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A hideg ellenére idén is 
sokan kilátogattak a városi

óévbúcsúztatóra, 
a Dunakapu térre.

A szilveszteri városi 
vigasságokon a Maxisun 
és a Star Machine zenélt,

és Takács Tamás is 
színpadra lépett. Az este

fénypontja idén is 
a tűzijáték volt. 

BÚÉK 2016
O. Jakócs Péter fotói
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Kedves Győriek!
Ismét eltelt egy év! – a kifejezés már-
már közhelyesen hangzik, oly sokszor
halljuk, de valóban úgy érzem, a 2015-
ös esztendő nagyon gyorsan elsuhant.
Amilyen hamar eltelt, olyan sok mindent
tartogatott számunkra a mögöttünk ha-
gyott időszak. Városunk 2015-ben is to-
vább fejlődött, hiszen olyan fontos beru-
házások készültek el, mint a keleti elke-
rülő út első szakasza, az újvárosi rehabi-
litáció első üteme, a Győr–Gönyű kerékpárút, a Dunakapu tér,
amely már számos népszerű fesztivál és program otthonául
szolgált. Ismét előreléptünk a szociális területen is, többek kö-
zött új épülettel bővült a hajléktalanszálló, bővült és megújult a
Kálóczy téri idősotthon is. Számos útfelújítást, a közlekedési inf-
rastruktúra javítását sikerült végrehajtanunk, és igyekeztünk a
városrészeket kiegyensúlyozottan fejleszteni. Készülünk a 2017-
es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, amelynek létesítményei
a győriek sportolási lehetőségeit hosszú távon bővítik majd. To-
vább bővült egyetemünk, amelyhez csatlakoznak az új karok, a
vállalkozásokkal való együttműködésünk pedig továbbra is tö-
retlen. Ennek egyik jeleként fejlődik folyamatosan a győri jármű-
ipari életpályamodell, amely hozzájárul a kiművelt emberfők
megtartásához, vagyis, hogy a győri fiatalok hosszú távra ter-
vezhessenek városunkban. Ugyancsak széles körű együtt gon-
dolkodás eredménye, hogy fontos lépéseket tettünk a smart
cityvé válás útján, amelynek elemeivel a város gazdaságos, kör-
nyezetkímélő, fenntartható fejlődését alapozzuk meg.

2015-ben sporteseményekből sem volt hiány, többek között
férfi és női válogatott vízilabda-mérkőzést, női kosárlabda
Eb-t, maratoni kajak-kenu világbajnokságot, úszó Országos
Bajnokságot, mesterfokú tornászbajnokságot rendezhet-
tünk, az évet a férfi vízilabda-válogatott felkészülési tornájá-
val, a Volvo-kupával kezdjük.

Kulturális fesztiváljainkat az idén is jelentős érdeklődés kö-
vette, és ezúttal is büszkék lehettünk arra, hogy Közép-Eu-
rópa egyik legszebb karácsonyi vásárát rendeztük meg.

Az elmúlt év során persze nehézségekkel is meg kellett küzde-
nünk. A menekülthullám új helyzetet teremtett az európai min-
dennapokban, és ez városunkat sem kerülte el. Azokban a he-
tekben, amikor ez a kérdés Győrt közvetlenül is érintette, igye-
keztünk mindent megtenni a város rendjének megtartása érde-
kében. A migráció a kontinens számára számos kérdést vetett
fel, amelyek 2015-ben nyitottak maradtak, remélhetőleg 2016-
ot már a megoldás évének nevezhetjük majd. 

Nekünk, győrieknek, bízom benne, hogy a 2016-os esztendő
nyugodt és kiegyensúlyozott év lesz, amely a város további fej-
lődéséről, gazdaságunk erősödéséről szól majd. Az új év kezde-
tén azt kívánom minden győrinek, hogy találják meg számítá-
sukat a városban az élet minden területén! Az önkormányzat a
saját eszközeivel igyekszik ezt segíteni, legyen szó az oktatás, a
szociális szféra, a munkahelyteremtés, a kultúra vagy épp a
sport területéről.

Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindannyiunknak!

