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4. oldal A 2014-es esztendő-
ben minden eddiginel több adóbe-
vétel folyt be az önkormányzathoz.
Az iparűzésiadó-befizetés annak
ellenére is emelkedett, hogy a
mértéke tíz százalékkal csökkent.

28–29. oldal Exkluzív interjú-
ban beszélt édesapjáról, tanítvá-
nyairól, győzelmekről és a győri ví-
zilabda lehetőségeiről a magyar ví-
zilabdázás ikonja, a szakszövetség
elnöke, Kemény Dénes. 

10–11. oldal Az egész közgyűlés pozitívan fogadta Győr
2020- ig szóló kulturális koncepcióját, melyet a múlt év utolsó
ülésén, december 19-én fogadott el a testület: a tervezet töb-
bek között a színház, illetve az épület előtti tér felújítását, a Vas-
kakas Bábszínház új otthonba költözését és a fiatalok kulturális
életbe történő szélesebb körű bevonását tartalmazza.

KKeerrüüllőő  uuttaakk
ÍÍrráássuunnkk  aazz  55..  oollddaalloonn

Részletes
tévéműsor
16–17. oldal

20–21. oldal  A horoszkópkészítés rejtel-
meiről és az idei báli szezon smink-, frizura- és
ruhadivatjáról olvashat Hölgyvilág című női
mellékletünkben.
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KIS HÍREK  MOZAIK

A jövedéki törvény 2015. január 01-jé-
től hatályos változása szerint a magán
pálinkafőzők tulajdonában lévő desz-
tilláló berendezések önkormányzat-
hoz történő bejelentésének határideje
2015. január 15. A témával kapcsola-
tos kérdésekkel a győri polgármesteri
hivatal adóügyi osztályát kereshetik
személyesen, írásban vagy telefonon.
Ügyfélfogadás helye: 9021 Győr, Hon-
véd liget 1. 3. emelet. Ügyfélfogadási

idő: hétfő 08.30–15.00, szerda 12.30–
15.00, csütörtök 08.00-17.30- ig.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 56. E-mail:
adougyi_osztaly@gyor-ph.hu. Tele-
fon: 96/500-521, 96/500-532. Fax:
96/500-523. Adózással kapcsolatos
nyomtatványok elérhetősége:
https://ekozig.gyor.eu

Senki ne menjen a jégre – ezt kérik a
szakemberek a csúszkálni, korcso-
lyázni vágyóktól. Hiába a tartós éjsza-
kai mínuszok és az egyre vastagodó
jégpáncél a hazai vizeken, hozzáér-
tők szerint egyelőre a folyók és tavak
jégpáncélja nem alkalmas semmifé-
le téli sportolásra. A jég ugyanis
megtévesztő, sok helyen csak milli-
méter vastagságú és hamar besza-
kad, könnyen tragédiát okozva ezzel.

Az adóbevételt különösen nagy, vagy
azt meghaladó mértékben csökkentő
adócsalás bűntette és más bűncselek-
mények miatt vádiratot nyújtott be a
Győri Törvényszékhez V. Róbert és ti-
zenöt társa ellen a Győr-Moson-Sopron
Megyei Főügyészség. A győrszentiváni
klánként emlegetett gyanúsítottak
olyan összehangoltan működő bűn-
szervezetet irányítottak és vezettek,
amelynek célja az Európai Unió tagálla-
mai közti fémhulladék-kereskedelemre
vonatkozó adójogszabályok kijátszásá-

Római gyertya robbant fel egy győ-
ri és egy veszprémvarsányi fiatal-
ember kezében szil vesz terkor,
mindkét sérültet meg  műtötték –
közölte a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szóvi-
vője az MTI-vel. Kocsis Tünde szó-
vivő elmondta, egy 23 éves fiatal-
ember a Fehérvári úti felüljárónál öt
lövedéket lőtt ki, a hatodik a kezé-
ben robbant fel. Négy ujjpercét am-
putálták a bal kezén a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházban. Veszp-
rémvarsányban egy 17 éves fiatal-
ember sérült meg egy római gyer-
tyának vélt pirotechnikai eszköztől,
amikor azt meggyújtotta. Jobb ke-
zén a mutatóujja szinte teljesen, hü-
velykujja részben szakadt le.

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vas-
útvonalon közlekedő győri, hegyeshal-
mi, szombathelyi és soproni gyorsvo-
natok Budapest-Keleti pályaudvar he-
lyett a Budapest-Déli pályaudvarra ér-
keznek, illetve onnan indulnak január
12-től március 6-ig. A változásra a Bu-
dapest-Keleti pályaudvarra bevezető
vágányok felett átívelő Kerepesi úti

Megrongálták
a ménfôcsanaki
betlehemet
A helyi rendőr fogta el a rongáló-
kat, akik január 1-jén este a mén-
főcsanaki parkban elhelyezett
plasztik babákat összetörték. Az
egyenruhások a külföldieket a
Győri Rendőrkapitányságra előál-
lították, a német állampolgárok
ellen rongálás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt
indult büntetőeljárás.

Ketten sérültek
a pirotechnikai
eszközöktôl

Senki ne menjen
a jégre! 

Magán
pálinkafôzôk
figyelmébe

Vádirat a gyôrszentiváni klán ellen
val, adócsalás bűntettének elkövetésé-
vel jelentős illegális vagyon megszerzé-
se volt – fogalmaz a közlemény.  A bűn-
cselekményekből származó áfát a bűn-
szervezetet irányító V. család szerezte
meg, abból ingatlanokat, nagy értékű
gépkocsikat és egyéb vagyontárgyakat
vásároltak, továbbá fedezték a környe-
zetüktől markánsan különböző életvite-
lüket – tájékoztatott a főügyészség.

A határokon átnyúló bűncselek-
mény-sorozat felderítésén egy magyar,
szlovák és cseh összetételű nyomozó-

csoport dolgozott. A büntetőeljárásban
összesen mintegy 250 tanút és 16 gya-
núsítottat hallgattak ki és harminc hely-
színen végeztek házkutatásokat és le-
foglalásokat a NAV győri pénzügyi nyo-
mozói szlovák és cseh kollégáik közre-
működésével. A két szomszédos or-
szág költségvetésének több milliárd fo-
rintos kárt okozó bűncselekmény meg-
térülése érdekében a nyomozók luxus-
autókat, ékszereket, ingatlanokat és
készpénzt is lefoglaltak, melyek összér-
téke meghaladja a 700 millió forintot. 

A Keleti helyett a Délibe
érkeznek a vonatok

„Százlábú” híd további felújítása miatt
van szükség. Az ideiglenes menetren-
di változásokról a MÁVDIREKT 06-
40/49-49-49-es telefonszámán ad-
nak tájékoztatást. A részletes menet-
rendet az állomási hirdetmények is
tartalmazzák, amelyek megtekinthe-
tők a MÁV-START internetes honlap-
ján a Vágányzári hírekben is.
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Elrendelte a január 3-án elkövetett
szexuális erőszak gyanúsítottjának
előzetes letartóztatását a Győri Járás-
bíróság kedden. A 28 éves férfi késsel
fenyegetett és közösülésre kényszerí-
tett egy fiatalkorú lányt január 3-án,
Győrben. A támadót a lány édesapja
elfogta és a rendőrök kiérkezéséig
visszatartotta.

A gyanúsított rablás miatt letölten-
dő büntetéséből két napja szabadult
a Sopronkőhidai Fegyházból. A győri
lakótelepen január 3-án kora délután
egy 21 éves asszony után ment a lép-

Csökkentette bruttó 4 forinttal
a 95-ös benzin, és 6 forinttal a
gázolaj literenkénti nagykeres-
kedelmi árát szerdán a Mol
Nyrt., így a 95-ös benzin lite-
renkénti átlagára 332-333 fo-
rintra, a gázolajé 354-355 fo-
rintra mérséklődött. A benzin li-
terenkénti átlagára szeptember
elején még 420 forint volt, az
utóbbi három hónapban több
mint 80 forinttal csökkent. A
benzinár több éve nem moz-
gott 330 forint körül, legutóbb
2010. november elején kellett
335 forintot fizetni egy literért.
A gázolaj literenkénti nagyke-
reskedelmi ára szintén évek óta
nem volt 360 forint körül, utol-
jára 2011. június végén került
360 forintba. 

Elôzetesben az erôszakoló

Ismét csökkent az üzemanyagok ára

csőházba, a liftben kést szorított a
nyakához és azzal fenyegette, hogy
megöli. A sértettnek sikerült elmene-
külni. Az autóbuszról hazafelé tartó
lányt kora este hátulról megtámadta,
kést szorított az arcához és közösülés-
re kényszerítette. 

A letartóztatás indoklásából kide-
rül, fennáll a bűnismétlés veszélye.
Emellett a gyanúsított személyi, lakha-
tási, megélhetési körülményei nem
biztosítottak, ami miatt feltehető,
hogy jelenléte az egyes eljárási cselek-
ményeknél másként nem biztosított.

A bíróság megítélése szerint a nyomo-
zati cselekményeket, azok zavartalan
lefolytatását a gyanúsított szabadlá-
bon hagyása esetén veszélyeztetné.

A gyanúsított bűnügyi előélete és
a jelenleg rendelkezésre álló adatok
alapján többszörös visszaesőnek mi-
nősülhet, amely miatt az úgynevezett
három csapás szabálya is alkalmazha-
tó lehet vele szemben.

A bíróság határozatát az ügyész tu-
domásul vette, de a gyanúsított és a
védője fellebbeztek, így a határozat
nem jogerős.

A nyilvántartott adatok alapján 7,2
százalékra csökkent a hazai munka-
nélküliségi ráta tavaly szeptember –
novemberben. A Központi Statisztikai
Hivatal most közzétett számai szerint
a foglalkoztatottak száma 4 millió 155
ezer volt, ami 188 ezerrel több, mint
az előző év azonos időszakában. A
legnagyobb mértékben a 25–54 éve-
sek munkanélküliségi rátája csökkent,
de látványos a mérséklődés az 55–64
éveseknél, valamint a munkaerőpia-
con csak kis számban jelenlévő 15–
24 éves korosztálynál is.

188 ezerrel
többen
dolgoztak



4 / + / 2015. január 9.

GAZDASÁG ÖNKORMÁNYZAT

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 2014-es esztendőben minden
eddiginél több adóbevétel folyt
be az önkormányzathoz. Az ipar -
űzésiadó-befizetés annak ellené-
re is emelkedett, hogy a mértéke
tíz százalékkal csökkent.

Húszmilliárd 592 millió forint. Ez az ösz-
szeg a város 2014-es adóbevétele, ami
minden korábbi évet túlszárnyal. A leg-
beszédesebb adat az iparűzésiadó-be-
fizetések változása, amely 2013-ban
14 milliárd 376 millió forint volt, tavaly
pedig 17 milliárd 112 millió 167 ezer fo-
rint, vagyis az adónemből származó be-
vétel annak ellenére emelkedett 2,7 mil-
liárd forinttal, azaz közel 20 százalékkal,
hogy az iparűzési adó kulcsát 2 száza-
lékról 1,8 százalékra mérsékelte a győri
önkormányzat.

A legfrissebb számokat értékelve
Borkai Zsolt lapunknak elmondta:
„az önkormányzat rendkívül fontos-
nak tartja, hogy a gazdasági élet sze-
replői számára olyan környezetet te-
remtsen, amely vonzóvá teszi a vá-
rost az ide települő vállalkozások szá-
mára, a már itt működő cégeket pe-
dig újabb és újabb befektetésekre,
fejlesztésekre ösztönzi.” A polgár-

Adóbevételi rekord az önkormányzatnál
Csaknem 20 százalékkal több adó folyt be a város kasszájába, mint az elôzô évben

mester hozzátette, „ennek érdeké-
ben csökkentettük az iparűzési adó
mértékét, és ennek érdekében javít-
juk folyamatosan az infrastruktúrán-
kat, bővítjük ipari parkunkat vagy
építjük tovább az iparvágányt. A
munkanélküliségi ráta nem véletle-
nül rekordalacsony a városban, a
kedvező gazdasági környezet munka-
helyteremtő beruházásokra sarkallja
a vállalkozásokat, az erős gazdaság
pedig a város pénzügyi stabilitásá-
hoz is nagymértékben hozzájárul.”

„Bár a vállalkozások iparűzésiadó-ter-
hei a döntésnek köszönhetően mintegy
tíz százalékkal csökkentek, mégis milli-
árdokkal emelkedett a befizetés. Mindez
azt igazolja, hogy jó döntést hoztunk a
mérsékléssel, hiszen a közgyűlés szán-
déka épp a befektetések, beruházások
ösztönzése, a gazdaság további élénkí-
tése volt. Mint látható, a helyi cégek a
megtakarítást fejlesztésekre tudták for-
dítani” – emelte ki Fekete Dávid. A pénz-
ügyekért felelős alpolgármester hozzá-
fűzte, a város erős gazdasága jó alapja a

városfejlesztési munkának, a nagyberu-
házások és a közvetlen lakókörnyezete-
ket érintő kisebb fejlesztések megvaló-
sításának egyaránt.

Az iparűzési adó mellett az építmény -
adóból befolyt bevétel is jelentősen,
közel 17 százalékkal növekedett az azt
megelőző évihez képest. A 2014-ben
realizált kétmilliárd 956 millió forint
428 millióval több, mint a 2013-as
adat. Az építményadó növekedése
egyben a kereskedelmi, illetve az ipari
létesítmények bővülését is mutatja.

Bár a gépjárműadó-bevételnek
csak a negyven százaléka marad az
önkormányzatnál, azért érdemes ki-
térni arra is, hiszen itt is növekedés ta-

p a s z t a l h a t ó .
Míg 2013-ban
427 millió, ad-
dig 2014-ben
442 millió forint
folyt be az ön-
kormányzathoz.
Az idegenforgal-
miadó-bevétel
minimálisan ke-

vesebb az egy évvel korábbinál, 85 he-
lyett 82 millió forint érkezett be a kasz-
szába. Ez az összeg egyébként az ere-
detileg tervezettnél még így is 26 szá-
zalékkal magasabb.

Összességében elmondható, hogy a
2014. évi húsz és fél milliárdos adóbevé-
tel 3,17 milliárd forinttal, vagyis 18 szá-
zalékkal magasabb, mint a 2013-as. Bár
több adónem bevétele növekedett, a be-
vételi többlet túlnyomó részét az ipar -
űzési adó adja, ami már önmagában is
a gazdasági növekedést mutatja, ha
hozzátesszük az adómérték már emlí-
tett 10 százalékos csökkentését, a gaz-
dasági erősödés még szembetűnőbb. 

Az építményadóból
befolyt bevétel is
jelentôsen nôtt
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Olyan ország vagyunk, ahol
az elismerést is kettős taga-
dással fogalmazzuk meg. Gon-
doljunk csak a „nem semmi”
kifejezésre. Feltételezhetően
történelmi tapasztalataink
miatt óvakodunk az egyenes
elismerő jelzőktől, állapotha-
tározóktól. Most mi is ezt a
gyakorlatot követjük akkor,
amikor azt fogalmazzuk meg
kedves olvasóinknak az év
elején, hogy mit nem kívá-
nunk nekik.
Nem kívánunk kényszerű sem-
mittevést, alkalomhiányt az ön-
megvalósításra. Nem kívánunk
másnaposságot, hanem szaka-
datlan józanságot, kijózanodást
mindenkinek. Nem kívánunk
mosolytalan napokat, és azt
sem, hogy mások bennünket
kinevessenek.  Nem kívánunk
hótalan telet a kisgyerekeknek,
de hóviharokat sem a nyári gu-
mival autózóknak. Nem kívá-
nunk fagyos tavaszt, szikkasztó
nyarat, nem kívánjuk, hogy
gyerekeik külföldön találjanak
tartós munkát maguknak.
Nem kívánunk káoszt, demagó-
giát, nem kívánunk önpusztító
lépéseket. Nem kívánjuk má-
sok és önmagunk becsapását.
Nem kívánunk szégyent és má-
sok megszégyenítését, nem kí-
vánjuk, hogy másokat kelljen
irigyelnünk, legyünk mi ma-
gunk méltók az irigylésre.  Nem
kívánjuk, hogy ne legyünk kívá-
nósak és kívánatosak. Nem kí-
vánunk magányos öregséget és
kiábrándult ifjúkort. Nem kí-
vánjuk az életöröm forrásainak
az elapadását, nem kívánjuk,
hogy kiábránduljunk mások-
ból és önmagunkból. Nem kí-
vánunk egyszólamú minden-
napokat, nem kívánjuk, hogy
zsák teherként kelljen cipel-
nünk saját nehezedő sorsun-
kat. Nem kívánjuk, hogy hite-
leink fojtogassanak bennün-
ket, s nem kívánjuk, hogy az
emberi hitelességre gyűlölet
legyen a válasz. Nem kívá-
nunk boldog új évet, helyette
boldog emberöltőt kívánunk,
méltó életet, mindhalálig.

Gy. P.

Nem kívánunk

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor, mti

Nem aratott osztatlan sikert a
kormány újévi útravalója,
amelynek az egyik olvasata,
hogy január elsejétől az orszá-
gos mellé bevezették a megyei
autópálya-matricákat, a másik
viszont, hogy fizetőssé tették a
városokat elkerülő gyorsforgal-
mi útszakaszokat. Az új rendszer
rapid módon történő bevezeté-
sének útja nem sima, menet köz-
ben azért akadnak bukkanók. 

Két gombóc fagyi árával kell hozzájá-
rulni a költségvetéshez – többek kö-
zött ez is elhangzott a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium államtitkárának be-
szédében, amikor karácsony előtt a ki-
terjesztett útdíjról vitáztak a képviselők
a parlamentben. Bár Fónagy János az
elkerülő utak fizetőssé tétele ellen tilta-
kozóknak üzent ezzel a mondattal, az
autópályák megyei szakaszait haszná-
lók is erre a következtetésre jutottak.
Azaz, havi két gombóc fagyi áráért au-
tózhatnak a sztrádán például Győrből
Hegyeshalomba. A Szabadhegyen élő
Kovács Attila például napi szinten ingá-
zik Bécs mellett lévő munkahelyére.
Azt mondja, az
eddigi évi 42
ezer forint he-
lyett most öt -
ezerből meg-
ússza az autó-
pályadíjat. Ed-
dig ugyanis idő
alapú matricá-
kat lehetett csak kapni (heti – 10 na-
pos, havi, éves), amelyek az ország
egészére érvényesek voltak. Azaz Atti-
lának akkor is meg kellett vásárolni az
M3-asra vagy épp az M7-esre is jó
matricát, ha ő csak az M1-es Győr és

Hegyeshalom közötti szakaszát hasz-
nálta. A területi (megyei) matricákkal
jobban járnak azok is, akik Budapest
és Győr között autóztak sokat, hiszen
nekik elég négy megyei matricát válta-
niuk húszezer forintért, így még min-
dig feleannyiból ússzák meg a főváros-
ba ingázást, mint korábban. 

