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5. oldal Hatalmas előnyt és
lehetőséget biztosít a városnak a
Győrt keletről elkerülő út – mond-
ta Borkai Zsolt. Az Audi-fejlesz-
tés egyik sarkalatos pontja volt
az elkerülő megépítése.

6. oldal Győr az életem része
lett,  felér a szülőhelyemmel –
mondja Miért szeretem Győrt rova-
tunk e heti főszereplője, Samu
József Aranykoszorús Karosszéria -
lakatos Mester.

9. oldal A svájci jegybank eltörölte az 1,20-as árfolyamküszöböt
az euróval szemben, ez pedig pillanatok alatt erőteljes hullámzásokat
okozott a pénzpiacokon. A forint árfolyama hirtelen 380-ra gyengült
a frankkal szemben, míg 1 euró 327 forintba került. A helyzet azóta
némiképp stabilizálódott, az eurót 317, a svájci frankot 314 forintért
adták lapzártánkkor.

Részletes
tévéműsor
16–17. oldal

20–21. oldal  Gázfröccs mellékletünkben a
Volkswagen Passat Comfortline 2.0 TDI DSG-t
teszteltük. De megmutatjuk az új Honda NSX
sportautót is. 

Visszatér a piac
A Dunakapu téren és a Tarcsay úton is

Írásunk a 7. oldalon
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KIS HÍREK  MOZAIK

Ezen elv mentén, uniós támogatással
indította képzési programját a meg-
változott munkaképességűeket foglal-
koztató győri Esély Közhasznú Non-
profit Kft.

Az önkormányzati tulajdonú szer-
vezet 132 megváltozott munkaképes-
ségű dolgozót foglalkoztat. Nagyobb
részük rokkantellátásban részesül,
őket tartós támogatás mellett alkal-
mazzák, míg kisebb részük rehabilitá-
ciós ellátásban részesül, ők tranzit stá-
tusúak. A program célja is az, hogy az
ő esélyeiket javítsák a szabad munka-
erőpiacon való elhelyezkedésben.

Az önkormányzat fontosnak tartja
a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatását, és azt a törekvést is,
hogy közülük minél többen tudják
megállni a helyüket a munkaerőpia-
con. A város ezért folyamatosan segíti
az Esély Kft. munkáját, amely immár
33 éve tölti be küldetését Győrben –
fogalmazott Radnóti Ákos alpolgár-

Juhász István január 28-án, szer-
dán 17 órakor képviselői fogadó-
órát tart a Győri Tánc- és Képző-
művészeti Általános Iskola, Szak-
középiskola és Kollégium épüle-
tében (Győr, Szabolcska M. u. 5–
6.), amelyre minden érdeklődőt
sok szeretettel vár. Ugyanezen a
napon Pollreisz Balázs az Újváro-
si Művelődési Házban (Győr, Li-
get utca 55.) tart képviselői foga-
dóórát. Szintén ezen a napon in-
gyenes jogsegélyszolgálat lesz a
Herman O. u. 22. szám alatti
MSZP Székházban.

A Győri Filharmonikus Zenekar
ezúton tájékoztatja minden bér-
let- és jegytulajdonosát, hogy a
Varga Tibor-hangversenysoro-
zat január 23-án 19 órára meg-
hirdetett koncertje, Dolhai Atti-
la betegsége miatt, elmarad. A
hangversenyt február 4-én 19
órakor rendezik meg a Richter
Teremben. A koncertre megvál-
tott jegyek a vásárlás helyszí-
nén válthatók vissza, vagy a fen-
ti időpontban meghirdetett elő-
adásra érvényesek.

A győri polgármesteri hivatal kul-
turális és sport főosztálya 2015.
január 23–25. között rendezi a VI.
korcsoportos kézilabda-diák -
olimpia országos döntőt. A meg-
mérettetésen 8 lány és 8 fiú csa-
pat középiskolás diákjai vesznek
részt. A mérkőzések az Audi Aré-
na Győr és a Krúdy Gimnázium
tornacsarnokaiban zajlanak, a
helyosztó mérkőzésekre vasár-
nap délelőtt kerül sor az aréná-
ban. Városunkat fiú és lány vona-
lon is a Bercsényi-középiskola
csapata képviseli.

Kézilabda-
diákolimpia

Elmarad Dolhai
Attila koncertje

Fogadóóra

Egyedül pályázik a Győri Balett igazga-
tói posztjára Kiss János Kossuth-díjas
táncművész, a társulat jelenlegi veze-
tője, aki már az utódját is megnevezte.

Utolsó alkalommal pályázik Kiss
János az igazgatói székre. Pályázatá-
nak a Harmincöt plusz 5 címet adta.
Nem feltétlenül örül annak, hogy nem
talált kihívóra, hiszen – mint lapunk-

Esélyt a megváltozott
munkaképességûeknek!

mester, a projekt nyitó konferenciáján.
Az Esély Kft. által elnyert több mint

27 millió forintos, önrész nélküli TÁ-
MOP-os támogatás az elhelyezkedés
esélyeinek növelését, az egyéni kom-
petenciák fejlesztését szolgálja,
amely alkalmassá teheti a prog-
ramban részt vevőket a mun-
kafolyamatok betanu-
lására, begyakorlá-
sára – tájékozta-
tott a program-
ról Farkasné dr.
Lukácsy Zita
ügyvezető igaz-
gató, aki hozzátette, a projekt megva-
lósításához korszerű, megfelelő infor-
matikai eszközökkel is felszerelt oktató-
termet alakítottak ki, kiválasztották a
képzőket és a képzésben részt vevőket,
megkötötték az együttműködő partne-
rekkel a szükséges szerződéseket, és
összeállították azt a 14 modult, ame-
lyet az október 31-ig tartó 336 órás

képzés tartalmaz. A megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók a prog-
ram során olyan témákban mélyíthetik
el ismereteiket, mint a személyiségfej-
lesztés, kommunikáció, konfliktuskeze-
lés, társadalmi reintegráció, mentálhi-
giénés gyakorlatok vagy a munkahely-
keresés, amelyek egytől egyig munka-
alkalmasságukat erősítik majd. 

Kiss János az egyedüli pályázó
nak elmondta – egész életében meg-
küzdött a sikerekért. Azt azonban
megnyugtatónak tartja, hogy „kalan-
dorok” nem próbálták megszerezni az
együttes irányítását. 

Kiss János nem titkolta el, hogy öt
év múlva, utódjaként Velekei Lászlót
szeretné látni a társulat élén. Különös
fintora a sorsnak, hogy a mostani

olaszországi turnén már Velekei vezeti
az együttest, mert Kiss János Achil-
les-ínszakadás miatt nem tudott a tár-
sulattal tartani. Alkalma azonban a kö-
zeljövőben is lesz még az utazásra, hi-
szen februárban Németországba,
Svájcba, Ausztriába várják a balettet,
s Olaszországban „a ferde torony is kí-
váncsi rájuk”. Nagy valószínűséggel
részt vesznek egy izraeli turnén, s Me-
xikóban is bemutatják az ifjabb Haran-
gozó Gyula által koreografált Zorbát. 

Igazgatói pályázatáról Kiss János
részleteket még nem árulhatott el,
csupán annyit mondott: az elképzelé-
sek a folyamatos megújulás szándé-
kát tükrözik. Erőteljesebben fordulnak
a fiatal nézők felé, a pályázat tartalmaz
egy részletesen kimunkált táncszín-
ház-pedagógiai programot is. 

Konkrét terveik kapcsán megemlí-
tette: 2017-ben Győrben, a 14. nyári
európai ifjúsági olimpiára érkező spor-
tolóknak és szurkolóknak is be akarják
mutatni a hazai tánckultúrát. Azon is
gondolkodnak, hogy az egyik legsike-
resebb előadásukat – Purim – részben
más alkotókkal ismét színre viszik. 
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Fennállásának 25. évfordulóját ünne-
pelte a napokban az Alapellátási Sza-
badegyetem, amely ma már a házior-
vosok és a kórházi orvosok országos
hírű fóruma.

Az Egészséges Nemzedékért Alapít-
vány a győri önkormányzattal együttmű-
ködve végez szakmai tudományos to-
vábbképzést háziorvosok részére. Az
Alapellátási Szabadegyetem szemesz-
terenként öt, egy „tanévben” tehát tíz
részvételidíj-mentes konferenciát kínál
az orvosoknak, jelenleg már a 215. to-
vábbképzés előkészítése zajlik. 

Radnóti Ákos alpolgármester az
ünnepségen gratulált a szervezőknek
azért az önként vállalt áldozatos mun-
káért, amely lehetővé tette, hogy a
győri Alapellátási Szabadegyetem
mára az orvosok rangos továbbképzé-
si fóruma lett. Az alpolgármester az
évforduló kapcsán oklevelet adott át
dr. Hidas Jánosnak, dr. Szijártó István-
nak, dr. Szalai Máriának, dr. Balogh
Emilnek, dr. Szabó Tibor Józsefnek,
dr. Decastello Alicének és dr. Schnei-
der Károlynak, akik a kezdeményezést

A napokban fejeződik be a Széchenyi
István Egyetem tudomány- és tudás-
disszeminációs projektje, amit az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében nyert el
és kezdett meg 2012 decemberében
az intézmény. A „TudásSZEtt” elneve-
zésű kétéves projekt összköltségveté-
se 140 millió Ft volt, melyből az egye-
tem konzorciumi partnere, az Univer-
sitas-Győr Nonprofit Kft. 49 millió fo-
rinttal részesedett. A fejlesztés célja
az volt, hogy a hazai és nemzetközi tu-
dományos közösség, valamint a széle-
sebb értelemben vett közvélemény
minél jobban megismerje az egyete-
men létrejött tudományos, kutatás-
fejlesztési és innovációs eredménye-
ket, illetve az ott zajló kutatásokat és
fejlesztéseket. További pályázati cél
volt, hogy növekedjen a helyi társada-
lom, kiemelten a továbbtanulás előtt
álló fiatalok érdeklődése a tudomá-
nyok, elsősorban a műszaki és termé-
szettudományok iránt, illetve haszno-
suljanak az egyetemi kutatók, oktatók
által elért tudományos eredmények. A
projekt keretében különböző kiadvá-
nyok, rendezvények, képzések és in-
novációs projektek valósultak meg.

Idekapcsolódik a SZE-Duó pályá-
zat is, amelynek keretében az elmúlt
2 évben 12 új innovációs projekt va-
lósult meg. A program célja, hogy tá-

A legtöbben szeptemberi időpontot szerettek volna foglalni a 21. alkalommal
megtartott esküvői kiállításon a Zichy-palotában az elmúlt hétvégén, ahol a
nagy nap kitűzésén túl az aktuális esküvői trendeket és szolgáltatásokat is
megismerhették a jegyesek. Győrben tavaly 588 pár mondta ki a boldogító
igent, s jellemzően kisebb menyegzőkön kötötték össze életüket a párok.

A Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Kulturális Tagozata elis-
meréseit adták át szerdán a Fruhmann-házban. A Magyar Kultúra Napja
előestéjén rendezett ünnepélyes eseményen díjat vehetett át Villányi Ti-

bor, a Győri Zsidó Hitközség elnöke, Illés Csaba,
formatervező grafikus iparművész, valamint

Molnár István, beledi fotóművész. Az elisme-
réseket Németh Zoltán, a megyei közgyűlés

elnöke adta át.

Innovációs projektek
és tudományos disszemináció

mogatást biztosítson hallgatói-okta-
tói csapatok számára, innovációs öt-
letük prototípusának megépítésére.
A félévente meghirdetett pályázatra
átlagosan 10-15 pályamunka érke-
zik, és az elmúlt öt évben több mint
100 pályamunkát bíráltak el külső op-
ponensek, akik a pályázat újdonsága,
megvalósíthatósága mellett az üzleti
hasznosítás szempontjait is értékel-
ték. A hallgatói-oktatói innovációs
kedvet fokozó projektek első lépés-
éhez nyújtott segítségnek köszönhe-
tően már több hallgatói vállalkozás
indult el a prototípusok sikeres meg-
építését követően. 

Megyei kulturális elismerésekNegyed százada
a felkészült orvosokért

az orvosképzésben és továbbképzés-
ben végzett kiemelkedő munkájukkal
segítették. 

Lapunk kérdésére dr. Schmidt Péter,
a szervező alapítvány elnöke tekintett
vissza az elmúlt 25 esztendőre. Mint
mondta, kezdetben főként háziorvosok,
később egyre több kórházi orvos,
ÁNTSZ-szakember és egészségügyi
szakdolgozó csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez. Városunk és megyénk orvo-
sain kívül rendszeresen érkeznek az elő-
adásokra Vas, Zala, Veszprém és Komá-
rom-Esztergom megyéből is, de az or-

szág szinte minden pontjáról köszönt-
hettek már orvosokat. 

A képzések keretében a résztvevők
naprakész információt kaphattak a diag-
nosztika, a terápia legújabb ismereteiről,
különösen a cukorbetegség, az asztma,
az allergiás betegségek és a fül-orr-gé-
gészeti betegségek differenciál diag-
nosztikájáról. Ezen túlmenően betekin-
tést kaptak az orvosi informatikai rend-
szerek működésébe, de megismerhet-
ték az egészségügy jogi, etikai és gazda-
sági vonatkozásait is. 
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Az óvodába kerülés egy óriási mérföldkő a
gyerekek életében, hiszen a családi, szű-
kebb közeg után hirtelen egy nagyobb kö-
zösségben is meg kell állniuk a helyüket, a
szocializációjuk egy új korszaka kezdődik. 

Hároméves kor előtt a gyerekek a családon belül töl-
tik az idejüket, a szülők, a testvérek adják a bizton-
ságos közeget, a játszás, a tanulás lehetőségét. Há-
roméves koruktól teljesen megváltozik az életük, hi-
szen egy nagyobb közösségbe kerülnek, és itt töltik
a nap jelentős részét. Hogy mire kell figyelnie a szü-
lőnek az óvodai beíratás előtt, arról Várszegi Móni-
kával, a győri önkormányzat oktatási osztályának
óvodai oktatási ügyintézőjével beszélgettünk.

Az idei évben is változatlan, hogy óvodába az a
kisgyermek járhat, aki már betöltötte vagy a felvé-
teltől számított fél éven belül betölti a harmadik élet-
évét, de utóbbiakat csak akkor tudják felvenni, ha
az intézmény az összes hároméves és annál idő-
sebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudta –
kezdi a szakember. Hozzáteszi, egy 2015. szeptem-
ber 1-jén hatályba lépő új rendelkezés szerint ab-
ban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig har-
madik életévüket betöltik, a gyerekeknek a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában köte-
lezően óvodai foglalkozásokon kell részt venniük. A

Kontúr fásli (testtekercselés)
• 3 kezeléssel 1-2 ruhaméret-csökkenés

Aromaterápiás karcsúsító kezelés:
• arról a helyről fogy, ahonnan szeretne
• eltünteti a narancsbőrt
• feszesít

Masszázsok:
• gyógy- és sportmasszázs
• kismamamasszázs
• reflex-, talpmasszázs

Ingyenes diagnosztizálásra
való bejelentkezés: 

06-30/232-2037
Döme Erika

Gyógy- és sportmasszőr, testkozmetikus

Két fogyasztó
kezelést,

masszázst fizet,
hármat kap!

www.beauty-center.hu

HIRDETÉS KÖZLEKEDÉS

Játékszabályok: mire filgyeljünk az óvodai beíratásnál
szülők az ötödik életév betöltéséig felmentést kér-
hetnek az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása vagy sajátos helyzete azt indokolja.
A három évet betöltött gyerekek annak az évnek az

augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévüket
betöltik, az óvodába járási kötelezettséget családi
napköziben is teljesíthetik.

Az önkormányzat évről évre egy Ovihívogató el-
nevezésű kiadvánnyal is segíti a szülőket, amelynek

célja, hogy minden hasznos információt csokorba
gyűjtsön, ami a beíratáshoz szükséges. Tartalmazza
a már említett legfontosabb szabályokat, a beíratás
időpontját, módját, de emellett részletesen is bemu-
tatja a győri óvodákat, azok kínálatát, és a nyílt na-
pok időpontjait is, amikor az adott intézmény légkö-
rébe a szülők és az óvodakezdés előtt álló gyerekek
is belekóstolhatnak. A kiadvány az önkormányzati
fenntartású óvodák mellett az egyházi és alapítvá-
nyi intézményeket is tartalmazza. Az óvodai ügyin-
téző leszögezi, fontos tudni azonban, hogy a gyer-
meket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő
dolgozik. A szülőnek joga van a szabad óvodavá-
lasztáshoz, igénye szerint jelentkezhet gyermekével
a lakókörzetén kívül más önkormányzati fenntartá-
sú óvodába, illetve egyéb egyházi, alapítványi vagy
magánintézménybe, de az adott körzetben élő gye-
rekek előnyt fognak élvezni a felvétel során. 

Az óvodai nyílt napokat február, március, április
hónapban tartják az intézmények, a beíratás pedig
április 22-én és 23-án lesz az óvodákban, amelyre
magunkkal kell vinni a gyermek és a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az Ovihívogató kiadvány az onkormányzat.gyor.hu
honlapon az intézmények menüpont, oktatási intéz-
mények – óvodák almenüpontjából is elérhető. A té-
mában további információ Várszegi Mónikától a
96/500-149-es telefonszámon vagy a varszegi.mo-
nika@gyor-ph.hu e-mail címen kérhető.

