
vagányok és a kopaszodó öregurak járgánya a
motoros kétkerekű, én viszont csak fiatalokat lá-
tok, vagy nincs szemem az öregekhez.

Az utca igen rövid, itt sétálni nem lehet,
csak átsétálni rajta, járdán senki sem jár, min-
denki az út közepén közlekedik. Az utcában
társasházak vannak, az öreg családi házakat
lebontották, az újban kaptak lakást a tulajdo-
nosaik. Próbálják megszokni az öregek az
emeletet, nem panaszkodnak. 

Közelemben egy fotószalon nyílt, nincs min-
dig nyitva, csak ha jönnek fotózkodni ballagók,
családok, menyasszonyok, s láttam egy férfit,
aki hosszú rúdon hozta felakasztott ingeit.

Az élet errefelé személyes. Nagyjából tudjuk,
kik lakják a házakat, bár legfeljebb csak köszö-
nünk egymásnak. Nemrég egy barátom költö-
zött a közvetlen közelembe, közös atyai barátun-
kat hívta magához, én is meghallgattam az ő '56-
os történetét azokról az időkről, amikor Miskol-
con egyetemistaként élte át a forradalmat. Kerek,
pontos történetéből kedvencem egy tiltakozó
csínytevésük lett, amiért meg is pofozták őket a
kollégiumba kivonuló munkásőrök. A történet
előzménye, hogy a forradalom leverése után ha-
talmas vörös lobogót tűztek ki a tanulmányi épü-
let homlokzatára az egyetem vezetői. A kollégis-
ták válaszul összegyűjtöttek a közvetlen környe-
zetükben mindent, ami vörös, piros. Volt ott piros
póló, piros lábas, de még paprikás szalonna is.
Ezeket lógatták ki az ablakon, a lábasokat pedig
megkongatták. Ez a történet azt mondja nekem,
hogy minden helyzetben kifejezhető a tiltakozás,
a lázadáshoz akarat kell. Hankiss János orvos-
professzor, író egyik történetében egy doktornő-
ről ír, akit folyton megaláz nagyhangú, üresfejű
főnöke, aki a viziteken vicceket szokott mesélni.
A doktornő ellenállása abban nyilvánult meg,
hogy ő akkor legalább nem mosolygott.

Menjünk újra a Hold utcába vissza, fájla-
lom, hogy sokan csak úgy ismerik, hogy „ja,
az, ami a Babitsból nyílik”. Ebben az utcá-
ban nincsenek műemlékek, csak természe-
tes emlékek vannak. Holdfénynél és Napvi-
lágnál egyaránt.

Speciál
Életünk nem mindennapi ízei

Sétány
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HOLDfénynél 
és

Napvilágnál
Szerző: H. F.

Fotó: Marcali Gábor

– Győr históriája című
könyvet, melybôl hármat 

sorsolunk ki.

Nyeremény-

JÁTÉK
Válaszoljon kérdésünkre a Facebookon
(facebook.com/gyorplusz) és nyerje meg a

Vaskakas is
talál szelet 



Szerző: Papp Zsolt  Fotó: Májay Bianka, Lackfi Simon

Portré

Tőle tudjuk, milyenek a magyarok…

József Attila-díjas költő, író, mű-
fordító, tanár, fotós, a Nagyvilág
világirodalmi folyóirat szerkesz-
tője, hat gyermek édesapja, 45
évesen a közelmúltban harma-
dik unokája is megszületett,
mindemellett még azt is tudja,
hogy milyenek a magyarok!

Lackfi János a magyar kortárs iroda-
lom kiemelkedő alakja. Ha felme-
gyünk a honlapjára, érdekes számo-
kat látunk életéről: 45 könyv, 17 év ta-
nítás, 6 gyermek, 1000 aprócikk, csak
tavaly 195 fellépés. Már a számsorból
is kitűnik, hogy Lackfi János – a szó
szoros és átvitt ér-
telmében is – hihe-
tetlenül termékeny,
aktivitása rendkívüli,
mindennapjainak
legfőbb jellemzője
az alkotási vágy.
Ahogy magát jellemzi: „Író, költő, mű-
fordító, tűzoltó, katona, vadakat terelő
juhász.” Éppen ezért azt tudakolom tő-
le először, hogy neki hány órából áll
egy nap, hogyan tudja összeegyeztet-
ni a munkát a családdal. „Nyilván,
mint a legtöbb apuka, sehogy sem tu-
dom összeegyeztetni. Itt kevés va-
gyok, ott csúszom a határidőkkel,
amott is elkelne egy meghitt beszélge-
tés” – válaszolja őszintén, de hozzáte-
szi, az, hogy sokfélét csinál egyszerre,
jótékony dolog, mert izgalmas, mindig
akadnak kihívások, olykor egész „ak-
robatikusak” is. „Másfelől viszont igen

rosszul osztom be az időm, ezért sok-
szor kell véghajrázni, utolsó pillanat-
ban, becsúszó szereléssel menteni.
És közben nyugis nagyapának is kéne
lenni, hiszen 45 éves fejjel megértem,
hogy megszületett a harmadik uno-
kám, Gergő.” Ahogy az író mondja, a
nagycsalád extrém sport, hiszen mu-
száj állandóan logisztikázni, hogy min-
denki kapjon ruhát, ennivalót, tan-
könyvet, különórára valót, vigyük, hoz-
zuk, mozgassuk az „emberanyagot”. 

Ahogy beszélgetőtársam meséli, a
sok gyermek az alkotói folyamatokra
is jótékony hatást gyakorol, sok köny-
vére ki lehetne írni, hogy TESTED ON

CHILDREN. Némelyeket egyenesen
gyerekei ötleteiből, kis történeteiből
merítette. „A család életmodell, mini
társadalom, itt zajlanak le kicsiben a
Waterlook, Montgomeryk, mindenfaj-
ta világégés kicsiben.” S hogy kihez
könnyebb szólni, a gyerekekhez vagy
a felnőttekhez, arról Lackfi János így
vélekedik: „Ha embernyelven szólunk
a közönséghez, és nem eldumálunk li-
lán a fejek felett, azt felnőttek is, gyere-
kek is megértik, felcsillan a szemük,

nevetnek, ámulnak, elérzékenyülnek,
ahogy kell. Ha bejön egy gyerekcsa-
pat a könyvtárba, vajon miért mondja
az egyik, hogy „á, unalmas lesz”. Mert
ezt döngöljük belé. Milyen a kulturált
viselkedés? Béna és unalmas. Milyen
a kulturált evés?  Be kell nyomni azt,
amitől undorodunk, különben beleve-
rik az orrunkat. Ezért, ha a kultúra nem
ilyen, akkor kifelé jövet a gyerekek már
azt mondják: „ez sirály volt!”

„Az oké, hogy nem túl jók a verseim.
Nem vagyok sem Petőfi, sem Tóth Ár-
pád, de szerintem ezt a Lackfit messze
verem...” – írta egy kommentelő, beszél-
getőtársam pedig figyel a kritikákra.
„Emberből vagyok, természetesen
bánt, ha valaki belém akar gázolni, de
megtanultam, hogy minden támadás-
ból lehet tanulni, ha van alapja. A Face-
book-oldalamra portyázni be-betáma-
dó trollokról sokszor kiderül, hogy szelí-
díthetőek, ha a tahóságra kedvesen, ér-
deklődve reagálok. Ettől ledöbbennek.
Amúgy meg nagyon finoman igyek-
szem antennázni a fellépéseimen, hogy
a közönség mire hogyan reagál. Ebből
rengeteget lehet tanulni.”

A kultúra napja közeledtével az írót
arról kérdezem, hogy látja a magyar
irodalom jelenét. Mint mondja, renge-
teg nagyszerű írónk-költőnk van, erős
a mezőny, és sok az érdeklődő. Ahogy
ő fogalmaz, közoktatásunk eléggé el-
kalapálja a szövegekhez való viszonyt,
archaikus műveket önt ránk nagy té-
telben, s közben alapvető befogadási

sémákat nem gyakoroltat be. Ez-
zel együtt úgy látja, lehet hidakat

építeni. „A közelmúltban #verslavina
című akciónk hat-hétszázezer embert
lelkesített fel.”

Lackfi János alkotó családból szár-
mazik, édesanyja, Mezey Katalin és
édesapja, a közelmúltban elhunyt
Oláh János is neves író. Ez a közeg
nagyban hatott rá, de nem csak szülei
írásai, hanem a gyakorlatias szellem is.
„Polcokat barkácsoltunk, tapétáztunk,
galambokat neveltünk, támfalakat rak-
tunk, s persze írtunk, olvastunk. Saját
családomban is afféle nyitva hagyott
ajtó az irodalom, mindig örülök, ha el-
jön valaki az estjeimre, de nem erőszak
az ilyesmi. Margit lányom amúgy elké-
pesztő sokat olvas, és most elsőéves
az ELTE Skandinavisztika szakán.” 

Beszélgetőtársamhoz a sportok is
közel állnak, hiszen tizenöt évig csel-
gáncsozott, sőt edzéseket is tartott.
Mostanság focizik, kosarazik. Adódik
hát a kérdés, hogyan élte meg az el-
múlt nyarat. „Végigszurkoltam az Eb-t.
A portugál meccsen először szegény
Aliz unokám lett focikárosult, Gera gól-
jánál iszonyúan megijedt az üvölté-
sünktől. Dzsudzsák második találatá-
nál aztán Kisjuli lányunkkal történt
meg ugyanez. Én még emlékeztem
Détáriékra, nagy érzés volt most felvil-
lanni látni a reményt. Az Eb döntőjét
az M4 stúdiójában szurkolhattam vé-
gig, ez se volt kicsi élmény, bár a
meccs elég vontatottra sikeredett” –
mondja, és hozzáteszi, az olimpia is
rendesen odaragasztotta a máskor
alig nézett tévéhez, Facebook-oldalán
pedig az érmeket kommentelte.

Végezetül, muszáj kitérni a „Milye-
nek a magyarok?” kötetsorozatra,
amely minden korosztály körében óri-
ási sikernek örvend. Arra kérem a szer-
zőt, foglalja össze egy mondatban,
hogy szerinte milyenek a magyarok.
„Délibábosak, árvalányhajasak, erős-
pistásak, sírva-vígadósak, nótázósak,
összeférhetetlenek, halogatósak, for-
rófejűek, haspókok, borisszák” – hang-
zik a válasz. „És persze mindezek ellen-
tétei is. Ahányan, annyifélék. De azért
ráismerünk a tükörképünkre.”

Lackfi János?
...de milyen

NEGYVENÖT KÖNYV
Hat gyermek, három unoka,

A költő a legfiatalabb
unokájával
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Hogyan lehet készülni a nagy beug-
rásra?

Bátorsággal, az ember vesz egy
nagy levegőt, összeszedi minden tu-
dását és megpróbálja túlélni. A pályá-
mon eddig kétszer adódott erre lehető-
ség, igaz, más körülmények között,
mert máról holnapra kellett volna, de
azokat nem vállaltam el. Erre azonban
igent mondtam. Most úgy éreztem, ezt
muszáj megtennem, noha tudtam,
hogy ebben a beugró színésznek sem-
mi öröme nem lesz. Nyilván szerepet
játszott benne, Almási Évát meg se pró-
báltam utánozni, hiszen lehetetlen vál-
lalás lett volna. Tudom, hogy Murzavec-
kaja szerepe sohasem lesz az enyém,
mert mindig körüllengi a feszültség és
egy különleges idegállapot. Ez a mun-
ka nagyon nagy koncentrációt igényel.
Egyszer majd eredeti szereposztásban
szívesen eljátszanám ezt a szerepet.

Vállalását azonban
Kardirex-díjjal ismer-
ték el, nem beszélve a
közönség szereteté-
ről, amely végigkíséri
az előadásokon. 