Rosszabbul járnak viszont azok,
akik csak helyben használják az autó-
pályák, illetve az autóutak városok mel-
letti szakaszait, mondjuk arra, hogy el-
kerüljék a forgalmas belvárost és gyor-
sabban érjenek munkába. Győr mel-
lett például ilyen az M19-es autóút,
amelyet sok győrszentiváni használ,
nekik néhány napja már kötelező a
matrica, ennek hiányában ugyanis
büntetnek: a pótdíj közel 15 ezer forint,
ám aki február végéig kiváltja a vinyet-
tát, annak csak az 1470 forintos eljárá-
si díjat kell megfizetnie. Az elkerülő sza-
kaszokat használókért emelt szót Bor-
kai Zsolt is az egyik országos napilap-
nak adott rövid interjújában, amikor
azt mondta, a ménfőcsanaki és a gyir-
móti városrész lakóit érinti hátrányo-
san az útdíj, innen ugyanis sokan jár-
nak dolgozni a városba, az ipari parkba
és az Audihoz. A polgármester hozzá-
tette, az a célja, hogy ne kelljen plusz-
ban fizetnie az ott élőknek a munkába

járásért. Raj-
ta kívül töb-
bek között a
székesfehér-
vári és a
szombathelyi
polgármes-
ter is meg-
szólalt útdíj-

ügyben. A kormányszóvivő egyébként
szerdán úgy nyilatkozott, a kabinet ja-
nuár végéig felülvizsgálja az útdíjrend-
szert az addigi működési tapasztala-
tok alapján. Valószínűleg lesz mit át-
gondolni, itt van például a Ferihegyi re-

pülőtérre vezető, fizetőssé tett út kér-
dése, itt csak egy nagyon rövid sza-
kasz érintett, ráadásul az Index.hu sze-
rint ez az egyetlen út a légikikötőhöz,
azaz a közlekedési infrastruktúrában
ez az út nem plusz-, hanem alapszol-
gáltatás. De nemcsak a fizetős – nem
fizetős szakaszok reálisabb és igazsá-
gosabb meghatározása, hanem az ér-
tékesítést kiszolgáló informatikai hát-
tér erősítése is téma lehet. A Nemzeti
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. rendszere
ugyanis a hírek szerint nehezen bírja a
nyomást. A szolgáltató adatai alapján
naponta 7-8 ezer matricát adnak el,
megyénk a legkeresettebbek között
van. Az országban egyébként 1500 ér-
tékesítési ponton lehet a matricák kö-
zött válogatni: a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatain, a
határátkelőknél meglévő viszonteladói
értékesítési pontokon, az ematrica.au-
topalya.hu weboldalon, valamint a vi-
szonteladók jelentős részénél, így a
Mol, Shell, Agip töltőállomásokon. Ezt
már csak azért is jó tudni, mert több
helyen nem egyértelmű, hogy adott
szakasz fő- vagy gyorsforgalmi útnak
számít-e, azaz előfordulhat, hogy anél-
kül hajtunk fizetős útszakaszra, hogy
észrevennénk, ilyenkor pedig nem árt
minél korábban korrigálni. 

Kerülô utak

Havi két gombóc fagyi 
áráért autózhatnak
a sztrádán

Középpontban a kibôvített útdíjrendszer
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Magasabb minimálbér, online
árukövetési rendszer, kevesebb
só a menzakosztban és adós-
ságfék – csak néhány címszó a
2015. január elsejével életbe lé-
pett új jogszabályok vagy tör-
vénymódosítások közül. Az
alábbiakban összeszedtük,
hogy milyen változásokról érde-
mes tudni az új év elején. 

Nôtt a minimálbér összege
Január elsejétől 105 ezer forint a

minimálbér, a garantált bérminimum
összege 122 ezer forint, a vállalkozási
szférának ajánlott béremelés mértéke
pedig 3-4 százalék. 

Dokumentálni kell az autóból
kibontott alkatrészeket
Januártól az autóbontóknak min-

den egyes kibontott alkatrészt doku-
mentálniuk kell – így módosította a
kormány a hulladékká vált gépjármű-
vekről szóló rendeletét. Korábban az
autóbontóknak mindössze a hulladék-
ká vált és a tulajdonosoktól átvett gép-
járművekről kellett nyilvántartást ve-
zetniük. A mostantól hatályos módo-
sítás ennél sokkal részletesebb nyil-
vántartást ír elő. A kiinduló előírás az,
hogy minden kibontott és eladásra
előkészített alkatrészről külön, napra-
kész nyilvántartást kell vezetni. Ebben
rögzíteni kell, hogy melyik – bontásra
átvett – járműből származik az alkat-
rész. Ehhez a bontási átvételi igazolás
számát kell megadni. A bontónak ezt
követően garantálnia kell azt, hogy a
bontott alkatrész – beépítve – alkal-
mas a közúti közlekedésre. Végül azt
kell rögzíteni a nyilvántartásba, hogy
a kibontott és megfelelő alkatrészt mi-
kor adta el a bontó cég.

Elindult az online
árukövetési rendszer 
Január elsejével elindult az online

árukövetési rendszer: minden vállal-
kozásnak a közúti szállításhoz kap-
csolódó adatokat egy központi elekt-
ronikus rendszerben kell rögzítenie
még a fuvarozás megkezdése előtt. A
hatóságok tapasztalatai szerint az ál-
talános forgalmi adóval összefüggő
visszaélések túlnyomórészt az Euró-
pai Közösségen belül folytatott keres-
kedelemben történnek. Ennek vissza-
szorítása érdekében döntött a kor-
mány az Elektronikus Közúti Árumoz-
gásokat Ellenőrző Rendszer (EKÁER)

Hoz is, visz is: mi változott az 
elindításáról, amellyel nyomon követ-
hetővé válik az áruk valós útja. A
Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) korábbi tájékoztatásaiban a
rendszer bevezetését azzal indokolta,
hogy annak célja a jogkövető piaci
szereplők pozíciójának erősítése, az
áruforgalom átláthatósága, a szállít-
mányok fiktív utaztatásának megaka-
dályozása, a gyakran az egészséget
is veszélyeztető élelmiszerekkel kap-
csolatos visszaélések kizárása, az
adóelkerülők kiszűrése. Az EKÁER
rendszerbe január 31-ig jelentkezhet-
nek be az ügyfélkapuval rendelkező
vállalkozások.

Változtak a közétkeztetés
szabályai 
Hatályba lépett a közétkeztetésről

szóló rendelet, amely részletesen sza-
bályozza a többi között az iskolai men-
zákon, kórházakban adandó ételek el-
készítését és tápanyagtartalmát.

A rendelet értelmében tilos egye-
bek mellett a szénsavas vagy cukro-
zott üdítő, valamint a magas zsírtartal-
mú húskészítmény felhasználása.
Rögzítették azt is, hogy a közétkezte-
tésben nem tehetnek az asztalra só-
és cukortartót, és előírták, hogy foko-
zatosan csökkenteni kell a napi bevitt
só mennyiségét. A jogszabályban sze-
repelnek az étrendtervezés szabályai
is, például, hogy az egymást követő
kétszer tíz élelmezési nap főétkezése-
iben egy ételsor csak egy alkalommal
fordulhat elő. Állati eredetű fehérjefor-
rást minden főétkezésnek, bölcsődei
étkeztetés esetén az egyik kisétkezés-
nek is tartalmaznia kell.

A felhasználási előírások, korláto-
zások és tilalmak szerint az italként kí-
nált tejhez nem adható cukor, és a tea
is csak meghatározott mértékben tar-
talmazhat hozzáadott cukrot. A szük-
séges folyadék az étkezések között
ivóvíz, illetve ásványvíz lehet. A rende-
let értelmében tejföl és tejszín kizáró-
lag ételkészítéshez használható fel,
bölcsődei étkeztetésben pedig nem
adhatnak bő zsiradékban sült ételt. A
közétkeztetésben nem lehet felhasz-
nálni sótartalmú ételport, leveskoc-
kát, ételízesítő krémeket, pasztákat
„állományjavításon vagy ételízesíté-
sen kívüli célra". Nem adható továbbá
30 százaléknál magasabb zsírtartal-
mú, a 15 évesnél fiatalabbak számára
23 százaléknál magasabb zsírtartal-
mú húskészítmény. Az 1–3 éves és a
4–6 éves korcsoportok számára készí-
tett ételekhez sertés- és baromfizsírt
sem lehet felhasználni.

Az átmeneti rendelkezések között
szerepel, hogy a közétkeztetésben a
napi bevitt sómennyiséget 2020-ig az
előző évi mennyiséghez képest – a kü-
lönböző célértékek eléréséig – leg-
alább 10 százalékkal kell csökkenteni.

Bôvülnek és megújulnak
a KRESZ-vizsgakérdések
Megújítja és bővíti a KRESZ-vizs-

gakérdéseket a Közúti Gépjármű-köz-
lekedési Hivatal, a januárban vizsgá-
zók már az új kérdésekkel találkozhat-
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nak. Érsek István, a Közúti Gép-
jármű-közlekedési Hivatal veze-
tője korábban elmondta: január-
tól a KRESZ-vizsgát letenni szán-
dékozók a korábbinál sokkal
több kérdést tartalmazó kérdés-

bankból kapnak feladatokat, és
tartalmilag is megújulnak a vizs-
gakérdések, igazodva a techno-
lógiai változásokhoz.

A megújult vizsgával azt sze-
retné elérni a hivatal, hogy az el-
méleti képzéssel a vizsgázni szán-
dékozó ténylegesen szert tegyen
a közlekedési ismeretekre, felké-
szülten kerüljön ki a forgalomba,
és ezzel javuljon a közlekedésbiz-
tonság – emelte ki. Érsek István
emlékeztetett: uniós célkitűzés,
hogy a következő hat évben öt-
ven százalékkal csökkenjen a köz-
úti balesetek száma. Ha tartósan
akarjuk fejleszteni a közlekedés-
biztonságot, akkor a képzésbe
kell invesztálni – mutatott rá. A
szakember úgy vélekedett: mivel
a tananyag nem változott, aki ala-
posan felkészült, annak nem fog-
nak gondot okozni az új kérdések
sem. A megújult kérdésanyag el-
érhető az edukresz.hu/vizsgaker-
desek honlapon.

Hatályos az adósságfék-
szabályozás
Januártól hatályos a Magyar

Nemzeti Bank (MNB) új adósság-
fék-szabályozása, amelynek cél-
ja, hogy megakadályozza a ház-
tartások túlzott eladósodását és
a devizahitelezés újbóli felfutását.
A jegybank rendelete két új fogal-
mat vezet be: a jövedelemará-
nyos törlesztőrészlet-mutatót
(JTM) és a hitelfedezeti mutatót
(HFM). A szabályozás lényege,
hogy 2015. január 1. után min-
den 200 ezer forintot meghaladó
forinthitel felvételekor vizsgálni
kell, hogy a törlesztőrészlet nem
haladja meg a leendő adós iga-
zolt, legális nettó jövedelmének
az 50 százalékát, a magas (havi
400 ezer forintot meghaladó) jö-
vedelmű ügyfelek esetében a 60
százalékot. A devizahiteleknél
sokkal szigorúbb a szabály: a
JTM felső korlátja euróban fel-
vett hitel esetén 25 (a magas jö-
vedelműeknél 30) százalék,
egyéb devizában felvett hitel ese-
tén 10, illetve 15 százalék. 

A hitelfedezeti mutató (HFM)
a fedezett hiteleknél – ilyenek
például a jelzáloghitelek – a fede-
zet (lakásérték) arányában korlá-
tozza a felvehető hitel nagyságát.
A hitelfedezeti arányoknál alap-
vetően a jelenleg hatályos előírá-
sokat vette át az MNB: a jelzálog-

hiteleknél forintban 80, euróban
50, egyéb devizában 35 százalék,
a gépjárműhiteleknél ugyanez
rendre 75, 45, illetve 30 százalék.
Az MNB hangsúlyozta, hogy az
új rendelkezések – a korábbi sza-
bályozáshoz hasonlóan – gyakor-
latilag szinte teljesen ellehetetle-
nítik a devizahitelek újbóli elterje-
dését. 

Változik a magánszemélyek
adózása 
Jelentősen átalakul a nem

pénzben adott juttatások adózá-
sa. A munkáltató béren kívüli jut-
tatásokat (például Erzsébet-utal-
vány, helyi bérlet) 500 ezer forint
helyett csak évi 200 ezer forintig
adhat a jelenlegi 35,7 százalékos
közteher mellett, az e feletti rész
terhelése 51,17 százalék lesz.
Ugyanakkor SZÉP-kártya formá-
jában a 200 ezer forintos keret-
összeg felett is megmarad az ala-
csonyabb adóterhelés évi 450
ezer forintig. A 2014. december
31. után kötendő házasságoknál
a párok együttesen havi 31.250
forinttal csökkenthetik adóalap-
jukat – elegendő az egyik félnek
első házasnak lenni –, ami havi
5000 forint adómegtakarítást je-
lent számukra. Az első házasok
adóalap-kedvezményét a házas-
ságkötés hónapját követő hó-
naptól 24 hónapig, de legfeljebb
a gyermekek után járó családi
adóalap-kedvezményre való jo-
gosultság hónapjáig lehet érvé-
nyesíteni. A két eltartottat nevelő
családoknál a családi kedvez-
mény mértéke 2016-tól 2019-ig
kétszeresére emelkedik. Az ösz-
szevont adóalapot csökkentő
kedvezmény havi összege tehát
jövőre még 62.500 forint lesz,
2016-tól azonban évente 15.625
forinttal – ez havi 2500 forint adó-
megtakarítás – nő, így 2016-ban
gyermekenként havonta már
78.125 forint adóalap-kedvez-
ményt lehet érvényesíteni.

Pontosították a nyugdíjbizto-
sítás fogalmát is. A jövőben csu-
pán az olyan biztosítások tekint-
hetők nyugdíjbiztosításnak, ame-
lyek a törvény által felsorolt négy
kockázati elemet (halál, egész-
ségkárosodás, nyugdíjba vonu-
lás, nyugdíjkorhatár elérése)
együttesen tartalmazzák, és eze-
ken kívül a biztosítás más kocká-
zatra nem terjed ki.
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A járműgyártásban három mű-
szakban, hét napban dolgozunk,
szombaton  és vasárnap éjszakai
műszakban is gyártunk autókat.
A 2014-es évben több mint 130
ezer autó hagyta el a győri szere-
lősorokat. Ez munkatársaink ru-
galmassága, készenlétük, szor-
galmuk nélkül elképzelhetetlen
lenne – nyilatkozta évet értékelő
interjújában Thomas Faustmann,
a győri Audi Hungaria Motor Kft.
ügyvezetésének elnöke. 

Faustmann úr, először is gratulá-
lok, pár hete értesültünk arról,
hogy meghosszabbították szer-
ződését az Audi Hungaria Motor
Kft.-nél, ahol több mint tíz éve az
ügyvezetés elnöke. Ennyire jól
érzi magát Magyarországon?

Ha nem érezném jól magam, nem
hosszabbítottam volna meg a szerző-
dést. Sőt, nem csak a vállalaton belül
érzem jól magam, hanem azon kívül
is. Most gondoltam bele, mennyi min-
dent tettünk a városban is. Az Audi
Hungaria Iskola alapkövét tavaly tet-
tük le, az egyetemen újabb tanszéket
alapítottunk, új járműfejlesztési labort
is létrehoztunk, és közben kaptam
egy díszdoktori címet is az egyetem-
től. A sort folytathatnám, de talán ez
is megfelelően illusztrálja, hogy meny-
nyi mindent teszünk, s hogy mun-
kánknak beérik a gyümölcse.

Ilyenkor szinte kötelező felten-
ni a kérdést, milyen volt az 2014-
es év az Audi Hungariánál?

Nagyon sikeres esztendőt zár-
tunk. Rekordot értünk el a motor-
gyártásban éppúgy, mint a jármű -
gyártásában. Keményen dolgoz-
tunk, de meg is lett az eredménye.
Az elmúlt évet az A3 Cabriolet-vel
kezdtük, majd jött a TT Coupé, s
megkezdtük  a TT Roadster sorozat-
gyártását is. A közelmúltban ameri-
kai szakemberek jártak itt Los Ange-
lesből, New Yorkból, s méltatták a
tevékenységünket, ami büszkeség-
gel tölt el minket. 

Vezetése alatt a győri Audi a
világ legnagyobb motorgyára
lett. Sikerült ezt a címet 2014-
ben is megőrizni?

A világ legnagyobb motorgyárának
lenni megtisztelő, azt azonban csak
úgy tudjuk elérni, ha folyamatosan fej-
lődünk és eleget teszünk a kihívások-
nak. Önmagában a nagyság nem ele-
gendő, jónak, kiválónak kell lenni, s
ezt is szeretnénk megőrizni. A kérdé-
sére határozott igennel válaszolhatok,
2014-ben is mi voltunk és mi marad-
tunk a világ legnagyobb motorgyára. 

Mindig az évi kétmilliós da-
rabszám közelében járnak. Sike-
rült áttörni ezt a lélektaninak
számító határt?

A világ állandóan a számok körül
forog, a lényeg azonban sokkal in-
kább az, hogy kiválót alkotunk és sok
embernek adunk munkát. Annyit el-
mondhatok, év végéig többet
gyártottunk, mint az azt meg-
előző évben és rekordot is fel-
állítottunk. 

Hogyan alakult a jár -
műgyártás? Amikor Or-
bán Viktor itt járt önök-
nél a TT Roadster soro-
zatgyártás megindítá-
sakor, azt mondták, há-
rom műszakban, teljes
kapacitással termel-
nek. Így van most is?

Három műszakban, hét
napban dolgozunk, szom-
baton  és vasárnap éjszakai
műszakban is gyártunk au-
tókat. A 2014-es évben
több mint 130 ezer autó
hagyta el a győri szerelő-
sorokat. Ez munkatársa-
ink rugalmassága, készen-
létük, szorgalmuk nélkül
elképzelhetetlen lenne.

Terveznek új modellt
2015-ben?

Ilyen gyorsan azért nem
megy. Öt héttel ezelőtt kezd-
tük meg az új modellünk, a TT
Roadster sorozatgyártását.
Sok a megrendelésünk a szer-
számgyárban, ahol most éppen
a Lamborghini Hurácan karosszé-
riaelemei készülnek az igényelt
mennyiségben. Ez egy nagyszerű au-
tó, karosszériaelemeinek legyártásához
speciális felkészültség kell, ide nagyon
finom kézzel megáldott szakemberek
kellenek. Az olvasóknak azt üzenem, aki
jó szakmával rendelkezik, jelentkezzen
hozzánk, együtt sikeresek leszünk. 

2014-ben is a gyôri Audi maradt
a világ legnagyobb motorgyára

Interjú Thomas Faustmann-nal, az Audi Hungaria ügyvezetésének elnökével,
aki ismét hosszabbított Magyarországon
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szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Új szabályok szerint igényelhetőek január elsejétől
a lakossági parkolóbérletek Győrben. A jogosultság
részletes dokumentálása a Belvárosban lakók érde-
keit szolgálja. Hiszen azok, akik jogosulatlanul jut-
nának kedvezményes árú lakossági bérlethez, ép-
pen tőlük vennék el az amúgy is szűkösen rendelke-
zésre álló parkolóhelyeket. A fizetőparkoló-hálóza-
tot üzemeltető Győr-Szol Zrt. az év elején aktuális
lakossági parkolási bérlet értékesítésekor már az új
szabályokat alkalmazza. 

A rendszám-
hoz kötött lakos-
sági parkolóbér-
let kiváltásához
az igazolványo-
kat és dokumen-
tumokat egyszer-
re és egy időben,
a bérlet váltásakor szükséges bemutatni. Legyen ná-
lunk személyi azonosításra alkalmas fényképes ha-
tósági igazolvány – pl.: új típusú személyi igazolvány
lakcímkártyával vagy régi típusú személyi igazolvány,
vagy vezetői engedély lakcímkártyával, vagy útlevél
lakcímkártyával. Az előbbi módozatok valamelyike ál-
tal igazolt állandó vagy ideiglenes lakcímnek a fize-
tőparkoló-hálózatba kell esnie. Szükség van még
ugyanerre a címre szóló tulajdoni lapra vagy a lakás-
használatra való jogosultságot igazoló dokumentum-
ra – pl.: bérleti szerződés, szívességi lakáshasználati
szerződés stb. Újdonság, hogy a bérletváltáshoz

PARKOLÓ HIRDETÉS

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy a cég
hulladékszállítási működési te-
rületén az ügyfelek a január ele-
jén kiküldésre kerülő számla ne-
gyedik oldalán találják a népsze-
rű hulladéknaptárt. A kisokos-
ból mindenki megtudhatja,
hogy a saját címén mikor aktuá-

lisak a hulladékgyűjtő edények
ürítési napjai. 