Egymilliárd forinttal több jutott
tavaly az iskolagyümölcs-prog-
ramra – ezt közölte a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal. A tájékoztatás szerint a
programban jelentős előrelé-
pés történt 2014-ben, hiszen
több mint 2,7 milliárd forint tá-
mogatást fizettek ki erre a célra.
A pénzügyi hátteret a szakmi-
nisztérium rendeletmódosítása
teremtette meg, így nem csak
az alsós diákok, hanem az ötö-
dik-hatodik osztályosok is na-
ponta kaptak friss gyümölcsöt
és zöldséget. A program ta-
pasztalatai szerint a legkedvel-
tebb termékek az alma, a körte
és a különböző gyümölcslevek
voltak, de  paradicsom, eper,
szilva és cseresznye is sokszor
került a gyerekek asztalára.    

A győri Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskola a kezdetektől csat-
lakozott az iskolagyümölcs-
programhoz, ennek keretében
a hét öt tanítási napjából hár-
mon kapnak finom almát vagy
körtét, esetleg 100%-os gyü-

Minden napra egy alma
Sikeres az iskolagyümölcs-program 

mölcslevet a diákok. Minden
osztálynak van egy csomagja,
amelyből az osztályfőnökök
osztják ki a gyerekeknek a gyü-
mölcsöt – mondta el Marosy
Mária, konyhavezető.

Az intézményben 641 diák,
15 alsós és 6 felsős osztály kap
minden héten gyümölcsöt vagy
gyümölcslevet. Az iskolának
nincs más dolga a finomságok-
kal, mint szétosztani azt a gyere-
kek között. Akik, az igazgató sze-
rint hamar rákaptak a vitamin -
dús, egészséges termékekre.

Jámbor László, az intéz-
mény vezetője megjegyezte, ta-
pasztalataik szerint a gyerekek
szívesen fogyasztják a zöldsé-
get, gyümölcsöt, és bár ez
plusz feladatot jelent a konyhai
dolgozóknak, ők szívesen te-
szik ezt.

Tavaly egymilliárd forinttal
több jutott az iskolagyümölcs-
programra, mint korábban. Or-
szágos szinten 538 ezer diák
kaphatott friss zöldséget, gyü-
mölcsöt vagy ivólevet.
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL 

Ott, ahol mínusz 36 fokig
süllyed a hőmérő higany-
szála, ott, ahol a nyílegyene-
sen meredező, csodálatos
fenyőfák vastag hórétegtől
eresztik le zöldellő ág-kar-
jukat, ott ahol a jeges erdő-
ből fáradt lovakkal húzzák
az izzadságos munkával ki-
vágott rönköket, ott ér min-
ket az újév. A megpróbálta-
tások mély barázdákat húz-
nak a helybéliek arcára,
akik tudják, hogy mi az a ki-
szolgáltatottság, tudják,
hogy mi az a nélkülözés.
NEM! – ez az a szó, amelyet
a legtöbbet hallottak az
életben. Ezt hallották tő-
lünk is, tőlük is. Ők mégis
megtoldják még néhány be-
tűvel: DEHOGYNEM! 
Minden nehézség, minden
pofon ellenére Ők szeretet-
tel gondolnak a világra, sze-
retettel gondolnak ránk.
Betessékelnek, hellyel, étel-
lel, no és persze pálinkával
kínálnak minket. Barát-
ként gondolnak ránk. S, ha
kérdezünk, elmondják ne-
künk, milyen az élet arrafe-
lé. Hallgatjuk Őket, és hir-
telen eltörpülnek a mi
problémáink az övéik mel-
lett. Lassan rájövünk, hogy
magyarnak lenni nem itt,
ott nehéz igazán. De ők ma-
radtak! Nem véletlenül
büszkék, nyakasak. Lehet-
nek is! Nekik van mire! Ha
tehetjük, 2015-ben keljünk
útra, ismerjük meg Őket,
beszélgessünk Velük, mert
már néhány óra együtt töl-
tött idő is megváltoztat
minket. Van mit tanul-
nunk a székely emberektől,
és van mit tanulnunk az er-
délyi fenyőfáktól. Mert
mindkettőre igazak Kányá-
di Sándor sorai: „ott eresz-
tik legmélyebbre gyökerü-
ket a vén törzsek, nem
mozdulnak a viharban, in-
kább szálig kettétörnek”.
Hajladozásnak helye nincs!
Boldog új esztendőt, Szé-
kelyek!

Papp Zsolt

Székely újév

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Mérföldkőhöz érkeztünk, sok egyezte-
tés és csatározás után kijelenthetjük,
három ütemben megépül a keleti elke-
rülő út, amelyhez a kormányzat biztosít-
ja a forrást – fogalmazott a Városházán
tartott sajtótájékoztatóján Borkai Zsolt
polgármester, aki szerint az újabb inf-

rastrukturális fejlesztés hatalmas előnyt
és lehetőséget biztosít a városnak.

Borkai Zsolt emlékeztetett arra,
hogy az Audi fejlesztésének egyik sar-
kalatos pontja volt a keleti elkerülő út
megépítése. Az útból persze nem csak
az Audi, hanem valamennyi Győrben le-
települt vállalkozás profitálhat, s újabb
lökést adhat a gazdaságfejlesztésnek.

A gazdaság, a kormány és a város
együttgondolkodásának újabb ered-
ménye született meg, mertünk nagyot

álmodni, itt vagyunk a kapujában, sőt
azon belül, az első szakasz ugyanis
nyár végére már kész lesz – hangsú-
lyozta Borkai Zsolt polgármester, aki
köszönetet mondott Kara Ákos győri
országgyűlési képviselőnek, infókom-
munikációért és fogyasztóvédelemért
felelős államtitkárnak a lobbizásért.

Kara Ákos a sajtótájékoztatón ar-
ról beszélt, az i-re felkerült a pont, a

kormány azt tette, amit ígért, támo-
gatja az infrastrukturális fejlesztése-
ket Győrben.

A keleti elkerülő út megépülése kor-
szakos jelentőségű, amely közvetve se-
gít a munkahelyek megőrzésében is –
fogalmazott Kara Ákos.

Az elkerülő útról Fűke Péter, a város-
háza településfejlesztési főosztályve-
zetője elmondta, teljes hossza több
mint tizenhárom kilométer lesz. Két-
szer egy sávos út épül, amely a jelenle-

gi helyzetben elegendő, a tervezéskor
azonban számolnak a bővítés lehető-
ségével is.

Az első ütem kivitelezése már folya-
matban van, a tervek szerint az idén
augusztus végére el is készül. Ez az
M1-es autópálya győrszentiváni cso-
mópontjából indul és Győr keleti ipar-
terület déli körforgalmú csomópont
közötti szakaszt foglalja magába. Meg-
építésével a teherforgalom átrendező-
dik. Déli irányból az autópályától direkt
kapcsolat létesül az ipari park és az Au-
di felé, illetve a Tibormajori út melletti
logisztikai központ és az Audi között.
Jelentősen csökken majd a Hecsei út
forgalma. A környéken kerékpárút is
épül, megkönnyítve azok helyzetét,
akik biciklivel járnak munkába.

A keleti elkerülő út második szaka-
sza az Audi körüljáró út déli csomó-
pontjából indul és az 1302-es összekö-
tő út térségéig tart. Megépítésével Bá-
csa-Kisbácsa városrészek is közvetle-
nül kapcsolódnak az autópályához, s
jelentősen csökken a 14-es és a 81-es
főutak forgalma. 

A harmadik ütem az új Mosoni-Du-
na-híddal kapcsolódik a 14-es főút vá-
roson kívüli szakaszához.

Fűke Péter hangsúlyozta, a város
közlekedésére legnagyobb hatással a
második és harmadik ütem elkészülé-
se lesz, mivel új közúti kapcsolat jön
létre Bácsa-Kisbácsa és Győrszent -
iván városrészek között. 

Mostani állapot szerint 2020-ra biz-
tosan elkészül a keleti elkerülő út, Bor-
kai Zsolt azonban bízik abban, hogy
nem kell várni 2020-ig.

A célunk az, hogy minél korábban
megvalósuljon a beruházás, ezért fo-
gunk küzdeni, s erre minden esély
megvan – válaszolta kérdésünkre a
polgármester. 

Borkai Zsolt: Hatalmas elônyt és lehetôséget biztosít ez a városnak

Megépül a Gyôrt keletrôl elkerülô út
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? 

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor 

Tizenkét-tizenhárom éves korában Samu József legszíve-
sebben autószerelő szomszédjuknál töltötte az időt. Sorra
érkeztek a műhelybe a Pobedák, a Moszkvicsok, a Volgák,
a „kor- és rendszerjelző” autók, elvétve egy-egy öreg NSU,
régi BMW is begurult az udvarra.

Mindez Győrasszonyfán történt, ahonnan győri felesége
szakította ki a városszerte ma már jól ismert autójavító
mestert, Samu Józsefet. 

Azóta Győr az életem része lett, felér a szülőhelyemmel, pe-
dig mindenkinek az a legkedvesebb  – mondja vallomásosan
a hatvanhat éves Aranykoszorús Karosszé-
rialakatos Mester, aki tavaly kapta ezt a ki-
tüntető minősítést az ipartestülettől. 

Előbb karosszérialakatos szakmát
szerzett – ahogy akkor mondták: szaba-
dult –, kitűnő tanuló volt, országos verse-
nyeket nyert. Leszerelése után pedig a
gépipari technikumban is bizonyítványt
szerzett. 

1973-ban Győrben kezdett el „maszekolni”, 1978-ban
kapta meg az önálló iparosi tevékenységre jogosító enge-
délyt. Ő lett szakmájában az ötödik „maszek”.  

Egy salakkal fölszórt, fafalú garázs volt az első gép-
műhelye. 

A nulláról indultam, a keresett pénzemet nem ittam,
nem szórakoztam el, a műhely híre szájhagyomány útján
terjedt, később nyertem pályázatokat is, ha elutasították,
akkor egy kicsit elkenődtem, de kezdtem előről – idézi fel,
hogyan jutott el idáig.

Minden korszak autóit kívülről-belülről ismeri, megfor-
dult nála Jaguár és Rolls-Royce is. Legizgalmasabb felada-
tai közé tartozott, amikor a megrendelő azt kérte: bogárhá-
tú Volkswagenjéből csináljon nyitott sportkocsit. Négy-öt
bogarat is cabrióvá varázsolt. A Volkswageneknek nem is
állt rosszul ez a forma, de lázba jöttek a „kispolskisok” is, s
ők szintén cabriót akartak. Samu József ezt az operációt is
elvégezte, az autó pedig műszaki vizsgáztatható állapotban
túlélte a beavatkozást. 

Ma már komplex a műhelye, teljesült az a régi álma is,
hogy valaha önálló műszaki vizsgáztató helyként működje-
nek. Nyolc alkalmazottal dolgoznak, a Samu József által föl-
épített birodalmat mestervizsgával rendelkező fia vezeti to-

vább. Természetesen a
nyugdíjas Samu József sem
vonult ki a műhelyből. Spor -
tosságának is köszönheti,
hogy remek kondícióban
van, hetente egyszer másfél
órát még focizik a társaival.
Nagy kézilabda-rajongó is,
bérletes törzsszurkoló. 

Befogadott a város, én is otthonommá fogadtam, segí-
tem is, ahogy erőmből telik – mondja. –  Sok fiatalt felne-
veltem a szakmának, az ipartestületet és a kamarát is ma-
gaménak érzem.  Néha bemegyünk sétálni a belvárosba,
kicsit fáj, hogy kijjebb húzódtak onnan az üzletek és a szol-
gáltatások, de a hangulata megmaradt.  Járunk a színház-
ba, a Bartók-művelődési központba és a Richter Terem
programjaira, benne élünk Győr mindennapjaiban. A sok
munka mellett is, mert azért azt tudni kell, hogy mi itt nem
napi nyolc órát és heti öt napot dolgozunk. 

Samu József: Gyôr felér a szülôhelyemmel

Mestertanács
„Amikor a pályára ke-
rültem, a mesterem,
az egykori szomszé-
dom arra okított: Ha
kuncsaft érkezik, tö-
röld meg az olajos ke-
zed és nyújtsd oda ne-
ki, közben pedig min-
dig a szemébe nézz.
Légy hiteles, amit ígér-
tél, tartsd meg, időre
teljesítsd. Mindig ren-
det, tisztaságot lássa-
nak körülötted, akkor
hiszik el, hogy az autó-
jukkal is gondosan,
tisztán, becsülettel
bánsz.”

Az öreg
zsigulis
„Zsigulijával járt hoz-
zánk egy kuncsaftunk.
91 évesen is elhozta az
akkor 34 esztendős au-
tóját. Mondtam neki,
ezt már nem tudom
úgy helyrepofozni,
hogy átmenjen a vizs-
gán. Az öreg arca meg-
rándult, mintha meg-
ütöttem volna. Kicsit
elszégyelltem magam,
nekigyürkőztem, és si-
került vizsgaképessé
tennem. Gazdájának
és nekem is jó napunk
lett tőle.”

Minden korszak autóit
kívülrôl—belülrôl ismeri

„Minden márkát javítunk, de kegyelt autó nálunk a magyar Suzuki, aztán az Opel, amellyel
mindig is jártam, s a többi német, francia és egyéb autó. Tudjuk, hogy mindenkinek a saját
kocsija a legfontosabb. Nem is tudnánk sorrendet felállítani a meghibásodások alapján.
Mindegyik márkát tiszteljük, autót szerelni csak úgy lehet.”

Kegyelt
kocsik



FÓKUSZBAN RIPORT

szerző: gy. p.
fotó: látványterv

Újra értékesíthetik portékáikat az ős-
termelők a megújult Dunakapu téren,
miközben zavartalanul működhet to-
vább februártól a Tarcsay Vilmos utcá-
ba költöző városi piac. 

Borkai Zsolt a részletekről szólva
lapunknak elmondta, a korábbi ígére-
tekhez híven, lehetőségük nyílik az
őstermelőknek visszaköltözni a Du-
nakapu térre, ahol rendszeresen,
keddi és pénteki napokon árusíthat-
nak. Az önkormányzat szándéka,
hogy a Belváros szívében megszé-
pült téren rendezett, egységes képet
mutató termelői piac működjön, ahol
olyan minőségi zöldség-gyümölcs,
és bioélelmiszer-termékek jelennek
meg, amelyek egyrészt felkeltik a
győri vásárlók érdeklődését, más-
részt pedig a hozzánk érkező turisták
számára is vonzerőt jelentenek – tet-
te hozzá a polgármester. Ehhez a pi-
acot működtető Győr-Szol megfelelő
nyitott pavilonokat biztosít az árusok-
nak, amely egy egyedi hangulatú, mi-
nőségi termelői piacot eredményez
majd. Mindez az önkormányzat re-
ményei szerint a Belvárosba vonzza a
vásárlókat, ami a belvárosi üzletek
forgalmára is jótékonyan hathat.

A város a piacosok felől érkező
másik elvárásnak is igyekezett meg-

Visszatérhetnek az ôstermelôk
Piac a Dunakapu téren és a Tarcsay utcában is

felelni  – voltak ugyanis, akik a ter-
mékkategóriáktól függetlenül sze-
rettek volna együtt maradni – ezért
nem szűnik meg a korábbi, vegyes
termékeket kínáló szerdai és szom-
bati piac sem. A Vársoréti piac
ugyan elköltözik a volt Rába területé-
ről, azonban a Belvároshoz és a

megszépült Dunakapu térhez köze-
lebb eső területen, a Tarcsay Vilmos
út, Móricz Zsigmond rakpart és Türr
István út közötti szakaszán található
telken talál otthonra február elsejé-
től. Ez a megoldás a kereskedők tet-
szését is elnyerte, ráadásul így ösz-
szességében a belvárosi piacnapok
száma is bővült.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója kifejtette, a Dunakapu
téren a szolgáltató első lépésként esz-
tétikus árusítóhelyek kialakítását ter-
vezi, és várja azok jelentkezését, akik
szívesen értékesítenék itt minőségi
portékájukat. Az árusok a Győr-Szol
által rendelkezésre bocsátott egysé-

ges pavilonokat
használhatják. Az
á r u s í t ó h e l y e k
legkisebb mére-
te 3 négyzetmé-
ter, melynek havi
bérleti díja bruttó
4600 forint/m2.
Az árusításra a
Győr-Szol Zrt. In-
gatlangazdálko-
dási Igazgatósá-
gán, írásban le-
het jelentkezni, il-
letve bővebb in-
formációt az in-
g a t l a n @ g y o r-
szol.hu e-mail cí-

men lehet kérni. A pályázat részleteit
a Győr-Szol Zrt. honlapján (www.gyor-
szol.hu) 2015. január 31-ig közzéteszi.

A Városréti piac átköltözésével
kapcsolatban az elnök-vezérigazga-
tótól megtudtuk, a piac eddig bérelt
területen működött, ám az ingatlan

tulajdonosa, a Rába Nyrt. a bérleti
szerződést felmondta, így a piacnak
2015. február elsejéig el kell költöz-
nie. A Győr-Szol Zrt. a piac működé-
sére alkalmas területet alakított ki a
Tarcsay Vilmos út. A közel 4000
négyzetméteres ingatlanon mintegy
20-25 kereskedő, 13-15 mozgóárus,
büfé és 80 őstermelő kulturált elhe-
lyezésére van lehetőség. A terület
előnye, hogy közelebb esik a Belvá-
roshoz, a megújult Dunakapu térhez,
a korábbi konténeres árusítás pedig
állandó épületbe költözik, és a city-
busz továbbra is megáll a közelben.