A közönség fantaszti-
kusan viselkedik, part-
nerem ebben a munká-
ban. A legvégén a taps-
nál ezt mindig meg is köszönöm. Druk-
kolnak, segítenek, bátorítanak. Úgy tű-
nik, volt valami társasjáték jellege ennek
a beugrásnak. „Nem tudsz rontani, mert
szeretnek!” – ezzel biztattam magam.
Mit mondhatnék: ez a legfontosabb.
Nem beszélve az előadás teljes stábjáról,
ők jelentik számomra estéről estére a
biztonsági hálót a salto mortaléhoz. 

Murzaveckaja és Violet Weston – két
főszerep egy időben, hogyan lehetett
ezt agyban és lélekben összehozni?

Violet Weston megformálása egy
egész napos szerep, tehát erre fel kell

Beszélgetés a Kardirex-díjas Töreky Zsuzsa színművésszel 
a nagy beugrásról  és Violet Weston szerepének megformálásáról

Interjú

Salto mortale Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor

készülni, az nem megy, hogy hatig sé-
tálok a városban, majd este hétkor
előadás. Rá kell pihenni, hangolódni.
Úgy tudtam csak szöveget tanulni, és
készülni Murzaveckaja szerepének
megformálására, hogy az Augusztus
Oklahomában című előadás után éjjel
a győri színészházban addig tanultam,
ameddig csak bírtam. Mondanom
sem kell, elfáradtam benne. 

Arra gondolt, hogy a két nő sze-
mélyisége valamiképpen összekap-
csolódik? Mindkettőt tönkreteszi a
magány és az öregedés. Violet erre
külön ki is tér, hogy nincs mentség,
a nők öregségükre megcsúnyulnak. 

Ez így van, hiszen hamar múlik el a
test dicsősége, amit egy darabig pró-
bálunk takargatni, formában tartani.
Rájövünk, hogy a lejtőn állunk, ez lel-
kileg is megvisel bennünket. Ha reg-
gel belenéz a tükörbe, mit lát? Én sok-

szor egy romhalmazt… Ezzel szemben
egy jó karban lévő hatvanas férfi folya-
matosan kapja meg a külvilágtól,
hogy milyen jól tartja magát, milyen
sármos! És akkor itt van a kínos nyári
bikinipróba, amikor az ember feszeng
a próbafülkében, és hangosan megfo-
gadja, hogy soha többé nem megy ki
a strandra! 

Ezt szerintem a huszonévesek is
megélik...

Ezt csak úgy mondják, mert nem
tudják szegények, hogy ez csak rosz-
szabb lesz! (nevet) De nyilván nem ez

a legégetőbb problémája Violet Wes-
tonnak akkor, amikor rájön, hogy az
élete egy romhalmaz. A nagy igazság,
hogy mindenki tehet arról, hogyan ala-
kul az élete, és felelős a saját döntése-
iért. Violet harmincöt éven át elegán-
san felülemelkedik férje félrelépésein.
Ez az úgynevezett elegáns felülemel-
kedés azonban felőrli ennek a nőnek
az életét, boldogtalanná teszi. Aki
nem mellesleg egy háromgyermekes
édesanya. Elbukik mint feleség, de el-
bukik mint anya is. A darab azt láttatja,
hogy rájön, nincs tovább: nincs több
söprögetés, igazat kell mondani! Erre
világított rá a rendező, Bagó Bertalan
is. Ez volt az egyik legfontosabb inst-
rukciója számomra: „Mondj igazat!"
És ezzel együtt minden megszűnik,
mert a Weston családot a hazugság
tartja össze. A nő magára marad.

Jutalomjátéknak fogja fel ezt a
szerepet?

Nem hinném, nem gondoltam er-
re. Előtte is játszottam nagy formátu-
mú szerepeket: itt van a Médeia vagy
éppen Martha, a Nem félünk a far-
kastól című előadásból. De talán eb-
be a sorba tartozik Vizyné is, az Édes
Annából. Mindegyikben mást lehe-
tett megmutatni.

Tracy Letts drámája minden korosz-

tályt megérint, az előadás katartikus,
ez mit jelent a főszereplő számára?

Visszaigazolás, hogy ez a darab arról
szól, ami mindenkivel megeshet egy há-
zasságban. Így lesz ez a darab egyete-
mes, és nem kifejezetten „csak" egy
amerikai mű. A szerep megformálásá-
ban nem a személyes élmények, sokkal
inkább a fantázia segített, hogy el tud-
jam képzelni ennek a nőnek az életét,
akinek sok év hazugsága után, a ma-
gány küszöbén a segítőtársai az alkohol,
a gyógyszerek és az igazmondás. A sze-
rep megformálásában a kíváncsiság
hajtott, és ez a legizgalmasabb. Tudja,
azzal szórakoztattam magam tavaly nyá-
ron, miközben az unokámat tologattam
a Balaton-parton, hogy ennek a nőnek
a személyiségét, viselkedését megfejt-
sem. Szerintem ez a színészet lényege. 

Rendkívül sikeres volt a tavalyi év,
milyen lesz a folytatás?

Megelégszem az olyan évekkel, mint a
tavalyi, kevéssel is beérem! (nevet) Nyilván
mindenki legyen egészséges, legyenek jó
darabok és szerepek. Kíváncsian és biza-
kodva várom a következő évadot. Most
már csak nézőként jövök, tavasszal pedig
filmezem Ujj Mészáros Károly rendezővel.
Már nagyon várom, hiszen a Liza, a róka-
tündér című filmben remek volt együtt dol-
gozni, nagyon jó emlék a közös forgatás.

Az elmúlt évet díjesővel zárta a Győri Nemzeti Színház. Hagyomány már, hogy a 2014-
ben alapított Kardirex-díjat az évad kiemelt bemutatóján adják át az arra érdemes-
nek. Csankó Zoltán és Járai Máté után a kitüntetett most Töreky Zsuzsa lett, aki a
díjat a Doktor Zsivágó című musical decemberi premierjén vette át. A színésznő
nemcsak a drámai Augusztus Oklahomában című darabban alakítja kápráza-
tosan Violet Westont, de a tavalyi nagy beugrása is minden várakozást felül-
múlt. A Nemzet Színésze, Almási Éva betegsége miatt vette át a főszerepet a
Farkasok és bárányok című vígjátékban. Murzaveckaját ebben az évadban
utoljára január 11-én alakította, beszélgetésünk az előadás előtt készült.

Beszélgetésünket megtekinthetik a január 23-i Kulisszák mögött című magazinműsorunkban, a Győr+ Televízióban.

hogyan alakul
az élete

Mindenki tehet arról,
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Erős az üzleti és sportturizmus, így az Airbnb hatása nem érződik

A szállodások is kaptak
Ubert a nyakukba

Turizmus

Reggeli CSODÁK
Győri reggel. Munkába sietős. Rohanunk, mindig csak a lábunk elé
nézünk, sohasem felfelé. Valahol egy ablak nyílik, a hajnali napsugár
beragyogja a hálószobát. A friss levegő betódul az ódon falak közé.
A pillanat megtöri sietős lépteimet, elő kell vennem a fényképező-
gépet. Fény tör át a kis utcán, s vetül a házak falára érdekes fény-
pászmát festve. Másodpercről másodpercre oszlik a sötétség, las-
san világosság árasztja el az utca köveit talpam alatt.

Egy csodás ékszerdobozban élünk, lássuk meg kincseit! A régi ko-
rok építőmesterei nem csak házakat, köveket hagytak ránk, hanem rit-
must, színeket, harmóniát. Vajon az előző századok itt lakó polgárai
hasonlóképp csodálták városukat? Tudták, hogy mit hagynak mai utó-
daikra? Érdemesek vagyunk-e rá? Őrizzük-e legjobb tudásunk szerint?
A barokk Belváros tele van szépséggel; ablakok, lámpák, erkélyek, pár-
kányok, surlófények... Ezt a reggeli hangulatot szeretném átadni fo-
tómmal, s arra biztatni az olvasókat, nézzenek olykor felfelé is!

Kép és szöveg: Marcali Gábor

Fotókulissza

Ahogy annak idején az Uber, az Airbnb
is hullámokat kavar nem csak Magyar-
országon, hanem szinte az egész világ-
ban. Jóval olcsóbban tudnak szolgálta-
tást nyújtani, döntően azért, mert nem
fizetnek adót. Az Ubert betiltották Ma-
gyarországon, nem kizárt, hogy az
Airbnb is hasonló sorsra jut.

„Mi a taxisokkal ellentétben nem
akarunk teljes tiltást, azt azonban el-
várjuk, hogy egyenlő versenyfeltéte-
lek legyenek: a szállodák adóznak, a
lakásukat turistáknak kiadó egyének
is adózzanak” – fogalmazott megkere-
sésünkre Horváth Ottó, a Rába Hotel
City Center igazgatója. Elmondta,
Győrben nem érzik úgy, hogy az
Airbnb számottevő mennyiségben
vinné el a vendégeket előlük. Ennek
oka, hogy a városban erős az üzleti és
sportturizmus. Ez a két réteg a szállo-
dákat részesíti előnyben,
s nem privát lakásokban
akar megszállni.

Horváth Ottó arra is felhívta figyel-
münket, hogy a városunkba látogató
turisták utazási motivációi, preferált
foglalási csatornái, átlagos költésé-
nek vonatkozásában eddig felmérés
nem készült Győrben. Erre most akar-
nak sort keríteni a Széchenyi István
Egyetemmel közösen.

Az átfogó kutatásnak többek között
azt kellene felmérni, hogy milyen az egyé-
ni turisták összetétele, fogyasztási szer-
kezete, ki az, aki csak pár órára látogat
ide, ki az, aki ebédel is, s vajon hányan
vannak, akik az éjszakát is itt töltik, sajnos
ezekre a kérdésekre jelenleg nincs eg-
zakt válaszunk – emelte ki az igazgató.

Magyarországon összesen 4.500 in-
gatlantulajdonos áll kapcsolatban a szál-
láskeresővel, s ők 2015-ben 120 ezer al-
kalommal fogadtak vendéget, s évi hat-
milliárd forint bevételre tettek szert.

Az adóbevételek azonban mindezt
nem tükrözik vissza. Azok, akik nem
vallották be maradéktalanul jövedel-
müket, még korrigálhatják bevallásu-
kat, és megfizethetik az elmaradt
adót, mondta pár napja Tállai András,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
adóügyekért felelős államtitkára.

Elmondta, hogy a NAV az adatokat
összeveti a szállásadók bevallásaival,
és kiszűri azokat, akik adózatlan jöve-
delemhez jutottak. Az első adat-ösz-
szevetési körben már fennakadt a ros-
tán egy olyan szállásadó, akinek 2015-
ben a szállásadásból 17 millió forint
bevétele volt, ám ennek mindössze
egytizedét vallotta be.

Vagyis nem kétséges, ahogy az
Ubernél, most az Airbnb esetében is
próbál a hatóság egyenlő versenyfel-
tételeket teremteni, hogy akinek bevé-
tele van, adózzon is. 

Az Airbnb létjogosultságát nem vi-
tatom, a kispénzű emberek körében
igény van az olcsóbb szolgáltatásra –
fogalmazott végül Horváth Ottó. 

Az okoseszközökre ingyene-
sen letölthető privát szálláske-
reső szolgáltatás, az Airbnb
Győrre több tucat lehetőséget
ajánl fel. Szobák 5-6 ezer fo-
rinttól, teljes ingatlanok pedig
10 és 15 ezer forint között fog-
lalhatók le. A pontos címet
akkor kapjuk meg telefonunk-
ra üzenetben, ha kifizettük a
szoba vagy lakás árát.