Érdemes tehát a GYHG
Nonprofit Kft.-től érkező januá-
ri számlát kicsomagolni, és a
második lap hátoldalát meg-
nézni, mert a negyedéves hul-
ladéknaptárt ide fogják rá-
nyomtatni. A következő negyed -

éves hulladéknaptárt a további
számlákkal küldi majd a szol-
gáltató. 

Társasházaknál az új hulladék-
naptárt az ürítési értesítővel
együtt kapják meg a közös képvi-
selők. A hulladéknaptár interne-
tes változata a www.gyhg.hu
weboldalon érhető el.

Hulladéknaptár a számlán

Tudnivalók
parkolási

bérletváltáshoz

szükséges dokumentumokat – szerződés, nyilatko-
zat – teljes bizonyítóerejű magánokiratként kell be-
nyújtani. Ennek megfelel, ha az iratot két tanú aláírja
vagy ügyvéd ellenjegyzi, ugyanakkor az említett la-
káshasználati szerződést közokiratba is lehet foglalni.
A parkolási bérlet kiváltásához az érvényes forgalmi
engedélyre is szükség van. Ha a forgalmi engedély
nem a bérletigénylő nevére szól, akkor a gépjármű
használatát is teljes bizonyítóerejű magánokiratba
foglalt kölcsönadási, bérleti vagy használati enge-
déllyel szükséges igazolni. 

Amennyiben nem a lakás tulajdonosa kívánja a
bérletet megváltani, úgy az igénylő a kérelem be-

nyújtásakor a tulajdonos lemondó
nyilatkozatát is köteles csatolni. Par-
kolóbérlet megváltása során megha-
talmazással is el lehet járni, a szabá-
lyok ebben az esetben is ugyanazok.

A bérletet kiadó Győr-Szol-alkal-
mazottak minden dokumentumról
másolatot készítenek, emiatt a szol-

gáltató az ügyfelek türelmét és megértését kéri. A
tavaly megváltott övezeti parkolási bérletek 2015.
január 10-ig, a lakossági parkolási bérletek 2015.
január 20-ig érvényesek. 

A 2015-ös lakossági parkolási bérletek árusí-
tása a Győr-Szol Zrt. Jókai úti ügyfélszolgálati iro-
dájában történik. Nyitva tartás: hétfőn, kedden és
szerdán 8 és 16 óra között, csütörtökön 7 és 19
óra között, pénteken 8 és 14 óra között. A pénztár
fél órával hamarabb zár. A parkolással kapcsola-
tos információk a www.gyorszol.hu weboldalon is
olvashatóak.

A lakossági parkolási
bérletek január 20-ig
érvényesek
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HIRDETÉS  KULTÚRA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Az egész közgyűlés pozitívan fogadta Győr 2020-
ig szóló kulturális koncepcióját, melyet a múlt év
utolsó ülésén, december 19-én fogadott el a tes-
tület: a tervezet többek között a színház, illetve
az épület előtti tér felújítását, a Vaskakas Báb-
színház új otthonba költözését, és a fiatalok kul-
turális életbe történő szélesebb körű bevonását
tartalmazza. 

Az öt évre szóló stratégia számos intézményfej-
lesztési elemre kiterjed, melyek közül prioritást ka-
pott az egy évtizede halasztott Győri Nemzeti
Színház és a II. János Pál tér teljes felújítása, hi-
szen bár az önkormányzat minden évben támo-
gatja a legsürgetőbb feladatok megvalósítását, a
teljes körű renoválást nem lehet kikerülni. A nagy-
szabású beruházás azonban állami támogatás
nélkül továbbra sem valósítható meg, a forrásokat
keresik. Az épület és környezetének tervezett re-
konstrukciójával lehetőség nyílik, hogy a II. János
Pál tér a Széchenyi és a Dunakapu térrel számos
európai példát követve összehangolt rendezvény-
térként szolgálja a kiemelt szabadtéri kulturális
programok megrendezését.

Elfogadták a 2020-ig szóló kulturális koncepciót

Rendezôi változat

A Gyermekek Háza épületének felújítása, vala-
mint egy korszerű, színvonalas bábszínházi játszó-
hely kialakítása egy másik épületben a közeljövő-
ben ugyancsak esedékes feladat. A tervek szerint
az Aradi vértanúk úti intézmény Generációk Háza-
ként szolgálna tovább, s a 6–14 éves korosztályon
túli korcsoportokat is befogadná. A létesítmény
200 négyzetméter alapterületű pincéjének felújítá-
sával megvalósíthatóvá válhat egy olyan ifjúsági
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KULTÚRA HIRDETÉS

Jegyek kaphatók a jegy.hu online hálózatán, a Győr+ Pavilonban,
valamint a Tourinform Látogatóközpontban.

• Karbantartási és munkavédelmi 
termékek értékesítésében a területi
üzletkötôk munkájának támogatása

• Ajánlatkérések feldolgozása,  
ajánlatok adása

• Vevôi megrendelések fogadása, 
feldolgozása, rendelések visszaigazolása, 

• A rendelések teljesítésének nyomon 
követése, számlázás, egyéb bizonylatok 
kiállítása 

• Kapcsolattartás a vevôkkel telefonon, 
emailben

• Technikai információk, mûszaki adatok 
továbbítása a vevôk felé 

• Mûszaki és kereskedelmi
vevôszolgálat

Európa piacvezetőműszaki-karbantartási termékek kereskedelmével foglalkozó
magyarországi leányvállalata a következő pozícióra keres munkatársat:

Pozíció: VEVÔSZOLGÁLATI KOORDINÁTOR
Munkavégzés helye: Gyôr

Feladatkör

• Szakirányú felsôfokú végzettség — 
gazdasági és/vagy mûszaki fôiskolai 
vagy egyetemi diploma

• A karbantartási és munkavédelmi 
termékek piacának ismerete elônyt jelent

• Vevôkiszolgálásban szerzett minimum 
3 éves tapasztalat 

• Vevôközpontú gondolkodásmód, 
proaktív kommunikáció írásban
és szóban is

• Felhasználói szintû számítógépes 
ismeretek

• Képes mind az önálló, mind 
a csapatban történô munkavégzésre 

• Precíz, megbízható munkavégzés
• Angol nyelvtudás elôny

Az Önéletrajzokat az allas@gyorplusz.hu email címre várjuk, 
a tárgyban a „Vevôszolgálati koordinátor” jeligét kell feltüntetni.

Elvárások

Amit kínálunk

• Stabil hátterû nemzetközi vállalat
• Folyamatos szakmai és személyes fejlôdési lehetôség
• Versenyképes jövedelem 
• Mobiltelefon, laptop

klub, találkozóhely kialakítása, amely korosztály
specifikus művelődési programok és humánszol-
gáltatások – például albérlet és munkalehetőség
közvetítése, tájékoztató külföldi tanulmányutakról,
pályázatokról – helye lehetne.

Az épületben működő Vaskakas Bábszínház pe-
dig máshová költözne: a társulat vezetése javaslatot
tett a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ ön-
kormányzati tulajdonba vétele esetén, annak épü-

letében egy „ifjúsági kulturális találkozóhelynek”, a
Vaskakas Művészeti Központnak kialakítására,
mely a győri fiatalok művelődésének otthona lehet-
ne. A kulturális centrum a színház, az iskola és a mű-
velődési ház funkcióit egyesítené.

A fiatalokat szolgálná felújítás után a Teleki utcai
Rómer-ház is, mely újból közösségi térként működ-
hetne, befogadva a legkülönbözőbb művészeti mű-
fajok és irányzatok képviselőit.

A leírtakból is kiderül, az elfogadott koncepció
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy bővüljön a szabad-
idős kínálat az ifjúság számára, és a kulturális intéz-
mények is vizsgálják az önkormányzattal karöltve a
fiatalok igényeit, törekednek az ifjúsági rétegkultú-
rák kibontakozási lehetőségeinek megteremtésére.

A tervezetben további fontos intézményi fej-
lesztésként említik a Széchenyi téri Apátúr-ház
felújítását – belső udvarának lefedésével korhű,
a barokk kor hangulatát megidéző közönségtér
valósítható meg. Az épület belső tere művészeti
előadások megrendezéséhez nyújthat páratlanul
esztétikus, igényes környezetet.  A koncepció
szól többek között még a Bécsi kapu tér és a Vi-

rágpiac felújításáról, funkcióbővítéséről és a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
komplex funkcióbővítő felújításáról is. Kitér az
„ifiház” ügyére is: a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és az egykori Vasas Művelődési Ház épüle-
teinek műszaki állapota egyelőre nem teszi lehe-
tővé közösségi célú használatukat. Az ifiház a
decemberi közgyűlésen is szóba került, ennek
kapcsán Borkai Zsolt polgármester elmondta:
még nincs meg minden információ a döntéshez,
hogy le kell-e bontani vagy sem. Kérdőíves köz-
vélemény-kutatást folytatnak az ügyben, és hoz-
zátette, jó volna, ha nem a politika küzdőterére
kerülne a szakmai kérdés. 

A 2020-ig tartó tervezet egy modern nagyvá-
ros kulturális jövőképét vázolja, melyben termé-
szetesen fontos szerepet kapnak a kulturális élet
alappilléreinek számító társulatok; a már emlí-
tetteken túl a világhírű Győri Balett és a Győri
Filharmonikus Zenekar további támogatása és
fejlődése.

A város Négy Évszak Fesztiválja pedig a hagyo-
mányokhoz híven, magas színvonalon az egész
évet átfogó gazdag kulturális programokat kínál a
városban lakóknak és a látogatóknak egyaránt a
jövőben is. A városi szinten összehangolt kulturá-
lis, idegenforgalmi, sport- és városmarketing
együttműködésének is köszönhetően, egyre töb-
ben érkeznek Győrbe. Az elkövetkező időszakban
pedig újabb lehetőségek nyílnak a kulturális prog-
ramok és fesztiválok számára, elsősorban az új
rendezvényhelyszín, a Dunakapu tér használatba-
vételével, és a programok palettáját az Audi Aréna
is színesíteni fogja.

A fiatalokat szolgálná
a felújítás után a Teleki utcai 
Rómer-ház is
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Meglepetéssel kezdődött a Jé-
zus Krisztus szupersztár de -
cember 21-i premier előadása.
Forgács Péter színházigazgató
lépett ugyanis a színpadra és
bejelentette, hogy dr. Vasas Ist-
ván, a Kardirex Egészségügyi
Központ főigazgatója díjat ala-
pított, mellyel a teátrum legki-
emelkedőbb művészi teljesít-
ményét nyújtó színészeit kíván-
ja elismerni. 
Dr. Vasas István a színpadra lép-
ve elmondta, a kuratórium dön-
tése szerint a Kardirex-díj 2014.
évi kitüntetettje Csankó Zoltán
színművész. A díjazott Figaro
házassága-beli jelmezében lé-
pett színpadra, hiszen nem sok-
kal korábban tudta meg maga
is az örömteli hírt. A rá jellemző
szerénységgel a Jézus Krisztus
szupersztár produkciót méltat-
va vette át a díjat a főigazgatótól.
A közönség, valamint a színész-
társak a színfalak mögött vas-
tapssal díjazták. 

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Igazi operaházi évadkezdést tudhat
maga mögött a Győri Nemzeti Szín-
ház énekkara, hiszen a közelmúltban
Szombathelyre utazott az együttes,
ahol a Szombathelyi Szimfonikus Ze-
nekar felkérésére, Petró János vezény-
letével Pietro Mascagni: Parasztbe-
csület, valamint Ruggero Leoncavallo:
Bajazzók című operáját adták elő. A
Bartók Terem közönsége ünnepelte a
nagyszerűen éneklő vegyes kart és a
kiváló szólistákat, utóbbiak sikeréből

az énekkar tenor szólamának művé-
sze, Forró Attila is megérdemelten ve-
hette ki részét. A két művet hat évvel
ezelőtt a győri közönség is hallhatta
magyarul, most mindössze egy hó-
nap állt rendelkezésre feleleveníteni
őket eredeti, olasz nyelven. Ez az „új-
ratanulás“, különösen a rendkívül bo-
nyolult és összetett Bajazzók-kar-
anyag, a szokatlan nyelvi fordulatokkal
telített, még az olasz nyelven könnyen
olvasó, gyakorlott énekeseket is pró-
bára tévő szöveg feszített próbafolya-
matot követelt – mondta lapunknak
Balogh Eszter. A karigazgató azonban
hozzátette, a 40 fős, professzionális

Meglepetés
díj Csankó
Zoltánnak

szinten megszólaló énekkar elsöprő
erejű előadásának zajos sikere és a
szakmai elismerés minden fáradsá-
gért bőven kárpótolta a művészeket.
Balogh Eszter munkáját nagyban se-
gítette tanácsaival és kiváló zongora-
játékával a korrepetitor, a műveket ko-
rábban betanító nyugalmazott kar-
igazgató, Gál Anikó. 

Az énekkar a Győri Filharmonikus
Zenekar felkérésére is színpadra lé-
pett. Rossini: A sevillai borbély című
operájának énekkari szólamait szólal-
tatta meg az együttes, szintén nagy
sikerrel, ugyancsak olasz nyelven. A

vígopera eredetileg kisebb férfikart
igényel, de az azóta elterjedt, elsősor-
ban német nyelvterületen meghono-
sodott hagyomány szerint a finálé kó-
rusában hölgyek is részt vettek. A fér-
fikar számára a rendkívül mutatós
kezdő jelenet, valamint az I. felvonás
záró együttese nyújtott igazi kihívást;

bemutatni az egységes, erőteljes, ám
ízléses férfikari hangzást. A hajnalban
„sotto voce”, szinte suttogva szerená-
dozók visszafogott énekétől a kapun
zörgető őrség ellentmondást nem tű-
rő, érces zengéséig széles skálán mu-
tatták be azt a vokális kultúrát, amely
bármelyik operaszínpadon megállná
a helyét. Az imponáló megszólalást
koronázta meg a társuló szoprán és
alt szólam, fényével igazi örömzenélés-
sé emelve a vígopera fináléját. Szücs
Péter Pál, az énekkar bariton művésze
Fiorello, valamint az Őrtiszt szerepében
– ez utóbbit megbetegedett kollégája

helyett beugrással éne-
kelve – méltó társa volt a
kiváló szólistáknak. A si-
keres előadás nagysze-
rű segítője volt a próbá-
kon közreműködő Med-
veczky Szabolcs zongo-
ra-korrepetitor.

A három opera nagy sikerű elő-
adásaiban számos győri és Győr kör-
nyéki operabarát, kórusénekes is
részt vett. Az énekkar megszólalásá-
ból oroszlánrészt vállaló külső kórus-
tagok évtizedek óta egyenrangú tár-
sai a színházi énekkari művészeknek
– mutatott rá a karigazgató.

A külsô kórustagok
egyenrangú társai
a színházi énekkari
mûvészeknek
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szerző: farkas mónika
fotó: gy. p.

Különleges programmal várja a zenebará-
tokat és -értőket a Győri Filharmonikus Ze-
nekar január 16-án. A Sándor János bérlet
idei első koncertjének kínálata a francia ké-
ső romantika nagy mestere, Cézar Franck
szimfonikus költeménye, Bartók Béla leg-
szebb, 3. zongoraversenye, illetve Brahms
g-moll zongoranégyesének Schönberg-
hangszerelése.  

Gilbert Varga a győri zenekar visszajáró vendég kar-
mestere, és nemcsak a győri születésű édesapja, a
világhírű hegedűművész és karmester Varga Tibor
jogán. Kiválóságát bizonyítja, hogy most is egy
rendkívül izgalmas műsort fog dirigálni. A Sándor
János-bérlet idei első zenei programját Berkes Kál-
mán művészeti vezető két szóval jellemezte: ez nem
más, mint a romantika és a partnerség. 

Magyarázattal pedig már a Toulouse-ban élő
Gilbert Varga szolgál, aki kérdésünkre elmondta,
hogy a január 16-i zenei program számára is kihí-
vás, hiszen Franck művét nem ismerte, ellenben

KONCERT HIRDETÉS

www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás: Sátoros uszoda szombatonként
8 óra, 8.45, 9.30. Indul: jan. 10., 17.

Beiratkozás: január 9-én 15–17 óráig a Sátoros uszodában

06-70/947-9409
Kovács Alíz

Úszásoktatás, kondicionáló úszás,
gyógyúszás, edzés óvodások, gyermekek,
diákok és felnőttek számára
Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–19 óráig
Indul: jan. 12.; 19.

Magyar Vilmos Uszoda
(GYÁÉV):
kedd, csütörtök:16–17 óráig
Indul: jan. 13.; 20.

Felnőtt oktatás, edzés:
Sátoros uszoda
hétfő, szerda, péntek:
19–20 óráig.
Indul: jan. 12., 19.

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc

Jelentkezés,
érdeklődés:

Az ELSŐ
alkalommindenkinekINGYENES!

A

jelentk
ezés

folyam
atos
!!!

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök: 17–19 óráig
Indul: jan. 13.; 20.
hétfő-szerda-péntek
17.30–18.30 óráig
Indul: jan. 12., 19.

Tisztelt Szülők!
Sok szeretettel meghívjuk a 2015–2016 tanévben tanulmányai-
kat megkezdő gyerekek szüleit 2015. január 14-én 8 órakor
kezdődő nyílt napra a győri Gárdonyi Géza Általános Isko-
lába (9024 Győr, Baross Gábor út 49.). Megismerhetik a leendő
első osztályos tanító néniket és betekintést nyerhetnek az is-
kolánkban folyó munkába. Ezt követően rövid tájékoztatást
tartunk az érdeklődőknek.

Tisztelettel:
Szalai Ferenc
intézményvezető

Romantika és partnerség:
ismét a Richter Teremben dirigál
Gilbert Varga
Bartók csodálatos zongoraversenyeit sokszor ját-
szotta már a nagyokkal: Ránki Dezső és Kocsis
Zoltán zongoraművészekkel. Így hát most kíván-
csian várja a tehetséges és intelligens Ránki Fü-
löp bemutatkozását, Bartók 3. zongoraversenyé-
vel. A két művész ismeri egymást, dolgoztak már
együtt Portugáliában. Gilbert Varga kiemeli, fon-
tosnak tartja, hogy ezen a januári koncerten a
partnerség jegyében, a generációk egymást erő-
sítve jelenjenek meg a színpadon. 

A zenei program
utolsó mesterművével
kapcsolatban a Fran-
ciaországban élő vi-
lághírű karmester el-
mondta, Brahms zon-
goranégyesét leg-
alább tizenötször diri-
gálta már a világban,
és a kamaramű, melyet Schönberg írt át nagy-
zenekarra, nagyon virtuóz és sokkal nehezebb,
mint egy Brahms-szimfónia. De ahogy Gilbert
Varga karmester elmondta, biztos abban, hogy
e zenei kihívásnak a győri zenekar teljes egészé-
ben eleget tesz. 

A folytatásban is az együttest méltatja a ven-
dég karmester, megemlíti, hogy  évekkel ez-
előtt, amikor a győriekkel együtt dolgoztak,
nagy élmény volt számára Sztravinszkij Petrus-
kája.  Ezt követően a karmester ugyanezt a mű-
vet már egy világhírű külföldi zenekarral készí-
tette elő. Mérföldkő volt számára a felismerés,
hogy a győriek Sztravinszkij csodálatos művét
tízszer jobban interpretálták, mint a külföldi
nagynevű zenekar. „Sokszor – mint mondja Gil-

bert Varga – a hír-
név nem mindig
egyenesen arányos
a kivételes és szín-
vonalas zenei pro-
dukciókkal. De a
győri zenekar nyu-
godt szívvel sorol-
ható a világhírű

együttesek sorába” – zárja telefonbeszélgeté-
sünket a világhírű karmester, akit hamarosan
városunkban köszönthetünk, és aki boldogan
keresi fel újra az egykori nagyszülői házat a Ki-
rály utcában. Hiszen Gilbert Varga Győrött is
otthon érzi magát. 