A terület azokon a napokon, ami-
kor nincs piac, fizetős felszíni parkoló-
ként működik, tovább bővítve a Belvá-
roshoz közel eső, a frekventált részek-
től pár percnyi sétára található, elérhe-
tő autóbeállók számát. Az autósok
minden héten vasárnap 20 órától
kedd 20 óráig és szerda 14 órától pén-
tek 20 óráig használhatják a 120 férő-
helyes, sorompós ki- és beléptetővel
felszerelt parkolót, óránként 50 forin-
tért, egyéb időpontokban kötelesek a
területet szabadon hagyni. A Győr-
Szol Zrt. speciális, a Tarcsay úti parko-
lóba érvényes bérleteket is kibocsát
havi bruttó 3.800 forintos áron, me-
lyek piacnapokon az ebben a parkolá-
si zónában található felszíni parkolók
igénybevételére is jogosítanak.

Összességében
a belvárosi piacnapok
száma is bôvült.
Az árusok egységes
pavilonokat
használhatnak.
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HIRDETÉS BŰNÜGY

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csípő egyensúlyát
meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre
INGYENES ismertető előadást tart

Győrben 2015. január 31-én (szombaton)
16 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A 2000-es évek környékén olyan
olcsók lettek a mobiltelefonok,
hogy a lopás szinte megszűnt, az
okostelefonok divatba kerülésé-
vel azonban virágkorukat élik a
telefonlopások – mondta el heti-
lapunknak Horváth Csaba ezre-
des, győri rendőrkapitány.

A lopási trendek folyamato-
san változnak. Sokáig úgy tűnt, a
rendőrségi feljelentésekből eltű-
nik a készüléklopás, a drága
okostelefonok megjelenésével
azonban a trend ismét változott.
A készülékek egyre drágábbak,

egyre nagyobbak, már nem na-
gyon fér el a zsebben, s ez lopási
szempontból nem könnyíti meg
a tulajdonosok életét.

A Győrben elkövetett lopások
több mint tíz százalékát a telefo-
nok adják – érzékelteti az ezre-
des azt, hogy a probléma na-
gyobb, mint gondolnánk.

A legveszélyesebb időszak a
hétvége, a leginkább érintett réte-
get pedig a bulizó fiatalok jelentik.
Ekkor lopják el a telefonok döntő
részét. Egy asztalon hagyott készü-
lék, egy zsebből kilógó okostelefon
szinte felkínálja magát azoknak,

Nemcsak a készülék, a rajta levô személyes adatok is gondot okozhatnak

Virágkorát éli a telefonlopás
akik a bulikba nem szórakozni, ha-
nem lopni indulnak. Az újonnan
150, nem ritkán 200 ezer forintba
kerülő készülék pedig feketén,
használtan is jó áron értékesíthető. 

Gyakran előfordul, hogy a drá-
ga készüléket az autóban hagy-
juk – fogalmaz Horváth Csaba. –
Ebben az esetben nem csak a te-
lefonunkat lopják el, de még az
autónkat is feltörik.

Telefonlopások szempontjá-
ból a nyár az egyik legveszélye-
sebb évszak. Sokan a készüléket
az övre csatolják, a telefon köny-
nyen kieshet, s ha nem becsüle-
tes a megtaláló, örökre búcsút
inthetünk a drága pénzen meg-
vett telefonnak. 

Az sem egyedi, hogy bevásár-
lás közben tűnik el a készülék.
Amíg ruhát próbálunk, s magunk
mellé tesszük a telefont, enyves
kezek könnyen használják ki a fi-
gyelmetlenségünket.

Meglepően tapasztaljuk,
hogy egészen kicsi gyermekek-

nek micsoda drága készüléket
vesznek a szülők, a gyerek per-
sze könnyebben elveszti, s máris
kész a baj – mondja a rendőrka-
pitány.

Horváth Csaba a lopás mel-
lett egy másik veszélyre is felhívja
a figyelmet. Okostelefonunk ma
már mini számítógépként üze-
mel, rajta fotókat, személyes ada-
tokat tárolunk. Nem mindegy,

mit. Banki ada-
tokat vagy olyan
f é n y k é p e k e t ,
amelyek lopás
után mások ke-
zébe kerülve kí-
nosak lehetnek,

semmiképpen ne töltsünk le a te-
lefonunkra.

Ha ellopták a telefont, minél
előbb tiltassuk le a szolgáltató-
nál, hogy a horribilis számlától
megóvjuk magunkat, majd a
szerződéssel, a tulajdonjog iga-
zolásával tegyenek rendőrségi
feljelentést – jelzi Horváth Csaba
azt, nem reménytelen, hogy el-
tűnt telefonunkat a rendőrség
megtalálja. Főleg akkor, ha iPho-
nunk van, ennek ugyanis van egy
olyan szolgáltatása, hogy inter-
neten láthatjuk, merre van éppen
a telefonunk.

Banki adatokat
ne töltsünk le
a  telefonunkra!

Syncreon Hungary Logisztikai Kft.
Gyôri Telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

Targoncavezetôket/
Sorkiszolgálókat

Elvárások
Új típusú jogosítvány esetén:
• 3324 Elektromos vezetô üléses targonca
• 3313 Elektromos vezetô állásos targonca

Régi típusú jogosítvány esetén 5 T alatt:
• 3331 Elektromos szállító targonca
• 3334 Elektromos teleszkópos targonca
• 3335 Elektromos vontató targonca

Amit kínálunk
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

Kapcsolat
Jelentkezni hétfôtôl péntekig,
8–15 óráig az alábbi
telefonszámon lehet:
96/661-213



2015. január 23.   / + / 9

GAZDASÁG HIRDETÉS

A kkv-szektornak kedvezhet
a gyenge forintárfolyam
szerző: wurmbrandt andrás
fotó: illusztráció, o. jakócs péter

Jelen feltételek mellett nem várható a
forint jelentős gyengülése – ezt mond-
ta lapunknak dr. Tatay Tibor, a Széche-
nyi István Egyetem Kautz Gyula Gaz-
daságtudományi Kara Gazdasági
Elemzések Tanszékének egyetemi do-
cense, amikor múlt heti számunkban
a benzinárak zuhanórepülés-szerű
csökkenéséről beszélgettünk. A „jelen
feltételek” megváltozására aztán nem
kellett sokat várni, a svájci jegybank
lapzártánk után eltörölte az 1,20-as
árfolyamküszöböt az euróval szem-
ben, ez pedig pillanatok alatt erőteljes
hullámzásokat okozott a pénzpiaco-
kon. A forint árfolyama hirtelen 380-
ra gyengült a frankkal szemben, míg
1 euró 327 forintba került. A helyzet
azóta némiképp stabilizálódott, az eu-
rót 317, a svájci frankot 314 forintért
adták lapzártánkkor. 

Dr. Tatay Tibort arra kértük, néhány
mondatban világítson rá a főként a de-
vizahitelesek szempontjából kellemet-
len meglepetés hátterére. 

A docens rámutatott, a svájci
frank régóta menedékvalutaként
szolgál a befektetők körében, így volt
ez a gazdasági válság 2008-as kirob-
banásakor is, és így maradt azután is,
hiszen az euróövezeten belüli problé-
mák – gondoljunk csak Görögor-
szágra – némiképp állandósultak. Az
orosz–ukrán konfliktus szintén nem
kedvez a térség megítélésének. Az
Európai Unió gazdasági növekedése
nem indult meg napjainkig. A svájci
jegybank tartott a frank túlzott felér-
tékelődésétől – ami nem kedvezett
volna az ország gazdaságának –,
ezért árfolyamküszöböt vezetett be
az euróval szemben. Ez az állapot állt
fent mostanáig, miközben az alpesi
országba menekített pénzek nem tá-
voztak. Dr. Tatay Tibor szerint a svájci
jegybank azért döntött a gyeplő elen-
gedése mellett, mert nem kívánta nö-
velni a svájci frank mennyiségét to-
vábbi devizavétellel. A jegybank mér-
legének felduzzadása a jövőben a be-

fektetők pénzének kivonásakor okoz-
hatna veszteségeket a svájci jegy-
banknak, és áttételesen a svájci költ-
ségvetésnek.

A gazdasági elemzések tanszéké-
nek oktatója a forinttal kapcsolatban
megjegyezte, a rövid távon kiszámít-
hatatlan ingadozások után stabilizáló-

dásra lehet számítani, a magyar fize-
tőeszköz a frankkal szemben együtt
mozog az euróval, mint ahogy az eu-
róval mozog a dollárhoz viszonyítot-
tan is. Hozzátette, szerencsés lépés
volt dönteni a devizahitelek forintosí-
tásáról, hiszen azon jelzáloggal fede-
zett hitelek esetében, ahol ez megtör-
tént, a mostani lépés nem okozhat
veszteséget sem az ügyfélnek, sem a
banknak. Ugyanakkor a nyitott pozí -
ció jú hitelek esetében – ezek főként
az autóhiteleket jelentik most – min-
tegy 20 százalékkal megugorhat a
törlesztő részlet. 

A szakember a magyar reálgazda-
sággal kapcsolatban felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a forintárfolyam-
romlás az exportot élénkítheti, az im-
portot visszafoghatja. A gyengébb
forint a belföldi alapanyagból dolgo-
zó kis- és középvállalkozásoknak
kedvezhet, mivel a forint árfolyama
eltérően változik a különböző külföl-
di pénznemekkel szemben, ez a ha-
tás attól is függ, mely piacra értéke-
sít egy adott cég.
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AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! Győr-Bel-
városban, a Baross úton eladó ez a brut-
tó 47 nm-es, IV. emeleti, 2 fél
szoba+nappalis tetőtéri lakás. A társas-
házban van lift, az ingatlan nagyon
csendes, ablakai hátrafele néznek. Be-
fektetésnek kiváló! Kulcsrakész ár:
19,9 M Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

UTOLSÓ LAKÁS AKCIÓS ÁRON! Ná-
dorváros legjobb részén, 11 lakásos, lif-
tes társasházban leköthető ez az I. eme-
leti, erkélyes lakás. Elosztása 89,2 nm-
en egy nappali és 3 szoba, 13,7 nm-es
erkéllyel. Az emelt szintű fűtéskész ár
tartalmazza a gépkocsibeállót és egy tá-
rolót! Ár: 34,5 M Ft. Tel.: 06-70/866-
7426.

Győr-Révfaluban, a Tábor utcában
épül ez a 6 lakásos társasház. Ez a la-
kás első emeleti 63 nm-es, 6 nm terasz-
szal. Mindenkinek ajánlom, aki csen-
des, családias lakóövezetben szeretne
élni. Az ingatlan elosztása 2 szoba, nap-
pali. Energetikai minősítése „A”, ezért
a rezsiköltség is alacsony lesz. A lakás-
hoz zárt gépkocsibeállót lehet vásárol-
ni, mely ára 400.000 Ft. Várható átadás:
2015. augusztus. Ne habozzon, mert

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Újváros újragondolva

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. 

már csak 2 lakás van! Ár: 21 M Ft. Érd.:
06-70/866-7424.  info@edesotthongyor.hu

Győr-Szigetben az egyetemtől és a Bel-
várostól 5 percre épül ez a szép, exklu-
zív megjelenésű, új építésű társasház.
Ha kiváló minőségű és megbízható ki-
vitelezésű ingatlant keres, akkor megta-
lálta! Emelt szintű fűtéskész állapotban
kerül átadásra 2015 júliusában. Ez az
54 nm-es lakás a földszinten helyezke-
dik el. Az amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra kerül még 1 szoba.
Ár: 18,8 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794. bu-
dai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban épül ez a csodaszép,
modern, 5 lakásos társasház minimál
stílusban. Emelt szintű fűtéskész álla-
potban kerülnek átadásra, de lehetőség
van igény szerint kulcsrakészre kérni.
L5 lakás: Az első emeleti lakás 67,14
nm lakótérrel rendelkezik, melyhez
6,75 nm-es erkély csatlakozik. A lakás
nappali plusz 2 hálószobából áll. A bel-
ső elosztásába még Önnek is van bele-
szólása, ha extra kívánságai lennének.
Várható átadás: 2015. szeptember.

Ár: 21 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424. edes-
otthongyor@gmail. com

Győrzámolyon KULCSRAKÉSZEN el-
adó ez a 71 nm-es ikerház. 300 nm te-
lek tartozik hozzá, elosztása 3
szoba+nappali. 30-as Porotherm téglá-
ból épül, 10 cm-es szigeteléssel. Az in-
gatlan energetikai besorolása: „A”. A
válaszfalak igény szerint még változtat-
hatóak. Igényeinek megfelelően választ-
hatja ki a belső burkolatokat, a fal szí-
nét. Csendes, családbarát környéken,
nyugodt körülmények között élheti
mindennapjait, ha ezt az ingatlant vá-
lasztja. Várható átadás: 2015. nyár.
Szoc.pol + támogatott hitel igényelhe-
tő! NE KÉSLEKEDJEN, KIHAGYHA-
TATLAN AJÁNLAT! Ár: 15,9 M Ft.
Érd.: 06-30/640-8794. budai.monika@
edesotthongyor.hu

Győrújfalun kulcsrakészen eladó ez a
90 nm-es ikerház. 400 nm telek tarto-
zik hozzá, elosztása 3 szoba+nappali.
Ön választhatja ki a burkolatokat, a fal
színét, ezért ízlésének megfelelő ház-
ban lakhat. Családbarát környéken, ma-
dárcsicsergéses reggelre ébredhet, ha
ezt az ingatlant választja. Várható át-
adás 2015. tavasz. Szoc.pol + támoga-

tott hitel igényelhető! NE KÉSLEKED-
JEN, KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT!
Ár: 21 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

MÁR CSAK 1 LAKÁS MARADT! Győr-
Szabadhegyen, a Szabadi utca elején
fog épülni ez az 5 lakásos társasház,
földszintjén üzletekkel. Saját részre és
befektetésnek is kiváló választás lehet
bármelyik ingatlan. A társasház megje-
lenésében visszaköszönnek a mai mo-
dern trendek és színvilág. Ez az ingat-
lan 65 nm-es, melyhez tartozik egy 13
nm-es erkély. Elosztását tekintve nap-
pali+ 2 szoba. A belső válaszfalak még
variálhatóak. Az ára emelt szintű fűtés-
készen értendő. Vásárolható gépkocsi-
beálló is. Várható átadás 2015. május.
Ár: 19,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.

Nádorvárosban eladó ez az első emeleti,
52 nm lakás, melyhez tartozik 5 nm er-
kély és saját földszinti tároló is. A lakás
világos, dk-i fekvésű, nagyon jó elrende-
zésű. Állapota: részben felújításra szorul,
de sok lehetőség van benne, mert az ösz-
szes fal mozgatható. Fűtése gázkonvekto-
ros, mely gáz-cirkóra cserélhető. Elosztása
2 szoba, nappalis. Közös költség: 8500 Ft,
amiben a szemétdíj is benne van. Április
elejével birtokba vehető. ÁR: 13,9 M Ft.
TEL.: 06-70/866-7426.

Győr-Sziget, illetve Újváros az elmúlt években
jelentős fejlődésen ment keresztül. Ezen város-
részek konkrét fejlesztése és rehabilitációja újra
értékessé tette, ezzel visszaadva régi rangját. Pél-
dául Újváros egymás mellett öt vallási felekezet-
nek adott helyet, leghosszabb utcája a Kossuth
Lajos utca pedig Újváros főutcája volt, ahol most
a leglátványosabb a fejlődés. Számos 18–19. szá-
zadi, barokk és klasszicista eredetű háza van. Ez
a városrész az, ahol sokan szívesen élnénk min-
dennapjainkat, hiszen minden karnyújtásnyira
van, a Belváros, a termál, az iskolák és még hosz-
szasan sorolhatnánk mindazt, ami miatt egy ki-

tűnő választás lehet. Most szeretném figyelmük-
be ajánlani ezt a projektet, ami a Kossuth utca 17.
szám alatt épül. Ez egy 18. századi késő barokk
lakóház, melyben 13 lakás, illetve üzlet kerül
műemlékvédelmi előírások alapján kialakításra,
illetve felújításra. 43 nm-től 62 nm-ig különböző
elrendezésben 1 és 2 szobás lakások leköthetőek
már 13,7 millió forinttól. Ezek az ingatlanok
örök értéket képviselnek a tulajdonosaiknak. 

Ne késlekedjen, érdeklődjön nálam!
Kelemen Ildikó, 06-70/866-7426  
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu
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KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Magyar Kultúra Napján adták
át a Győr Művészetéért és a
Győr Közművelődéséért díjakat.

Ezen a napon nekünk, magyaroknak van
mit ünnepelnünk. Büszkék lehetünk kul-
túránkra, amelynek számos építőköve vi-
lághírű – fogalmazott Fekete Dávid alpol-
gármester, aki beszédében a győri kultu-
rális értékekre is kitért. Hangsúlyozta,

nemzeti kultúránk több mint ezer év aján-
déka, de hatalmas felelősség is egyben.
A mi felelősségünk, hogy megőrizzük ha-
gyományainkat, és hogy az utánunk jö-
vők is megismerjék, fontosnak tartsák és
építkezzenek mindezen kincsekből.

A városi ünnepségen az alpolgár-
mester és Rózsavölgyi László, az Okta-
tási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bi-
zottság elnöke adta át a kultúra napi dí-
jakat. Győr Művészetéért díjban része-
sült a Lippentő Táncegyüttes, amely
1993-ban alakult, a Lippentő Kulturális
Egyesület művészeti csoportjaként, Ko-
csis Enikő és Fitos Dezső Harangozó-
díjas táncművészek vezetésével műkö-
dik. Három korcsoportban mintegy
száz, 5–19 éves korú fiatal számára
nyújtanak lehetőséget arra, hogy elsajá-
títsák a Kárpát-medence magyar és
nemzetiségi tánckultúrájának értékeit.

