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4–5, 22. oldal Ez volt a 2014-
es év: összeszedtük a mögöt-
tünk hagyott esztendő legfonto-
sabb győri eseményeit a közélet,
a gazdaság és a sport területé-
ről. Nézze át képes leltárunkat! 

12–13. oldal Lapszámunk
közepén egy kivehető 2015-ös
naptárral kedveskedünk olvasó-
inknak. A naptár az ünnepek
mellett a névnapokat is tartal-
mazza. 

6. oldal Január elsejétől újabb parkolókat vehetnek igénybe
az autósok. A Móricz Zsigmond alsó rakparti út mellett 32 új
beállóval bővült a fizetőparkoló-hálózat január 1-jétől, a díjfize-
tési kötelezettség január 5-étől él. Három beálló lett kialakítva
az Újakapu utca Bástya és Apáca utca közti szakaszán, míg a
Vasudvarban több mint tíz.

BBÚÚÉÉKK  22001155!!
EEggyyüütttt  üünnnneeppeelltt  aa  vváárrooss

Részletes
tévéműsor
14–15. oldal

10–11. oldal  Sportos és elegáns Gázfröccs
rovatunk e heti főszereplője, teszteltük a BMW
218i Active Tourert. E mellett elolvashatja az autós
világ híreit is.
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Lapunk november 28-i számá-
ban téves adatokat közöltünk a
Zöld utcai bölcsődével kapcsolat-
ban. Az intézmény vezetője Bar-
talné dr. Tóth Györgyi, a szakmai
vezető pedig Tóth Márta Borbála.
Jakab Lajosné már nem dolgozik
a bölcsődében, nyugdíjba vonult.
A félreértésért elnézést kérünk!

A Széchenyi István Egyetem SZEngi-
ne motorfejlesztő csapata bemutatta
a harmadik generációs motorját,
amellyel a Formula Student Hungary
versenyben akarják megmérettetni
magukat.

Hat évvel ezelőtt alakult meg az
egyetemen a motorfejlesztő csapat.
Létrehozásában döntő érdemeket szer-
zett az intézmény Audi Hungaria Belső
Égésű Motorok tanszéke és az Audi
győri motorfejlesztő részlege. Hat év si-
kereit mi sem jelzi jobban, hogy decem-
berben immár a harmadik generációs
motort a bemutatták. A nagy cél, hogy
a műszaki egyetemisták Formula Stu-
dent versenyében a győriek saját fej-
lesztésű motorukkal beszállítók legye-

Az év utolsó városi közgyűlésén két személy és egy közösség
munkáját ismerték el. A kormány december 18-át jelölte ki a
nemzetiségek napjának, ezért a december 19-i közgyűlésen ad-
ták át a 2014. évi „Nemzetiségekért” díjakat. Az elismerések in-
doklását dr. Somogyi Tivadar alpolgármester ismertette, a díja-
kat Borkai Zsolt polgármester adta át. A város Nemzetiségekért
díját vehette át Taruc Irén a lengyel-magyar barátság ápolása, a
lengyel nemzetiség kultúrájának, hagyományainak megőrzése
érdekében végzett, aktív szervező munkájának elismeréseként.
Ugyancsak díjazták „A Győrzámolyi Teniszért” Alapítványt az ör-
mény–magyar kapcsolat támogatása és ápolása érdekében vál-
lalt aktív tevékenység, valamint az önzetlen támogatás és segítő
munka elismeréseként. Litkei Erika, a Kovács Margit Óvoda in-
tézményvezetője a német nemzetiséghez kötődő nyelvi és szel-
lemi kultúra megőrzése, megismertetése érdekében végzett, el-
hivatott, magas színvonalú munkája elismeréseként kapta a díjat,
amit távolléte miatt egy későbbi időpontban vesz át.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
dr. Papp Magdolna felnőttházior-
vos 2015. január 5-től az Egyetem
tér 1. sz. alatti rendelő helyett a fel-
újított és bővített, Kálóczy tér 9.
szám alatti rendelőjében várja a
háziorvosi praxisához tartozó bete-
geit. Rendelési idők: hétfőn, szer-
dán és pénteken 7-től 11 óráig,
kedden és csütörtökön 10-től 14
óráig. Elérhetőség: 96/503-434.

A szilveszteri mulatságokat követő-
en a Győr-Szol Zrt. elvégezte a bel-
városi rendezvények helyszínein a
szükséges takarítást. A munka,
amelyben összesen húsz ember
vett részt a tűzijátékot követően kez-
dődött. Az egyik legfontosabb éjsza-
kai feladat a Szent István út megtisz-
títása volt. A városon áthaladó fő-
úton azért kellett sietni a takarítással,
hogy a rendőrség minél hamarabb
vissza tudja adni a burkolatot a köz-
lekedőknek. Jelentős mennyiségű
hulladékot kellett összegyűjteni a
sétálóutcákból és a terekről is.
Műanyag poharak, üvegek, szer-
pentinek, trombiták voltak abban
a mint egy 30 köbméter szemét-
ben, amelyet a Győr-Szol Zrt. dol-
gozói gyűjtöttek össze. A munka
hatékonyságának fokozására a
szolgáltató seprőgépeket is a Bel-
városba vezényelt. 

Egymillió forinttal támogat-
ta a West Hungária Bau Kft.
(WHB) az Anya-, Csecse-
mő- és Gyermekotthont,
amelyből a teljes kihasz-
náltsággal, 52 fővel műkö-
dő intézményben többek
között bútorokat, cipőket
és kerékpárokat vásároltak.
Várnai Viktória megbízott
igazgató elmondta, olyan
dolgokat tudtak beszerezni
az adományból, ami a min-
dennapi működésük során
nem lehetséges. Bútort vá-
sároltak az újonnan felújí-
tott társalkodórészbe, s
minden gyermek kap egy

Helyreigazítás

Változik
a rendelés helye

Szilveszter utáni
takarítás

Átadták a „Nemzetiségekért” díjakat

Formula Student: a SZEngine csapat új motort fejlesztett

Cipôk, bútor és kerékpár karácsonyra
új cipőt karácsonyra. Lu-
kács Zsanett, a WHB kom-
munikációs vezetője el-
mondta, nagy hangsúlyt
fektetnek a jótékonykodás-
ra, 2014-ben az otthon
mellett többek között a
Szívkatéterezés Győr Ala-
pítványt, a Dévai Szent Fe-
renc Alapítványt is támo-
gatták. A győrújbaráti gyer-
mektábor felújításában is
részt vettek, valamint a ko-
raszülött gyermekeket és a
daganatos megbetegedés-
ben szenvedő gyermeke -
ket is több alkalommal se-
gítették az év során.

nek. Ennek ideje minden bizonnyal az
még az idei évben eljön.

Az egyetem Audi-tanszékén tartott
motorbemutatón dr. Földesi Péter rek-
tor gratulált a csapatnak az önálló fej-
lesztéshez.

A jövő Győrben épül, a jövő motorja
Győrben épül az Audi Hungarianál, a jö-
vő Formula Student motorja pedig a Szé-
chenyi István Egyetemen épül – fogal-
mazott a rektor, aki szerint minden mér-
nökember álma, hogy valamit alkothas-
son és azt a gyakorlatban ki is próbálhas-
sa. A rektor szerint a fiatalok aktivitását
ismerve biztos abban, hogy megszületik
majd a 126. generációs motor is.

Hanula Barna, az Audi-tanszék
csoportvezetője arról beszélt a pre-

zentáción, hogy kicsit irigykedve te-
kint a fiatalok lehetőségeire. Amikor ő
volt egyetemista, még a logarléc és a
ceruza volt a tervezők fő eszköze, ma-
napság pedig háromdimenziós szá-
mítógépes programok vannak.

Mi kényszerből egy Lada vezérlő-
műtengelyét használtuk, amit nyu-
gatra ki kellett csempészni megmun-
kálásra, majd vissza is kellett csem-
pészni, hogy beépíthessük a moto-
runkba – idézte fel a hetvenes évék
végét Hanula Barna.

Az új fejlesztésű EVO 3 motor egy-
hengeres, négyütemű, négyszelepes,
a tervezésnél az egyik legfontosabb
szempont a megbízhatóság volt –
hangzott el a bemutatón.
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Kedves Győriek!
A 2014-es egy mozgalmas,

és a számos választás miatt a
politika által a megszokottnál ta-
lán zaklatottabb esztendő volt,
köszönöm a türelmüket és hogy
ismét megtiszteltek bizalmukkal,
sokat jelent számomra. A jövő-
ben is mindent meg fogok tenni
annak érdekében, hogy az orszá-
gos politikai csatározások elke-
rüljék városunkat és itt, helyi
szinten tudjunk együttgondol-
kozni szeretett városunk fejlődé-
se és az itt élők érdekében. 

Remélem, Önök is úgy érzik, hogy Győr szempontjából egy
eredményes és sikeres időszakon vagyunk túl. A város az itt élő
emberekből táplálkozik, összefogásunknak köszönhetően Győr
tovább fejlődött, gazdaságunk tovább erősödött. Hogy csak né-
hány nagyobb fejlesztést említsek, folytattuk a Belváros és Újvá-
ros rehabilitációját, megépült az Audi Aréna Győr és az új városi
uszoda, a gyalogosok pedig már használhatják a Dunakapu teret.
Minden városrészben tudtunk tenni az ott élők mindennapjainak
megkönnyítése érdekében, ezt a jövőben is szeretnénk folytatni.
Talán a fejlesztéseknél is fontosabb azonban, hogy mi, győriek
közösségben gondolkozunk, együttműködésben képzeljük el jö-
vőnket. Ez viszi előre a várost, ez eredményezi az újabb és újabb
sikereket. Az elmúlt időszakban sikerült még vonzóbbá tenni a
befektetői környezetet, ilyen intézkedés volt az iparűzési adó mér-
tékének csökkentése, vagy az ipari park infrastruktúrájának bő-
vítése, többek között az iparvágány továbbépítésével. A nálunk
otthonra lelő vállalkozások mindezeket meghálálva hajtották vég-
re bővítéseiket, teremtettek újabb és újabb munkahelyeket.

Engedjék meg, hogy a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válhoz kapcsolódó fejlesztéseket külön is kiemeljem, hiszen bár ha-
zánk első ötkarikás eseményéig még két és fél év van hátra, a ren-
dezési jog elnyerésével már most rengeteget profitált a város. Az ál-
lami támogatással megépült Audi Aréna Győr multifunkcionális
csarnok a győriek régi vágya volt. Még alig adtuk át, de máris kézi-
labda Európa-bajnokságot rendezhettünk benne, sztárfellépőket
köszönthettünk a színpadán. A nemrég elkészült uszoda szintén egy
régóta dédelgetett álom volt. Az ötvenméteres medence új távlato-
kat nyit a győri úszósport számára, akár a versenysportról, akár a tö-
megsportról beszélünk. Remélem, Önök is sokat fogják használni
egészségük és kikapcsolódásuk érdekében. Az EYOF-hoz kapcso-
lódó sportlétesítmények építését jövőre tovább folytatjuk, amelyek
majd az olimpiai esemény után szintén itt maradnak nekünk, és a
győriek sportolását, kikapcsolódását, feltöltődését szolgálják. 

Büszke vagyok rá, hogy szociális hálózatunk rendkívül erős, igyek-
szünk minden társadalmi rétegnek és minden generációnak fogni
a kezét, és ott segíteni, ahol erre lehetőségünk adódik. Bízom benne,
hogy Győr jó otthona az itt élő embereknek, a győriek igazi lokálpat-
rióták, és mindenki a saját területén igyekszik hozzátenni a közösség
gyarapodásához. Kérem, a jövőben is gondoljanak ilyen szeretettel
városunkra, és a jövőben is viseltessenek ilyen felelősséggel egymás
iránt! Polgármesterként azt várom a 2015-ös esztendőtől, hogy a
győriekkel közösen, összefogásban folytatódik a város gyarapítása,
szebbé, még élhetőbbé tétele, tovább erősödik a gazdaságunk,
újabb munkahelyek jönnek létre. Remélem, hogy újabb sportsike-
reknek is örülhetünk majd, és számos színvonalas kulturális ese-
ményt, fesztivált élvezhetünk együtt.

Kívánom Önöknek, hogy a saját életük a városéhoz
hasonlóan gazdag legyen a sikerekben, kívánom, hogy
köszöntsön ránk egy még boldogabb új esztendő!

Borkai Zsolt 
polgármester

A polgármester újévi köszöntője

Az alpolgármester a Szivárvány Óvoda kará-
csonyi ünnepségén lepte meg a gyerekeket.

„Már hagyomány, hogy a képviselői körze-
temben működő óvoda karácsonyi ünnepsé-
gére ellátogatok, és ajándékokat is hozok a
gyerekeknek. Persze előtte mindig tájékozó-
dom, hogy mire van a leginkább szükségük”
– mondta el kérdésünkre Radnóti Ákos, a
Móra-iskola aulájában megtartott rendez-
vénnyel kapcsolatban.

A terület önkormányzati képviselője hoz-
zátette, az idén elsősorban sporteszközöket,

A REHAU-Automotive Kft. dolgo-
zói is csatlakoztak a Mikulásgyár
gyűjtőakciójához. Kis cipősdobo-
zaikban feleslegessé vált játéko-
kat, kinőtt ruhákat vittek az ETO
Parkba, hogy a rászoruló gyer-
mekek karácsonyát szebbé te-
gyék és a Mikulásgyár célját se-
gítsék. A cég ügyvezetői is támo-
gatták az ötletet, és hozzájárultak
adományaikkal az akcióhoz. 

A gyalogosok számára a közelmúltban megnyitott
teret a gördeszkások is birtokba vették. Fontos tud-
ni azonban, hogy ez nemcsak balesetveszélyes, de
tilos is.

Bár a teljes beruházás még nem fejeződött be, a
gyalogosok december elejétől újra használhatják a
teret, köszönhetően annak, hogy a térfelszín burko-
lása már megtörtént. Az új burkolat az elmúlt hetek-
ben többeket sportolásra is csábított, hiszen előke-
rültek a gördeszkák is. Azoknak, akik ennek a sport-
nak hódolnak, fontos tudniuk, hogy a téren való gör-
deszkázás nemcsak veszélyes, de ráadásul tilos is.

„A közterület-használat szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet nem teszi lehetővé, hogy a Belvá-
ros forgalmas és kiemelt turisztikai területein gör-
deszkával közlekedjünk. A rendelet szövege szerint
Győr Belvárosában–a Rába folyó–Mosoni-Duna fo-
lyó–Újkapu utca–Újvilág utca–Pálffy utca–Teleki L.
utca–Bajcsy-Zs. út–Baross G. út–Szt. István út–Jó-
kai utca–Zechmeister utca–Vízi színpad által határolt
területen és a Városház téren – gördeszkázni tilos! –
mondta el kérdésünkre dr. Lipovits Szilárd jegyző, aki
hozzátette, a rendelkezés szerint azt a gördeszkát,
amellyel a szabálysértést elkövetik, el lehet kobozni.
„A cél persze nem ez, a jogszabály betartása legin-
kább azért fontos, hogy ne zavarjunk másokat az oda
nem illő tevékenységgel.”

Tilos a gördeszkázás
a Dunakapu téren

Ajándék az óvodásoknak
labdákat, babzsákokat tett az óvoda fája alá,
hogy a legkisebbek mozgásfoglalkozásai
még színesebbé váljanak.