A gyôri zenekar nyugodt
szívvel sorolható a világhírû
együttesek sorába
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HIRDETÉS  NEMZETISÉGEK

Október derekán közel másfél száz
győri polgár kívánt városi lengyel ön-
kormányzatot választani, a nemzetisé-
gi listára feliratkozók a Pilsudski Tör-
ténelmi Társaság és a Jan Sobieski
Egyesület jelöltjeire adhatták le voksu-
kat. A civil szervezetek békés vetélke-
dése döntetlen körüli eredményt ho-
zott, az új, háromtagú önkormányzati
testületben a társaság és az egyesü-
let is képviselteti magát. Kollár János,
Szomszéd Imre és Baló Joanna öt
évig vezethetik a lengyel gyökerű győ-
ri polgárok közösségét.

Kollár János, az önkormányzat elnö-
ke a városban élő lengyelek és lengyel-
barátok aktiválását tekinti az első számú
feladatnak. A program egy valódi kis
Lengyelországgá tenné az önkormány-
zat kiváló adottságú, belvárosi klubját.
Már megkezdődött egy jövő évi projekt
előkészítése is, a Lengyelországot nép-
szerűsítő ismeretterjesztő előadás-so-
rozatot a jelek szerint örömmel fogadják
a győri középiskolák.           

Az elnök elmondta, a 2006-os,
úgynevezett Győri Nyilatkozat óta a
város szimbóluma a két nép közötti
barátságnak, ez a nyilatkozat hívta
életre többek között a Magyar–Len-
gyel Barátság Napja elnevezésű ren-

Nemzetiségek Gyôrben: a lengyelek
dezvényt is. A győri nemzetiségi ön-
kormányzat a tizedik évfordulón,
2016-ban Győrt szeretné látni a két
országra szóló barátságnap házigaz-
dájának szerepében. A rendezés jogát
akkor kapjuk meg, ha azt 2015 márci-
usában, a katowicei fesztiválon kérjük. 

Idén ősz-
szel a Pil-
sudski Törté-
nelmi Társa-
ság szervezé-
sében len-
gyel kapcso-
latokat ápoló
magyar civil szervezetek tanácskoz-
tak a győri Városházán. Kollár János
rájuk is számít, amikor a város egy ré-
gi, jeles eseményét kívánja újjáélesz-
teni. A Lengyel ősz barátaink függet-
lenségi napjához kötődne, legfőbb att -
rakciója a tervek szerint egy zenés-jel-
mezes belvárosi felvonulás lesz. 

A két nép barátsága régi keletű,
már a honfoglaló magyarokkal érkez-
tek lengyelek a Kárpát-medencébe, s
a két királyság évszázadokon át köz-
vetlen szomszédságban élt, nemegy-
szer közös uralkodó alatt. Kollár János
a közös történelemre alapozott, a
nagyszabású program terveiről is be-

szélt lapunknak, a szervezők Szent
László Győrben gyújtott fényét juttat-
nák el minden olyan településre,
amely szerepet játszott a lovagkirály
életében. Szent László Lengyelország-

ban született, Zágrábban alapított
püspökséget, Nyitrán halt meg, Vára-
don helyezték örök nyugalomba. A
láng a herma kápolnájában gyulladna
fel, Győrből indulna útnak. 

Valódi kis Lengyelországgá
tenné az önkormányzat
belvárosi klubját

Egyedi-, világszabadalommal védett technológián alapuló
zsirbontás, végleges orvosesztétikai zsíreltávolítás
és bôrfeszesítés. Kezelések végén akár 15 cm körtérfogat
csökkenés plasztikai beavatkozás nélkül. Rendkívül
hatékony bôrfeszesítési eljárás a stria- és cellulitisz ellen is.

VÉGLEGES orvos-esztétikai zsírbontás
zsíreltávolítás és bôrfeszesítés Gyôrben,
a MediShape Esztétikai Szalonban!

Érdeklôdjön kezeléseinkrôl! 
• ultrahangos végleges zsírbontás • alakformálás
• arckezelések, ránctalanítás • lézeres bôrfeszesítés
• végleges szôrtelenítés • hajszálér kezelések
• exkluzív masszázsok

Bôvebb információ, bejelentkezés: +36-70/944-6482
medishape@zsireltavolitasgyor.hu Cím: Gyôr, ETO Park Élménysziget

www.zsireltavolitasgyor.hu
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Szilveszterkor sokan elhatározzák,
hogy egészségesebb, teljesebb éle -
tet fognak élni. Talán nem is gondol-
nánk, hogy hallásunk egészsége mi-
lyen óriási hatással van életünkre. Mi-
ért érdemes megfogadnunk, hogy
sokkal inkább odafigyelünk hallá-
sunk épségére? 

Hallásunk csökkenése komoly akadá-
lyát jelentheti annak, hogy teljes életet
éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a
hallásveszteséggel élô emberek, akik
nem kezeltetik problémájukat, idôvel be-
felé fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy
nem értik meg pontosan, hogy mit mon-
danak nekik, és kényelmetlennek érzik,
hogy gyakran vissza kell kérdezniük” —
meséli el nekünk dr. Csizmás Mária fül-
orr-gégész, a gyôri Amplifon Hallásköz-
pont audiológus szakorvosa. Az érintet-
tek számára a halláscsökkenés az elszi-
geteltség érzését hozza magával,
amely súlyosabb esetben akár depresz-
szióhoz is vezethet.

A halláscsökkenés okozta következ-
mények hallókészülék segítségével a
legtöbb esetben orvosolhatóak. A szak-
ember nem gyôzte hangsúlyozni, mi-

IPARJOG HIRDETÉS

szerző: dr. szalai péter, ügyvéd
fotó: marcali gábor

Rovatunk célja, hogy megismertesse az olvasót a szel-
lemi alkotások jogvédelmével, és azzal, hogy ötletein-
ket, találmányainkat, művészi teljesítményeinket ho-
gyan hasznosíthatjuk a mindennapi életben vagy akár
vállalkozásunk tevékenysége során.

A szellemi tulajdonvédelem kapcsán külön szó-
lunk az ötletről, mert a gyakorlatban sok problémát
okoz az, hogy egy jó ötletet miképpen tudunk az ol-
talmazható alkotás fázisáig eljuttatni. 

Gyakran keresnek fel lelkes feltalálók, művészek az-
zal a kéréssel, hogy segítsek „levédeni” egy-egy új ötle-
tüket annak érdekében, hogy a későbbiekben biztosít-
sák a maguk számára a megfelelő jogvédelmet. Időn-
ként valóban „csak” ötletről van egyelőre szó, tehát az
alkotás még nincs kész, csak a rá vonatkozó előzetes el-
képzelések, irányvonalak állnak egyelőre rendelkezésre. 

Ilyenkor azonban csalódást kell okoznom: ebben
az esetben sajnos még nincs lehetőség teljes jogvé-
delemre. Nem arról van szó, hogy az ötlet ne volna ér-
tékes: minden működőképes találmány vagy sikeres
regény létrejötte egy jó ötlettel kezdődött, azonban a
szellemi tulajdonvédelem kész alkotást kíván meg. Az
ötlet jogilag mindössze titokként részesül oltalomban
– amíg azt megtartják. Érdemes tehát az ötletet hét-

pecsétes titokként megőrizni, és ki-
dolgozni addig, amíg elkészül a mű-
ködőképes, hasznosítható talál-
mány, esetleg kész látványterv, szín-
játék, szoftver stb. Nem lehet elég-
gé hangsúlyozni: az ötletet titokban
kell tartani, nehogy más fejlessze ki
hamarabb az ötleten alapuló megoldást, és szerezhes-
sen esetleg jogvédelmet még az ötletgazdát megelő-
zően, ahogy arra a tudománytörténet számos példát
ismer. Ha az ötletből műszaki megoldás vagy dizájn
alakul ki, akkor azt semmiképp ne hozzuk nyilvános-
ságra, mielőtt elindítjuk a rá vonatkozó iparjogvédelmi
oltalmat keletkeztető eljárást! Ha a külvilág számára
megismerhetővé válik a találmány az ilyen eljárás
megindítását megelőzően, azzal az oltalomszerzés le-
hetetlenné válik.

Ha az ötletgazda arra kényszerül, hogy az ötlet ki-
dolgozását megelőzően másokkal is megossza azt –
például mert a kidolgozáshoz tőkére van szüksége, a
lehetséges befektető pedig joggal kíváncsi arra, hogy
mihez kérik a pénzét –, akkor ilyen esetben szigorú ti-
toktartási nyilatkozatot kell aláíratni a másik féllel.

A titoktartási kötelezettség kapcsán érdemes meg-
említeni még valamit, ami a szellemi alkotásokhoz gyak-
ran kapcsolódó jogintézmény: ez az – angol eredetű el-
nevezéssel ismert – know-how, ami nem más, mint azo-

nosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket
képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret,
tapasztalat. Olyan ismeretről van szó ebben az esetben,
ami jellemzően szellemi alkotásokhoz kapcsolódik, azok
hasznosításához, felhasználásához szükséges vagy elő-
nyös, továbbá értékes az ismerője számára mindaddig,
amíg nem válik bárki számára megismerhetővé (azaz
közkinccsé). A know-how-ra példa lehet egy újszerű és
egyedi ételrecept, egy összeszerelési útmutató vagy egy
innovatív üzleti terv. Ezek közös sajátossága, hogy önál-
lóan jellemzően nem lehetnek tárgyai nevesített oltalom-
nak (szerzői jognak, szabadalomnak stb.), mégis érté-
kesek, nemegyszer nélkülözhetetlenek egy-egy – a tör-
vény alapján oltalmazható – szellemi alkotás kapcsán.
Az ilyen „információcsomag” akár olyan jelentős is lehet,
hogy önmagában ellenértéket fizethetnek a megisme-
réséért (pl. egy bevált, kikristályosodott intézményirányí-
tási rendszerért). Ügyeljünk rá, hogy amennyiben ilyen
információ kerül a birtokunkba, azt őrizzük meg, ne te-
gyük hozzáférhetővé!

Várjuk kedves olvasóink témához kapcsolódó kérdéseit a jogtanacs@gyorplusz.hu e-mail címre!

Minden, amit az iparjogvédelemrôl tudni érdemes 

Fortélyvédelem: az ötlet

Újévi fogadalom:
A hallás nem játék

lyen fontos,
hogy idôben
eljussunk egy
hallás spe  ci -
a lis tá hoz. „Az
agyunk hal-
lásközpontja
hosszantar-
tó halláská-
rosodás ese-
tén elfelejti,
hogyan hangzottak régen a különbözô
hangok. Ha túl sokat várunk, akkor le-
het, hogy már késô lesz, és a legmoder-
nebb hallókészülékkel sem tudunk segí-
teni. A hangok valóban hangosabbak
lesznek, de az érintett ennek ellenére
sem fogja érteni a beszédet” — világított
rá a probléma lényegére a szakember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelôzô kampá-

nyának köszönhetôen most lehetôsége
van arra, hogy részt vegyen egy ingye-
nes, teljes körû hallásvizsgálaton. Kér-
jen idôpontot most!

Bejelentkezés: 06 (96) 529 850.

Dr. Csizmás Mária
fül-orr-gégész és
audiológus szakorvos
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JANUÁR 10., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25 Tör-
ténetek a nagyvilágból  06:55 Csa-
lád-barát Hétvége 09:00 Az ember
bolygója  09:55 Pecatúra 10:25 Két
duci hölgy 11:10 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 12:45 Há-
rom nagymamám volt  13:10 Kis-
lány, nagylány  14:50 Egy nap 
16:35 Ég, föld, férfi, nő  17:30
Gasztroangyal  18:30 Szerencse-
Szombat  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Játék határok nélkül 2014 
21:45 A Keresztapa  00:45 A belső
kör  02:20 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig  05:30 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig  06:20 Top Shop
06:50 RTL Klub Híradó 07:15 Kölyök-
klub 10:00 Ízes élet – Mautner Zsófi-
val  10:15 Teleshop 11:10 Kalandor
(2014) 11:30 a'la CAR  12:00 Trend-
mánia  12:35 Havazin  13:10 Dr.
Csont  14:05 Szerelemben, háború-
ban  15:05 Szerelemben, háború-
ban  16:05 Poseidon  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
19:05 Doktor Szöszik  20:45 A na-
gyon nagy Ő  22:45 Végső állomás
3.  00:35 Egy asszony élete 
02:35 Az éden titkai 

04:20 Emlékezz, Reina  05:15 Ba-
bavilág  05:35 Super Car 06:00
Egzotikus Ázsia 06:25 Tv2 matiné
09:45 Egészség Klinika  10:15 Ast-
ro-Világ 11:20 A Jetson család 
12:55 Villám Spencer, a karibi őran-
gyal  14:00 Walker, a Texas-i kopó
 15:05 Walker, a Texas-i kopó
16:05 A Fantasztikus Négyes és az
Ezüst Utazó  18:00 Tények 19:00
Amikor megállt a Föld  21:05 Kény-
szerleszállás  23:50 Kegyenc fe-
gyenc  01:50 Sportos 02:00 Doktor
D  02:50 Pan Am  03:35 A férjem
védelmében 

GYŐR+ TV

JANUÁR 11., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25
Esély 05:55 Magyar gazda 06:25 Eu-
rópai szemmel  06:55 Család-barát
Hétvége 09:00 Katolikus krónika
09:30 Engedjétek hozzám 09:40
Megkeresni az embert 09:50 A sok-
színű vallás 10:05 Evangélikus maga-
zin 10:30 Református ifjúsági műsor
10:40 Itt van a helyem, a Délvidéken...
11:05 Mai hitvallások 11:30 Az utó-
dok reménysége 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 Virágzó Ma-
gyarország 12:30 Telesport 13:25 To-
kió 50 14:20 Öltések közt az idő 
15:55 Trükkös Trió  17:25 Játékidő
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Ró-
mának szeretettel  22:15 A Lényeg
22:50 A kilencedik légió  00:30
Legjobb szándék  02:10 Műsorszü-
net 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig  05:30 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig  06:20 Top Shop
06:50 Kölyökklub 08:45 A pingvin és
a varázskavics 09:55 EgészségKala-
uz  10:20 Teleshop 11:10 A Muzsi-
ka TV bemutatja  11:40 4ütem 
12:10 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  12:40 Házon kívül 
13:05 Tuti gimi  14:05 Dr. Csont 
15:10 Dr. Csont  16:10 Rendőraka-
démia 2.  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Salt ügynök  20:35 A tenger
vadjai 2. – A zátony  22:10 Halálos
hajsza  00:20 Portré  00:55 A zsa-
ruk becsülete  03:10 Gálvölgyi-
show 

04:20 22-es körzet - A bűn utcái 
05:10 Hazugságok gyűrűjében 
06:00 Egzotikus Ázsia 06:25 Tv2 ma-
tiné 09:00 Babavilág  09:25 Több
mint TestŐr  09:55 Astro-Világ
11:00 Stílusvadász  11:25 Stahl
konyhája  11:55 Monk – Flúgos
nyomozó  12:50 Villám Spencer, a
karibi őrangyal  13:55 Walker, a Te-
xas-i kopó  14:55 Walker, a Texas-i
kopó  15:55 Amikor megállt a Föld
 18:00 Tények 19:00 Rising Star 
21:40 Az egyetlen  23:20 Propa-
ganda  00:25 Csak a szerelem kell
 02:35 Sportos 02:45 Kasszasiker
 03:35 Békétlen békítő 

08:00 Made in Hungary (ism.) 08:15
Kamarai Magazin (ism.) 08:30 Credo
(ism.) 09:00 Épí-tech (ism.) 09:35
Győr+ Sport (ism.) 09:55 Arrabona
évszázadai (ism.) 10:15 Képújság
17:15 Rejtett tájakon (ism.) 18:10
Nyugdíjas Egyetem 19:00 Győri7
(ism.) 19:50 Konkrét (ism.) 20:00
Kult Óra (ism.) 20:35 Konkrét (ism.)
20:50 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:45 Arrabona évszázadai (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:50 KultÓra
(ism.) 23:15 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 12., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 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 Egy szabad ember – Ta-
lálkozás Vukán Györggyel 13:10 Ro-
ma Magazin 13:40 Domovina 14:10
Magyarlakta – vidékek krónikája
15:05 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 Kékfény  21:25 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyomok
 22:20 Az Este 22:55 Híradó 23:05
Sporthírek 23:15 Aranymetszés
00:05 Lola  00:45 Család-barát
02:20 Sophie szerint a világ 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 A vihar  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 - Minden reg-
gel  09:10 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 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  20:40 Barátok közt 
21:15 Balhé Bronxban  22:55 RTL
Klub Híradó 23:30 Reflektor  23:50
Piszkos csapat  00:45 Piszkos csa-
pat  01:40 Az éden titkai  02:30
Az éden titkai  03:15 Gálvölgyi-
show 

04:25 Bazi nagy görög élet  05:00
Csapdába csalva  05:25 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK -
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 11:55
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 12:00 Tények Délben 12:25 Ak-
tív  12:50 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  15:00 Valentina
titka  16:00 Emlékezz, Reina 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán - Meglepetés  21:30 Az el-
nök árnyékában  22:30 Halálfutam
2.  00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 Astro-Világ éjjel
02:50 Elit egység  03:50 Sue Tho-
mas - FBI 

08:00 KultÓra (ism.) 08:35 Konkrét
(ism.) 09:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 10:00 Arrabona évszázadai
(ism.) 10:20 Képújság 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Győr+ Sport 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Győr+ Sport (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Győr+ Sport (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Győr+ Sport (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 13., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az Es-
te 05:50 Ma Reggel 09:00 A szenve-
délyek lángjai  09:50 Sophie szerint
a világ  10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran 13:00 Unser Bilds-
chirm 13:30 Barangolások öt konti-
nensen  14:10 Gasztroangyal 
15:10 Zorro  15:55 Charly, majom a
családban 16:45 Híradó+ 16:55 Lo-
la  17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Grand Hotel  21:20
Zűrös szívügyek  22:10 Az Este
22:45 Híradó 22:55 Sporthírek 23:00
Csendes gyarmatosítók 23:30 Apolka
– Egy emlődaganatos nő története 
00:05 Lola  00:50 Család-barát
02:25 Sophie szerint a világ 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
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
(reklámf.) 10:45 Astro-Világ 11:55
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 12:00 Tények Délben 12:25 Ak-
tív  12:50 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  15:00 Valentina
titka  16:00 Emlékezz, Reina 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Euro
túra  23:25 King & Maxwell  00:25
Tények Este 01:10 Aktív  01:30
Sportos 01:40 Astro-Világ éjjel 02:40
Zsaruvér  03:25 Telitalálat 

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

GYŐR+ TV

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Széchenyi Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Széchenyi Híradó (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Széchenyi Híradó (ism.)
10:00 Képújság 18:00 Credo (ism.) 
18:25 Győr+ Sport (ism.) 19:00 Győ-
ri7 19:50 Konkrét (ism.) 20:10 Épí-
tech (ism.) 21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:20 Arrabona évszázadai (ism.)
22:30 Győri7 (ism.) 23:25 Konkrét
(ism.) 23:40 Képújság  

04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 A vihar  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet – Mautner
Zsófival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 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  20:40 Barátok közt  21:15 A
mentalista  22:10 RTL Klub Híradó
22:40 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:15 Reflektor  23:35
A mentalista  00:25 A mentalista
01:15 EgészségKalauz  01:45 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 

07:15 Élő egyház 07:40 Isten kezé-
ben – Székely-székely találkozó
08:10 Akadálytalanul 08:40 Nóvum
 09:10 Univerzum  10:05 Csoda-
bogár 10:35 Három csengő  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:05
Nótacsokor 12:25 Herman Ottó, az
utolsó magyar polihisztor 13:20 A Ka-
pitány 15:05 Nálatok, laknak állatok?
15:40 Önök kérték! 16:35 Elsietett
házasság  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Öregberény  19:10 Hogy
volt!? 20:05 Az élet sava-borsa 
20:55 A magányos ügynök  23:10
Dunasport 23:25 MüpArt - Finzi Pas-
ca Társulat: La Verita 01:20 Világ-né-
zet 01:45 Vers – Tóth Krisztina: Álom-
malom 01:50 Himnusz