Borkai Zsolt polgármester

Újévi köszöntô

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Százötvenmillió forintból kibővítették
a körforgalmat a nádorvárosi közte-
metőnél. Az eddigi egy sáv helyett két-
sávos, turbó körforgalmat hoztak lét-
re. Nemcsak a közlekedésbiztonság
javult, hanem az átkelés is gyorsabb
lett a 83-as számú főút–Szauter utca–
Nagy Imre út kereszteződésében.

Az ünnepélyes avatáson Borkai Zsolt
polgármester úgy fogalmazott, az
együtt gondolkodás és összefogás
újabb sikere a kibővített körforgalom.
Köszönöm a győriek türelmét, az átépí-
tés alatt a halottak napja környékén volt
torlódás, de megérte várni, mert kará-
csonyi ajándékként ismét gazdagodott
a város, Győr közlekedése – hangsúlyoz-
ta Borkai Zsolt. Kara Ákos államtitkár,
győri országgyűlési képviselő elmondta,
csúcsidőben naponta 32 ezer jármű ha-
lad át a körforgalmon, így nagyon is idő-
szerű volt a bővítés. A megnövelt kapa-
citás csökkenti a torlódások számát és
biztonságosabbá teszi az átkelést.

Átadták a körforgalmat
a nádorvárosi köztemetônél

Az államtitkár felidézte azokat a fej-
lesztéseket, amelyek tavaly valósultak
meg, és hatással vannak Győr közle-
kedésére. Ilyen az M85-ös gyorsfor-
galmi út átadása Győr és Csorna kö-
zött, valamint a várost keletről elkerülő
út első szakaszának forgalomba he-
lyezése.

Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója né-
hány számadattal illusztrálta a körfor-
galom kibővítésének építési munkála-
tait. A két sáv mellett átépítettek há-
rom buszöblöt, korszerűsítették a köz-
világítást, s 750 cserjét is elültettek. A
munkálatok során 675 köbméter asz-
faltot építettek be. 

A felújított körforgalom nettó 150 mil-
lió forintos költségéből 85 százalékot
uniós források fedeztek, a maradék 15
százalékot pedig hazai források.

A közlekedésfejlesztés idén is foly-
tatódik. Tovább épül a keleti elkerülő,
a második ütem az iparterületet az 1-
es főútig köti össze, s folytatódik a
M85-ös gyorsforgalmi út építése is, a
csornai elkerülő szakasszal. 

A  4-es választókerület önkormányzati nagyberuházásai mellett – a Körtöltés
utca felújítása, a Csemete utca csapadékvíz-elvezetése, vagy a Bácsai út
Pennynél épült új körforgalma –, kisebb beruházások is sorra kerültek a kör-
zetben, tudtuk meg Bárány István önkormányzati képviselőtől. A lakossági ész-
revételek, javaslatok alapján összeállított, 13 tételből álló beavatkozások négy
helyszín kivételével megvalósultak. Így például áll a kerítés az Irinyi utcai ját-
szótérnél, fekvőrendőrt alakítottak ki a Patak utcánál. Elkészült a csapadékvíz-
elvezetés a kisbácsai óvodánál, az István király úti buszmegállónál, és a járda
a Tamási Áron utcában.

A munkák sorában a legnagyobb az Aranyhomok utca 1–11. házszámai kö-
zött elkészült burkolatfelújítás. A felújítás 4,3 millió forintba került.

Új burkolat az Aranyhomok utcában
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Magnézium
Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékeny-
ség, álmatlanság alakulhat ki. Romlik a koncentrá-
lóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel, izom gyen -
ge ség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. gyakoriak lehetnek a
kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

Q10 koenzim
A Q10 nélkülözhetetlen a sejtek energiatermeléséhez! Azok a betegek,
akik a vér koleszterinszintjét csökkentô úgynevezett „szatin” készítményeket
szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb kellemetlen-
ségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szerve-
zetben a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdést.

E-vitamin
Segít semlegesíteni a szervezetben felgyülemlett káros hatású szabad gyö-
köket, amik felelôsek lehetnek egyes daganatok kialakulásáért, gyorsítják
a sejtek öregedését és gyengítik az immunrendszerünket.