Az alpolgármester hangsúlyozta, az intéz-
mény folyamatosan fejlődik, hiszen az elmúlt
években nem csak komplex energetikai fel-
újításon esett át az óvoda, de egy műfüves
sportpályával is bővült a létesítmény. A jelen-
tős mértékű fejlesztések mellett a képviselő
a karácsonyi ünnepséghez hasonló alkalma-
kat a mindennapi neveléshez szükséges esz-
közök bővítésére használja fel.
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Tavasz
Az év első kapavágására a Magvassy-sportcsar-

nok szomszédságában került sor. Január végén tet-
ték le a multifunkcionális csarnok alapkövét.

A Lüktető Belváros projekt nyitó rendezvé-
nyét február elején tartották az Esterházy Palo-
tában, ahol a program egyik elemeként az épü-
let léghűtéses rendszerét alakították ki. A több
mint hétszázmillió forintos program révén szá-
mos belvárosi utca és épület újul meg.

A Dunakapu tér alapkövét februárban egy
rendhagyó helyszínen, a mélygarázs mínusz har-
madik szintjén tették le.

Szintén februárban készült el a teljesen felújí-
tott Liezen-Mayer úti rendelőépület, amely a vá-
rosi ügyeletnek is otthont biztosít.

Győr éves programkínálata a fővárosi Utazás
kiállításon mutatkozott be. A turisztikai sereg -
szemle érdekessége volt, hogy itt kelt ki a tojás-
ból Hugoo, a 2017-es győri rendezésű Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kabalakakasa.

Márciusban megkezdődött a Széchenyi téri
múzeumépület rekonstrukciója.

Április 6-án országgyűlési választásokat tar-
tottak az országban, így Győrben is.

Május elején a győri kézilabdás lányok meg-
védték Bajnokok Ligája elsőségüket. Első ízben
rendeztek a női mezőnyben final fourt, méghoz-
zá Budapesten, ahol az ETO először a Midtjyl-
land  gárdáját győzte le, majd a döntőben a nagy
rivális, Buducnost ellen is diadalmaskodott. A vi-
lág legjobb kézilabdázóit hatalmas ünneplés fo-
gadta a győri Városháza előtt.

Május elején megkezdődött a Baross híd fel-
újítása, ezért a város közlekedése hónapokra tel-
jesen átalakult.

Május 25-én másodszor választottunk az év
során. Ezúttal az Európai Parlament magyar tag-
jainak összetétele volt a tét.

Nyár
Nagyszabású Neoton-koncerttel indult a

nyár Győrben. A nyárnyitó koncert előtt színpad-
ra lépett Bogi, a Dal című televíziós műsor győri
döntőse. A nyár folyamán nagy sikerrel rendez-
ték meg többek között a jubileumi, tizedik Tánc-
fesztivált, a Szent László Napokat, a hetedik
Győrkőcfesztivált, a Győri Legendák Napját, a
Barokk Esküvőt és a VII. Győri Bornapokat. A
sportbarátok óriáskivetítő előtt szurkolhattak a
világbajnokság mérkőzései alatt, a nyarat pedig
Tom Jones nagyszabású koncertje zárta.

Győr a legjobb vidéki „Business City”: Busi-
ness excellence díjat kapott városunk, amelyet
az üzleti utazók szavazatai alapján ítélnek oda.

Június 24-én bokrétaünnepet tartottak az
épülő multifunkcionális csarnokban. Az esemé-
nyen Borkai Zsolt polgármester és Thomas Fa-
ustmann, az Audi Hungaria Motor Kft. ügyveze-
tésének elnöke jelentette be, hogy a létesítmény
az Audi Aréna Győr nevet viseli majd.

Július elejére elkészült a péri reptér fejleszté-
se, amely a beruházás révén ma már Boeing
737 és Airbuis A320 kategóriájú repülőgépeket
is tud fogadni. 

Augusztus végén Győrbe látogattak az Euró-
pai Olimpiai Bizottság delegáltjai, akik elége-
dettségüket fejezték ki a 2017-es győri Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra való felkészüléssel
kapcsolatban.

Ez volt a 2014-
Lüktető Belváros projekt

Dunakapu tér – alapkőletétel

Felújították a Baross hidat

Neoton-konc

Megszépült a ménfőcsanaki iskola

Beköltöztek a Kossuth utcai házakba

Meghosszabbították az iparvágány

Új térkő a Király utcában
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-es év Győrben Ősz
Az új tanévre elkészült a ménfőcsanaki iskola

és a Sugár úti óvoda bővítése is. Az előbbi tisz-
tán önkormányzati, míg utóbbi önkormányzati
és uniós forrásból valósult meg. 

A Lüktető Belváros projekt keretében szep-
tember elején adták át a teljesen felújított Király
és dr. Kovács Pál utcát, amelyek az infrastruktu-
rális fejlesztések révén a város fesztiváléletébe
is szervesen bekapcsolódhatnak.

Szeptember végén egy másik jelentős fej-
lesztés, a győrszentivániak régi vágya is megva-
lósult. Elkészült a Vonal út, amely a település-
rész megközelíthetőségét javítja.

Szeptember végén a Győr-Szol Zrt. magállapo-
dást írt alá a PannErgy Nyrt. százszázalékos tulaj-
donú leányvállalatával, az Arrabona Geotermia
Kft.-vel, melynek lényege, hogy a társaság geoter-
mikus forrásból látja el hőenergiával a győri távhő-
rendszert a 2015/16-os fűtési szezontól kezdve. A
hőkutak Pér térségében létesültek.

A város köszöntötte az újvárosi rehabilitáció
keretében megújult Kossuth utcai házak első
beköltöző lakóit.

Teljesen megújult a gyirmóti rendelő épülete.
Szintén szeptember végén adták át az Ipari

Park meghosszabbított iparvágányát, amely az ide
települő cégek számára javította az infrastruktúrát.

Október elején elindult a győri faültetési
program, amelynek keretében  idén ősszel 1300
fát telepítettek, az elkövetkező öt évben további
3000 fát ültetnek el a városban.

A Turisztikailag leggyorsabban fejlődő város
címet vehetett át az önkormányzat a szakembe-
rekből álló zsűri döntése és az Utazó magazin ol-
vasóinak szavazatai alapján.

Október 12-én harmadszor választottunk.
Ezúttal a polgármester és az önkormányzati
képviselők személyéről döntöttünk, ezzel egy-
időben pedig nemzetiségi választásokat is tar-
tottak városunkban.

Egy nappal később, október 13-án ismét
megnyílt a Baross híd, a közlekedők öt hónap
után vehették újból birtokba a város egyik leg-
forgalmasabb közlekedési vonalát.

Tél
Megkezdődött a harmadik generációs TT Ro-

adster sorozatgyártása az Audi Hungaria Motor
Kft. járműszereldéjében. A gyártás megindulásán
részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Borkai
Zsolt polgármester. Az Audi AG-t Rupert Stadler,
az igazgatótanács elnöke képviselte.

November közepén látványos megnyitóval
avatták az 5500 néző befogadására alkalmas mul-
tifunkcionális csarnokot. Az Audi Aréna Győr át-
adásán Orbán Viktor miniszterelnök a győri kézi-
labdás lányok teljesítményét is méltatta.

November végén megkezdődött az év talán
leghangulatosabb időszaka, az Advent Győrben
programsorozat. Felgyúltak a fények, az utcákat
a forralt bor és a sült gesztenye illata lengte be.

Újra megnyitották a gyalogosok előtt a meg-
újult Dunakapu teret.

December közepétől próbaüzemben volt
használható az új városi uszoda, amelynek hiva-
talos átadását december 20-án tartották.

A város lakói a Szilveszteri Városi Vigasságok
program keretében együtt búcsúztatták az
óévet és köszöntötték az új esztendőt.

Megújul az Apátúr-ház

certtel indult a nyár

Fejlesztés a péri reptéren

yt

n

Elkészült a Vonal út

Átadták az Audi Arénát
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HIRDETÉS PARKOLÁS

szerző: nagy csaba

Január elsejétől újabb parkolókat vehet-
nek igénybe az autósok Győrben. A Mó-
ricz Zsigmond alsó rakparti út mellett
harminckettő új beállóval bővül a fizető-
parkoló hálózat, az említett szakasz janu-
ár 1-jétől épül be a hálózatba, a díjfizeté-
si kötelezettség január 5-étől él. Három
beálló lett kialakítva az Újakapu utca
Bástya és Apáca utca közti szakaszán,
míg az Árpád–Czuczor–Bajcsy-Zs.–Ba-
ross utak által határolt belső udvarban –
Vasudvar – tízet meghaladja az új meg-
állóhelyek száma. Utóbbi két helyen a
vonatkozó KRESZ-táblák kihelyezésétől
szükséges majd fizetni.

A GYŐR-SZOL Zrt. által forgalma-
zott, a parkolójegy-kiadó automatáknál
használható, előre feltöltött chip- és
mágneskártyák megszűnnek. A koráb-
ban értékesített kártyák 2015. decem-
ber 31-ig használhatóak. Január elsejé-
től már csak bizonyos címletekben lehet
előre feltöltött chip- és mágneskártyát
venni, és azok is 2015. december 31-ig
lesznek érvényesek.

A visszaélések megelőzése érdeké-
ben szintén január elsejétől változik a fize-
tő-parkolóhelyek használatáról szóló helyi
önkormányzati rendelet és a parkolási

Újdonságok a belvárosi parkolásban
bérlet kiadási rendje. A fizető-parkolóhá-
lózatot üzemeltető GYŐR-SZOL Zrt. az év
elején aktuális lakossági parkolási bérlet-
értékesítéskor már az új szabályokat alkal-
mazza. A rendszámhoz kötött lakossági
parkolóbérlet kiváltásához az igazolványo-
kat és dokumentumokat egyszerre és egy
időben, a bérlet váltásakor szükséges be-
mutatni. Legyen nálunk személyi azono-
sításra alkalmas fényképes hatósági iga-
zolvány – pl.: új típusú személyi igazolvány
lakcímkártyával vagy régi típusú személyi
igazolvány, vagy vezetői engedély lakcím-
kártyával, vagy útlevél lakcímkártyával. Az
előbbi módozatok valamelyike által igazolt
állandó vagy ideiglenes lakcímnek a fize-
tő-parkolóhálózatba kell esnie. Szükség
van még ugyanerre a címre szóló tulajdo-
ni lapra, vagy a lakáshasználatra való jo-
gosultságot  igazoló dokumentumra – pl.:
bérleti szerződés, szívességi lakáshaszná-
lati szerződés stb. Újdonság, hogy a bér-
letváltáshoz szükséges dokumentumo-
kat – szerződés, nyilatkozat – teljes bizo-
nyító erejű magánokiratként kell benyújta-
ni. Ennek megfelel, ha az iratot két tanú
aláírja, vagy ügyvéd ellenjegyzi, ugyanak-
kor az említett lakáshasználati szerződést
közokiratba is lehet foglalni. A bérletet ki-
adó GYŐR-SZOL-alkalmazottak minden
dokumentumról másolatot készítenek,

emiatt a szolgáltató az ügyfelek türelmét
és megértését kéri. A parkolási bérlet ki-
váltásához az érvényes forgalmi enge-
délyre is szükség van.  Amennyiben nem
a lakás tulajdonosa kívánja a bérletet
megváltani, úgy az igénylő a kérelem be-
nyújtásakor a tulajdonos lemondó nyilat-
kozatát is köteles csatolni. Parkolóbérlet
megváltása során meghatalmazással is
el lehet járni, a szabályok ebben az eset-
ben is ugyanazok.

A parkolójegyek és bérletek ellenőrzé-
sével kapcsolatban fontos tudni, hogy
amennyiben a járműben nincsen kitéve
jegy vagy bérlet, akkor utólagos bemuta-
tásra harminc napon belül egyszer van le-
hetőség, amit a pótdíj kiszabását követő
három napon belül meg kell tenni. 

A megváltott havi és negyedéves,
rendszámhoz kötött lakossági parkolási
bérletek 2015. január 10-ig, az éves jogo-
sultságok 2015. január 20-ig érvényesek.
A 2015-ös lakossági parkolási bérletek
árusítása január 5-én kezdődik a GYŐR-
SZOl Zrt. Jókai úti ügyfélszolgálati irodá-
jában. Nyitva tartás: hétfőn, kedden és
szerdán 8 és 16 óra között, csütörtökön
7 és 19 óra között, pénteken 8 és 14 óra
között. A parkolással kapcsolatos további
információk a www.gyorszol.hu webolda-
lon olvashatóak.
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szerző: koloszár tamás

Győr-Moson-Sopron megye kedve-
ző munkaerő-piaci adottságának
köszönhetően 4,9%-kal emelkedett
az üzleti szférában dolgozók átlag-
létszáma az év első háromnegyed
évében, mely hatezer-négyszáz új
munkahelyet jelentett – nyilatkozta
hetilapunknak Kara Ákos ország-
gyűlési képviselő.

A vizsgált első háromnegyed év-
ben a megyében összesen 7 és fél
ezer új állás keletkezett, így össze-
sen 159 ezer ember dolgozik, közü-
lük 138 ezren az üzleti szférában.
Győr-Moson-Sopron megye jelen-
tősen hozzájárul ahhoz, hogy a fog-
lalkoztatási mutató a nyugat-dunán-
túli régióban országosan a legma-
gasabb, 66,7%, amely 3,9%ponttal
több, mint előző év ugyanezen idő-
szakában. Országos szinten ez a
mutató 62,8%, ez szintén megha-
ladja az elmúlt év azonos időszaká-
nak mutatóit.

Az üzleti szféra foglalkoztatot -
tainak 6,4 ezer fős növekedésében
nagy szerepet játszottak a megye

Továbbra is kedvezőek
a megye munkaügyi mutatói

gazdasági teljesítményét meghatá-
rozó, jellemzően külföldi tulajdon-
ban levő multinacionális társasá-
gok – jelezte Kara Ákos azt, hogy a
régióban továbbra is bővül a jár -
műgyártás, a cégek munkaerőigé-
nyei növekednek. Ezt támasztja alá
az az adat is, amely szerint az Audi
és tíz megyei beszállítója kiemelke-
dő, 17,5%-os munkavállalói lét-
számbővülést ért el a vizsgált idő-
szakban. 

Továbbra is eredményes a munka-
helyvédelmi terv. Eddig az évben ha-
vonta átlagosan 38 ezren kaptak tá-
mogatást munkahelyük megőrzésé-
hez a megyében. Legnagyobb arány-
ban (40%) az 55 év felettiek vannak.
Éppen azért, mert sokakat segít, jö-
vőre is marad a munkahelyvédelmi
akcióterv.

A családi kedvezmény kiterjeszté-
sének köszönhetően, az év első há-
romnegyed évében 6100 munkaválla-
ló 981 millió forint összegben tudott
családi járulékkedvezményt érvénye-
síteni Győr-Moson-Sopron megyé-
ben – nyilatkozta Kara Ákos ország-
gyűlési képviselő.

A legfontosabbnak azt tartanám,
hogy 2015-ben oldódjanak meg azok
a geopolitikai konfliktusok, amelyek
ma némiképp veszélyez-
tetik a gazdaság kie-
gyensúlyozott működé-
sét. Az ukrán és orosz
konfliktus gazdasági kö-
vetkezményei éreztetik
hatásukat az európai tér-
ségben. Ennek megol-
dására nagy szükség
volna. A világ gazdasága
csak kiegyensúlyozott politikai viszo-
nyok között fejlődik.