07:35 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 08:00 Világ-nézet 08:30 Pannó-
niától a csillagokig – Magyar eredmé-
nyek az űrkutatásban 08:55 A termé-
szet IQ-ja  10:00 Univerzum 11:00
Római katolikus szentmise 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers -
Tóth Krisztina: Álommalom 12:10 Nó-
tacsokor 12:40 Ízőrzők: Kisnána
13:15 5 óra 40  14:35 Hazajáró
15:05 Szerelmes földrajz 15:35 Hogy
volt!? 16:30 Az én lányom nem olyan
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Öreg-
berény  19:15 Önök kérték! 20:10
A sziget  21:25 Újévi koncert a Ma-
gyar Állami Operaházban 23:25 Du-
nasport 23:45 Heti Hírmondó 00:10
Halálos rémületben 

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Isten kezében 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Magyar elsők
09:30 Család csak egy van  10:15
„Ott a messzi Donnál...”  11:10 Az
élet sava-borsa  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:20 Meteo 12:25
Kívánságkosár 14:25 Vers – Szilágyi
Domokos: Lilla vitézre emlékezik
14:30 Liszt Ferenc  15:00 Sírjaik hol
domborulnak... 15:30 Requiem 
16:00 Térkép 16:40 Család csak egy
van  17:30 Közbeszéd 18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Aranylabda
Gála 20:15 Don Matteo  21:10 Hí-
rek 21:15 Dunasport 21:25 Hősök
aranygárdája  22:20 Kultikon 
22:40 Hangverseny a második ma-
gyar hadsereg emlékére 23:50 En-
gem a szél idesodort és letett

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Nóvum 08:30 Híradó 08:35
Térkép 09:05 Zebra  09:25 Család
csak egy van  10:15 Don Matteo 
11:10 Virágzó Magyarország 11:30
Isten kezében – Ajándék, elfogadom
– portré egy asszonyról 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjárás-
jelentés 12:25 Kívánságkosár 14:25
Vers – Takáts Gyula: Icarus a költőhöz
14:30 Liszt Ferenc  15:00 Táncva-
rázs 15:55 Vidékességek 16:30 Tér-
kép 17:10 Család csak egy van 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Rex felügyelő  19:55
Don Matteo  20:50 Hírek 20:55 Du-
nasport 21:05 Az édes élet  23:55
Kultikon  00:15 A Blekinge utcai
banda  01:00 A Blekinge utcai ban-
da 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JANUÁR 14., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az Es-
te 05:50 Ma Reggel 09:00 A szenve-
délyek lángjai  09:50 Sophie szerint
a világ  10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika 13:00 Ecranul
nostru 13:35 Útravaló 13:50 Európai
szemmel  14:20 Grand Hotel 
15:10 Zorro  15:55 Charly, majom a
családban 16:45 Híradó+ 17:00 Lo-
la  17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Cédrusliget  21:20
Szabadság tér '89 22:05 Az Este
22:40 Híradó 22:50 Sporthírek 22:55
Zsidók és muszlimok – Távol és mégis
oly közel  23:55 Lola  00:40 Csa-
lád-barát 02:15 Sophie szerint a világ
 02:45 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 A vihar  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 - Minden reg-
gel  09:10 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Ref-
lektor  12:55 Fókusz  13:20 Éjjel-
nappal Budapest 14:30 A vihar 
15:15 Szombat Esti Láz – A Nagy Fél-
relépés 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:40 Barátok közt  21:15
Szulejmán  22:25 RTL Klub Híradó
22:50 Házon kívül  23:25 Dumapár-
baj  23:45 Reflektor  0:05 A jeti
bosszúja  01:40 Furcsa páros 
02:25 Az éden titkai  03:10 Gál-
völgyi-show 

05:00 Csapdába csalva  05:25 Csa-
ládi Titkok  06:20 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 06:25 Té-
nyek Reggel 06:55 Mokka  09:30
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:40 TeleShop (reklámf.) 10:45
Astro-Világ 11:55 HUNGARIKUMOK
– made in Hungary 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:50 Családi Tit-
kok  13:55 Magánnyomozók 
15:00 Valentina titka  16:00 Emlé-
kezz, Reina  17:00 A Macska 
18:00 Tények 19:25 Jóban Rosszban
 20:15 Hal a tortán – Meglepetés 
21:35 Men in Black – Sötét zsaruk 2.
 23:25 Hawaii Five-0  00:25 Té-
nyek Este 01:10 Aktív  01:30 Sport-
os 01:40 Astro-Világ éjjel 02:40 Túlvi-
lági papa 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Jövő-
kép (ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Jövőkép
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 KultÓra 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 KultÓ-
ra (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 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 15., 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 Slovenski Utrinki 13:00
Kvartett 13:25 Székelyföld gyöngy-
szeme 14:05 Cédrusliget  14:55
Zorro  15:40 Charly, majom a csa-
ládban  16:30 Híradó+ 16:45 Lola
 17:30 Szerencse Híradó  17:40
Híradó 17:50 Ridikül  18:40 Szívek
doktora  19:30 Híradó este 20:10
Sporthírek 20:20 Időjárás-jelentés
20:30 A rózsaszín párduc 2.  22:05
Az Este 22:35 Híradó 22:50 Sporthí-
rek 22:55 A rejtélyes XX. század 
23:25 Történetek a nagyvilágból 
23:55 Lola  00:40 Család-barát
02:15 Sophie szerint a világ 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 A vihar  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet – Mautner
Zsófival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:55 Ref-
lektor  13:10 Fókusz  13:45 Éjjel-
nappal Budapest 15:00 A vihar 
16:05 Salamon király kincse  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz 
19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 CSI: Mi-
ami helyszínelők  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 CSI: A helyszínelők 
23:55 Reflektor  00:10 Odaát (18)
01:10 Titkok otthona  01:55 a'la
CAR  02:20 Az éden titkai  03:10
Az éden titkai 

04:00 Sue Thomas – FBI  05:00
Csapdába csalva  05:25 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop (reklámf.) 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  15:00 Valentina
titka  16:00 Emlékezz, Reina 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Az in-
díték  22:30 NCIS  23:30 Élet-
fogytig zsaru  00:30 Tények Este
01:15 Aktív  01:35 Sportos 01:45
Astro-Világ éjjel 02:45 Kegyetlen já-
tékok 3. 

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 KultÓ-
ra (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 KultÓra (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (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 16., 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 12:30 P'amende 13:00 Esély
13:35 Két duci hölgy 14:10 Az ember
bolygója  15:05 Zorro  15:55
Charly, majom a családban  16:40
Híradó+ 16:55 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 Öl-
tések közt az idő  22:05 Az Este
22:40 Híradó 22:50 Sporthírek
22:55 Egy lányról  00:35 Lola 
01:20 Család-barát 03:00 Sophie
szerint a világ  03:25 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 A vihar  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet – Mautner
Zsófival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:55 Ref-
lektor  13:10 Fókusz  13:45 Éjjel-
nappal Budapest  15:00 A vihar 
16:05 Salamon király kincse  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz 
19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 Szere-
lemben, háborúban  22:10 RTL
Klub Híradó 22:40 Gyilkos elmék (18)
23:40 Reflektor  00:00 Havazin
00:35 Kalandor 01:00 Kemény moto-
rosok 0 01:55 4ütem  02:25 Az
éden titkai 

04:05 Sue Thomas – FBI  05:00
Csapdába csalva  05:25 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop (reklámf.) 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:45 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  15:00 Valentina
titka  15:45 Emlékezz, Reina 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Han-
cock  23:25 Grimm (18) 00:25 Té-
nyek Este 01:10 Aktív  01:30 Sport-
os 01:40 Astro-Világ éjjel 02:40
Combat Hospital – A Frontkórház 
03:30 Sue Thomas – FBI 

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Szerelmes földrajz 08:30 Hír-
adó 08:35 Térkép 09:05 Magyar el-
sők 09:20 Elcserélt lányok  10:05
Don Matteo  11:05 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:20 Időjárás-jelentés 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vers – Pilinszky Já-
nos: Elég, Az ember itt 14:30 Liszt Fe-
renc  15:10 Az élő örökség 15:40
Európa egészsége  16:30 Térkép
17:10 Elcserélt lányok  18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Roc-
ca parancsnok  20:00 Don Matteo
 20:55 Hírek 21:05 Dunasport
21:10 Columbo  22:30 Kultikon 
22:50 El Paóban nő a láz 00:25 Vers
00:30 Hírek 00:35 Himnusz 00:40
Hazajáró 01:10 Szerelmes földrajz 

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 Sporthí-
rek 19:30 Épí-tech (ism.) 20:00 Hír-
adó (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

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-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Emelt szintû érettségire felkészítés angol és német nyelvbôl
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

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

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Akadálytalanul 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Magyar elsők
09:30 Elcserélt lányok  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 – Radnóti Mik-
lós: Tétova óda 14:30 Liszt Ferenc 
15:00 Lang Lang – egy ragyogó fiatal
álma 16:00 Lóverseny a Csallóköz-
ben 16:30 Térkép 17:10 Elcserélt lá-
nyok  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Párizsi hely-
színelők  20:00 Don Matteo 
20:55 Hírek 21:00 Dunasport 21:10
Fapad 21:40 Finánc a pácban 
23:25 Kultikon  23:45 Miloš For-
man: Amibe nem halsz bele... 

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd 08:00
Csodabogár 08:30 Híradó 08:35 Tér-
kép 09:05 Magyar elsők 09:25 Elcse-
rélt lányok  10:10 Don Matteo 
11:05 Párizsi helyszínelők 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:15 Meteo
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers – We-
öres Sándor: Töredékek 14:30 Liszt Fe-
renc  15:05 Marosvásárhely esete a
trójai falóval 15:30 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 16:30 Térkép 17:10 El-
cserélt lányok  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Rózsák harca
 20:00 Don Matteo  21:00 Hírek
21:05 Dunasport 21:15 Csak semmi
pánik  22:40 Kultikon  23:00 Mü-
pArt Classic 00:50 Vers – Pilinszky Já-
nos: Elég, Az ember itt 00:52 Hírek
00:55 Himnusz 01:00 Hazajáró 01:30
Szerelmes földrajz 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés, javítás.
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Zum Konzert der Győrer Philharmo-
nie Orchester unter Leitung von Gil-
bert Varga werden mit einem beson-
deren Programm am 16. Januar um 19
Uhr die Musikliebhaber im Richter Saal
erwartet. Es wirkt mit: Ránki Fülöp.

Rómerquelle im  Rómer Haus. Das
Konzert der Bohemian Betyars (Folk,
Punk, Rock) und die Budapester Koz-
mosz Band (Pop, Punk, Hiphop) kön-
nen alle genießen, die am 16. Januar um
19 Uhr das Rómer Ház besuchen.

Zur ersten Veranstaltung des Colombre
Klubs in diesem Jahr erwartet das Pub-
likum wieder eine hervorragende Vorstel-
lung, zu der einer der besten Bluesgitar -
risten Ungarns, Benkő Zsolt, zu Gast ist.
Das Konzert findet am 09. Januar um 20
Uhr im Kulturkeller SzínHely statt. 

Der Weg zum Schlüssel zur Befreiung führt
im Mini-PanIQ Room über das Lösen von
Logik-Aufgaben und Rätseln. Gruppen von
2-5 Personen werden im Mobilis Interaktiv-
Ausstellungszentrum erwartet, wo den Teil-
nehmern 20-25 Minuten Zeit zur Verfügung
steht, dass Geheimnis des Zimmers zu lösen.
Zuvorige Registrierung erforderlich.

Der Győrer Audi
ETO KC empfängt
in der 12. Runde der
1. Bundesliga am
10. Januar um 18
Uhr in der Audi Are-
na in Győr den MTK
aus Budapest.

„Ich verstecke dich vor meinen Sachen”
– von den gesungenen Versen glaubensbeken-
nender ungarischen Dichter des Karpatenbeck -
kens erhält das Publikum am 09. Januar ab 17
Uhr im DKPMK-Club eine Kostprobe in einer
Zusammenstellung der Hangraforgó-Gruppe
(Győr, Hermann Ottó u. 22.) Der Eintritt ist frei.

Die Basketball-
Fr a u e n m a n n s -
chaft CMB Cargo
UNI betritt am 10. Ja-
nuar um 18 Uhr ge-
meinsam mit dem Ve-
rein PEAC-Pécs in
der Universitätshalle
den Platz.



„SÜSÜ, a sárkány kalandjai” című zenés mesejáték-
ra várják a kicsiket és nagyokat február 21-én 15 órakor
a Richter Terembe. A mesét írta: Csukás István, zenéjét
szerezte: Bergendy István.
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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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Barlangfeltárások az Olasz Alpok mé-
lyén címmel Szabó Lénárd barlangkutató tart
előadást január 15-én 17 órakor a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér föld-
szinti klubjában.

A Győri Filharmonikus Zenekar Gilbert
Varga vezényelte hangversenyén különle-
ges programmal várja a zenebarátokat janu-
ár 16-án 19 órától a Richter Teremben. Köz-
reműködik: Ránki Fülöp.

RómerKvelle a Rómer Házban Bohemian Be-
tyars (folk, punk, rock) és a budapesti Kozmosz
Zenekar (pop, punk, hip hop) koncertjét hall-
gathatják meg mindazok, akik ellátogatnak a
Rómer Házba, január 16-án 19 órakor.

Logotípiák, könyvek, plakátok, prospektu-
sok, kiállítások címmel Lakatos Gy. László grafi-
kusművész kiállítása látogatható január 20-tól a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Kar – Cziráki Lajos Kiállítótérben. A kiállítás február
13-ig tekinthető meg.

Soma szobája címmel
Irimiás Balázs tart elő-
adást tibeti útjáról január
22-én 17 órakor a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyv-
tár klubhelyiségében. A
Himalája mélyén álló
egykori erőd majd 100
évig elfeledve állt, míg
hat éve néhány fiatal ma-
gyar építész nekiállt,
hogy felújítsa. Erről és az
ottani állapotokról, az ex-
pedíció nehézségeiről,
szépségéről mesél ne-
künk Irimiás Balázs, aki
maga is ott járt Tibetben.

Kalapács-koncert-
re várják a heavy me-
tal zene kedvelőit feb-
ruár 14-én 18.30 órá-
tól a Bridge Hallgatói
Klubban. Az est ven-
dégei: Story, a Stress
és a Csodatanker.

Történelmet írtak – XXIII. János és II. János Pál pápa az életszentség útján című
időszakos kiállítás nyílik január 12-én 15 órakor a Zichy Ferenc Látogatóközpont –
Káptalanház kiállítótermében. A kiállítás március 14-ig látogatható. A kiállítás a
két volt egyházfő életútját, munkásságát, diplomáciai tevékenységét szemléltető,
fotográfiai gyűjteményekben fennmaradt, tematikus archív felvételeket: hírfotókat,
portrékat, riportképeket mutat be.
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KOS 
A hét a kapcsolatok építéséről, ápolásáról fog szólni Önöknek. Ne
idegeskedjenek, adják tudásuk legjavát, így biztos, hogy sok segí-
tőre fognak találni. Párjuk nagyon támogatja Önöket ebben, most már csak
az Önök önbizalmára lesz szükség. Tréningezzék a héten magukat erre. 

BIKA 
Ideje precíz tervet készíteniük, írják le pro és kontra, érvek, el-
lenérvek, tervek, közeli és távlati célok formájában, hogyan is
képzelik el ezt az évüket. Csak magukra hallgassanak most, ke-
rüljék az érdekembereket a tanácsaikkal együtt. Gyűjtsenek így erőt, és
így biztosan sikerülni fog ez az évük. 

IKREK 
Most nyitott füllel és szemmel közlekedjenek, a héten olyan
információkat tudnak összegyűjteni, ami meghatározhatja jö-
vőjüket. Így már megértik a miérteket, az egyes emberek viselkedését
is beleértve. Hallgassanak megérzéseikre is, hiszen azok mindig jól mű-
ködnek. Párjukkal lazítsanak. 

RÁK 
Ne legyenek annyira érzékenyek a héten, minden történést
ne vegyenek a szívükre, lelkükre. Zárják ki azokat az ember-
eket, akik csak kihasználni akarják Önöket, keressék barátaik társaságát
inkább. A héten új ismeretségekre is szert tehetnek, akik sok jót hoznak
életükbe, ne zárkózzanak el, ez egy új szakasz. 

OROSZLÁN 
Használják ki az égi segítséget a héten, nagyon sok minden-
ben szerencsésnek mondhatják magukat. Rendezzék gondo-
lataikat, céljaikat, az emberi kapcsolataikat. Ne pazarolják erejüket olya-
nokra, akik elhagyták és becsapták Önöket. Életük irányítását vegyék
kézbe, minden adott a sikerhez. 

SZŰZ 
Zárjanak ki minden felesleges dolgot az életükből, csak a cél-
jaikra koncentráljanak. Maradjanak nyugodt kívülállók, a
munkahelyi harcokba ne bocsátkozzanak, nem szabad most. Persze véd-
jék meg magukat, ha kell, de gondolkozzanak el, kell-e mindez Önöknek.
Ideje váltaniuk párjuk szerint is. 

MÉRLEG 
Kerüljenek párkapcsolatukban minden féltékenységet,
becsapást és bonyodalmat, csak az idegeiket tennék most
tönkre. Üljenek le párjukkal, és beszéljék meg a helyzetet. Ne halogassa-
nak tovább, nem érdemes. Gondoljanak egészségükre, a sok feszültség
megterheli immunrendszerüket. 

SKORPIÓ 
Nagyon sok munka hárul most Önökre, és ez egy kicsit el is veszi
kedvüket mindentől. Ne adják át azonban teljesen magukat ennek
az életérzésnek. Osszák be erejüket és maradjon párjukra, családjukra is. A célok
inspirálják majd Önöket, családjuk pedig mindenben támogatást nyújt majd. 

NYILAS 
Ez a család és a párkapcsolat ideje az Önök életében. Tervez-
gessenek, írják le, mikor mit szeretnének az év során megten-
ni. Párjuk az Önök segítségére szorul egy ügyben, álljanak ki mellette
teljes tudásukkal. Gondolják végig, mit tudnának még tenni önmaguk
egészségéért, járjanak utána, ha kell. 

BAK
Tegyék rendbe kapcsolataikat, magánéletüket a héten, indul-
janak tiszta lappal. Ne érezzenek nagy benső feszültséget
semmi és senki miatt, csak tönkretennék a jól kezdődő évüket. Megér-
zéseik tökéletesen működnek, arra menjenek, amerre vezetik ezek az in-
tuíciók Önöket. Hallgassanak önmagukra most inkább. 

VÍZÖNTŐ 
Az unatkozás szót elfelejthetik erre a hétre, bőven van elintéz-
ni való ügyük. Csak szépen sorjában, különben összecsapnak
a hullámok a fejük felett. Munkájukban sikereket érhetnek el, ha isko-
lába járnak, most nagyon jól teljesítenek. Párjukra figyeljenek kicsit job-
ban, beszéljenek meg mindent, nehogy összevesszenek. 

HALAK 
Most maradjanak nyugodtak inkább, sajnos nem lehet
meggyorsítani az eseményeket. Már nagyon szeretnék pe-
dig ezt, de még nem jött el a végső megoldások ideje. Ne kapkodja-
nak, ne változtassanak most a nagy dolgokban. Párjukkal legyenek
türelmesek, most nehéz hetük van. Lazítsanak többet. 