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter
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Története mesebeli. Szegény család-
ban nőtt fel, édesapja fegyverkovács-
ként kereste kenyerét, csodaszép ková-
csoltvas kerítéseket készített. Alíz tőle
örökölte a szépség iránti szenvedélyét,
tőle tanulta meg az ősi motívumvilágot,
az agyag szeretetét. Amikor az első ke-
rámiáját levette a korongról, olyan szép-
séges kacskaringós mintákkal véste
meg a bögrét, mint amilyet az édesapja

A sárkovács

Portré

BÚCSÚZTATÓ
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

a kerítéseken használt. A minták reme-
kül mutattak a kerámiákon is. Akkor
mondta azt az apja, hogy most már két
kovács van a családban, egy fegyverko-
vács és egy sárkovács. Alíz saját fazekas
műhelyére is ezt a szót írná fel: Sárko-
vács. Az azonban még odébb van. 

Autodidakta módon tanulta a faze-
kasságot, a kerámiázást. Először egy rá-
baszentandrási műhelyben kézifestő-
ként kezdett foglalkozni a mesterséggel,
majd miután hét év után megszűnt a
munkahelye, több műhelynek is dolgo-
zott az évek során. Közben szorgalma-
san tanult, az erdélyi Józsa családtól, a
zalaszántói mesterektől azokat a régi fo-

gásokat leste el, amik a korongozáshoz,
az égetéshez szükségesek, úgy, hogy
ingyen dolgozott nekik. Ma úgy tapasz-
talja, alig van igény a népi kerámiákra,
ezért mindenáron életben szeretné tar-
tani az ősi mesterséget, hiszen már az
ősember is sárból készített magának
használati eszközöket. Nem is tétlenke-
dik, április óta a nyúli Márton Lakóott-
hon fiataljait oktatja a fazekasságra,
ahol pályázati pénzből égetőkemencét
is beszereztek. Mindig is odafigyelt a
Down-kórosokra, az au-
tistákra, végzettsége sze-
rint ugyanis gyermek-
gyógytornász, és ha hív-
ják, ma is segít a beteg
gyerekeken. Ezért is örül
a lassan egy éve tartó le-
hetőségnek. Nem csu-
pán kézműves szakköröket tart az ott-
hon lakóinak, hanem fejleszti is őket.
Mint mondja, a sáron, az agyagon ke-
resztül megkapják az ősiség energiáit,
azt, amire szükségük van. Művészi szin-
ten munkálják meg az agyagot, készíte-
nek mázas kerámiát, marokedényeket,
ceruza- és szappantartót, szélcsengőt,
virágokat és kerti manókat. A lakóott-
hon legújabb jelképei a csupa szív an-
gyalkák. Alíz úgy gondolta, 12 angyal él
az otthonban, ezért szívformák felhasz-
nálásával angyalkát tervezett. A fiatalok
pedig sorra gyártották a jelképeket úgy,
hogy két egyforma még véletlenül sem
készült. A győriek a Széchenyi téri kará-
csonyi vásárban vásárolhatták meg
őket, így több százan találhatták meg
ajándékaik között a karácsonyfa alatt az
angyalkákat. Alíz szerint az otthon fiatal-
jai munkájukkal megmutatják, hogy
többek annál, mint amit még mindig so-
kan gondolnak róluk, és ezzel az egyedi
kézműves tevékenységgel kompenzál-
ják azt a sok atrocitást, ami őket éri. 

A történet másik szála Alíz középisko-
lás koráig nyúlik vissza. 17 éves volt, ami-
kor először tartott búcsúztatót, az egyik
osztálytársa testvérének a temetésén. A
szónoklat olyan jól sikerült, hogy akkor ott
helyben felkérte egy temetkezési vállalko-
zó, vállaljon polgári búcsúztatókat. Ő pe-
dig igent mondott és azóta is, naponta

akár több polgári szónoklatot is tart. Fon-
tosnak tartja a személyes kontaktust,
minden családhoz ellátogat, minden be-
szédet kézzel ír. A beszédében arra törek-
szik, hogy mindenki elbúcsúzhasson a
halottól, szívhez szóló legyen a szöveg.
Ahhoz, hogy egy-egy búcsúztató megírá-
sa igazán jól sikerüljön, csendre, békére
és egy nagy cserép virága van szüksége.
„A munkám nemcsak arról szól, hogy el-
búcsúztatok valakit erről a világról, ha-
nem arról is, hogy a hozzátartozókat, aki-

ket hatalmas fájdalom és gyász ért, vi-
gasztaljam. Nem vagyok semmilyen
szektának, vallási felekezetnek a tagja, de
hiszem azt, hogy a lélek vándorol.” Teme-
tett már újszülöttet, de olyan embert is,
aki megélte a százkét évet. Általában ne-
gyedórás beszédet mond, úgy tapasztal-
ja, ennyi idő elég ahhoz, hogy az elhunyt -
ról a legfontosabbakat felelevenítse, és a
gyászolók sem nagyon bírnak ki ennél
többet a ravatalnál. Beszédei úgy hatnak,
hogy a temetés résztvevői szinte maguk
között érzik az elhunytat. A szónoklatot
pedig a temetés végén odaadja a hozzá-
tartozóknak. Gyakorta a családokkal to-
vább tartja a kapcsolatot, rákérdez, hogy
vannak, vagy éppen a család hívja fel,
hogy kiöntsék bánatukat, hogy további vi-
gaszt nyújtson számukra. 

A történethez hozzátartozik, hogy Alíz
korán elvesztette szüleit, és egyedül ne-
velte fel lányát, aki egyetemet végzett. Az
évek során albérletből albérletbe költö-
zött, takarított, pizzás dobozokat hajtoga-
tott, külföldön is szerencsét próbált, hogy
megéljenek. Ma egy écsi, domboldali há-
zikóban él a kutyáival, macskáival, műveli
a földet, ahol minden megterem, amire
szüksége van. Boldog. Álma, hogy egy
házfalnyi dombor, festett, égetett, máza-
zott fali plasztikát készíthessen. Olyat, ami
még száz év múlva is azt hirdetné, élt egy
Soós Alíz a földön, aki erre is képes volt.

Az igaz mese egy erős akaratú, művészi hajlammal megáldott, középkorú hölgyről szól,
akit megpróbált az élet, de most úgy tűnik, révbe ért. Soós Alíz sárkovácsnak és polgári
búcsúztatónak vallja magát, végre azzal foglalkozhat, amiben igazán örömét leli, s má-
soknak is megnyugvást és boldogságot adhat.

és egy cserép virágra van szüksége
CSENDRE, BÉKÉRE



creative chef

Könnyed menüsorral készült Nagy Eszter, Creative Chef. A Gyôr+ 
Televízión futó fôzômûsorában ezúttal Pálinger Katalin kézilabdázóval,
a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökével készítette el az ételeket.

A lazacot enyhén megsózzuk, olívaolajjal meglocsoljuk és
egy tepsiben, elômelegített, 200 fokos sütôbe tesszük 15-
20 percre. A répát, a pórét karikákra, a karalábét hasábokra
vágjuk, a karfiolt pedig rózsáira szedjük és körülbelül 5-10
percig fedô alatt az alaplével és a curry-vel forraljuk, gôzöl-
jük. A négy részre vágott retket a végén adjuk hozzá, majd
a kókusztejszínt és a lime levét, és még egyszer összefor-
raljuk. A zöldségcurryt lazaccal a tetején tálaljuk.

80 dkg lazacfilé • 2 db sár-
garépa • 1 db póréhagyma
• 1 db pagodakarfiol • 2
db karalábé • 1 csokor re-
tek • 1 db lime • 1,5 ek.
curry • 3 dl kókusztejszín •
2 dl alaplé

Grillezett lazac
kókusztejszínes
zöldségcurry-vel

Mindenmentes finomságok

A mûsorból kiderül, a Gyôri Audi ETO
KC egykori világklasszis kapusa nem
mozog olyan otthonosan a konyhában,
mint a pályán. Eszterrel kezdô szaká-
csok számára is egyszerû ételeket készí-
tettek, ráadásul olyan menüsort állított
össze a Creative Chef, amely közel áll
Pálinger Katalin ízléséhez. Ô ugyanis
nem eszik húst, a halakat és a zöldsége-
ket viszont imádja. A konyhapult mögött
elmesélte többek között, hogy amikor
Dániában játszott, rengeteg lazacot
evett, általában hidegen, kevés fûszerrel
kínálták, ami kevésbé tetszett neki. Az
évek során megtanulta, mi a jó a szerve-
zetének, meccsek elôtt általában tésztát
evett és korán ebédelt.

Az adás premierjét pénteken 19.30 óra-
kor láthatják a Gyôr+ Televízió nézôi,
amit késôbb a www.tv.gyorplusz.hu
weboldalon is visszanézhetnek.
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GASZTRO CREATIVE CHEF

Gyömbéres sárgaré
kókuszchips-szel, z



Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

20 dkg aszalt datolya
• 1 ek. vaníliaaroma •
20 dkg kesudió • 10
dkg chiamag • 10 dkg
kókuszreszelék • 3-4
dl kókusztej • Folyé-
kony édesítô • 2 ek.
kókuszzsír • 15 dkg
csokoládé

Nyers vegán 
bounty torta

A datolyát a kesudióval egy éjszakára a kókusztejbe áztatjuk, majd
másnap leszûrve (figyelem, a levet tartsuk meg!) a magokat és az
aszalt gyümölcsöt a vaníliával összeturmixoljuk. Ez a pépes keverék
lesz a tortánk alapja, nyomkodjuk egy forma aljába és tegyük hûvös
helyre. A chiamagot a kókuszreszelékkel, ízlés szerinti édesítôvel, va-
lamint a félretett kókusztejjel összekeverjük és hagyjuk, hogy a mag
megszívja magát. Ez lesz a torta középsô rétege. A krémszerû, meg-
kocsonyásodott keveréket szintén a formába egyengethetjük. A cso-
koládét gôz felett felolvasztjuk és a kókuszzsírral elkeverve a torta te-
tejére csorgatjuk, és egy éjszakára az egészet hûtôbe tesszük.

Ki ne szeretne egy könnyed, de ízletes
levest így év elején, ami ráadásul egy -
sze rûen elkészíthetô?! Elég minden
hozzávalót durvára vágni, hiszen a vé-
gén össze fogjuk turmixolni. Pirítsuk le
a hagymát, a répakarikákat és a gyöm-
bért egy kevés olajon, majd engedjük
fel az alaplével és fedô alatt fôzzük pu-
hára. Mikor kész, turmixoljuk össze hi-
deg vajjal, hígítsuk forró vízzel, sózzuk,
borsozzuk és ízesítsük egy kevés lime-
lével. Korianderrel és kókuszchipsszel
megszórva kínáljuk.

1 nagy lila hagyma • 1 kg
sárgarépa • 20 dkg vaj •
4 dl alaplé • só • bors •
fél lime • 1 marék korian-
der • kókuszchips

Habár ebben a hidegben sokaknak
egy jó vörösbor fogyasztása esik jól,
mi most mégis az egyik kedvencün-
ket, egy kiváló villányi rozét ajánlunk
Lelovits Tamástól.

Ez a név egyre gyakrabban forog
borbarátok körében, egyre több ver-
senyen, teszten szerepel kiválóan.
2006-os merlot-ja elôbb Magyaror-
szág legjobb újbora lett, majd 2008-
ban VinAgora — ezüstérmet kapott.
Eme portugieser—pinot noir házasí-
tás ideális partner egy könnyed be-
szélgetéshez, egy kis elcsendese-
déshez, pihenéshez.

Könnyû, üde, szép savakkal rendel-
kezô bor, rengeteg epres-málnás
jeggyel ízben és illatban. Könnyed-
sége mellett pedig jellemzô rá a vil-
lányi elegancia és mélység is.