A kultúra ünnepeltjei
Ezt az elismerést vehette át Szina Kinga
színművésznő, a Győri Nemzeti Színház
tagja is, aki pályája során több mint fél-
száz műben, a magyar és a világiroda-
lom évszázadait átfogó, színháztörténe-
ti jelentőségű szerzők alkotásaiban ala-
kított emlékezetes karakterszerepeket.
Sikerei nagyrészt városunk közönségé-
hez kötik, mellyel mára a győri színját-
szás hagyományai szerint a „győriek szí-
nészévé” vált. 2007-ben a Győri Nem-
zeti Színház társulata Kisfaludy-díjjal,
majd 2012-ben a győri közönség Taps
Díjával jutalmazta. 

A Győr Közművelődéséért díjat Ser-
főző Istvánné, a Győri Művészeti és
Fesztiválközpont igazgatója kapta, aki
több mint két évtizedes, kimagaslóan
eredményes munkájával kötődik Győr
kulturális életének szervezéséhez. 1993-
tól a Városi Könyvtár könyvtárosaként,
majd 1997-től a Családi Intézet művelő-
désszervezőjeként dolgozott, s ezen
évek során több olyan rendezvényt indí-

tott útjára, melyek hagyományt terem-
tettek, és amelyek ma is a város kiemelt
kulturális eseményei. 2007-től a győri
polgármesteri hivatal Kulturális Cso-
portjának, majd Főosztályának vezetője,
2012. október 1-jétől pedig a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpont igazgatója.
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HIRDETÉS  TEHETSÉG

szerző: z. a.
fotó: gy. p.

Szerkesztőségünkben járt Fehérvári Gábor Alfréd,
a Rising Star tehetségkutató műsorból megismert
győri énekes, akinek szülővárosában forgatta a TV2
a soron következő kisfilmjét.

A tehetséges énekes ugyanis múlt vasárnap is
továbbjutott, 83 százalékkal emelkedett fel előtte az
óriási ledfal. Azoknak, akik nem követik a műsort:
kezdetben 70, legutóbb 75 százalékot kellett telje-
síteniük az énekeseknek a biztos továbbjutáshoz. A
négy zsűritag szavazata 7-7 százalékot ér, akik tehát
dönthetnek a versenyben maradásról, azok a nézők.
Aki a legkevesebb „pontot” éri el, az a veszélyzóná-
ba kerültek közül hívhat ki párbajra egy énekest, aki
alulmarad, az esik ki a versenyből. A vasárnapi mű-
sorban erőpróba vár a tehetségre, Alfréd Singh Vi-
kivel került párba a sorsolás alapján. „Kiszámítha-
tatlan, hogy adott esten a közönség mire vágyik. Kü-
lönböző dalok és karakterek állnak szemben egy-
mással. Nem biztos, hogy ez arról szól, ki a jó és ki
a kevésbé jó. Meglátjuk, hogy most melyikünkre
van a közönségnek inkább szüksége, és melyik dalt
fogadják be. Viki egyébként rettenetesen izgul,
ezért próbálom biztatni” – mondta el az énekes, és
azt is elárulta, a dalok kiválasztásáról közösen dön-
tenek a műsor szerkesztőivel.

A 24 éves versenyző egy éve költözött a főváros-
ba barátnőjével, akivel néhány hete ért véget kap-

„Nem háttérzenét szeretnék játszani”
csolata. „Nem szeretném túlragozni ezt a történe-
tet, sokkal jobban vagyok, és örülök, hogy véget ért
az a mély két-három hét, amibe belekerültem” – fej-
tette ki és hozzátette, most igazán a zenére, a felké-
szülésre tud összpontosítani.

„A zenének az a lényege, hogy tisztítson! Ha az em-
berben üresség van, akkor töltse meg, ha ellentétek, há-
borúk dúlnak valakiben, akkor azt takarítsa ki. Az a cé-

lom, hogy ne háttérzenét játsszak, nem randikon sze-
retnék szólni a kávéházakban, amikor mindenki könnye-
dén beszélget. Olyan dalokat szeretnék, hogy ha azt
meghallja valaki, az forduljon meg, vagy csendesüljön
el egy kicsit, a lényeg, hogy élje át és szeresse”.

Alfréd a verseny után is a zenéléssel szeretne
foglalkozni, nemcsak énekesként, hanem dalszer-
zőként is, de erre még biztosan visszatérünk...
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KULTÚRA INTERJÚ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Győrben élő Wendler Attilát
nevezte ki Ókovács Szilveszter,
a Magyar Állami Operaház fő-
igazgatója az opera egyik nagy-
követének januártól. A vendég-
látással is foglalkozó tenor
örömmel vállalta a küldetést, s
szeretné elérni, hogy a régió
összes gyermeke, kortól és
anyagi helyzettől függetlenül,
találkozzon a műfajjal.

A hazai és nemzetközi színpadokról is
ismert Wendler Attila 1986 óta a Ma-
gyar Állami Operaház magánénekese,
eddigi pályafutása alatt a legkülönbö-
zőbb korú és stílusú operák főszere-
peiben aratott sikert. A hazai gálákon
és külföldi turnék alkalmával operett-
előadásokon is tapsolt a közönség a
művésznek, valamint gazdag oratóri-
um- és koncertrepertoárjának kö-
szönhetően, gyakran hallható hang-
versenypódiumon is. Győrbe több
mint tíz éve költözött családjával, mert
„Schwechat közelebb volt a világhoz,
mint Ferihegy”.

A nagyköveti feladatokban még
nem esett át a tűzkeresztségen, vicce-
sen úgy fogalmaz, még nem tudja
pontosan, hogy fog tündökölni „ovi -
apuként”, de nagyon szereti a kihívá-
sokat, s a fiatalabb generációval is
vannak már tapasztalatai négy gyer-
mek édesapjaként, illetve a Zenebiro-
dalom Alapítvány korábbi programjai
révén. Azt mondja, kicsit fél kiállni a
gyerekek elé, hogy Othellóról és tár-
sairól meséljen az általánosan tapasz-
talt társadalmi érdektelenség és ér-
tékvesztettség miatt. Sok gyermek
otthonról hozott mintái adnak okot az
elkeseredésre, sok esetben nem tud-
nak például egymás között és a társa-
dalom különböző résztvevőivel sem
megfelelően kommunikálni a kicsik.
Az opera nagyköveteként is alapvető-
nek tartja a műveltség, az intelligen-
cia, az erkölcs és egymás tiszteletben
tartásának hangsúlyozását, nagy fele-
lősséggel jár tehát a feladat.

Wendler Attilával a költözés előtt
álló éttermében beszélgettünk, a
Belvároshoz kicsit közelebb nyitják
meg újra az üzletet feleségével. A
Bel Canto-nak nem csupán a tulaj-
donosa, hanem séfje is, s nemegy-
szer hallhatták már vendégei is a

Kiénekli a sajtot 
pult mögül énekelni. „A vendéglátás
régi álmom volt, bevallhatom, ez is
az exhibicionizmusom egyik terepe,
többször rajtakapom magam, hogy
kijövök a placcra és szerepelek, meg-
próbálom meghódítani a vendége-

ket” – meséli. Elmondása szerint ér-
zelmileg senki nem tud ellenállni egy
meleg, finom tenor hangnak, mind-
egy, ki az, aki énekel.

Az olasz konyhához, azon belül is a
pizzához régi szenvedély fűzi, bár elő-
ször Chicagóban ismerkedett meg ve-
le, az ott élő édesapját látogatta meg
a rendszerváltás hajnalán. Hazatérve
egy üzenet fogadta, azonnal induljon

Vicenzába énekelni, s el is érkeztünk
a második nagy élményhez. Vacsoráz-
ni egy városszéli kisvendéglőbe men-
tek, ahol „az udvaron egy gyönyörű bú-
bos kemencében vidáman lobogott a
tűz. Egy Margarita pizzát készítettek,

bivalysajt-
tal, friss ba-
zsalikomle-
v e l e k k e l .
Fantaszti-

kus élmény volt” – emlékszik vissza.
Később Pavarotti szülővárosában, Mo-
denában a tészták nyűgözték le, a Ver-
di szülőfaluja melletti Bussetóban pe-
dig a csütörtökönként készített lasag-
nék és cannellonik, amire fel lehetett
iratkozni. „Óriási volt a Guseppék, Má-
riók közé odaírni, hogy Attilió. Nem
akarom misztifikálni, de számomra
ezek apró jelzések voltak, amiket gyűj-

tögettem” – hangsúlyozza. A főzést
nagymamája hóna alatt leselkedve ta-
nulta meg. A kiváló alapanyagokat
alapvetésnek tartja, ezután jön a mű-
vészet, az emberismeret, hiszen gyak-
ran a vendégeire szabottan készíti az
ételt. „Fantasztikus érzés, amikor azt
látom, hogy elpirulnak az első falat
után. Az étkezés nagyon intim területe
az életünknek, amivel stimuláljuk az ér-
zelmeinket. A vendégek 90 százaléka

azonban rendkívül szemérmes, de
próbálok mindenkit biztatni, ossza
meg velem, hogy milyen ízeket szeret.
A párok közelebb kerülnek egymás-
hoz, ha jól érzik magukat az étterem-
ben, és képesek kapcsolatok tönkre-
menni egy rossz éttermi élmény
után” – mutat rá, miért is érzi ezt is
missziónak, ahogy az opera nagykö-
vetségét is.

Pizzát süt és az opera nagykövete Wendler Attila, az Operaház énekese

Pavarotti szülôvárosában,
Modenában, a tészták
nyûgözték le
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JANUÁR 24., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Az
ember bolygója  09:55 Túl fényes
10:35 Két duci hölgy 11:10 Arany-
metszés 12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek 12:05 Szabadság tér
'89 12:55 Sherlock Holmes nevé-
ben  14:40 Majd, ha fagy! 
16:35 Ég, föld, férfi, nő  17:35
Gasztroangyal  18:30 Szerencse-
Szombat  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 A Dal 22:30 Üvegtig-
ris  00:20 Az utolsó állomás 
02:10 Törvénytisztelő polgár 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:30 Ízes
élet – Mautner Zsófival  09:50 Te-
leshop 10:45 Kalandor (2014)
11:10 a'la CAR  11:40 Trendmá-
nia  12:10 Havazin  12:55 Csa-
ládom és egyéb emberfajták 
13:25 Családom és egyéb ember-
fajták  13:50 Dr. Csont  14:55
Dr. Csont  15:55 Könnyed erköl-
csök  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  19:20 Isme-
retlen férfi  21:30 S.W.A.T. - Kü-
lönleges kommandó  23:55 A tá-
bornok  03:10 Dr. Csont 

04:25 A Macska  05:10 Babavilág
 05:35 Super Car  06:00 Egzoti-
kus Ázsia 06:25 Tv2 matiné 09:20
Egészség Klinika  09:45 Astro-Vi-
lág 10:50 Szórd a pénzt és fuss! 
12:50 Villám Spencer, a karibi őr-
angyal  13:55 Walker, a Texas-i
kopó  15:00 Walker, a Texas-i ko-
pó  16:00 Kutyám, Jerry Lee 
18:00 Tények 19:00 Vissza a jövőbe
2.  21:10 Viharsziget  23:50 Véd-
telen gyermek  01:55 Sportos
02:05 Doktor D  02:50 Pan Am 
03:35 A férjem védelmében 

05:40 Gazdakör 06:10 Másfélmillió
lépés Magyarországon – 32 év múlva
– A Bükk 07:00 Élő egyház 07:30 Is-
ten kezében 07:55 Akadálytalanul
08:25 Nóvum  08:55 A szent olaj –
Az olívaolaj kultúrtörténete 09:45
Csodabogár 10:15 Az új földesúr 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:05 Nótacsokor 12:30 Ízőrzők:
Deszk 13:05 Nálatok, laknak állatok?
13:40 Az újabb gombháború 15:15
Önök kérték! 16:15 Fűre lépni szabad
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Öreg-
berény  19:10 Hogy volt!? 20:10 Az
élet sava-borsa  20:55 Amelie cso-
dálatos élete  22:55 Dunasport
23:10 MüpArt – Ávéd János Balance
feat. David Binney 00:50 Himnusz
00:55 Világ-nézet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Üzleti negyed
(ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Üzle-
ti negyed (ism.) 10:00 Képújság
18:00 Zooo+ (ism.) 18:25 Győr+
Sport (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:00 Győr+ Sport
(ism.) 20:35 Konkrét (ism.) 20:50
Zooo+ (ism.) 21:25 Konkrét (ism.)
21:40 Arrabona évszázadai (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:50 Konkrét
(ism.) 23:05 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 25., 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 Ta-
núságtevők 10:05 Tanúságtevők - "Ti
adjatok nekik enni!" 10:30 Biblia és
irodalom 10:45 Metodista magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 A heidelbergi káté 11:45 Tábo-
ri lelkészek 12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek 12:10 Telesport 13:05
Öltések közt az idő  14:40 Menyasz-
szony csaléteknek  16:10 Magyar-
ország, szeretlek!  17:50 Az ember,
aki túl keveset tudott  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:25 A skarlát betű  22:40
A Lényeg 23:15 Lélegzet  00:50 Be-
vetetlen ágyak 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –Bosz-
szú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:45
EgészségKalauz  10:10 Teleshop
11:05 A Muzsika TV bemutatja 
11:35 4ütem  12:05 XXI. század –
a legendák velünk élnek  12:40
Házon kívül  13:10 Tuti gimi 
14:10 Dr. Csont  15:15 Dr. Csont
 16:20 Rendőrakadémia 4.: Zse-
niális amatőrök az utcán  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Sherlock
Holmes  21:10 A szökevény 
23:50 Portré  00:25 Benjamin
Button különös élete  03:25 Gál-
völgyi-show 

04:20 22-es körzet – A bűn utcái 
05:05 Hazugságok gyűrűjében 
06:00 Egzotikus Ázsia 06:25 Tv2
matiné 09:00 Babavilág  09:25
Több mint TestŐr  09:50 Astro-
Világ 10:55 Stílusvadász  11:25
Stahl konyhája  11:55 Monk –
Flúgos nyomozó  12:45 Villám
Spencer, a karibi őrangyal  13:50
Walker, a Texas-i kopó  14:55
Walker, a Texas-i kopó  15:55
Vissza a jövőbe 2.  18:00 Tények
18:55 Rising Star  21:35 Túl jó nő
a csajom  23:40 Propaganda 
00:45 Szenvedélyek viharában 
02:50 Sportos 03:00 Sue Thomas
– FBI  03:45 Békétlen békítő 

06:55 Élő világegyház 07:20 Isten ke-
zében 07:50 Világ-nézet 08:20 Rome
Reports – Vatikáni híradó 08:45 Pan-
nóniától a csillagokig – Magyar ered-
mények az űrkutatásban 09:15 Elkö-
telezetten... – Albrecht bajor főher-
ceg  10:05 Univerzum  11:00
Evangélikus istentisztelet 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:05 Nóta-
csokor 12:20 Ízőrzők: Mesztegnyő
12:55 A kölcsönkért kastély  14:25
Hazajáró 14:55 Szerelmes földrajz
15:25 Hogy volt!? 16:20 A csodacsa-
tár  18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Öreg-
berény  19:10 Önök kérték! 20:05
A bohóc felesége  21:00 Felügyelő
életveszélyben  22:45 Dunasport
23:00 Heti Hírmondó 23:30 Amelie
csodálatos élete 

08:00 Zooo+ (ism.) 08:30 Győr+
Sport (ism.) 09:05 Konkrét (ism.)
09:15 Kamarai Magazin (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 09:50 Győr+
Sport (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Erzsébet út (ism.) 18:45 Made in
Hungary (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:50 Konkrét (ism.) 20:00 KultÓra
(ism.) 20:50 Made in Hungary
(ism.) 21:10 Konkrét (ism.) 21:30
Győri7 (ism.) 22:20 KultÓra (ism.)
23:00 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 26., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Kövek és
emberek 10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Magyar világkarrierek  13:00
Roma Magazin 13:30 Domovina
14:00 Magyarlakta – vidékek króniká-
ja 15:00 Zorro  15:50 Charly, ma-
jom a családban  16:40 Híradó+
16:55 Lola  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthírek
20:20 Időjárás-jelentés 20:30 Kék-
fény  21:25 Római helyszínelők –
Árulkodó nyomok  22:20 Az Este
22:55 Híradó 23:05 Sporthírek
23:15 Aranymetszés (kult. mag.)
00:05 Lola  00:50 Család-barát
02:25 Kövek és emberek 02:50 Mű-
sorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Fókusz Plusz  13:15 Ízes élet – Ma-
utner Zsófival  13:35 Reflektor 
13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 Döglött akták  23:45
Piszkos csapat  00:45 Piszkos csa-
pat  01:45 Reflektor  02:00 Teresa
 03:00 Teresa 

04:30 Bazi nagy görög élet  05:05
Csapdába csalva  05:25 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:50 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  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  16:00 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Az el-
nök árnyékában  22:30 Machete 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 EzoTV.hu
02:50 Elit egység  03:35 Sue Tho-
mas – FBI 

