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EYOF: rajtra készen
Cikkünk a 3. oldalon

Májusban érkezik az olimpiai láng
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LÁTOGATÁSI TILALOM. A
Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház mindhárom győri telephe-
lyén látogatási tilalmat rendelt
el dr. Tamás László János fő-
igazgató főorvos szerdától, a
megnövekedett, influenzaszerű
megbetegedések miatt. Ennek
értelmében tehát a Vasvári Pál
úti, a Zrínyi utcai és a Híd utcai
épületek valamennyi osztályán
él a tilalom, mely visszavonásig
érvényes.

szerző: szarka zsófia
fotó: marcali gábor

A magyar hangosfilm plakátjai 1931–1944 címmel
jelent meg novemberben Fekete Dávid győri alpol-
gármester könyve, melyet a napokban Budapesten,
az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében is
bemutatattak. Az albumot három borítóval adták ki,
fotónkon az Alkalom című film plakátja látható. 

A kötet a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár, a Ma-
gyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, va-
lamint az Országos Széchényi Könyvtár együttes
munkájával, hosszas kutatómunkával született
meg, mely hiánypótló a szakmában. A könyv bemu-
tatja a 13 év fennmaradt plakátjait. Fekete Dávid nem
csupán szerkesztőként dolgozott, hanem kutatóként
és menedzserként is, így jöhetett létre fél év alatt a gyűj-
temény. Az érdekessége pedig abban is rejlik, hogy a
többi plakátot megsemmisítették, hogy miért és ho-
gyan, ez a hét tanulmányból pontosan kiderül. A kötet
egyébként csak a kezdet, a szerzők sejtették már a le-
zárás pillanatában, hogy előkerülnek még plakátok, így
is történt. A győri könyvbemutató után pár hónappal,
már felbukkant néhány ismeretlen vászon, így már tud-
ták, hogy ennek a kötetnek bizony lesz folytatása. A
gyűjtemény célja a magyar film reputációjának öregbí-
tése, valamint a filmek, plakátok láttán a jelentkezések
reménye, hiszen a közgyűjtemények mellett a magán-
gyűjtemények segítették leg inkább a kötet létrejöttét.

A könyvben szereplő plakátokból március 31-ig
láthatnak az érdeklődők kiállítást a Magyar Ispitá-
ban (Győr, Nefelejcs köz 3.) 

RUHAOSZTÁS. Az MSZP
Győr és Környéke Szervezete
február 1-jén, szerdán 9 és 12
óra között ingyenes ruhaosztást
tart rászorulók részére a Her-
man Ottó u. 22. szám alatti Szo-
cialista Klubban. A szervezők
minden érdeklődőt várnak.

HIRDETÉS  MOZAIK

MŰSORVÁLTOZÁS A MENHÁZBAN. A január 27-re meghirdetett Lionel Goldstein: Halpern és Johnson Szék-
helyi József és Trokán Péter előadásában, betegség miatt elmarad. A megváltott jegyek március 5-re érvényesek.
Akinek az új időpont nem megfelelő, február 9-ig visszaválthatja belépőjét a Menház Színpad jegypénztárában,
kedden és csütörtökön 15–18 óráig (Kossuth L. u. 24.).

Plakátok a fôvárosban is

Színjátszósok vetélkedtek
JER, vagyis Játsszuk el röviden elnevezéssel szer-
vezett fesztivált az elmúlt hétvégén Nagy Zsolt és
Balláné Bálint Bernadett, a győri és Győr környéki
színjátszó csoportok és rendezőik számára. A ti-
zenhatodik alkalommal megtartott rendezvényt
Tóth Szilvia, Varju Nándor és Wenczel Imre, a Ré-
vai Gimnázium drámatanárai hívták életre. Az idei
témák ószövetségi, bibliai történetek voltak, így a
diákok a teremtéstörténetről, Noé bárkájának fel-
építéséről, a bábeli zűrzavarról, Józsefről és test-
véreiről, valamint Káinról és Ábelről szóló történe-
tekkel foglalkoztak.

Az esemény rendhagyó módon a Révai Miklós
Gimnázium falain kívül, a Generációk Házában va-
lósult meg.



Borkai Zsolt kitért a szervezésre is,
amely valamennyi szemlebizottsági láto-
gatáskor pozitív visszhangra talált. Ami
jó hír, hogy mind az 50 európai ország hi-
vatalosan is visszajelezte részvételét a
győri EYOF-ra. Az április 25–28. között
sorra kerülő csapatvezetői értekezleten,
az úgynevezett Chef de mission semina-
ron tehát 50 ország küldöttei járják be a
helyszíneket, olimpiai falvakat, véglege-
sítik a himnuszok, zászlók megjeleníté-
sét, és átbeszélnek minden lényeges kér-
dést, amely sportdiplomáciai szempont-
ból is nagy jelentőségű eseménynek szá-
mít. Erre az alkalomra csapatvezetői
könyv is készül angol nyelven, amely min-
den tudnivalót tartalmaz majd a számuk-
ra. „Május 9–13. között egyébként a
NOB Értékelő Bizottsága látogat hazánk-
ba, a megítélés szempontjából szintén

pozitív lenne, ha a csapatvezetői találko-
zó a lehető legmagasabb színvonalon
zajlana” – tette hozzá a MOB elnöke.

Érdemes megjegyezni a május 22–
24-i dátumot is, hiszen ekkor érkezik meg
az európai olimpiai láng, ezúttal Rómából,
az Európai Olimpiai Bizottság központi
városából. Az olasz főváros lánggyújtó ce-
remóniája után a péri reptérre érkezik a
fáklya, majd kezdetét veszi a lángfutás. Az
olimpiai jelkép két hónap alatt bejárja Ma-
gyarországot, ellátogat nagyvárosainkba,
a fontos történelmi és turisztikai helyszí-
nekre, végül Győrbe érkezik, és megfor-
dul a térség falvaiban is.

A december 31-gyel lezárult ön-
kéntes toborzás önmagában is egy si-
kertörténet, hiszen több mint 2350 fő
jelentkezett, ami nagy merítési lehető-
ség az eredetileg tervezett 1500-as

számhoz képest. A regisztráltak inter-
júztatása folyamatosan történik, a ki-
választást pedig majd a képzések kö-
vetik. A jelentkezők tíz százaléka kül-
földi, a korosztály vegyes, a legidő-
sebb egy győri nyugdíjas, aki az EYOF
idején tölti be 84. életévét.

Borkai Zsolt a nyitóünnepségről is
beszélt. A július 23-i ceremóniát az
ETO Parkban rendezik látványos és iz-
galmas műsorral, amelynek az előké-
születei, próbái szintén zajlanak. Az
EYOF nem csak egy sportesemény, így
a Dunakapu téren a magyar kultúra és
a régió értékeit bemutató programokat
is szerveznek majd, ahol hazai termé-
kek, a lángfutásban részt vevő városok
és a főváros is bemutatkozik.

A sportszakmai területen folyama-
tos az együttműködés a tíz sportági

szövetséggel, minden
sportágban tesztverse-
nyekkel készülnek a
nyári „éles helyzetre”. A
hazai rendezésű EYOF-
on egyébként minden
idők legnépesebb ma-
gyar csapata vesz
részt, jelenleg 152 ver-
senyzőt számlálva.

A polgármester azt is elmondta,
hogy a résztvevők közlekedését többek
között úgynevezett shuttle járatokkal
biztosítják majd. Szponzoráció tekinte-
tében is jól állnak a szervezők, sok tár-
sadalmi felelősségvállalásban élen járó
cég csatlakozott az EYOF-hoz akár
pénzbeli, akár természetbeni juttatás-
sal. Kiemelt részterületként kezelik a
biztonság kérdését, és nem kisebb fel-
adat a 4000, olimpiai faluban lakó, va-
lamint az önkéntesek és más résztve-
vők étkeztetése, szállásolása sem. 

„Nyáron 50 ország mintegy 3600
sportolója méri össze tudását Győrben.
Európa figyelme városunkra szegeződik,
ezért a legjobb tudásunk szerint készü-
lünk. A célunk, hogy a hozzánk látogatók
jó hírét vigyék Győrnek, Magyarország-
nak” – zárta értékelését Borkai Zsolt.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Izgalmas 180 nap áll előttünk: mi-
közben folynak az építkezések, a
szervezési munkálatok, valamint
az önkéntesek felkészítése, ta-
vasszal Győrbe látogatnak a
nemzetek csapatainak vezetői,
majd az olimpiai láng is megérke-
zik, hogy aztán július 23-án, Ma-
gyarország történetében először,
városunkban lobbanjon fel.

„2011-ben, amikor elköteleztük ma-
gunkat a 2017-es nyári Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztivál megrendezése
mellett, még nagyon távolinak tűnt az
esemény, ma viszont már alig fél évvel
vagyunk a nyitány előtt” – kezdte érté-
kelését Borkai Zsolt, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke, városunk pol-
gármestere. Hozzáfűzte, akkor persze
még arra sem gondoltak, hogy ha-
zánk előtt megnyílik a lehetőség egy
esetleges nagy olimpia szervezése
előtt, viszont ma már arról beszélhe-
tünk, hogy ennek esélyeit egy sikeres
EYOF – párhuzamosan többek között
a vizes világbajnokság sikerével –
nagymértékben növelheti.

A sikerességhez az állam is jelentő-
sen hozzájárul, hiszen összességében
– ide értve a sportlétesítmények, vala-
mint például az olimpiai falu egyik
helyszíneként is szolgáló új egyetemi
kollégium építését – mintegy 21 milli-
árd forint támogatást nyújt, amihez a
város többek között – szintén többmil-
liárdos nagyságrendben – az infrast-
ruktúra fejlesztését teszi hozzá. Ezek
azonban nemcsak az EYOF-ot, ha-
nem hosszú távon a győrieket és a vá-
ros további fejlődési lehetőségeit szol-
gálják. A tájékoztató helyszíne egyéb-
ként – 180 nappal a rajt előtt – egy
már elkészült versenyhelyszín, az Audi
Aréna Győr volt, de a készülő létesít-
mények munkálatai is jól haladnak, és
a május 31-i határidőre elkészülnek. 

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Tizennyolc évvel ezelőtt lát-
tam 18 koporsót Kőszegen, a Jé-
zus szíve templomban. Egy
gyerekeket síelni szállító, tragi-
kus balesetet szenvedett busz
utasait búcsúztatták vallási
szertartás szerint. Tizenévese-
ket, akik normális esetben
még nem foglalkoznak a halál-
lal, az elmúlás számukra látha-
tatlanul távoli, hiszen épp,
hogy elkezdtek tudatosan élni. 
Verona közelében az elmúlt
héten tizenhatan haltak meg,
főleg középiskolások. Síelésből
tartottak hazafelé. Nem tud-
juk még, mi történt a busszal,
miért füstölt, miért szaladt le
az útpályáról, miért ütközött,
miért gyulladt fel. Talán nem
is tudjuk meg soha. Ha meg-
tudjuk, akkor sem lesz vigasz
semmire az ismeret. Gyerek-
halál után valószínűleg soha
nem lesz már igazi a szülői
élet. Valamilyen lesz, mert len-
nie kell. Az Élet él és élni akar,
írja Ady Endre. Igen, a költő-
nek még lehetnek érvényes
szavai. Meg papok, pszicholó-
gusok, barátok formálhatnak
még valami értelmes vigaszt.
A tanulságok ideje csak ké-
sőbb jöhet el. Ha vannak ta-
nulságok egyáltalán. Hiszen
az ember nem készülhet foly-
tonosan a halálra, életre szüle-
tett. Örülni, nevetni, tanulni,
síelni, szeretni, kíváncsiskod-
ni, kalandozni, játszani. bol-
dognak lenni.
És sajnos néha szembesülni a
tragédiával. Félve írom, hogy
talán valamivel könnyebb el-
viselni, ha közös a gyász, ha az
országban sokan gondolnak
részvéttel az áldozatokra. Bár
ez sem biztos. 
A napok mennek, az idő múlá-
sával kicsit bizonyára szelídül
a kín, de a gyász nem fehére-
dik ki. Volt egyszer egy élet,
meg tizenhat, meg tizennyolc
és ki tudja mennyi még. Értel-
metlenül múlt el. Kövesedő
szívvel emlékeznek majd, akik
szerették őket. És mi is, akik
még csak nem is tudtunk ró-
luk korábban. Mára ők is a mi
halottaink lettek.

H. F.

Élni akar

Már csak fél év,
és Európa Gyôrbe érkezik

50 ország 3600 sportolója
mérkôzik meg, köztük
152 magyar versenyzô
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Könyvelői Klub Győrben
Amit a 2017. évi adóváltozásokról tudni kell.
Január 31-én 9 órától. Kamarai tagoknak a
részvétel kedvezményes. Információ kérhető a
csorna@gymskik.hu címen.

„Itt az IT”
Informatikai megoldások

KKV-k számára
az induló Informatikai

Klubban.
Február 2-án 15 órától.

Tonk Emil a kamarában
Ügyfélkapcsolatok felsőfokon.
Február 15-én 16 órától.

Prevenciós konferencia
dr. Zacher Gáborral

„Mindennapi függőségeink:
A drog és hatásai a vállalkozói

szektorra.” Február 16-án
10 órától.

7. Turisztikai Szakma Bálja
Február 18-án. Belépők vásárolhatók, tombola-
tárgy-felajánlás jótékony célra még lehetséges.
Baráti társaságok számára még van mód asztal-
foglalásra.

Busz indul a GastroPan
Szakkiállításra Nagyszebenbe

A résztvevők jelentős nemzetközi sütőipari,
cukrászati, gasztronómiai, fagylalt, kávé és

vendéglátóipari szakmai kiállítást látogathatnak
meg március 23–26. között. A részvételi díj

várhatóan 80.000–100.000 Ft/fő lesz.
Jelentkezési határidő: 2017. február 3.

szöveg és fotó: pannon-víz

Csatornajavítás miatt keddtől várhatóan jövő hét
elejéig megváltozott a forgalmi rend a Belvárosban,
az Újkapu utca környékén.

Az Újkapu utcát a Bástya és az Apáca utca közti sza-
kaszon zárták le. A szükséges csatornacserére négy
munkanapot terveztek a szakemberek, de várhatóan
hamarabb be tudják fejezni. A szennyvízelvezetés a
csatornajavítás idején is változatlanul működni fog. 

Az Újkapu utca lezárásával, a környéken több he-
lyen megváltozott a forgalmi rend, kérjük, ne meg-
szokásból vezessenek és parkoljanak. Legcélsze-
rűbb Révfalu felől érkezve a rakparton balra fordul-
va kerülni. Ha a Móricz Zsigmond rakpartnál mégis
befordulunk az Újkapu utcába, akkor jobbra fordul-

Átmenetileg változott a forgalmi
rend az Újkapu utca környékén

va a Bástya utcán haladhatunk tovább. Az okozott
kellemetlenségekért az ott lakók és az arra közleke-
dők türelmét, megértését kérjük!

szerző: koloszár tamás

„Győrben rendszerszinten tud-
nak együttműködni a város, az
egyetem és a gazdasági élet sze-
replői” – jelentette ki Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke a megyei
testület évnyitó rendezvényén. 

„Ez valóban rendhagyó kama-
rai évnyitó, ennyi területet még so-
sem kapcsoltak össze” – ezt már
Borkai Zsolt Győr polgármestere
mondta, és az előadásában az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál ré-
gióra gyakorolt hatásait elemezte
a népes hallgatóság előtt. „Ma-
gyarországon elsőként Győrbe ér-
kezik az olimpiai láng, szeretnénk
az országban körbevinni, s meg-
mutatni, mit jelent az olimpia kicsi-
ben, hogy aztán a nagy olimpiát is
meg tudjuk rendezni.”

A polgármester úgy vélekedett,
az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál, az EYOF nagy lendületet adott
a városnak, amely lüktet, az önkén-
teseknek meghirdetett program
több mint kétezer érdeklődőt von-
zott. „A kormányzat minden segít-
séget megadott az EYOF megren-
dezéséhez, a sportinfrastruktúra
fejlesztésére több mint húszmilli-
árd forint érkezett” – jelentette ki a
polgármester, s hosszasan sorolta
azokat a létesítményeket, amelyek-
kel gazdagodott vagy gazdagodik
a város, mert a beruházás éppen
még zajlik. Kész az Audi Aréna, az
uszoda, épül a Radnóti úti sport-
központ, új kollégium lesz, amely a
rendezvény idején olimpiai falu-

Rendhagyó kamarai évnyitó
ként funkcionál, s magánberuhá-
zásban több mint kétszáz lakás is
épül. „Az EYOF nagy lendületet
adott Győr fejlődésének, biztos va-
gyok abban, hogy a 2024-es nagy
olimpia még nagyobb lendületet
adna az egész országnak” – érvelt
az olimpia mellett Borkai Zsolt, aki
szerint az EYOF infrastruktúrája
biztos hátteret biztosít ahhoz,
hogy Győr a jövőben újabb kiemel-
kedő sporteseményeket rendez-
zen, erősítve ezzel egy újabb lábat,
a sportgazdaságot.

Széles Sándor kormánymegbí-
zott előadásában azt járta körbe,
az államigazgatási rendszer ho-
gyan tud a gazdaság szolgálatába
állni. Elmondta, a szolgáltató ál-
lam, szolgáltató kormányhivatal
gondolat lényege, hogy az ügyfe-
lek elégedettsége növekedjen. A
vállalkozók életének megkönnyíté-
sére felállítanak egy beruházási re-
ferensi rendszert és egy vállalko-
zói információs tárat is, továbbá
rendszeresen fórumokat tartanak
a vállalkozók számára, a kamarák-
kal pedig erősítik a partneri
együttműködéseket.

Földesi Péter, a győri Széche-
nyi István Egyetem rektora
ugyancsak azt emelte ki, hogy a

győri sikerek titka az együttes
gondolkodásban rejlik. Nem vé-
letlen, hogy elsőként Győrben
jött létre a Felsőoktatási és Ipari
Együttműködési Központ, mert
itt az ipar, a város és az egyetem
mindig le tudott ülni és meg tud-
ta beszélni a dolgokat.

Parrag László, országos kama-
rai elnök előadásában kitért a ma-
gyarországi munkaerőhiányra. Úgy
vélekedett, legalább 70-80 ezer
ember hiányzik a magyar gazda-
ságból, s bérfelzárkóztatási prog-

ram nélkül kiürül
az ország, a leg-
jobbak elmennek
külföldre. „A ma-
gyar bérszínvonal
nem éri el az oszt-
rák 25 százalékát,
a visegrádi orszá-
gok közül nálunk

a legalacsonyabbak a bérek” – fo-
galmazott Parragh László

Palkovics László oktatásért fele-
lős államtitkár 300 és 400 ezer kö-
zöttire becsülte a magyar gazda-
ságból hiányzó szakemberek szá-
mát. „Aki ma kezdi el az általános is-
kolát, az egyetem befejezése után
olyan szakmába kerül, ami ma még
nem is létezik” – érzékeltette Palko-
vics, majd hosszasan sorolta az ok-
tatásra váró teendőket.

A rendezvényen Pintér-Péntek
Imre, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke sikeres évet kívánt a vállal-
kozóknak, hangsúlyozta, ha jól mű-
ködnek, sok adót fizetnek, a megye
települései is sikeresek lesznek.

Aki ma kezdi az iskolát, 
olyan szakmába kerülhet,
ami még nem létezik



FEJLESZTÉS HIRDETÉS

2017. január 27.   / + / 5

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!

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.

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

GYÔRBEN A MÉCS L. UTCA ÉS A KISERDÔ KÖZÖTTI RÉSZEN

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

A Mécs László utcai társasházban 63 lakás és 5 üzlet
kerül kialakításra. Minden igényt kielégítô garzonoktól
akár a 4 szobás, különbözô elrendezésû nagy erkélyes
otthonokig. Extrák az épületben és a lakásokban:
gyorslift, privát tároló, bekamerázott udvari parkoló,
térkövezett és parkosított udvar, részben napelemes
és zöld homlokzatú attraktív épület.