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

A horoszkópkészítés nem jóslás
– szögezi le Szakács Anna asztro-
lógus, akinek heti „előrejelzései-
vel” gyakran találkozhatnak la-
punk hasábjain. A horoszkóp lé-
nyege az iránymutatás, olyan,
mint egy GPS, láthatjuk általa,
hogy az adott útvonalakon hová
lyukadhatunk ki, ezt mérlegelve
pedig szabad akaratunkból vá-
laszthatunk, újratervezhetünk. El-
dönthetjük, miként éljük meg a
sorsunkat. „Ha vészjósló az adott
horoszkóp, érdemes elgondol-
kodni: nem feltétlenül jelenti azt,
hogy balesetet szenvedek, tragé-
dia ér, hanem lelki szinten is meg-
élhetem azt a negatívumot, visz-
szavonulok és átgondolom pél-
dául, hogy milyen konfliktusaim
vannak, és elkezdem azokat
megoldani” – magyarázza az
asztrológus, miért ne értelmez-
zük szó szerint az adott előrejel-
zéseket. Elárulta, az efemerida
könyvből dolgozik, mely megmu-
tatja a bolygómozgásokat. Ő fel-
rajzolja a heti bolygóállást, ami
bonyolult és összetett folyamat,
figyelembe kell venni az állatövi
jegyet, a házakat, a bolygókat és
azok kapcsolatát is többek kö-
zött. „Olyan, mintha a születé-
sünk pillanatában lefényképez-
ték volna a csillagos eget” –
mondta Szakács Anna a közel
hatezer éves tudományról, mely
Mezopotámia területéről szárma-
zik, a középkorban pedig egyete-

Horoszkóp: GPS a csillagok útján
meken tanították, több számítás
maradt fent kőtáblákba vésve.
Ma fontos, hogy szkeptikusok le-
gyünk, rengetegen foglalkoznak

asztrológiával megfelelő képzett-
ség, tapasztalat nélkül, a legfon-
tosabb pedig – ahogy azt sokan
mások is hangsúlyozzák – az ön-
ismeret, hiszen elsősorban ma-
gunkat kell ismernünk ahhoz,
hogy mások szerethessenek.

A horoszkóp hozzájárul a sze-
mélyiségfejlődéshez, aki elkészít-
teti a sajátját, láthatja, miként
tudja a lehető legjobban megélni
a sorsát: mik azok a pozitívumok,
amiket erősíteni kell, s melyek
azok a negatív tulajdonságok,
amiken javíthatunk, hiszen a sze-
mélyiségen belül is vannak vá-
lasztási utak, egy-egy jegy több
lehetőséget hordoz magában.

Szakács Anna természetesen
személyes horoszkópkészítéssel

is foglalkozik, a legtöbben pár-
kapcsolati kérdésekkel keresik
meg. „Most abban az időszak-
ban élünk, amikor minden kide-
rül, nem lehet simliskedni és ki
kell állni a véleményünk mellett.
Ezért az elmúlt periódusban sok
pár vált el. 2015-ben a fejlődés
útja következik, el kell enged-
nünk olyan dolgokat, amik már
nem tartoznak az életünkbe. Az
embernek meg kell tanulnia fele-
lősséget vállalnia önmagáért, a
sorsáért” – hangsúlyozta az aszt-
rológus, aki megerősítette, a ha-
sonló jegyek valóban vonzzák
egymást, ám ha például a tűz
jegy a vízzel találkozik, annak biz-
tosan sorsszerű oka van. A kap-
csolatok elején általában minden
szép, ám amikor csiszolódik egy-
máshoz két ember, akkor tudnak
az elemi tulajdonságok akadályo-
kat gördíteni az útjukba. Ilyenkor
nem mindegy, melyik utat vá-
lasztják egymáshoz.  Akkor tud-
nak együtt működni, ha közös a
céljuk, ha harmonikusan meg
tudják oldani a személyiségük ál-
tal is keletkezett problémákat.
Két ember horoszkópjának egy-
másra vetítéséből kiderül, hogy
miért találkoztak, mit kell tanulni-
uk, s hogyan tudják kezelni egy-
mást.

A szerelem kérdésein túl gyak-
ran fordulnak Annához egész-
séggel és munkahellyel kapcso-
latos kérdésekkel is, egy ideje a
külföldi munkavállalás miatt is
sokan kérnek tanácsot az asztro-
lógustól.
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szöveg: földvári gabriella
fotó: marcali gábor
smink: menyhárt adriana
frizura: kovacsics kitti

Az idei báli szezon színei az
arany, az ezüst, a bronz, a korall
és árnyalataik, valamint a
klasszikus fekete. Ezek a színek
dominálnak mind az öltözködés,
mind a smink trendben.

A ruha
Nőies, karcsúsított formák, áttet-

sző csipkék és strasszok – idén nem
hiányozhatnak a báli ruhákról. Most
minden divat, ami csillog és feltűnő,
de egyben elegáns is. A kiegészítők-
nél a gyöngy és a Swarovski kristály a
sláger. A férfiaknál marad a sötét öl-
töny vagy a frakk csokornyakkendővel.

Smink
Menyhárt Adriana sminkes, koz-

metikus azt mondja, egy igazi jó báli
smink az eleganciát képviseli, har-
monizálnia kell viselőjének egyéni-
ségével, a ruha stílusával, az éksze-
rekkel, hogy megfelelő legyen az
összhatás. Hangsúlyozni kell az elő-
nyös, szép vonásainkat, ki kell emel-
ni az arc szépségét.

Az estélyi sminknél nagyon fontos,
hogy készítsük elő bőrünket. Egy pe-
eling, egy masszázs, egy kis szoláriu-
mozás kijár a hölgyeknek, de minden-
képpen letisztított és hidratált bőr
szükséges a tartós smink eléréséhez.
Egyenletesebb lesz a smink, s ragyo-
góbb a bőr.

Bálra ajánlott a tincses, soros
szempillák felrakása, amely még in-
kább kiemeli a tekintetet. Elegáns,
szexi, amikor egy Swarovski kristály a
szempillatőnél felragasztva megcsil-
lan szemrebegtetés közben.

A kozmetikus hangsúlyozza, a füs-
tös smink az, ami nem megy ki a divat-
ból, minden korosztálynak ajánlja. Ez
a smink eleganciát, drámai tekintetet
sugároz. Fekete vagy szürke színekkel
készül, tompítható egy kis barnával is.
Minden szemszínhez illik. 

Az a hölgy, aki elsősorban a száját
szeretné hangsúlyozni, az idei szezon-
ban bátran használja a vörös rúzst és
árnyalatait, hódító színek a bordó, a
meggy, a málna, valamint a narancs.
A hangsúlyos ajkak érzékiek, ebben
az esetben azonban natúr szemfesté-
ket használjunk.  

Indul a báli szezon: áttetszô csipkék,
füstös smink, buja hajhullámok

A professzionálisan elkészített
sminknek akár huszonnégy órát is ki
kell bírnia. A tartóssága befolyással le-
het báli esténkre, hiszen nem szép lát-
vány, ha a táncban kimelegedve szét-
folyik s sminkünk. Fontos, hogy vi-
gyünk magunkkal a bálba rúzst, szem-
ceruzát, púdert, hogy az apróbb hibá-
kat korrigálni tudjuk az este folyamán.

Figyeljünk arra, ha mélyen dekoltált
ruhát választunk, abban legyen mit
megmutatnunk. Púderezzük be a ruhá-
ból kilátszó bőrfelületet, a csillogó, csil-
lámmal beszórt
bőr nem divat.
Ha csillogó flit-
teres a báli ru-
hánk, a smin-
künk legyen
szolid, azonban
ha egy fekete
estélyiben jele-
nünk meg, bát-
ran használha-
tunk élénkebb

színeket a sminkhez. Némi selyempor,
csillám, strassz izgalmasabbá teheti
megjelenésünket, de tartsuk szem
előtt, a kevesebb néha több. Töreked-
jünk a finom eleganciára.  

Frizura
Az idei frizuratrend eltér az eddigi

évektől, bár sok régi elem is visszakö-
szön – erről már Kovacsics Kitti fodrász
mesél. Míg a hétköznapi hajviseleteknél
a laza hullámok és könnyed fonatok ér-

vényesülnek, az alkalmi frizurákat, a kon-
tyokat inkább a szoros fésülés és a klasz-
szikus stílus jellemzi, ötvözve a laza, buja
hullámokból elkészített frizurákkal. 

Kitti hangsúlyozza, a tél nagy ked-
vence a klasszikus konty. Ezekhez a
hajkölteményekhez használjuk a
kontybetéteket, a hajfánkokat a dúsí-
tás, formázás megkönnyítése érdeké-
ben. Egyszerű használatuk miatt az
otthoni, a mindennapi hajformázás-
ban is alkalmazhatjuk.

Hódít a saját haj díszítése. A báli
kontyoknál mindenképpen kell egy
kis csillogás a frizurába, strasszok,
elegáns hajtűk, gyöngyök. A fotón
látható tarkókontyban ötvözve van
a fonatok lágysága, illetve az ele-
gáns, letisztult stílus. Díszítésnek
saját hajat, illetve strasszokat hasz-
nált a fodrász.

Fontos, hogy az arcformához és az
egyéniséghez igazítsuk a báli frizurát,
hogy érvényesüljön az összhatás. Egy
jól elkészített haj, a hozzá illő smink,
az ezekkel harmonizáló ruha tökélete-
sen kihangsúlyozza a női szépséget a
báli éjszakán.

Ajánlott a tincses,
soros szempillák
felrakása
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GRAFIKON BÉREK, BALESETEK

Grafikonok, statisztikák, tendenciák

Számokban utazunk:
bérek és balesetek

Tizenkét év alatt felére csökkent a Magyarországon köz-
úti közlekedési baleset következtében meghalt szemé-
lyek száma. Míg 2002-ben 1429-en vesztették életüket
az utakon, addig 2013-ban 591-en. A tendencia 2007-
ben fordult meg. 

Bár nem az előző ábrához hasonló mértékben, de abból
kiindulva érthető módon csökkenő tendenciát mutat a
személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma is.
2014 első három negyedévében 11.779 baleset történt
az utakon. 

Az elmúlt 15 évben a
mindenkori kormány
csak 2003-ban nem
emelte a minimálbér
összegét, egyébként
minden évben igen. A
mostani, 105 ezer fo-
rint a négyszerese an-
nak a 25.500 forintnak,
amelyben 2000-ben ál-
lapították meg a mini-
málbért. 

Sokan mondják, jövőnk zálo-
ga az oktatás. A pedagógu-
sok fizetése mégsem tükrözte
az elmúlt 25 évben ennek a fe-
lelősségteljes hivatásnak a
fontosságát. A holtpontról ta-
lán az a fizetésemelés mozdí-
totta ki, amelynek a 2003-as
havi nettó 105 ezer forintos át-
lagkereset lett az eredménye.
Az elmúlt 11 évben ez a szám
68 ezer forinttal lett több. 

forrás: mti



2015. január 9.   / + / 23

SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók,
akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe.
A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô a Megérintô szavak címû könyvet nyerheti meg, és
2 személyes napi belépôt a 2015.  január 22—25. között megrendezésre kerülô oberwarti építôipari kiállítás
és vásárra (Baumesse Oberwart). A nyeremény a Gyôr+Pavilonban vehetô majd át. Címünk: Gyôr Plusz,
9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk
szerencsés nyertese :  Bárány István.
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

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: 2015.01.09.—01.16.

DELIKÁT

419,- cs

Mizo túró 500 g.
838 Ft/kg

185,- db

Fejes káposzta 1 kg

49,- kg

Farmer tejföl
20%-os

330 g, 560,61 Ft/kg

Nescafé Classic 3in1
10×17,5 g,
2280 Ft/kg

399,- cs

Házi
sertészsír 

1 kg

399,- kg

899,- kg

Hajdúsági parasztkolbász 1 kg

A Győr-Szol Zrt. vízkereszt után is elszállítja a város területén korábban
kijelölt 74 fenyőgyűjtő helyről a kidobott karácsonyfákat. Az ingyenes
szolgáltatás január végéig működik. A Győr-Szol ezúton is kéri a la-
kosságot, hogy ünnepek után a dekoráció nélküli fákat mindenki a ki-
jelölt gyűjtőhelyekre vigye. A GYHG Nonprofit Kft. közszolgáltatási hul-
ladékszállítási működési területén a családi házas övezetekben, illetve
a bio hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a díszek nél-
küli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles kukában is elhelyezhető. A
volt karácsonyfák a papírok és díszek nélkül, a jogosultság igazolása
után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak. A városi fenyőgyűjtő he-
lyek a www.gyorszol.hu weboldalon olvashatóak.

kép és szöveg: tóth lászló

Sosem jön jókor egy csőtörés, de az év
végi ünnepek időszakában különösen
bosszantó tud lenni, ha nem folyik víz a
csapokból. Örömmel jelenthetjük, hogy
ilyen szempontból a győriek otthoni pi-
henését semmi ilyesmi nem zavarta
meg: minden megfelelően működött.
Egyszer sem kellett elhagyni a Gyepszél
úti fűtött garázst az ivóvizes tartálykocsi-
nak, markológépeknek, daruknak – út-
felbontásra sem volt szükség. 

Vízhálózati ügyeleteseinknek kará-
csonykor Győrszentivánon és Sashe-
gyen két kisebb beavatkozásuk volt,
mindkét helyen a vízaknában kellett ki-
sebb javítást végezni. 

Vízmérőelfagyást egyetlenegy
helyről jeleztek. A győrszentiváni úr
még a nyáron résnyire kitámasztotta
a vízóra aknájának fedelét, de sajnos
télre is így hagyta. A vízóra menthetet-
lenül elfagyott, üvege szilánkosra re-
pedt. A feledékeny háztulajdonosnak
húszezer forintjába került az elfagyott
vízóra cseréje. 

Nyitva felejtett pinceablakok okoz-
tak gondot a Belvárosban, Adyváros-
ban és Marcalvárosban. A szilveszteri
erős hidegfront idején jégdugók kelet-
keztek a pincében lévő vízcsövekben (a
belső vízhálózaton). Az elfagyásokat a
tulajdonosok (közös képviselők, ingat-

A csapadékosra és hidegre fordult időjárás adott munkát a héten a
városban a síkosság mentesítést és hó eltakarítást koordináló Győr-
Szol Zrt-nek. Hétfőn nagy pelyhekben kezdett hullani a hó. Megtör-
tént a síkosság mentesítés a hidak, a felüljárók, a tömegközlekedési
útvonalak, a buszmegállók és a közterületi járdák burkolatain. A te-
vékenységben 21 gép és mintegy negyven fő vett részt. Hétfőről
keddre virradóan a lefagyások megelőzése érdekében a Győr-Szol
irányításában a tömegközlekedési úthálózatra került szóróanyag.
Szerda éjszaka a Holt Marcal tó mellett húzódó Pápai úton vált szük-
ségessé beavatkozás, míg csütörtökön éjjel egy rövid, de intenzív hó-
zápor miatt vált szükségessé a síkosság mentesítés. A Győr-Szol to-
vábbra is készültségben figyeli az időjárás alakulását.

Vizes körkép: csôtörés nem volt,
a vízmérô viszont elfagyott

lankezelők) sikeresen kimelegítették.
Komolyabb hidegben nagyobb baj is
lehetett volna: szétrepedhetett volna a
vízvezeték. Érdemes megjegyezni,
ilyenkor a vízmérőt semmiképpen sem
szabad melegíteni, mert könnyen elpat-
tanhat a benne lévő üveg.

A szennyvízátemelő rendszeren is
kisebb hibaelhárításokra volt szükség.
Győr-Szigetben, a Szarvas utcában
egy csatornabekötés hibásodott meg,
ezt az ünnepek után javítottuk. Ösz-
szességében elmondható, hogy a hi-
baelhárító szakembereknek minde-
nütt gyorsan és eredményesen sike-
rült beavatkozni, rendkívüli esemény,
szolgáltatáskiesés nem történt. 

December 29-én az ipari parkban
egy ismeretlen gépjármű tört ki egy
tűzcsapot. Lakossági bejelentés alap-
ján ügyeleteseink gyorsan a helyszín-

re értek és elhárították a vízfolyást. A
tűzcsapot rövidesen kicseréljük. 

Az ivóvíz már régóta nagy érték, taka-
rékoskodik vele a lakosság. A vízfogyasz-
tási adatok terén messze bejött a papír-
forma, karácsonykor és újévkor rendsze-
rint nagyon kevés vizet fogyasztunk. Ta-
valy az éves minimumfogyasztást de -
cember 26-án regisztráltuk, 24.391 m3

víz fogyott Győrben és a rendszerre kap-
csolt környező településeken. 

Az év első hibabejelentése január
elsején délelőtt érkezett az Ergényi-la-
kótelepről. Itt szintén a vízóraaknában
volt szükség kisebb javításra. A hibát
bejelentő fogyasztónk részére egy
meglepetést készítettünk elő. Ha ol-
vassa ezt a cikket, és jelentkezik azon
a telefonszámon, ahol a hibát bejelen-
tette, egy üveg pezsgővel kívánunk
neki boldog új évet! 

Tovább gyûjtik a fenyôfákat

Téli munkában a Gyôr-Szol
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APRÓ  HIRDETÉS

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Napi menü
az Amstel Hattyú Fogadóban!
Bôséges választék, remek ízek.
Napi menüajánlatainkat
keresse a Facebookon
vagy honlapunkon.

ÁLLÁS

Német nyelvtanárokat
keresünk!
Információ:
www.hatos.hu

Ápolónői végzettséggel
betegápolást, gyermekfelügyeletet vál-
lalok ott lakással, alkalmanként vagy éj-
szaka. Tel.: 06-20/239-3789.

SZOLGÁLTATÁS
MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
Izomsorvadás, lumbágó, isiász, merev
nyak gyógykezelése. Samodai, www.
egeszseg-ovo.hu, +36-30/754-3112.

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

Győrben élő idősek otthoni ápo-
lását, gondozását vállalja nagy gyakor-
lattal rendelkező, középkorú nő. Hívjon
bizalommal! 06-30/451-5367  

Lomtalanítás! Vállalunk minden
típusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. 06-20/944-6667

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

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

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

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé vált

holmiját ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/217-0848.