06:35 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 07:00 Életkerék 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Isten kezé-
ben 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Virágzó Magyarország 09:30
Elcserélt lányok  10:10 Hagyaték
10:40 Hazajáró 11:10 Az élet sava-
borsa  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:15 Időjárás-jelentés 12:25
Kívánságkosár 14:30 Liszt Ferenc 
14:50 Párbeszéd a világgal: A maorik
 15:55 Marslakók számára  16:30
Térkép 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó Friss napi információk
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Höl-
gyek öröme  20:05 Don Matteo 
21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15
Nicky családja 22:55 Kultikon 
23:15 Felügyelő életveszélyben 
00:50 Vers 

08:00 KultÓra (ism.) 08:35 Konkrét
(ism.) 08:50 Erzsébet út (ism.)
09:40 Széchenyi Híradó (ism.)
10:00 Képújság  18:35 Arrabona
évszázadai (ism.) 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 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+ Sport (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 27., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Kövek és
emberek 10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran 13:00 Unser
Bildschirm 13:35 Barangolások öt
kontinensen  14:10 Gasztroangyal
 15:05 Zorro  15:55 Charly, ma-
jom a családban  16:45 Híradó+
16:55 Lola  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthírek
20:20 Időjárás-jelentés 20:30 Grand
Hotel  21:20 Zűrös szívügyek 
22:10 Az Este 22:45 Híradó 22:55
Sporthírek 23:05 Hőskeresők 
00:05 Lola  00:55 Család-barát
02:25 Kövek és emberek 02:55 Mű-
sorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Havazin  13:15 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:35 Reflektor  13:55
Fókusz  14:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:20 A men-
talista  22:15 RTL Klub Híradó
22:45 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:20 A mentalista 
00:25 Reflektor  00:40 A Grace kli-
nika  01:35 EgészségKalauz 
02:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:30 Teresa 

04:20 Sue Thomas – FBI  05:05
Csapdába csalva  05:25 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:50 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  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  16:00 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Be-
verly Hills-i zsaru 3.  23:30 King &
Maxwell  00:30 Tények Este 01:15
Aktív  01:35 Sportos 01:45
EzoTV.hu 02:45 Zsaruvér  03:30 A
Rózsa énekei 

05:40 Híradó 05:55 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Nóvum  08:30
Híradó 08:35 Térkép 09:05 Magyar
elsők 09:20 Elcserélt lányok  10:10
Don Matteo  11:05 Hölgyek öröme
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:15 Időjárás-jelentés 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vers 14:30 Liszt Fe-
renc  15:00 Egy betemetett zsina-
góga Budán  15:55 Múzeumtúra –
Francia módra  16:30 Térkép 17:10
Elcserélt lányok  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Rex
felügyelő  19:55 Don Matteo 
20:50 Hírek 21:00 Dunasport 21:05
Schindler listája  00:20 Kultikon 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Győr+ Sport (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.) 10:00 Ké-
pújság 18:35 Arrabona évszázadai
(ism.) 18:45 TV torna  19:00 Híradó
19:20 Sporthírek  19:30 Kamarai
Magazin  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai
Magazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kamarai Magazin (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság  

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

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, City & Guilds, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út

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

JANUÁR 28., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Kövek és
emberek 10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika 13:00 Ecra-
nul nostru 13:25 Útravaló 13:40 Eu-
rópai szemmel  14:15 Grand Hotel
 15:05 Zorro  15:55 Charly, ma-
jom a családban  16:45 Híradó+
16:55 Lola  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthírek
20:20 Időjárás-jelentés 20:30 Céd-
rusliget  21:20 Szabadság tér '89
22:05 Az Este 22:40 Híradó 22:50
Sporthírek 23:00 Summa 23:30 Zsi-
dók és muszlimok – Távol és mégis
oly közel  00:30 Lola  01:15 Csa-
lád-barát 02:45 Kövek és emberek
03:10 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor 10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Portré  13:15 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:35 Reflektor  13:55
Fókusz  14:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:20 Szulej-
mán  22:25 RTL Klub Híradó 22:55
Házon kívül  23:30 Mit műveltél? 
01:25 Reflektor  01:40 Furcsa pá-
ros  02:25 Teresa  03:15 Gálvöl-
gyi-show 

05:05 Csapdába csalva  05:25
Családi Titkok  06:20 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 06:25
Tények Reggel 06:50 Mokka  09:30
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  16:00 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Rid-
dick – A sötétség krónikája  23:45
Hawaii Five-0  00:45 Tények Este
01:30 Sportos 01:40 EzoTV.hu
02:40 Aktív  03:00 Rövid pórázon 

06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Akadály-
talanul 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Magyar elsők 09:25 Elcserélt
lányok  10:15 Don Matteo  11:10
Rex felügyelő  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:30 Liszt Ferenc  15:00 Janovics
Jenő, a magyar Pathé  16:10 A vilá-
görökség kincsei 16:30 Térkép 17:10
Elcserélt lányok  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Pári-
zsi helyszínelők  20:00 Don Matteo
 21:00 Hírek 21:05 Dunasport
21:15 Fapad  21:45 Rio Lobo 
23:35 Kultikon  23:55 Miloš For-
man: Amibe nem halsz bele... 
00:55 Vers 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Kamarai Magazin
(ism.) 10:00 Képújság  18:35 Arra-
bona évszázadai (ism.) 18:45 Konk-
rét  19:00 Híradó  19:20 Sporthírek
19:30 KultÓra  20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Kul-
tÓra (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kul-
tÓra (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kul-
tÓra (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-
pújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 29, CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Kövek és
emberek 10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki 13:00 Alpok-
Duna-Adria 13:30 Az ellopott szeg
14:00 Cédrusliget  14:50 Zorro 
15:40 Charly, majom a családban 
16:25 Híradó+ 16:40 Lola  17:25
Szerencse Híradó  17:40 Híradó
17:50 Ridikül  18:40 Szívek doktora
 19:30 Híradó este 20:10 Sporthí-
rek 20:20 Időjárás-jelentés 20:30
Pop, csajok satöbbi  22:25 Az Este
23:00 Híradó 23:10 Sporthírek
23:20 A rejtélyes XX. század  23:50
Történetek a nagyvilágból  00:20
Lola  01:05 Család-barát 02:35 Kö-
vek és emberek 03:05 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Trendmánia  13:15 Ízes élet – Ma-
utner Zsófival  13:35 Reflektor 
13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:20 CSI: Miami helyszínelők 
22:15 RTL Klub Híradó 22:45 CSI: A
helyszínelők  23:45 Odaát  00:50
Reflektor  01:10 Titkok otthona 
01:50 a'la CAR  02:15 Teresa 
03:10 Teresa 

04:30 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:25 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
16:00 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Az indíték 
22:30 NCIS  23:35 Életfogytig zsa-
ru  00:35 Tények Este 01:20 Aktív
 01:40 Sportos 01:50 EzoTV.hu
02:50 A Jane Austen könyvklub 

06:30 Híradó 06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Csodabogár
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:25 Elcserélt lányok
 10:10 Don Matteo  11:10 Párizsi
helyszínelők  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:30 Éretlenek  15:05 Mag-erőmű
– A búza és a kenyér története 15:50
Mesélő cégtáblák 16:30 Térkép
17:10 Elcserélt lányok  18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Don
Matteo  20:15 Műkorcsolya és jég-
tánc Európa-bajnokság, Stockholm
21:45 Hírek 21:55 Dunasport 22:00
Hét tonna dollár  23:30 Kultikon 
23:50 Kex-koncert 00:45 Vers 00:50
Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 KultÓra (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 KultÓra (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 KultÓra (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:35 Arrabona évszázadai
(ism.) 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül
 (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül
 (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 30., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Kö-
vek és emberek 10:25 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó délben 12:30 P'amende 13:00
Esély 13:35 Két duci hölgy 14:10
Az ember bolygója  15:05 Zorro
15:50 Charly, majom a család-
ban  16:40 Híradó+ 16:55 Lola 
17:40 Híradó 17:50 Ridikül  18:40
Szívek doktora  19:30 Híradó es-
te 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Öltések közt az idő
 22:05 Az Este 22:40 Híradó
22:50 Sporthírek 22:55 Kajínek 
00:55 Lola  01:40 Család-barát
03:05 Kövek és emberek 03:40 Mű-
sorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Kalandor (2014) 13:15 Ízes élet – Ma-
utner Zsófival  13:35 Reflektor 
13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:20 Tökéletes bűnözők  23:15
RTL Klub Híradó 23:50 Kemény mo-
torosok  00:55 Reflektor  01:10
Havazin  01:45 Kalandor 02:10
4ütem  02:40 Teresa  03:25 Gál-
völgyi-show 

04:35 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:25 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
16:00 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Die Hard 4.0 –
Legdrágább az életed  00:00
Grimm  01:00 Tények Este 01:45
Sportos 01:55 EzoTV.hu 02:55 Aktív
 03:15 Combat Hospital – A Front-
kórház 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Pannon
expressz 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Magyar elsők 09:25 Elcserélt
lányok  10:10 Don Matteo  11:05
Fekete macska  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:20 Időjárás-je-
lentés 12:25 Kívánságkosár 14:25
Vers 14:30 Éretlenek  15:05 Tálen-
tum 15:30 Európa egészsége 
16:30 Térkép 17:10 Elcserélt lányok
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:10 Don Matteo  20:15 Mű-
korcsolya és jégtánc Európa-bajnok-
ság, Stockholm 22:00 Hírek 22:10
Dunasport 22:15 Kultikon  22:35
Fekete Péter  00:05 Vers 00:10
Himnusz 

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
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 Konkrét  19:00 Híradó  19:20
Sporthírek  19:30 Széchenyi Hír-
adó  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Széchenyi Híradó (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV
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www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés, jelentkezés: Rákosfalvy Ferenc • 30/272-2064

Az ELSŐ
alkalom

mindenkinek
INGYENES!

SOHA NEM KÉSÔ!

Felnőtt úszásoktatás 
Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:
• 100% garanciával, szeretettel, kedvességgel folyik

az oktatás, edzés
• A tanfolyam 16 alkalmas; hétfőn, szerdán, pénteken
19 órakor a győri Sátoros Fedett uszodában tartjuk.

• Az úszástudás birtokában életük minősége pozitívan megváltozik
• Negyed évszázados tapasztalatok birtokában módszereink

mindig hatásosak!
• Más oktatási módszereket használunk

a Vidra Úszóiskolában,
EZ a siker egyik tényezője!

• A régi rossz élményekből fakadó félelmek
2-3 alkalommal elmúlnak.

• Több edző foglalkozik
a felnőttekkel, egyéni
oktatásra is van mód!

• Minden orvos
minden panaszra
úszást javasol!

Szeretettel várunk minden
jelentkezőt, csoportban is!

VÁGJON BELE, ÚSZNI FOG!

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

BOKA UND DIE
KLIKK BAND erwar-
tet am 24. Januar
zum „ELVIS 80”-Kon-
zert die Fans in der
Kozi Drink Bar. Be-
ginn ist um 20 Uhr.
Nach der Veranstal-
tung wird ein Film ge-
zeigt, Karaoke und ein
Elvis-Frisuren-Wett-
bewerb machen es
noch spannender.

DAS VASKAKAS-PUP-
PENTHEATER erwartet
Klein und Groß am 24. Ja-
nuar um 11 Uhr zum Ir-
gum-burgum Bärchenball,
bzw. am 25. Januar um 11
Uhr zur Vorstellung „der
Hatschi-König”. Vor der
letztgenannten Vorstel-
lung finden ab 10 Uhr
einstimmende Spiele für
das Publikum statt.

Handball mit dem
echten Titelverteidi-
ger in Grün-Weiß am
21. Januar um 19 Uhr
in der Audi-Arena:
Der Győrer Audi ETO
KC empfängt den
ewigen Rivalen Fe-
rencváros. Im Hinb-
lick auf die letzten Be-
gegnungen der bei-
den Rivalen ist eine
heiße Schlacht zu er-
warten.

Die Frauenbasket-
ballmannschaft von
CMB CARGO UNI
Győr mißt sich mit
dem Tabellenvorletz-
ten MTK Budapest.
Die Begegnung be-
ginnt am 25. Januar
um 18 Uhr in der
Universitätsspor t-
halle.

WINTERSAMMLUNG – die 5. Art Samm-
lung. Die gemeinsame Ausstellung der Gesell -
schaft freuschaffender Zeichenlehrer-ART9000
und des Rómer Flóris Museums für Kunst und
Geschichte öffnet am 24. Januar um 17 Uhr ih-
re Pforten im Napoleonhaus. Die Ausstellung
bietet in Györ lebenden Künstlern bzw. sich mit
der Stadt verbunden fühlenden Künstlern die
Möglichkeit sich zu präsentieren. Die Ausstel-
lung ist bis 28. Februar zu sehen.

Alle Interessierten kön-
nen am 24. Januar ab
12:30 Uhr im Konzert-
saal der Universität
dem öffentlichen DIP-
LOMKONZERT der
Studierenden des Var-
ga Tibor Institut für
Musik teilnehmen. Das
detaillierte Programm
finden Sie auf: gyorp-
lusz.hu/programajánló 

Die VI. KISALFÖLDER HOCHZEITSAUS -
STELLUNG findet am 24. und 25. Januar im
Arkad Einkaufszentrum statt. Die Ausstellung
ist öffentlich und für jeden kostenlos.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Bővebb programajánlót a gyorplusz.hu oldalon olvashatnak. 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
TÉRTÖRTÉNETEK címmel Ekler Dezső építész munkáiból gyűjteményes kiállítás nyílik az
Eszterházy-palotában január 23-án 18 órakor. A neves építész, alkotó eddigi életművét ösz-
szegző kiállítás a fotók és rajzok mellett számos makettel és filmrészlettel mutatja be az alkotó
közel hatvan kiemelkedő tervét. 

GRAN TORINO cí-
mű filmet tekinthetik
meg az érdeklődők ja-
nuár 24-én 17 órától
a FILO-Pontban. A
Clint Eastwood ren-
dezte film vetítését
beszélgetés követi. A
filmről bővebben a:
gyorplusz.hu oldalon
olvashat.

A VASKAKAS
B Á B S Z Í N H Á Z
várja a kicsiket és
nagyokat január
24-én 11 órakor az
Irgum-burgum ma-
cibál, illetve január
25-én 11 órakor a
Hapcikirály című
előadásra. Ez utób-
bi bemutató előtt
10 órától előadás-
ra hangoló játékok-
kal várják a közön-
séget.

BOLDOG APOR VILMOS, a vérta-
nú püspök című könyvét mutatja be
szerzője: Kiss Tamás, a Győri Egyház-
megyei Könyvtár és Kincstár vezetője
január 27-én 17.30 órakor a Bezerédj-
kastélyban. 

IRIMIÁS BALÁZS, a Csoma Szobája Alapítvány
tisztségviselője tart előadást január 29-én 17 órai
kezdettel a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér Központi Könyvtárának klubjában. A szerve-
zet a Kőrösi Csoma Sándor személyéhez köthető eu-
rázsiai kultúrák tárgyi és szellemi emlékeit őrzi.

BOKA ÉS A KLIKK
zenekar ELVIS 80 cím-
mel koncertre várják az
érdeklődőket január 24-
én 20 órakor a Kozi
Drink bárban. A progra-
mot filmvetítés követi,
karaoke és Elvis-fazon
verseny teszi még izgal-
masabbá.

„KAUKÁZUSI MA-
G YA R O R S Z Á G ”
címmel Obrusánszky
Borbála előadását
hallhatják az érdeklő-
dők január 29-én
17.30 órától a Zichy-
palotában. A prog-
ram a Magyar Évezre-
dek Baráti Társaság
szervezésében való-
sul meg.

„SZEKERES ADRIEN ÉS A
MISS ORCHESTRA SINFONI-
CA” címmel, Valentin-napi exkluzív
szimfonikus estre várják az érdeklő-
dőket február 15-én 19 órakor a Ho-
tel Konferencia Báltermében.

A FIZIKA NAPJA A Krúdy Gyula Középiskola január 30-
án tizedik alkalommal rendezi meg a „FIZIKA NAPJÁT”.
Az elmúlt évek legsikeresebb kísérleteit láthatják az ér-
deklődők. A 2015. év a „Fény Nemzetközi Éve”, ennek
jegyében fénnyel kapcsolatos kísérletek, bemutatók szí-
nesítik a programot.

Cs. Németh Margit a „TEGYÉL,
HOGY LEGYÉL” kötete alap-
ján mesél a „zöld” praktikákról,
gyógynövényekről, a népi gyó-
gyászatról január 27-én 17 óra-
kor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Köz-
ponti Könyvtárának klubjában.
A gyakorlati bemutatóval egybe-
kötött előadáson a szerzővel
Harcsás Judit, a Győr Plusz Rá-
dió műsorvezetője beszélget.

TÉLI TÁRLAT – az 5. Art Tárlat. Az alkotó Rajztanárok
Társasága – ART 9000 és a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum közös kiállítása nyílik január 24-én 17
órakor a Napoleon-házban. A kiállítással lehetőséget biz-
tosítanak a Győrben élő és a városhoz kötődő művészek
bemutatkozására. A kiállítás február 28-ig látogatható.

Ady Endre Közművelő-
dési Egyesület Paál
László Képzőművész
Kör ÉVFORDULÓS
KIÁLLÍTÁSA NYÍLT
a Hotel Konferenciá-
ban. A megnyitón az al-
kotók szakmai értéke-
lését Gasparek Ildikó,
az ART 9000 elnöke
méltatta. A kiállítás
megtekinthető február
28-ig.