IFJAKNAK és
ÖRÖKIFJAKNAK:

» GARZONOK: 29—37 m2-ig
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI

+ HÁLÓSZOBA: 43—47 m2-ig
» teraszok: 3—17 m2-ig

KIS és NAGY
CSALÁDOKNAK:

» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 2 HÁLÓSZOBA: 56—62 m2-ig
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 3 HÁLÓSZOBA: 67—73 m2-ig

» teraszok: 6—21 m2-ig

PENTHOUSE
JELLEGÛT

KEDVELÔKNEK:
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 3 HÁLÓSZOBA: 74—86 m2-ig

» teraszok: 23—45 m2-ig

2 szoba + háló + nagy erkély 19.900.000 Ft-tól!

Garzonok akár  9.900.000 Ft-tól!

szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter

A nádorvárosi köztemető fejleszté-
sének újabb üteméről számoltak
be szerdán a helyszínen, sajtótájé-
koztató keretében. Bemutatták a
megújult ravatalozót és Hefter
László üvegművész alkotását is. 

A fejlesztés második ütemében a város
legnagyobb köztemetőjében megszé-
pült a régi ravatalozó. Az épület homlok-
zatát felújították, kijavították a hibákat, új
vakolatot és festést kapott, rejtett hang-
szórókat szereltek fel és a villamos veze-
tékeket a falba süllyesztették. Az ablakok
bádogozását megújították, a kritikus he-
lyekre galambriasztó tüskék kerültek.

„Fájdalmas, de nagyon fontos hely-
szín ez a városban élőknek” – kezdte Bor-
kai Zsolt polgármester. „Mostantól már
szebb és korszerűbb körülmények kö-
zött búcsúzhatnak szeretteiktől és emlé-
kezhetnek rájuk a győriek. Az állagmeg -
óvás pedig ugyanannyira lényeges, mint
az eddig elvégzett munkák. Reméljük,
hogy továbbra is folytathatjuk a fejleszté-
seket” – zárta szavait a polgármester.

A ravatalozó belsejét is teljesen fel-
újították, amelyről már Radnóti Ákos,

Megszépült a régi ravatalozó a nádorvárosi temetôben
városfejlesztésért felelős alpolgármes-
ter számolt be. „Az első ütemben felújí-
tottuk a ravatalozó előtt található teret,
amely díszburkolatot kapott, majd kö-
vetkezett a teljes ravatalozó, amelyhez
harminc éve nem nyúltak hozzá szak-
emberek. Kívülről és belülről is korsze-
rű és a hely szellemének megfelelő lett.
A homlokzat felújításával együtt a ma-
darak elleni védekezést is megoldották.
A ravatalozó belső egyedi tervek szerint
készült el, az eddigi krétás tábla helyett
pedig most már LCD-kijelzőn lehet kö-
vetni a temetések idejét. A temető terü-
letére pedig négy új kandelábert állítot-
tak fel és harminc darab új hulladéktá-

roló edény is kikerült” – mondta el az al-
polgármester.

Korábban már bemutatták a terveket,
ám mostanra már el is készült Hefter
László üvegművész alkotása, amely a tér
közepén található. Az alkotás olyan idő-
kapu, amely az ég felé mutat, ezzel is je-
lezve, hogy földi pályafutásunk végezté-
vel az örökkévalóságba távozunk. A szob-
rot dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
mutatta be a jelenlévőknek. „A most el-
készült szobor is mutatja: igyekszünk a
temetőben megfelelő környezetet kiala-
kítani, hogy akik szeretteikhez jönnek, a
lehető legjobb körülményeket találjanak.
Számos pad nyújt pihenési lehetőséget,

amellyel az idősebbekre is gondoltunk”
– emelte ki Somogyi Tivadar.

A város önkormányzata 2016-ban
hozzávetőleg 40 millió forintot fordított
a temetők fejlesztésére. A városvezetők
megköszönték a Győr-Szol Zrt-nek és
a szakembereknek a kivitelezést, a Vill-
Korr Hungária Kft-nek az igényes és
korszerű világítás kiépítését.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Jelenleg a világ különböző or-
szágaiból évente mintegy 150
külföldi hallgató tanul a győri
Széchenyi István Egyetemen.
Azt szeretnénk, ha ez a szám 3-5
éven belül 600-800-ra emelked-
ne – jelentette ki lapunknak
adott interjújában Komlósi
László Imre professzor, az egye-
tem nemzetközi együttműködé-
seiért felelős rektorhelyettese.

Minden felsőoktatási intézmény azt
szeretné, ha autonóm módon működ-
hetne. Mindez azt jelenti, hogy az ok-
tatásban és kutatásban azok a szak-
emberek határozzák meg a dolgok
menetét, akik az egyetem saját mun-
katársai – kezdte gondolatait a rektor-
helyettes. – Ez persze nincs mindig
így, mert függünk a fenntartó finanszí-
rozásától és a demográfia is kedvezőt-
lenül alakul, csökken a felvehető ma-
gyar hallgatók száma. Ebben a hely-
zetben az egyik kitörési pont lehet a
nemzetközi együttműködések rend-
szere, amely segít abban, hogy a köl-
dökünknél tovább lássunk. Győrben
az Audi jelenléte nem csak kimagasló
gazdasági tényező, hanem kulturális
kisugárzása is van, ami nagy vonzerő
a hallgatóink számára. A mi szempon-

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Megjelent az Ovihívogató, amely segít a
szülőknek az óvodaválasztásban, tartal-
mazza a nyitott napok időpontjait és hasz-
nos információkat közöl a beíratás folya-
matával kapcsolatban.

A győri önkormányzat Ovihívogató címmel ismét ösz-
szeállította tájékoztató füzetét. A kiadványban az álta-
lános információkon túl az egyes óvodák is bemutat-
koznak és közzéteszik nyílt napjuk időpontjait. A kiad-
vány az onkormányzat.gyor.hu honlap „intézmények –
oktatás” menüpontjának „óvodák” almenüjéből tölt-
hető le. A kiadványból az is kiderül, mi az, amit feltét-
lenül vigyünk magunkkal az április 20–21-i beíratásra. 

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöl-
tötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül be-

Interjú Komlósi László Imrével, a Széchenyi-egyetem rektorhelyettesével

Külföldi egyetemisták Gyôrben,
gyôri egyetemisták külföldön

tunkból a nemzetközivé válásban ez
nagyon fontos.

Ez azt jelenti, hogy az Audi közre-
működésével szélesíteni tudják a
nemzetközi kapcsolatokat?

Egyértelműen. A Karlsruhei Műsza-
ki Egyetemmel, a Stuttgarti Műszaki
Egyetemmel, a Berlini Műszaki Egye-
temmel és természetesen az Ingolstad-
ti Műszaki Főiskolával olyan kapcsola-
tot alakítottunk ki, amelynek keretében
a győri hallgatóink bekapcsolódhatnak
a németországi képzésekbe.

Számszerűsíthetőek a nemzetkö-
zi kapcsolatok?

Az Erasmus Plus program kereté-
ben hallgatói és oktatói cseréket ho-
zunk létre. A győri egyetemisták közül
évente négyszázan juthatnak ki külföldi
egyetemekre, mi pedig jelenleg százöt-
ven külföldi hallgatót tudunk fogadni. A
hallgatók nem csak európai országok-
ból érkeznek, hanem például Törökor-
szágból, Kínából, Vietnamból, Kazahsz-
tánból, Ukrajnából, Oroszországból, de
Thaiföldről és Indonéziából is.

Maradjunk először a négyszáz
győri egyetemistánál, akik külföl-
dön tanulhatnak.

Ők egy félévet tölthetnek külföldi
egyetemen, az oktatás nyelve angol
Németországban éppúgy, mint Spa-
nyolországban vagy Törökországban.
De angolul folyik az oktatás Győrben,
több mesterszakon is. 

A külföldi hallgatók nyilván pénzt
hoznak a Széchenyi-egyetemnek.

Természetesen. Egy-egy félévért
2500-3500 eurót fizetnek, a tandíj ne-
künk komoly bevételt jelent. Mi elsősor-
ban nem Nyugat-Európából várunk

hallgatókat. A célterületeink Kína, Viet-
nam, India, Törökország, Oroszország,
Kazahsztán és Ukrajna. A célunk az,
hogy az önköltséges hallgatók számát
3-5 éven belül a mostani 150-ről 600–
800 hallgatóra emeljük.

Mi vonzhat például kínai diákokat
Győrbe? Hogy az unióban tanulhat
és itt az Audi?

Ezek feltétlenül vonzerőt jelentenek.
Ezenkívül egy dinamikusan fejlődő vá-
rosban élünk, Bécs és Pozsony közelé-
ben. Egy hallgatónak az utazás is fon-

tos, ha már itt tanul, szereti bejárni a
környéket is, s Győr centrális helyen
fekszik. A városban van egy életpálya-
modell és nem kizárt, hogy közülük töb-
ben le is telepednek, hiszen a nemzet-
közi munkaerő itt nem újdonság.

Vagyis a bevétel mellett a presz-
tízs is fontos az egyetemnek, amit a
külföldi hallgatók jelentenek?

Olyannyira, hogy amikor kutatás-
hoz partnereket keresünk, azt is nézik,
vannak-e nálunk mesterszakos hall-
gatók, akik majd itt szereznek doktori
diplomát is. Jó hátszélben vagyunk
most, a gazdasági és kulturális kör-
nyezet ideális Győrben. Minőségi ok-
tatást és kutatást kell fenntartanunk,
mert ez a legjobb cégér és a legbizto-
sabb befektetés is egyben.

Közeledik az óvodai beíratás!
tölti a harmadik életévét. Utóbbiakat csak akkor tud-
ja az intézmény felvenni, ha az összes hároméves
és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesí-
teni tudta. A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órá-

ban óvodai foglalkozásokon vesz részt. A füzetben
a felmentés szabályairól is olvashatunk.

Fontos szabály, hogy a gyermeket elsősorban
abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzeté-
ben lakik, másodsorban ahol a szülő dolgozik. Az
óvodai felvételekről az óvoda vezetője dönt, a fel-
vételről is ő tájékoztatja a szülőket. A szülőnek jo-
ga van a szabad óvodaválasztáshoz, igénye sze-
rint jelentkezhet gyermekével a lakókörzetén kí-
vül más önkormányzati fenntartású óvodába, il-
letve egyéb egyházi, alapítványi vagy magánin-
tézménybe.

Az idén április 20-án 8–18 óra között, míg április
21-én 8–16 óráig tartják a beíratást az óvodákban,
amelyre a gyermek, valamint a szülő személyi és
lakcímkártyája szükséges.

A témában további információ Várszegi Móniká-
tól, a 96/500-149-es telefonszámon vagy a varsze-
gi.monika@gyor-ph.hu e-mail címen kérhető.

Néhány éven belül
600–800 külföldi hallgató tanulhat 
az intézményben



Az Audi Hungaria ÁMK 2017
szeptemberében kereskedelmi
szakképzési tagozatot indít.

A győri Audi Hungaria Általános Műve-
lődési Központ eddig óvodának, általá-
nos iskolának és gimnáziumnak adott
otthont. Azonban a 2017–2018-as tan-
év kezdetével az intézmény képzési kí-
nálata szakképzési tagozattal bővül.

Az új tagozaton 2017. szeptember
1-jén „Idegen nyelvű kereskedelmi és
ipari ügyintéző”-képzés indul. A né-
met minta alapján bevezetendő duális
szakmai képzés túlnyomórészt német
nyelven folyik, és két helyszínen – egy-
részt az Audi Hungaria ÁMK-ban,
másrészt pedig a régió egyes szak-
képző vállalatainál – történik. Erre a
2016 óta OKJ-akkreditált kereskedel-
mi szakképzésre érettségivel és kitű-
nő német nyelvtudással, valamint kü-
lönös elhivatottsággal rendelkező fia-
talok jelentkezhetnek.

A régió jövőbeni munkaerőigényé-
nek biztosítása olyan kiemelkedően
fontos feladatkör, amelyben az Audi
Hungaria ÁMK a kétnyelvű duális

Új OKJ-s szakképzés
indul a régióban
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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.

szakképzés bevezetésével is szerepet
kíván vállalni. A képzés időtartama két
év. Az itt szerzett képesítés németor-
szági elismertetésére is lehetőség nyí-
lik. Ezen képesítés továbbá ideális fel-
készítést nyújt későbbi duális gazda-
sági tanulmányokra – akár németor-
szági egyetemeken is.

Az első évfolyamra vonatkozó pályá-
zati időszak 2016. december 1-jével vet-
te kezdetét és 2017. február 15-ig tart.

Az új szakképzéssel, valamint a pá-
lyázati folyamattal kapcsolatos továb-
bi információ az Audi Hungaria Általá-
nos Művelődési Központ honlapján
(www.audischule.hu) a „Szakképzés”
címszó alatt található. (x)

szerző: földvári gabriella
fotó: orosz sándor

Szerdán az elsők között próbál-
hattuk ki, milyen is a 4DX mozi-
élmény, Győrben nyitotta meg
ugyanis az ország második 4DX
mozitermét a Cinema City csü-
törtökön, ahol két- és háromdi-
menziós változatban is játsza-
nak filmeket felturbózva.

A 300 millió forintos beruházásnak kö-
szönhetően, a teremben egy előadás
alatt 128 néző részesülhet a film kör-
nyezeti hatásait kiemelő, egyedülálló
effektusokban. 

Budai Andrea, a Cinema City PR- és
marketingigazgatója a 4DX-ről elmond-

Kipróbáltuk a 4DX mozit,
megrázó élmény volt!

ta, a világ jelenlegi legmodernebb mo-
zitechnológiája. Különlegessége, hogy
mozgó ülésekkel, fényeffektekkel, illa-
tokkal, buborékokkal, víz- és levegőbe-
fújással operál (eső, hó, köd, szél, vihar,
villámlás), melyeket összehangolnak a
filmben szereplő környezeti hatásokkal.
A székek a filmjelenetekben is tapasz-
talható mozgást keltik életre, három
tengelyen. Ez azt jelenti, hogy a mozi-
ban elhelyezett ülések képesek oldalirá-
nyú mozgásra, emelkedésre, előre és
hátra dőlésre. A székekbe épített elekt-
ronika a láb és a hát csiklandozását is
lehetővé teszik, és a légmozgás és a víz-
permet is okozhat meglepetéseket a
vetítés alatt.

A 4DX jellemzője, hogy minden
egyes film vetítésekor más és más
effektust hívnak életre az alkotók, így
a mozi székéből testközelben tapasz-
talható az éppen látott szereplő moz-
gása, reakciója, az őt érő környezeti
hatások. 

A szakember felhívta a figyelmet
arra is, hogy nem mindenkinek aján-
lott a 4DX mozi. Nem javasolják a szív-
betegeknek, az epilepsziásoknak, a
bármilyen komoly egészségügyi prob-
lémával küzdőknek, a várandósoknak,
a négy év alatti gyermekeknek, a 100
cm-nél alacsonyabbaknak és a 120 ki-
logrammnál nehezebbeknek.   

Az első heti műsorban az xXx – Újra
akcióban, a Kaptár – Az utolsó fejezet
3D-s változata, míg hétvégén a Vaiana
3D vetítéseire várják a Disney-animáci-
ót kedvelő gyerekes családokat. 

Az év első félévében láthatjuk még
többek között A szépség és a szörnye-
teget, a Galaxis őrzői 2-t, a Logant, a
Halálos iramban 8-at és a Transfor-
mens – Az utolsó lovag című filmet. 

A jegyek ára ezer forinttal kerül töb-
be a hagyományos mozijegyeknél.
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szerző: f. m., f. g., h. f.
fotó: m. z., m. g., o. j. p.

A magyar kultúra napi városi
ünnepségen hagyományosan
kiosztották a Győr Művészeté-
ért és a Győr Közművelődésé-
ért díjakat. Az előbbit a Győri
Filharmonikus Zenekar társula-
ta és a Győri Antológia Irodalmi
és Művészeti Alkotó Közösség
kapta, utóbbit pedig Zilahi Tí-
mea, a Ménfőcsanak-gyirmóti
Művelődési Központ igazgatója
vehette át. A díjazottakkal be-
szélgettünk. 

Hangversenyeikkel élővé
teszik a klasszikus zenét
A Győri Filharmonikus Zenekar tár-

sulata nagyzenekari hangversenyeivel
élővé teszi a klasszikus zene értékes
műveit, a zenekar különös hangsúlyt
fektet a magyar klasszikus és kortárs
művek bemutatására – mondta el az
esemény után a zenekar művészeti ve-
zetője, Berkes Kálmán, aki legutóbb ja-
nuár 22-én, a magyar kultúra napján
dirigálta a kiváló győri együttest a bu-
dapesti Művészetek Palotájában. A ze-
nekar most először kapott meghívást
a zenei maratonra, a Budapesti Feszti-
válzenekar és a Müpa közös szervezé-
sében. A múlt vasárnapi koncerten
Brahms II. szimfóniáját játszották nagy
sikerrel. A mostani díj, illetve a buda-
pesti bemutatkozás újabb pontok a ze-
nekari tabellán, nem beszélve a tavalyi
japán, illetve a mostani kínai turné min-
dent elsöprő sikeréről. 

Berkes Kálmán Liszt-díjas és
Grammy-aranyérmes klarinétművész,

karmester, a zenekar művészeti veze-
tője azt is elmondta, a mostani díjjal a
társulat többéves munkáját ismerte el
a város. Hangsúlyozta, az együttes el-
sősorban Győrért, az itteni közönsé-
géért dolgozik.

A múlt csütörtöki ünnepségen,
hagyományteremtő céllal, elismerés-
ben részesítették még az önkor-
mányzati fenntartású kulturális intéz-
mények kiemelkedő teljesítményt
nyújtó munkatársait is, melyet a ze-
nekar kiváló hegedűművésze, Ma-
gyar Judit is átvehetett, aki a múlt va-
sárnapi Brahms-maratonon ismét
bizonyította, hogy kiváló csapatjáté-
kos. „Az együttes tehát kirobbanó
formában van” – összegezte Berkes
Kálmán karmester. 

Mint ismeretes, a zenekart 2008
óta vezeti Fűke Géza, Ősz Gábor igaz-
gatóhelyettes és Berkes Kálmán mű-
vészeti vezető. Az elmúlt közel egy év-
tized alatt a siker mértéke matemati-
kailag is igazolható, hiszen a bérlet -
eladások jóval meghaladták a korábbi
évtizedek számait. Ennek tudható be,
hogy a zenekar a 2016/17-es évad-
ban útjára bocsátotta az új, Istvánffy
Benedek-bérletet, óriási sikerrel. „Ter-
mészetesen elismerjük elődeink mun-
káját, de az elmúlt kilenc évben óriási
minőségi változás állt be, elég, ha
megnézzük a hozzánk visszajáró szó-
listák és karmesterek névsorát” – mu-
tatott rá Berkes Kálmán. Utánanéz-
tünk: haláláig Kocsis Zoltán rezidens
művésze volt a zenekarnak, említsük
meg, hogy harmincöt év után újra,
minden évadban – a közönség és a ze-
nekar nagy örömére – dirigál váro-
sunkban Kobajasi Ken-Icsiró, és a

győri származású Gilbert Varga kar-
mester is fontosnak tartja, hogy évad-
ról évadra visszatérjen. Nem beszélve
a kiváló szólistákról: José Cura, Rost
Andrea, Miklósa Erika és most Ra-
món Vargas – már egészen más szin-
tekre emelik a Győri Filharmonikus
Zenekar hazai és külföldi megítélését.
Az együttes vezetőségének köszönhe-
tően, a magyar komolyzenei élet nagy-
jai is fellépnek a Richter Teremben
évadról évadra: Ránki Dezső zongora-
művész, akinek a fia is többször ját-
szott szólistaként, Perényi Miklós és
Várdai István gordonkaművészek, va-
lamint Baráti Kristóf hegedűművész. 

A magyar kultúra napi városi ün-
nepségen a méltatásban elhangzott:
a zenekar Győr utazó kulturális
nagyköveteként tevékenykedik, vi-
lágszínvonalon és világsztárokkal
koncertezik.

Bennünk ring a világ
A Győri Antológia Irodalmi és Mű-

vészeti Alkotó Közösség harminc ta-
got számlál, költők, írók, képzőművé-
szek, fotósok szerveződtek a 2000 óta
évenként megjelenő közös könyv, a
Győri Antológia köré. A közösség ve-
zetője Csáky Anna, tanár-költő és pár-
ja, Molnár György fotós.