B6-vitamin
A B6-vitamin koenzimként több, mint hatvan enzimrendszerben mûködik
közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség javulásában
nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbetegedések, szél -
ütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió, és álmatlanság esetén. A
B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagútszindróma
tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert még migrénes fejfájás, ter-
hességi hányás és mûtéti altatást követô hányinger esetében is.

Szervezetünk
védelméért

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

A városi közgyűlés tavalyi utolsó ülé-
sén Borkai Zsolt polgármester adta át
az elismeréseket.

„Nemzetiségekért” díjat vehetett át
Hanaszekné Grundtner Éva, a német
nyelv megismertetése érdekében
végzett, elhivatott, magas színvonalú
munkája, valamint a német nemzeti-
ség kultúrájának, hagyományainak

A Rotary Klub vacsorára és beszélgetésre hívta vendégül a Tio Pepe étte-
rembe a megyei gyermekvédelmi központban élő gyerekek egy csoportját.
Háromszéki Ildikó igazgatónő és kollégái vezetésével több mint húsz, nem
családban élő fiatalt hívtak meg. Ezt a találkozót hagyományteremtő szán-
dékkal szervezte a civil szervezet. A jó vacsora mellett hangulatos beszélge-
tések alakultak ki a résztvevők között. A Rotary Klub Győr tagjai ebben az
évben is támogatni szeretnék a gyermekvédelmi gondozásba került gyere-
keket és fiatalokat, valamint abban kérték a nevelők segítségét, hogy fogal-
mazzák meg, mire lenne a legnagyobb szükségük.

Ha izgalmas kalandra vágyna az ünnepek után, a téli időszakban is szeretettel
várják a Füles Bástyába. A látogatóknak lehetőséget biztosítanak arra, hogy
bepillanthassanak az állatok etetésébe is. A téli időszakban a látványetetések
hétköznapokon 16.00 órától, hétvégéken 16.30-tól kezdődnek (a szülinapi ren-
dezvényektől függően). Kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy élményt jelent,
ha néhány olyan állatot foghatnak a kezükbe, melyekkel nem találkoznak gyak-
ran a hétköznapokban. A Füles Bástyában királypiton, madagaszkári bütykös
csótány és még szakállas agáma simogatására is lehetőség nyílik. Ez a prog-
ram kiváló alkalom arra, hogy azok az emberek is megbarátkozzanak velük és
leküzdjék félelmeiket, akik ezeket az állatokat eddig nem igazán kedvelték.

A Füles Bástya nyitva a hét minden napján 10–19 óráig. Kalandra le!

Január 8-án 19 órától a Győri Filhar-
monikus Zenekar Sándor János hang-
versenybérletének keretein belül a
Mahler 4. című előadás lesz látható a
Richter Teremben. Műsoron Dubrovay
L.: Versenymű magyar népi hangsze-
rekre és zenekarra, G. Mahler: IV. (G-
dúr) szimfónia. Vezényel: Alastair Willis.
Közreműködik: Miksch Adrienn – ének.

„A kortárs magyar zene egyik mar-
káns alkotója, Dubrovay László a
hangszerelés mestere: a magyar népi
hangszerek és a hagyományos szim-
fonikus zenekar párosítása egyedülál-

Télen is vár a dzsungel

Évindító hangverseny: Mahler 4.
ló kísérlet két egymástól távol álló vi-
lág összeolvasztására. Némileg ha-
sonló gondolatok foglalkoztathatták
Gustav Mahlert, amikor a századfor-
dulón hozzáfogott IV. szimfóniájához,
melynek a természetélmény, a népze-
ne hatása kölcsönöz finom és derűs
hangulatot. A szopránszólóra szánt fi-
nálé – melynek szövege a mester
egyik legfontosabb inspirációs forrá-
sából, a Des Knaben Wunderhorn
versgyűjteményből származik – ennél
is tovább megy: a mennyei élet bol-
dogságát zengi.”

A Rotary és a gyerekek
közös vacsorája

Átadták a Nemzetiségekért díjat
megőrzése érdekében végzett aktív
szervező munkája elismeréseként. 