VI. KISALFÖLDI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁST RENDE-
ZIK meg január 24-én és 25-én az Árkád bevásárlóköz-
pontban. A kiállítás nyilvános, látogatása mindenki szá-
mára ingyenes.



szerző: nagy viktor
kép: viktornagy.net

A VW Passat fogalom a középkategó-
riában. Elődje egy jól sikerült, átgon-
dolt kocsi volt, tökéletes utazó autó. Az
új széria pedig ennél még többet
nyújt: kifinomult részleteket, soha
nem látott széria- és opciós felszerelt-
ségi listát, valamint ütős dizájnt.

Végre a Passat sem egy kötelező
menedzserlimuzin formáját vette fel,
hanem karaktere van. A CC – kupésí-
tott változat – formai jegyeit ötvözték
a komfortos térkínálattal és az aktuá-
lis technológiával. A négykerekű orra
rendkívül lapos lett, amit fokoz a szé-
les hűtőrács és a krómcsík, valamint
a keskeny lámpatestek – amik LED
fényszóróval is szerelhetők, ráadásul
potom 265 ezer forintért. Egyébként
is szélesebb lett az új Passat (12 mm),

tengelytávja is növekedett (80 mm),
ami előnyére vált a hátsó lábtérnek.
Az oldalnézete kupésabb hatású,
mégis sikerült a fejnek elég helyet
hagyni a második sorban ülőknek. A
lemezeken végignyúló egyetlen erőtel-
jes él sportos eleganciát ad a letisztult
karosszériának. A nagy VW hátsója
hagyománytisztelő, kombi verzióban
óriási rakodóhelyet rejt, mindkettő
motorosan nyitható, amihez elég egy
láblengetés a lökhárító alatt.

A tesztautónk egy 2 literes dízel-
motoros, fekete, négyajtós volt, auto-
mata váltóval, közepes felszereltség-
gel. Ami már eddig is bevált, az ma-
radt. A TDI motor alapkivitele most
150 lóerős, ami pont elég erős, ugyan-
akkor takarékos. Jön egy kisebb, egy-
hatos dízel is (120 LE), és kérhető 240
lóerős bi-turbós, amit csak 4Motion
összkerékhajtással adnak, vélhetően
az 500 Nm nyomaték miatt. Benzine-
sekből 1,4-től 2 literig tart a választék
125 és 280 lóerő közötti teljesítmény-
nyel. A DSG váltó is ismerős, dupla
kuplungos, villámgyorsan kapcsol és
hatfokozatú. A futómű viszont új di-
menzióba lépett. Próbáltuk városban,
kátyúkkal teli két számjegyű úton és
autópályán is. Mindenhol tökéletesen
teljesített – a rendelhető adaptív rend-
szer nélkül – a felfüggesztés kanyar-
ban tart, nem dobál, mégis rossz uta-
kon is kényelmes.

A beltérben is tetten érhető a fejlő-
dés. Egyedi a légbeömlők anyósülés
előtti optikai összefolyatása és a Pha-
eton dizájnú analóg óra. Amúgy min-
den kapcsoló a helyén van, sok meg-
lepetés nem ért minket. Tetszett az
igazi alumínium betétes középkonzol
és a nagyméretű színes navigáció,
ami feláras. A vezetőhely tökéletesen
testre szabható, az ergoComfort ülés
magassága, ülőlapjának dőlésszöge
és hossza, háttámlájában pedig a ge-
rinctámasz négy irányban állítható (vil-
lanymotorokkal), miközben a kicsi kor-
mány is széles tartományban mozgat-
ható. Minden felület szép, tapintása
puha és nem is zörgött semmi. Ez kü-
lönösen fontos egy olyan autóban,
amiben nagy a csend 50-nél és autó-
pálya-tempó felett is. Könnyen elkép-
zeltem, hogy a Passattal több száz ki-
lométert egyhuzamban megtéve sem
fárasztó az utazás, inkább élvezet.

A minden szinten ránk vigyázó elekt-
ronika biztonságérzetet ad, miközben
jó tudni, hogy a passzív rendszerek (pl.
légzsákok) sokasága akkor is segít, ha
már nem lehet elkerülni a bajt. Csodás
rendelhető egység a TFT kijelzős mű-
szer a sofőr előtt, ami kijelzi a GPS ké-
pét, és különféle körműszer-dizájnokat,
funkciókat lehet neki adni, miközben
igényes animációkkal tűzdelték a grafi-
kát. Érdekes kivitelnek ígérkezik az 1.4
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GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

TSI konnektoros hibrid változata. Vi-
szont ha a tesztautó korrekt összeállítá-
sát választanánk, másfél milliót érő ext-
rával – amiben az önállóan beparkoló
asszisztens és a tolatókamera is bent
van –, akkor 11 millió forintot kell kifizet-
nünk. Ennek ellenére az árlista elődjé-
hez képest alig változott, így egy alap
verzió alig 7,5 millióért megvásárolható.
A minőség, a praktikum és a takarékos
üzem alapáras!

Teszt: Volkswagen Passat Comfortline 2.0 TDI DSG

Új szelek fújnak
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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.

GÁZFRÖCCS HIRDETÉS

Sok éve várja az autós társadalom az új
Honda NSX sportautót. Ennek megfelelő-
en nagy durranásnak kell lennie. Végre
meg is kaptuk, hiszen Detroitban leleplez-
ték a nóvumot. 3 literes dupla turbós ben-
zinmotorját középre, hosszában helyezték
el, és további három villanymotort is alkal-
maznak a csúcsteljesítmény biztosításá-
hoz. Néhány adatot még homály fed, de
várhatóan 550 lóerős lesz a csodamasina,
első kerekeit 1-1 elektromos gép hajtja
majd, míg a hátsókat a belső égésű és egy
villamos, egy 9 fokozatú dupla kuplungos
váltóművön keresztül. Az már csak hab a
tortán, hogy a csodás formát a világon el-
sőként egy női tervező – Michelle Christen-
sen – és csapata készítette el.

Megérkezett az NSX
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HIRDETÉS PR-CIKK

A tökéletes házasságkötés hoz-
závalóit mutatja be Északnyu-
gat-Magyarország legna-
gyobb esküvőkiállítása a győri
Árkád bevásárlóközpontban.
Közel 400 nm-en több mint 60
kiállító és változatos progra-
mok várják az esküvőjükre ké-
szülő párokat és az esküvő iránt
érdeklődőket. 

Az aktuális trend divatbemutatói
mellett színes programokkal várják
az oda látogató jegyespárokat. Hogy
csak néhány kuriózumot említsünk,
lesz élő tortakészítési bemutató Len-
gyel Józseffel, aki immár 3 éve az év es-
küvői cukrásza, az érdeklődők bepillan-
tást nyerhetnek kedvesük „szeretet-
nyelvébe” Szakács Anna asztrológus
útmutatásával, az ügyes kezű párok pe-
dig megalkothatják álmaik esküvői
meghívó mintáját az ESKÁ kreatív es-
küvősarokban.

Karikagyűrűk, szemkápráztató torta-
csodák, gyönyörű menyasszonyi
csokrok és esküvői dekorációk, fotog-
ráfusok, éttermek, az elmaradhatatlan
vőlegény- és menyasszonyi ruhák és
mindazon fontos hozzávalók, melyek
nélkül elképzelhetetlen egy esküvő,
megtalálhatóak lesznek majd a győri
Árkádban az esküvőkiállításon. 

A rendezvényre a belépés ingyenes. 
A kiállítás teljes nyitva tartási ideje
alatt azon látogatóknak, akik a jövő-
ben tervezik esküvőjüket, lehetősé-
gük van regisztrálni a kiállítás regiszt-
rációs standján.

Minden regisztrált pár egy „eskü-
vőnk lesz” feliratú táskát kap, benne
hasznos esküvős ajándékokkal, a
rendezvény zárásaként pedig nyere-
ménysorsoláson vesznek majd részt,
ahol a kiállítók által felajánlott érté-
kes nyeremények mellett fődíjként
nászutas hosszúhétvégét és három
gyémántgyűrűt sorsolnak ki.

VI. Kisalföldi

ESKÜVÔ
Kiállítás

2015. január 24—25.
Január 24. szombat
10:30 Aláfestô zene esküvôi szertartásokra

— Gaudium Musicae
11:00 Menyasszonyi ruha és öltöny divatbemutató
11:30 Menyecske- és alkalmi ruha divatbemutató
14:30 Aláfestô zene esküvôi szertartásokra

— Gaudium Musicae
16:00 Aláfestô zene esküvôi szertartásokra

— Gaudium Musicae
16:20 Lengyel József, az év esküvôi cukrászának

tortakészítési bemutatója édes meglepetéssel
17:00 Menyasszonyi ruha és öltöny divatbemutató
17:15 A Gyôri Tánc és Képzômûvészeti Szakközép-

iskola növendékeinek balettelôadása
17:30 Menyecskeruha és öltöny divatbemutató
17:40 Exkluzív haj-show Sarkady Lívia

by Sarkady Hajszalon közremûködésével

Napközben: 10:30-tól, 14:30-tól és 16-tól: Éld át a
barokk esküvôk hangulatát az Esterházy-kastély
standján és vidd haza emlékül az itt készült fotót
Rólad és Róla!

Január 25. vasárnap
11:00 Menyasszonyi ruha és öltöny divatbemutató
11:15 Aláfestô zene esküvôi szertartásokra

— Gaudium Musicae
11:45 Menyecske- és alkalmi ruha divatbemutató
14:00 Aláfestô zene esküvôi szertartásokra

— Gaudium Musicae
16:00 Menyasszonyi ruha és öltöny divatbemutató
16:15 A Gyôri Tánc és Képzômûvészeti Szakközép-

iskola növendékeinek balettelôadása
16:30 Menyecske- és alkalmi ruha divatbemutató
17:30 Esküvôjükre készülô, regisztrált látogatók

közötti nyereménysorsolás.
Fôdíj: nászutas hosszúhétvége
és 3 db gyémántgyûrû

Napközben: 11:00-tôl és 15:30-tól: Éld át a
barokk esküvôk hangulatát az Esterházy-Kastély
standján és vidd haza emlékül az itt készült fotót
Rólad és Róla!

PROGRAM
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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 páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. A jegyek a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk
át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés
nyertese :  Sas Imréné.
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HIRDETÉS  

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

www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges szôrtelenítés
és eredményes hajszálérkezelés

• Próbálja ki a forradalmian új Intense Pulsed Light
technológián alapuló végleges szôrtelenítô eljárásunkat!
Gyors eredmények, tartós hatás!

• Seprûvéna, rosacea, értágulat, hajszálérproblémák?
Az Intense Pulsed Light technológia hatékony segítség
a különbözô hajszálér-elváltozások kezelésére.

3.290 Ft
Kezelések már

/ 30 perces ártól

Intense Pulsed Light technológiával Gyôrben,
a MediShape Esztétikai Szalonban!

Négy

hatóanyag

egy

tablettában!
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A Pannon-Víz Zrt. értesíti tisztelt fo-
gyasztóit, hogy ügyfélszolgálataikon
meghosszabbított nyitva tartással vár-
ják ügyfeleiket!

Telefonos ügyfélszolgálat: 96/522-
630. Hétfő–csütörtök: 7.30–15.30
óráig, péntek: 7.30–13.30 óráig. Köz-
ponti Ügyfélszolgálati Iroda: 9024
Győr, Bartók Béla út 10/C. Személyes
ügyintézés: hétfő: 8.00–15.00 óráig,
kedd: 8.00–20.00 óráig, szerda: 8.00–
14.00 óráig, csütörtök: 8.00–14.00
óráig, péntek: 7.00–13.00 óráig.

Önkormányzati Közös Ügyfélszol-
gálati Iroda: 9021 Győr, Jókai út 7–9.

kép és szöveg: nagy csaba

A Győr-Szol Zrt. a városi növényállomány
kezelőjeként végzi a cserjemetszést. A
szolgáltató munkatársai a 2014-ben a la-
kosság által bejelentett igényeket kezelik
és a Győr-Szol kertészei által feltárt, szak-
mailag indokolt beavatkozásokat végzik el.
A bokrok visszavágásának köszönhetően,
a cserjeállomány megújul, a növények ta-
vasszal nagyobb életerővel hajtanak ki. A
munka alkalmával lakótelepek és zöldterü-
letek cserjefoltjaiból eltávolítják az elöre-
gedett, kiszáradt növényeket, valamint az
idegen, nem dekoratív – pl. ecetfa, bodza
– fajokat. Ezzel együtt a közlekedést nehe-
zítő, járdákhoz, parkolókhoz közel növő nö-
vényzetet visszavágják. A cserjemetszés

PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

A Győr-Szol Zrt. január végéig gyűjti a városban kijelölt 74  gyűjtőpon-
ton a kidobott fenyőfákat. A szolgáltató több mint egy hónapon át
rendszeresen üríti a lerakóhelyeket. A több mint egy hónapos, egyéb-
ként ingyenes faelhelyezési lehetőség révén mindenkinek módja van
a kijelölt gyűjtőhelyre vinnie a volt karácsonyfát. A városunkban össze-
szedett mintegy 35-40 ezer fenyőt a Győr-Szol darálás és előkezelést
követően a komposzt-előállítás egyik alapanyagaként hasznosítja,
ezért is fontos, hogy a díszek, szaloncukros papírok és fényfüzérek ne
legyenek rajta a fákon. Az említett dekorációk nagyban megnehezítik
a karácsonyfák természetközeli, modern elbánását. 

Rontja a köztisztaságot, ezzel együtt rengeteg munkába és sok
pénzbe kerül azon fenyők összegyűjtése, amelyek nem a Győr-Szol
által kijelölt gyűjtőhelyekre, hanem például a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetekre vagy más közterületi részekre kerülnek. A fenyőgyűjtő
helyek listája a www.gyorszol.hu weboldalon érhető el.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgálta-
tási hulladékszállítási működési területén a családi házas övezetek-
ben, illetve a biohulladék-gyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében
a díszek nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles kukában is el-
helyezhető. A volt karácsonyfák a díszek nélkül, a jogosultság igazo-
lása után a hulladékudvarokba is beszállíthatóak. A hulladékudvarok
nyitva tartása a www.gyhg.hu weboldalon olvasható.

A Győr-Szol Zrt. külön megköszöni a lakosság együttműködését.

Hosszabbított nyitva tartás a Pannon-Víz Zrt.-nél
Személyes ügyintézés: hétfő–szerda:
8.00–16.00 óráig, csütörtök: 7.00–
19.00 óráig, péntek: 8.00–14.00 óráig. 

Az önkormányzati közös ügyfél-
szolgálaton a Pannon-Víz Zrt. mellett
a Győr-Szol Zrt. ügyintézői is várják
Önöket. Ha el akarja kerülni a sorban
állást, foglaljon időpontot a 96/522-
630 telefonszámon, vagy az ugyfel-
szolgalat@pannon-viz.hu e-mail cí-
men! Az időpont foglalásához e-mail
címére és telefonszámára lesz szük-
ség. Kérjük, a téli időszakban ne feled-
kezzen el a vízmérők és a vízvezetékek
szigeteléséről!

Január végéig
gyûjtik a fenyôket

Cserjemetszés Marcalvárosban
január közepén kezdődött, Ady- és Nádor-
város már készen van, a napokban Marcal-
városban dolgoznak a Győr-Szol munka-
társai, utána következik a többi városrész.
A szolgáltatónak 2015. január 1-je után
bejelentett metszési igényeket a követke-
ző idényben végzi el. A nyesedéket darálás
után komposztálják.

A Belvárosban erőteljesen visszavágják
az utcai és a parki sövényeket. Az elörege-
dett, felkopaszodott sövények így szebbek
lesznek és térelválasztó funkciójukat jobban
betöltik. Ugyanezen sövények elszáradt
cserjéit pótolják. Növényápolás zajlott az
Eötvös és a Bisinger parkban, a Honvéd li-
getben és a Szent István-lakótelepen, követ-
kezik többek között a Batthyány park, a Ká-
lóczy tér és a Radó-sziget.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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!

01.23.—01.30.
DELIKÁT

219,- db

Premiko
meggybefôtt
350 g, 625,71 Ft/kg

Pengôs tészta,
fodros nagykocka

400 g, 247,50 Ft/kg

99,- cs

799,- cs

269,- kg

399,- cs

Tchibo
Family kávé

250 g, 1586 Ft/kg

Banán 1 kg,
2015.01.23—24.

Soproni dob. sör 
6×0,5 l, 299,67 Ft/l

Vera 3 rétegû,eü. papír, 24. tek.

150,- db

6 PACK 899,- 

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

Részletes hirdetmények  a  Polgármesteri Hivatal  9021 Győr,  Honvéd liget 1. sz.  alatti épület  hirdetőtábláján
(üvegfalon),  a Győr-Szol  Zrt.  központjában  (9024 Győr, Orgona u. 10.),  valamint  a  www.gyor.hu  honlapon
Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban tekinthetők  meg 2015. január  16-tól  2015. február 06-ig, ahonnan
a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

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

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2015. február 6., péntek 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. I. emelet Zechmeister II. Terem

képés szöveg: gy. p.

Sérült és egészséges gyerekek
versenyeznek kézen fogva ve-
gyes csapatokban az Esély
Sportnapon, amelyet azzal a
céllal hívnak február 7-én életre,
hogy a 4–7. osztályos gyerekek
közelebb kerüljenek a valami-
lyen fogyatékossággal élő kor-
társaikhoz. Eddig nyolc iskolá-
ból 80 diák jelentkezett a prog-
ramra, amelynek mottója: Ket-
ten vagytok egy!