A csoport non profit szerveződés,
mely városunk és a régió kulturális
életében egyre nagyobb szerepet ját-
szik, elismerik munkánkat, ez a ran-
gos díj is ennek köszönhető – kezdte
a beszélgetést Csáky Anna. A győri
önkormányzat, a megyei könyvtár és
a Palatia Nyomda támogatása nélkül
azonban nem tartanánk itt – hangsú-
lyozta Molnár György. Annak idején az

antológiai kört Sárai Anikó alapította,
majd az ő halálát követően, 2005-től
vette át a lektor és a szerkesztő szere-
pét Csáky Anna. Molnár György pe-
dig a fotókat szolgáltatja a könyvhöz,

ő az, aki szinte az összes győri kulturá-
lis eseményen ott van a gépével és
megörökíti a pillanatokat. A győri köl-
tők mellett ekkortól már írók és képző-
művészek is bemutathatták legújabb
alkotásaikat. 2009-től pedig új formá-
tumban, színes betétekkel, új nyom-
datechnikával jelenik meg a kiadvány.
Mivel a közösség számos kapcsolatot
teremtett különböző folyóiratokkal,
szerzőgárdákkal, ez a kölcsönös meg-
jelentetés alapjait adta meg. A győriek
megjelennek az ő kiadványaikban és
fordítva. Ilyen kapcsolat alakult ki a
révkomáromi Atelier, a mosonmagyar -
óvári, bécsi, a pozsonyi Szél-járás, a
székesfehérvári Vörösmarty-társaság,

A magyar kultúra kiemelkedô helyi 
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UTOLSÓ LAKÁS!

Gyôr Belvároshoz közeli részén új, egyedi kialakítású, hangulatos, tetôtéri lakás eladó.
A lakás nappali + 1 szobás, világos, kitûnô elrendezésû. Nézze meg, garantáltan bele-
szeret! Kiváló befektetésnek is! A lakás emelt szintû fûtéskészen kerül átadásra! 

Ár: 18.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

www.reag-invest.hu  •  Gyôr, Apáca u. 18.

UTOLSÓ LAKÁS! Gyôrött, a klasszi-
kus Révfaluban új, liftes társasházban, 84

nm-es, 3. emeleti lakás eladó. Elosztása:
nappali + 3 szoba + erkély. A lakás fû tés -
készen kerül átadásra. Hívjon, ha csendes,
nyugodt helyen szeretne élni! 

Ár: 31,9 M Ft.
Pozsgai Éva: +36-70/866-7424

Családi házat keres? Ez majdnem
olyan! Pinnyéden, 90 nm-es, nappali + 3
szobás lakás, 25 nm-es terasszal, 687 nm-
es saját kerttel eladó! A+ kategória, magas

mûszaki tartalom, kiváló kivitelezés! Fû tés -
kész átadás: 2017. december. CSOK, hitel
igényelhetô! 

Ár: 32.999.999 Ft.
Pozsgai Éva: +36-70/866-7424

Pinnyéden bauhaus stílusban épülô új
társasházban már csak 2 lakás eladó! A

fûtés MEGÚJULÓ ENERGIÁ-val történik, a
nyílászárók 3 rétegû üvegezésûek, 15 cm
az épületszigetelés, így rendkívül alacsony
fenntartású lakások lesznek. Ez a 92 nm-
es, nappali + 3 szobás lakás 27 nm-es te-
rasszal, kertkapcsolattal rendelkezik, DNY-i
fekvésû, ezért rendkívül világos. A lakások
fûtéskészen kerülnek átadásra.

Ár: 26,290 M Ft.
Pozsgai Éva: +36-70/866-7424

Gyôr-Belváros szívében épülô társas-
házban 1. emeleti, 40 nm-es, nappali + 1

hálószobás lakás, 12 nm-es terasszal el-
adó. A lakás fûtéskészen kerül átadásra
2017 nyarán.

Ár: 19,78 M Ft.
Pozsgai Éva: +36-70/866-7424

ôrzôit díjazták 
az egri Agria, a Magyar Írószövetség
és a Szlovákiai Magyar Írók Társasága
között. Közös esteket, könyvbemuta-
tókat is rendszeresen tartanak.

Csáky Anna kiemelte, évente pá-
lyázatot hirdetnek a fiatal tehetsé-
gek és a Győr környékén alkotók fel-
kutatására. A legjobb pályamunká-
kat megjelentetik az Antológia kötet-
ben. A képzőművészek számára
rendszeresen kiállításokat tartanak,
ahol festők, fotósok, szobrász és tex-
tilművész alkotásaiban gyönyörköd-
hetnek a látogatók.

A szerzők évente több alkalommal
is lehetőséget kapnak közönség előtti
bemutatkozásra, író-olvasó találkozók
keretében, valamint a nevezetes ünne-
pek kapcsán. 

A tervekről szólva Csáky Anna el-
mondta, a szerkesztőbizottság a na-
pokban dönti el, mi legyen az idei
könyv címe, mi lesz a kötet alapüze-
nete. A vezető szerint valószínűleg a
„Bennünk ring a világ” címet viseli
majd, melyhez kapcsolódva válogat-
nak az alkotások között és írják ki a
pályázatot. 

Az első félévben egy fiatal, sokolda-
lú tehetség, Pejkó András, valamint
Tőke Péter mutatkozik be – sorolta
Csáky Anna.

Saját vidéke 
kultúráját szolgálja
Gyirmót és Ménfőcsanak úgy lett

a város szerves része, hogy saját ar-
culatának jellemző vonásait, közös-
ségi erejét nem vesztette el. Megőr-
zésében fontos szerep jutott a kul-
túrának.

Ha Gyirmót, akkor környezetvéde-
lem, élményszerző tábor, játszóház,
nyugdíjasklub, kreatív kör,  ha Ménfő-
csanak, akkor baba-mama klub,
Aranylók tánca, női torna, jóga, törté-
nelmi előadások… És még számos
program. A településrészek erős szer-
kezetét az önszerveződő kis csopor-
tok is segítenek összetartani. A prog-
ramok kialakítása nemcsak az ott élő
emberek igényeinek, életmódjának az
ismeretét követeli meg, hanem az új
igények iránti érdeklődés felkeltését
is. Szót kell érteni az ott lakó emberek-
kel. Azokkal, akiknek a családja ott él-
te le az egész életét, s azokkal is, akik
a Belvárosból vagy valamelyik lakóte-
lepről költöztek ki oda.  

Zilahi Tímea, a Ménfőcsanak-
Gyirmóti Művelődési Központ igaz-
gatója ebbe a vidékbe született bele.
Egyik nagyapja ménfői, a másik csa-
naki volt, nagymamái pedig mindket-
ten gyirmótiak. Annak a világnak a

szolgálatába állt, amelyik őt fölnevel-
te. Nyolc éven át tanított alsó tago-
zatban, aztán az ELTE-n elvégezte a
biológia szakot is. Környezetszerete-
tét a gyirmóti szülői házból hozta, is-
meretét pedig az egyetemen szerez-
te. 1999 óta dolgozik igazgatóként,
sok átszervezést megélt, a mostani
intézmény szerkezetét azonban szin-
te rá szabták. 

Közművelődési munkájának legjel-
lemzőbb és legsikeresebb része az él-
ménykínálat. Első kiscsoportjában, az
élményszerző táborban a diákok meg-
tanulták, nemcsak tisztelni saját kör-
nyezetük értékeit, hanem éltek is a vi-
dék adta lehetőségekkel. 

A részben önszerveződő csopor-
tok mellett olyan előadásokat is tar-
tanak a két településrészen, melyek-
re nemcsak Győrből, hanem mesz-

szebbről is érkeznek érdeklődők.
Ménfőcsanakon legutóbb Nagy Feró-
val találkozhattak az érdeklődők.
Gyirmóton – mások mellett – Pál Fe-
renc atya szavaira voltak rengetegen
kíváncsiak. Él az emberekben az ön-
ismereti vágy, ennek megélését szol-
gálják a pszichológiai előadások. Az
érdeklődés azt mutatja, hogy önma-
gunk keresése olyan kaland, amelyre
bízvást alapozhatnak a közművelő-
désben dolgozók. 

A kitüntetett szakember a siker kul-
csát az együttműködésben látja. Meg-
említi, hogy Szabó Jenő önkormány-
zati képviselő nemcsak támogatója,
hanem résztvevője, szervezője, s rész-
ben kitalálója is a programoknak. Az
együttműködés pedig – melyet Zilahi
Tímea vezetői attitűdjének tart – a két
intézmény munkatársaira is igaz.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A győri bencés templom új harangjai először szent -
este, az éjféli mise előtt szólaltak meg, megdobog-
tatva a városiak szívét. Ezt követően némi hangolás-
ra volt szükség, de péntektől eredeti hangjukon, a
kijelölt harangozási rend szerint szólnak.

Sárai-Szabó Kelemen templomigazgató el-
mondta, a győri bencés templom a hét harangjával
az élmezőnybe került a templomok sorában, hiszen
a fővárosi Mátyás-templom és a kalocsai Nagybol-
dogasszony-főszékesegyház büszkélkedhet még
ennyi haranggal hazánkban.

A motoros működtetést számítógép vezérli, de
kézi beállítása is lehetséges. Utóbbira akkor van
szükség, ha valamilyen rendkívüli esemény törté-
nik: haláleset, vagy speciális időpontban tartják a
gimnázium diákjainak a misét, vagy éppen a nem-
zeti gyásznap. Hétfőn délután három órakor az
olaszországi autóbusz-baleset áldozatainak emlé-
kére szólaltak meg a Szent Ignác bencés temp-
lom harangjai.

A harangok általában 2-3 percig zenélnek. A
templomigazgató arról is beszámolt, mikor, miért
harangoznak, és melyik harangot szólaltatják meg.

Harangrend: mikor és miért szólalnak meg?
Tanítási időben, hétköznapokon: 7.58-kor a reg-

geli harangszót halljuk, az iskolakezdést a Szent Mi-
hály- és a bencés mindenszentek harangja jelzi. A
déli harangszót a Szent Mór-harang kongatja,
amely a nándorfehérvári diadalra emlékeztet.
13.28-kor a déli imaórára, 18.33-kor az esti ima -
órára hív a Szent Ignác-harang. Téli időszámításkor
19 órakor, nyáron 20 órakor a Szent Mihály-harang
2 percig, majd a Szent Márton 1 percig szól. Szom-
batonként 7.58-kor a Szent Mihály szolgáltatja a
reggeli harangszót, délben a Szent Mór-harang,
12.28-kor és 18.28-kor a Szent Ignác szól a szerze-
tesek imaórái előtt, az esti szentmisére 18.57-kor a
Szent Ignác és Szent Márton hív, majd este a Szent
Mihály 2 percig, a Szent Márton 1 percig szól.

Vasárnaponként 7.58-kor a Szent Ignác, 9.28-kor
pedig a Szent Ignác és Szent Márton hív szentmisére,
délben a Szent Mór jelez, a Szent Ignác pedig a déli
és az esti imára hív. 18.58-kor a Szent Mihály, Szent
Ignác és a Szent Márton jelzik a szentmise kezdetét,
nyáron pedig 20 órakor az esti harangszót a Szent Mi-
hály 2 percig, majd a Szent Márton 1 percig jelzi.

Arra a kérdésre, hogy láthatjuk-e közelből a ha-
rangokat, a templomigazgató elárulta, ősszel elkez-
dődik az épület és a tornyok felújítása. A tető cseré-
jét követően, egy kis múzeumot is kialakítva teszik

bejárhatóvá és láthatóvá a harangokat a nagyközön-
ség számára. Négy év alatt kormányzati támogatás-
ból felújítják a mellékoltárokat, a kápolnákat, az or-
gonát, a padlózatot is. Az is kiderült, hogy ma még

csak öt harang tud együtt szólni, mert kettő még a
földön van, amíg nem épül meg a huszártorony a
templom szentélye fölött. Ezt követően teljes pom-
pájában várja a híveket és az érdeklődőket a győri
bencés templom és a harangok.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Győri Balett tagjai ismét cso-
magoltak, a már hagyományos-
sá vált olaszországi turnéra in-
dultak csütörtökön. Februárban
Ausztria és Németország a cél,
közben pedig zajlanak a Romance
próbái, a darabot a Kodály című
balettest nyomán gondolják újra
az idei emlékév apropóján. Utób-
bi, négy évvel ezelőtti bemutató-
ja után ugyanis a zeneszerző fe-
lesége szabad kezet adott Vele-
kei László koreográfusnak az
életmű felhasználásához.

Újra útra kelt a Győri Balett, hogy
meghódítsa az olasz közönséget a Bo-
lero és a Carmina Burana darabokkal.
„Fontosak egy nemzetközi hírű együt-
tesnek az ilyen internacionális meg-
mérettetések, hiszen nagy a verseny,
sok a jó társulat” – kezdte Kiss János
igazgató, és elmondta, az impresszá-
rió, amely most is választotta őket,
már ötödik alkalommal hívta az együt-
test turnézni Olaszországba. A hét vé-
gén az északi vidéken lépnek fel, töb-
bek között az Alpok lábánál fekvő Go-
riziában. A külföldi fellépések előtt és
után számos cikk is megjelenik az

Romance-ra készül a balett
együttesről, s általuk hazánkról is,
ezért is lényeges, hogy mindenhol a
maximumot hozzák a tácosok, még
úgy is, hogy a sok utazás megterhelő.
A turnézás február 24-től folytatódik,
március 7-ig Ausztriában és Német-

országban lépnek fel a Zorba és a
Szentivánéji álom című előadásokkal. 

Amikor pedig nem turnézik, a leg -
újabb bemutatójára készül az együt-
tes: Velekei László művészeti vezető,

koreográfus a néhány éve bemutatott
Kodály című darabját gondolta újra a
Kodály-emlékév apropóján. A négy év-
vel ezelőtti darab nagy sikert aratott, s
akkora megtiszteltetés érte a koreog-
ráfust, hogy szabad kezet kapott Ko-

dály Zoltánnétól a zenetudós, zeneok-
tató, népzenekutató munkásságának
felhasználásához. Velekei László ezút-
tal egy cselekményes balettet képzelt
el. „Az eredeti darabban is felfedezhet-

tünk egy hajszálnyi történetet, egy nő
és egy férfi a végén találkoztak egy-
mással, ami annyira fontos momen-
tum, hogy nem akartam azt a részt át-
koreografálni” – mesélte, s elmondta,
filmes eszközzel élve, ezúttal megmu-
tatja, mi történt a találkozás előtt. Egy
özvegy kezdi újra az életét férje halála
után, próbál beilleszkedni újra a társa-
dalomba, s érkezik egy új kérő. „Rend-
kívül sok szenvedélyt érzek Kodály ze-
néjében, s a szenvedélyt nagy alázattal
és tisztelettel kezeli. Nem csak a fellob-
banó, hanem az életen át tartó szerel-
met mutatja meg.” A darab tükrözi Ko-
dály sokoldalúságát, Csepi Alexandra
dramaturggal kamara- és nagyzene-
kari művet, népdalgyűjtést, misét, kó-
rusművet is tettek a darabba, s nem
csak a zenében, hanem természete-
sen a táncban is egy átfogó kép szüle-
tett Kodály munkásságáról, a klasszi-
kus bázist néptáncmotívumokkal öt-
vözte ugyanis a koreográfus.

A Romance-t először Budapesten, a
Művészetek Palotájában, február 16-án
mutatják be, mert Kodály halálának 50.
évfordulója kapcsán felkérést kaptak a
Nemzeti Táncszínháztól, az emlékév el-
ső táncprodukciójaként láthatja Velekei
László darabját a közönség. A győri pre-
mier a XIII. Magyar Táncfesztivál első
napján, június 19-én várható.

Ravel Bolerója 2014 óta szerepel
a társulat repertoárján
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a legnagyobb filmzenék a legjobb elôadásban

Hans Zimmer-filmzenei est — Lisa Gerrarddal, a Gladiátor címû film elôadójával

GYÔRBEN:

A világ számos pontján hatalmas si-
kerrel bemutatott Hollywood sorozat
ezúttal Győrbe érkezik. Korunk egyik
legnagyobb filmzeneszerzője, Hans
Zimmer legnagyobb és legnépsze-
rűbb alkotásai közül csendülnek fel
mindenki számára ismert filmzenék,
mint például a Gladiátor, A Karib-ten-
ger kalózai, az Eredet, A Da Vinci-kód,
a Csillagok között, A Sólyom végve-
szélyben, a Batman, az Esőember és
a Mission Impossible dalai. Az egyik
legnagyobb meglepetés kétségkívül

az lesz, amikor a mindannyiunk szá-
mára emlékezetes film monumen-
tum – Russel Crow meghalni készül
a Gladiátor című kasszasikerben –
élőben lesz hallható. Ebben a filmje-
lenetben egy egyedülálló és páratlan
hang, a Grammy-díjas énekesnő, Li-
sa Gerrard hangja szólal meg. Az
ausztrál énekesnő élőben fogja elő-
adni a dalt, amely bizonyosan olyan
hátborzongató lesz, hogy már csak
ezért az élményért érdemes ellátogat-
ni erre az estre. Azonban az est máso-

dik részében az énekesnő még egy
meglepetés filmzenei dallal ismét el-
kápráztatja a közönséget.

A több mint 60 fős, virtuóz zené-
szekkel és különleges hangszerek-
kel kiegészített zenekar, a régió leg-
tapasztaltabb, külföldön is elismert
karnagya, Werner Gábor – aki a
John Williams-est vezető karmeste-
re –, a csodálatos vizuális látványvi-
lág és az óriás LED-falakon megjele-
nő, filmeket kísérő vizuál elemek
mind-mind egy monumentális és tö-

Lisa Gerrard (Melbourne, 1961. április 12.)
ausztrál énekes, zenész és zeneszerző, aki
nemzetközi ismertségét a Dead Can Dance ne-
vű együttes tagjaként szerezte. A 2000-es Gla-
diátor című film zenéjéért, amin közösen dol-
gozott Hans Zimmerrel, Grammy-díjat és Gol-
den Globe-jelölést kapott.

kéletes estét vetítenek a nézők elé. A
koncerten maga a zeneszerző, Hans
Zimmer nem lesz jelen, de akik sze-
retik a profizmust, a csodálatos film-
zenéket, azok egy felejthetetlen él-
ményt nyújtó este elé néznek.

Győrben február 12-én vasár-
nap mindössze két alkalommal lesz
látható ez a fantasztikus előadás.
Jegyek a helyszínen, a Győri Nem-
zeti Színházban, a Győri Balett jegy-
pénztárában és a jegy.hu oldalon
vásárolhatóak. (x)
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szerző: farkas m.–földvári g.
fotó: sajtófotó

A Győri Filharmonikus Zenekar
évadának legimpozánsabb
hangversenyére készül vasárnap
19 órakor az Egyetemi Csarnok-
ban: a világhírű mexikói tenort,
Ramón Vargast és a magyar ze-
nei élet ünnepelt csillagát, a Kos-
suth-díjas Miklósa Erikát látja
vendégül a zenekar. Közös fellé-
pésük az évad egyik leggazda-
gabb zenei estjének ígérkezik: az
operairodalom legszebb művei
csendülnek fel, megidézve a sze-
relemben és drámában oly gaz-
dag operatörténet legendás
alakjait. Az est karmestere Srbol-
jub Dinić. A koncert előtt az éne-
kesnőt telefonon értük utol.

Hogyan készül a győri koncertre? 
Rengeteget gyakorolok, mert na-

gyon nehéz, komoly programmal ké-
szülünk: a gyönyörűnek ígérkező bel
canto esten hallhatóak részletek a Tra-
viatából, a Szerelmi bájitalból, Berns-
tein Candidjából adom elő Kunigunda
áriáját, Ramón Vargasszal pedig töb-

szerző: papp zsolt
fotó: mekli zoltán

Döbbenetes látvány fogadta munkatársun-
kat a székelyföldi kis faluban. Mintha nem
is tűz, hanem bomba pusztította volna el az
iskola egy részét. Miközben az ott élők meg-
hatottak az anyaországból érkező felaján-
lások miatt, most úgy tűnik, a következő
tanévre új iskola épülhet.

Az énekmûvészet ünnepe Miklósa Erikával
bek között a Lammermoori Luciából
éneklünk duettet.