Ami Európát illeti nem várhatók nagy
meglepetések: az unió 1,5%-os GDP-
növekedést tervez, az eurozóna, 1,1%-
os  növekedéssel számol. Magyaror-
szág a legpesszimistább előrejelzések-
kel is 2%-os GDP-növekedést tervez.
Ebben nyilván benne van az a tény, hogy
két világcég, az AUDI és a Mercedes ha-
talmas fejlesztések után, ma teljes  in-
tenzitással termel. A járműiparhoz kötő-
dő első- és második beszállítói kör
ugyancsak nagy léptékben fejlődik, hisz
tartaniuk kell a tempót. Látható, hogy a

Mihalicz Antal, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Dr. Földesi Péter rektor,
Széchenyi István Egyetem

nagyok igen jelentős mértékben dinami-
zálják a munkaerőpiacot és az oktatási
szektort. Az ország dinamikus gazdasá-

gi fejlődéséhez nagyban
hozzájárulhatnak a 2015-
től elérhető uniós forrá-
sok, melyek 60%-át gaz-
daságfejlesztésre tervezi
költeni a kormány.

Míg Európában 10%-
os az átlagos munkanél-
küliségi ráta, addig a
Győr-Moson-Sopron me-

gyei térségben 2%-os ez a mutató. Ré-
giónknak továbbra is a szakképzésre és
a munkaerő megtartására kell nagy fi-
gyelmet fordítania, mert a szakemberhi-
ány előfeltétele a növekedési lendület
megtartásának. Vállalatvezetőként és a
kamara elnökeként 2015 legfontosabb
feladatának a képzett munkaerő biztosí-
tását látom. A kamara e tekintetben na-
gyon sokat fog tenni az új évben is. Ott va-
gyunk a képzési bizottságokban, együtt-
működünk iskolákkal, egyetemmel, gya-
korlati oktatásban részt vállaló cégekkel
azért, hogy minden szakma számára biz-
tosítsuk a szakemberigényt. 

Mire számítanak a 2015-ös esztendőben?

A jövő Győrben épül, és azok számára,
akik régebb óta részesei a győri modell
kialakításának és továbbfejlesztésének
– az Audi Hungaria Motor Kft., a győri
önkormányzat, a Széchenyi István
Egyetem – ez már nem újdonság. 

A felsőoktatás átalakuló, megújuló
rendszerében arra vállalkoztunk, hogy a
Széchenyi István Egyetemen mintaér-
tékű modellt építsünk ki.
Magas minőségi színvo-
nal, takarékos gazdálko-
dás, élő gazdasági kap-
csolatok és gyakorlatori-
entált képzés, az alap és
alkalmazott kutatások
egysége, társadalmi és
gazdasági felelősségvál-
lalás jellemzi törekvése-
ink fő irányát.

A különböző egyetemi rangsorok
összeállításakor az egyik fontos szem-
pont, hogy hány hallgató választotta ko-
rábban az adott intézményt. Ebben a
tekintetben egyetemünk kifejezetten
eredményes, függetlenül a demográ-
fiai hullámvölgytől és a finanszírozási
rendszer átalakulásától, évről évre

emelkedik a hozzánk jelentkezők szá-
ma. Számunkra nemcsak az a fontos,
hogy hányan jelentkeznek, sokkal fon-
tosabb, hogy hányan végeznek és kap-
nak olyan versenyképes diplomát,
mellyel szakmai karriert, biztos egzisz-
tenciát, teljes életet alapozhatnak meg.
Ezért hozzuk létre az Audi Hungaria
szakmai és anyagi támogatásával az

ötödik audis tanszéket,
amely a már meglévő
négy műszaki tanszék
mellé csatlakozik, és a
Gazdaságtudományi Kar
szervezeti keretein belül
a vezetői kompetenciák
fejlesztéséért lesz felelős.

Kancellárunkkal, dr. Fi-
lep Bálinttal közösen vall-

juk: az egyetem minden munkatársának
elkötelezett és hatékony munkájára szük-
ségünk van, s számítunk a térség társa-
dalmának, cégeinek tevékenységünket
motiváló szerepvállalására. Mind több
cég, szakterület jövőképe összekapcso-
lódik munkánkkal, s ez számunkra a tár-
sadalmi felelősségvállalás jövőbe mutató
programjának megvalósítását jelenti.

kép és szöveg: gy. p.

Az országgyűlés stabil költségvetést fo-
gadott el, amely lehetővé teszi a csalá-
dok erősítését és a béremeléseket, mi-
közben az államháztartás hiánya és az
államadósság is mérséklődhet 2015-
ben – mondta Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő a jövő évi költség-
vetésről szóló sajtótájékoztatón. Kifejtet-
te, a 2015-ös költségvetés 2,5 százalé-
kos gazdasági növekedéssel és 2,4 szá-
zalékos költségvetési hiánnyal számol,
illetve további kiemelt cél az államadós-
ság csökkentése.

Simon Róbert Balázs hangsúlyoz-
ta, a kormány kiemelt célkitűzése a
családok támogatása és a gyermek-
vállalás elősegítése. A családi adóked-
vezmény eredményeként 240 milliárd
forint marad a családoknál. 2015 júli-
usától új, családi otthonteremtési
programok indulnak: már az egygyer-
mekesek is igényelhetik és nemcsak
új lakás vásárlására vagy építésére,

A gazdasági
növekedést 
ösztönzi
a költségvetés

hanem használt lakásvásárlásra és
meglévő lakás bővítésére is. Azt
mondta: a banki elszámoltatás által
mintegy 1100 milliárd forint jár vissza
a családoknak, a törlesztőrészletek
pedig 25 százalékkal csökkennek. Az
idén januárban bevezetett gyed-extra
pedig folytatódik – tette hozzá.

A 2020-ig tartó európai uniós fejlesz-
tési ciklusban több mint 34 milliárd euró
támogatás érkezik hazánkba, ami a hoz-
zá szükséges társfinanszírozzásal együtt
mintegy 12 ezer milliárd forintos fejlesz-
tést jelent a következő évben.

A nyugdíjakról szólva kiemelte, a kor-
mány célja a nyugdíjak értékének meg-
őrzése, ezek az infláció mértékével, 1,8
százalékkal fognak növekedni. Folytató-
dik a „Nők 40” program, amely lehetővé
teszi, hogy a 40 év munkaviszonnyal ren-
delkező nők nyugdíjba menjenek.
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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Jegyek kaphatók a jegy.hu online hálózatán, a Győr+ Pavilonban,
valamint a Tourinform Látogatóközpontban.

KÖZEL EGY ÉVE ÉPÜL – a Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér klubhelyiségében; Herman Ottó u. 22.
– SZERDÁN (a keresztény klub) és CSÜTÖRTÖKÖN (a
délelőtti bibliaóra) egy egymásra és a Biblia aktuális üzene-
tére nyitott ÖKUMENIKUS CSAPAT.

A TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0019-es pályázat keretében a
Győri Civil Szövetség – „RÓLAD SZÓL!”– Együttműködés
a lakótelepi közösségekért című projekt adta lehetősége
folytán indulhatott el a munka a LISZI Irodában, amely
eredményeként megvalósult alkalmainkra a pályázat vége
után is szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Keresztény misszió 
a LISZI Irodában

 
Részletekért, aktuális információkért, kérjük, 
keresse fel honlapunkat: www.liszi-gyor.hu

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

W E I N K E L L E RTO U R
ZUM VINCENT-TAG.
Dem Vincent-Tag gebüh-
rend werden in der Pan-
nonhalmer Weinregion
wieder Weinkellertouren
organisiert. Vom 23.-25.
Januar heissen die wich-
tigsten Winzer das wein -
liebende Publikum will-
kommen. Die am Sams-
tag vom Hotel Famulus al-
le zwei Stunden abfahren-
den Busse gewähren den
„Führerscheinschonern”
eine Reise von Weinkeller
zu Weinkeller.

Für die Kleinen gibt es am 03.
Januar 2015 um 11 Uhr und um
16 Uhr in einer Vorstellung des
Vaskakas Puppentheaters das
Stück DÖDÖLLE zu sehen.

Am 10. Januar 2015 findet im Bartók Béla Komitatsbildungszentrum die
Aufführung der Neujahrsoperetten-Gala „UNGARISCHE WIRT -
SCHAFT” statt. Neben der Operettenkönigin Oszvald Marika treten bei
dem Konzert auf: die Stars der HungarOperett, ebenso die weltberühmte
Rajkó Band. Karten sind im Vorverkauf im Bildungszentrum, im Kisalföld-
Pavillion, im Tourinform-Büro und bei jegy.hu erhältlich.

Gross und Klein sind zur Vor -
stellung „DES SZEKELYERS
BRAUT UND DER TEU-
FEL” am 04. Januar 2015 ins
Vaskakas Puppentheater ein-
geladen. Zur Familienmatinee
vor der Vorstellung werden
die Kinder zu einstimmenden
Spielen erwartet. Weitere
Programme sind auf der.
Webseite gyorplusz.hu zu
finden.

Heiratsfreudige und Interessierte sind
am 17.-18. Januar 2015 im Zichy-Pa-
last zur XXI. HOCHZEITSAUSSTEL-
LUNG eingeladen. Für Paare besteht
die Möglichkeit zur Terminreservie-
rung, um die gesamte mit der Zeremo-
nie verbundene Sachbearbeitung erle-
digen zu können. Am 17. Januar hält
ab 16 Uhr die Hochzeitsorganisatorin
Rátkai Tímea einen Vortrag.
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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!

XXI. ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS várja a háza-
sulandókat, érdeklődőket 2015. január 17–
18-án a Zichy-palotában. Lehetőség lesz
a pároknak időpontot foglalni, a szertartás-
sal kapcsolatos teljes körű ügyintézést
igénybe venni. Január 17-én 16 órától Rát-
kai Tímea esküvőszervező tart előadást.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

A MAGYAR VIRCSAFT – címmel Újévi operettgálára várják az érdeklődőket 2015. január 10-én
a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban. Oszvald Marika az operettek királynője mellett a
koncerten fellépnek: a HungarOperett sztárjai és a világhírű Rajkó zenekar is. Jegyek elővételben
a helyszínen, a Kisalföld pavilonban, a Tourinform Irodában és a Jegy.hu-n kaphatók.

DÖDÖLLE című előadást láthatják az apróságok 2015. január
3-án 11 és 16 órakor a Vaskakas Bábszínház bemutatásában.

KOCSIS + NFZ + KOCSIS. A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar hangversenyén vehetnek részt mindazok, akik
2015. január 9-én ellátogatnak a Richter Terembe. Ko-
csis Zoltán vezényletével, Haydn-, W. A. Mozart-műve-
ket hallhat a közönség. Zongorán közreműködik: Ko-
csis Krisztián.

VINCE-NAPI PINCEJÁRÁS. Vince-
nap apropóján újra pincejárást szervez-
nek a Pannonhalmi Borvidéken. Január
23. és 25. között a borvidék meghatáro-
zó borászai, borászatai várják szeretettel
a borkedvelő közönséget. Szombaton a
győri Hotel Famulustól kétóránként indu-
ló buszok biztosítják a ’jogosítványkímé-
lő’ utazást pincéről pincére.

„A SZÉKELY MENYECSKE
MEG AZ ÖRDÖG” bemuta-
tó előadására hívják a kicsiket
és nagyokat 2015 január 4-én
11 órakor a Vaskakas Bábszín-
házban. A családi matiné elő-
adása előtt, mesére hangoló
játékokkal várják a gyerekeket. 

MEGŐRZÖTT KULTURÁLIS EMLÉKEINK A HOLOKA-
USZT UTÁN címmel a magyar zsidó képzőművészetet bemutató
kiállítás tekinthető meg a Vasilescu Gyűjteményben (volt zsinagó-
ga). A Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből
válogatott kiállítás február 28-ig látogatható. A Vasilescu Gyűjte-
mény nyitva tartása: szerda–vasárnap: 10.00-18.00 

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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



10 / + / 2015. január 2.

GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

Teszt: BMW 218i Active Tourer

Aktív családoknak
szerző és kép: nagy viktor

viktornagy.net

Egy BMW, ami a sportossága
mellett méretét meghazudtoló
térkínálatával tűnik ki társai kö-
zül, miközben alapterülete egy
kompakt autóét mintázza. Eddig
hiányzott az egyterű kategória a
bajor gyártó kínálatából. Megal-
kották az 1-es alapjaira építve a
legsokoldalúbb modelljüket. Ki-
derül, hogyan teljesít!

Nem csak a külső és a koncepció
egyedi a német gyártótól, de a hajtás-
lánc is. A motor a legkisebb benzines-
nél – és dízelnél is – csak 3 hengeres,
illetve az összkerékhajtású változato-
kon kívül csak elsőkerék-hajtással ké-
szül a 2-es Active Tourer. Azt gondol-

hatnánk, hogy szentségtörés történt,
de biztosíthatok mindenkit, hogy
egyáltalán nem. Az alapmotort pró-
báltuk ki, ami 1,5 literes, 136 lóerős,
turbós benzines erőforrás. A hangja
kellemes, ha szükség van rá, kellően
húz (csúcsnyomtéka 220 Nm), és az
autó minden további alkatrésze a di-
namikus kocsikázást támogatja. Így a

futómű, a kormányzás, a váltó is úgy
működik, ahogy egy 5-ös BMW-től el-
várnánk. Nyoma sincs a magas építés
miatti esetlenségnek, sőt, a tesztautó
változó rásegítésű kormánya és M
(azaz sport) futóműve extrém helyze-
tekben is helytáll. Mindeközben nem

kényelmetlen a négykerekű: városban
mozgékony méretei miatt, hosszú
úton pedig hihetetlenül kezes és pi-
hentető, köszönhetően többek között
az emelt üléspozíciónak.

A látványa is jól sikerült, hiszen
szemből alig látszik, hogy magasabb
egy átlagos limuzinnál – jól sikerült a
csalás a lapos orral. Minden részleté-

ben BMW. A ve-
sék nagyok és
harapósak, az
övvonal emelke-
dik, a hátsó ki-
alakítása inkább
kombis. A leme-
zek domborítá-
sai ennél a mo-
dellnél is maxi-

málisan kiaknázzák a lemezalakítás
technológiai csúcsát. Élek, domború
és homorú felületek cikáznak a motor-
háztetőn és az ajtókon. Az első lámpá-
kat kérhetjük kanyarba is bevilágító
LED-es egységgel, a csomagtérajtó
akár láblendítéssel is nyílik, ha bepi-
páltuk az opciós felszereltséget meg-
rendeléskor.

Belül folytatódik a prémiumhatás.
Az anyagok és a formák egyértelmű-
en első osztályúak. Nagyon igényes a
Luxury Line verziókban az akár varrott
bőrrel kárpitozott műszerfal, az ajtó-
kon futó fénycsíkok és a sok funkciót
könnyen kezelhetővé varázsló i-Drive

nyomó-forgó kapcsolója. Ehhez mél-
tó a nagy képernyő a középkonzol te-
tején. Amikor az első kilométereket
róttuk a kettessel, már kiderült, hogy
igazi BMW-t vezetünk. Kéznél van
minden, előttünk a klasszikus körmű-
szerek a legfontosabb információkkal,
de ha kell, a középső LCD tájékoztat a
megfelelő irányról (navigáció), vagy
éppen mutatja az aktuális nyomaté-
kot, amit a motor kifejt. Ha a hifit ke-
zeltem, a Harman/Kardon 360 wattos
rendszere azt a kevés beérkező zajt is
elnyomta. Könnyedén átlépi az ember
a legális sebességhatárokat, érdemes
vigyázni vele.