Fogyasszák egészséggel!
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

pa-krémleves
zöld korianderrel

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Lelovits Tamás

Lelovits
Rozé
2016 (Villány)

1990 Ft 1326 Ft/1 liter

Kiszerelés: 1,5 literes Magnum palack



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR
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JANUÁR 21., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:30 Odaát  01:30 Odaát  02:30
CSI: Miami helyszínelők  03:20
Anyám borogass  04:20 Tűzön-ví-
zen  05:00 Tűzön-vízen  05:45 Na
végre, itt a nyár!  06:10 Televíziós vá-
sárlás 06:45 Kölyökklub  09:40 Te-
leshop 10:35 Nyugi, Charlie! Nyugi,
Charlie! 11:00 Fitt Mánia  11:35 Au-
togram  12:05 Szupervihar  15:50
Fiú a Marsról  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:15 101
kiskutya  21:20 XXX  23:50 Vég-
képp eltörölni 

01:40 Sportos 01:50 Teleshop 02:15
Bukott angyalok  03:00 Bukott an-
gyalok  03:40 Walker, a texasi kopó
 04:25 Knight Rider  05:15 Oltári
szervezők  06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 09:15 Maci Laci  09:45
 10:20 Trendmánia  10:50 Baba-
világ  11:25 Az Év Háziasszonya 
11:55 Poggyász 12:30 A Miller csa-
lád  13:00 Tarzan  14:05 Gyilkos
sorok  15:10 Gyilkos sorok  16:15
Csipkerózsika  18:00 Tények 18:55
Az ördög jobb és bal keze 2.  21:35
Elysium – Zárt világ  23:50 Mű-
kincsvadászok 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:25
Sporthírek 08:30 Bankvilág 08:45
Made in Hungary 09:00 Híradó
09:25 Sporthírek 09:30 Kulisszák
mögött 10:00 Creative chef 10:30
Képújság 18:00 Civil kurázsi 18:30
Vény nélkül (ism.)  19:00 Győri7
19:45 Konkrét 20:00 Hello Győr!
20:30 Zooo+ 21:00 Kulisszák mögött
21:30 Építech 22:00 Győri7 22:45
Konkrét 

GYŐR+ TV

JANUÁR 22., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:25 Lángoló Chicago  05:10
Sportos 05:15 Oltári szervezők 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
09:15 Maci Laci  09:45 Tom és
Jerry gyerek-show  10:20 Nagy
Vagy, Auchan kupa!  10:50 Tűsarok
 11:25 Több mint TestŐr  11:55
SpeedZone  12:30 Super Car 
13:00 Falforgatók  13:35 A Miller
család  14:00 Tarzan  15:05 Gyil-
kos sorok  16:10 Úton hazafelé 2. –
Kaland San Franciscóban  18:00
Tények 18:55 Jurassic Park 3. 
21:00 Üvegtigris 3  23:30 Támadó-
erő 

07:00 Civil kurázsi 07:30 Építech
08:00 Credo 08:30 Creative chef
09:00 Hello Győr! 09:30 Ciao Italia!
10:00 Vény nélkül (ism.)  10:30 Ké-
pújság 18:00 Győri7 18:45 Konkrét
19:00 Gázfröccs 19:30 Kulisszák mö-
gött 20:00 Építech 20:30 Nyugdíjas
Egyetem 21:30 Ciao Italia! 22:00
Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

JANUÁR 23., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:35 Sportos 01:40 Zsaruvér 
02:20 Franklin és Bash  03:00
Franklin és Bash  03:40 Mennyei
tippek  04:05 Gyilkos sorok 
04:50 A Miller család  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Az uralkodónő
 06:20 Mokka  09:00 Ékszer TV
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben  12:30 Knight Rider  13:35
Walker, a texasi kopó  14:40 Ma-
gánnyomozók  15:45 Ana három ar-
ca  16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Az 50 milliós játszma  20:40
A szultána  21:15 Herkules legen-
dája  23:20 Bűnös Chicago 

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Vény nélkül (ism.)  08:30 Hello
Győr! 09:00 Civil kurázsi 09:30 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Kulisszák mögött 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Ku-
lisszák mögött 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45
Bankvilág 22:00 Híradó 22:20 Sport-
hírek 22:30 Arrabona évszázadai
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

JANUÁR 24., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 Tények Este 01:10 Sportos
01:15 Teleshop 01:45 Haláli testcse-
re  02:30 Felejthetetlen  03:15
Balfékek  03:35 A Jaguár  05:10
Csapdába csalva  05:35 Az uralko-
dónő  06:20 Mokka  09:00 Ékszer
TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben  12:30 Knight Rider 
13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Magánnyomozók  15:45 Ana há-
rom arca  16:50 Fatmagül  18:00
Tények 19:25 Az 50 milliós játszma 
20:40 A szultána  21:15 Filofax,
avagy a sors könyve  23:45 Sher-
lock és Watson 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Kulisszák mögött 08:00 Hír-
adó 08:20 Sporthírek 08:30 Konkrét
08:45 Bankvilág 09:00 Híradó 09:20
Sporthírek 09:30 Konkrét 10:00 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Creative chef 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Vény nélkül
(ism.)  23:00 Híradó 23:20 Sporthí-
rek 

GYŐR+ TV

JANUÁR 25., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:50 Tények Este 01:40 Sportos
01:45 Teleshop 02:10 Fehér tenyér 
03:55 Walker, a texasi kopó  04:40
Csapdába csalva  05:05 Sportos
05:10 Csapdába csalva  05:35 Az
uralkodónő  06:20 Mokka  09:00
Ékszer TV 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délben  12:30 Knight Rider
 13:35 Walker, a texasi kopó 
14:40 Magánnyomozók  15:45 Ana
három arca  16:50 Fatmagül 
18:00 Tények 19:25 Az 50 milliós
játszma  20:40 A szultána  21:15
A szövetség  23:45 A törvény em-
bere 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Creative chef
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-
tech 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Üzleti negyed 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Made in Hungary 22:00 Hír-
adó 22:20 Sporthírek 22:30 Arrabo-
na évszázadai 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 

GYŐR+ TV

04:55 Barátok közt  05:30 Televízi-
ós vásárlás 05:55 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó Reggel
08:05 Fókusz  08:40 Magyarul Ba-
lóval 09:15 Asztro Show 10:20 Tele-
víziós vásárlás 12:10 BabaKalauz 
12:55 Éjjel-nappal Budapest 
14:05 Szívek doktora  15:05 A kis
menyasszony  15:40 A kis menyasz-
szony  16:10 Szulejmán  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz  19:30 Éjjel-nappal
Budapest  20:50 Barátok közt 
21:25 Castle Castle 22:30 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
22:55 RTL Klub Híradó 23:30 Magya-
rul Balóval 

01:25 Marnie  03:35 Olasz–magyar
örökség 04:00 Hagyaték  04:25
Zegzugos történetek 04:55 Noé ba-
rátai 05:20 Lélek Boulevard  05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:00 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:25 Világ-nézet  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:00 Ünnep Acapulcóban  10:40
A világörökség kincsei 11:00 Noé ba-
rátai 11:30 Térkép 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:50 Ízőrzők
13:35 Kelet-Európa vadonjai 14:25
Hazajáró 15:00 Magyar Krónika 
15:30 Legenda a vonaton  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat  19:30 A Dal
2017  21:40 A Dal – Kulissza 22:05
Kenó  22:15 12 év rabszolgaság 

06:05 Végtelen szerelem  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:25 Srpski Ek-
ran Feliratos 07:55 Unser Bildschirm
Feliratos 08:25 Feketén-fehéren 
09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát  11:25 Bocuse d'Or –
bejelentkezések 11:35 Jamie 15 per-
ces kajái 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Columbo  14:25 A
császárság kincse  15:20 Bocuse
d'Or – bejelentkezések 15:30 Elfele-
dett szerelem  16:15 Charly, majom
a családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon!  20:15 Bocu-
se d'Or – bejelentkezések 20:25
Önök kérték!  21:30 Velvet Divatház
 22:15 Kenó  22:20 Grand Hotel
 23:15 Nagyok  23:40 Reformáció
hétről hétre 23:50 Kékfény 

04:55 Barátok közt  05:30 Televízi-
ós vásárlás 05:55 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó Reggel
08:05 Fókusz  08:40 Magyarul Ba-
lóval 09:15 Asztro Show 10:20 Tele-
víziós vásárlás 12:00 StílusKalauz 
12:30 Story Extra  12:55 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:05 Szívek doktora
 15:05 A kis menyasszony  15:40
A kis menyasszony  16:10 Szulej-
mán  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 Szulej-
mán  22:35 Házon kívül  23:00
RTL Klub Híradó 23:35 Magyarul Ba-
lóval

04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Televízi-
ós vásárlás 05:55 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:40 Magyarul Balóval 09:15
Asztro Show 10:20 Televíziós vásár-
lás 12:00 Fókusz Plusz  12:30 Story
Extra  12:55 Éjjel-nappal Budapest
 14:05 Szívek doktora  15:05 A kis
menyasszony  16:10 Szulejmán 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:25 Dr. Csont  22:30 Gla-
des – Tengerparti gyilkosságok 
23:30 RTL Klub Híradó 

07:05 Jóbarátok  07:35 Jóbarátok
 08:05 Szívek szállodája  09:00
Gordon Ramsay – A pokol konyhája
 09:55 Flash – A Villám  10:55
Flash – A Villám  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó  13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:45 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:40
Castle  16:40 Castle  17:35 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
18:35 Született szinglik  19:05 Szü-
letett szinglik  19:35 Nyugi, Charlie!
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Örömapa 2.  23:20 Annapo-
lis – Ahol a hősök születnek

06:50 Will és Grace  07:15 Jóbará-
tok  07:40 Jóbarátok  08:05 Szí-
vek szállodája  09:00 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája  09:55 Flash
– A Villám  10:55 Flash – A Villám 
11:50 Monk – Flúgos nyomozó 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:40 Castle  16:40
Castle  17:35 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  18:35 Született
szinglik  19:05 Született szinglik 
19:35 Nyugi, Charlie!  20:05 Két pa-
si – meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Gyilkos nap 
23:45 A part 

06:45 Will és Grace  07:05 Jóbará-
tok  07:35 Jóbarátok  08:05
Chuck  09:00 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  09:55 Flash – A Vil-
lám  10:50 Flash – A Villám  11:50
Monk – Flúgos nyomozó  12:50
Monk – Flúgos nyomozó  13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:45 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:40 Castle  16:40 Castle 
17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik  19:35 Nyu-
gi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Az utolsó esély  23:25
Még egy kis pánik 

06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A sokszí-
nű vallás  06:40 Biblia és irodalom
 06:55 Kenó (ism.)  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 08:55 Isten kezé-
ben  09:25 Kereszt-Tények 09:30
Katolikus krónika  10:00 Reformá-
tus ifjúsági műsor  10:05 Baptista
ifjúsági műsor 10:20 Unitárius maga-
zin 10:25 Reformáció hétről hétre
10:30 Református magazin 11:00
Római katolikus mise 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Rúzs és
selyem 13:20 A nők kedvence 
15:00 Újévköszöntő Páva Gála 2/1.
rész 16:00 Újévköszöntő Páva Gála
2/2. rész 17:00 Hogy volt!? 18:00 Hír-
adó 18:35 Miss Fisher rejtélyes ese-
tei  19:35 Magyarország, szeretlek!
21:10 Kártyavár  22:00 Kenó 
22:05 Született július 4-én 

04:20 Zegzugos történetek 04:50
Noé barátai 05:20 Lélek Boulevard 
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Végtelen szerelem 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Roma Magazin 07:50 Domovina
08:20 Feketén-fehéren  09:10 Elfe-
ledett szerelem  10:00 Család-ba-
rát 11:35 Jamie 15 perces kajái
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Columbo: Gyönyörű gyilkos 
14:05 Világörökség Portugáliában
14:30 A császárság kincse  15:35
Elfeledett szerelem  16:20 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül
 18:00 Híradó 18:35 Végtelen sze-
relem  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Kékfény  21:25 Hawaii Five-
0  22:05 Kenó  22:20 SOKO – Al-
pesi nyomozók  23:10 Joe Kidd 