Mozart Éj királynője kimaradt a
felsorolásból…

Bár a győri műsorban megtaláljuk
Mozart műveit, az említett szerepet
koncerten nagyon ritkán éneklem, hi-
szen technikailag teljesen mást követel
meg, mint a többi ária. Mozart Varázs-
fuvolája annyira nehéz, hogy ha azt elő-
adom, utána vége az estnek.

Több mint ötszázszor énekelte el
Mozart Éj királynőjét. Miért lett ez
az Ön legfontosabb szerepe?

Állítólag erre születtem. Felismer-
ve azt, hogy a világ operajátszása
mennyiben fog változni, tudtam, hogy
muszáj specializálódnom. Ez egy na-
gyon ritka szerep, kevesen tudják éne-
kelni úgy, hogy hosszú távon is men-
jen. A pályám elején már kifejezetten
erre fókuszáltam. Keresett voltam vele
mindenhol a világon, filmet, lemezt is
készítettek velem.

Pályája elején ön ismerte fel eny-
nyire józanul ezt a helyzetet vagy a
mestere volt ilyen bölcs és belátó? 

Természetesen a mesterem, Hamari
Ilona, aki felfedezett 17 évesen. Látta a
tehetséget és akarást, hogy az Éj király-

nőjeként meghódíthatom a világot. En-
gem csak az érdekelt, hogy a világ leg-
jobbja legyek. Tudom, ez önzőn hangzik,
de a sportos múltamból fakadóan – a

sportbalesetem után –, muszáj volt új
célokat megfogalmaznom, hogy egy
másik, sikeres pályára állítsam magam. 

Utoljára a Győri Filharmonikus
Zenekarral 2011-ben dolgozott
együtt Verdi Rigolettóján. A mostani
koncert után áprilisban folytatódik
a sikeres együttműködés, milyen-
nek látja a győri együttest? 

Fenomenálisan jó zenekarnak. Min-
denféle stílusban nagy érzékkel és igé-
nyességgel nyúlnak a darabokhoz. Mi-
re megérkeztem, már tökéletesen tud-
tak mindent. Biztos, hogy a hosszú távú
együttműködésünknek ez is oka a
szimpátián túl. A duettpartneremről is
ugyanezt mondhatom el: szimpatizá-
lunk, jól értjük egymást a színpadon, ez
a legfontosabb. Világsztár létére a ter-
mészetessége, egyszerűsége megma-
radt, és ezt a közönség is díjazza. 

Kilépve a koncertteremből, az
itteni sportcsarnokbeli koncert-
nél egy énekes számára mi a leg-
fontosabb? 

Alap, hogy erősítve leszünk, ez ad
egyfajta könnyebbséget, hiszen hangi-
lag sokkal több finomságot lehet meg-
mutatni, mintha akusztikusan énekel-
nénk. Egy koncertteremben nagyobb fi-
zikai erőkifejtésre van szükség. A vasár-
napi koncerten nagyon oda kell tenni
magunkat, hogy egy fantasztikus szín-
házi-koncert élményben részesüljön a
közönség, hiszen nincsenek díszletek,
jelmezek, csak a hangunk és a mozdu-
lataink. Varázsolnunk kell, hogy a közön-
ségnek ne jusson eszébe, hogy egy
egyetemi csarnok székén ül.

Kommandói iskola: van remény!
A múlt héten számoltunk be a leégett székelyföldi
iskoláról, és megírtuk, miként támogathatják az új-
jáépítést Magyarországról. A hétvégén magunk is
eljuttattuk saját és barátaink adományait Komman-
dóra: fotósunk, O. Jakócs Péter személyesen járt a
településen (helyszíni fotó-összeállítását a
www.gyorplusz.hu oldalon láthatják).

„Az épülethez az iskola egyik volt diákja, Ibolya
kísért, és útközben egy történetet mesélt: amikor
öccse rosszabb jegyet kapott a vártnál, vagy csak
reggel nem volt kedve elindulni, mindig azt mondta,
hogy legszívesebben bekenné szalonnával az isko-
lát, hátha elviszik a kutyák. Aztán, amikor az épület
leégett, ő is sírva fakadt, hogy mi lesz velük iskola
nélkül.” Mire a történet véget ért, már meg is érkez-
tek a lángok martalékaivá vált épületrészhez. „Azt
előre sejtettem, hogy nem fogad majd szívderítő lát-
vány, de amit láttam, arra magam sem voltam felké-
szülve. Mintha bomba robbant volna az iskolában”
– emlékszik vissza kollégánk, majd hozzáteszi, tör-
melékek, félig égett gerendák, felismerhetetlen tár-
gyak borítják az egykor gyerekzsivajtól hangos te-
rületet, amit még mindig átjár az átható füst és az
üszkös fa szaga.

„Opra-Béni Bélával ismerősként köszöntöttük
egymást. Az igazgató felelevenítette a tűzzel való
küzdelmet, az oltás nehézségeit, és Dancs Attila
hőstettét, aki a saját testi épségét is kockáztatva,
darus erőgépével kettészakította a tetőszerkezetet,
megakadályozva ezzel a tűz továbbterjedését. Ha

ezt nem teszi meg, szinte biztosan odavész az
egész épület. Ehhez nagyon közel kellett mennie a
tűzhöz, oda, ahol a lángok magasabbra csaptak,
mint a környező, hatalmas fenyőfák csúcsai” – idézi
fel a beszélgetést kollégánk. Az igazgató és a falu
lakói nagyon meghatódtak múlt heti cikkünktől, so-
kan a közösségi oldalakon osztották meg beszámo-
lónkat, míg mások a lapban megjelent változatot
nyomtatták és adták kézről kézre. Nem gondolták,
hogy kicsiny településüket ennyien ismerik, az anya-
országiak ennyire mellettük állnak. 

„Rengetegen kerestek az elmúlt napokban, ki
pénzzel, ki könyvvel, ki számítógéppel segítene, és
olyan is akad, aki két keze munkáját ajánlaná fel,
hogy megépüljön az új iskola” – ezt már a Győr+ Rá-
diónak adott interjújában mondta el az iskolaigaz-
gató. Céljuk, hogy a következő tanévet normális kö-
rülmények között kezdhessék a gyerekek, hiszen
most a megmaradt épületrészben egy-egy terem-
ben több osztály zsúfolódik össze, miközben mos-
dóba az ötven méterrel arrébb található tornaterem-
hez járnak a mínusz húszfokos hidegben.

Nos, úgy néz ki, van remény, hiszen Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsának elnöke a napokban be-
jelentette, szeretnék, hogy az idei évben új, ezer négy-
zetméteres iskola épüljön a településen. Az egyszin-
tes épület küllemében alkalmazkodni fog Komman-
dó és a környékbeli épületek arculatához. A tervek
szerint az építkezés májusban kezdődhet, de addig
még rengeteg engedély beszerzése szükséges.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

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  
KORSÓK, HORDÓK, CSAP-
SZÉKEK címmel a 19–20. szá-
zadi magyarországi sörfőzés
történetét ismerhetik meg az
érdeklődők február 1-jén 17
órakor, a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross G. u. 4.).
Az est vendége Katona Csaba
történész, az MTA Történettu-
dományi Intézetének tudomá-
nyos munkatársa.

Auch im Winter lohnt es sich den GYŐRER
TIERGARTEN EINEN BESUCHABZU -
STATTEN. Trotz der Kälte halten sich viele Tiere
im Freien auf dem Winterhof auf. Insbesondere
die Tiger lieben die „Wintersportarten”, jedoch
auch die Zebras, Antilopen und Känguruhs genies-
sen die Winterlandschaft. Der Tiergarten ist ab 1.
Januar bis 29. Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet. 

LEGOAUSSTELLUNG im Győrer Árkád. Die
LEGO Themenvitrinen und Riesenfiguren wer-
den im Győrer Árkád (Budai u. 1.) gezeigt, um
Gross und Klein gleichermassen zu verzau-
bern. Die Ausstellung hat bis 12. Februar geöff-
net, das Spielhaus erwartet wochentags von
15-18 Uhr, an Wochenenden von 10-18 Uhr
Familien mit Gesellschaftsspielen, Duplo-Insel
und Ninjago-Tischen. Erlebnisfotografieren am
Wochenende von 14-18 Uhr.

Am 29. Januar um 19 Uhr findet in der Universitätshalle das imposanteste
KONZERT DES GYŐRER PHILHARMONIE-ORCHESTERS der Sai-
son 2016/2017 statt. Zwei Starsänger der internationalen Opernwelt – der
weltberühmte mexikanische Tenor Ramón Vargas und der gefeierte Star des
ungarischen Gesangslebens Miklósa Erika werden Gäste des Orchesters
sein. In ihrer Show ertönen die schönsten Werke der Opernliteratur, zitieren
sie die in der Liebe und dem Drama die legendären Figuren der so reichen
Operngeschichte. Der Dirigent des Abends ist Srboljub Dinić.

FIGYELEM! MŰSORVÁLTOZÁS!
A január 29-én, vasárnap 11 órakor
meghirdetett Pulcinella és a varázs-
kút című előadás helyett az olasz
Pulcinella magyar rokona, Vitéz
László érkezik a Vaskakas Bábszín-
házba (Czuczor G. u. 17.). A tradici-
onális vásári bábjátékban a piros
sipkás, vidám fickó palacsintasütő-
jével tanítja móresre az ördögöt és
magát halált is. Sziporkázó, életvi-
dám kesztyűs bábjáték lesz, melyet
vásári mutatványok előznek meg.
Az előadásban nyújtott alakításáért
Pályi János számos nemzetközi és
hazai fesztiválon a legjobb bábjáté-
kos díját nyerte el. Jegyek még kap-
hatók a Vaskakas Bábszínház jegy-
pénztárában vagy a jegyek.vaska-
kas.hu oldalon.

A TRIÁSZ ZENEKAR KONCERTJE lesz  febru-
ár 4-én, 20.30-kor az ETO Parkban. Az együttes
tagjai Kálmán György (ének), Sipos Péter (ének) és
Jankai Béla (billentyűk). Műsoron a 70’-90’-es évek
rock dalai csendülnek fel, unplugged jelleggel. 

TIZENKÉT DÜHÖS EMBER – A nagy sikerű, fekete-fe-
hér amerikai filmdrámát január 28-án, szombaton 16 órá-
tól vetítik a FILO-Pontban (Kálóczy tér 15.). A filmvetítést
beszélgetés követi, vezeti Rózsa Péter.

Az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár (Káptalandomb 26.)
KINCSESMŰHELY idei nyitófoglalkozására február 3-án
10 és 12 óra között kerül sor. A téma Árpád-házi Szent Mar-
git alakja, legendája. Beszélgetés és papírvirág készítése sze-
repel a programban. A múzeumpedagógiai foglalkozásra el-
sősorban a szépkorúakat és a családokat várják.

KERÉKPÁRRAL KÖZÉP-
ÁZSIÁBAN VÁMBÉRY ÁR-
MIN NYOMÁBAN. Bujna
Zoltán élménybeszámolóját
hallgathatják meg az érdeklő-
dők a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtárának klub-
helyiségében (Herman O. u.
22.) február 2-án 17 órakor. 
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Életünk során nap mint nap találko-
zunk olyan gyönyörű pillanatokkal és
különleges élményekkel, amelyeket
szeretnénk minél színesebben megél-
ni. Ebben segítenek a Kodak lencsék,
amelyek az elképzelhető leggazda-
gabb és legélénkebb színeket kínálják,
természetesen a részletekkel teli, le-
nyűgözően éles és tiszta látás élmé-
nyével együtt.

Amennyiben Ön is szívesen belépne
ebbe a színpompás világba, látogas-
son el hozzánk a Kodak Lens Rába Op-
tikába, ahol szakértő környezetben, mi-
nőségi keretek és lencsék széles kíná-
latával várjuk. Győr belvárosában, a
Bajcsy-Zsilinszky út 34/A szám alatt ta-

Lépjen be a Kodak Lens
színekkel teli világába!

lálható üzletünkben mindemellett in-
gyenes látásvizsgálattal állunk vásárló-
ink rendelkezésére, akiknek Csákány
Ágnes optometrista segít a megfelelő
szemüveg kiválasztásában. 

Térjen be hozzánk, hiszen nálunk
már 9.900 forintért is találhat magá-
nak komplett szemüveget, de azok-
nak is tudunk segíteni, akiket a leg -
újabb designer keretek vagy éppen a
multifokális lencsék érdekelnek. A Ko-
dak Lens Rába Optikában ugyanis
kortól, nemtől és életstílustól függet-
lenül, mindenki megtalálhatja a hozzá
leginkább illő szemüveget. (x)

Kodak Lens –
See the Colors of Life!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Minősített Könyvtár díjat a ma-
gyar kultúra napjához kapcsoló-
dóan vehették át a könyvtár ve-
zetői az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumától. Figula Anikó, a
Széchenyi István Egyetem
könyvtárának igazgatója el-
mondta, ez egy szakmai elisme-
rés, amely a könyvtári dolgozók
munkáját minősíti. A címre a
könyvtárak pályázhatnak, a szak-
mai szempontok szerint elkészí-
tett önértékeléssel és az előírt
dokumentumok benyújtásával.
Hasonlón az ISO-auditáláshoz.
Az intézmény díszoklevelet, táb-
lát kapott és öt évig jogosult a
„Minősített Könyvtár” cím hasz-
nálatára. Ezt a címet a felsőokta-
tási könyvtárak közül egyébként
ötödikként vehette át a győri
egyetemi bibliotéka.

Az igazgatónőt az elismerés
kapcsán arra kértük, mutassa be
az intézményt, amelyről megtud-
tuk, 2011-ben XXI. századi

Nem csak az egyetemistákat várják
a campus minôsített könyvtárába

könyvtárként nyitotta meg kapuit
négy szinten, 4500 négyzetméte-
ren, 250 számítógépes munkaál-
lomással, 750 ülőhellyel. Évente
tízezren iratkoznak be a biblioté-
kába, a látogatók száma tavaly

meghaladta a 320 ezret. A nyom-
tatott dokumentumok, könyvek,
folyóiratok száma meghaladja a
300 ezret, emellett számos adat-
bázissal, elektronikus, digitalizált
dokumentumokkal rendelkez-
nek. Az intézmény folyamatosan
fejleszti a szolgáltatásait, számos
olyan, amely 24 órán keresztül

igénybe vehető, és vannak olya-
nok is, mint például az iparjogvé-
delmi tanácsadás vagy az infor-
mációbróker-szolgáltatás, amely
csak a győri egyetemi könyvtár-
ban érhető el. 

Figula Anikó arra is felhívta
a figyelmet, hogy nyilvános
könyvtárként működnek, tehát
nem csak az egyetem polgárai
iratkozhatnak be, hanem
mindazokat várják, akik érdek-
lődnek a különféle szakköny-
vek vagy könyvtári szolgáltatá-
sok iránt.

Különleges, ingyenes koncertet ad Almi-
ra Emiri albán zongoraművész és Szivan
Rotem izraeli operaénekes szombaton 17
órától, a győri zsinagógában. A hangver-
seny programját a két művész úgy állította
össze, hogy ünnepelje a Szentpétervári
Konzervatórium fennállásának 155. évfor-
dulóját és azt az 1908-as eseményt, ami-
kor a konzervatórium zsidó komponista
hallgatóinak egy csoportja megalapította
a Zsidó Népzenei Társaságot.

Szivan Rotem izraeli operaénekes
a világ nagy hangversenytermeiben,
fesztiválokon mint szólóénekes is
gyakran fellép, Almira Emiri albán zon-
goraművésszel sokszor szerepelnek
többek között Budapesten, Tiranában
és Tel-Avivban Isralb Duo néven.

A Szentpétervári Konzervatórium
megalapítása után az akkor már híres
orosz zeneszerzők, mint Rimszkij-Kor-
szakov, Glazunov, Csajkovszkij inspi-
rálták a fiatalokat, hogy az orosz ro-
mantikával együtt jelenjen meg az
orosz zenében új, modern stílus. Ab-
ban az időben az orosz zsidó értelmi-
ségiek, köztük a komolyzenészek kö-

Orosz varázs: európai
ôsbemutató Gyôrben

rében nőtt az érdeklődés a jiddis folk-
lór iránt. A híres magyar zeneszerző-
höz, Bartók Bélához hasonlóan, fo-
nográffal gyűjtő utakra mentek a zsi-
dólakta falvakba, és a tradicionális
melódiákat beépítették műveikbe.
Ezen zeneszerzők, muzsikusok művei
csendülnek fel az esten, többek mel-
lett Arthur Lourie, az első orosz futu-
rista zeneszerzőé, valamint Boris Pi-
govat, a Solem Aléchem Vándorcsilla-
gok című regénye ihlette művének eu-
rópai ősbemutatója lesz Győrben.



Jó barátok lettek: Yvette Broch
nem kímélte a TT RS-t

Sie wurden gute Freunde: Yvette 
Broch schonte die TT RS nicht

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor
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Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Az év leghidegebb időszakát éljük,
tombolnak a mínuszok, csúszósak
az utak, így a tél nem az ideális év-
szak arra, hogy autókat teszteljünk,
pláne nem sportverdákat. A Gáz-
fröccs stábja a 20. televíziós adás-
ban mégis erre a feladatra vállalko-
zott. Ezúttal két Audi modell, a teljes
egészében Győrben gyártott TT RS,
valamint a Q2 mutatkozik be. Az au-
tókról lapunk mellékletében bőveb-
ben is olvashatnak.

Talán sokan emlékeznek rá, amikor az
Audi ETO női kézilabdacsapatának vi-
lágklasszis játékosa, Görbicz Anita egy
gyönyörű, sárga TT Roadsterrel járta a
város útjait úgy, hogy a Gázfröccs ka-
merái ott voltak, és minden pillanatát
rögzítették. A kisfilm népszerű volt, hi-
szen Anita nem csak a sportról beszélt
autózás közben, hanem arról is, hogy
imád vezetni, és az Audi mindegyik mo-
delljében megtalálja azokat a tulajdon-
ságokat, amiért beléjük szeret. A Ro-
adsterről természetesen nem szak-
értőként mondott véleményt,
hanem olyan nőként, aki
ugyanúgy odalép a gázra, ha
megfelelő autó volánja mö-
gött ül, mint egy ralipilóta. A
kézilabdás lányok azóta va-
lószínűleg kedvet kaptak,
hogy tesztpilótaként is
megmutassák, mihez kez-
denének egy bivalyerős
sportautóval, hiszen többen is
szerették volna kipróbálni az Audi TT

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

RS Quattró-ját. Erre most a csapat irá-
nyítójának, Yvette Broch-nak volt lehe-
tősége. A holland játékos örömmel vál-
lalta a feladatot, hogy néhány lassú, és
jó pár gyors kör után megossza velünk
véleményét a „mizano piros” fényezésű
Audiról. Yvette bátor játékos hírében áll,
hiszen posztjából adódóan felveszi a
harcot a legkeményebb védőjátékosok-
kal is a pályán. A teszt során sem ha-
zudtolta meg ezt a tulajdonságát, és
nem kímélte a világ egyik legjobb
sportautójaként emlegetett TT RS-t,
határozott pilótának bizonyult. A de -
cemberi, svédországi Európa-bajnok-
ságon ezüstérmes, a kontinensviadal
All Star csapatába is beválogatott beál-
ló a vezetés után azt mondta, a Győr-
ben gyártott TT volt az egyik legjobb
autó, amit valaha vezethetett.

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

Die kälteste Zeit des Jahres leben wir,
die Minusgrade wüten, die Straßen
rutschen, so ist der Winter nicht die
ideale Jahreszeit, um Autos, noch da-
zu Sportwagen zu testen. Der Stab
der Gasspritze unternahm trotzdem
diese Aufgabe in der 20. Fernsehsen-
dung. Diesmal debütieren zwei Mo-
delle on Audi, die vollständig in Győr
hergestellten TT RS und Q2.