Ugyancsak Nemzetiségekért díjat
kapott Nagy Zoltán, a hátrányos hely-
zetű roma származású fiatalok felzár-
kóztatása, a társadalomba való beil-
leszkedésük megkönnyítése érdeké-
ben végzett kimagasló, önzetlen tevé-
kenysége elismeréseként.
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A közelmúltban mutatták be „Az elsőd-
leges gyermekorvoslás gyakorlata” cí-
mű könyv első kötetét. A kézikönyv az
első magyar nyelvű szakmai összefog-
laló, amely a házi gyermekorvoslásra,
mint önálló klinikai entitásra, akadémiai
és tudományos diszciplínára tekint, és
választja témájának. A kötet 2500 pél-
dányban jelent meg, a szerzői gárdát
pedig több mint 20 orvos alkotja. A
könyv elsősorban a gyermekgyógyász
rezidenseknek, szakorvosoknak nyújt
segítséget a házi gyermekorvosi mun-
kára való felkészülésben, amit egyre ke-
vesebben választanak. A kötet egyik
szerzője, dr. Muzsay Géza házi gyer-
mekorvos, a Házi Gyermekorvosok
Egyesületének alelnöke elmondta, az
alapellátás a krízishelyzet felé sodródik:
a házi gyermekorvosok átlagos életko-
ra 60 év, közel negyven százalékuk
nyugdíjas korú, a praxisok pedig gya-
korlatilag eladhatatlanok, nincsenek
utódok. A megüresedő praxishoz tarto-

Több jogszabály módosult január
1-jével: többek között a személyi
jövedelemadó (szja) kulcsa 15
százalékra csökkent, a nyugellá-
tások és több más ellátás össze-
ge 1,6 százalékkal nőtt, hatályba
lépett a közigazgatási bürokráci-
acsökkentésről elfogadott tör-
vénycsomag, és ingyenessé vált
több igazgatási eljárás.

Számos, az adózók számára kedvező
változás lépett életbe az szja rendsze-
rében: az adókulcs 1 százalékpontos
csökkentése mellett új bevallási mó-
dokat vezettek be, nem lehet megbír-
ságolni a késedelmes bevallókat, és

Az Első Győri Lions Klub által létreho-
zott Győri Lions Alapítvány október-
ben, immár hagyományosan, Lions
Jótékonysági Pályázati Felhívást tett
közzé, szociálisan is rászoruló, fogya-
tékkal élő emberek és őket segítő in-
tézmények számára.

Az érintettek részéről megnyilvánuló
érdeklődés az alapítvány minden előze-
tes elképzelését felülmúlta. Egy hónap
alatt 38 pályázat érkezett be, melyeknek
összesített támogatási igénye több
mint háromszorosa volt annak, mint
amennyi forrás rendelkezésre állt – tud-
tuk meg dr. Kiss Lászlótól. Az alapítvány
kuratóriumi elnöke hozzátette, köszön-
hetően az alapítvány elkötelezett, fárad-
hatatlan önkéntes testületi tagjainak, dr.

Megújult a Vasvári Pál úti kerékpárút a
Szent Imre út és a Liezen-Mayer utca
között. Kovács Tamás, a terület önkor-
mányzati képviselője elmondta, a mint -
egy 160 méter hosszú szakaszon a jár-
da és a kerékpárút újult meg négy mé-
ter szélességben. A felújítás speciális
eleme, hogy a két méter széles kerék-
párutat piros színű aszfalttal burkolták,
jól láthatóan megkülönböztetve a gya-
logos felületet a kerékpárosétól. A kép-
viselő azt is elmondta, a Vasvári Pál
úton a kórház előtti buszöböl tönkre-
ment burkolatát is felújította az Útkeze-
lő Szervezet. Kicserélték a széttört ki -
emelt szegélyeket és új, bazaltbeton-
ból készült buszöböl-burkolatot építet-
tek a régi, térköves helyett.  Ezenkívül
több burkolati hibát is kijavítottak a
szakemberek az aszfaltfelületen, meg-
szüntették a burkolati munkahézagot,
a Plaza-bejárónál pedig új aszfaltkopó
réteget kapott a burkolat. 

Kicsit kevesebb szja, kicsit több nyugdíj
emelkedett a kétgyermekesek családi
kedvezménye. Az szja-kulcs 15 száza-
lékra mérséklése százezer forinton-
ként ezer forinttal csökkenti az adóter-
het, a szaktárca számításai szerint
idén átlagosan csaknem 30 ezer fo-
rinttal marad több az embereknél.