OKTATÁS

(3 nyelvű) 
Oklevelet adó
MASSZŐRKÉPZÉS 
Indul Győrben január 17-én
Ára: 39.000 Ft (részletfizetés)
Fnysz.: 00777/2012
Érdeklődni: 06-70/369-8655

Pályázatíró (60 órás) képzés indul
februárban, szombatonként
a TIT székházban:
Győr, Szent István út 5. 
Jelentkezés: 2015. január 30.
(Jó kereseti esély!)
06-70/321-3763
gyor@titpannon.t-online.hu
www.titpannon.hu

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

EGYÉB

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órá-
kat, porcelánokat, festménye-
ket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmente-
sen házhoz megyek! 06-
30/458-7765

Dióbél-felvásárlás! H-SZ-P:
9–13 óráig. Győr, Nádor u. 21. Tel.: 06-
20/979-5105.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

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

INGATLAN

Nádorváros központi he-
lyén 38 nm-es, felújított, különálló
lakás, irodának vagy orvosi rendelőnek
azonnali költözéssel, hosszú távra ki -
adó. 06-20/373-1682

LAKÁSCSERE
Nádorvárosi 1 szobás, 30 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, teljesen felújí-
tott, járólapos, klímás, szigetelt, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne nagyobb, 45–60 nm-es, határo-
zatlan, 2-3 szobás bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 436.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 30 nm-es, fűtés-
korszerűsített, szigetelt ház, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 2-3 szobás, határozatlan
idejű bérleményre. Két kisebb egy-
szobás lakást adnának egy nagyob-
bért. Szétköltözőknek. (Hirdetés -
szám: 437.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 30 nm-es, felújított,
új konyhabútoros, műanyag nyílászá-
rós, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 42–55 nm-es, 2 szobás
határozott-határozatlan bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 438.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I-en 55 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, részben fel-
újított, csempés, járólapos, határo-
zatlan idejű szerződéses lakást cse-
rélne 1+fél szobás, határozatlan ide-
jű szerződéssel rendelkező lakásra,
Sziget és Újváros kivételével. (Hirde-
tésszám: 288.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, felújított, nyu-
godt helyen lévő, határozott idejű szer-
ződéssel rendelkező lakást cserélne
45–55 nm-es bérleményre, Sziget, Új-
város és Szabadhegy kivételével. (Hir-

detésszám: 289.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 114 nm-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1+2 szobás, belvárosi
vagy gyárvárosi, kizárólag földszinti, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 291.). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 41 nm-es, teljesen
felújított, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 szobás, 45 nm-
es, erkélyes lakásra, liftes házban max.
3. emeletig. Újváros kizárva. (Hirde-
tésszám: 292.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 46 nm-es, telje-
sen felújított, virágoskerttel rendel-
kező házban lévő, gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3 szobás, 50–60 nm-es,
lehetőség szerint erkélyes, tárolós,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra, Újváros kivételével. (Hirde-
tésszám: 293.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, távfű-
téses, teljesen felújított, fűtéskorszerű-
sített, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szoba-hallos vagy l+2
fél szobás, nádorvárosi, adyvárosi, sza-
badhegyi vagy marcalvárosi, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 294.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

Szombati, vasárnapi
EXTRA MENÜAJÁNLATUNK:

• Húsgombócleves 2 főre • 2 személyes Marcal-tál
• saláta 2 főre •  desszert 2 főre

Ára: 5400 Ft/2 fő helyett 3990 Ft/2fő

Minden pénteken 16 órától halvacsora! 
Halászlé: 900 Ft

Kapormártásos halfilé, párolt rizs: 900 Ft
Bakonyi pontyszelet, galuska: 900 Ft

Halfilé Orly-módra, párolt rizs: 900 Ft
Rántott ponty vagy halfilé, párolt rizs: 900 Ft

Szerdán, csütörtökön és pénteken
a 2 személyes Marcal tál ára 4400 Ft helyett 2400 Ft!

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

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

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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Győrzámolyon KULCSRAKÉSZEN eladó ez a 90 nm-es
ikerház. 750 nm telek tartozik hozzá, elosztása 3
szoba+nappali. 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm-es
szigeteléssel, kétrétegű műanyag ablakokkal, energetikai
besorolása: „A”. A válaszfalak igény szerint még változ-
tathatóak. Igényeinek megfelelően választhatja ki a belső
burkolatokat, a fal színét. Várható átadás: 2015. nyár.
Szoc.pol + támogatott hitel igényelhető! ÁR: 18,9 M Ft
Érd.: 06-30/640-8794 budai.monika@edesotthongyor.hu

215 nm SAJÁT KERT TARTOZIK EHHEZ A LAKÁS-
HOZ! Kizárólag nálunk! Győr-Révfaluban, a Tábor utcá-
ban épül ez a 6 lakásos társasház. Ez a lakás földszinti,
63 nm-es, 6 nm terasszal és 215 nm saját kerttel. Az in-
gatlan elosztása: 2 szoba+ nappali. Energetikai minősí-
tése: „A". A lakáshoz zárt gépkocsibeállót lehet vásárol-
ni, melynek ára 400.000 Ft. Várható átadás: 2015. au-
gusztus. Az ár tartalmazza az ingatlanhoz tartozó teleká-
rat és a közműfejlesztési díjat is!!! ÁR: 21,9 M Ft. Érd.:
06-70/425-5590,  info@edesotthongyor.hu

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Lakások álomáron a Százszorszépben! 

Telefonszám: 06-30/640-8794, 06-70/866-7426 
06-70/866-7424 • www.edesotthongyor.hu

ÉDES OTTHON GYŐR INGATLAN
Győr, Mónus I. u. 38. 

Győr-Szabadhegyen, 707 nm-es telken épül ez a gyönyö-
rű családi ház. A lakótér 133 nm. Nappali + 3 szobásra
lett tervezve, a ház már tető alatt van, de belül még ala-
kítható. Az ingatlan külső szigetelése, pucolása és színe-
zése már megtörtént. A garázskapu motoros működteté-
sű szekcionált kapu, acéltokkal. A gépészeti munkák, va-
lamint a belső munkálatok még az új tulajdonosra vár-
nak. A telek végében 24 nm-es házikó található, de elké-
szült a házhoz csatlakoztatott, szaunának tervezett épü-
let is. A teljes tervdokumentáció nálunk van! ÁR: 41,5
M Ft. Érd.: 06-70/866-7424  edesotthongyor@gmail.com

Győr Szigetben, az egyetemtől és a Belvárostól 5 perc-
re épül ez a szép, exkluzív megjelenésű, új építésű
társasház. A társasház 30-as YTONG falazóblokkból,
válaszfalak 10 cm-es YTONG válaszfalelemekből fog-
nak épülni.  Az ár több extrát is tartalmaz, videoka-
merás kaputelefont, betörést álló acél bejárati ajtót és
barna színű, 2 rétegű műanyag ablakokat. A lépcső-
házakban lift lesz, mellyel a mélygarázsban lévő gép-
kocsibeállók is megközelíthetők. Fűtése távhős, laká -
sonként egyedi mérőkkel. A válaszfalak még módo-
síthatóak. Emelt szintű fűtéskész állapotban kerül át-
adásra 2015 júliusában.

Ez az 52 nm-es lakás az első és második emeleten helyez-
kedik el. Az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra
kerül még 1 szoba. A lakások kiváló elrendezésűek, mind-
egyik ingatlanhoz 5 nm erkély is kapcsolódik. A mélyga-
rázsban gépkocsibeállók vásárolhatók. ÁR:  20,8 M Ft.
Érd.: 06-30/640-8794 budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban épül ez a csodaszép, modern, 5 la-
kásos társasház minimál stílusban. A társasház 30-as
Porotherm téglából épül 10 cm-es szigeteléssel, a vá-
laszfalak hanggátló téglából. Az épület „A" energeti-
kai besorolású. A lakások egyedi fűtéssel rendelkez-
nek (cirko gázkazán). Emelt szintű fűtéskész állapot-
ban kerülnek átadásra, de lehetőség van igény szerint
kulcsrakészre is kérni. A két szinten összesen 5 lakás
és 2 garázs kerül kialakításra.

L5 lakás: Az első emeleti lakás 67,14 nm lakótérrel ren-
delkezik, melyhez 6,75 nm-es erkély csatlakozik.  A lakás
nappali plusz 2 hálószobából áll. A lakás belső elosztása
még alakítható. Várható átadás: 2015. szeptember. ÁR: 21
M Ft. Érd.: 06-70/866-7424  edesotthongyor@gmail.com
L4 lakás: Az első emeleti lakás 59,41 nm lakótérrel
rendelkezik, mely  nappali plusz 2 hálószobából áll.
A lakás belső elosztása még alakítható. Várható át-
adás: 2015. szeptember. ÁR: 18 M Ft. Érd.: 06-70/866-
7424  edesotthongyor@gmail.com

Győrzámolyon, KULCSRAKÉSZEN eladó ez a 71 nm-
es ikerház. 300 nm telek tartozik hozzá, elosztása 3 szo-
ba+nappali. 30-as Porotherm téglából épül 10 cm-es szi-
geteléssel. Az ingatlan energetikai besorolása: „A”. A
válaszfalak igény szerint még változtathatóak. Igényei-
nek megfelelően választhatja ki a belső burkolatokat, a
fal színét. Várható átadás: 2015. nyár. Szoc.pol + támo-

gatott hitel igényelhető! ÁR: 15,9 M Ft Érd.: 06-30/640-
8794 budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrújfalun kulcsrakészen eladó ez a 90 nm-es iker-
ház. 400 nm telek tartozik hozzá, elosztása 3
szoba+nappali. Ön választhatja ki a burkolatokat, a
fal színét. Várható átadás 2015. tavasz. Szoc.pol + tá-
mogatott hitel igényelhető! ÁR : 21 M Ft. Érd.: 06-
30/640-8794 budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegyen, a Szabadi utca elején fog épülni, ez
az 5 lakásos társasház, földszintjén üzletekkel. A társasház
megjelenésében visszaköszönnek a mai modern trendek
és színvilág. Egyedi minőséget kap, megfizethető áron. Az
ingatlanok „A” energetikai besorolással fognak rendelkez-
ni. Ez az ingatlan 65nm-es, nappali+2 szobás, tartozik egy
13nm-es erkély is. A belső válaszfalak még variálhatóak.
Az ára emelt szintű fűtéskészen értendő. Vásárolható gép-
kocsibeálló is. Várható átadás 2015. május. ÁR: 19,9 M Ft.
Érd.: 06-70/425-5590 tbuza1@vipmail.hu

A nagy sikerre való tekintettel újabb beruházások
indulnak a Százszorszép Lakóparkban. Paneláron jut-
hatnak  álmaik otthonához azok, akik szeretnének pa-
norámás, zöldövezeti helyen lakni. Ez a lakópark Győr -
újbarát és Ménfőcsanak határán helyezkedik el
(www.szazszorszeplakokert.hu).  Nagyon kedvelt rész,
hiszen karnyújtásnyira vannak az óvodák és az iskolák
is, nem mellékes az autópálya közelsége sem. Most
újabb 8 lakásos társasház épül, melyből még 6 lakás el-
adó. Ezek a lakások „A” energetikai besorolással ren-
delkeznek, ezért a fenntartásuk nagyon alacsony lesz.

A szoc.pol és a kamattámogatott hitel is igénybe vehe-
tő, melyet természetesen intézünk Önöknek. Az előző
ütem tapasztalataiból mondhatjuk, hogy már  4 millió
forint önerővel, megfelelő jövedelem esetén megvehe-
tőek az ingatlanok. Referencia már a területen megte-
kinthető, hiszen az előző társasházba  lassan költöznek.

A lakások már 9,9 millió forinttól elérhetőek,
melyeket a honlapunkon részletesen megtekinthet-
nek. www.edesotthongyor.hu   Az építkezés vár-
hatóan márciusban fog indulni, ezért a várható át-
adás 2015. július. Kulcsrakészen is kérhetőek az

ingatlanok, ez esetben Önnek csak annyi dolga
van, hogy  kiválassza a megfelelő anyagokat.

Aki a területre kimegy, biztos vagyok benne, hogy
magával ragadja az a páratlan csend és nyugalom, ami
ott található. (A pontos cím: Győrújbarát, Bíborka utca)

Az ingatlanok értékesítésével kizárólag irodánk
foglalkozik, kérdés esetén szívesen állunk rendel-
kezésükre.

ÉRDEKLŐDNI:
06-70/425-5590 számon lehet.
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Újabb három szezonon keresztül irá-
nyítja a csapatot Ambros Martín, a
Győri Audi ETO KC sikeredzője. Na-
gyon hamar sikerült megegyezni a
hosszabbításról, árulta el a sajtótá-
jékoztatón Kelecsényi Ernő, a klub
elnöke. A vezető úgy fogalmazott, az
eredmények önmagukért beszélnek,
Ambros személyisége, szakmai tu-
dása pedig bizonyíték arra, hogy jó
döntést hoztak. 

Ugyanazok a céljaink, nem válto-
zott semmi – mondta Ambros Mar-
tín. „Voltak problémáink, de nem ag-
gódtunk. Az új játékosok pedig már
itt vannak, hogy segítsenek. Persze
idén sokkal nehezebb lesz elérni a
kitűzött céljainkat, de készen állunk
arra, hogy átugorjuk ezeket a magas
akadályokat is.”

Orbán Adrienn pótlására érkezett
a csapathoz a cseh Jana Knedlikova.
A jobbszélső eddig a fiókcsapatnál,
Mosonmagyaróváron játszott, ahol a
csapat egyik kulcsembere volt. A játé-
kos egyelőre fél évre, kölcsönbe érke-
zett Győrbe.

Nem volt egyszerű megismer-
kedni a lányokkal, mert amikor ide-
kerültem, sokan pont elmentek az
Európa-bajnokságra – fogalmazott
a jobbszélső. „Azok viszont, akik itt
maradtak, nagyon kedvesen fogad-
tak. A többiek-
kel pedig
ezen a hé-
ten tud-

Egyedülálló sportrendezvényt tartottak
december utolsó napjaiban, Győrben,
ugyanis városunkban rendezték meg az
I. KPMG Futsalgálát és szakmai napot.
A különleges esemény házigazdája a
Rába ETO FC volt, amely hagyományte-
remtő jelleggel rendezte meg a színvo-
nalas gálát. A futsalfiesztára sok neves
szakember is érkezett, akik érdekes,
szakmai előadásokat tartottak az ETO
Hotelben. Többek között José Venancio

Sikeres futsalgála és szakmai nap
López, a világ élvonalába tartozó spa-
nyol válogatott szövetségi kapitánya is
előadást tartott. Ám természetesen
nemcsak a futsal kiemelkedő szakem-
berei kerültek főszerepbe, hiszen egy-
mástól is sokat lehet tanulni. Így történt
például, hogy Ambros Martín, a Győri
Audi ETO KC vezetőedzője is beszélt sa-
ját tapasztalatairól. 

A nap folyamán persze a futsal fősze-
repet kapott, hiszen az új Audi Arénában

folyamatosan zajlottak a mérkőzések. A
legkisebbektől a legnagyobbakig min-
denki pályára lépett. Olyan érdekes ösz-
szecsapások zajlottak a nap során, mint
az Öregfiúk–Újságíró válogatott, de a Mr.
és Mrs. Smith, azaz Vincze Ottó és Gör-
bicz Anita csapatai is egymásnak feszül-
tek. A nap slágermérkőzésén pedig a vi-
lágválogatott csapott össze az ETO best
of gárdájával, amelyből végül a zöld-fe-
hérek kerültek ki győztesen. 

Erôsített az Audi ETO
tam találkozni. Szerencsém van, hi-
szen nagyon sokat segít mindenki,
hogy beilleszkedhessünk.” 

A másik nagy érvágás a csapatnak,
hogy a védekezésben és támadásban
is vezéregyéniség, Eduarda Amorim

is sérülést szenvedett. Ezt a problé-
mát a fiatal, mindössze 20 éves Tami-
res Morenának kell majd megoldania,
igaz, tudják, hogy ehhez időre van
szükség. Ám vele hosszabb távon is
tervez a klub, hiszen három és fél éves
szerződést írtak alá. 

Először is a hideg a legnagyobb ki-
hívás számomra – mondta viccesen
a brazil. Nagyon furcsa, hiszen nálunk
ilyen nincs. Illetve, hogy be tudjak il-

leszkedni a magyar nyelv ismere-
te nélkül egy új közegbe. Az an-

goltudásomat próbálom majd
felturbózni. Azért még mindig
meg kell magam nyugtatnom,
hogy a nyelv hiánya nem ak-
kora probléma, fontosabb a
közös cél.”

A győri lányok szombaton
folytatják bajnoki menetelé-
süket, amikor is az MTK-t fo-
gadják hazai pályán. 

A sajtótájékoztatót meg-
előzően, még bajnokin lé-

pett pályára a Győri Audi ETO KC.
Nem pihenhettek sokat a győri höl-
gyek az ünnepeket követően, hiszen
január 3-án már bajnoki mérkőzé-
sen kellett bizonyítania a zöld-fehér
gárdának. Az NB I 11. fordulójában

Békéscsabára utaztak Ambros Mar-
tín tanítványai. 

A mérkőzés legelején még fej fej mel-
lett haladtak a csapatok, aztán hamar si-
került elhúznia a Győrnek néhány góllal.
Szépen, folyamatosan lógott meg a baj-
noki címvédő a Csabától, a félidő köze-
pére már öttel is mentek a zöld-fehérek.
Ezt a különbséget pedig sikerült is tarta-
ni a szünetig, erre már 12–17-es ven-
dégvezetéssel vonultak a felek. 

A második félidő is hasonlóan kez-
dődött, mint az első. Hol itt, hol ott
esett gól. Ám az ötgólos differenciát
folyamatosan tartani tudta a Győr. Az-
tán újra beindult a zöld-fehér gólhen-
ger és az 50. percre már megdupláz-
ták a különbséget Ambros Martín ta-
nítványai, tíz volt közte. Próbálkoztak
a viharsarkiak is, de csak kozmetikáz-
ni tudtak az eredményen, ám a végére
ez a lehetőségük is elszállt. Végül fölé-
nyesen, 22–33-ra nyert a Győri Audi
ETO KC, a Békéscsaba otthonában,
idei első bajnoki fellépésén.

Fehér Miklósra
emlékezve
December végén ismét megrendezte az
Egészséges Újszülöttekért Alapítvány a
Fehér Miklós Emlékgálát, immár 6.-szor.
Az Öregfiúk mérkőzéseken ezúttal is hat
csapat vett részt. Mellettük egy másik
csoportban öt meghívott együttes – a
Parlament válogatottja, az Olimpikonok,
a Győr Közélet, a Sport Televízió együtte-
se, valamint Stark Péter szervezésében,
a torna során először összeálló Fehér Mi-
ki barátai csaptak össze egymással.

A találkozók természetesen nem-
csak a kiélezett csatákról szóltak, ha-
nem annál sokkal fontosabb volt,
hogy méltóképpen emlékezzenek
meg a nagyszerű sportemberről. 

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogal-
mazott: fontos, hogy megemlékezzünk
azokról, akik példát tudnak mutatni a fi-
atalságnak, hogy sportoljanak, küzdje-
nek és éljenek egészségesen. 

Mikiről szerintem minden győrinek
számtalan emlék jut eszébe – mondta
Szeles Szabolcs önkormányzati képvise-
lő. „Azok a felejthetetlen mérkőzések,
amiket az ETO-stadionban játszott, azok
a pillanatok, amiket a válogatott mezben
szerzett számunkra, vagy a külföldi pá-
lyafutása. Azt hiszem, ő egy igazi példa-
kép itt Győrben.”

A VIP tornát végül az Olimpikonok
nyerték meg, míg az Öregfiúknál   a Vi-
deoton diadalmaskodott.

MOZAIK SPORT



„Rendszeresen az volt a problémánk, h
jól begyakoroltuk, majd két év múlva m
szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Kemény Dénest, a Magyar Vízi-
labda Szövetség elnökét, koráb-
bi, többszörös olimpiai bajnok
szövetségi kapitányt már fiatal
korában megragadta az uszoda
különleges világa. Édesapja já-
tékosként és edzőként is jó pél-
dával járt fia előtt, így nem volt
kérdés, hogy neki is a medence
és a póló lesz az élete.

Akit szeretnek a lányok...
„Bármilyen sportpályára kerül egy

kisgyerek, főleg ha fiúról van szó, az
édesapja a mintája. Akkoriban az én
édesapám még aktív játékos volt, én
pedig mindig ott voltam az uszodá-
ban a velem egykorú gyerekekkel és
nagyon jól éreztem magam. A sport-
pályákon belül az uszodának amúgy
is van egyfajta varázsa. Nyáron kicsit
strand, télen pedig olyat csinálhat-
tunk, amit az osztálytársaink nem. Fo-
cizni mindenki le tudott menni a
grundra, de uszodába csak a pólósok
jártak. És privilegizált helyzetünk volt
egy másik területen is, nem azt mon-
dom, hogy rögtön 5-6 évesen, de gim-
nazistaként mindenképp: ha az osz-
tályban volt egy pólós, az a lányoknál
különleges figyelmet jelentett, és be-
vallom, az nem volt olyan rossz érzés.”

A vízválasztó
A vízilabdásokat már akkor is kü-

lönleges légkör vette körül. Vannak
példaképek, nagy pólósok, akikhez
minden fiatal hasonlítani akar. A vízvá-
lasztó az, hogy képes-e valaki folya-
matosan küzdeni a célért, vagy meg-
elégszik egy bizonyos szintű tudással.