07:55 Ecranul nostru 08:25 Feketén-
fehéren  09:15 Elfeledett szerelem
 10:00 Bocuse d'Or – bejelentkezé-
sek 10:05 Család-barát  11:25 Bo-
cuse d'Or – bejelentkezések 11:35
Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Colum-
bo: A bűn jelöltje  14:25 Virtuóz pil-
lanatok 14:40 Ötcsillagos szerelem 
15:25 Bocuse d'Or – bejelentkezések
15:35 Elfeledett szerelem  16:20
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:15 Bocuse d'Or – bejelentkezé-
sek 20:25 Skandináv lottó sorsolás 
20:40 Zsaruvér  21:30 Brit követi je-
lentések, 1956 21:35 A fehér királyné
 22:35 Kenó  22:45 Leány gyöngy
fülbevalóval 

02:15 Tudathasadás  04:10 Tűzön-
vízen  04:50 Tűzön-vízen  05:35
Na végre, itt a nyár!  06:00 Televízi-
ós vásárlás 06:35 Kölyökklub 
09:35 BabaKalauz (6. rész, 2016) 
10:05 Teleshop 11:00 A Muzsika TV
bemutatja  11:35 EgészségKalauz
 12:05 StílusKalauz  12:40 Hava-
zin 13:10 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  13:45 Házon kívül 
14:15 Nevelésből elégséges  14:45
Dallas  15:45 Amerikai taxi  Köz-
ben: 16.00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Exférj
újratöltve  21:05 A sötét lovag 

01:40 Carrie naplója  02:25 Carrie
naplója  03:10 Szívek szállodája 
06:05 Televíziós vásárlás 06:40 Will
és Grace  07:05 Will és Grace 
07:30 Jóbarátok  07:55 Jóbarátok
 08:30 Amerikai mesterszakács 
09:25 Amerikai mesterszakács 
10:20 Akadémia Itália  10:55 Sza-
lonskicc 11:25 Monk – Flúgos nyo-
mozó  12:25 Monk – Flúgos nyomo-
zó  13:20 NCIS: Los Angeles 
14:15 NCIS: Los Angeles  15:15
Castle  16:10 Castle  17:10 Su-
pergirl  18:05 Supergirl  19:05 Zű-
rös viszonyok  20:05 Zűrös viszo-
nyok  21:00 A part  23:25 Hullám-
törők 

02:10 Szalonskicc 02:40 NCIS: Los
Angeles  03:25 Amerikai mester-
szakács  04:10 Amerikai mester-
szakács  05:50 Televíziós vásárlás
06:25 Akadémia Itália  06:50 Will
és Grace  07:15 Will és Grace 
07:40 Jóbarátok  08:15 Jóbarátok
 08:45 Amerikai mesterszakács 
09:40 Amerikai mesterszakács 
10:40 Top Forma  11:10 Monk –
Flúgos nyomozó  12:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:05 Castle 
14:00 Castle Halálos trükk  14:55
Zűrös viszonyok  15:55 Zűrös viszo-
nyok  16:55 Hajrá csajok 4.  18:50
Az örömapa  21:00 Még egy kis pá-
nik  23:05 War 
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JANUÁR 27., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:40 Sportos 00:45 Teleshop 01:15
Frászkarika 2.  03:00 Addig jár a
korsó a kútra  04:20 Ügynöklista 
05:05 Sportos 05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Az uralkodónő  06:20
Mokka  09:00 Ékszer TV 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 
12:30 Knight Rider  13:35 Walker, a
texasi kopó  14:40 Magánnyomo-
zók  15:45 Ana három arca  16:50
Fatmagül  18:00 Tények 19:25 Az
50 milliós játszma  21:00 Fák jú Ta-
nár úr 2.  23:50 A férjem védelmé-
ben 

GYŐR+ TV

JANUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:00 Rebecca bírónő  04:20
Knight Rider  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Az uralkodónő  06:20
Mokka  09:00 Ékszer TV 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 
12:30 Knight Rider  13:35 Walker, a
texasi kopó  14:40 Magánnyomo-
zók  15:45 Ana három arca  16:50
Fatmagül  18:00 Tények 19:25 Az
50 milliós játszma  20:40 A szultána
 21:15 NCIS: Los Angeles  22:20
NCIS: Los Angeles  23:20 Spíler TV
bemutatja: Premier League – Össze-
foglaló 23:50 Tények Este 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Konkrét
08:45 Made in Hungary 09:00 Hír-
adó 09:20 Sporthírek 09:30 Konkrét
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Vény nélkül (ism.)  21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Zooo+
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Credo 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 

GYŐR+ TV

04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Televízi-
ós vásárlás 05:55 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:40 Magyarul Balóval 09:15
Asztro Show 10:20 Televíziós vásár-
lás 12:10 Havazin  12:55 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:05 Szívek doktora
 15:05 A kis menyasszony  15:40
A kis menyasszony  16:10 Szulej-
mán  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 Válótár-
sak  22:35 CSI: A helyszínelők 
23:40 RTL Klub Híradó

06:40 Will és Grace  07:05 Jóbará-
tok  07:40 Jóbarátok  08:05 Szí-
vek szállodája  09:00 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája  09:55 Flash
– A Villám  10:55 Flash – A Villám 
11:50 Monk – Flúgos nyomozó 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:40 Castle  16:40
Castle  17:35 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  18:35 Született
szinglik  19:05 Született szinglik 
19:35 Nyugi, Charlie!  20:05 Két pa-
si – meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Sikítófrász
22:15 Amerikai pite 2. 

08:05 Szívek szállodája  09:00 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
09:55 Flash – A Villám  10:55 Flash
– A Villám  11:50 Monk – Flúgos
nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó  13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:45 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:40
Castle Visszaszámlálás 2/1.  16:40
Castle Visszaszámlálás 2/2.  17:35
Gordon Ramsay – A pokol konyhája
 18:35 Született szinglik  19:05
Született szinglik  19:35 Nyugi,
Charlie!  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A végső állomás  22:45
Sikítófrász 23:50 Palmetto

04:30 Zegzugos történetek 04:55
Noé barátai 05:25 Lélek Boulevard 
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Végtelen szerelem 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Slovenski Utrinki 07:55 Alpok-Duna-
Adria 08:25 Feketén-fehéren 
09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát  11:35 Jamie 15 per-
ces kajái 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Columbo  14:05 A vi-
lágörökség kincsei 14:25 Ötcsillagos
szerelem  15:15 Elfeledett szerelem
 16:00 Charly, majom a családban
 16:50 Szerencse Híradó  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:25 Fábry  21:25 Munkaügyek
 22:00 Apám, a hős  23:25 Kenó
 23:35 Kitörés 

03:10 Olasz–magyar örökség 03:35
Duna anzix 03:50 Hagyaték  04:20
Három jármód  04:50 Noé barátai
05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Végtelen szerelem  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Életkerék 07:55
Öt kontinens 08:25 Feketén-fehéren
 09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát 11:35 Jamie 15 perces
kajái 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Columbo: Kézirat vagy ha-
lál  14:10 A világörökség kincsei
14:35 Ötcsillagos szerelem  15:30
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül
 18:00 Híradó 18:35 Végtelen sze-
relem  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Superman visszatér  22:50
Kenó  23:05 Fuss, fiú! 

04:30 Story Extra  04:55 Barátok
közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó Reggel 08:05 Fó-
kusz  08:40 Magyarul Balóval 09:15
Asztro Show 10:20 Televíziós vásár-
lás 12:10 EgészségKalauz  12:55
Éjjel-nappal Budapest  14:05 Szí-
vek doktora  15:05 A kis menyasz-
szony  15:45 A kis menyasszony 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fó-
kusz  19:30 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:25 Halá-
los fegyver  22:30 Gyilkos elmék 
23:30 RTL Klub Híradó

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül (ism.)  08:00 Hír-
adó 08:20 Sporthírek 08:30 Zooo+
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Gázfröccs 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Arrabona évszázadai 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Ku-
lisszák mögött 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi fel-
hívást tesz közzé „GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cí-
mek és „PRO URBE GYŐR” díjak 2017. évi adományozására. A díj adományo-
zására javaslatot tehet többek között Győrben működő egyházi szervezet,
győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri
szervezete, Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat, kamara,
gazdasági és szakmai érdekképviselet, közigazgatási szerv, bíróság, ügyész-
ség, rendőrség, valamint a győri önkormányzat fenntartásában vagy mű-
ködtetésében lévő intézmény.

A javaslattevők elismerési fajtánként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Díszpolgári
kitüntető cím adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely
az életével, a munkásságával vagy a teljesítményével Győr városának olyan maradan-
dó érdemeket szerez, amely példaként állítható az utókornak.
Pro Urbe Győr díj adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy
amely a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a művészeti vagy az irodalmi életben,
a város múltjának megőrzésében vagy az egészségügy, az oktatás, a közművelődés,
a sport területén tartósan kiemelkedő munkát végez. 

A kitüntetést a város lakossága nevében a Közgyűlés adományozza a fentiek szerint
arra érdemes magyar vagy külföldi állampolgárnak, illetve közösségnek. A kitüntetés
az arra méltó személynek halála után is adományozható. 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesterének címezve személyesen 2017. február 7-én 15 óráig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán, I. emelet 43. (9021 Győr,
Városház tér 1.), postai úton Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve
(Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2017. február 7.
napján megérkezzen a címzetthez.
A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: a jelölt személy vagy közösség fontosabb
adatait (név vagy megnevezés, születési vagy alapítási hely és idő, lakcím vagy szék-
hely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek), életút, szakmai
munkásság, teljesítmények, tevékenységek ismertetését (iskolai végzettség, tudomá-
nyos fokozat, publikációk, elismerések, civil szervezeti tagságok, tisztségek, elért
eredmények, jelentős programok, karitatív vagy mecénás munka stb.), valamint az
elismerés fajtájának megjelölését és részletes indokolását.
Az előkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidőig érkezett
és az ismertetett feltételeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe. 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Jogi és Önkormányzati Osztályán a 96/500-101-es tele-
fonszámon. A vonatkozó rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslatok be-
nyújtásához használható nyomtatvány letölthetŐ az onkormanyzat.gyor.hu pályáza-
tok-felhívások menüpontjából.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr MJV Önkormányzata, a tulajdonában lévő, nem lakás célú helyiségeit,
bérleti díjra történő nyílt pályáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 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 honlapon a Vagyonhasznosítási felhívás menü-
pontban tekinthetők meg 2017. január 23-tól  február 10-ig, ahonnan a pályázati
nyomtatványok is letölthetők.

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. február 10. (péntek) 12 óra
A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. terem

Részletes ismertetés a pályázati hirdetményeken található!

ÉrdeklŐdni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 GyŐr, Városház tér 1., Gazdálkodási
FŐosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási idŐben vagy telefonon: 96/500-236-os
és 96/500-277-es számon.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Márai Sándor: A forradalom
elôérzete címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Gyôr,
Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. A szerencsés nyertes: Szikrai Tamás.
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Költözzön áprilisban! MÁR CSAK PÁR
LAKÁS MARADT! Győr-Szabadhegy ki-
váló infrastruktúrával rendelkező részén
új építésű lakások eladók! Ez a 62 nm-es

lakás a földszinten található. Az amerikai
konyhás nappali mellett 2 hálószoba ka-
pott helyet és egy  8,12 nm-es erkély.

Ár: 22,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Marcalváros közkedvelt részén új építésű
lakások eladók! Ebben a négyemeletes, liftes
társasházban 29–86 nm-es lakások közül vá-

laszthat! Ez a 61,09 nm-es lakás a 3. emele-
ten található, melyhez tartozik egy 7,12 nm-
es terasz is! Elosztása: nappali+ 2 hálószoba.