Persze mindezt egy 4-5 fős család-
dal is átélhetjük, hiszen az első sorban
szinte bármilyen testalkattal elférünk,
és hátul is bőséges a hely. A hátsó ülés
három részben dönthető, sínen tolo-
gatható a pad, így rugalmasan bővíthe-
tő az alapállapotban közel 500 literes
csomagtér. Tehát lehetünk családcent-
rikusak, amikor az Active Tourer mel-
lett döntünk, miközben sem a pénztár-
cánk, sem az imidzsünk nem csorbul.
A háromhengeresen kívül négyhenge-
res benzines és dízel turbómotorokat
is választhatunk egészen 231 lóerős
teljesítményig. A 2-es 7,4 milliós alap-
árával csábító luxus-kompakt a piacon,
kellő rakodható térfogattal, sportos-
sággal, amihez jár egy adag sztereotí-
piamentes BMW-érzés. 

Az autó minden
alkatrésze a dinamikus
kocsikázást támogatja
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KIS HÍREK GÁZFRÖCCS

Már csak 2 évet kell várunk, és valóság lehet a repülő autó. A szlovák Stefan
Klein tervező és gyártó olyan hibrid járművet álmodott meg, mely gyenge
infrastruktúrájú helyeken is képes közlekedni. Így füves kifutópályáról akár
200 m-en fel-, és 50 m-en képes leszállni, mindeközben közúton képes e
pályát megközelíteni. Az 1,2 literes benzinmotor hajtotta csodajárgány közel
700 km-t képes repülni, hiszen alig 15 litert fogyaszt repülő üzemmódban –
közúton pedig 8 literrel beéri. Ez az ultrakönnyű építésnek köszönhető, hi-
szen a 6 méter hosszú, 8 m fesztávú (összecsukva 225 cm széles) Aeromobil
3.0 csak 450 kg-ot nyom. Ezért is képes földön 160 km/h, levegőben 200
km sebességre.

Aston Martin Lagonda Taraf
Egy legenda újraéled. Az angol sportkocsi-
gyártó Dubaiban mutatta be új luxus sze-
dánját. Az elsősorban a Közel-Keletre ter-
vezett kocsi minden földi jóval rendelkezik,
amellett, hogy az 1976-os eredeti Lagon-
da stílusjegyeit is magán hordozza. Akár
Europában is forgalmazhatják majd a tí-
pust, de a célpiac a sejkek birodalma. Vár-
hatóan a Rapid S 6 literes, több mint 600
lóerős V12-es erőművét kapja meg a limu-
zin, és több burkolata is szénszálas pane-
lekből építkezik majd.

Repülô autó?!

A Toyota elsőként mutatta be hidrogén-üzem-
anyagú szériakocsiját, mely közel 500 km ható-
távval és megosztó dizájnnal érkezik 2015-ben.
A jövő, azaz japánul „Mirua” névre keresztelt jár-
mű kellően futurisztikus és egyben meghökken-
tő. Viszont azt is megszokhattuk, hogy egy-egy
új technológia bevezetését feltűnéssel kell vé-
gezni – lásd Prius. A japán gyártó évtizedes fej-
lesztése és tesztjei nyomán készült termék ta-
vasszal a szigetországban, majd néhány hónap-
pal később Amerikában és Európában is debü-
tál. Körülbelül 15 millió forintos ára soknak tűnik
a 100 kW-os teljesítmény mellett, nem beszélve
a hidrogénkutak fellelhetőségének hiányáról. A
gyártó a fő piacokon, így az USA-ban is támo-
gatni fogja az infrastruktúra-fejlesztéseket. Elő-
nye viszont a villamos hajtásból adódó lokális
null-emisszió, és a 3-5 perces tankolás!

Toyota és a jövô
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JANUÁR
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Leona, 
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Attila, 
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Melánia
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Loránd, 
Lóránt

Gusztáv

Antal, 
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FEBRUÁR
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Lídia, 
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Georgina,
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Donát
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ÁPRILIS
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MÁJUS

Fülöp, Jakab
Munka ünnepe
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Irma, Tímea
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JÚNIUS
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JÚLIUS

Annamária,
Tihamér

Ottó

Kornél, 
Soma

Ulrik

Emese, 
Sarolta

Csaba

Apollónia,
Cirill

Ellák

Lukrécia

Amália

Lili, Nóra

Dalma, 
Izabella

Jenõ

Örs, Stella

Henrik, 
Roland

Valter

Elek,  Endre

Frigyes

Emília

Illés, Elánia

Dániel, 
Daniella

Magdolna

Lenke,
Brigitta

Kincsõ, 
Kinga

Jakab, 
Kristóf
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Oszkár, 
Ignác
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AUGUSZTUS

Boglárka, 
Alfonz

Lehel,
Özséb

Hermina,
Lídia

Dominika,
Domonkos

Krisztina

Berta, 
Bettina

Ibolya

László,
Eszmeralda

Emõd

Lõrinc,
Csilla

Tiborc, 
Zsuzsanna

Klára, Diána

Ipoly

Marcell

Mária

Ábrahám,
Rókus

Jácint,
Réka

Ilona

Huba,
Emília

Állami ünnep,
István, Vajk

Hajna, 
Sámuel

Menyhért,
Mirjam

Bence,
Fülöp

Bertalan,
Alíz

Lajos, 
Patrícia

Izsó,
Natália

Gáspár,
Cézár

Ágoston,
Mózes

Beatrix, 
Erna

Rózsa,
Félix

Bella, 
Erika
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SZEPTEMBER

Egon,
Egyed

Dorina, 
Rebeka

Hilda

Rozália, Ida

Lõrinc, 
Viktor

Zakariás

Regina

Mária,
Adrienn

Ádám

Hunor, 
Nikolett

Teodóra,
Igor

Mária

Kornél,
Ludovika

Szeréna,
Roxána

Enikõ, 
Melitta

Edit

Zsófia

Diána

Vilhelmina,
Vilma

Friderika

Máté, 
Mirella

Móric

Tekla

Gellért, 
Mercédesz

Eufrozina,
Kende

Jusztina

Adalbert

Vencel

Mihály

Jeromos
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OKTÓBER

Malvin

Petra

Helga

Ferenc

Aurél

Brúnó, 
Renáta

Amália

Koppány, 
Etelka

Dénes

Gedeon

Brigitta,
Gitta

Miksa,
Rezsô

Ede, 
Kálmán

Helén,
Lívia

Teréz

Gál

Hedvig, 
Rudolf

Lukács,
Ambrus

Nándor,
Ferdinánd

Vendel,
Bendegúz

Orsolya,
Klementína

Elõd, 
Korinna

Gyöngyi
Nemzeti
ünnep

Salamon,
Herold

Bianka,
Blanka

Dömötör,
Albin

Szabina

Simon, 
Szimonetta

Nárcisz

Alfonz,
Stefánia

Farkas
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5

6

7

8
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18
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NOVEMBER

Marianna
Mindenszentek

Achilles
Halottak napja

Gyõzõ, 
Bálint

Károly

Imre

Lénárd

Rezsõ,
Csenger

Zsombor

Tivadar,
Boldizsár

Réka,
Virgínia

Márton,
Nimród

Jónás, 
Renátó

Szilvia,
Szaniszló

Aliz

Albert, 
Lipót

Ödön

Gergõ, 
Hortenzia

Jenõ

Erzsébet,
Zsóka

Jolán,
Bódog

Olivér

Cecília, 
Filemon

Kelemen, 
Klementína

Emma,
Virág

Katalin, 
Liza

Virág,
Lénárd

Virgil,
Virgínia

Stefánia

Taksony,
Ilma

Andor, 
András
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DECEMBER

Elza,
Natália

Melinda, 
Vivien

Ferenc, 
Olívia

Barbara,
Borbála

Vilma

Miklós

Ambrus,
Ambrózia

Mária,
Emôke

Natália,
Valéria

Judit

Árpád

Gabriella,
Franciska

Luca, 
Otília

Szilárda

Valér

Aletta, 
Etelka

Lázár, 
Olimpia

Auguszta,
Töhötöm

Viola,
Anasztáz

Teofil

Tamás

Zénó,
Flórián

Viktória

Adám, 
Éva

Eugénia
Karácsony

István
Karácsony

János

Kamilla

Tamara, 
Tamás

Dávid,
Hunor

Szilveszter
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2

3
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

H

V

Sz
o

P

Cs

Sz
e

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

H

V

Sz
o

P

Cs

Sz
e

K

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Cs

H

V

Sz
o

P

Cs

Sz
e

K

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

H

V

Sz
o

P

Cs

Sz
e

K

H

V

Sz
o

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

H

V

Sz
o

P

Cs

Sz
e

K

H

V

Sz
o

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

H

V

Sz
o

P

Cs

Sz
e

K

H

V

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V

H

K

Sz
e

Cs

P

Sz
o

V
Sz
o

V

P

Cs

P H

Sz
e

Sz
o

H

Cs



14 / + / 2015. január 2.

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JANUÁR 3., SZOMBAT
M1
05:55 Hajnali gondolatok 06:00
Caravaggio Máltán  06:30 Ma-
gyar gazda 07:00 Híradó 07:15
Sporthírek 07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Attenborough – 60 éve a va-
donban 08:20 Pinokkió 09:55 Bé-
kaherceg  11:25 Szimfonik LIVE
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:10 Szabadság tér '89 13:05 Ko-
misz kamaszok Indiában  14:40
Verdák  16:40 Adéle és a múmiák
rejtélye  18:30 SzerencseSzom-
bat  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Játék határok nélkül 2014 
21:45 Szimfonik LIVE  22:40 Bel
Ami – A szépfiú  00:20 Lourdes 
02:00 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Tuti gimi  04:45 Ezel –Bosz-
szú mindhalálig  05:35 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:25 Top
Shop 07:00 Kölyökklub 09:00 To-
jáskaland 10:25 Teleshop 11:20
a'la CAR  11:45 Trendmánia 
12:10 Mint-a-kép  14:00 Bunkó
vagyok, így hódítok  15:45 Jég és
föld között  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:45 Fókusz Plusz  19:05
Doktor Szöszi 2.  20:45 Két hét
múlva örökké  22:35 Húgom,
nem húgom  00:15 Africa Race –
Irány Dakar! 00:35 Gyilkos mezők
 02:55 Az éden titkai 

04:40 A kutya rúgja meg: Európa-
bajnokság  06:00 Egzotikus
Ázsia 06:25 Tv2 matiné 10:35 Ast-
ro-Világ 11:40 Én és a hercegem 
13:55 Szenzációs recepciós
15:45 Amerikába jöttem  18:00
TényekHD 19:00 Aktív Extra 
19:20 Robin Hood  22:00 A Wall
Street farkasa  01:20 Sportos
01:30 Doktor D  02:15 Pan Am 
03:00 A férjem védelmében 
03:45 Briliáns elmék 

06:20 Élő egyház 06:50 Isten kezé-
ben 07:25 Akadálytalanul 07:55 A
baglyok röpte 08:50 Hyppolit, a lakáj
 10:10 Csodabogár 10:40 Egy
szoknya, egy nadrág  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers
12:10 Herman Ottó, az utolsó ma-
gyar polihisztor 13:05 Nálatok, lak-
nak állatok?  13:35 Nálatok, laknak ál-
latok? 14:10 Lúdas Matyi  16:00
OTP Bank Lovas VK 17:00 A dunai
hajós 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Öreg-
berény  19:10 Hogy volt!?  20:10
Monte Cristo grófja  21:05 Halálos
rémületben  23:20 A Vojnich kód –
A világ legrejtélyesebb kézirata 
00:15 MüpArt – Horváth Kornél: Át-
változások 02:05 Vers 02:10 Him-
nusz  02:15 Világ-nézet 02:40 Határ-
talanul magyar 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Üzleti negyed
(ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Üzle-
ti negyed (ism.) 10:00 Képújság
18:00 Credo 18:35 Erzsébet út
(ism.) 19:30 Kamarai Magazin
(ism.) 19:50 Made in Hungary
(ism.) 20:10 Erzsébet út (ism.)
21:00 Kamarai Magazin (ism.)
21:20 Arrabona évszázadai (ism.)
21:55 Megyei Príma-díj (ism.)
23:20 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 4., VASÁRNAP
M1
07:20 Időjárás-jelentés 07:25 Két du-
ci hölgy 08:00 Attenborough – 60
éve a vadonban 09:00 Úton-útfélen
09:05 Katolikus krónika 09:45 Útmu-
tató  – Hegedűs Endre és Katalin
10:10 Tanúságtevők  – "Szegények
mindig lesznek veletek..." 10:40 Kér-
dések a Bibliában  – Malik Péter Ká-
roly evangélikus lelkipásztor – az ag-
godalmaskodásról 10:55 Reformá-
tus magazin 11:20 Református ifjúsá-
gi műsor 11:30 Mai hitvallások  –
Amerre a szél fúj 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 A világörökség
kincsei 12:25 Komisz kamaszok Dél-
Amerikában  13:55 Az örökkévaló-
ságra várva  15:30 Step Up 
17:15 Zorro legendája  19:30 Hír-
adó este 20:05 Sporthírek 20:15 Idő-
járás-jelentés 20:25 Kém a szom-
szédban  22:00 Szimfonik LIVEe 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi v 04:40 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig 06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:45
EgészségKalauz  10:15 Teleshop
11:05 Kalandor (2014) 11:25
4ütem  11:50 Havazin  12:20 A
Muzsika TV bemutatja  12:50 Tuti
gimi  13:35 Tuti gimi  14:20 Ve-
gasi vakáció  16:05 Rendőraka-
démia  18:00 RTL Klub Híradó
(élő) 18:45 A tenger vadjai  20:40
Szahara  22:50 Északi szakik 
00:35 Africa Race – Irány Dakar!
00:55 Manolete  02:30 Az éden
titkai  03:00 Nincs információ

04:30 Hazugságok gyűrűjében 
05:15 Hazugságok gyűrűjében 
06:00 Egzotikus Ázsia 06:25 Tv2
matiné 09:00 Nagy Vagy! – Riska
Kupa 09:50 Babavilág  10:15
Több mint TestŐr  10:40 Astro-
Világ 11:45 Stílusvadász  12:15
Stahl konyhája  12:45 Amerikába
jöttem  14:30 Billy Madison – A
dilidiák  16:15 Állj, vagy lő a ma-
mám!  18:00 Tények 19:00 Rising
Star  21:45 Az elnök árnyékában
 22:40 Kasza!  23:45 Propagan-
da  00:50 Sportos 01:00 8 milli-
méter  03:10 Kasszasiker 
03:55 Békétlen békítő 

05:25 Élő népzene 06:00 Mesélő
cégtáblák 06:25 Isten kezében
06:55 Gazdakör 07:35 Világ-nézet
08:05 Rome Riports 08:30 Kacsame-
sék 09:25 Önkéntesek 09:55 Új nem-
zedék 10:25 Dankó Pista  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers
12:10 Nótacsokor 12:25 Szép remé-
nyek  14:30 Mágnás Miska 
16:00 OTP Bank Lovas VK 17:00 A
dunai hajós 18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Öregberény  19:15 Önök kér-
ték! 20:10 Monte Cristo grófja 
21:00 A sziget  22:05 Teátrumi Gá-
la a Békéscsabai Jókai Színházból
23:00 Halálos rémületben  01:15
Magyar Jazz Ünnep 2011  02:15
Himnusz 02:20 Vers 02:25 Nóvum 
02:50 Gazdakör 03:15 Szerelmes
földrajz 