Vielleicht sind viele, die sich erinnern,
dass die Weltklasse-Spielerin des Audi
ETO Frauen-Handballteams Anita Gör-
bicz mit einem allerschönsten gelben
TT Roadster auf den Straßen der Stadt
reiste, in An-
w e s e n h e i t
der Kameras

der Gasspritze, die jeden
Moment aufnahm. Der Kurz-
film war populär, weil Anita

nicht nur über den Sport während der
Fahrt redete, sondern auch darüber,
dass sie fahren mag, und dass sie in al-
len Modellen von Audi die Eigenschaf-
ten findet, in die sie sich verliebt. Über
den Roadster gab sie sicherlich nicht ih-
re Meinung als Experte, sondern als ei-
ne Frau, die ebenso aufs Gas tritt, wenn
sie hinter dem Lenkrad eines geeigne-
ten Fahrzeugs sitzt, als ein Rallye-Fahrer.
Die Handball-Mädchen bekamen
wahrscheinlich Lust dazu sich als Test-
fahrer zu zeigen, was sie mit einem büf-
felstarken Sportwagen beginnen könn-
ten, da mehr von ihnen den TT RS
Quattro von Audi testen wollten. Denn
nun ist der Spielmeisterin Yvette Broch
die Gelegenheit gegeben. Die niederlän-
dische Spielerin unternahm glücklich
die Aufgabe, nach einigen langsamen
und ein paar schnellen Runden die An-
sichten über den „mizano rot“ lackierten
Audi uns zu teilen. Yvette steht im Rufe
einer tapferen Spielerin, da sie wegen ih-
rer Post den Kampf mit den härtesten
defensiven Spielerinnen aufnimmt. Sie
hat ihre Eigenschaft während des Tests
Lügen auch nicht gestraft, und ersparte
nicht den als einer der besten Sportwa-
gen in der Welt genannten TT RS, erwies
sich als eine starke Fahrerin. Nach der
Fahrt sagte die im Dezember in Schwe-
den EM-Silbermedaillengewinnerin,
Deckungsspielerin, die in das All Star-
Team bei dem Kontinentsturnier ausge-
wählt war, dass der in Győr produzierte
TT einer der besten Wagen ist, den sie
jemals fahren konnte.
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NYEREMÉNYJÁTÉK
Válaszoljon kérdésünkre a Facebookon
(facebook.com/gyorplusz) és nyerje meg az

Audi Hungaria Zrt.
AJÁNDÉKCSOMAGJÁT!
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TESZT: Audi Q2 1.4 TFSI S tronic

Szemfényvesztó́
Ismerjük az Audikat, hiszen a gyár egy része váro-
sunkban él, ezért Ingolstadt után itt van a legtöbb
belőle. De a Q2 valami más. Kilóg a sorból, még-
pedig több szempontból is…

Ne gondolják, hogy az Audi Q2 tényleges méretei
miatt lóg ki a márkatársai közül. A nevéhez méltóan,
a legkisebbek között áll rajthoz a képzeletbeli, vevői
kegyekért folytatott versenyben. A Q2 egy kompakt
SUV, vagy crossover – tehát emelt hasmagasságú
– autó. Nagyjából az A3 méreteit kapta, de annál öt
centivel rövidebb, több mint nyolccal magasabb, és
néhány milliméterrel szélesebb (4191x1794x1508
mm). Ami szembetűnő, az a magasabb építésmód.
Négy felnőttnek és csomagjainak (405 l) kényelmes
helyet ad. De ezt önmagában nem lehetne eladni,
ezért a tervezők egy csavart tettek a történetbe. Ké-
szítettek a márkára mostanában nem jellemző, élek-
kel szabdalt, kontúrokkal teli, markáns megjelenésű
kiskocsit. Ettől nagyobbnak, fiatalosabbnak, egy-
szerűen vagánynak hat.

A tesztautó divatos fehér színe egyedül a havas
tájba olvad bele, egyébként feltűnő jelenség. Olyan
friss részletekkel dobták fel, mint az első sárvédőre
és a hátsó ajtóra
tervezett, „faragott”
hatású lemezdom-
borítás (ahogyan
két él szétválik),
vagy a C-oszlop vá-
lasztható színe. Ná-
lunk ezüstszürke
volt, de lehet feke-
te, diszkrét Audi
emblémával díszí-
tett. A lejtő tetővo-
nal és emelkedő
övvonal kupés ha-
tást kelt. A kerékjá-
rati ívekre tett off-road stílusú fekete betétek és az
óriási, élesre szabott hűtőrács fokozzák Q mivoltát.

Beülve folytatódik az „átverés”. Minden prémi-
um minőségű, a helyén van, és aki még nem ült
nagy Audiban, nem gondolná, hogy van ennél ma-
gasabb szint. Az üléspozíció annak ellenére ala-
csony, és sportos, hogy magasabbra kell beülnünk,
mint egy kompaktban. Biztonságos és egyben ké-
nyelmes utazási érzetet ad a Q2. Igaz, van, akit za-
varhatnak az ideálisnál keskenyebb oldalablakok,
de ez az ára a hatásos külsőnek. Egyébként mindig
öröm egy ilyen kicsi, de igényes autóba beülni és
vezetni. Mégpedig azért, mert ebben a kategóriá-
ban még az az érzésünk, hogy mi irányítjuk a kocsit,
nem pedig fordítva. Pedig kérhetünk a fedélzetre
mindenféle vezetéstámogató rendszert. Például a

hibátlanul műkö-
dő távolságtartó
t e m p o m a t o t ,
vagy a sávelha-
gyásra figyel-
meztető csodát.
De most ne ezzel
foglalkozzunk,
hanem az él-
ménnyel!

Kulccsal a zsebemben, startgombbal keltem
életre az egy-négyes, benzines motort. Ha nem
mínuszok lennének, nem is hallanám, ám így egy
picit duruzsol az első pár percben. A 150 lóerős
turbós erőforrás 250 Nm nyomatékkal tud minket
elkápráztatni. Írom ezt azért, mert a 7 sebességes
DSG váltó segítségével az első gázadásnál meg-
győzően gyorsít. A közvetlen reakció érdekében
ugyan érdemes sport üzemmódba kapcsolni a
„drive select” rendszert, de ettől függetlenül is kel-
lően préselődünk az ülésbe, sőt! Ilyen síkos téli
üzemben a kormányt úgy kell markolni, mint a ko-
rai TDI-k idejében. Vajon miért? Megnéztem a tö-
megadatokat: 1355 kg a sofőrrel és majdnem teli
tankkal. Ez magyarázza a virgonc viselkedést.
Mellé társul a csend, ami az utastérben honol, és

kész a következő megtévesztés. Egy autó, ami vá-
rosi méretei ellenére autópályán is erős, csendes,
már-már utazóautó benyomását kelti. Így már ért-
hető, hogy a 2 literes dízelmotort is megkapja
(150 és 190 LE), ráadásul csak ehhez kérhető a
Quattro összkerékhajtás – pedig az egy-négyes is
kívánja. Ezenkívül kapható 1 literes háromhenge-
res turbós benzinessel és 1.6-os TDI-vel, mind-
kettő 116 lóerős. A jó hír pedig, hogy bármelyik
választható 6-os kézi, vagy 7 fokozatú dupla kup-
lungos automatával.

Már csak egy „kilógás” maradt, amitől egyedi
lett a Q2. Az pedig az ára. 7 millió forinttól indul, a
Sport vagy Design (inkább komfortra hangolt) lát-
ványcsomagok hatszázezerbe kerülnek, az extralis-
ta pedig végeláthatatlanul hosszú. A színes kijelző
a középkonzolon széria, kérhető érintős belőle; a
kormány mögött alapáron a megszokott órák csü-
csülnek, kérhető helyette LCD. Minden lámpa lehet
LED-es és minden betét alumínium, vagy amit sze-
retnénk, csak be kell pipálni. Egy korrektül felszerelt
Q2 – mint a tesztautó – 10-12 millió forintból gaz-
dálkodható ki. Bárcsak bárki ilyen extravagáns kis-
autóval járhatna…

Nagy Viktor
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Füstmentes száguldás 
az egész családnak!
Folyamatos akciók,
családi kedvezmények!

Céges rendezvényekre

gyerek e-kartok
kitelepüléssel!
Felejthetetlen élmény 
a kicsiknek,
biztonságosan.

A Faraday Future cég még csak a
második villamos hajtású autóját
mutatta be, és egyik sem sorozat-
ban gyártott, máris a Tesla babérja-
ira tör. Persze a versenysportban
szerzett tapasztalat – Formula E –
és komoly fejlesztői háttér okán le-
het félnivalója a Teslának. A 2018-
ban érkező FF 91 szériaautó a Tesla
Model S koncepcióját követi, de a
gyártó szerint annál nagyobb ható-
távval fog rendelkezni és gyorsabb.
A számok nyelvén ez azt jelenti,
hogy a Tesla Model S P100D ható-

Az Opel, egy néhány éve történt megegyezés alapján és eredménye-
ként, a PSA-val (Peugeot–Citroën) közös alapokra fejlesztette legújabb
crossoverét. A Crossland X inkább kompakt egyterű, mégis első ráné-
zésre kisméretű terepjárónak látszik. A mai Opel ismertetőjegyek meg-
találhatók rajta: az Adam-től örökölt hátul lefolyó tető; C-vonal az oldal-
lemezeken; jellegzetes orr és hűtőmaszk. A csomagtér 410–510 liter
közötti, attól függően, hogy a hátsó üléssort hova toljuk, a magas építés
miatt a hely családiasan tágas, pedig a kocsi hossza csak 4,21 m. Mé-
retben a Corsa és Astra közé helyezett modell csak elsőkerék-hajtással
készül, szemben a Mokka X-szel. Felszereltségben a LED első fényszó-
rók és a fejlett infotainment rendszer érdemel említést, de megkap min-
den, a kor szellemében „kötelező” biztonsági extrát.

kIa stinger

Crossland X

távja 542 km, gyorsulása százra 2,9
mp, míg az FF 91 600 km-t futhat
egy töltéssel és csupán 2,39 má-
sodperc elég neki a sprintre. A harc
persze csak most kezdődik, hiszen
a Tesla felvette a kesztyűt. Ahhoz,
hogy megtartsa a „legjobban gyor-
suló sorozatgyártású autó” címet,
egy gyorsulási versenyen sikerült a
2,389 másodperces időt beállítani-
uk. Ez valóban kevesebb, mint az
FF 91-é. Az első 300 leendő tulajdo-
nos már idén kipróbálhatja a Fara-
day Future négykerekű masináját.

Versenyeznek a jövo autói´́

vagy kérésre mind a négy kerékre
egy 8 fokozatú automatikus váltó
továbbítja. Egyébként a kategóriá-
hoz híven minden vezetéstámoga-
tó, kényelmi és szórakoztató elekt-
ronikával felszerelhető a Stinger. Ki-
emelendő a 15 hangszórós 720 W-
os Harman/Kardon hifi, indukciós
(vezeték nélküli) telefontöltő, vala-
mint a hátsó keresztirányú forga-
lomfigyelő. Ha mindezek mellett az
ára a földön marad, sorba fognak
állni érte a cégvezetők.

A Kia végre a középkategóriába is
bemerészkedik. Most mutatta be,
és az év végétől lesz elérhető a Stin-
ger. Méreteit tekintve már a nagy-
autókat is elérő, egyedi formájú
„grand turismo” nem csak kényelmi
szolgáltatásaival, hanem erős mo-
torjaival kíván borsot törni a bejára-
tott konkurensek orra alá. Egy két-
literes turbós benzines erőforrás ér-
kezik 255 lóerővel, és egy 2,2 lite-
res dízelmotor 200 lóerő körüli tel-
jesítménnyel. A csúcsot a 3,3 lite-
res, V6-os, dupla turbós jelenti, 365
lóerős teljesítménnyel, 510 Nm ma-
ximális nyomatékkal és ehhez tár-
suló fenomenális, 5,1 másodper-
ces 0-100 km/h gyorsulással. Ezt a
brutális erőt a hátsó kerekekre ¬



TESZT: Audi TT RS

Ötheng-rs
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Az Audi sok mindent tett le az autóipa-
ri fejlesztések asztalára. Mindezt még
akkor tette, a 80-as években, amikor
nem is volt igazi prémiummárka. Kita-
lálták a szimmetrikus Quattro összke-
rékhajtást, és sorozatban gyártották
az öthengeres motorokat. Ez utóbbi
lassan kikopott a kínálatból, ám né-
hány éve feltámadt poraiból. Tesztala-
nyunk, a teljes egészében Győrben
készülő Audi TT RS a motorházteteje
alatt egy ilyen, öthengeres blokkot
hordoz. A 2,5 literes, könnyűfém erő-
forrás közvetlen elődjénél (mely hét-
szer nyerte el az „Év motorja” díjat) 26
kilóval könnyebb, és 60 lóerővel erő-
sebb lett ¬ hála az óriási, változó geo-
metriájú turbótöltőnek és a teljes körű
továbbfejlesztésnek. Most kereken
400 lóerős, és 480 Nm a csúcsnyo-
matéka. Miután a sportkupé alig más-
fél tonna tömegű, ezért a gyorsulás el-
képesztő: 3,7 mp a 0-100 sprint. Már
a kormányra elhelyezett piros START
gomb megnyomásakor is olyan hör-
géssel kel életre, hogy az ember bele-
borzong. Szavakba nehéz önteni,
hogy milyen érzés, amikor a világon
utolsó mohikánként életben tartott öt-
hengeres megszólal a hangolható ki-
pufogórendszeren keresztül. Ez nem
a hangszóróból bömbölő ál-hang, ha-
nem a valós motorhang. A „dynamic”
módban szimmetrikus (50–50%)
összkerékhajtás, ha kell, inkább a hát-
só tengelyre terhel (max. 80%), csak

HÍREK

Magyar suzuki a magyaroknak

A JATO Dynamics adatai alapján a brit Autocar összegyűjtötte,
hogy melyik országba, milyen autótípus a legkedveltebb. Az új-
autó-eladásokat vizsgálták, és hazánkban a Suzuki Vitara volt
legkelendőbb (6538 db), majd ezt a Škoda Octavia követte (5283
db). Az Octavia egyébként első helyen végzett a cseheknél, a fin-
neknél, az észteknél, a lengyeleknél és Svájcban is. Ennél csak
a VW Golf népszerűbb, mert azt a németek, az osztrákok, a své-
dek, a norvégok és a Benelux államok lakosai is szívesen vették.
Sok országban jellemző még a hazai termék szeretete, így a spa-
nyolok a Seat Leont, az olaszok a FIAT Pandát, a románok a Da-
cia Logant, a franciák pedig a Renault Cliót vették.

azért, hogy a TT kupé minden gáz -
adásra úgy, és olyan gyorsan reagál-
jon, ahogy a legnagyobbak teszik. Az
RS már a szupersport autó ligájában
versenyzik. 20 colos kerekei, 370 mm
átmérőjű karbon-kerámia első féktár-
csái, méretes fix hátsó szárnya nem
csak megjelenésén dobnak, hanem
azt a célt szolgálják, hogy miden
helyzetben uralható maradjon az au-
tó. Legyen szó több ezer kilométeres
autópályás utazásról, szerpentinek-
kel tűzdelt kirándulásról vagy hétvé-
gi pályanapról, a legerősebb TT min-
dig, mindenben partnerünk lesz. Tud
kezes bárányként viselkedni, de sze-
reti megmutatni a vadmacskaarcát
is, amikor jóindulatúan a fenekét is
megriszálja…
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KONTROLLER munkatársat LOGISZTIKAI TERVEZÔ munkatársat

IMPERIAL Logistics Kft. HR Osztály,
9027 Gyôr, Tibormajori utca 01136/42.
palyazat@imperial-international.com

Mit kínálunk?
• Érdekes és egyben igényes feladatokkal várjuk egy folyamatosan növekvô nemzetközi vállalatnál.  
• Kellemes munkakörnyezetet, egyéni fejlôdési és továbbképzési lehetôségeket, valamint

hosszú távú perspektívákat biztosítunk Önnek.
• A versenyképes fizetés mellett széles körû juttatási csomaggal is várjuk.  

Felkeltettük az érdeklôdését?
• Lát Ön ezekben a feladatokban kihívást? Ha igen, várjuk fényképes

önéletrajzát a megpályázni kívánt pozíció és a fizetési igény 
megjelölésével az alábbi elérhetôségeken:

Fôbb feladatok, munkák:
• Havi zárással kapcsolatos feladatok elvégzése
• Havi, negyedéves, éves és eseti jellegû kimutatások elkészítése
• Tervezések, beszámolók készítésében aktív részvétel
• Szoros együttmûködés és folyamatos egyeztetés a társterületekkel
• Szakterülethez tartozó dokumentációk kezelése
• Gazdaságossági számítások elvégzése
• Könyvelés, adózás, pénzforgalom ellenôrzése

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Felsôfokú közgazdasági végzettség 
• Releváns szakmai tapasztalat a tervezés és kontrolling területén
• Kiemelkedô Excel használat
• Kiváló elemzôkészség
• Német nyelvtudás
• Mérlegképes könyvelôi képesítés elônyt jelent

Fôbb feladatok, munkák:
• Új munkatársak oktatása
• Munkakörhöz tartozó folyamatok oktatása és azok számonkérése
• Auditok koordinálásának támogatása 
• Oktatáshoz kapcsolódó adminisztratív teendôk ellátása
• Szakterülethez tartozó dokumentációk kezelése
• A folyamat teljesítéséhez szükséges vállalati informatikai rendszerek

ismerete (Mplanet, Panda)
• Vertikális és horizontális információáramlás biztosítása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség (érettségi)
• Felhasználói szintû Microsoft Office ismeretek

(Word, Excel, Outlook, Power Point)
• Terhelhetôség, precizitás, igényesség, pontosság
• Logisztikai területen szerzett tapasztalat
• Jó kommunikációs készség, csapatszellem
• Terhelhetôség, elkötelezettség, felelôsségtudat
• „B” kategóriás jogosítvány elôny

Fôbb feladatok, munkák:
• Logisztikai szolgáltatások ajánlatainak kidolgozása
• Logisztikai folyamatok és felületek optimalizálása
• Rendszerek és mûködô folyamatok elemzése, összeállított adatok alapján
• Logisztikai folyamatok tervezése és bevezetése
• Raktári tervdokumentációk kidolgozása
• Layout készítése
• Adatszolgáltatás a vevô részére
• Koordinálás és támogatás projektmunkákban más osztályokkal együttmûködve

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Felsôfokú gazdasági, mûszaki végzettség 
• Kommunikációs szintû német nyelvtudás
• Megbízható német nyelvtudás
• Logisztikai területen szerzett tapasztalat
• Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Office)
• Terhelhetôség, megbízhatóság, precizitás
• Analitikus, strukturált munkavégzés
• Angol nyelvtudás elôny
• „B” kategóriás jogosítvány elôny

Az IMPERIAL Logistics  Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô, a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL
Holdings tagjaként, Gyôr legnagyobb logisztikai központjába keres kollégákat.

TRÉNER munkatársat

MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI munkatársat
Fôbb feladatok, munkák:
• Auditok koordinálásának támogatása a minôségirányítási vezetô részére
• Minôségügyi jelentések elkészítésének támogatása
• A vállalat hálózatainak üzemeltetése (IMS Desktop, MPlanet, Panda)
• Mplanet feltöltések rendszer szintû vizsgálata
• Minôségirányítási hálózathoz kapcsolódó oktatások megszervezése, végrehajtása
• Munkaköri leírások készítése, aktualizálása a HR osztállyal együtt
• Az FMEA és a DLP hangolása a logisztikai folyamatokhoz

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség  (felsôfokú mûszaki, gazdasági szakirány elônyt jelent)
• Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Office)
• Minôségirányítási szabványok ismerete (ISO 9001, VDA 6.2, VDA 6.3)
• Precíz, önálló, megbízható munkavégzés
• Terhelhetôség, elkötelezettség, felelôsségtudat
•  „B” kategóriás jogosítvány
• Logisztikai területen szerzett tapasztalat elôny
• Kommunikációs szintû német nyelvtudás elôny
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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!

® szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Tavaly jócskán megnőtt a há-
zasságkötések száma, és az elő-
ző évekhez viszonyítva sokkal
több gyermek született Győr-
ben. A részletekről Kun Máriá-
val, a győri Anyakönyvi Hivatal
vezetőjével beszélgettünk.

Érezhető a kormány új családpoliti-
kai támogatása Győrben is?