Ár: 20,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 85,19 nm-es, nappali + 3 szo-
bás ikerház eladó, háztartási helyiséggel,
fedett terasszal. Az ikerházak 1200 nm-

es telken épülnek, 30-as téglából, 10 cm
hőszigeteléssel, műanyag nyílászárók-
kal. Fűtéséről kondenzációs kazán gon-
doskodik, padlófűtéssel.

Ár: 26,9 M Ft.
Horváth Edina:+36-70/587-4020

Győrújbarát és Győr-Ménfőcsanak határ-
án épül ez a 20 lakásos társasház. Ez a la-
kás 61 nm-es, első emeleti, melyhez tarto-

zik egy 5 nm-es erkély is. Tökéletes egy
család részére is, mert a 2 szobán kívül egy
tágas nappali is helyet kapott. Az ingatlant
10+10-es CSOK-ra is meg lehet vásárolni.

Ár: 16 M Ft.
Búza Tímea: +36-70/425-5590

Győr-Szitásdombon, családias környe-
zetben, új építésű társasházi lakások
eladók. A lakóparkban 3 egymást köve-
tő telken 3 tömb kerül kialakításra,

mely egy kerítéssel lezárásra kerül. A
kerítésen belül játszóteret is kialakíta-
nak. Ez a 34 nm-es lakás a földszinten
és az első emeleten is megtalálható. El-
osztása: amerikai konyhás nappali, für-
dőszoba és WC.

Ár: 10,3 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Ajándék KOCSIBEÁLLÓ a lakáshoz!
Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-

ban 15 lakásos, új építésű társasházban
35–77 nm-es lakások eladók! Ez a 72,58
nm-es lakás a földszinten található,
melyhez tartozik egy 12,5 nm-es tera-
szis! Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali+ 3 szoba, fürdő.

Ár: 19,9 M Ft.
Horváth Edina:+36-70/5874020 

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjá-
ban, a Pacsirta lakóparkban új építésű
ikerházi lakások eladók!A 70 nm-es

házhoz tartozó telekrész 400 nm. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali+3 háló-
szoba. Nagyméretű, 12 nm-es terasz is
tartozik hozzá! Ön választja ki a burko-
latokat és a falak színét!

Kulcsrakész ár: 23,99 M Ft. 
Emelt szintű fűtéskészen: 21,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Nádorvárosban, 24 lakásos, liftes, mélyga-
rázsos új építésű társasházban 32–80 nm-
es és penthouse lakások leköthetők. Ehhez

a földszinti, 32,82 nm-es garzonlakáshoz
9,66 nm-es terasz tartozik.

Ár: 14 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 15 lakásos társasházban eladó ez
az emeleti, 38 nm-es, 1 szoba+nappalis
lakás! A lakáshoz tartozik egy 7 nm-es

erkély is! A fűtést és a melegvíz ellátá-
sát kondenzációs gázkazán biztosítja,
radiátorral vagy padlófűtéssel!

Ár: 12,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban amerikai konyhás nappali

+ 3 szobás, 74,34 nm-es, első emeleti la-
kás eladó 4,32 nm-es terasszal.

Ár: 22,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjá-
ban, a Pacsirta lakóparkban új építésű
társasházi lakások eladók! A 45 nm-es
lakás a földszinten helyezkedik el. El-

osztása: amerikai konyhás nappali+1
hálószoba. 

Ár: 13,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    06-20/919-4518    •

Számos kizárólagos projekttel várjuk
az érdeklődőket! CSOK-igényléssel egybekötve,
akár már 1 millió forint önerővel kínálunk
ingatlanokat! Tájékoztatunk mindenkit 
a CSOK-kal kapcsolatos változásokról!

FEBRUÁR
4-ÉN,

SZOMBATON 
9–17 óráig

Nyitott
napot
tartunk

Jöjjön, hogy ÖNNEK  is megtaláljuk 
az ÉDES OTTHONT!
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Magyar tojás 10 db, „M” méretû
54—60 g
Áfa-csökkentés! 359 Ft helyett

299 Ft/db

Magyar PET friss tej 
2,8%, 1 l

Áfa-csökkentés! 
199 Ft helyett

179 Ft/db

KOCSONYÁNAK VALÓ 
húsrészek kaphatók!

Sertéslapocka
1 kg

Akció: 2017. január 20—26.

749 Ft/kg

Sertés zsírszalonna   699 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel 1 kg

Áfa-csökkentés! 399 Ft helyett

299 Ft/kg

Sertés elsô köröm     599 Ft/kg

Hard West fehérbab,
Fruppy chilis paradicsomos bab

400 ml, 347,5 Ft/kg

Piros alma, Idared 1 kg

219 Ft/kg

139 Ft/db

Pick Békebeli, füstölt, 
kötözött sonka     1249 Ft/kg

A Győr-Szol Zrt. a városi növényállo-
mány kezelőjeként végzi a cserjemet-
szést. A szolgáltató munkatársai a 2016-
ban, a lakosság által bejelentett igénye-
ket kezelik és a Győr-Szol kertészei által
feltárt, szakmailag indokolt beavatkozá-
sokat végzik el. A bokrok visszavágásá-
nak köszönhetően, a cserjeállomány
megújul, a növények tavasszal nagyobb
életerővel hajtanak ki, a közterületek át-
láthatóbbak, könnyebben tisztán tartha-
tóak. A munka alkalmával lakótelepek és
zöldterületek cserjefoltjaiból eltávolítják
az elöregedett, kiszáradt növényeket, va-
lamint az idegenhonos és invazív, vagyis
új területen gyorsan terjedő – például:
ecetfa, bodza – fajokat.

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja
ügyfeleit, hogy a 2017. évi első negyed -
éves hulladéknaptár elektronikus formá-
ban már elérhető a szolgáltató hivatalos
weboldalán. A kisokosból mindenki
megtudhatja, hogy a saját címén mikor
aktuálisak a hulladékgyűjtő edények ürí-
tési napjai. A hulladéknaptár a www.
gyhg.hu honlapon tekinthető meg.

A Győr-Szol Zrt. felhívja a parkolóbérlet-
tel rendelkező gépjárműhasználók figyel-
mét, hogy az elmúlt évben kiváltott ok-
mányok érvényessége január 31-én lejár,
szíveskedjenek gondoskodni azok meg-
újításáról. A lejárt okmányokkal, érvény-
telen bérlettel parkolók február 1-je után
büntetés kiszabására számíthatnak.

A vízfogyasztási adatokból látszik,
hogy az elfagyott vízvezetékek kezde-
nek kiolvadni, és sok helyen még fel-
derítetlen a vízelfolyás. Érdemes tudni,
hogy egy félcentis repedésen napon-
ta 32 m3, havonta 1000 m3 víz is elfoly-
hat. Kérjük fogyasztóinkat, hogy a
kedvezőtlen időjárás ellenére, ellen-
őrizzék a hétvégi házakat, nyaralókat,
a nem használt ingatlanokat, hogy

Metszik 
a cserjéket

Ezzel együtt a közlekedést nehezí-
tő, járdákhoz, parkolókhoz közel növő
növényzetet is visszavágják. A cserje-
metszés január elején kezdődött Szi-
getben és Újvárosban, napjainkban
pedig folyamatban van Nádorváros-
ban, a Belvárosban, Adyvárosban és

Marcalvárosban. A nyesedéket dará-
lás után komposztálják.

A 2017. január 1-je után bejelen-
tett, az élet- és vagyonvédelmi szem-
pontok alapján nem indokolt metszési
feladatokat viszont a szolgáltató a kö-
vetkező idényben végzi el.

Lejárnak
a parkolóbérletek

Vezessenek óvatosan!
Vasárnapra virradóra egy személyautó
sofőrje a Jereváni úton későn észlelte a
jól láthatóan kitáblázott és sárga figyel-
meztető jelzéssel ellátott útfelbontást, és
autója elejével nekiütközött annak, majd
továbbhaladva, a jobb oldalára borulva a
munkagödörbe esett. A baleset követ-
keztében személyi sérülés nem történt,
a 27 éves sofőrnél viszont pozitív értéket
jelzett a szonda.

Nyári csúcsokat közelít a vízfogyasztás
nem szenvedtek-e károkat a fagyos
időben. Kérjük, ezen ingatlanok szom-
szédságában élők is figyeljenek, hogy
környezetükben nem tapasztalnak-e
vízelfolyást. Lezárt lakásba, családi
házba a vízmű szakemberei nem jut-
hatnak be, a bejutáshoz a katasztrófa-
védelem segítségét kell kérni. A vízel-
zárásban természetesen segítséget
nyújtunk – tájékoztatott Tóth László, a

Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálatá-
nak vezetője.

Az elfagyott vízmérők, vízvezetékek
az olvadás után rendkívül komoly ká-
rokat képesek okozni az ingatlanon,
továbbá az elfolyt vízmennyiség is ko-
moly kiadásokat jelent a tulajdonosok-
nak. Fontos tudni, hogy az elfagyás,
majd a kiolvadás miatt felmerülő költ-
ségek a fogyasztót terhelik. 

Elérhetô 
az elektronikus
hulladéknaptár

„A Jereváni úton egy vízvezeték-re-
konstrukcióval vagyunk félbe, ahogy az
időjárás engedi, befűzzük az új műanyag
főnyomóvezetéket. Nemrég egyébként
Bezin is baleset történt, egy tűzcsapot
tört ki egy útról kisodródott és felborult
gépkocsi. Kérjük, vezessenek óvatosan,
vigyázzunk egymásra!” – hangsúlyozta
Tóth László, a Pannon-Víz Zrt. diszpé-
cserszolgálatának vezetője.
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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Boldog születésnapot
Kisfaludy Péterné, Kisvirág!
50 év nem a világ, ugyanennyi vár még Rád, 

annyi legyen előttünk, mint amennyi mögöttünk!

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS 

Azonnali kezdéssel győ-
ri gépipari cég munkavállalókat
keres az alábbi feladatokkal:
Betanított munka hen-
gerfejek megmunkálása, vala-
mint
CNC esztergályos, ma-
rós és köszörűs tapasztalattal
– egyedi alkatrészek gyártása.
Hosszú távú, megbízható mun-
kalehetőség.
Érdeklődni munkanapokon
08.00-16.00 h között: 06-
96/511-003, 06-30/266-4549
(ingyen hívható).

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@laphir.hu
e-mail címen lehet.

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, darusokat, autófé-
nyezőket, üzemeltető villanysze-
relőket, géplakatosokat, targon-
cásokat, kovácsokat keresünk,
Győri munkahelyre. Tel.: 06-
70/941-0185; 06-70/941-
0994; e-mail: hegeszto2016@
gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-
leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, illetve udvaráról. Hívjon bi-
zalommal! Non-stop tel.: 06-70/675-
0654.

Villanyszerelés, tanács -
adás rövid határidővel, Győrben és
környékén. Tel.: 06-20/402-6657.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, ud-
varát. Felesleges holmit elszállí-
tok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-6590.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

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

Gipszkartonszerelést válla-
lok. Telefonszám: 06-20/960-5292

Festést, kőművesmunkát, burko-
lást, külső szigetelést vállalunk. Tel.:
06-20/546-1450.

Autókölcsönzés, kárpit-
tisztítógép-bérlés kedvező
árakon! 06-20/543-5240 www.gyor-
kolcsonzes.gportal.hu

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-szi-
getelést, falak javítását,
festését, garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tele-
fonszám: 06-30/376-2712.

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

MOZGÁS-
GYÓGYÁSZAT!

FIZIKAI FÁJDALMAK, 
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

Villanyszerelést vállalok
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/217-0848.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron, 2900
Ft-tól! Telefon: 06-30/542-0720.