„A rajongás veszélyes is tud lenni.
Az én tapasztalatom az, hogy pont
emiatt nem lesz valakiből igazán jó já-
tékos. Serdülőként, ifiként lehet valaki
nagy tehetség – ezt látom a fiaimon is
– csak néhányan megelégszenek az-
zal a státusszal, hogy a gimnáziumban
ő vagy esetleg még egy osztálytársa
pólós. Ez már egyfajta rang. Egyik-
másik tehetség sajnos megelégszik
ezzel, pedig kiemelkedő pólósnak,
olimpiai bajnoknak lenni az igazán
szép teljesítmény. Gondoljunk csak
bele, hogy az átlagembernek az úszás

is egy feladat. Ezzel szemben a vízilab-
dás nemcsak úszik, hanem közben
birkózik is a másikkal, közben azért
egy kézzel elkapja a labdát és még jó
passzt is ad vagy gólt lő. Olyan dolgo-
kat csinálnak, ami egy kicsit miszti-
kum egy átlag sportszeretőnek. Azt is
hozzáteszem, hogy az uszodában na-
gyon természetes az, hogy diplomája
lesz egy élsportolónak. Én úgy gondo-
lom, hogy ez egyfajta plusz füstöt ad
a pólósok köré.”

Mérnöki pontossággal
„Édesapámnak volt a mondása –

amit a politikusok előszeretettel kez-
denek a magukénak kisajátítani, hol -
ott ő mondta ezt, és az athéni ered-
ményhirdetéskor a magyar tévé kom-
mentátora idézte is –, hogy: mi embe -
reket nevelünk, akik jól tudnak pólózni.
Akkor speciel a dobogón a 13 játékos-
ból 11 vagy 12 az ő nevelése volt. Ha
az olimpia döntőjét megnyerik, akkor
tényleg jól tudnak pólózni, de az tény,
hogy egy edző elsősorban nevelő és
másodsorban sportszakedző.”

Kemény Ferenc legalább annyira
elismert szakember, mint amilyen a
fiá ból lett. Nagy hatással volt az éle -
tére mind szakmailag, mind emberileg. 

„A szakmai fejlődésemet meghatá-
rozta édesapám. A vasárnapi ebédnél
például, a rántott hús mellett, szegény
anyukámat figyelmen kívül hagyva, fo-
lyamatosan csak a pólóról beszéltünk.
Azzal, hogy ő nevelt én elkerülhetetle-
nül az ő vízilabda-elképzelései men-
tén nőttem fel. Nem értettem vele
mindenben egyet, főleg amikor en-
gem kritizált. A vasárnapi ebédet
ugyanis sokszor megelőzte délelőtt
egy mérkőzés, ahol én akármilyen jól
játszottam, az biztos, hogy talált há-
rom hibát, csak hogy a húslevest el-
rontsa. Ő mindig a tökéletesre töreke-
dett, akkor is, amikor azt kereste,
hogy én hogyan legyek lényeglátóbb
játék közben vagy mi az, amitől hirte-
len 50 vagy akár 100%-kal javul a játé-
kom. Egy-két apróságot is felírt egy
vastagabb ceruzával egy A4-es lapra,
és nagy bánatomra kirakta a szobám
falára, hogy még ott se tudjak nyu-
godt lenni. Ezek végül is fontos dol-
gok voltak. Ő mérnök, így az alapgon-
dolkodása az volt, hogy az apró pon-
tos részletekből áll össze a nagy

egész. Nem lehet tévedni, mert össze-
dől a híd, pont akkor, amikor mi me-
gyünk rajta. Ez a fajta megközelítése
az élet bármilyen problémájának so-
hasem hátrány.”

Ezt a fajta életszemléletet ő is követi
és próbálta a játékosait is erre sarkallni. 

„A játékosaimnak általában a 105-
110%-ot írtam ki célnak. Persze ők
mondták, hogy ez több annál, amit tu-
dunk, de törekednünk kellett rá. Ha ja-
vulunk, akkor nem lesz több, mint
amit tudunk. Ha az ember olyan célt

tűz ki, ami elérhetetlen, például 300%-
ot, az ugyanúgy nem jó, mintha meg-
elégszik a 70%-os teljesítménnyel.” 

Csaták és taktikák
Kemény Dénes irányítása alatt a

férfi vízilabda-válogatott zsinórban
háromszor nyert olimpiát, amivel
örökre beírta magát a magyar sport
történelmébe, ám ez közel sem volt
egyszerű feladat. 

„Rendszeresen az volt a problé-
mánk, hogy kitaláltam egy taktikai
trükköt, bevezettük, majd jól begyako-
roltuk, és két év múlva már ellene kel-
lett készülnünk, a saját okos taktikánk
ellen. Ez nem volt könnyű. Egyébként
ami a játékosokat illeti, egy-egy olim-
piai ciklusban úgy cserélődött 3-4-5
játékos, hogy nekem nem kellett ke-
resnem, ott tolongtak. Mindenki be
szeretett volna kerülni, majd nyer-
ni. Aki pedig már elérte, az meg
akarta ismételni. A kettő között
nagy harc volt a helyért.”

Az egyén nagyon fontos
egy csapaton belül, hiszen
tehetséges sportemberek
csak együtt alkothatnak egy

kerek egészet, és csak így lehetnek
sikeresek. 

„Egy játékos mit tud tenni a csapa-
ton belül? Egyrészt beilleszkedni, ő
egyike az egésznek, másrészt a saját
részét minél jobban csinálni. Tehát, ha
megelégszik azzal, hogy beilleszkedik
és kiegészíti a többit, akkor senkit
nem fogunk megverni. Nagyon fon-
tos, hogy legyen egy olyan becsvá-
gyuk, hogy nem a többi rovására, ha-
nem a többi segítésére hajtanak. A sa-
ját egyéni teljesítményét pedig minél

jobbra fejleszti. Ez
a hozzáállás nálunk
teljesen természe-
tes volt. Sokszor
vissza kellett őket
fogni. Volt olyan,
hogy 8-9 játékos
jó napot fo-
gott ki, azaz
e g y e d ü l

Ha kritikus pillanatban
is tudja hozni azt,
amit edzésen, akkor
ô jó sportember
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hogy kitaláltam egy taktikai trükköt
már ellene kellett készülnünk”

győztes teljesítményt tudott
hozni. Ám ha ebből három

elég volt, hogy megver-
jünk egy erős csapatot,
akkor a másik hatnak
aznap csak segíteni
kellett őket, nem rivali-
zálni egymással.”

Hideg víz,
hidegvér
Az egyéni képes-

ségek mellett a men-
tális felkészültség is
ugyanolyan fontos –

állítja az elnök. 

„Az elsődleges persze az, hogy jó
sportemberi alapképességei legye-
nek a játékosnak, ám ugyanolyan
fontos, hogy a kritikus pillanatokban,
ne hozzon más döntést, mint amit
kell. Akkor sem, ha egy perc van az
olimpiai döntőből és döntetlen a
meccs. Ne nyomja össze az, hogy ha
megcsinálja arany lesz, ha nem ak-
kor ezüst. Ne forduljon meg a fejé-
ben, hogy hatezer-nyolcezer –
Sydneyben tizennyolc-ezren voltak a
lelátón – ember néz, és drukkol, és
sokmillióan ülnek a tévé előtt… Ha
kritikus pillanatban is tudja hozni azt,
amit edzéskörülmények között, ak-
kor ő jó sportember. Ez az egyik do-
log, a másik az, hogy kell ehhez egy
istenáldotta tehetség is, ami valaki-
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l, tanítványokról, gyôzelmekrôl és a gyôri vízilabda lehetôségeirôl

ben van, valakiben nincs. Ebbe nem
tudunk sajnos beleszólni. Én nagyon
szerencsés voltam, az anyukák na-
gyon tehetséges pólósokat szültek a
70-es, 80-as években.”

A gyôri vízilabda esélyei
Kemény Dénes  2012 decembe-

rétől vette át a Magyar Vízilabda Szö-
vetség elnöki posztját. (A válogatott
kapitánya egykori játékosa, Benedek
Tibor lett). Nagy tervekkel vágott ne-
ki ennek a hivatásának is. Folyamato-
san járja a városokat, hogy lássa, hol
mennyire népszerű ez a sportág, il-
letve, hogy rajta tartsa a szemét a vi-
déki bázisokon, ahonnan már nem -
egyszer került ki tehetség, sőt olim-
pikon is.

„Mondok egy-két nevet. Győrből
lett világbajnok egy kislány, Tomasko-
vics Eszter a 2005-ös montreali világ-
bajnokságon, holott a győri vízilabda
a 2000-es években nem volt az or-
szág legfontosabb vízilabdavárosa.
Bedő Krisztián, Nagykanizsáról világ-
bajnok lett, Biros Péter Miskolcról há-
romszoros olimpiai bajnok lett. Tehát,
hogy hol megy le pólózni a kisgyerek,
akiből aztán a válogatott egyik leg-
jobbja lehet, azt soha nem lehet elő-
re tudni. Győrben a vízfelület roha-
mosan nő, így van arra esély, hogy
itt is megerősödjön a vízilabda
kultúrája. A város szándéka is ez,

mivel Győr sportváros is, nem-
csak autós város. Azt gondo-

lom, ha az uszodát jól kihasz-
nálja a város, jó úszóklub-

bal, jó vízilabdacsapattal,
akkor néhány éven belül
első osztályú egyesüle-
te is lehet. Azt azért el-
árulom, hogy minden
vízilabdás gyermek,
amikor először a Mar-
gitszigeten jár, be-
megy az előcsar-
nokba, körbenéz a
már vány táblán,
és attól kezdve
olimpiai bajnok
akar lenni. Már
akkor megnézi a
falon, hol van az
a hely, ahova
majd az ő neve
fog kerülni.
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Gyôrben a férfi kézilabda-válogatott
A magyar férfi kézilabda-válogatott me-
legített az új, Audi Arénában kedden, ké-
ső délután. Nemzeti csapatunk ugyanis
Győrben edzőtáborozik néhány napot,
mielőtt elutazna a spanyolországi Ovie-
dóba, ahol felkészülési tornát játszik
majd. A kapitány 20 fős kerettel dolgozik
együtt a napokban. Talant Dujsebajev
nem rest beállni a fiúk mellé, tanítványai -
val együtt végezte a bemelegítést a tré-
ningen. Sőt, a mester mindent precízen
elmagyarázott és be is mutatott tanítvá-
nyainak. Nagy László, a csapat jobbátlö-
vője el is árulta, hogy látszik, hogy jó for-
mában van az edző. Viccesen még meg
is jegyeztük a fiúkkal, hogy egy-két csa-
patban még biztosan játékra alkalmas
lenne. Nagyon pozitív felfogású, lendüle-
tes edzéseket tart, ami majd a válogatot-
tat is előre fogja lendíteni – tette hozzá a
világklasszis. 

A csapat legfőbb célja, hogy kiharcol-
ja az Európa-bajnoki szereplést. Ám eh-
hez még nagyon sokat kell dolgozni. Van
azért feladat, amit el kell végeznünk – fo-
galmazott Talant Dujsebajev. „Ám nem
szabad elfelejteni, hogy ez a csapat ezt
megelőzően, hosszú ideig még az előző
szövetségi kapitány keze alatt formáló-
dott. Nagy dolgok szerencsére nincse-
nek, amin változtatni kell. Azon kell dol-

goznunk, hogy mindenki még jobban
megismerje egymás gondolatait, moz-
dulatait, még jobban össze tudjanak dol-
gozni. Persze minden edzőnek megvan
a maga filozófiája, most mi is ezt próbál-
juk megvalósítani.”

Az edzéseket árgus szemekkel figyelik
városunk csapatai is. Ambros Martín és ta-
nítványai is többször végignézték a trénin-
get. Szerdán pedig a Buda-Cash-ETO-
SZESE látogatott ki az edzésre. A csapat
január 9-én, pénteken játszik mérkőzést,
akkor a világbajnok Spanyolország lesz
Nagy Laciék ellenfele. Majd másnap jön a
szintén a vb-re készülő Lengyelország, har-
madnap pedig Norvégia. 

ELEKTROMOS  GOKARTPÁLYA

E-Kart Ring, Gyôrújbarát, Fô út 178. Hívd a 06 70 633 59 69-es számot,
vagy írj az info@ekart.hu-ra és foglalj idôpontot!

A Gyôr Plusz médiások már kipróbálták.
Gyors és biztonságos.
Környezetbarát és füstmentes.

Magyarország elsô fedett
elektromos gokartpályája új
vonalvezetéssel, új élményekkel,
de a megszokott izgalommal,
gumicsikorgással, sebességgel
vár Gyôrújbaráton, a Fô út
178. szám alatt.

Gyerekek és felnôttek,
hölgyek és urak egyaránt
jöhetnek, baráti bulik, céges
rendezvények, szülinapi
gyerekzsúrok, osztály-
kirándulások ideális
hely színe.



2015. január 9.  / + / 31

Mi jut eszébe, ha az újévi fogadal-
mára gondol? 

Most ugye azon tanakodik, hogy
hányszor megfogadta már, hogy le-
fogy, hogy egészségesen fog élni,
rendszeresen edzeni és táplálkozni.
Tudom, könnyű fogadkozni, de nehéz

betartani, nehéz kitartani és bízni, ak-
kor is, amikor minden más fontosabb-
nak tűnik önös érdekeinél. 

Itt az idő! Új év, új reményekkel! 
Elsősorban kérem, tudatosítsa ön-

magában, hogy az egészsége nem

Győzelemmel kezdte a 2015-ös évet a
Széchenyi Egyetem Győri KC a SMAFC
ellen. Az első játékrészben sokáig pont
nélkül álltak a csapatok, a győri fiúk mint-
ha egy kicsit elizgulták volna a kezdést.
Aztán beleerősített mind a győri, mind
pedig a soproni gárda, így az első negye-
det már 20–13-as hazai vezetéssel zár-
ták a csapatok. A második etapban az-
tán igazán beindultak Molnár István fiai,
hiszen közel húszpontos előnyre tettek

Gyôzelem az elsô hazain

Segítünk, hogy a fogyókúrái
ne mindig „holnaptól” kezdôdjenek!

csak önös érdek, tartozik vele a csa-
ládjának, a barátainak, sőt az egész
társadalomnak. Mind egyéni, mind
szociális, mind társadalmi céljaink el-
érésében szükségünk van az egészsé-
günkre. 

Soha ne feledje, ép testben, ép lélek!
Fogyni szeretne? Nem érzi jól ma-

gát a testében? Esetleg már egészsé-
gi problémái is adódtak a túlsúly mi-
att?  Kérem, jöjjön el az előadásunkra
és vegyen részt a három hónapos
SÚLY (FEL)EJTŐK KLUBJA progra-
munkban, ahol orvosi kivizsgálást kö-
vetően, egészségét tekintve bizton-
ságban, Győr legkiválóbb fitneszter-
mében, szakmailag felkészült edzői
gárda segítségével szabadulhat meg
a nem kívánt túlsúlytól. 

A program zárásaként, a legsikere-
sebb súlyvesztő jutalomban részesül. 

Szeretettel várunk mindenkit a
programismertető előadásunkra
2015. január 12-én, hétfőn 18 órakor
a Kardirex Egészségügyi Központban.

Nagy-Huszár Anikó
Személyi edző – SPEEDFIT

szert. A harmadik negyedben, ahogy eb-
ben a szezonban már sokszor, jött a hul-
lámvölgy és a SMAFC-nak sikerült fel-
zárkóznia. A záró szakaszban viszont új-
ra sikerült elhúznia a győri egyetemis -
táknak, de a végjáték újra szorosra sike-
redett, és kellett a szerencse is ahhoz,
hogy végül 68-66-ra sikerüljön behúzni
az első hazai bajnokit. 

Folytatás pénteken, szintén ideha-
za a Bonyhád ellen, 18 órától. 

MOZAIK SPORT



32 / + / 2015. január 9.

HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástya, a győri állatkert bel-
városi terráriumháza 2011 decembe-
rében, a Belváros szívében nyitotta
meg kapuit. A 16. századi győri vár
ódon kazamatájában burjánzó ama-
zonasi dzsungel azóta folyamatosan
érdekesebbnél érdekesebb látniva-
lókkal kápráztatja el a nagyközönsé-
get. A bástya bemutatóterme eddig
is igazán interaktív szórakozást nyúj-
tott kicsiknek és nagyoknak egy -
aránt, hiszen itt az egzotikus fajokat
nem csupán megcsodálni lehet, ha-
nem némelyüket a kezükbe is foghat-
ják a vállalkozó szelleműek. 

Aranka és társai
Dél-Amerika rettegett óriás kígyói a Füles Bástyában

Aki az átalakított kazamatában tesz
egy sétát, találkozhat hüllőkkel, halak-
kal, rovarokkal, emlősökkel, madarak-
kal is. Nemrégiben új lakók költöztek
Aranka mellé.

A sárga anakonda, habár elsősor-
ban vízben él, kissé többet tartózko-
dik a szárazföldön, mint a zöld ana-
konda. Kisebb mérete lehetővé teszi,
hogy felkapaszkodjon a fákra is. A
nappalt a vízben pihenve tölti, éjszaka
indul vadászatra. A különböző korú kí-
gyók a méretüknek megfelelően vá-
lasztják ki zsákmányukat, a fiatalok

még kisméretű gerincesekre,
főleg halakra, míg az idő-

sebbek kisebb kajmá-
nokra, madarakra és
közepes nagyságú
emlősökre vadász-
nak. A sárga ana-

konda kedvelt terrá-
riumi hüllő, annak el-

lenére vagy talán ép-
pen azért, mert a termé-

szetes vadsága mindig megmarad.
Bár nem annyira veszélyes, és valami-
vel jobban tolerálja a „gazdáját”, mint
a zöld anakonda.

Aranka, a zöld anakonda termé-
szetes élőhelyén elsősorban vízben
él, de a szárazföldön is vadászik. A ví-
zi életmódhoz való alkalmazkodását
mutatja, hogy az orrlyukai és szemei
a feje tetejére tolódva helyezkednek
el. Vízben és szárazföldön egyaránt
sebesen halad, alkalomadtán döb-
benetesen fel tud gyorsulni. A szá-
razföldön elég lomhán mozog nagy
testsúlya miatt. Elsősorban éjszakai

életmódot folytat. A szárazföldön va-
dászva is a víz közelében marad. Leg -
általánosabb vadászmódszere a kro-
kodilokéra emlékeztet, a vízfelszín-
hez közel lesben állva várja, hogy egy
állat a vízbe lépjen, vagy inni próbál-
jon. Zsákmányát rendszerint a fején
ragadja meg erős állkapcsával és
sok, hegyes fogával, majd gyorsan
körültekeri. A tévhittel szemben áldo-
zatát nem összeroppantja, hanem
megfojtja. Annak minden egyes ki-
légzésénél ugyanis egyre szorosab-
ban öleli, míg az végül nem tud leve-
gőt venni. A zsákmányát egészben
nyeli el, kiakasztható állkapcsának
köszönhetően. Hogy akadálymente-
sen jusson át a torkán, mindig a fej-
nél kezdi a nyelést, amelyet izmainak
hullámszerűen végighaladó össze-
húzódásával is elősegít. Egy-egy ki-
adósabb falatozást követően azon-
ban sokáig, akár több hónapig sincs
szükségük újabb vadászatra. A leg-
hosszabb koplalási időszak, amit fel-
jegyeztek, két év volt.

www.zoogyor.com   •   www.fulesbastya.hu
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A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

Az AKCIÓS csomag tartalma:
• vagyonvédelmi központ kezelôvel • 5 db mozgásérzékelô
• kültéri hang- és fényjelzô • 2 db akkumulátor

0 Ft-os biztonsági rendszerek
egyszeri bekötési díjjal!

NÉZZE MEG AZT A CÉGET, AKIRE RÁBÍZZA CSALÁDJA, VAGYONA BIZTONSÁGÁT!

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB

FEBRUÁR 1-JÉTÔL
ÁPRILIS 30-IG!