Ketten vagytok egy!
Esély Sportnapot szervez a megyei család, esélyteremtési és önkéntes ház

A Győr-Moson-Sopron Megyei Csa-
lád, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
története 2007-ig nyúlik vissza, ami-
kor még az United Way Kisalföld Ala-
pítvány működtette az intézmény jog-
elődjét. Újkori történetük 2012. szep-
tember elsején kezdő-
dött, azóta működnek
ezen a néven, a munkál-
tatói jogkört pedig a
Győr-Moson-Sopron
Megyei Társadalmi
Egyesülések Szövetsé-
ge látja el. Ami a fenntar-
tást illeti, szorosan kö-
tődnek az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumához,
amely pályázati úton
biztosítja a forrást az
egyébként országos há-
lózatot – 19 megyei és
egy fővárosi – alkotó
esélyteremtési házak
működéséhez.

Farkas-Kulin Fruzsi-
na, a győri intézmény iro-
davezetője lapunknak el-
mondta, fő céljuk a társadalmi szem-
lélet- és attitűdformálás az előítéletek
leküzdéséhez. Hat kiemelt célcsoport-
jukat a fogyatékossággal élők, a nők,
az idősek és fiatalok, a romák, a mély-
szegénységben élők, valamint a hal-
mozottan hátrányos helyzetűek alkot-
ják. Programjaikról szólva Farkas-Ku-
lin Fruzsina kiemelte az esélyórákat,
amelyek keretein belül a megyei óvo-
dákat, iskolákat látogatják meg egy-
egy előadóval, hogy azok előadásuk-
kal közelebb tudják vinni például a
mozgáskorlátozottak, látássérültek
vagy épp a romák problémáit és örö-
meit a társadalom felnövekvő tagjai-

hoz. Az irodavezető rendezvényeik kö-
zött megemlítette még a szakmai mű-
helyt, az idősek és fiatalok között kap-
csolatot teremtő generációs klubot, a
szociális majálist, a különböző konfe-
renciáikat, valamint az idén első alka-

lommal megrendezendő Esély Sport-
napot. Utóbbi lényege, hogy a fogya-
tékossággal élő diákok integráltan,
egészséges társaikkal együtt sportol-
janak, közösen, egymás kezét fogva
oldjanak meg feladatokat. A cél, hogy
fejles szék az empátiát az ép gyerekek-
ben, akik így megtanulják, hogy ho-
gyan kell bánni sérült kortársaikkal,
testközelből megismerik azok problé-
máit, azaz kisebb lesz a két fél közötti
kommunikációs űr. A vegyes csapato-
kat öt sérült és öt egészséges gyer-
mek alkotja majd. A programra eddig
80 diák jelentkezett, hét győri és egy
győrladaméri iskolából. 
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ÁLLÁS

MELLÉKKERESET! Vérplazmaadáshoz
szervezünk útitársakat, heti 1-2 alkalommal, né-
hány órás elfoglaltságra. Havi 40-50 ezret plusz-
szolhat. Tel.: 06-70/626-3355.

Jogosítvánnyal rendelkező gondo-
zót keresünk OKJ-s végzettséggel. E-mail:
gyor@movebetakft.hu Tel.: 06-30/327-6411.

Német nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: 
www.hatos.hu

Mindenféle házimunkát, idősgondo-
zást vállalok ott lakással. Tel.: 06-70/516-0079.

TÁRSKERESÉS

Új évben is nálam találja meg társát! Hívja
az igényes társkeresőt. Tel.: 06-30/369-7305.

Komoly kapcsolat reményében
keresem páromat, 40 év körüli hölgy személyé-
ben. 06-20/500-4091

SZOLGÁLTATÁS

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok készí-
tése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351. www.iro-
nart.hu e-mail.:ironart@ironart.hu

Szobafestést, mázolást, laminált
parkettázást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
Bérletvásárlási akció 
20–50% engedménnyel.
Samodai Péter, +36-30/754-3112.
www.egeszsegovo.hu

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

Győrben élő idősek otthoni ápolását, gon-
dozását vállalja nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes körű
elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatosmun-
kák, ajtó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásáról, lakásából,
ill. udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomta-
lanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom.
Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállítom.
Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

OKTATÁS

ETKA-JÓGA
Mónus Illés Óvoda (Kardirex mellett)
Kedd-csütörtök 18.00–19.30.
ÚJ! Fekete István (Vuk) 
óvoda (Adyváros)
INGYENES BEMUTATÓ ÓRA
Február 4., 
szerda 16.30–18.00.
Tel.: 06-30/998-2133.

Külföldön munkát vállalók-
nak német nyelvtanfolyam indul február
14-én, szombaton.
(40 óra) 8 alkalommal
(szombat délelőttönként).
a TIT Székházban, Győr, Szent István út 5.
Jelentkezés: 2015. február 5.
Rendkívül kedvezményes áron:
650 Ft/tanóra 26.000 Ft + áfa.
96/525-060
06-70/321-3763
gyor@titpannon.t-online.hu
www.titpannon.hu

Külföldön munkát vállalóknak
gyors segítség!
Nyelvtanfolyamok indulnak február 10-én
(40 óra) 8 alkalommal 
(kedd-csütörtök délelőtt).
a TIT Székházban, Győr, Szent István út 5. 
Jelentkezés: 2015. február 5. 
06-70/321-3763
gyor@titpannon.t-online.hu
www.titpannon.hu

Pszichodráma csoport indul febru-
árban felnőttek részére. Érdeklődni: onisme-
retgyor@gmail.com , www.onismeretgyor.
hu. Tel.: +36-20/364-8501.

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

EGYÉB

Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat, fest-
ményeket, pénzérméket, képeslapot és tel-
jes hagyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása és beváltása. 06-70/564-
2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést (ná-
ci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb régi-
séget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

INGATLAN

Győr-Belvárosban 87 nm, I. emeleti,
2,5 szobás, erkélyes lakás tulajdonostól eladó.
22.900.000 Ft. 

Győri-gyárvárosi, 3 lakásos társasházi,
56 nm-es lakás eladó vagy panelra cserélnénk.
Két különálló szoba, terasz, saját garázs és tároló
az udvaron. Tel.: 06-20/359-78 91.

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

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, összkom-
fortos, távfűtéses, határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne, erkélyes, 2+ fél szobás
vagy 3+ fél szobás, 70-80 nm-es, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses belvárosi, rév-
falui, nádorvárosi bérleményre. (Hirdetésszám:
439.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

*Csak repülőjegy foglalása esetén nem érvényes

Keresse a

standját az Árkád Győrben,

az Esküvő Kiállításon
január 24–25-én! 

3%
közötti foglalás esetén*

extra kedvezmény
a hirdetés

felmutatójának
2015.01.24-02.01.

Árkád Győr
Tel.: 96/555-390
tuigyor@tui.hu

www.tui.hu

Engedélyszám: R01623/1998/1999

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.

Révfalu Vízivárosban zárt lakóparkon belül, az I. ütem utolsó két lakása 362-372 E/m2 áron
eladók illetékmentesen, kizárólagos használatú kertrésszel. Gyôr elsô geotermikus energiával
fûtött-hûtött társasházához teremgarázs, lift, panorámaablakok, nagyméretû üvegkorlátos
erkélyek és parkosított kert tartozik. vph.hu • +36-70/240-7050



SPORT  MOZAIK

Az MTK Törökbálint otthonában vizitelt az elmúlt hétvégén a
Széchenyi Egyetem Győri KC a férfi kosárlabda NB I/B-s bajnok-
ságban. Ezen az estén szinte semmi sem jött össze az egyete-
mistáknak, nem igazán tudták megnehezíteni ellenfelük dolgát.
Mindössze az első negyedben tudták a győriek tartani a törökbá-
lintiak tempóját, aztán folyamatosan húztak el a mieinktől. Végül
nagyon simán 85–55-re győzött az MTK. 

A bajnoki tabella utolsó helyén álló Vasast
fogadta a CMB Cargo UNI Győr az egye-
temi csarnokban vasárnap este. A papír-
forma egyértelmű hazai sikert ígért, és ez
már az első félidő alatt meg is látszott.
Folyamatosan léptek meg Radocajék
a sereghajtótól, így az első ne-
gyed végére már 27–20-ra vezet-
tek. A második etap elején vi-
szont meglepően jól tartotta ma-
gát a Vasas. Meglógni igazán
csak a játékrész végére sikerült a
zöld-fehéreknek. 44–29-es hazai
előnnyel jöhetett a nagyszünet. A har-
madik negyed viszonylag simának mond-
ható győri részről. Az elfáradt Vasastól
folyamatosan léptek el Völgyi Péter ta-
nítványai és ez az etap már 23 pontos
hazai előnnyel zárult. Sőt, hasonlóan
alakult  a záró szakasz is.  Végül
86–52-re, simán győzött a Győr. A
második helyen tanyázó Völgyi-ta-
nítványok esélyt sem adtak gyen-
gécske ellenfelüknek, és újabb
sikerükkel megerősítették helyü-
ket a képzeletbeli dobogó má-
sodik fokán.  

Először csobbanhat a magyar női vízilabda-válogatott tétmér-
kőzésen az új győri uszoda medencéjének vizébe. Merész
András lányai Franciaországgal csapnak össze, világliga-se-
lejtezőn, január 27-én 18 óra 30 perckor. Ezt megelőzően ke-
mény felkészülés vár a lányokra, amit kedden kezdenek meg.
A szövetsé- gi kapitány azt is elárulta, ő maga is
szorgal- mazta, hogy a női csapat Győr-
b e n játszhasson, így a sportág ked-
velői rö- vid időn belül a női és a férfivá-
logatot- tat is élőben láthatják. A győri
szárma- zású Horváth Anna is izgatot-
tan vár- ja, hogy végre szülővárosában
is víz- be szállhasson a felnőtt váloga-

tottal. Merész András
úgy fogalmazott, a fi-

atal kapus a jövő
nagy tehetsége. A
szövetségi kapi-
tány reméli, hogy
telt ház előtt
j á t s z h a t n a k
majd, ezért kéri
a szurkolókat,
hogy minél töb-
ben jöjjenek és

buzdítsák a ma-
gyar lányokat. 

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a már ha-
gyományos év eleji utánpótlás-labdarúgó-
tornát Győrszentivánon. 

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont sportcsarnokában kilenc magyar és két
szlovák egyesület 36 csapata vett részt, a pá-
lyán összesen 432 ifjú játékos rúgta a labdát.

A Győrszentiváni SE által szervezett tor-
nán öt korosztály futballista palántái vettek
részt, az U8-as korosztályban a DAC, az
U9-esben a Balatonfüred, az U10-esben a

Hajrá, magyarok!
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Komárno, az U11-esben a Győrújfalu, míg az
U13-asok között a Nyergesújfalu csapata
végzett az élen.

Az elmúlt két esztendőben a torna különle-
gessége volt, hogy a mérkőzéseket megtisztel-
te jelenlétével Buzánszky Jenő, az Aranycsapat
kiválósága is, aki megígérte, hogy az idei ren-
dezvényt is meglátogatja. A sors sajnos közbe-
szólt, és a futball-legenda már nem lehetett ve-
lünk. Emlékét a sportolók a sportvezetés által
kiosztott fényképeken is őrzik. 

Simán behúzták

Világbajnokok ellen
A világbajnokokkal teletűzdelt
szegedi tekecsapatot fogadta
a Győr-Szol TC Győrben, az el-
múlt hétvégén. Az európai
szinten is legyőzhetetlen ven-
dégek ellen inkább a minél
jobb gurított teljesítmény el-
érése volt a reális célkitűzés,
mint a győzelem. 

Ha a reális végeredményt
mondom, akkor 8:0-ra győz a
Szeged – fogalmazott Varga
Miklós a Győr-Szol TC edzője.
„Sajnos nem tudunk kiállni a tel-
jes csapattal, kényszerű pihen-
tetés, sérülés tizedeli a csapa-

tunkat, három tartalékkal ál-
lunk ki. Nem várunk különlege-
sebb eredményt, hiszen náluk
nincs jobb jelenleg. Remélem,
egy pontot azért szerzünk.”

S végül 8:0-ra győztek a sze-
gediek, ráadásul új pályacsúcs-
csal. A vendégek ötszörös fel-
nőtt világbajnoka, Kakuk Le-
vente nagyon elégedett volt a
győri pályával, a saját teljesít-
ményével viszont nem teljesen.
A kiválóság azt is elárulta, hogy
eredetileg őt nem is a tekepálya
csábította. Ha most én úgy kez-
dem a mondatomat, hogy én
nem is akartam tekézni, akkor

az tőlem eléggé furcsán hang-
zik, de ez így igaz – mondta Ka-
kuk Levente. „A bátyám csábí-
tott le a tekepályára, egy év un-
szolás után. Mindig mondta,
hogy gyere már le, gyere már le,
nézd meg, milyen is ez a játék.
9 éves fejjel azt mondtam, hogy
jó, most már hagyjál békén, le-
megyek. Elmentem egy edzé-
sükre és azután azt mondtam,
hogy ez nagyon jó játék, és az -
óta én ott maradtam.”

A győri tekések legkö-
zelebb január 24-én, lép-
nek pályára, a Kazinc-
barcika ellen, idehaza. 

Utánpótlástorna több száz fiatallal 

Elmaradt a bravúr
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Alig több mint egy hónappal az új váro-
si uszoda átadása után, lassan-lassan
a győriek is kipróbálhatták már az
Aqua Sportközpontot. Ha még nem is
teljesen, de minden egyéb szolgáltatás
is használhatóvá vált, válik a közeljövő-
ben. Városunk kiváló sportolónője, Ja-
kabos Zsuzsanna megmutatott min-
dent az öltözőtől a szaunáig. Ráadásul
vízbe is csobbantunk vele, és elmesél-
te, mennyiben változott meg az életük.

Olyan nagyon nem változott meg
az életünk, mert ugyanúgy két edzé-
sünk van – mondta viccesen az úszó-
nő. „Viszont sokkal jobbak a feltételek,
szóval, ha ezt a részét nézem, akkor
nagyon-nagyon megváltozott. Most
olyan körülmények között készülhe-

Vízbe csobbantunk
Jakabos Zsuzsannával 

tünk, ami szerintem Európában is na-
gyon kevés van. 20 darab rajtkő van
felszerelve, ráadásul ezek olyanok,
amilyen az olimpián is van, ilyen Ma-
gyarországon sehol máshol nincs. Ez
mellett lesz helyben egy nagyon jól fel-
szerelt tornatermünk, ami nagyon so-
kat segít a felkészülésben, mert nem
kell máshova elutaznunk, hanem há-
zon belül tudunk tornázni. Ráadásul
még a masszőr is idejön. Ezek mind
olyan dolgok, ami eddig nem volt
meg, és az a véleményem, hogy ennél
jobb nem is lehetne.”

Ahogy az úszónő fogalmaz, azért
van jobb helyük itt, mert minden egy
helyen van. 

„Ez is a lényege, hogy utazás nél-
kül mindent meg tudjunk oldani, és
sok időt tudjunk itt tölteni. He-
lyünk is van, nemcsak nekünk,

hanem a vendégeknek is. Jobban el-
férünk egymás mellett. Ha jól tudom,
négy pálya mindig van nekik biztosít-
va, hogy úszhassanak, hiszen nem-
csak mi akarunk itt úszni, hanem ők is.
Szélesebb a pálya is, nem 25-ös, ha-
nem 50-es medencéről beszélünk,
így még többen elférünk.”

Jakabost nemcsak az uszoda, ha-
nem az épület környezete is elvarázsolta. 

„Nem nagyon jut eszembe olyan
uszoda, ami szebb ennél. Nagyon jó a
hangulat, én nagyon szeretem példá-
ul azt, hogy látom, ahogy reggel felkel
a nap, és az ártéri erdőre néz az egyik

oldala a medencének,
ami teljesen üveg.

Szerintem ez
gyönyörű. Fel-

szereltségbe
is nagyon jó,

az élmezőnybe helyezkedik el világ-
szinten is.”

Az építkezésnél kikérték a sporto-
lók véleményét is, főként Jakabos ed-
zőjét, Petrov Ivánét. 

„Iván véleményét abszolút kikérték az
építkezési fázis alatt is, szerintem ez jót
is tett az uszodának. Főleg ami a ver-
senyzést illeti. Például az időmérő rend-
szerben, ami a legjobb, ami létezik. Ez az
Omega, ilyen sincsen sok helyen. A víz
például ózonnal van fertőtlenítve. Mini-
mális klór van benne, sajnos a szabályok
nem engedik meg, hogy kihagyjuk, de
nagyon jó illatú a víz, és nem kell azonnal
hajat mosni sem egy-egy edzés után.”

Az uszoda hétfőtől vasárnapig, min-
dig nyitva van, így aki kedvet érez korán
reggel egy frissítő, esténként egy kis le-
vezető úszásra, az bátran menjen és pró-
bálja ki az új sportkomplexumot. 
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Magyarország első hivatalos
olimpiai rendezvényét, az U16-os
Ifjúsági Sakkolimpiát Győrben
rendezték meg tavaly decem-
berben. Városunkban nagyjából
tíz napon át tartott a sakk-ka-
valkád, 38 ország 54 csapatának
részvételével.

Az U16-os Ifjúsági Sakkolimpia ideje
alatt rendezte meg a Magyar Sakkszö-
vetség, az Olimpikonok az olimpiáért
nevű szimpóziumot. A rendezvényen
neves sportszakemberek és olimpiko-
nok szólaltak meg, köztük
Polgár Judit is. A sakk
egyik legnagyobb ikonját
faggattuk életéről és szen-
vedélyéről, a sakkról.