OKTATÁS

EGYÉB
Gázkazán, gázbojler, öntvényradiá-
torok, műanyag redőny, felnőttpelenkák,
járókeret, fürdetőülőke eladók. +36-
30/302-6149

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, ezüsttárgyakat, 
ékszert, régi órákat,

könyveket, 
dísztárgyakat, hagyatékot 

vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101

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

Vásárolok festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat, órákat,
régi bútorokat, hagyatékot! Németh
Csaba: +36-20/937-9671.

INGATLAN

Gyárvárosban, felújí-
tott, egyedi gázfűtéses garzon-
lakás eladó. Tároló és parkolási
lehetőség az udvarban.
11.900.000 Ft. Tel.: 06-
20/545-2192.

Győr-Belvárosban, két-
szoba-hallos, távfűtéses, első
emeleti téglalakás eladó. +36-
20/243-3965

Nádorvárosban téglala-
kás, Bükfürdőn apart-
man kiadó vagy eladó SZÉP KÁR-
TYÁÉRT is. Telefonszám: +36-
30/302-6149

LAKÁSCSERE

Elcserélném a Győr-Belváros
közelében lévő, 37 nm-es, 1. emeleti,
szépen felújított önkormányzati la-
kásomat nagyobbra, saját tulajdonú
is érdekel. Tel.: 06-20/43-44-526

Érd.: 06-96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szoba+ hallos,
44 nm-es, összkomfortos, felújított,
határozott bérleti szerződéses lakást

cserélne 25–36 nm-es, 1 szobás,
földszinti vagy 1. emeleti, erkélyes,
csak határozatlan-határozott idejű,
nem műemlék jellegű, bérleti szerző-
déses bérleményre. Gázkonvektoros
lakás kizárva. (Hirdetésszám: 583.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 50–65
nm-es, 3 vagy 1+2 fél szobás, hatá-
rozatlan-határozott idejű bérlemény-
re. Belváros, Nádorváros előnyben.
(Hirdetésszám: 588.) 

Belvárosi, 1 szobás, 33 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 50-60 nm-es, 2-
3 szobás, határozatlan idejű bérle-
ményre. Belváros, Nádorváros, Gyár-
város előnyben. (Hirdetésszám: 589.)

Szigeti, 2 szobás, 53 nm-es, kom-
fortos, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás, határozott bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 276.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
felújított, távfűtéses, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne kisebb, 1+fél szobás, alacsony
rezsijű, megvásárolható lakásra. Új-
város kizárva. (Hirdetésszám: 277.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 51 nm-es,
erkélyes, tárolós, félkomfortos, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1+fél szobás
bérleményre. (Hirdetésszám: 278.)

Gyárvárosi, 1 + fél szobás, 54 nm-
es, gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, igényesen felújított lakást cserél-
ne, 2-3 szobás, alacsony rezsijű 60-68
nm-es bérleti szerződéses lakásra. Bán
A. u. kizárva. (Hirdetésszám: 279.)

ÉPÍTŐANYAG
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Két hete kezdte el a felkészülést a labdarúgó NB I ta-
vaszi mérkőzéseire a Gyirmót FC Győr. A csapat leg-
fontosabb célja, hogy kiharcolja a bent maradást az
élvonalban. Ez nem lesz egyszerű, hiszen Urbányi Ist-
ván vezetőedző együttese a tabella utolsó helyén áll,
hátránya pedig hét pont a 11. helyezett MTK és a 12.
pozíciót elfoglaló Debrecen mögött. „Elvégeztük azo-
kat a teszteket és méréseket, amelyek alapján tudjuk,
hogy hol tartanak a játékosaink. A legfontosabb fel-
adat most, hogy egy azonos, optimális szintet érjünk
el a Gyirmót labdarúgóinál. Ebben a csapatban a
hozzáállással soha nem volt probléma, és szerencsé-
re az időjárás sem gátolt bennünket a munkában.
Egyelőre több a távozó a keretünkben és így élénken
figyelem, hogy akik most előrébb léphetnek, mennyi-
re használják ki ezt a lehetőséget” – nyilatkozta a
klub honlapján a Gyirmót vezetőedzője a felkészülési
időszak kezdetéről. A keretből többen távoztak, és
egy kapust igazolt a klub, néhány labdarúgót pedig
tesztel a szakmai stáb. „A Gyirmót teljesen egyértel-
mű célja az, hogy bent maradjon az első osztályban.
Ehhez pedig a védekezésben és a támadásban is
olyan labdarúgókra van szükség, akik már bizonyítot-

Az Alcufer Kupával folytatódik a Gyirmót felkészülése 

ták, hogy ilyen kiélezett helyzetben is képesek meg-
felelően teljesíteni. A kapus, Nagy Sándor pontosan
ilyen játékos, és mivel kiváló csapatember, biztos va-
gyok abban, hogy Sebők Zsolttal jó párost alkotnak
majd. A rutinos szlovák védő, Kristian Kolcak is jó be-
nyomást tett ránk, így őt és az 1996-os születésű, er-
délyi magyar fiút, Veres Szilárdot tovább teszteljük.
Vannak olyan meghatározó magyar labdarúgók,
akikkel tárgyalunk, és lehetnek külföldi erősítéseink
is. Nagyon kevés az olyan leigazolható labdarúgó, aki
valódi erősítést jelent és nekik sok ajánlatuk van. Én

mint edző természetesen azt szeretném, ha már itt
lennének, de tiszteletben tartom a klub gazdasági el-
képzeléseit” – mondta a keretben várható játékos-
mozgásról Urbányi István.

A két nagypályás edzőmérkőzés után a Gyirmót
részt vesz a hagyományos Alcufer Kupa-Horváth
Ferenc Emléktornán is a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban. Urbányi István szerint a teremfocit
nem lehet a felkészülés szerves részének tekinteni,
hiszen a pályaméret, a parkett vagy a palánk is is-
meretlen a nagypályás játékban. „A mi mentális cél-
jaink elérésében azonban nagy segítségünkre lehet
a torna, mert itt is szükség lesz a szervezettségre, a
fegyelmezettségre és a győzni akarásra. Ez a torna
jó alkalom nekünk, hogy egy kis nyomás és elvárás
alatt próbáljunk eredményesen futballozni.”

Az Alcufer Kupa-Horváth Ferenc Emléktorna mér-
kőzéseit január 21-én és 22-én rendezik a Magvas-
syban, tizenhét csapat részvételével. Szombaton a
csoportmeccseket játsszák az indulók, 9 órától. Az
utolsó mérkőzés 17.35-kor kezdődik. Vasárnap a rá-
játszás találkozóit, majd a helyosztókat láthatják a szur-
kolók. A két döntős együttes 18.15-kor lép pályára.

szerző: nagy roland
fotó: iván gábor

A világ legjobbjai közé tartozó BMX-
esről, a győri Szabó Konrádról éppen
egy éve írtunk. Akkor térdsérüléséből
lábadozott, és mesélt terveiről, amik
elsősorban a felépülésről, a további
megmérettetésekről, és az elkezdett
saját pálya befejezéséről szólt. „BMX-
ben is több vesenykategória van. A
flat-ben sík aszfalton trükköznek a
bringások, a parkban fa- és fémugra-
tókon, a street-ben városi pályán, kor-
látokon, lépcsőkön mutatják meg tu-
dásukat a biciklisek. Mi a dirt-ben
föld ugratókon trükközünk. Egyszerű
az oka annak, hogy ezt választottam,
nem volt más pálya a környéken. Ezt
tudtuk magunknak megépíteni. Fog-
tuk az ásót és hordtuk a földet. Az ug-
rató egyre nagyobb lett, több időt vol-
tunk a levegőben, így a figurák is lát-
ványosabbak lettek. Volt pályánk az
Apor-iskola mögött, aztán Ikrényben
is. Utóbbit le kellett bontanunk, így
mindennap Sopronba utaztam gyako-
rolni. Ebből lett sok, és a hétvégi há-
zas övezetben lévő telkünkre építet-
tem egy saját pályát, ami június óta
működik. A legújabb videómat már
ott forgattuk” – meséli. Ha már szóba
került a videó: Konrád trükkjeinek ha-
talmas rajongótábora van, felvételei
népszerűek az internetes oldalakon. A
kezdet kezdetén ő tanult a legendák-
tól, ma már sokan tőle lesik el a moz-

Koni: bennem is van félelemérzet, de az adrenalin legyôzi
dulatokat. Külön film van a bukások-
ról, talán emlékeztetőül, hogy ez a
sport nem gyerekjáték, sokszor a
„csontzene” hangosabb a közönség
zajánál is. „A sérülés a sportág velejá-
rója, bele kell kalkulálni az ezzel járó
kényszerpihenőket. Én az első dur-
vább bukásnál arcra estem, és amikor
felültem, a kezembe köptem a fogai-
mat, a tenyeremben vittem be hármat-
négyet a kórházba, felrepedt szájjal.
Amikor apát hívtam, hogy baj van, hal-
lottam a telefonból, hogy anya kiabál-
ja, azonnal adjam el a BMX-et. Persze
maradt a bringa én meg gyakoroltam,
és estem is még nagyokat. A tavalyi
év egy része például a felépüléssel
telt. Egy prágai versenyen ment ki a
térdem. Jött a szezon, bringáztam én
keresztszalag nélkül is, jöttek a sike-
rek, de nem volt az igazi, műteni kel-
lett.” A rehabilitáció hosszú volt, de a
győri fiú folytathatta a versenyzést,
amit 2010-ben kezdett, mindössze
két évvel azután, hogy megvette első
BMX-ét. 2013-ban első lett azon a ha-
zai megmérettetésen, ahova mindig a
legjobb magyar és külföldi bringáso-
kat hívják meg. Járta a világot, sok-
szor győzött, és rengeteget fejlődött.
Legnagyobb sikerének a vb-szereplé-
seket tartja. Kölnben 2014-ben és
egy évvel korábban is indult, a máso-
dik alkalommal a 7. helyet szerezte
meg. Azt mondja, ez volt a maximum,
amit ki tudott hozni magából, és hatal-
mas sikerként éli meg, hiszen olyan
sportolókat előzött meg, akik a világ

legjobbjai, és akiktől sokat tanult ko-
rábban. „Volt egy teljes szezon, amikor
minden hazai versenyen elindultam,
és mindet meg is nyertem. Akkor dön-
töttem úgy, hogy csak külföldön ver-
senyzek ezek után, kellett az új kihívás.
Jók a magyar BMX-esek, és az euró-
paiak is, de mint sok már sportágban,
a legnagyobb tisztelet az Egyesült Ál-
lamokban övezi a bicikliseket. Részt
vettem az USA-ban olyan rendezvé-
nyeken, ahol az ismeretlen nevű srá-
cok olyan trükkökkel melegítettek be,
amikkel itthon bármelyik versenyt
megnyernék.” Arra a kérdésre, hogy
mitől jobb ő másoknál – elképesztő vi-
deóit látva –, viccesnek tűnő választ
ad. „Bennem is van félelemérzet.” Az-

tán hozzáteszi, a lámpalázat, félelmet
legyőzi az adrenalin. Amikor készen áll
a versenyre, látja a közönséget és a
pályát, már nem tart semmitől, bármi-
lyen trükköt bevállal, amit edzéseken
gyakorolt. A következő versenyszezon-
ra is komoly tervei vannak, január vé-
gén kezdődik egy több állomásos ver-
senysorozat, amiben minden héten
meg kell küzdeni a helyezésekért.
Konrád utazik majd Frankfurtba és
Prágába is, de Budapesten is láthat-
ják őt a nézők. Télen kevesebbet tud
gyakorolni, erre szinte csak fedett pá-
lyán van lehetősége. Amíg beindul a
szezon, Szlovákiába jár edzeni, aztán
tavasszal újra birtokba veheti a saját
kézzel épített pályát.
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szerző: iván gábor
fotó: marcali gábor

Nem árulok el nagy titkot, ha beval-
lom, izgultam a program indulásának
első percétől. Tele kétellyel, félelem-
mel, de mégis a változást vágyva, vet-
tem egy nagy levegőt és belekezdtem
a 12 hét kemény munkájába. Mert
munka ez, akár hiszik, akár nem, men-
tálisan és fizikailag egyaránt. Mentáli-
san, mert ahogy az első hét során
többször is megtapasztalom, sokszor
agyban dől el minden. Fizikailag, mert
egy sűrű, fárasztó munkanap után
még erőt veszek magamon és me-
gyek a Cutler Fitness edzőterembe,
hogy legyőzzem saját magam. 