07:40 Made in Hungary (ism.)
08:00 Credo (ism.) 08:35 Kamarai
Magazin (ism.) 09:00 Erzsébet út
(ism.) 09:55 Zooo+ (ism.) 10:30 Ké-
pújság 18:00 Arrabona évszázadai
(ism.) 18:35 Családban maradtak
(ism.) 19:10 Erzsébet út (ism.)
20:00 KultÓra (ism.) 20:35 Család-
ban maradtak (ism.) 21:05 Made in
Hungary (ism.) 21:20 KultÓra
(ism.) 22:00 Erzsébet út (ism.)
22:50 Vény nélkül  (ism.) 23:20
Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 5., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Vad
Európa  05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Két du-
ci hölgy 10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Ízőrzők: Liptód 13:10 Roma
Magazin 13:40 Domovina 14:10 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 15:05
Zorro  15:55 Charly, majom a csa-
ládban  16:45 Híradó+ 16:55 Lola
 17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  Szívek dokto-
ra 19:30 Híradó este 20:10 Sporthí-
rek 20:20 Időjárás-jelentés 20:30
Hab a tortán  21:55 Római helyszí-
nelők – Árulkodó nyomok  22:45 Az
Este 23:20 Híradó 23:30 Sporthírek
23:40 Aranymetszés 00:30 Lola 
01:10 Család-barát 02:45 Műsorszü-
net

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:10 Gálvölgyi-show  05:35 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  09:55
Családom és egyéb emberfajták 
10:15 Top Shop 11:55 Asztro Show
13:00 Reflektor  Sztármagazin
13:15 Fókusz  13:40 Éjjel-nappal
Budapest  14:50 A vihar  15:40
Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelé-
pés  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:35 Barátok közt  21:05
Benjamin Button különös élete 
00:00 RTL Klub Híradó 00:25 Africa
Race – Irány Dakar! 00:50 Reflektor
 01:00 Piszkos csapat  01:45 Pisz-
kos csapat  02:30 Az éden titkai 
03:20 Gálvölgyi-show 

05:25 Családi Titkok  06:20 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka
 09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:45
Családi Titkok  13:45 Magánnyo-
mozók  14:45 Valentina titka
15:45 Emlékezz, Reina  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban Rosszban  20:15 Hal a tortán
– Meglepetés  21:30 Az elnök ár-
nyékában  22:30 Halálfutam 
00:50 Tények Este 01:35 Aktív 
01:55 Sportos 02:05 Elit egység 
03:00 Sue Thomas – FBI  03:50 A
Macska 

07:00 P'amende 07:30 Híradó 07:35
Virágzó Magyarország 08:00 Isten
kezében  08:30 Híradó 08:35 100
kép a XX. századból 08:45 Vujicsics
együttes 09:45 Család csak egy van
 10:30 Míg új a szerelem  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:15
Időjárás-jelentés 12:25 Kívánságko-
sár 14:25 Vers – Áprily Lajos: A kor fa-
lára 14:40 Európa messze van 
15:05 A zenén túl 16:00 Múzeumtúra
 16:30 Térkép 17:10 Család csak
egy van  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Hölgyek örö-
me  20:05 Don Matteo  Don Mat-
teo 21:00 Hírek 21:05 Dunasport
21:15 A Hópárduc talpra áll  22:45
Kultikon  23:05 Élik az életüket –
kárpátaljai szilánkok 

08:00 KultÓra (ism.) 08:35 Család-
ban maradtak (ism.) 09:10 Arrabo-
na évszázadai (ism.) 10:00 Erzsé-
bet út (ism.) 10:50 Képújság (ism.)
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Győr+ Sport
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 Győr+ Sport (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Győr+ Sport (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 6., KEDD
M1
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Srpski Ekran 13:00
Unser Bildschirm 13:30 Szürke
kincsünk  14:10 Gasztroangyal 
15:05 Zorro  15:55 Charly, ma-
jom a családban  16:45 Híradó+
17:00 Lola  17:40 Híradó 17:50
Ridikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthí-
rek 20:20 Időjárás-jelentés 20:30
Grand Hotel  21:20 Zűrös szív-
ügyek  22:10 Az Este 22:45 Hír-
adó 22:55 Sporthírek 23:00 Cine-
ma Inferno  00:00 Lola  00:40
Család-barát 02:20 Sophie szerint
a világ  02:45 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  09:55 Családom
és egyéb emberfajták  10:15 Top
Shop 11:55 Asztro Show 13:00 Ref-
lektor 13:15 Fókusz  13:40 Éjjel-
nappal Budapest  14:50 A vihar 
15:40 Szombat Esti Láz – A Nagy Fél-
relépés 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:35 Barátok közt  21:05 A
mentalista  22:00 RTL Klub Híradó
22:25 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  22:55 Reflektor  23:05
Africa Race – Irány Dakar! 23:25 A
mentalista 00:15 A mentalista 
01:05 EgészségKalauz  01:30 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek (2013) 

04:35 Aktív  05:00 Csapdába csal-
va  05:25 Családi titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:45
Családi titkok  13:45 Magánnyomo-
zók  14:45 Valentina titka  15:45
Emlékezz, Reina v 17:00 A Macska 
18:00 Tények 19:25 Jóban Rosszban
 20:15 Hal a tortán – Meglepetés 
21:30 Golyóálló  23:10 King & Max-
well  00:10 Tények Este 00:55 Aktív
 01:15 Sportos 01:25 Zsaruvér 
02:15 Történetek az elveszett biroda-
lomból  03:20 Sue Thomas - FBI 

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Talpalatnyi zöld  08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Magyar történel-
mi arcképcsarnok 09:20 Család csak
egy van  10:05 Don Matteo 
11:05 Hölgyek öröme  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjá-
rás-jelentés 12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers – Reggeli köszöntő – nép-
költés 14:25 A világ kertjei 14:35 Eu-
rópa messze van  15:00 Táncvarázs
15:55 Vidékességek 16:30 Térkép
17:10 Család csak egy van  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:10
Rex felügyelő  20:00 Don Matteo 
20:55 Hírek 21:00 Dunasport 21:10
Férjem Afrikában  Az afrikai 22:50
Kultikon  23:10 A Blekinge utcai
banda  00:40 Vers – Rába György:
Leltár 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Győr+ Sport (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.) 10:00 Ké-
pújság 18:45 TV torna 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-
tech 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Épí-tech
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Épí-tech
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-tech
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Tavaszi nyelvtanfolyamok február 7-től több szinten 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elősegítő német és angol kurzusok több szinten is  
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés 

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• TOEFL és IELTS felkészítők külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Emelt szintű érettségire felkészítés angol és német nyelvből
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk 
Minden Kedves Hallgatónknak!

JANUÁR 7., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Hrvatska kronika 13:00
Ecranul nostru 13:30 Útravaló 13:45
Európai szemmel  14:15 Grand Ho-
tel  15:05 Zorro  15:55 Charly,
majom a családban  16:45 Híradó+
17:00 Lola  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthírek
20:20 Időjárás-jelentés 20:30 Céd-
rusliget  21:20 Szabadság tér '89
22:05 Az Este 22:40 Híradó 22:50
Sporthírek 22:55 Zsidók és muszli-
mok – Távol és mégis oly közel 
23:55 Lola  00:35 Család-barát
02:10 Sophie szerint a világ 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:20 Barátok közt  04:50 A vihar 
05:35 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  Magazinmű-
sor 09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  09:55 Családom
és egyéb emberfajták  10:15 Top
Shop 11:55 Asztro Show 13:00 Ref-
lektor  13:15 Fókusz  13:40 Éjjel-
nappal Budapest 14:50 A vihar 
15:40 Szombat Esti Láz – A Nagy Fél-
relépés 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:35 Barátok közt  21:05
Szulejmán  22:20 RTL Klub Híradó
22:45 Házon kívül  23:20 Reflektor
 23:30 Africa Race – Irány Dakar!
23:50 Sziriana  02:00 Furcsa páros
 02:40 Az éden titkai  03:30 Gál-
völgyi-show 

04:10 A Macska  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Családi titkok 
06:20 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:45
Családi titkok  13:45 Magánnyomo-
zók  14:45 Valentina titka  15:45
Emlékezz, Reina  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:25 Jóban Rossz-
ban  20:15 Hal a tortán – Meglepe-
tés  21:35 A Fantasztikus Négyes
és az Ezüst Utazó  23:30 Hawaii Fi-
ve-0  00:30 Tények Este 01:15 Ak-
tív  01:35 Sportos 01:45 Számít
még a szív  03:15 Sue Thomas –
FBI 

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Hagyaték 08:30 Híradó 08:35
Térkép 09:05 Virágzó Magyarország
09:25 Család csak egy van  10:15
Don Matteo  11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:15 Időjárás-jelentés 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vers – Rába György:
Leltár 14:35 Liszt Ferenc  15:05 Ko-
csár Miklós portré 16:00 Kevés pénz-
zel Európában 16:30 Térkép 17:10
Család csak egy van  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd  19:05 Pári-
zsi helyszínelők  20:00 Don Matteo
 20:55 Hírek 21:00 Dunasport
21:10 Fapad  21:40 Fapad  22:10
Hair  00:05 Kultikon  00:25 Miloš
Forman: Amibe nem halsz bele... 
01:20 Magyar elsők  

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Épí-
tech (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Épí-
tech (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Épí-
tech (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 KultÓra 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 KultÓra (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 KultÓra (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 KultÓra (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Rondó 13:00 Alpok-
Duna-Adria 13:30 Átjáró 14:05 Céd-
rusliget  14:55 Zorro  15:40
Charly, majom a családban  16:30
Híradó+ 16:45 Lola  17:30 Szeren-
cse Híradó  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthírek
20:20 Időjárás-jelentés 20:30 A ró-
zsaszín párduc  22:05 Az Este
22:35 Híradó 22:50 Sporthírek
22:55 Barangolások öt kontinensen
 23:25 Történetek a nagyvilágból 
23:55 Lola  00:40 Család-barát
02:15 Sophie szerint a világ 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:20 Barátok közt  04:50 A vihar 
05:35 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  09:55 Családom és egyéb em-
berfajták  10:15 Top Shop 11:55
Asztro Show 13:00 Reflektor 
13:15 Fókusz  13:40 Éjjel-nappal
Budapest 14:50 A vihar  15:40
Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelé-
pés  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:35 Barátok közt  21:15
CSI: Miami helyszínelők  22:10 RTL
Klub Híradó 22:40 CSI: A helyszíne-
lők  23:25 Africa Race – Irány Da-
kar! 23:50 Reflektor  00:10 Odaát
 01:00 Titkok otthona  01:45 a'la
CAR  02:10 Az éden titkai 

04:05 A Macska  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Családi titkok 
06:20 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:45
Családi titkok  13:45 Magánnyomo-
zók  14:45 Valentina titka  15:45
Emlékezz, Reina  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:25 Jóban Rossz-
ban  20:15 Hal a tortán – Meglepe-
tés  21:30 Az indíték  22:30 NCIS
 23:30 Életfogytig zsaru  00:30
Tények Este 01:15 Aktív  01:35
Sportos 01:45 Víruscsapda  03:05
Sue Thomas – FBI  03:55 A Macs-
ka 

07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd  08:00 Hazajáró
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05 Vi-
rágzó Magyarország 09:25 Család
csak egy van  10:10 Don Matteo 
11:05 Párizsi helyszínelők  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjá-
rás-jelentés 12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers – Radnóti Miklós: Kolum-
busz, Ifjúság 14:35 Liszt Ferenc 
15:05 Kapu a déli féltekén 15:35 Szép,
szőke szerelmünk, a Tisza 16:30 Térkép
17:10 Család csak egy van  18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Ró-
zsák harca  20:05 Don Matteo 
21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15 A
Pogány Madonna  22:55 Kultikon 
23:15 Kocsár Miklós "80" – A Magyar
Művészeti Akadémia ünnepi koncertje 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 KultÓra (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 KultÓra (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 KultÓra (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül
 (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül
 (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

JANUÁR 9., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Életkerék 12:55 Esély
13:25 Két duci hölgy 13:55 Az élő
örökség 14:15 Az ember bolygója 
15:10 Zorro  15:55 Charly, majom
a családban  16:45 Híradó+ 16:55
Lola  17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Öltések közt az idő 
22:00 Az Este 22:35 Híradó 22:45
Sporthírek 22:55 Próbatétel  00:25
Lola  01:10 Család-barát 02:45
Sophie szerint a világ  03:15 Műsor-
szünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  09:55 Családom
és egyéb emberfajták  10:15 Top
Shop 11:55 Asztro Show  13:00 Ref-
lektor  13:15 Fókusz  13:40 Éjjel-
nappal Budapest  14:50 A vihar 
15:40 Szombat Esti Láz – A Nagy Fél-
relépés  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest 20:35 Barátok közt 
21:15 Szerelemben, háborúban 
22:05 Szerelemben, háborúban 
22:55 RTL Klub Híradó 23:20 Africa
Race – Irány Dakar! 23:40 Reflektor
 00:00 Havazin 00:35 Kalandor
01:00 Kemény motorosok  01:55
4ütem  02:25 Az éden titkai 
03:15 Az éden titkai 

04:40 Aktív  05:00 Csapdába csal-
va  05:25 Családi titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben  12:25 Aktív  12:45
Családi titkok  13:45 Magánnyomo-
zók  14:45 Valentina titka  15:45
Emlékezz, Reina  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:25 Jóban Rossz-
ban  20:15 Hal a tortán – Meglepe-
tés 21:30 Kegyenc fegyenc 
23:40 Grimm  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:45 Sportos 01:55
Combat Hospital – A Frontkórház 
02:45 Sue Thomas – FBI  03:35 A
Macska 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Rondó 07:00 Al-
pok-Duna-Adria 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd  08:00 Pannon expressz
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:20 Család csak egy
van  10:05 Don Matteo  11:05
Rózsák harca  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers –
Szabó Magda: Neszek 14:40 Liszt Fe-
renc  15:10 Közlekedés XXI. 15:40
Európa egészsége  16:30 Térkép
17:10 Család csak egy van  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05
Rocca parancsnok  20:05 Don Mat-
teo  20:55 Hírek 21:05 Dunasport
21:10 Columbo  22:25 Kultikon 
22:45 Ne nyúlj a fehér nőhöz! 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Széchenyi Hír-
adó (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Széchenyi Híradó (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246
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szerző: dallos ágnes
életvezetési tanácsadó
fotó: illusztráció

Körlevelek, szomszéd, barátnő,
hirdetések. Szervezetünk ellen-
ségei diétaszezon idején. Hi-
szen bármibe képesek vagyunk
belevágni egy-két kiló mínusz
reményében. Megéri?

Szénhidrátok
Nézzük a szénhidrát megvonásá-

nak hatását a szervezetünkre. Renge-
teg diéta alapeleme, hogy hagyj el
minden szénhidrátot. Tudta Ön, hogy
mára bizonyított tény: a sok fehérje-
és kevés szénhidrát-, illetve rosttartal-
mú étrend emelheti a kolorektális da-
ganatok kockázatát? Tabletták, italpo-
rok, szirupok és fűszerek, az elmarad-
hatatlan káposztaleves és a nem várt
yoyo effektus. 

Mindannyian mások vagyunk
A Metodic módszer kifejlesztői az

egyéni igényeket vették alapul vizsgála-
taik során. Megfigyelték, hogy az embe-
riség étkezési szokásai hogyan változtak
a történelem során, különböző földrajzi
területeken. Dél-Indiában például közel
100 000 évvel ezelőtt a növényzet sűrű
és buja volt. A táplálékkínálat többnyire
különféle termésekből, gyökerekből,
gyümölcsökből és zöldségekből állt. Itt
az éhséget könnyebb és egyszerűbb

A hét orvosi témája:

Jön a diétaszezon
Vigyázzon mit (nem) eszik meg!

ezekkel a táplálékokkal csillapítani, tehát
itt a táplálkozás szénhidrátban nagyon
gazdag és igen fehérjeszegény. Ehhez
hasonló a „szénhidrát táplálkozási típu-
sú” ember, aki a fent említett táplálkozást
igényli ahhoz, hogy szervezete optimáli-
san működhessen a mindennapokban.
Ugyanakkor például a „fehérje táplálko-
zási típusú” eszkimók a hideg Alaszká-
ban telepedtek le, ahol a táplálékkínálat
főleg zsírban és fehérjében gazdag, mint
pl. a hal, a fóka, ezért nekik ezekből az
alapanyagokból, táplálékokból kellett
megvalósítani táplálkozásukat. Minden
szervezet, az őt érő külső és belső hatá-
sokra máshogy reagál. Vannak, akik táb-
laszám ehetik a csokoládét, anélkül hogy
nőne a ruhaméretük, és vannak, akiken
már aznap plusz dekák jelennek meg.