Polgár Judit saját hiva-
talos honlapján úgy fogal-
mazott magáról, hogy ami-
kor 1976. július 23-án, Bu-
dapesten megszületett, azonnal egy
pedagógiai kutatás kellős közepében
találta magát. 

„Igazából azért fogalmaztam így,
mert amikor megszülettem, a nővé-
remnek, Zsuzsának, már voltak sikerei,
hiszen négyévesen kezdődött a karrier-
je. Akkor ő már Budapest-bajnokságot
nyert. A szüleim pedig úgy gondolták,
hogy nem fogunk iskolába járni, ha-
nem specializálódunk egy területre,
ami a sakk lett. Ez volt az az életstílus,
az a kísérlet, amit a szüleim választot-
tak, amivel úgy gondolták, hogy a leg-
nagyobb esélyt adják meg arra, hogy
boldogok legyünk és sikeresek.” 

Hazánk legsikeresebb női sakkozó-
ja már nem emlékszik pontosan, mi-
kor foghatott először sakkbábut a ke-
zében, ám biztos benne, hogy már na-
gyon fiatalon. 

„Egy pici babakézbe nagyon jól be-
illeszkednek a kis gyalogok vagy bás-
tyák. Biztos kaptam a kezembe kis fi-
gurákat, már két-három éves korom-
ban, vagy talán még korábban. Ám
amikor elkezdtem játszani, az ötéves
koromban volt, az elején csak öt per-
cet, tíz perceket, és ez az idő egyre
jobban nőtte ki magát.”

Bár egyrészt egy közös program is
volt a testvérek között a sakkozás, ám
az elején természetesen még nagyon
nagy különbség volt a játékuk között. 

A legidősebb nővérem Zsuzsa, ak-
kor már jól játszott – fogalmazott Ju-
dit. „Jó hosszú ideig nagyon nagy kü-

A világ legjobb nôi sakkozója: Polgár Judit
lönbség volt a játékunkban. Ő már
sokkal jobban tudott, amikor én el-
kezdtem. Zsófival, a fiatalabbik nővé-
remmel alakult az ki – ő másfél évvel
idősebb nálam – hogy hat-hét éves
korunktól, egész sokáig, közös edzé-
seink voltak és így együtt is játszot-
tunk nagyon sokat. Hasonló volt a já-
tékerőnk, aztán ez változott oda-visz-
sza és utána én elhagytam őt.”

Polgár Judit 13 éves volt, amikor
először teljesítette a férfi nemzetközi
nagymesteri normát, 15 évesen pe-
dig minden idők legfiatalabb férfi
nemzetközi nagymestere lett.

Igazából megvolt a tehetségem
hozzá – mondta a sakkfenomén. Meg-

voltak a lehetőségeim, amit megkap-
tam a szüleimtől, az edzőktől, a verse-
nyektől és rohamosan fejlődtem. Ver-
senylehetőségem nekem sokkal job-
ban volt, mint Zsuzsának, akkor már
jobban utazhattunk és az edzések
meghozták a gyümölcsét.”

Felsorolni is nehéz lenne azo-
kat a sikereket, amiket Judit
eddig elért karrierje során.
Csak néhány a teljesség
igénye nélkül: Guinness re-
kordot felállítva, több mint
25 éven keresztül vezette a
világranglistát; többszörös
sakk Oscar-díjas; az egyet-
len sakkozó, aki a női és a
férfi sakkolimpián is érmet
szerzett; az egyetlen nő, aki a
legjobb 10 közé bekerült az
abszolút világranglistán. 

„A legemlékezetesebbet ne-
héz kiemelni az életemből, eb-
ből a nagyon sok fajta
élményből. Nyilván
a sikerekből is sok
van. Az első olim-
piánk, ami a leg-
e m l é k e z e t e -
sebb volt, vagy
a gyermekeim
születése, az
esküvőm. Na-
gyon sok irány-
ból voltak em-
lékezetes pilla-
natok.”

A család nagyon nagy szerepet ját-
szik a sportolóhölgy életében. 

Egyértelműen nagyon fontos –
tette hozzá Judit. „Sokkal jobban,
mint más családban szerintem, mert
mi mindig együtt voltunk a család-
dal. Együtt edzettünk a nővéreimmel,
ami azért nagyon szorosan összekö-
tött minket. Nem jártunk iskolába,
tehát sokkal több időt töltöttünk
együtt. Az év nagy részében mi
együtt voltunk, akár kirándulni men-
tünk, akár otthon voltunk, akár edze-
ni, akár sportolni mentünk. Közösen
mozogtunk, legalább a három lány,
ha a szülőkkel nem is mindig. Aztán
a későbbiekben, amikor Zsófi és
Zsuzsa elment külföldre, akkor egye-
dül maradtam, de a háttérben min-
dig ott voltak a szüleim. Később pe-
dig a férjem segített nagyon sokat
abban, hogy én továbbra is sikeres
tudjak lenni, koncentrálni tudjak a
versenyekre. Nagyon sokat kellett
segíteni abban, hogy a gyerekek
mellett folytatni tudjam.” 

Polgár Judit tavaly augusztus-
ban, a magyar férfi csapattal ezüst -
érmet szerezett a tromsői sakkolim-
pián, és ezzel egy időben bejelentet-
te, hogy visszavonul a versenyszerű
sakkozástól.

Ez a pillanat
idén nyáron jött

el – mondta
a sakkikon.
„ Igazából

n a g y o n
sok min-

d e n
v a n

az éle -

temben és volt is. Egy háromkötetes
sakkszakkönyvet írtam, ami több mint
négy évig tartott. Van az Aquaprofit-
Polgár Sakkfesztivál, amit nyolc
éven keresztül csináltunk, ennek a
szervezésében nagyon aktívan vet-
tem részt. Aztán az edzőtáborok, a
versenyek. Kevesebbet játszottam
már az utóbbi időben, de azért elég
sok idő mégis elment, és nem tud-
tam már annyit edzeni. Az alapítvá-
nyom is elindult. Van a Sakkpalota
programunk, ami az oktatási alap-
tantervbe is bekerült, mint választ-
ható tantárgy. Ebbe szeretnék több
időt, energiát belefektetni, hogy
nemzetközileg is ismert legyen, illet-
ve, hogy az egész program jó legyen,
jól működjön, komplett legyen és
egyre több iskolába bekerüljön. Illet-
ve természetesen a gyerekeimmel is
több időt szeretnék tölteni.”

A Polgár Judit Sakk Alapítvány egy
egyedülálló, új módszertani progra-
mot dolgozott ki. Az általános iskolák
számára, alsó tagozatban, 2013-tól
választható tantárgyként szerepel.

„Igazából ez nem sakkoktatás, ha-
nem egy eszköz. Nagyon sokfajta
eszközt használunk, például zenét,
verseket, kis epizódokat, kis falato-
kat a sakk történéseiből. Nagyon
sokfajta foglalkozás van. Mi úgy gon-
doljuk, hogy a gyerekek gondolko-
dásmódját nagyon sok mindenben
fejleszti. A logikus gondolkodást,
hogy képeket, ábrákat, információ-
kat tudjanak egybepárosítani, vizuá-
lis diagramokkal, ábrákkal, játékos fi-
gurákkal. Ugye másképp lép egy-
egy figura. Azokat össze kell koordi-
nálni, ez csapatmunka is, ám egyben
egyéni feladat is. Megtanulják tisztel-

ni a másikat, győzni és veszíte-
ni, tervezni. Tehát nagyon

sok olyan dolgot, ami az
életben jól jöhet nekik.”

Egy babakézbe nagyon
jól beleférnek a gyalogok,
biztos kaptam én is
a kezembe 
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Öt év után távozik a norvég Katrine
Lunde a Győri Audi ETO KC együt-
tesétől. A jelenleg babát váró kézis
hölgy a szezon végén mond bú-
csút a zöld-fehéreknek.  Egyelőre
nem tudni, Lunde merre folytatja,
de az biztos, hogy a világ egyik leg-
jobb hálóőrének távozása komoly
veszteség a klubnak.

A csapat egyébként bajnoki
mérkőzésen is pályára lépett
szerda este a Szeged ellen. A ta-
lálkozón hamar beindult az ETO-
henger, vagy inkább a Litre-hen-
ger, hiszen a horvát beállós sze-
rezte a győriek első hat gólját. Az-
tán természetesen a többiek is
sorra iratkoztak fel a gólszerzők
közé, és folyamatosan nőtt az
ETO előnye. A szünetre már 16–9-re
vezetett a bajnoki címvédő. A má-
sodik félidőben hasonlóan folyta-
tódott a játék. Nőtt a hazai fór,
míg a Szeged próbálta tartani
magát. Végül magabiztosan,
31–19-re győzött a Győr.

Pár nappal később jöhetett  a
Siófok elleni bajnoki. Jót tartot-
ták magukat a Balaton-partiak a
találkozó első tíz percében, még
olyan is volt, hogy vezettek. A fél-
idő derekára aztán úgy-ahogy

Nagy Zoltán 
Patent Gladiátor SE
vezetôedzôje

Hol tart most a Boxing One sorozat, és hogy
szerepelnek eddig a Gladiátorok?

Ezt a mérkőzést meg kell nyernünk ahhoz,
hogy bejussunk a rájátszásba, az első négy csa-
pat közé. Az év végén a horvátoknál elszenved-
tünk egy nagyarányú vereséget. Ez a magyar baj-
nokság után volt, új embereket is kipróbáltunk,
megengedtük ezt a luxust magunknak. Itt most
ezt nem fogjuk megtenni. 

Mennyire számít ilyenkor a hazai pálya?
Sokat számít, mindig is imádtunk itthon bok-

szolni, Győrért, Győrnek bokszolni, ez a legjobb
dolog szerintem. A legfontosabb az ökölvívás-
ban, ha hazai pályán meg tudjuk mutatni, mit is
tudunk. Ez most szombaton a Krúdy-iskola au-
lájában lesz. Este hétkor kezdenek a nagyok, de
előtte már a gyerekek ringbe lépnek és megmu-
tatják a tudásukat. 

Szombaton
Boxing One
a Krúdy-
iskolában.
Buzdítsuk
a csapatot!

Lunde távozik, Grubisic megsérült 
összeszedték magukat Kovacsi-
csék, és igaz nem nagy, de há-
romgólos előnyüket magabizto-
san tudták is tartani. Aztán jött
egy pillanatnyi képzavar és máris
kiegyenlítettek a siófokiak a 19.
percben. A folytatásban azért
helyreállt a rend, meglógott az
ETO, és a szünetre már 18–12-re
vezettek. A második harminc
percben szinte már nem volt hi-
ba, legalábbis, ami az előnyt illeti,
hiszen a félidő első tíz percében
folyamatosan tudták tartani a

zöld-fehérek hat-hétgólos fórju-
kat. Rossz hír viszont, hogy a mi-
eink kapusa, Grubisic, egy bün-
tető hárítása közben megsérült.
(Azóta kiderült, hogy a kapus sé-
rülése sajnos komolyabb, mint
ahogy azt elsőre gondolták. Gru-
bisic keresztszalag-szakadást
szenvedett, ami minimum fél év ki-
esést jelent majd a hálóőrnek.) A
24. percben, Bódi találata után az-
tán már 10-et is számolhatott a
győri közönség. Végül 34–20-ra,
magabiztosan győzött a Győr. 



KOS 
Nagyon sok lendület van a héten Önökben,
de erre szükségük is lesz, hogy mindent el tudjanak in-
tézni. Ne bocsátkozzanak felesleges vitákba, csak hátrál-
tatná Önöket. Párjukkal nagyon szép napokat élnek meg.  

BIKA 
Most a párjukkal eltöltött idő kerül előtérbe a
héten, párkapcsolatuk nagyon pozitívan alakul. Ha utaz -
ni készülnek, ez nagyon kedvező időszak, használják ki a
lehetőségeket. Álljanak ki véleményük mellett, ez most
nagyon fontos lehet. 

IKREK 
A kellő mérték nagyon fontos a héten. Még a
munkát se vigyék túlzásba, különben a kimerültség be-
tegséget hozhat magával. Ne gyötrődjenek önmagukban,
inkább beszéljék meg a konfliktusaikat. Párjuk sokban
tud segíteni most, ha elmondják, mi nyomja a szívüket. 

RÁK 
Foglalkozzanak a héten többet párjukkal, a pár-
kapcsolatukban felmerülő problémákkal. Nagyon eltávolod-
tak egymástól, és ez nem használ most. Akkor jutnak előbb-
re, ha megbeszélik egymással, ami a szívüket nyomja.

OROSZLÁN
Lemegy vállukról egy teher a héten, vége van
egy nyomasztó feladatnak, végre felszabadultabbak egy
kicsit. Ez előhozza Önökből a kreativitást, a jókedvet. Per-
sze a szerelem is előbukkan életükben, engedjék be vég-
re mindennapjaikba. 

SZŰZ
Felmerülhetnek nagyobb konfliktusok pár-
kapcsolatukban a héten, a célokban nem egyeznek, és ez
szakadékot képezhet Önök közé. Ez persze megviseli
mindkettejüket, üljenek le, beszéljék meg inkább a viták
helyett. Ne hagyják, hogy elhidegüljenek egymástól. 

MÉRLEG
A szerelem, a párkapcsolat tölti ki most min-
den idejüket, máson nem is járnak gondolataik. A félté-
kenységet iktassák ki, nem tesz jót most a kialakulóban
lévő harmóniának. Beszélgessenek nagyokat, így elkerül-
hetik a rossz dolgokat. 

SKORPIÓ 
Kicsit nyugodjanak meg a héten, a nagy konf-
liktusok elvonultak fejük felől, családjukban helyreáll a
béke és a rend. Zárjanak le minden múltbeli konfliktust,
ne elevenítsék fel újra. Inkább koncentráljanak a jelenre,
a közös céljaikra, segítsenek párjuknak mindenben. 

NYILAS 
Csak a saját feladataikkal legyenek hajlandó-
ak foglalkozni most, ne vegyék a nyakukba más ügyes-
bajos dolgait. Csak így lesz egyensúly az életükben, így
tudnak az Önök számára fontos kérdésekre elég időt
szentelni. Párjukkal nagyon harmonikus időt élnek meg. 

BAK 
Ne engedjék, hogy a depresszió, a rosszkedv
eluralkodjon Önökön ezen a héten. Szüntessék meg
rosszkedvük okát. Keressenek lelkesítő célokat, találkoz-
zanak barátokkal, szervezzenek programokat. Vigyázza-
nak pénzügyeikre. 

VÍZÖNTŐ 
Nagyon kreatív, felszabadult időszakot élnek
meg most, teremtő energiáik nagyon működnek. Hasz-
nálják ki ezt, oldjanak meg mindent, amit eddig nem
tudtak. Párkapcsolatukra külön fektessenek hangsúlyt.

HALAK
Nagyon jól érzik magukat a héten, párjukkal
nagyon harmonikus időt élnek meg. Nagyon szeretetteli
légkört tudnak most teremteni. Munkájukban figyelje-
nek a részletekre, ne hibázzanak most. 
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HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP Mit ígérnek a csillagok?

A bál fővédnöke
Borkai Zsolt
Győr Megyei Jogú Város polgármestere 

18.00-19.00 között
a vendégek érkezése 
– közben korabeli zene szól
a Musica Historica együttes előadásában  

19.00 Köszöntőt mond Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
19.15 Nyitótánc: Company Canario Táncegyüttes  
20.00 Vacsora 
21.00 Táncbemutató a Company Canario Táncegyüttes 

közreműködésével, majd Barokk táncház
Kovács Gábor táncmester vezetésével  

23.00 Éjféli tálalás 
24.00 Tombolasorsolás
01.00 Össztánc

A vendégek szórakoztatásáról Zugmann Zoltán ceremóniamester
gondoskodik. Az est folyamán profi fotós áll a vendégek
rendelkezésére. Este 22 órától jósnő várja a jövő rejtelmei iránt 
érdeklődőket.

A belépő ára: 14.000 Ft

Barokk ruhák kölcsönzése a Zichy-palotában: 4.000 Ft/db

Barokk bál
2015. február 7.

kép és szöveg: xantus állatkert

Február 21-én, szombaton, a Füles
Bástya, az állatkert belvárosi terrári-
umháza ismét tavaszköszöntő far-
sangra várja a látogatókat a kazama-
tarendszer egy részéből kialakított,
dél-amerikai bemutatóterébe. 

Minden beöltözni vágyó látogatót
szeretettel várnak. Az egész napos
rendezvényen a gyerekek készíthet-
nek farsangi díszeket, amivel ők is dí-
szíthetik a terráriumház belső tereit.

Farsang a Füles Bástyában
Farsangi maszkok készítésében is re-
mekelhetnek a kicsik. 

Több látványetetést is megszemlél-
hetnek az érdeklődők. 11 órakor a ha-
lakat és a vörös piranhák étkezését lát-
hatják a résztvevők, majd 13 órakor a
koi pontyok etetésének lehetnek
szemtanúi. 16.30-kor egy húsevő tek-

nősfajta, a méltán
hírhedt aligátor-
teknősök etetése
lesz látható. Fél
hatkor a majmok
kapnak csemegét. 

Ha valaki álla -
tos jelmezbe bújik,
benevezhet jel-
mezversenyünkre,
amely délután há-
romkor lesz, és a
legjobb maskará-
kat értékes aján-
dékkal díjazzuk. Az
eredményhirde-

tésre a verseny után kerül sor, így nem
érdemes hamar elmenni.

Szeretettel vár mindenkit a Füles
Bástya farsangi rendezvényére is!

Kalandra le!

Információk a honlapon: www.fulesbastya.hu