A nyugellátások és több más ellátás
összege 1,6 százalékkal magasabb ja-
nuártól. Az erről szóló kormányrendelet
szerint az emelés több mint húsz járan-
dóságot érint, köztük az öregségi, az öz-
vegyi, a szülői nyugdíjat, az árvaellátást,
a baleseti hozzátartozói nyugellátást, a
szolgálati járandóságot, a korhatár előtti
ellátást, a rokkantsági és a rehabilitációs
ellátást, a fogyatékossági támogatást, a

vakok személyi járadékát, valamint a pol-
gármesterek közszolgálati járadékát.

Januártól átlagosan 5 százalékkal
emelkedett a rendvédelmi dolgozók
bére, a felsőoktatásban a teljes okta-
tói-kutatói köré pedig 15 százalékkal.
Bevonták a felsőfokú végzettségű böl-
csődei kisgyermeknevelőket is a pe-
dagógus-előmeneteli rendszerbe. Ez
csaknem 900 érintettnek átlagosan
30-40 százalékos, havi nettó 40-60
ezer forintos béremelkedést jelent.

Ingyenessé vált több igazgatási el-
járás. Az erkölcsi bizonyítvány kiállítá-
sáért és több esetben a személyazo-
nosító okmányok pótlásának eljárásá-
ért sem kell fizetni.

Felújítások 
a Vasvári Pál úton

Gyôrben 
született az elsô
újévi baba
Éjfél után 18 perccel született
az új év első babája. Németh
Noel a győri Petz Aladár Megyei
Oktató Kórházban jött világra –
közölte az egészségügyi intéz-
mény az MTI-vel. A kórház tájé-
koztatása szerint a kisfiú 3480
gramm és 53 centiméter. Noel
természetes úton született, és a
győri szülők első gyermeke. A
24 éves édesanya, Diána nem
számított arra, hogy 2016 első
perceiben hozza világra gyer-
mekét, hiszen december 23-ra
írták ki szülésre, a kórházba
szerdán ment be. A kisfiú és
édesanyja egyaránt jól vannak.

Krízishelyzet elôtt a házi gyermekorvoslás

zók vagy a vegyes praxisokba olvadnak
be, vagy a körzethatárok módosításá-
val duzzasztják a környező, hasonló
sorsra váró gyermekpraxisokat. Továb-
bi probléma, hogy a házi gyermekorvo-
sok kompetenciájának általános szintje
nemzetközi mércével mérve alacsony,
hiányzik egy modern, szakmai minő-
ség-ellenőrző rendszer. Ez pedig ma-
gában hordozza a szakmai igénytelen-

ség, kiégés kockázatát. Pedig a felada-
tuk óriási jelentőségű. Dr. Muzsay Géza
hozzátette, a kötet a gyakorlati haszon
mellett hozzájárul az elsődleges gyer-
mekorvosi ellátás identitásának meg-
határozásához is. Ez a szakterület a
gyermekgyógyászat és a háziorvoslás
között, a „senki földjén” vegetált, pedig
a házi gyermekorvosi rendelőkben
évente több mint tízmillió orvos-beteg
találkozás zajlik. A házi gyermekorvo-
sok mellett a vegyes praxisban műkö-
dők, védőnők és iskolaorvosok számá-
ra ajánlott könyv húsz fejezete a mun-
kájukat alapvetően befolyásoló kérdé-
seket tárgyalja, például a praxis műkö-
dését, megfelelő kommunikációt, pre-
venciót, iskolaorvoslást.

A kötet folytatását tervezi a húsz
éve alakult Házi Gyermekorvosok
Egyesülete, amely az országban dol-
gozó mintegy 1600 házi gyermekor-
vos munkáját szakmai és érdekvédel-
mi szervezetként segíti.

Döntöttek a Lions Jótékonysági Pályázat nyerteseirôl
Kéry Klára szemész főorvosnak, az Első
Győri Lions Klub vezetésének, valamint
a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-
Sopron Megyei Egyesületének, sikerült
úgy elosztani a nagyon szűkösen ren-
delkezésre álló pénzalapokat, hogy a
végeredmény még azoknak a pályázók-
nak az igazságérzetével is találkozott,
akik ezúttal nem részesülhettek támo-
gatásban. 