Ismerni kell szervezetünket, anyag-
csere-folyamatainkat, mindezek isme-
retében tudatosan táplálkozni. 

Mérlegeljen
Tudatos életvezetést tanít a Meto-

dic módszer, miután modern eszkö-
zök segítségével felméri szervezetünk
igényeit. Azt követően, hogy Ön részt
vett a mérésen, személyre szabott ét-
rendet, életvezetési tanácsokat kap a
Metodic szakembereitől. Rendszeres
kontrollok során nyomon követik súly-
változását, receptötletekkel, házhoz
rendelhető egészséges menüvel segí-
tenek színesíteni az új étrendjét.

„Szeretek dohányozni” mondják
gyakran a dohányosok. Mi sem ter-
mészetesebb, különben nem len-
ne olyan nehéz leszokni róla! Ám
ha megérti, miért szeret dohányoz-
ni, elvonási tünetek nélkül képes le-
tenni a cigarettát. 

Az egészségügyi újságíróként te-
vékenykedő Andreas Jopp, számos
sikerkönyv szerzője, olyan módszert ad a dohányosok
kezébe, amely lehetővé teszi, hogy végképp kiszaba-
duljanak a nikotin rabságából. Könyve jól követhető és
olvasmányos stílusban mutatja be, miként okoz
stresszt és hangulatingadozást a nikotin, és milyen
stratégiával lehet tőle végérvényesen megszabadulni.

Szabad dohányozni! A könyv olvasása közben is,
egész nyugodtan. Közben Andreas Jopp sok humorral
fűszerezve, lépésről lépésre bemutatja, milyen gondol-
kodásmód tartja vissza a dohányosokat a leszokástól.
Rávilágít, miként programozza át a nikotin az agyat.
Mindezek ismeretében már könnyű lesz leszokni. Egy
életre. Az itt ajánlott programot követve nem kell fél-
nünk a leszokás utáni elhízástól sem, a testsúly köny-
nyen tartható: aki jóllakott és elégedett, az könnyebben
leteszi a cigarettát. A könyv táplálkozási tanácsainak
megszívlelésével bőségesebb étkezés mellett is meg-
őrizhető a karcsúság. A könyv a Bioenergetic Kiadó
gondozásában jelent meg 2013-ban.

Olvasni jó!
Szeretek dohányozni…
és most abbahagyom! 
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A szén-monoxid-mérgezés tünetei és megelőzése

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A szén-monoxid (CO) egy színte-
len, szagtalan gáz, fosszilis tüze-
lőanyagok (szén, kőolaj, benzin,
stb.) tökéletlen égésekor keletke-
zik. A szén-monoxid-mérgezés
oka lehet autó kipufogógázának
belélegzése, de a mérgező gáz
rosszul beszerelt gázsütők, kály-
hák, gázkazánokhibás működése
során is felszabadulhat. 

Hogyan ismerjük fel?
A szén-monoxid kiszorítja a vérből az

oxigént, azáltal, hogy az oxigént szállító
hemoglobinhoz kötődik. A vér így oxigén
helyett szén-monoxidot szállít, a szervek
és a szövetek nem jutnak oxigénhez, oxi-
génhiányos állapotba kerülnek. A szén-
monoxid-mérgezés tünetei attól függnek,
hogy milyen magas a vérben azoknak a
hemoglobinoknak a koncentrációja,
amelyhez szén-monoxid kötődött: fejfá-
jás, szédülés, émelygés, fáradtság, zava-
rodottság a jellemző, rosszabb esetben
eszméletvesztés, alacsony vérnyomás
vagy az oxigénhiány miatt halál áll be. 

Egészséges-e a tojás?
A 70-es években az amerikai szívgyógyász
társaság nem javasolta a tojás fogyasztását,
mert az volt az uralkodó nézet, hogy a kolesz-
terinben dús tojássárgája fokozza a szívbe-
tegség kockázatát.
Klinikai vizsgála-
tok szerint a tojás-
ból, rákból és más
állati eredetű táp-
lálékból szárma-
zó koleszterinnek a vér koleszterinszintjére
csupán csekély hatása van, manapság in-
kább a zsírok szerepét hangsúlyozzák. A szív-
gyógyászati társaság irányelveiben ma már
nem ítéli el a tojás fogyasztását, de azt java-
solják, hogy napi 300 mg-nál többet ne fo-
gyasszunk. Egy tojássárgája elfogyasztása
naponta nem emeli a vér koleszterinszintjét,
és nem fokozza a szív-érrendszeri betegsé-
gek kockázatát egészséges embereknél.

Kerüljük a tartósítószereket
A daganatok kialakulását a genetikai té-
nyezők és bizonyos környezeti hatások – fi-
zikai, kémiai behatások, fertőzések – együt-
tesen határozzák meg.  A rák megelőzése
érdekében a rizikófaktorokat érdemes

csökkenteni, ke-
rüljük a túlzott
mennyiségű tar-
tósítószer fo-
gyasztását. Az
élelmiszerek ese-

tében érdemes figyelni a gyártási idő és a
lejárati idő közelségére. Ez a fajta fogyasz-
tói éberség szükséges az „E betűs” összete-
vők esetében is, érdemes az apró betűt is el-
olvasni. Amikor lehetőség van rá, érdemes
természetes anyagot használni (pl. zsírol-
dásra ecetet, citromot), hajfestéktől vagy
dezodortól azonban nem lehet rákot kapni.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

A hét kérdése: a fogadkozásokról

Válaszol: Dr. Dézsi Csaba András professzor,
osztályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: gy. p.

Az új év a fogadkozások és az újrakezdés idősza-
ka. Egészségügyi szempontból mit érdemes
megfogadnunk és betartanunk a 2015-ös évre?

Minden olyan szituáció, ami lehetőséget ad arra, hogy
komolyan elhatározzuk, hogy több időt fordítunk saját ma-
gunk, lelkünk és testünk karbantartására, egy lehetőség
számunkra a hosszabb és jobb minőségű élethez. A lehe-
tőségek pedig már csak olyanok, hogy van aki tud élni vele,
van aki nem. Tapasztalatom szerint az emberek egészség-
kultúrája nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. A
klasszikus „leteszem a cigit”, „egészségesebben táplálko-
zom”, „többet sportolok” fogadalmak is nagyon haszno-
sak, hiszen azt jelzik, hogy az illető már szembesült azzal,
hogy az életmódjában probléma van, és tenni is akar an-
nak megoldásáért. Itt a lehetőség, csak élni kell vele.

Ön személy szerint tesz ilyen fogadalmakat?
Természetesen, minden évben. De nem mindig az

egészségemmel kapcsolatos fogadalmakat, mert ne-
kem segít, ha kijelölöm magamnak a célokat. Ilyen volt
például 2014-ben, hogy elterveztem, hogy minden hó-

napban szeretnék
egy tudományos
közleményt megje-
lentetni. Igaz, hogy mostanáig csak 11-ig jutottam, de
nem rossz eredmény ez sem, hiszen ebből négy Ameri-
kában jelent meg. Most számos egyéb dolog mellett az
életmódommal kapcsolatos dolgokat tervezek. Ami a
kikapcsolódást szolgálja. Például ismét rendszeresen
akarok festeni, napi szinten gyakorolni a gitáromon és
megtanulni szájharmonikázni. 

Miről mondjunk le, s milyen új szokásokat
vezessünk be életünkbe?

Meg kell tanulni lemondani arról, hogy számunkra
teljesen lényegtelen dolgokon idegeskedjünk. Tehát a
felesleges stresszről. Például nézzük sokkal kevesebbet
a tévét, mert a tespedés mellett az gyakran együtt jár a
nassolással. Ha egy rossz szokásunktól meg akarunk
szabadulni, azt célszerű egy kedvezővel helyettesíteni.
Például, ha rágyújtana egy cigarettára, akkor helyette
mindig végezzen el egy ötperces tornagyakorlatot. Nem
kell bonyolultat, elég, ha az általános iskolai tornaórák
gimnasztikájából merítünk. De mindig, amikor a ciga-
retta az eszébe jut, kicsit dinamikusan mozgassa át az
ízületeit tetőtől talpig. Szóval, éljünk sportosabban, táp-
lálkozzunk egészségesebben. De egy dolog nagyon
fontos az életben: az álmainkról soha ne mondjunk le!

Megelőzés
Évente ellenőriztesse hivatásos szak-

emberrel a fűtésrendszert! A szakember
megvizsgálja a keletkezett gáz összete-
vőinek értékeit. A sütőt, tűzhelyet, kan-
dallót, kéményt, konvektorokat, vízmele-
gítőt, bojlert stb. mindig szakemberrel
üzemeltesse be, vizsgáltassa meg, né-
zesse át, ellenőriztesse! Gáz- vagy kero-
zin alapú fűtést csak jól szellőző helyisé-
gekben, terekben alkalmazhat. Éjszaká-
ra vagy a hálószobában, illetve, ha el-
megy otthonról, ezeket a készülékeket

mindig kapcsolja ki. Ne használjon szén-
tüzelésű grillt zárt térben: lakásban, ga-
rázsban, lakókocsiban. Szereltessen be
a lakásba szén-monoxid érzékelőt!

Szövődmények
A súlyos oxigénhiány károsíthatja a

tüdőt, a szívet, az agyat, akár marandó
károsodásokat is okoz. Mivel a gáz telje-
sen szagtalan, sokszor csak a rosszullét
figyelmeztet arra, hogy valami gond van.
Ha az említett tüneteket tapasztalja, hív-
jon mentőt és az áldozatot  vigye ki! 
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Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

Akció idôtartama: 2015.01.02.—01.09.

DELIKÁT

185,- db

Farmer tejföl 
20%, 330 g, 560,61Ft/kg

399,- kg
Faros csirkecomb  1 kg

Hajdúsági nyers 
füstölt parasztkolbász

1 kg

899,- kg

219,- db

Vera toalettpapír 
24 tek., 3 rtg.

799,- cs

Magozottmeggy-befôtt
350 g, 625,71 Ft/kg

Soproni
dob. sör 
6×0,5 l
299,67 Ft/l

899,- cs

KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

Itt a tél, kemény fagyok vannak! Talán még
nem késő, gondoskodjon vízmérője téliesítéséről,
hiszen a fagykárok elkerülhetők! 
www.pannon-viz.hu A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja

a lakosságot, hogy a cég hulladék-
szállítási működési területén az
ügyfelek a január elején kiküldésre
kerülő számla negyedik oldalán ta-
lálják a népszerű hulladéknaptárt. A
kisokosból mindenki megtudhatja,
hogy a saját címén mikor aktuálisak
a hulladékgyűjtő edények ürítési
napjai. Érdemes tehát a GYHG Non-
profit Kft.-től érkező januári számlát
kicsomagolni, és a második lap hát-
oldalát megnézni, mert a negyed -
éves hulladéknaptárt ide fogják rá-
nyomtatni. A következő negyedéves
hulladéknaptárt a további számlák-
kal küldi majd a szolgáltató. 

Társasházaknál az új hulladéknap-
tárt az ürítési értesítővel együtt kapják
meg a közös képviselők. A hulladék-
naptár internetes változata megtalál-
ható a www.gyhg.hu honlapon.

Hulladéknaptár
a számlán

Belváros Bisinger J. sétány hálós
konténer helye, Szent István u. 18. sz.
ház mögött, Szent István u.–Bivalyosnál,
I. sz. park volt Kisalföld szerkesztőség
mellett, I. sz. park játszótér mellett, Lu-
kács Sándor u.–Árpád u. sarok, Megyei
Önkormányzat parkoló melletti járda az
Árpád u. felől,  Árpád u.–Teleki L. u. sa-
rok, Árpád u.–Nagy Jenő u. sarok (zsák-
utca eleje), Zechmeister u.–Virágpiac-
cal szemközt információs tábla melletti
terület, Batthyány park Gárdonyi u. felőli
oldalán a trafó mellett, Király u.–Bécsi
kapu tér sarok, Petőfi híd alatti ingyenes
parkoló, Városérti Piac (Sík Sándor út–
Tátika út sarok melletti közterület, kon-
téner).

Adyváros Verseny u. 11. sz. ház
előtt, Szigethy A. u. 70. sz. (tízemele-
tes épület mellett), Kodály Z. u.–Föl-
des G. u. sarok  (Kuopió park felőli ol-
dal), Tihanyi Á. út 55. mögött, Földes
G. u. 9. sz. mellett, Ifjúság krt. 38. mel-
lett, Barátság park–szervizút sarok, If-
júság krt.–Kodály Z. u. sarok.

József Attila-lakótelep Zöld u.–
Soproni u. buszforduló, Jereváni u.–

A városban 74 helyen gyűjtik a fenyőket
Erfurti u. sarok, Soproni úton az ABC
mellett, József Attila út, Rózsák tere.

Marcalváros I. Lajta u.–Cuha u. észa-
ki oldal, Cuha u. déli oldal végén, Cuha u.–
Lomnic u. sarok, Lajta u.–Cuha u. déli oldal,
Répce u.–Lomnic u. sarok, Répce u.–Lajta
u. sarok É-i oldal, Répce u.–Lajta u. sarok
D-i oldal, Répce u. vége D-i oldal, Ikva u.–
Mónus I. u. sarok, Ikva u.–Lajta u. sarok É-i
oldal, Ikva u.–Lajta u. sarok D-i oldal, Ikva u.
vége D-i oldal, Gerence úti parkoló.

Marcalváros II. Déry T. u. 16. sz.
ház előtt, Illyés Gy. u. MÁV-DAC pálya
mellett, Kovács M. u.–Kormos I. u. sa-
rok, Pátzay P. u.–Öveges u. sarok,
Horváth Árpád utca Spar felől.

Nádorváros–Jancsifalu
Galamb u.–Kálvária u. sarok, Bartók

B. u.–Roosevelt u. sarok, Zrínyi u.–Lom-
nic úti parkoló, Álmos u.–Corvin u. sa-
rok, Török István u. 7–9 sz. közötti terü-
let, Kartács u.–Kacagány u. sarok. Török
István utca–Szabolcska utca sarok.

Gyárváros Nagysándor J. u.–Stadi-
on u. sarok (trafó felőli oldal), Ipar u.–
Nagysándor J. u. sarok (Stadion, parko-
ló felőli oldal), Tompa u.–Bólyai Farkas u.

sarok, Kiskúti u.–Ipar u. sarok (sportpá-
lya mellett), Szeszgyár lakótelep.

Sziget-Újváros Liget u.–Botos L. u.
sarok (játszótér mellett), Radnóti u.–Köz-
telek u. sarok (Mazsola presszó felőli ol-
dal), Botond u.–Márvány u. sarok, Petőfi
tér–Rába u. sarok, Dankó Pista tér.

Révfalu Dózsa rakpart 3. számmal
szembeni árvédelmi töltés melletti par-
kolóállás, Dózsa Gy. rkp. 47.–Árvíz u. sa-
rok töltés felőli oldalra, Víztükör út–Új Bá-
csai út sarok, Szabadrév út–Új Bácsai út
sarok, Körtöltés utca játszótérrel szem-
beni közterület, Votinszky u.–Bácsai u.
sarok. Hédervári út–Zemplén út sarok
(töltés felőli oldal).