Az elmúlt évben sokan adták házas-
ságra a fejüket, olyanok is, akik régebb
óta együtt élnek és korábban azt hang-
súlyozták, hogy a papír nem számít. A
családi adókedvezményekkel és a
CSOK-kal azonban egyre több fiatal
szeretne élni. De azt is látjuk, hogy több
idősebb pár is úgy dönt, hivatalosan is
összekötik az életüket, így gondoskod-
va a másikról, abban az esetben, ha
egyikük elhalálozik. A számok tükrében
ez azt jelenti, hogy amíg 2015-ben 674
esküvő volt Győrben, addig 2016-ban
779. Érdekesség, hogy egyre több a fi-
atal, a 21–25 év közötti, valamint a 45
év felettiek, akik házasságot kötnek.

Mi volt a jellemző a tavalyi eskü-
vőkre? 

Népszerűek a külső helyszíneken
tartott nagyobb szabású szabadtéri es-
küvők, a másik véglet pedig az Anya-
könyvi Hivatal irodájában, két tanú előtt
megkötött házasság, de jellemzően 30-
40 fősek voltak a ceremóniák.  

Városunkban sok külföldi él, ők
gyakorta házasodnak magyarokkal?

Nem jellemző, de sok szlovák ál-
lampolgár kötött Győrben házassá-
got, és volt néhány német, valamint
dél-koreai, koszovói, mauritiusi, mexi-
kói, brit, olasz, orosz, örmény, pakisz-
táni, spanyol, thai, török és román is,
aki magyar párt választott.

A hétvégén rendezték a Zichy-pa-
lotában az esküvői kiállítást, s a hi-
vatalban ügyeletet is tartottak.

Több mint 30 pár foglalt időpontot.
Szinte az összes nyári szombat foglalt
már. Olyan párok is akadnak, akik 2018-
ra szeretnének időpontot foglalni, ők vár-
hatóan ezt áprilistól tehetik meg. Már
most úgy látjuk, hogy a tavalyinál is több
esküvő lesz idén, így aki esküdni szeretne,
érdemes minél előbb lefoglalni a kisze-
melt dátumot. Nyáron például az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) ideje
alatt nem valószínű, hogy a városban
akár szálláshelyet, akár megfelelő ven-
déglátást találnak a nagy napra a házasu-
landók. Persze olyanok is akadnak, akik
mindent az utolsó pillanatra hagynak, azt

Hanna, Anna, Bence, Máté —
Bébibumm és kis esküvôk

azonban tudni kell, hogy 30 nap a várako-
zási idő a házassági szándék bejelenté -
sétől. Ez alól sokan próbálnak felmentést
kérni, ilyen indok lehet az egészségi álla-
pot, a gyermekvállalás vagy a külföldre
költözés. Jól megindokolt esetben a jegy-
ző megadja a felmentést.

Mi most a divat a házassági név-
választásnál?

Az esetek legnagyobb részében
mindkét fél megtartja eredeti anya-
könyvezett nevét. Tehát sem a feleség,
sem a férj nem veszi fel a másik veze-
téknevét, olyanra meg egyáltalán
nincs példa, hogy valaki felvegye a fér-
je teljes nevét a -né toldalékkal.    

Úgy hírlik, egyre nagyobb a gyer-
mekvállalási kedv is. 

Ez így van, amíg 2015-ben 2459,
addig tavaly 2619 baba született a
megyei kórházban.

Melyek voltak tavaly a legdivato-
sabb nevek?

A lányok között Hanna, Anna, Boglár-
ka, Luca, Léna, Zoé a sorrend, míg a fi-
úknál a Bence, Máté, Milán, Dávid, Noel
és Dominik nevet kapta a legtöbb újszü-
lött. Említhetek azonban néhány külön-
legességet is. A lányoknál például volt,
aki a Hajna, Aura, Borostyán, Csinszka,
Nanika, Szavanna vagy Santál nevet ad-
ta gyermekének. Győrben Bolivár, Erdő,
Regő, Ronin és Dzsúlió nevű fiú is szüle-
tett. Volt, aki a Cukorka, a Solya, a Herci,
a Szamos, a Nádor vagy a Noah nevet
szerette volna gyermekének adni, ezt
azonban nem engedélyezte a hivatal. 

Mi derül még ki a tavalyi anya-
könyvi statisztikákból? 

Örvendetés tény, hogy sok-sok év
után végre csökkent a halálozások szá-
ma, 2414 honfitársunk hunyt el váro-
sunkban, a válások száma azonban nőtt,
szinte minden második házasság válás-
sal végződik, tavaly 352 párt választot-
tak szét. És még egy érdekesség, tíz név-
adót is tartottunk, amelyre több mint
egy évtizede nem volt példa, illetve két
élettársi bejegyzést foganatosítottunk.
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JANUÁR 28., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:00 Magyarul Balóval 00:40 Odaát
01:35 Odaát 02:35 CSI: Miami hely-
színelők  03:25 Anyám borogass 
04:10 Tűzön-vízen  04:50 Tűzön-ví-
zen  05:35 Na végre, itt a nyár! 
06:00 Televíziós vásárlás 06:30 Kö-
lyökklub  09:45 Teleshop 10:45
Nyugi, Charlie!  11:10 Fitt Mánia 
11:40 Autogram  12:15 Szupervi-
har 2.: Ha eljön a világvége  15:55
Egyedül nem megy  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
19:20 102 kiskutya  21:20 Tisztító-
tűz  23:15 Véres igazság 

00:50 Tények Este 01:40 Sportos
01:45 Teleshop 02:10 Bukott angya-
lok  02:50 Bukott angyalok  03:35
Szabadlábon Velencében  05:15
Oltári szervezők  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 09:05 Maci Laci 
09:20 Tom és Jerry gyerekshow 
09:55 Trendmánia  10:25 Babavi-
lág  11:00 Az Év Háziasszonya 
11:30 Poggyász 12:05 Stahl konyhá-
ja  12:35 Tarzan  13:40 Gyilkos so-
rok  14:45 Columbo: Testvéri szere-
tet  16:50 Megtört szívek  18:00
Tények 18:55 Mindenki szereti a bál-
nákat  21:20 A beavatott 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Arrabona évszázadai 08:00
Híradó 08:25 Sporthírek 08:30 Üzleti
negyed 09:00 Híradó 09:25 Sporthí-
rek 09:30 Hello Győr! 10:00 Kulisz-
szák mögött 10:30 Képújság 18:00
Civil kurázsi 18:30 Vény nélkül 19:00
Győri7 19:45 Konkrét 20:00 Építech
20:30 Gázfröccs 21:00 Zooo+ 21:30
Üzleti negyed 22:00 Győri7 22:45
Konkrét 

GYŐR+ TV

JANUÁR 29., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:10 A szépség és a szörnyeteg 
03:50 Lángoló Chicago  04:25 Lán-
goló Chicago  05:10 Sportos 05:15
Oltári szervezők  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 09:10 Maci Laci 
09:25 Tom és Jerry gyerekshow 
10:00 Nagy Vagy, Auchan kupa! 
10:30 Tűsarok  11:05 Több mint
TestŐr  11:35 SpeedZone  12:10
Super Car  12:40 Falforgatók 
13:15 A Miller család  13:45 Tarzan
 14:45 Gyilkos sorok  15:50 Ébre-
dő sötétség 18:00 Tények 18:55 Az
utolsó léghajlító  21:05 Az elnök
végveszélyben  23:55 Cool túra 2.:
A sörpingpong 

07:00 Vény nélkül  07:30 Kulisszák
mögött 08:00 Építech 08:30 Creative
chef 09:00 Gázfröccs 09:30 Konkrét
09:45 Bankvilág 10:00 Üzleti negyed
10:30 Képújság 18:00 Győri7 18:45
Konkrét 19:00 Arrabona évszázadai
19:30 Zooo+ 20:00 Kulisszák mögött
20:30 Rudi megmenti a karácsonyt
21:15 Konkrét 21:30 Arrabona évszá-
zadai 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

JANUÁR 30., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:50 Sportos 01:55 Zsaruvér 
02:40 Franklin és Bash  03:20 Elit
egység  04:05 Mennyei tippek 
04:25 Gyilkos sorok  05:05 Csap-
dába csalva  05:30 Az uralkodónő
 06:15 Stahl konyhája  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 Piszkos pénz  23:40 Bűnös
Chicago

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Hello Győr! 08:30 Credo 09:00 Vény
nélkül  09:30 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Építech
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Építech 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Ar-
rabona évszázadai 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Gázfröccs
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

JANUÁR 31., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:50 Tények Este 01:30 Sportos
01:35 Teleshop 02:00 Haláli testcsere
 02:45 Felejthetetlen  03:25 Balfé-
kek  03:50 Walker, a texasi kopó 
04:35 Csapdába csalva  05:00
Sportos 05:05 Csapdába csalva 
05:30 Az uralkodónő  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Ék-
szer TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben  12:30 Knight Rider 
13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Magánnyomozók 15:45 Ana három
arca  16:50 Fatmagül  18:00 Té-
nyek 19:25 Az 50 milliós játszma 
20:40 A szultána  21:15 Kőbunkó 
23:25 Sherlock és Watson 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Kulisszák
mögött 22:00 Híradó 22:20 Sporthí-
rek 22:30 Vény nélkül 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 1., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 Tények Este 01:15 Sportos
01:20 Teleshop 01:45 Pánik  03:20
Az iker  05:05 Csapdába csalva 
05:30 Az uralkodónő  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Ék-
szer TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben  12:30 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  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  20:45
A szultána  21:20 Hippi túra 
23:30 A törvény embere 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Vény nélkül
 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Üzleti
negyed 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Creative chef 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

03:35 Gálvölgyi-show  04:05 Fó-
kusz  04:30 Story Extra  04:55 Ba-
rátok közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó t, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Televíziós vásárlás 12:10 BabaKalauz
 12:45 Éjjel-nappal Budapest 
14:00 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  22:30 XXI. század – a
legendák velünk élnek  22:55 RTL
Klub Híradó 23:25 Magyarul Balóval 

00:50 Az én '56-om  01:05 Sugar-
landi hajtóvadászat  02:55 Alfred
Hitchcock: Szakadt függöny  05:00
Duna anzix 05:15 Lélek Boulevard 
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:00 Rome Reports – Vatikáni
híradó 06:25 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 06:55 Kenó   07:00 Hír-
adó 07:25 Család-barát 09:05 A lá-
nyok angyalok  10:50 Noé barátai
11:25 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Ízőrzők 13:25 A
világörökség kincsei 

03:45 Hagyaték  04:15 Három jár-
mód  04:50 Noé barátai  05:15 Lé-
lek Boulevard 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:05 Végtelen
szerelem  06:55 Kenó   07:00 Hír-
adó 07:25 Srpski Ekran Feliratos
07:55 Unser Bildschirm Feliratos
08:25 Feketén-fehéren 09:15 Elfele-
dett szerelem  10:00 Család-barát 
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:50 Co-
lumbo  14:40 Ötcsillagos szerelem
 15:30 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban 17:10 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:35 Végtelen
szerelem  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Önök kérték!  21:25 Velvet Di-
vatház  22:10 Kenó  22:20 Grand
Hotel 23:10 Nagyok  23:35 Refor-
máció hétről hétre 23:45 Kékfény  

03:05 Mi muzsikus lelkek 03:30 Gál-
völgyi-show  04:05 Fókusz  04:30
Story Extra  04:55 Barátok közt 
05:30 Televíziós vásárlás 05:55 Jó reg-
gelt, skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz  08:40 Magyarul Baló-
val 09:20 Asztro Show 10:20 Televízi-
ós vásárlás 12:10 StílusKalauz 
12:45 Éjjel-nappal Budapest  14:00
Tövismadarak 15:05 A kis menyasz-
szony  15:40 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 Szulejmán
22:35 Házon kívül 23:00 RTL Klub
Híradó 23:30 Magyarul Balóval 

00:30 Portré  01:00 Bérgyilkos a vi-
lág ellen 03:10 Anyám borogass 
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 09:20
Asztro Show 10:20 Televíziós vásár-
lás 12:10 Fókusz Plusz  12:45 Éjjel-
nappal Budapest  14:00 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 Buda-
pest  20:50 Barátok közt  21:25
Dr. Csont  22:30 Gyilkos elmék
23:30 RTL Klub Híradó 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Jóbarátok 07:40 Jóbarátok 08:05
Szívek szállodája  09:00 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája  09:55
Flash – A Villám  10:50 Flash – A Vil-
lám  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 Cast-
le  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 Medicine Man  23:15
Anna és a király 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Jóbarátok  07:40 Jóbarátok – A csa-
ládlátogatás 08:05 Szívek szállodája
 09:00 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  09:55 Flash – A Villám 
10:50 Flash – A Villám  11:50 Monk
– Flúgos nyomozó  12:50 Monk –
Flúgos nyomozó  13:50 NCIS – Ten-
gerészeti 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 A fülke  22:45 Kémjátszma 

05:45 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace  06:40 Will és Grace  07:05
Jóbarátok 07:40 Jóbarátok 08:05
Szívek szállodája  09:00 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája  09:55
Flash – A Villám  10:50 Flash – A Vil-
lám  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 Cast-
le  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 ki-
csi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Kémjátszma  23:45 Az utolsó
dobás 

05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Reformáció hétről hétre 06:00 Rome
Reports š Vatikáni híradó 06:20 „Így
szól az Úr!” 06:25 Útmutató  06:55
Kenó   07:00 Híradó 07:25 Család-
barát 08:55 Isten kezében 09:20 Ke-
reszt-Tények 09:35 Katolikus krónika
 10:00 Új nemzedék  10:30 Refor-
máció hétről hétre 10:35 Evangélikus
magazin 11:05 Az utódok reménysége
 11:30 Önkéntesek  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Rúzs és
selyem 13:20 Doc Martin olajra lép 
14:40 Valahol Európában 16:30 Vir-
tuózok 2016 – A zene útján 17:00
Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35 Miss
Fisher rejtélyes esetei  19:35 Ma-
gyarország, szeretlek! 21:05 Kártyavár
 22:00 Likvidálva  23:40 Kenó 
23:50 A nagy Gatsby 

03:35 Duna anzix  03:50 Hagyaték
 04:20 Három jármód  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 07:25
Roma Magazin 07:55 Domovina Fel-
iratos 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  14:05 Múze-
umtúra  14:40 Ötcsillagos szere-
lem  15:30 Elfeledett szerelem 
16:15 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:25 Maradj
talpon!  20:25 Kékfény  21:25 Ha-
waii Five-0  22:05 Kenó  22:15
SOKO – Alpesi nyomozók  23:05
Fennsíkok csavargója 

04:15 Három jármód  04:45 Noé ba-
rátai 05:20 Lélek Boulevard  05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Végtelen szerelem   06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:25 Hrvatska kro-
nika Feliratos 07:55 Ecranul nostru Fel-
iratos 08:25 Feketén-fehéren  09:15
Elfeledett szerelem  10:00 Család-
barát  11:35 Jamie 15 perces kajái
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Columbo: Embert barátjáról 
14:40 Ötcsillagos szerelem 15:30 El-
feledett szerelem   16:15 Charly, ma-
jom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szerelem
19:25 Maradj talpon! 20:25 Skan-
dináv lottó sorsolás  20:35 Zsaruvér
Zsaruvér 21:25 Brit követi jelentések,
1956 21:30 A fehér királyné  22:25
Kenó 22:35 A rejtélyes XX. század  
23:10 Fehér leander 

01:20 Pokoli bázis 03:05 Döglött ak-
ták  04:10 Tűzön-vízen  04:50 Tű-
zön-vízen  05:35 Na végre, itt a
nyár!  06:05 Televíziós vásárlás
06:40 Kölyökklub  09:30 BabaKala-
uz  10:00 Teleshop 11:00 A Muzsi-
ka TV bemutatja  11:30 Egészség-
Kalauz  12:00 StílusKalauz  12:35
Havazin  13:05 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  13:40 Házon
kívül  14:10 Dallas  Dallas 15:15
Viharzóna  Közben: 16.00 Hatoslot-
tó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 A kiütés  21:10 A sötét lovag
– Felemelkedés 

02:10 Nyugi, Charlie!  02:35 Carrie
naplója  03:20 Szívek szállodája 
06:00 Televíziós vásárlás 06:35 Will
és Grace  07:00 Will és Grace 
07:25 Jóbarátok  07:50 Jóbarátok
 08:20 Amerikai mesterszakács 
09:15 Amerikai mesterszakács 
10:10 Akadémia Itália  10:45 Sza-
lonskicc 11:15 Monk – Flúgos nyo-
mozó  12:15 Monk – Flúgos nyomo-
zó  13:10 NCIS: Los Angeles 
14:10 NCIS: Los Angeles LD 50 
15:05 Castle  16:05 Supergirl 
17:00 Supergirl  18:00 Sikítófrász
19:05 Zűrös viszonyok  20:05 Zűrös
viszonyok  21:00 Anna és a király 

00:00 Gyilkos nap  02:35 Hajrá csa-
jok: A nagy összecsapás  04:20
Szalonskicc 04:45 NCIS: Los Ange-
les – Eltűnt  05:35 Televíziós vásár-
lás 06:10 Akadémia Itália  06:35
Will és Grace  07:00 Will és Grace
 07:25 Jóbarátok – A torta  07:50
Jóbarátok  08:30 Lakástalkshow
09:25 Amerikai mesterszakács 
10:20 Amerikai mesterszakács 
11:15 Top Forma  11:50 Monk –
Flúgos nyomozó  12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:45 Castle 
14:40 Zűrös viszonyok  15:40 Zűrös
viszonyok  16:35 Hajrá csajok: A
nagy összecsapás  18:50 Örömapa
2.  21:00 Az utolsó dobás  23:05
Palmetto 
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TÉVÉMŰSOR ÁLLATKERT, PANNON-VÍZKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év
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FEBRUÁR 3., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:00 Spíler TV bemutatja: Premier
League – Összefoglaló 01:30 Tények
Este 02:10 Sportos 02:15 Teleshop
02:40 Halálkeringő  04:25 Ügynök-
lista  05:05 Csapdába csalva 
05:30 Az uralkodónő  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Ék-
szer TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben  12:30 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  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 Die Hard
4.0 – Legdrágább az életed  23:55
Hello Hollywood 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 2., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:35 Tények Este 01:25 Sportos
01:30 Teleshop 01:55 Nyomás alatt 
03:25 Rebecca bírónő 03:50 Walker,
a texasi kopó  04:35 Csapdába csal-
va  05:00 Sportos 05:05 Csapdába
csalva 05:30 Az uralkodónő 06:15
Stahl konyhája  06:20 Mokka 
09:00 Ékszer TV 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben  12:30 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  13:35
Walker, a texasi kopó  14:40 Magán-
nyomozók  15:45 Ana három arca 
16:50 Fatmagül 18:00 Tények 19:25
Az 50 milliós játszma 20:45 A szultá-
na 21:20 Női szervek 23:55 NCIS:
Los Angeles 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 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 Vény
nélkül 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Vény nélkül 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Hello Győr!
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Kulisszák mögött 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

01:15 A hatalom hálójában  02:25
Mega-aligátor – A féktelen ragadozó
04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Televíziós
vásárlás 05:55 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:40 Magyarul Balóval 09:20 Aszt-
ro Show 10:20 Televíziós vásárlás
12:10 Havazin  12:45 Éjjel-nappal
Budapest  14:00 Tövismadarak 
15:05 A kis menyasszony 15:40 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 A mi kis falunk 22:25 Cobra
11  23:30 RTL Klub Híradó 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace  06:45 Will és Grace  07:10
Jóbarátok 07:40 Jóbarátok 08:05
Szívek szállodája  09:00 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája  09:55
Flash – A Villám 10:50 Flash – A Vil-
lám  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 Cast-
le  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 Sikítófrász 22:10 Ameri-
kai pite 3. – Az esküvő 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will
és Grace  06:50 Will és Grace 
07:15 Jóbarátok  07:40 Jóbarátok
 08:05 Szívek szállodája  09:00
Gordon Ramsay – A pokol konyhája
 09:55 Flash – A Villám  10:50
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 A szállító 3.  23:10 Sikítófrász 

02:50 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 03:05 Peru, Chile 03:35 Duna an-
zix 03:50 Hagyaték  04:20 Három
jármód  04:50 Noé barátai 05:15
Lélek Boulevard  05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Vég-
telen szerelem  06:55 Kenó  
07:00 Híradó 07:25 Rondó 07:55
Kvartett 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: Végzetes
gyakorlat 14:30 Ötcsillagos szerelem
 15:15 Elfeledett szerelem   16:05
Charly, majom a családban  16:50
Szerencse Híradó  17:10 Ridikül
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szere-
lem   19:25 Maradj talpon!  20:25
Fábry  21:45 Munkaügyek 22:10
Kenó 22:20 Idétlen időkig 

00:05 A szivárvány harcosa 01:35 Az
én '56-om 01:50 Idétlen időkig 03:30
Duna anzix 03:50 Hagyaték 04:20
Három jármód 04:50 Noé barátai
05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Végtelen szerelem   06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 P'amende 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: Negatív reakci-
ók  14:35 Ötcsillagos szerelem
15:25 Elfeledett szerelem   16:15
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem   19:25 Maradj talpon!
 20:25 Salamon király kincse 22:00
Kenó  22:10 Újra nyomoz a páros 
23:45 Az orvosdoktor  

00:00 Magyarul Balóval 00:40 A rítus
 03:00 Totál szívás 04:05 Fókusz 
04:30 Story Extra  04:55 Barátok
közt 05:30 Televíziós vásárlás 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Televíziós vásárlás 12:10 EgészségKa-
lauz 12:45 Éjjel-nappal Budapest 
14:00 Tövismadarak  15:05 A kis
menyasszony  15:45 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 Halálos fegyver  22:30 Gyil-
kos elmék 23:30 RTL Klub Híradó 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Crea-
tive chef 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Arrabona évszázadai 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Épí-
tech 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Tavaly év végén számolt be a győri állatkert
a nyár végén született lajhárkölyökről, amit
címlapunkon is láthattak (2016. 11. 18-án).
A kislajhárt az első időben az édesanyja gon-
dosan nevelte, de sajnos egy októberi na-
pon a kölyköt a kifutó padlóján találták meg
a gondozók, és az anyuka már tőlük sem
akarta visszafogadni a kicsit. Ekkor eldőlt a
sorsa, a gondozói kezébe került a jövője.
Szerencsére, a korából is adódóan, elég
erős volt a túléléshez, és hamar elfogadta az
új helyzetét. Eleinte táplálékként csak kecs-
ketejet kapott, aztán fokozatosan, nagyon
apróra vágott zöldség és gyümölcs is kiegé-
szítették az étrendjét. Mára ebből a zöldség-
gyümölcs koktélból egy bögrényit elfo-
gyaszt a nap folyamán. Kedvence a sütőtök,
az édes gyümölcsök és a főtt tojás. 