A döntést hozó kuratóriumnak végül
25 magánszemélyt és 7, fogyatékkal
élőket segítő, gondozó intézményt, illet-
ve ezeken keresztül több száz sérült em-
bert sikerült kisebb-nagyobb támoga-
tásban részesíteni, s ezzel nehéz sorsu-
kon enyhíteni. A támogatások több mint
felét vakok és gyengén látók kapták!

A nyertes pályázatok révén az in-
tézmények megvásárolhatják a fo-
gyatékosok képességeit fejlesztő kü-
lönböző terápiás eszközöket, a moz-
gáskorlátozottak győri telephelyén el-
kezdődhet a munkahelyek megvilágí-
tásának korszerűsítése, a HÉTSZÍN-
VIRÁG családi egyesület elkezdheti
szervezni fogyatékkal élő családtag-
jaik számára a nyári balatoni rehabili-
tációs tábort, négy látássérült meg-
újíthatja speciális szemüvegét, 12
vak ember juthat hozzá a nekik szük-
séges speciális számítógépes szoft-
verekhez és kiegészítésekhez, de jut
pénz vízálló lepedőkre, speciális táp-
szerekre és lakás akadálymentesíté-
sére vagy téli tüzelőre is!
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Tavasz
• A februári közgyűlés újabb öt év-

re Kiss Jánost nevezte ki a Győri Ba-
lett igazgatójának. A társulat tevé-
kenységével öregbíti a város hírnevét,
amely a Táncfesztivál szervezésével a
táncművészet hazai fellegvárává vált.

• Átadták a kibővített és felújított
Kálóczy téri idősotthont, amelyben az
összesen mintegy 225 millió forintos
támogatás révén jelentősen javultak
az ott lakók életkörülményei.

• Bejelentették a Questor csődjét,
amely országosan befektetők ezreit
érinti. A cégcsoport bukása többek
között az ETO FC további létét is ve-
szélybe sodorta, később a győri futsal
klub közreműködésével sikerült meg-
menteni a győri labdarúgást, a csapat
az NB III-ban folytathatta. 

• A győri turizmus népszerűsítése
érdekében az önkormányzat és a hote-
lek meghívására, a győri utaztatásban
érdekelt irodák, konferencia- és rendez-
vényszervezők, valamint a szaksajtó
magyar és osztrák képviselői jártak ta-
nulmányúton városunkban.

• Tovább folytatódott Győr-Újváros
szociális városrehabilitációja: Meg-
újult a Kossuth-iskola és az újvárosi
katolikus templom is.

• Győr a Városmarketing Nagykö-
vete: Négy gyémánt díjjal és a Város-
marketing Nagykövete címmel ismer-
ték el az önkormányzat és intézmé-
nyeinek azt a munkáját, amellyel a vá-
rost és kínálatát népszerűsítik. Gyé-

Ez volt a 2015-ös év
mánt díjat kapott a Győri Mesésköny-
vem foglalkoztatófüzet-sorozat, az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált nép-
szerűsítő kisfilm, a Győri Balett és a
Győrkőcfesztivál.

• A világhírű José Cura a Győri Fil-
harmonikus Zenekarral telt ház előtt
lépett fel az „Audi Aréna Győr-ben”. A
művész nagyon elismerően szólt a
győri társulatról, és elárulta, a követ-
kező évadban is visszatér városunkba.

Nyár
• Elkészült a Dunakapu tér és az

alatta található mélygarázs. A tér ava-
tását a nyárnyitó koncerttel ünnepelte
a város, amelyen „A Dal” című produk-
ció énekesei léptek fel. A Dunakapu
tér a nyár folyamán visszatért a belvá-
rosi vérkeringésbe, számos népszerű
fesztivál és program új helyszíneként.

• Lezárult az újvárosi rehabilitáció.
Az Európai Unió 1,1 milliárd forinttal
támogatta, az önkormányzat pedig
hasonló összegben járult hozzá az
épületek, utak, közterek megújításá-
hoz. A város a program folytatását
tervezi.