Kisbácsa Boglárka u.–Bácsai u.
sarok, Sövény u.–Bácsai u. sarok.

Ergényi-lakótelep Csonkaér u.–
Fenyőszer u. sarok (buszforduló mel-
letti terület), Vámosi u.–Csonkaér u.
sarok (buszforduló melletti terület).

Ménfőcsanak Galgóczi E. u.–Hó-
virág u. sarok, Garam J. u.–Forráskút
u. sarok, Vadvirág u. 5.

Gyirmót Tavirózsa u.–Szent Lász-
ló u. sarok.

A Győr-Szol. Zrt. Győrben hagyományosan első-
sorban a lakótelepi beépítettségű városrészekben
biztosítja a karácsonyfák közterületen történő ösz-
szegyűjtését. A Belvárosban fenyőfagyűjtő ketre-
cek, a lakótelepeken táblával kijelölt helyek jelzik
a gyűjtőpontokat. A szolgáltató ezúton is kéri a la-
kosságot, hogy ünnepek után a fákat mindenki a
kijelölt gyűjtőhelyekre vigye. A GYHG Nonprofit
Kft. közszolgáltatási hulladékszállítási működési
területén a családi házas övezetekben, illetve a bio
hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében

a díszek nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fe-
deles kukában is elhelyezhető. A volt karácsonyfák
az ünnepi dekoráció nélkül, a jogosultság igazolá-
sa után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak. A
vidéki hulladékudvarok várhatóan január közepén
nyitnak. A Győrben összegyűjtött mintegy 35.000–
40.000 darab karácsonyfát a szolgáltató hasznosít-
ja, ezért a Győr-Szol. Zrt. ezúton is kéri, hogy a fe-
nyőfákról a díszeket, fényfüzéreket és talpakat ki-
dobás előtt mindenki szedje le.
További információk: www.gyorszol.hu



Álláshirdetés

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

autószerelô
Feltétel: • autószerelô szakképesítés • B kategóriás
jogosítvány • szakmai tapasztalat • erkölcsi bizo-
nyítvány • fizikai erônlét, jó állóképesség • önálló
munkavégzésre alkalmas Elôny: C kategóriás
jogosítvány 

gépjármûvezetô
Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • GKI (gép -
jármûvezetôi képesítési igazolvány) • Digitális ta-
chográf-kártya

Munkavégzés helye:
9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári utca 1.

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát
a következô címre várjuk:
GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
9024 Gyôr, Orgona utca 10., vagy nagy.brigitta@
gyhg.hu A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel az „autószerelô”
vagy a „gépjármûvezetô” jeligét.

2015. január 2.   / + / 19

APRÓ, ÁLLATKERT  HIRDETÉS

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a • Tel.: 96/431-330 •  info@marcal-etterem.hu
• www.marcal-etterem.hu 

ÉVKÖSZÖNTŐ NÓTAEST 
A MARCAL ÉTTEREMBEN

2015. január 17-én, szombaton 19 órai kezdettel
Vacsora

Magyaros kacsamájraguval töltött sertéskaraj
Mandulás csirkemellfilé • rizibizi- főtt burgonyasaláta • desszert

Borkóstoló Szelényi Ernő borosgazda aranyérmes boraiból!
A belépő ára vacsorával együtt: 
3900 Ft/fő helyett 2800 Ft/fő

Magyarnóta, operett és örökzöld slágerek
Fellépnek: Somogyi Erika és Sebestyén Tamás

Zongorán kísér: Szórádi Árpád

Sikerekben gazdag boldog 
új esztendôt kívánunk 
minden Kedves 
Vendégünknek!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

OKTATÁS

ZUMBA, KUBAI SAL-
SA, TÁRSASTÁNC,
ARGENTiN TANGÓ. 
TEL.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.
Hungary

EGYÉB

Magas áron vásárolok an-
tik bútorokat, antik órákat, por-
celánokat, festményeket, pénz -
érméket, képeslapot és teljes
hagyatékot! Díjmentesen ház-
hoz megyek! 06-30/458-7765

Dióbelet vásárolok. Győr,
Nádor u. 21. Tel.: 06-20/979-5105.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és
beváltása. 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.

INGATLAN

Nyúlon nyaraló, zártkertben
eladó. A ház lakható, a panoráma
gyönyörű. A faluközpont bő 10 percre
van gyalog. I.ár: 11.000.000,– Tel.:
06-30/425-0572.

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

SZOLGÁLTATÁS

Lépcsőház-takarítást,
lomtalanítást és biztonsági őrzést
vállalok. Számlaképes! 06-70/
706-8399

Beton- és téglafalra
tárgyak felfúrása,
rögzítése és min-
dennemű villanysze-
relés, bojlertisztítás.
Érdeklődni: 06-30/
314-3370.

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2900 Ft-tól! 06-30/
542-0720

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő meg -
oldások. Tel.: 06-70/
223-7957.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tároló-
ját, garázsát kitakarítom. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-30/
217-0848.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. ud-
varáról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/ 675-0654.

ÉPÍTŐANYAG

Sikerekben gazdag boldog 
új esztendôt kívánunk 
minden Kedves 
Vendégünknek!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástya az állatkert bel-
városi terráriumháza, amely a
régi várból fennmaradt kazama-
ta rendszer egy kis darabkája.  A
2011 decemberében megnyi-
tott látogatótérben kígyókkal,
halakkal, teknősökkel, kajmá-
nokkal, békákkal, és természe-
tesen Maxival, a Füles Bástya
sztárjával találkozhatnak a láto-
gatók.  A belvárosi terrárium- és
akváriumházban új kalandra nyí-
lik lehetőség.

A vállalkozó szelleműek, már
nem csak a doktorhalakhoz
nyúlhatnak be, hanem megpró-
bálhatják, milyen koi pontyot si-
mogatni. 

A japánban a koi vagy össze-
tételekben a goi pontyot jelent.
Mivel a koi azonos alakú egy sze-
retetet, vonzódást kifejező szóval,
a koi ponty a szeretet és a barát-
ság jelképe Japánban. Díszhal-
ként tavakban vagy vízkertekben
tartják. A koinak számos változa-
ta létezik, amelyek eltérnek színe-
zetükben, méretükben és mintá-
zatukban. A leggyakoribb színek
a fehér, a fekete, a piros, a kék, a
sárga és a krém. A koi egyes faj-
táinak pikkelyzete az európai tü-
körpontyéra hasonlít. 22 fő és
több, mint 100 altípusa létezik,

amelyek folyamatosan bővülnek.
A koi pontyok megnőhetnek egy
méter hosszúra, és öt kilo -
grammra, és megérhetnek akár
60 évet is. Egyszerre 400 000–
500 000 ikrát raknak, amelyek-

ből négy nap múlva kelnek ki az
ivadékok. A koi pontyok minden -
evők, növényeket, rovarokat és
férgeket esznek, de nem vetik
meg a borsót, a fejes salátát és a
dinnyét sem. Ha a víz hőmérsék-
lete 10 °C alá hűl, akkor a koik

anyagcseréje lelassul, és elver-
melik magukat a tó fenekén. Hi-
deg vízi halak, de jól érzik magu-
kat a 15-25 °C-os vízben is. A ko-
iok megtanulják, hogy kitől kap-
nak enni, és várják tőle az elesé-

get a megszokott időben. Akár
kézből is etethetők.

A győri állatkert lakói és mun-
katársai Boldog Új Évet Kívánnak
Mindenkinek!

www.zoogyor.com, 
www.fulesbastya.hu

Koi pontyot lehet simogatni
a Füles Bástyában
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BÚÉK  2015!
Marcali Gábor képriportja
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9026 Gyôr, Damjanich u. 21. Fsz. 1.
Nyitva: hétfô, csütörtök 8—12, kedd, szerda, péntek 14—18 óráig
Bejelentkezés:  06 20 252 7242,  Száraz-Dancsi Kitti

facebook.com/ikonkozmetika
www.ikonkozmetika.hu

SZOLGÁLTATÁSOK

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
3D mûszempilla
Non Stop Mascara
(vízálló szempillaspirál hatás akár 3 hétig)
Gyantázás (hagyományos gyantával is)
Egyéb kozmetikai szolgáltatások

Fiatalító kezelések   •   Kényeztetô és hidratáló kezelések
Hámlasztó kezelések   •   Speciális alga maszkos kezelés
Bôrmegújító kezelés •   Expressz kezelések

GÉPI KEZELÉSEK
Tû nélküli mezoterápia   •   Mezoterápia dermarollerrel
Bôrcsiszolás (hydroabrázió, mikrodermabrázió)
Hideg-meleg terápia   •   Iontoforézis
Ultrahangos hatóanyagbevitel

B
oldog Ú

j 

É
vet K

ívánok! 

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Aqua Sportközpont, ezt a nevet kapta a
karácsony előtti napokban átadott új
győri uszoda, amelynek a QP Zrt. lett a
névadó szponzora. Az új sportlétesít-
ményt, amely több mint 3 milliárd forint-
ból épült, most már teljesen birtokukba
vehetik a győriek és azok a fiatalok, akik-
ből egyszer akár nagy úszó is lehet.  

Borkai Zsolt, Győr polgármestere
úgy fogalmazott, emlékszik még arra,
hogy tíz évvel ezelőtt hányan álmodoz-
tak arról, hogy egyszer egy 50 méteres
sportuszoda épülhessen Győrben.
Nem könnyű megépíteni egy ilyen im-
pozáns létesítményt, kell hozzá akarat,
anyagi támogatás, összefogás és a győ-
riek, a sportot szeretők támogatása.  A
polgármester mellett Kiss Norbert
sportért felelős helyettes államtitkár is
beszédet mondott, aki kiemelte, Győr
egy olyan létesítménnyel gazdagodott,
amely hozzájárul a kormányzat célkitű-
zéseihez, hogy egy egészséges, spor -
tos generáció növekedjen fel. 

A beszédek után már a sport kapta
a főszerepet. Elsőként a Győri Ví-
zisport Egyesület szinkronúszói csob-
bantak vízbe, majd egy rendhagyó ví-

Valóra vált az álom: átadták az uszodát
FEJLESZTÉS SPORT

zilabda-mérkőzés következett, ahol
olyan kiválóságok játszottak egy jó -
ízűt, mint Biros Péter, Hosnyánszky
Norbert vagy Kisteleki Dóra. Mellettük
más sportágak képviselői is kipróbál-
ták a vízilabdát, így történt például,
hogy Kammerer Zoltán megtudta, mi-

lyen védeni a vízben. A megnyitóról
természetesen nem hiányozhattak az
úszók sem, akik látványos váltóverse-
nyen mutatták meg magukat. A vál-
tókban olyan nagyságok ugrottak víz-
be, mint Güttler Károly, Gyurta Dániel
vagy Jakabos Zsuzsanna. 
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SPORT  EZ VOLT 2014

Január Az év elejét edzőváltásokkal
kezdtük. Több győri sportegyesület
kispadjára is új tréner ült le. A HAT-Ag-
ro UNI Győr, azóta már új néven CMB
Cargo UNI Győr csapatát Bencze Ta-
más vette át, míg bejelentették, hogy
a Győri ETO FC-t Horváth Ferenc irá-
nyítja a jövőben. A hónap végén Bor-
kai Zsolt polgármester és dr. Simics-
kó István sportért felelős államtitkár
ünnepélyes keretek között helyezte el
az új, győri multifunkcionális sport-
csarnok alapkövét.

Február A következő hónapot saj-
nos szomorúan kezdtük. Hosszan tar-
tó betegség után elhunyt Karl Erik
Böhn a magyar női kézilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya, egyben a
Győri Audi ETO KC egykori vezetőed-
zője. A győri sportegyesületeknél javá-
ban zajlottak a bajnokságok.

Március Veretlenül zárta a bajno-
ki címvédő Rába ETO FC a futsal NB I
alapszakaszát, amely ekkor még
eséllyel hajtott az ötödik bajnoki címé-
re. Ugyanebben a hónapban rendez-
ték Győrben az Ergométeres Orszá-
gos Bajnokságot, ahol közel 700 ver-
senyző mérte össze felkészültségét.
Sajnos a március is tartogatott egy
tragédiát a számunkra. Hosszan tartó,
súlyos betegség után, életének 69.
évében elhunyt dr. Szűcs Jenő sport-
orvos, a legendás „Szűcs Bomba”. 

Április Az áprilist az ovisok nyitot-
ták meg, a hónap elején rendezték
meg ugyanis a 20. Oviolimpiát. Ápri-
lisban hivatalosan is megnyitotta ka-
puit a győri Gladiátor ökölvívó akadé-
mia. Sorozatban tizedszer lett Magyar
Kupa-győztes a Győri Audi ETO KC
női kézilabdacsapata. A hónap króni-
kájához pedig az V. Családi Sport- és
Egészségnap is hozzátartozik, ahol is-
mét rengetegen mozogtak egy jóízűt.

Május Ez a hónap a kézis sikerek-
ről szólt, megvédte címét és újra Baj-
nokok Ligája-győztes lett a Győri Audi
ETO KC női kézilabdacsapata. Gör-
biczék Final Four döntőjében végig ve-
zetve, magabiztos nyertek, ezzel itt-
hon tartották a legrangosabb európai
kupasorozat trófeáját. Nem sokkal ké-
sőbb pedig története során 11-szer,
zsinórban 7-szer lett bajnok a győri
csapat az NB I-ben. Ezután sajnos
nem sikerült megvédenie bajnoki cí-
mét a Rába ETO FC-nek a futsal NB I
bajnoki döntőjében. A címvédőnek
megálljt parancsolt az MVFC-Berety-
tyóújfalu együttese. A hónap végén
pedig egy újabb impozáns sportléte-

Ez volt a 2014-es sportos év
sítménnyel gazdagodott Győr. Átad-
ták ugyanis az új négypályás tekecsar-
nokot, ahol azóta Győr-Szol TC teké-
zői szép sikereket értek el. 

Június Ezüstéremmel zárta a lab-
darúgó OTP Bank Liga 2013/2014-
es kiírását a Győri ETO FC. Júniusban
rendezték meg a Serdülő Judo Euró-
pa-kupát és Vági Miklós Emlékver-
senyt városunkban, amelyen 5 győri
dobogós helyezés született. A hónap
közepén rajtolt a 20. labdarúgó-világ-
bajnokság, amely a győrieket is lázba
hozta, több százan nézték ugyanis az
összecsapásokat, a Megyeház téren
felállított óriás kivetítőn. Ugyanúgy jú-

niusban tartották a már hagyomá-
nyos 4 Labda Napját, ahol a strand-
röplabda, a strandkézilabda, az utcai
kosárlabda és a lábtenisz szerelmesei
mutathatták meg tudásukat. Ezt a hó-
napot újabb ünneppel zártuk, ugyanis
megtartották az új multifunkcionális
sportcsarnok bokrétaünnepét. 

Július Olimpiával kezdtük a hóna-
pot, ekkor rendezték ugyanis a 6. Győr-
kőc Olimpiát. A résztvevő kis lurkók há-
rom napon keresztül 8 sportágban ver-
sengtek egymással, a végső győztes
pedig a pécsi csapat lett. 8 arannyal és
5 ezüstéremmel zárta a magyar kajak-
kenu válogatott a brandenburgi gyorsa-
sági Európa-bajnokságot. A győri Gra-
boplast Vízisport Egyesületet hat ver-
senyző képviselte a kontinensviadalon,
ahol ezúttal sem vallottak szégyent. Eb-

ben a hónapban nyerte el Győr a 2015.
és a 2016. évi úszóversenyek rendezési
jogát. Július végén az is kiderült, ki ve-
szi át a Rába ETO futsalcsapatának irá-
nyítását. A klub Jordi Illával, a magyar
futsalválogatott és a Győri ETO FC
erőnléti edzőjével állapodott meg.
Emellett pedig azt is bejelentették,
hogy a Dunakeszi Kinizsi és az ETO
gyakorlatilag egybeolvad és közösen
dolgozik a jövőben.