Mikor megtudtam, hogy a személyi
edzőm a WABBA világbajnok Vörös Zol-
tán lesz, kissé összeszorult a torkom:
tényleg velem történik mindez? Minden
olyan távolinak és hihetetlennek tűnt
mindaddig, míg le nem ült velem szem-
ben és a magabiztos határozottságával
– milyen is lenne ugye egy világbajnok –,
de kedvesen összeállított nekem egy ét-
rendet. Semmit nem bíz a véletlenre:
minden kérdésedre kapod a szakszerű
választ, a magyarázatot. Mit miért, mi-
kor, mennyit, hogyan… Érzem, rendkívül
nehéz 12 hét vár rám, de jó kezekben le-
szek, ha nem a legjobban!

Étrend és táplálkozási tanácsadó
brosúra a zsebben, egész napos enni-
való grammra pontosan kimérve és be-
dobozolva a táskámban. Legjobb bará-
taink ugyanis a program közben a digi-
tális mérleg és a műanyag dobozok.

Indul az első nap. 3-4 óránként en-
ni, enni, enni… Tömegnövelésnél és
fogyókúránál is a sikert 70 százalék-
ban a rendszeres időközönként és
pontos mennyiségben bevitt, megfe-
lelő minőségű táplálék határozza
meg, s csupán 30 százalékban az ed-
zés. Eszem a hatalmas adagjaimat, de

Cutler-életmódnapló — 2. rész: 

Komfortzónán kívül
nagyon nehéz, mert nem éhezek meg
a két időpont között, már-már a hányin-
ger kerülget. Zoli nyugtat, vegyek visz-
sza az adagjaimból egy keveset, hogy
jól érezzem magam, és szépen lassan
rááll az anyagcserém a rendszeres-
ségre és a mennyiségre, és akkor
majd visszaemelhetem a dózist. A
szervezetem úgyis jelezni fog. És tény-
leg! Működik. Egy pár nap elteltével
már szabályosan érzem, hogy közeleg
az étkezés időpontja. Éhes vagyok?
Jé, ki hitte volna!

Na de ne szaladjunk ennyire előre.
Az első edzés során in medias res „be-
levágtunk a lecsóba” és keményen küz-
döttem a súlyokkal. Zoli minden egyes
gyakorlatot bemutatott a helyes testtar-
tás és végrehajtás érdekében, hogy sé-
rülés még véletlenül se legyen, s tény-
legesen a kiválasztott izomcsoport dol-
gozzon. 25 év tapasztalata minden
mozdulatában megmutatkozik. Meg is
van az eredménye nálam is. Fárad az
izom és keményen küzd, de Zoli ellent-
mondást nem tűrően biztat. Gyerünk,
menni fog! Nem érzed a fájdalmat,
csak agyban dől el! És tényleg! Miután
sikerül kinyomnom a súlyt, közli, hogy
emelt rajta kicsit, mert kilépve a kom-
fortzónánkból, adódik a fejlődés. De di-
rekt nem szólt. És mégis ment. Hát ez,
kérem, igazi sikerélmény!

Aztán felállok a szerről, zihálok, kör-
benézek, és akkor eszmélek, hogy mek-
kora is ez a terem. Óriási. És telt ház van,
mégis mindenki talál magának helyet,
ahol végezheti gyakorlatát. Szinte min-
den gépen dolgozik valaki, küzd, liheg,
fejlődni akar. Miközben pihegek, Zoli ar-
ról mesél, hogy micsoda élmény neki
mindezt látnia. Egy álma vált valóra,
hogy kollégáival napról napra ennyi em-
bernek nyújtanak segítséget és támoga-
tást. És ezt érezhetően nem csak úgy, kli-
sésen mondja, hanem tényleg így is érzi,
komolyan gondolja. Tudom, mert látom:
libabőrös lesz, ahogy körbenéz a ter-
men. Ez élteti, tiszta szeretetből, a kié-
gés csírája nélkül csinálja évek óta. Oly-
annyira, hogy miközben én edzek, raj-
tam kívül másokat is figyel. És ha esetleg
valahol rossz mozdulatsort vagy testtar-
tást lát, azonnal ott terem és segít. Ked-
vesen korrigáltat, magyaráz, javasol.
Eszméletlen egy figura! Nem csak a te-
rem, ő is óriási! Jó érzés vele edzeni!

Eltelik az első hét, három edzéssel,
korábban számomra elképzelhetetlen
mennyiségű ennivalóval, és ráállok a mér-
legre. Plusz 1,5 kg! A mindenit! Tényleg
van értelme kilépni a komfortzónánkon
kívülre! Remélem, a fejlődés folytatódik.
Kíváncsian várom a következő hetet.
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ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS: 
Ladocsi-Tóth Mónika | 30/627-87-22 | www.vidrauszoiskola.hu

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

A VÍZI TORNA CSODÁLATOS 
EDZÉSEIT AJÁNLJUK:
• fogyni vágyóknak,
• ülő foglalkozást végzőknek,
• ízületi és gerincbántalmakban 

szenvedőknek
• csontritkulás esetén
• rehabilitációs mozgásként; 

műtétek, betegségek után

IDŐPONTOK: hétfő 19.00–20.00 | szerda 18.00–19.00 és 19.00–20.00 |
péntek 19.00–20.00 | szombat 09.00–10.00 és 10.00–11.00. 

A vízitorna-edzéseket Ladocsi-Tóth Mónika tartja, vezényli, aki az Aquafitnesz
képesítését, diplomáját egy londoni úszóközpontban szerezte.

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Az Aquafitneszt úszástudás nélkül, kortól, nemtől és testsúlytól függetlenül bárki
végezheti, mivel a  gyakorlatok könnyen elsajátíthatók

Városunk ad otthont a férfi kosárlabda
Magyar Kupa nyolcas döntőjének febru-
ár 16–18. között. A sorsoláson eldőlt,
hogy a címvédő Körmend a Szombat-
hellyel csap össze a negyeddöntőben,
míg a bajnok Szolnok a Kaposvárral talál-
kozik. A ZTE az Alba Fehérvárral, az SZTE
pedig a PVSK-val mérkőzik majd. A tava-
lyi fináléban a Körmend 68–55-re legyőz-
te az akkor címvédő Szolnokot a buda-
pesti Syma Csarnokban, ezzel fennállása
során hetedszer hódította el az MK-trófe-
át. A 2014-ben bevezetett lebonyolítási
rendszer szerint az NB I első nyolc helyén
álló csapat került be az MK-ba, amelynek
győztese idén is egymillió, az ezüstérmes
500 ezer, a bronzérmes pedig 300 ezer
forint jutalmat kap. Az első napon a ne-
gyeddöntőket, a másodikon az elődöntő-
ket, a harmadikon pedig a bronzmérkő-
zést és a döntőt rendezik.

A negyedik helyről várhatja a férfi teke
szuperliga folytatását a Győr-Szol TC
csapata.

Az együttes a nyári szünetben je-
lentős változásokon esett át, legjobb Gyôrben lesz

a férfi kosárlabda
Magyar Kupa

Dobogós helyet céloz meg a Gyôr-Szol TC
játékosát, Kakuk Leventét a Répcelak
egy visszautasíthatatlan ajánlattal
szerződtette. A győrieknek sikerült két
játékost is igazolniuk: Danóczy Ri-
chárd Ausztriából tért haza, és az ed-

zői feladatokat is ellátja, Budai Ádám
pedig Szegedről költözött Győrbe. 

„Az új és régi játékosok szeren-
csére jó közösséget alkotnak, és ez
a pályán is megmutatkozik, csapa-
tunk az őszi szezon után 8 győzelem-
mel és 3 vereséggel a tabella negye-
dik helyén áll, szeretnénk a bajnok-
ság végére is ezt a pozíciót megtar-
tani. Mindemellett bővült az után-
pótlásunk is, most már nyolc fiatal
játékos bontogatja szárnyait edző-
ink kezei alatt, és a korosztályos ver-
senyeken is szép eredményeket ér-
nek el. A bajnokságból eddig leját-
szott meccsek közül talán a nagy ri-
vális Szolnok elleni siker volt a leg-
emlékezetesebb, itt fontos győzel-
met arattunk. A zalaegerszegi telje-
sítményünket felejteném el legszíve-
sebben. Azon a mérkőzésen gyenge
játékkal kaptunk ki úgy, hogy szeret-
tünk volna meglepetést okozni” –
mondta Németh Gábor, a Győr-Szol
TC játékosa, az egyesület vezetője.

A Győr-Szol TC az év első mérkő-
zését szombaton játssza Kaposvá-
ron, majd január 28-án következik
hazai pályán, az Orgona utcai teke-
csarnokban a Vasasszonyfa elleni ta-
lálkozó 10 órától.
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Az előzetes orvosi várakozásoknak megfelelően, nem súlyos a Győri
Audi ETO KC kapusának, Kiss Évának a sérülése, ezt az elvégzett
kontroll MRI-vizsgálat is megerősítette. Kiss Éva a csapat múlt heti
edzésén szenvedett sérülést. Arról, hogy a kapus mikor térhet visz-
sza a pályára, dr. Szálasy László csapatorvos a legutóbbi kontroll
után beszélt. „Az alkalmazott kezelés mellett térdtájéki panaszai je-
lentősen csökkentek, de egy biztonsági MRI-vizsgálatot elvégez-
tünk. A felvételeken műtéti ellátást igénylő elváltozást nem találtunk,
az észlelt kisebb elváltozások várhatóan további egy hét fizikoterá-
piás kezelés után már különösebb panaszokat nem fognak okozni.”

Kiss Éva nem tudott részt venni a magyar női kézilabda-váloga-
tott kétnapos összetartásán, és biztosan kihagyja a Győri Audi ETO
KC pénteki, siófoki vendégszereplését is. A játékos jövő héten már
edzésmunkát végezhet, és a remények szerint a csapat rendelke-
zésére állhat a Bajnokok Ligája középdöntőinek kezdetére.

A Győri Nemak-Dana ETO HC U18-
as jégkorongcsapata remekül kezd-
te az évet az EBJL-ben, két sima ide-
genbeli győzelemmel folytatták sze-
replésüket a fiúk. Először nagy kü-
lönbséggel 8–2-re verték a EHC
Linz csapatát, majd a szintén oszt-
rák Zell am See gárdáját győzték le
4–1-re. „Nagyon elégedett vagyok a
fiúkkal, az év végi szünetből játékra
éhesen tértünk vissza. Mindkét mér-
kőzésünkön tapasztalhattuk, hogy
az őszi eredményekhez képest sokat
léptünk előre, ami nagy büszkeség-
gel tölt el bennünket, és remek ala-
pot adhat a folytatáshoz” – mondta
az év első két találkozójáról a csapat
edzője, Nagy András. Az ETO legkö-
zelebb január 21-én játszik hazai pá-
lyán az EBEL junior ligájában az
osztrák Red Bull Salzburg ellen.
Ezen az estén, a Magyar Hoki Nap-
ján, a Jégpályák éjszakáján hosszab-
bított nyitvatartási idővel, 18–21
óráig várnak mindenkit, aki korcso-
lyázni szeretne.

Nagyszerû
évkezdet
a hokisoknál

Nincs szükség mûtétre, 
Kiss Éva játszhat a BL-ben
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