Eddig egy plüssállatra kapaszkodva töl-
tötte napjait. Néhány hete gondozói elkezd-
ték fokozatosan hozzászoktatni, hogy ho-

Így tanul
egy lajhárkölyök

gyan is viselkedik egy lajhár. Fajtársai napjuk
nagy részét a fákon kapaszkodva töltik. A kis-
lajhár is hatalmas, sarló alakú karmokkal van
felfegyverezve, neki is meg kell tanulnia a fá-
kon közlekedni, és így elfogyasztani a táplá-
lékát. Kizárólag az ő részére egy famászókát
építettek, természetesen olyat, ami „kezdők”
számára is biztonságosan használható, így
a kölyök könnyebben megtapasztalhatta az
első lépéseket, ami igazán zajos sikert ara-
tott. Hiszen a kislajhár elsőre azt gyakorolta,
hogy hogyan is kell fent maradni a fán, ami
nem is mindig tartozott a kedvenc elfoglalt-
ságai közé, amit hangos kiabálással tudatott
mindenkivel. Persze ez is csak gondozói fel-
ügyelettel – az első időkben csupán néhány
percig – történhetett. Mára naponta több tíz
percet már mászókáján tölt, most már az ét-
kezést a fáról lelógva, fejjel lefelé végzi. 

A lajhárkölyök egyelőre még elkülönítve éli
mindennapjait, ezért az állatkert látogatói sem
láthatják. Képeket az állatkert honlapján talál-
nak az érdeklődők: www.zoogyor.com

szöveg és fotó: pannon-víz

Az a hivatásunk, hogy vizet adjunk a la-
kosságnak. Ha valahol csőtörés van, ak-
kor nem lehet hóra, fagyra, ködre hivat-
kozni, mennünk kell. Autóba ülünk akkor
is, ha kockázatos. A hibaelhárítások hely-
színei sokszor veszélyesek. Lehet, hogy
holnap egy baleset miatt éppen nekünk
lesz szükségünk vérre. A pannon-vizes
véradáson közel ötven munkatárs nyúj-
totta karját, megmentve ezzel háromszor
ennyi életet. 

Jó látni az összetartást, a segítőkész
munkatársakat. Egy véradománnyal, a
statisztikák szerint három emberéletet
lehet megmenteni. Életet menteni pedig
nagyszerű érzés. Külön öröm, hogy egy
kis biztatás után a fiatalok is bátran oda-
tartják karjukat – tette hozzá Királyné
Nagy Ildikó, a Pannon-Víz Zrt. humánpo-
litikai előadója.

Vérükkel segítettek a vizesek
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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 Roger Crowley: Tengeri
birodalmak 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 múlt heti szerencsés nyertes: Heveder Katalin.



Győr-Révfalu-
ban, az AUDI
iskola közelé-
ben (NEM sű-
rűn lakott ré-
szen!), 71 nm-
es, első emele-
ti, nappali + 2
szobás, erké-
lyes, K–NY-i
fekvésű téglala-
kás eladó.

Ár: 24,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Marcalváros közkedvelt részén új épí-
tésű lakások eladók! Ebben a négyeme-

letes, liftes társasházban 29–86 nm-es
lakások közül választhat! Ez a 61,09
nm-es lakás a 3. emeleten 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

Marcalváros II központi részén eladó ez
az 55 nm-es, 2. emeleti, 2 szoba-hallos, er-
kélyes panellakás. A szobák laminált par-
kettásak, a fürdő és mellékhelyiség járóla-
pos. A konyhában nem történt felújítás,
így saját igénye szerint alakíthatja át. A nyí-
lászárók műanyagok, redőnnyel ellátottak!

Ár: 13,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Marcalváros I-en, az Ikva utcá-
ban kínálom eladásra ezt az 55 nm-es,
erkélyes panellakást. Az ingatlan 10
emeletes társasház 6. emeletén találha-

tó. Elosztása: másfél szoba + hall. A la-
kást folyamatosan újították fel. Új bur-
kolatok és járólapok kerültek beépítés-
re, valamint beépített bútorokkal tették
igényesebbé a berendezést.

Ár: 13,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Ménfőcsanakon, a Mediterrán la-
kópark kis társasházában eladó föld-
szinti, kertkapcsolatos, 65 nm-es, nap-

pali + 2 szobás, 2006-os építésű lakás,
14 nm terasszal (zárható), kamrával, be-
épített szekrényekkel.

Ár: 20,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban,
15 lakásos társasházban eladásra kíná-
lom ezt az 54 nm-es, 2 szoba + nappalis,
földszinti, teraszos (7,1 nm) lakást! El-
osztása miatt kiváló lehet azoknak a csa-
ládoknak, akik a 2 gyerekes CSOK-ot

szeretnék igényelni, melyben teljes körű
ügyintézéssel állunk rendelkezésére!

Ár: 15,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjá-
ban, a Pacsirta lakóparkban új építésű
társasházi lakások eladók! A 64 nm-es
lakás a földszinten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 hálószo-
ba, valamint kamra. A nappaliból nyí-

lik a 6 nm-es terasz. Az ingatlanhoz 150
nm saját kert tartozik. 

KULCSRAKÉSZ ÁR: 20 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Marcalváros I-en eladó ez a 68
nm-es, első emeleti , szigetelt panella-
kás. Elosztása: 2 + 2 szoba!

Ár: 17,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr egyik legnépsze-
rűbb lakóparkjában, a
Pacsirta lakóparkban
új építésű társasházi la-
kások eladók! A 45
nm-es lakás a földszin-
ten helyezkedik el. El-
osztása: amerikai kony-
hás nappali + 1 háló-
szoba. A nappaliból
nyílik az 5 nm-es terasz. Min. 40 nm-es
kertkapcsolat tartozik a lakáshoz. 

KULCSRAKÉSZ ÁR: 14,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

A Belváros központi
részén, az Árpád
úton eladó ez a leg-
felső, 5. emeleti (lif-
tes társasházi), 58
nm-es lakás 3 nm-es
erkéllyel. Elosztása:
2 szoba + étkezős

konyha + kamra, fürdőszoba és külön WC
Az ingatlant 5 éve teljesen felújították: új,
gépesített IKEA konyhabútor, kerámia és
laminált burkolatok, klíma. A víz- és vil-
lanyvezetékek cseréje is megtörtént.
K–Ny-i tájolásának köszönhetően kelle-
mesen napfényes otthon!

IRÁNYÁR: 21,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

10.Győr-Pinnyéd dinamikusan fejlődő
részén új építésű, 6 lakásos társasházban

eladó ez a földszinti, 63,69 nm-es lakás
5,8 nm-es terasszal, privát használatú
kerttel (68 nm), amerikai konyhás nappa-
lival + 2 tágas szobával, kamrával.

Ár: 18,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban,
15 lakásos társasházban eladásra kínálom

ezt a 61 nm-es, 1. emeleti lakást! Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 szoba, mely-
hez egy 5 nm-es erkély is tartozik!

Ár: 18,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 
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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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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. vagyonkezelési üzletága felvételt hirdet az
alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: A saját és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemel-
tetése. Feltétel: minimum középfokú műszaki végzettség • felhasz-
nálói szintű számítógépes ismeretek • ügyfélorientált szemlélet
problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés • jó kommunikációs
készség. Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány • saját tulajdonú
gépjármű • felsőfokú műszaki végzettség • ingatlankezelésben szer-
zett tapasztalat • társasházkezelői végzettség

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Mun-
ka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „vagyonke-
zelés” jeligét. Jelentkezési határidŐ: 2017. február 15.

ingatlanüzemeltetési ügyintézó́

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!

799 Ft/kg

Sertéslapocka
1 kg

Akció: 2017. január 27—február 2.

749 Ft/kg

Pecsenyekacsa „A” minôségû

Füstölt kenyérszalonna
1 kg

950 Ft/kg

Füstölt hátsó
csülök vf. 1 kg

999 Ft/kg

Tibi áfonyás csokoládé
90 g, 143,33 Ft/kg

129 Ft/db

Piros alma, Idared 1 kg

219 Ft/kg

Magyaróvári
trappista sajt

1 kg

999 Ft/kg

Jar mosogató
450 ml, 664,44 Ft/l 

299 Ft/dbA GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

ÜGYINTÉZÔ
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô-Fehérvári út 1.
Feltétel: érettségi • felhasználó szintû számítógépes ismeret (Microsoft
és integrált rendszerhasználatban való jártasság). Elônyt jelent: • jó szer-
vezôkészség • rugalmasság • logikus gondolkodás • munkabírás, ter-
helhetôség • precizitás, pontosság • problémamegoldó képesség • jó
kommunikációs készség. Bérezés és juttatások: munkabérrôl személyes
elbeszélgetés során adunk tájékoztatást

Érdeklôdni lehet: hétfôtôl péntekig, 8—12 óráig Nagy Brigittánál, a 20/237-4666 és a
96/888-510-es telefonszámokon. Szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk:
munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel az „ügyintézô” jeligét.

A tartós hideg miatt befagytak a tavak, jegesednek a fo-
lyóvizek. A Győr-Szol Zrt. felhívja a figyelmet, hogy váro-
sunkban a közterületi tavak és folyók jegére tilos rámenni,
a természetes vizek jegén nem szabad csúszkálni, korcso-
lyázni. Utóbbi népszerű téli sportág kizárólag a műjégpá-
lyákon űzhető biztonságban.

A Mosoni-Duna- és a Rába-parti új közösségi terek
esetében is óvatosságra int a Győr-Szol Zrt. A több-
funkciós padkán lefagyás, jegesedés alakulhat ki, ami
csúszásveszélyt eredményezhet. A saját felelősségre
használt vízparti közterületen táblák is felhívják a figyel-
met a csúszásveszélyre.

Metszik a gömbkôriseket
A Győr-Szol Zrt., a városi fa-
állomány kezelőjeként, ja-
nuár elején megkezdte a
gömbkőris fák hároméven-
te aktuális, speciális met-
szését. A belvárosi sétálóut-
cákat és tereket díszítő de-
koratív gömbkőrisek alap-
vetően gömbkoronát nö-
vesztenek, idővel azonban
túlnövik az életterüket, ek-
kor az ágak épületeket és
más vagyontárgyakat ve-
szélyeztethetnek. A faj ese-
tében a háromévente indo-
kolt, szakszerű visszavágás
hiányában a gömbkőrisfák
koronájának belseje felko-
paszodik, emiatt is indokolt
a koronaalakító metszés.

A szakemberek a mun-
kát az Árpád út Munkácsy
utcai végénél kezdték és

innen haladnak az Árpád
út–Tarcsay utcai kereszte-
ződése felé. Hasonló fel-
adatok várnak a szolgálta-
tóra többek között a
Bajcsy-Zsilinszky út men-
tén, a Baross úton és a Vá-
rosháza környékén.

A közel egy hónapig tartó
metszés során a kertészek
összesen több száz gömbko-
ronájú fát vágnak vissza. Kö-
zülük mintegy 180 darab ta-
lálható az Árpád úton, a többi
ugyancsak a Belvárosban, va-
lamint Győr más területein dí-
szíti a környezetet.

A metszésből származó
zöldhulladékot a Győr-Szol
Zrt. elszállítja és a kom-
poszt-előállítás egyik alap-
anyagaként hasznosítja. Fo-
tónk az Árpád úton készült.

Jégre lépni tilos!

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

KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános. Elônyt jelent: darukezelôi végzettség • konténer -
emelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármû-vezetôi képesítési
igazolvány) • Digitális tachográf kártya

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk:  GYHG Gyôri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft., 9024 Gyôr, Orgona utca 10. vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük,
a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.



APRÓ HIRDETÉS

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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ÁLLÁS 

Azonnali kezdéssel győ-
ri gépipari cég munkavállalókat
keres: CNC esztergályos,
marós és köszörűs ta-
pasztalattal – egyedi alkatrészek
gyártására. Hosszú távú, meg-
bízható munkalehetőség, Cafe-
téria és bónusz juttatással. Ér-
deklődni munkanapokon 8–16
óra között: 06-96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyen hívható).

Győrben nyugdíjas hölgy
kereskedelmi végzettséggel 4, 6
vagy 8 órára munkát keres. 06-
70/231-5898

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk fe-
lesleges holmiját pincéjéből, pad-
lásáról, lakásából, illetve udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Villanyszerelés, tanácsadás
rövid határidővel, Győrben és környé-
kén. 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 vál-
lalok. 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. Te-
lefonszám: 06-30/376-2712.

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
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 kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka 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

Berni pásztor kisku-
tyák nagyon szép rajzolatúak,
gyermekszeretők januárban elvi-
hetők. Irányár 25.000 Ft. 06-
20/583-1516

Gázkazán, gázbojler, öntvényra-
diátorok, műanyag redőny, felnőttpe-
lenkák, járókeret, fürdetőülőke el-
adók. +36-30/302-6149

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

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

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

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

INGATLAN
Győrszentivánon ikerház
fele kifogástalan állapotban eladó.
28.790.000 Ft. 06-70/940-4046

Győr-Likócson 2016-ban
épült ikerház fele eladó. 31.490.000
Ft. 06-70/633-5250

LAKÁS KIADÓ! A KODÁLY
ZOLTÁN ÚTON, FELÚJÍTOTT (Ab-
lakcserés, fűtéskorszerűsített, hő-
szigetelt) PANELÉPÜLETBEN 35
NM-ES, SZOBA-KONYHÁS LA-
KÁS KIADÓ. ÉRDEKLŐDNI: SZA-
BÓ ZSOLT, 06-20/944-2649.

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

Nádorvárosban téglala-
kás, Bükfürdőn apartman
kiadó vagy eladó SZÉP KÁRTYÁÉRT
is. Tefonszám: +36-30/302-6149

LAKÁSCSERE

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 szerződéses bérleményre. Gáz-
konvektoros lakás kizárva. (Hirdetésszám: 583.) 

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• TAVASSZAL INDULÓ, 60 ÓRÁS LAKOSSÁGI
ANGOL ÉS NÉMET TANFOLYAMOK 

• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út
nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok 
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi

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

több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 50–65 nm-es, 3 vagy
1+2 fél szobás, határozatlan-határozott ide-
jű bérleményre. Belváros, Nádorváros
előnyben. (Hirdetésszám: 588.) 

Belvárosi, 1 szobás, 33 nm-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50-60 nm-es, 2-3 szobás, ha-
tározatlan idejű bérleményre. Belváros, Ná-
dorváros, Gyárváros előnyben. (Hirdetés -
szám: 589.)

Szigeti, 2 szobás, 53 nm-es, komfor-
tos, gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2-3 szobás, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 276.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, felújí-
tott, távfűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne kisebb, 1+fél
szobás, alacsony rezsijű, megvásárolható la-
kásra. Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 277.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 51 nm-es, er-
kélyes, tárolós, félkomfortos, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1+fél szobás bérleményre. (Hirdetész-
szám: 278.)

Gyárvárosi, 1 + fél szobás, 54 nm-
es, gázfűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses, igényesen felújított lakást cserélne, 2-
3 szobás, alacsony rezsijű 60–68 nm-es
bérleti szerződéses lakásra. Bán A. u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 279.)