Augusztus A Győri Vízügy-Sparta-
cus Evezős Klub sportolói az Európai
Egyetemi Játékokon vettek részt. A 8-
as hajó aranyérmet szerzett, míg a csa-
pat egyetlen női tagja, Dohovics Virág

második lett. Ebben a hónapban azt is
megtudtuk, hogy a Győri Audi ETO KC
világklasszis kapusa, Katrine Lunde
anyai örömök előtt áll, így ebben a sze-
zonban már nem védheti a zöld-fehérek
kapuját. Helyét a horvát válogatott ka-
pusa, Jelena Grubisic vette át. A klub
harmadikként zárta az augusztusi PwC
Handball Fiesta női kézilabda nemzet-
közi felkészülési tornát. Ebben a hónap-
ban jártak Győrben az Európai Olimpiai
Bizottság munkatársai, hogy megnéz-
zék, hogy állnak a 2017-es, győri rende-
zésű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
hoz tartozó infrastrukturális fejlesztések.
Az EYOF-delegáció elégedettségét, sőt
csodálatát fejezte ki az itt folyó építkezé-
sek láttán. Augusztus utolsó hétvégéje
pedig ETO-ról, azaz az Egyetértés Tor-
na Osztályról szólt, amely idén ünnepel-
te 110. születésnapját. 

Szeptember Itthon köszöntötték
Sorok Klaudiát, a Győri Atlétikai Club
gátfutóját a hónap elején, aki a nanjingi
ifjúsági olimpián negyedik helyezést ért
el. Koszorúzással, emléktábla-avatással
és mérkőzéssel is emlékeztek szeptem-
berben az egy éve, buszbalesetben el-
hunyt Tapodi Péterre és Fűzy Ákosra.
Újabb nemzetközi sportesemény hely-
színe volt Győr ebben a hónapban, hi-
szen városunk rendezte a Kadet Vívó Eu-
rópa-kupát. Elégedetten tértek haza a
győri futócéllövők a spanyolországi vi-
lágbajnokságról. A Boros Lászlóval és
Sike Józseffel felálló csapat két bronzér-
met nyert, ráadásul utóbbi egyéniben is
gazdagodott egy harmadik hellyel. 

Október Legalább 3000-en indul-
tak az októberi, X. Arrabona Futófesz-
tiválon, Őszi Családi- Sport és Egész-
ségnapon, így ismét bebizonyosodott,
hogy Győr egy sportos város. Októ-
ber végén pedig azt is megtudtuk,
hogy anyai örömök előtt áll Görbicz
Anita, a Győri Audi ETO KC női kézi-
labdacsapatának kétszeres Bajnokok
Ligája-győztes irányítója. 

November Telt ház előtt adták át
novemberben az új, győri multifunkci-
onális csarnokot, azaz az Audi Aréna
Győrt. Az avatóünnepségen beszédet
mondott Orbán Viktor miniszterelnök
és Borkai Zsolt polgármester is, akik
mindketten kiemelték, Győr az a hely,
amely leginkább megérdemli ezt a
fantasztikus, új csarnokot. Az Audi
Aréna megépítését a kormány 5 milli-
árd forinttal támogatta. A hónap kró-
nikájához pedig egy edző-bejelentés
tartozik. Megérkezett ugyanis a Győri
ETO FC új trénere, Miriuta Vasile.

December Győrben rendezték az
U16-os Ifjúsági Sakkolimpiát, ahol az
első számú magyar csapat a negyedik
helyen végzett. Karácsonyt megelőző-
en átadták az új győri uszodát, amely
az Aqua Sportközpont nevet kapta. Az
új impozáns létesítmény névadója a
győri QP Zrt. lett. 



2015. január 2.  / + / 23

FEJLESZTÉS SPORT

A közelmúltban tartotta évzáró
ünnepségét a Győri Atlétikai
Club a Richter Teremben. Hagyo-
mányteremtő jelleggel rendezték
meg ezt az estét, amelyről a
sportolók és vezetők mellett nem
hiányozhattak természetesen a
családok, illetve a barátok sem. 

Klement Tibor, a klub elnöke
úgy fogalmazott, ez a nagy család
arra készül, hogy meghatározó
sportegyesületté váljon hazánk-
ban, erre pedig ennyi tehetség
mellett meg is van az esély. Az el-
nök hozzátette, hogy bár ő csa-

A 10. fordulóban Irán volt a magyar csapat ellenfele az
U16-os Ifjúsági Sakkolimpián, ahol a tét természetesen
a minél jobb összetett helyezés volt. Az első számú ma-
gyar csapat kitűnően szerepelt a győri sorozaton, hiszen
ifjú sakkozóink végül a negyedik helyen zártak a roppant
erős mezőnyben. Pintér József, a magyar csapat kapi-

tánya pozitívan értékelte az eredményeket. Ahogy a ve-
zető fogalmazott, tanítványai az utolsó fordulóban fan-
tasztikusan játszottak Irán ellen. Végül azonban 2,5-1,5
arányban a magyarok diadalmaskodtak. A csapat ne-
gyedik helye kimondottan jó eredmény, hiszen nagyon
erős mezőny vett részt az olimpián. Ez pedig önbizalmat
adhat a fiataloknak, hogy a magyar sakkozókkal is szá-
molni kell a nemzetközi mezőnyben is. Az U16-os Ifjú-
sági Sakkolimpiát végül India nyerte, megelőzve a má-
sodik Oroszországot és a harmadik Iránt. A többi ma-
gyar csapat a mezőny második felében végzett. 

Sikeres évet zártak
patsportban szocializálódott és
most dolgozik először egyéni
sportágakkal, ám jó látni, hogy
mennyire összetartanak a klub tag-
jai, függetlenül a sportágtól. Ezért
is jön be minden nap örömmel dol-
gozni az egyesülethez.

Rózsavölgyi László, az oktatási,
kulturális, sport és turisztikai bizott-
ság elnöke beszédében elmondta:
egy nagyon nehéz, de szép feladat
előtt áll a klub, a győri színek képvi-
selete a 2017-es EYOF-on. Ez a
szép feladat a sportolókra, illetve a
vezetőkre hárul, mert felépíteni egy

sportcentrumot könnyebb, mint
azt tartalommal és világszínvonalú
teljesítménnyel megtölteni.  

Tálán nem túlzás azt mondani,
hogy órák kellenének ahhoz, hogy
az idei év összes GYAC-os sikerét
fel lehessen sorolni. A sikeres évre
mi sem nyújt több bizonyítékot,
mint hogy, több mint hatvan díjat
adtak át az egyesület sportolóinak
és vezetőinek, szereplésük elisme-
réseként. A jövő év remélhetőleg
még több GYAC-os sikert tartogat,
amelyről természetesen mi is be-
számolunk majd. 

Véget ért az U16-os
Ifjúsági Sakkolimpia
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KOS 
Nagyon sikeres év elé néznek, használ-
ják ki minden lehetőségét. Határozzák
meg még év elején, mit is szeretnének,
amelyik ügy nem aktuális, azt tegyék félre. Csak az
igazán jó és stabil barátságok maradnak meg. Hiva-
talos ügyeikre feltétlenül fektessenek nagy hang-
súlyt, könnyedén meg tudják ezeket oldani. A tava-
szi hónapok meghozzák a szerelmet az életükbe, il-
letve javul párkapcsolatuk. Májusban könnyen
anyagi veszteség érheti Önöket. A nyári hónapok-
ban a családjuk akár gyarapodhat is. Augusztus ro-
mantikus lesz, az anyagi gyarapodás év végén vár-
ható.

BIKA 
Sok félbemaradt ügyet könnyen el
tudnak majd rendezni az év elején.
Zárjanak le minden hivatalos feladatot. A baráta-
ik, családjuk mindenben segítenek. Még év ele-
jén Önökre találhat a szerelem. Teljes boldogsá-
got jelent majd ez, inspirálja majd Önöket. Uta-
zásokban is bővelkedni fog az év. A nyári hóna-
pokban családjukat kell majd segíteniük. Au-
gusztusban ne legyenek meggondolatlanok,
anyagi veszteség érheti Önöket. Az ősz meghoz-
za a munkahelyi sikereket, előrelépés várható.
Ez a siker év végéig is kitart.

IKREK 
Meghatározó döntéseket tudnak meg-
hozni ebben az évben. Ezt csak pár em-
berrel beszéljék meg. Családjuk, barátaik minden-
ben támogatja Önöket. A tavasz meghozza a fel-
pezsdítő energiákat, egyszerre akarnak megoldani
majd mindent. Osszák be erejüket, sok feladat vár
Önökre. A tavasz utazást is tartogat. A nyár a szere-
lem ideje. Ha egyedül lennének, az augusztus hosz-
szú távú párkapcsolatot hoz. Október kicsit megter-
helő lesz a munka miatt. Az év vége szép élménye-
ket, utazást hoz, élvezzék azt.

RÁK 
Rakják rendbe lelküket még az év elején,
nem engedhetik meg maguknak az ön-
bizalomhiányt. Így a párkapcsolatuk és a munkájuk
is jobb lesz. Könnyebb lesz az évük. Ha nincs párjuk, a
február meghozhatja a szerelmet. A tavasz nagyon jó
anyagi lehetőségeket hoz, munkát is válthatnak. A
nyáron sok hivatalos dolgot nem tudnak elintézni,
inkább pihenjenek, utazzanak. Szeptember új tanul-
mányokat, új munkát is hozhat, ezzel együtt új isme-
retségeket. A tél újra meghozza a romantikát, a sze-
relmet, az utazásokat életükbe.

OROSZLÁN 
Szerencséjük erre az évre is átnyú-
lik. Az első hónapokban nagyon sok
ügyet meg tudnak oldani. Tegyenek pontot a fe-
lesleges feladatok, kapcsolatok végére. Csak
olyan emberekkel vegyék körbe magukat, akik
nem húzzák le Önöket. A tavasz meghozza a
szerelmet, a régit is lángra lobbanthatja. Május-
ban vigyázzanak pénzükre, ne ugorjanak bele
felesleges ügybe. Ez a veszély nyárra elmúlik,
sőt kedvező fordulatot hoz. Családi gondok
adódhatnak júniusban, rögtön orvosolják azo-
kat. Augusztus szép utazást hoz. Osszák be ere-
jüket az év végén.

SZŰZ 
Rendezzék életük nagy kérdéseit
még az év elején. Munkahelyi válto-
zások elé néznek, ami már nagyon időszerű.
Döntsenek és tavasszal cselekedjenek. A márci-
us a fordulópont, legyenek erősek. Április már
nyugodtabb lesz, anyagi nyereséggel kecsegtet.
A nyár családi változásokat hoz, álljanak ki ma-
gukért. Ősszel utazzanak el, regenerálódjanak,
törődjenek párkapcsolatukkal. Ez a szerencsés
időszak év végéig is kitart.

MÉRLEG
Nagy személyiségváltoztató erővel
fog bírni ez az év. Szükségük lesz
sportra, mozgásra, hogy a sok feszültséget leve-
zessék. Változnak kapcsolataik is, csak az igazán
fontosak maradnak meg. A tavasz meghozza a
munkaváltást, akár költözést is. Párjukkal legye-
nek nagy harmóniában, a döntéseket hirtelen
kell majd meghozniuk. A nyár fontos lesz az
Önök számára, egy utazás új távlatokat nyit
meg. Az ősz pedig anyagi előrelépést hoz. Szeren-
cséjük kitart év végéig is.

SKORPIÓ 
Ez az év felszabadulást hoz az Önök
számára, tegyék le vállukról az ed-
dig cipelt felesleges terheket. Ez egészen új ese-
ményeket vált ki életükből, már a február meg-
hozza a szerelmet, az előrelépést. Áprilisban le-
gyenek nagyon elővigyázatosak, nehogy anyagi
veszteség érje Önöket, illetve ne engedjék, hogy
a munkában becsapják Önöket. Júniusban baráti
kapcsolataik változnak, ami nagyon nehezen
érintheti Önöket lelkileg. A nyáron bővülhet csa-
ládjuk. Pihenjék is ki magukat, hiszen a szeptem-
ber sok munkát hoz. Vigyázzanak szerencséjükre,
legyenek körültekintőek év végéig.

Horoszkóp: Mit hozhat a 2015-ös esztendô?
NYILAS 
Fontos döntések elé néznek ebben az év-
ben, hiszen a Szaturnusz az Önök jegyébe
ért. Fontolják meg lépéseiket, ne térjenek le útjukról,
mert rögtön „visszapofozza” Önöket ez a bolygó. Ha vi-
szont sorsuk szerint élnek, mindenben támogatásra
fognak találni. Megjön életükbe a stabilitás és a nyuga-
lom. Ebbe nem férnek bele azok az emberek, akik csak
irigykednek Önökre. A tavaszi hónapok új erőt, meg-
erősödött szerelmet, sikereket hoznak. Májusban fi-
gyeljenek pénzügyeikre. A nyár több utazást is tarto-
gat az Önök számára. Az ősz és a tél ingatlannal kap-
csolatos ügyeket hoz. Szerelmük párjukkal erős lesz.

BAK 
Engedjék el a múlt év összes terhét, gond-
ját, így lépjenek át az új esztendőbe. A feb-
ruár változásokat hozhat, kreativitásuk maximumon
működhet. A tavasz munkabéli változást jelez, de itt
jobban kell figyelniük egészségükre is. Ha kell, váltsa-
nak életmódot, epéjükre figyeljenek. A nyáron bővül-
het családjuk, a romantika kerül előtérbe, akár a szere-
lem is beköszönthet. Utazzanak, töltődjenek ebben az
időszakban. Az ősz a romantika jegyében folytatódik.
November meghozza a várt eredményeket munkájuk-
ban, a nyugalmat és az előrelépést.

VÍZÖNTŐ 
A szerelem jegyében kezdődik az új
év az Önök számára. Ha párkapcsolat-
ban élnek, egy utazás megerősítheti érzéseiket. Ha
nincs párjuk, egy váratlan szituáció hozhatja meg a
nagy Őt. A sikerek tavasszal munkájukban is folyta-
tódnak. Új lehetőségek, kihívások, kreatív munka
várnak Önökre. Ne feledjék párjukkal közölni eze-
ket. Májusban utazzanak el együtt, pihenjenek. A
nyáron akár bővülhet is családjuk, de figyeljenek a
konfliktusokra is. Az ősz ismét pihentető utazást
hoz, így sikereik év végéig is eltarthatnak.

HALAK 
Tervezzék meg, mit szeretnének 2015-
ben véghezvinni. Ha ezt nem teszik,
már az elején bepánikolhatnak a feladatok kuszasá-
gától. Márciusban figyeljenek minden konfliktusra,
nehogy tönkremenjenek az eddig elért sikerek. Ez a
hónap a szerelmet is meghozza, ez nagyon felpezs-
díti energiáikat. A május anyagi gyarapodást tarto-
gat, amiből nyáron könnyedén elutazhatnak pihen-
ni. Ez nagyon fontos, különben nem bírják majd az
őszi hajrát. Gyűjtsenek élményeket, ez összetartja
családjukat, szerelmüket. Vigyázzanak arra, hogy
november tájékán ne hidegüljenek el párjukkal. Az
év vége harmóniát hoz.