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Tíz-tizenkét év nagy idő, sok minden
belefér, akár egy egész profi labdarúgó-
pályafutás is, reményteli kezdéssel, pró-
bajátékkal egy Premier League csapat-
nál, világbajnoki bronzéremmel, ma-
gyar bajnoki címmel, sikerekkel, sérülé-
sekkel és a visszavonulás gondolatával.
Dudás Ádám karrierje álomszerűen in-
dult, ő megélte azt, amiről a legtöbb fut-
ballista fiú álmodozik. Általános iskolás-
ként egy kisváros csapatából igazolta
le az ETO, edzett az Arsenal sztárjaival,
és ott volt abban a magyar csapatban,
amely Egyiptomban az U20-as vb-n
harmadik lett. „Tizenegy éves voltam,
amikor a Komárom-Esztergom megyei
válogatottal egy tornán az ETO ellen ját-
szottunk. Az akkori edzőm ismerte a
győrieket, tudta, hogy csak akkor lehet
esélyünk, ha a legjobb góllövőjüket ki
tudjuk venni a játékból. Úgy gondolta,
ezt a feladatot rám bízza, így csatárból
hirtelen középső védő lettem. Nagy
küzdelem volt kettőnk között azzal a
sráccal. Egy barátság, és az „etós” idő-
szak kezdete is lett az a kupameccs.
Egy góllal ugyan kikaptunk, de megis-
mertem Németh Krisztiánt. Némóról
már akkor azt mondták, hogy egyszer
valamelyik nagy klubban játszik majd,
pár év múlva el is vitte a Liverpool. Ak-
kor nem hittem, hogy egy ilyen lehető-
ség engem is megtalál rövid időn be-
lül.” Ádám gyorsan beilleszkedett a
győri csapatba, jól ment neki a játék, az
első meccsén egy félidő alatt duplázni
tudott. Tizenhárom éves korától kihagy-
hatatlan volt a korosztályos válogatot-
takból. Akkor is éppen egy nemzetközi
tornáról tartott hazafelé, amikor a repü-
lőtérről elindulva, szülei egy levelet
nyomtak a kezébe az autóban. A borí-
tékban egy kikérő volt az Arsenaltól,
egyenesen Arsene Wengertől, a klub
menedzserétől. Az „Ágyúsok” próbajá-
tékra várták Londonba az ETO 16 éves
tehetségét.” Hihetetlennek tűnt az
egész, de igaz volt, és rögtön az első
csapat edzésén találtam magam. Ez a
keret aztán elutazott edzőtáborba, de
Wenger kérte, hogy maradjak további
egy hetet, mert ha visszajöttek, látni
akar még a pályán. Ez meg is történt,
és úgy búcsúzott el tőlem, hogy na-
gyon tetszett neki a játék, az edzésmun-
ka, amit tőlem látott. A szabadidőmben
is csodadolgok történtek velem Lon-
donban. Élmény volt találkozni Thierry
Henry-val, és ott lehettem a klubikon,

Futball és rock and roll: 
Dudás Ádám újra bajnok lenne az ETO-val

Denis Bergkamp búcsúmeccsén is.”
Ádám azt mondja, miután hazaért, el-
vesztette a fonalat a lehetséges angliai
szerződéssel kapcsolatban. Tudott ar-
ról, hogy a londoniak és az ETO között
folyt a levelezés, végül valamiért meg-
szakadt a kapcsolat. Később a skót
Glasgow Rangers is tesztelte Dudást,
sőt ajánlatot is tettek érte, de ebből
sem lett szerződés, mint ahogy később
a Szpartak Moszkva sem tudta végleg
megszerezni a játékost. Hallott olyan hí-
reket, hogy az ETO túl sok pénzt kért ér-
te, és ezt egyik klub sem akarta kifizetni,
de mindez akár szóbeszéd is lehetett,
az igazi okot sosem tudta meg. Dudás
Ádám 2006-ban bemutatkozott az NB
I-ben, majd egy év múlva az 5. helyen
végzett az U17-es válogatottal az Eb-n.
„A kontinensviadalon remekül ment a
játék, ennek köszönhetően, nem sokkal
később ott lehettem a korosztály Euró-
pa-válogatottjában, amellyel Afrika leg-
jobbjai ellen meccseltünk Barceloná-
ban. A másik magyar játékos a tizen-
nyolc fős keretben Németh Krisztián
volt. Olyan futballisták kaptak helyet a
csapatunkban, mint az akkori Barcelo-
na-csillag Bojan Krkic, vagy a Villareal
kapusa Sergio Asenjo. A 2008-as U20-

as Eb-t súlyos sérülés miatt kihagytam,
de mindenért kárpótolt az egy évvel ké-
sőbbi egyiptomi világbajnokság. Te
sem hitted el, amit előtte mondtam,
hogy éremre is esélyesek lehetünk, az-
tán meg sem álltunk a harmadik helyig
Egervári Sándor vezetésével. Hogy mi-
ért nem futottak be nagy karriert azok
a futballisták, akik ott szerepeltek? Én
csak a saját esetemet tudom említeni.
Amikor továbbléphettem volna, nem
kaptam elég esélyt, sem a játékra, sem
a külföldi szerződésre. Az elvégzett
munkával sosem volt baj. Néha elgon-
dolkodom azon, hogy mi lett volna, ha...
De itt mindig be is fejezem az agyalást.
Én mindent megtettem, a lelkiismere-
tem tiszta.” Ádám soha nem volt az az
edzéseket ellógó típus, ennek meg is
lett az eredménye, hiszen a sérülések-
ből többször is úgy tért vissza, hogy a
csapat húzóembere lett. 2011-ben sze-
rette meg őt igazán a győri közönség,
amikor fontos gólokkal és nagyszerű já-
tékkal a Nemzeti Sport osztályzatai
alapján az őszi idény legjobb játékosa
lett az élvonalban. Két évvel később
tagja volt a bajnoki címet nyert együt-
tesnek, amely 30 év után nyert újra
aranyérmet Győrnek, ám egyre keve-

sebb lehetőséget kapott. A Haladáshoz
igazolt, de sorozatos sérülései miatt kö-
zel állt ahhoz, hogy felhagyjon a profi
futballal. Huszonnyolc évesen – úgy ér-
zi, az utolsó esélyt megragadva – visz-
szatért az ETO-hoz.” Megható volt újra
a pályán lenni a klub mezében. Soha
nem akartam innen elmenni, akkor
sem, amikor elküldtek. Nem is akarok
máshol játszani. Ha vége lesz, akkor itt
lesz vége életem egy korszakának, ami
a futballról szól. Nem tervezek hosszú
távra. Csak a következő nap létezik.
Mindent beleadok, aztán meglátjuk,
mire lesz elég.” Az ETO-ban bemutat-
kozó tiniből időközben felnőtt lett, állítja,
a sérülések, az ezekből következő ku-
darcok csak rövid időre törték le, in-
kább megerősítették. „A családomra
és a páromra  mindig, mindenben szá-
míthatok, ahogy a barátaimra is, köztük
a menedzseremre Vörösbaranyi József-
re. A zene pedig az életem a sport mel-
lett, megtanultam dobolni. Alakulóban
van egy zenekar, meglátjuk, mi lesz be-
lőle.” Ádámot gyakran látni a Tankcsap-
da együttes koncertjein, ez nem vélet-
len. A történet évekkel ezelőtt kezdő-
dött. „A debreceni Böőr Zoli csapattár-
sam volt az ETO-ban, ő vitt el a banda
koncertjére, aztán a közös sörözésből
barátság lett. Lukács Lacival gyorsan
megtaláltuk a közös hangot, de a töb-
biekkel is szoros a kapcsolat, mi is já-
runk hozzájuk, ők is jönnek hozzánk.”
Az ETO játékosa korábban sem szeret-
te az átlagos dolgokat, ez egy idő után
az öltözködésén is látszott, és egyre
több lett rajta a tetoválás is. „Fiatalon
megpróbáltam alkalmazkodni a többi-
ekhez, de rájöttem, ez nem színház,
vagy magamat adom, vagy egy kamu
az egész. Az én világom a rock and roll,
és ez a külsőmön is látszik. Persze meg-
néznek néha, de ez vagyok én, vállalom.
A tetoválások sem katalógusból válasz-
tott sablonok, mindegyik jelent szá-
momra valamit. Ezek főleg a családom-
hoz és a zenéhez kapcsolódnak. Szüle-
tési dátumok, lemezborítók, a párom,
kishúgom, de még a kiskutyám is itt
van rajtam.” Az ETO legalább ennyire
fontos Dudás Ádám életében, és ha
minden a tervei szerint alakul, a követ-
kező idényben az NB II-ben is ott lesz a
játékoskeretben. Közben pedig tanul,
dobol és élvezi az életet, mert megta-
nulta, ezerszer is elmondhatják neki,
több volt ebben a pályafutásban, így is
irigylésre méltó, amit futballistaként el-
ért. Közülünk kevesen nyertek bajnoki
aranyat, vb-bronzot, neki ez is összejött.
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Tizenötödik alkalommal rendezték
meg az Alcufer Kupát, a Magvassy Mi-
hály Sportcsarnokban. A Horváth Fe-
rencnek is emléket állító teremfoci tor-
nán a megyei bajnokságokban induló
kluboktól egészen az élvonalbeli Gyir-
mótig az amatőr és a profi futballt is
képviselték csapatok. A hagyomá-
nyoknak megfelelően, ezúttal is a két

hétvégi napon játszották a mérkőzé-
seket. Szombaton a csoportmeccse-
ket, vasárnap az alsó- és felsőházi rá-
játszás találkozóit, valamint a helyosz-
tókat rendezték. A rangos tornán ed-

A Lipót nyerte az Alcufer Kupát
dig a rendező Gyirmót végzett a leg-
többször az első helyen, tavaly pedig
az ETO nyert. A győztesek között volt
alacsonyabb osztályú gárda is. Né-
hány együttes külön készül a legran-
gosabb győri teremtornára. „Több
klub annyira fontosnak tartja, hogy itt
jól szerepeljen, hogy kispályás edzé-
sekkel hangolódik a tornára, és a tak-

tikán is sokat dolgoznak. Ilyen volt ko-
rábban a megyei bajnokságokban
szereplők közül a Győrszemere és az
Öttevény is. A résztvevők között idén
a Gönyű és a Pápa számít újoncnak.

Érdekesség, hogy két olyan játékosról
tudunk, akik mind a tizenöt alkalom-
mal itt voltak az Alcufer Kupán. Az
egyik a Csorna kiváló kapusa, Lőre
Pál, a másik pedig a Gyirmót csatára,
Tóth Norbert. A tornára jellemző az ál-
landóság, nagyjából ugyanazok a csa-
patok szerepelnek minden alkalom-
mal. Bár sok jelentkező lenne még!
Idén 16 helyett 17 csapat küzd a he-
lyezésekért” – mondta az emléktorná-
ról a Gyirmót egykori játékosa, a kupa
szervezője, Tóth András. A 15. Alcufer
Kupát a megyei I. osztályú Lipót nyerte.
Horváth Dénes vezetőedző csapata az
élvonalbeli Gyirmótot győzte le a finálé-
ban, gól nélküli rendes játékidő után
büntetőkkel, 2–1-re. Az Ajka lett a har-
madik, a Mosonmagyaróvár pedig a ne-
gyedik. A torna legsportszerűbb csapa-
tának az ETO-t, a legsportszerűbb játé-
kosnak a gyirmóti Csiki Norbertet vá-
lasztották. A házigazda gyirmóti futbal-
listák közül Madarász Márkot díjazták,
az Alcufer Kupa felfedezettje az ajkai Lő-
rinczy Attila, a legjobb mezőnyjátékos a
mosonmagyaróvári Laki Balázs, a leg-
jobb kapus a lipóti Takács Norbert lett.
A gólkirályi címet a Gyirmót játékosa,
Vass Patrik szerezte meg.

A téli szünet után idegenbeli siker-
rel kezdte a férfi teke Szuperliga ta-
vaszi szezonját a Győr-Szol TC. A
csapat a tabella negyedik helyéről
várhatta a közutasok 1. MCM Ka-
posvár TK elleni találkozót, és kiéle-
zett küzdelemben, nehéz pályán
meg is szerezte a győzelemért járó
két pontot. A győriek a liga 12. for-
dulójában 6:2-re nyertek. A meccs
legjobbja Budai Ádám lett 595 fával.
A Győr-Szol TC-nek három vereség
mellett ez volt a kilencedik győzel-
me az idényben. A felnőtt csapat
mellett az egyre több tehetségnek
lehetőséget adó ifjúsági gárda is
győzelmet ünnepelhetett. A fiatalok
4:0-ra nyerték a kaposvári találko-
zót. A Győr-Szol TC szombaton 10
órától már hazai pályán játszik, ami-
kor a bajnokság 13. fordulójában az
Ajka csapatát fogadja az Orgona ut-
cai tekecsarnokban.

Gyôzelemmel
kezdte az évet
a Gyôr-Szol TC
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Vidra Úszóiskola • www.vidrauszoiskola.hu

BABAÚSZÁS
Már 3 hónapos kortól!

• a kisbaba egész életre
szóló adottságokat
szerez,

• a szülő–gyermek
kapcsolat erősödik,

• a víz megnyugtató közeg,
ahol nagyon jól érzik
magukat a csecsemők,

• a babák a vízben sokkal
intenzívebb mozgásra

képesek, ezáltal jobban
fejlődik az idegrendszerük,

• fokozódik a babák ellen-
álló képessége, erősödik
az immunrendszerük.

IDŐPONTOK:
Az AQUA Uszodában fantasztikus
uszodai körülmények között:
hétfő: 8.30,  9.15, csütörtök: 8.30, 9.15,
szombat: 8.30, 9.15, és 10:00 illetve
vasárnap: 9.00, 9.45 és 10.30

Ollé Orsi • 06-20/312-3733
• orsiolle@gmail.com

A Sátoros Fedett Uszodában
tovább ra is nagy sikerrel tartja
bébifoglalkozásait: szombat: 
8.00–8.45, 8.45–9.30

Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392
• karpatim@kliszi.sulinet.hu

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Telepü-
lésfejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel és a te-
lepülésrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai-
ról szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében az alábbi ren-
dezésiterv-módosítás véleményezési anyagát.

TSZTM 2016-061
SZTM 2016-061

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2017. január 27-től
február 10-ig a város internetes oldalán: http://innovacio.gyor.hu/cikk-
lista/rendezesiterv-modositasi_eljarasok_2.html

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Győr-Pinnyéd, Kunszigeti út közlekedési
területének szabályozási korrekciója

Február 8-án nem csak női kézilab-
da-bajnoki meccs lesz az Audi Aré-
nában. Az ETO KC–Vác találkozót kö-
vetően, a Grundfos Tatabánya KC is
ezen az estén fogadja a Maccabi Tel
Aviv gárdáját a férfi EHF Kupában.
Az Európa Kézilabda Szövetség nem
engedélyezte a klubnak, hogy hazai
találkozóit saját csarnokában ren-
dezze, ezért Győr látja vendégül a
csapatokat. Az Audi ETO minden, a
mérkőzésre érvényes bérlete és a
17.25-kor kezdődő Vác elleni meccs-
re megvásárolt összes jegy érvényes
az NB I-es rangadó után, a 20.30-
kor kezdődő EHF Kupa-találkozóra
is. A Tatabánya mérkőzésére nem ad-
nak ki külön jegyeket, az érdeklődők-
nek a Győri Audi ETO KC–Vác bajno-
kira kell megváltaniuk helyüket. „A
Győri Audi ETO KC minden segítsé-
get megad a Tatabányának, hogy mi-
nél komfortosabban sikerüljön be-
lakniuk az Audi Arénát, és reméljük,
hogy jól szerepelnek majd a fiúk itt
Győrben is. Bízom benne, hogy a
sportszerető győri nézők és szurko-
lók közül sokan maradnak itt a tata-

EHF Kupa: Gyôrben játssza
hazai meccseit a Tatabánya

bányai férfi kézisek mérkőzésére, és
szurkolnak majd nekik” – nyilatkozta
dr. Bartha Csaba, a Győri Audi ETO
KC elnöke.
„Köszönjük a városnak, az Audi Aréna
üzemeltetőjének és a Győri Audi ETO
KC csapatának, hogy lehetővé tették
szereplésünket ebben a fantasztikus
létesítményben. Mindhárom EHF Ku-
pa-meccsünket az arénában játsszuk
le, először február 8-án a Maccabi el-
len, majd március 4-én a Kolding és
április 1-jén a Magdeburg ellen is itt
lépünk pályára. Számítunk a sportsze-
rető győriek támogatására is” –
mondta Marosi László, a Tatabánya
klubelnöke. A Grundfos Tatabánya
KC-ra erős ellenfél vár az EHF-kupa
csoportkörében. A Maccabi eddig
kétszer nyerte meg hazája bajnoksá-
gát, 2014-ben és 2016-ban. A kupá-
ban háromszor diadalmaskodtak. Az
izraeliek keretében három szerb ide-
genlégiós szerepel, akik közül Novák
Boskovicsot a tatabányaiak is jól isme-
rik, mivel a játékos a Komárom-Esz-
tergom megyei gárdától igazolt jelen-
legi klubjához.

Az év első Bajnokok Ligája mér-
kőzésén lép pályára az Audi
ETO KC szombaton 16.30-kor az
Audi Arénában a szlovén Krim
ellen. A középdöntős találkozó-
ról a csapat vezetőedzőjét,
Ambros Martínt kérdeztük.

Hogyan sikerült a felkészülés a kö-
zépdöntő mérkőzésére?

Az elmúlt két-három hétben sajnos
nem volt ideális a felkészülésünk, sé-
rülések, betegségek, és a magyar vá-
logatott összetartása miatt sem tud-
tunk folyamatosan azonos létszám-
ban edzeni. Ez azt jelentette, hogy ke-
vesebb időnk volt felkészülni az előt-
tünk álló feladatokra. Ennek a jele a Si-
ófok elleni mérkőzés első félidejében
mutatott gyengébb játékunk is. Követ-
kezik az első BL-középdöntő mérkőzé-
sünk, nem számíthatunk egyszerű
összecsapásra. Fel kell vennünk a Baj-
nokok Ligája ritmusát. A szlovén Krim
a másik csoport első helyén végzett,
gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy ők a
meglepetés csapat, otthon nem szen-

vedtek vereséget a csoportkör alatt
és két alkalommal is legyőzték a Lar-
vik gárdáját. Nem szabad kiindulni ab-
ból, hogy kik játszanak az ellenfélnél,
tisztelni kell őket, hiszen remek ered-
ményeik vannak eddig.

Milyen a sérültek állapota? Kikre
lehet már számítani a hétvégén?

Az biztos, hogy Korsós Dorina,
Tóth Gabriella és Puhalák Szidónia
biztosan nem játszhat a szombati ta-
lálkozón. Eduarda Amorim és Kiss
Éva már a héten az első csapattal ed-
zettek, de még más ritmusban, mint a
többiek, ettől függetlenül számítha-
tok, és szükség is lesz rájuk.

A találkozó szünetében jótékony-
sági akció keretein belül plüssmaci-
kat lehet a pályára dobni. Mit gon-
dol erről a kezdeményezésről?

Nagyon fontos számunkra, hogy
az ilyen, és az ehhez hasonló kezde-
ményezésekben részt vehessünk!
Szeretnék én is megkérni mindenkit,
hogy amennyiben lehet, vegyenek
részt az akcióban, és egy plüssmaci-
val segítsék a beteg gyerekeket!

Jön az év elsô BL-meccse: 
gyôzelemre készül az ETO

Ambros Martín:
fel kell vennünk a ritmust!
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KEDVEZMÉNY!

Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban

GYERMEK, NÔI és FÉRFI 

% %

Januárban, februárban

RUHÁZATRA ENGEDMÉNY

Győrben hagyománya van a fogyatékkal
élő sportolók, valamint példaképeik
részvételével rendezett ergométeres
versenynek. Az Árkád bevásárlóközpont
a kilencedik ilyen jótékonysági esemény-
nek adott otthont a múlt hét végén, ahol
ismét sok felnőtt, és gyerek ült az evező-
géphez, hogy összemérje tudását. 

„A résztvevők száma évről évre nő,
amikor elindítottuk ezt a versenysoroza-
tot tizenkilencen indultak, most több
mint kilencvenen vagyunk. Szép ered-
ményeket érnek el a versenyzők, több
klub is elkezdett sérült fiatalokkal foglal-
kozni. Evezésben a londoni és a riói olim-

Ergométerrel az elfogadásért
pián is volt magyar induló és fontosnak
tartjuk, hogy a tokiói és a 2024-es – re-
mélhetőleg budapesti – játékokon is le-
gyen sportolónk. A célunk, hogy a társa-
dalom nyisson a fogyatékkal élők felé” –
mondta a rendezvényről Székely Márta,
a Méhecske Közhasznú Alapítvány kura-
tóriumi elnöke. A versenyen ismert spor-

tolók is részt vettek, így mindenki talál-
kozhatott a győri ökölvívókkal, úszókkal,
kajakosokkal, labdarúgókkal. Örömmel
tett eleget az alapítvány meghívásának
többek között Jakabos Zsuzsanna és Se-
bestyén Dalma a Győri Úszó SE-ből, és
evezősgéphez ült az ETO egykori labda-

rúgója, Korsós György, a bokszoló Nyéki
Georgian és a tizennyolcszoros maratoni
kajakos Csay Renáta is, aki alaposan el-
fáradt, miután lehúzta az 1000 méteres
távot. „A felkészülés kellős közepén já-
runk, a rendkívül megterhelő alapozás-
nál. Nehéz volt teljes erőbedobással ver-
senyezni, de nem volt szokatlan szá-
momra az ergométer. Úgy gondolom,
hogy aki a sportban, vagy az élet bár-
mely területén sikeres, és van lehetősé-
ge segíteni, annak meg kell mozdulnia
minden ilyen hívó szóra. Mi is örömmel
jöttünk, élmény volt találkozni paraspor-
tolókkal, fogyatékkal élő versenyzőkkel,
és ők is szeretettel fogadtak minket.”

A sérült sportolóknak edzéslehető-
séget biztosító Pető Sportegyesület
tagja, Nagy Ráhel egyelőre ergomé-
terrel készül a közelgő nagy világver-
senyekre, később, ha az időjárás en-
gedi, hajóba ül, és úgy folytatja az ed-
zéseket. „Komolyan vesszük a spor tot,
minden versenyről érmekkel me-
gyünk haza. A felnőtteknél ezer méter-
ről két kilométerre emelkedett a ver-
senytáv, így nehéz a feladat. Folyama-
tosan dolgozunk, hogy javítsunk az
időkön. A 2020-as tokiói olimpia a
nagy álom számomra, szeretnék ott
lenni az evezős mezőnyben.”

A cél: nyitás a fogyatékkal
élők felé 
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