• Megkezdődött a Belváros „kita-
karítása”: A burkolat megtisztítását
a Széchenyi tértől egészen a Város-
házáig végezték el. A Belvárosban
korábban több újítást is bevezettek,
ilyenek többek között a kék színnel
kiemelt mozgássérült-parkolók,
vagy a több helyszínen megtalálható
motorosparkolók.

• Új kutatóközpontot alapít Győr-
ben a Magyar Tudományos Akadémia:
Az erről szóló együttműködési megál-
lapodást a felek az MTA épületében ír-
ták alá. A Járműtechnológiai Kutatá-
sok Kiválósági Központja (J3K) a győri
Széchenyi István Egyetemen jön létre,
az MTA Számítástechnikai és Automa-
tizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI) és
a győri egyetem közreműködésével.
Az új kutatóközpont működését az
MTA, az Audi Hungaria, az egyetem és
Győr városa együtt biztosítja.

• Modern jégcsarnok építését je-
lentette be az önkormányzat és a
Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.

A létesítmény több fázisban, 2018
elejéig épül meg.

• Győr átvette a stafétát Tbiliszi-
től. A 2015-ös nyári Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál záróeseményén
hivatalosan is átadták a zászlót vá-
rosunknak, a 2017-es játékok ren-
dezőjének.

• Hosszú, forró nyár: Az évszak folya-
mán összesen öt alkalommal adott ki
hőségriasztást az országos tiszti főor-
vos. Győrben többek között vízosztás-
sal, párakapukkal, útlocsolással próbál-
ták elviselhetővé tenni a kánikulát.

• Megkezdődött a Városháza villa-
mos és gépészeti felújításának III. üte-
me, amelynek keretében a díszterem
és a tető is megújult. A Városháza
díszterme az eredeti formáját nyeri
vissza a felújítás után.

• A nyár folyamán a menekülthely-
zet Győrben is érzékelhetővé vált. Az
önkormányzat több intézkedéssel se-
gítette a város rendjének fenntartását.
Később, a határzár megépítésével a
győri viszonyok normalizálódtak.

• Elkészült a várjátszótér, az elmúlt
években jelentős fejlesztések révén
igazi pihenő övezetté alakult adyváro-
si tó szomszédságában.

• Azt követően, hogy az idén is óri-
ási sikerrel szervezték meg a Győrkőc-
fesztivált, új helyre költözött a Vaska-
kas Bábszínház. A volt BBMMK Czu -
czor Gergely utca 17. szám alatti épü-
lete tágasabb, impozánsabb és sok-
kal több lehetőséget rejt magában,
mint a társulat korábbi otthona.

• Az egy hónapos próbaüzem után
használatba vehettük a  GyőrBike-
okat. A közösségi kerékpárkölcsönző
rendszer városszerte 23 állomással,
256 dokkolóval és 180 városi kerék-
párral a hét minden napján, napi 24
órában hozzáférhető.
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• Az évszakot a nyárzáró koncert zár-
ta, a Dunakapu térre a Saragossa Band
varázsolt igazi karibi hangulatot, míg a
Bornapok ezúttal két helyszínen biztosí-
totta a kellemes kikapcsolódást.

Ősz
• A felsőoktatás átalakításának fo-

lyamatában a Széchenyi István Egye-
tem egy újabb mérföldkőhöz ért. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak döntése értemében 2016-ban
csatlakozik hozzá a győri székhelyű
Apáczai Csere János Kar és a Moson-
magyaróvári Mezőgazdaság- és Élel-
miszertudományi Kar is.

• A város ünnepséggel búcsúztatta
el Thomas Faustmannt. Az Audi Hunga-
ria Motor Kft. ügyvezetésének leköszö-
nő elnöke Győr Megyei Jogú Város
Díszpolgára kitüntető címet vett át Bor-
kai Zsolt polgármestertől. Az Audi győri
gyáránál Peter Kössler váltotta a távozó
vezetőt.

• Hivatalosan is átadták a forga-
lomnak a Győrt keletről elkerülő út el-
ső ütemét. A 4,4 kilométeres szakasz

4,6 milliárd forintba került, s az M1-es
autópályától az ipartelep déli csomó-
pontjáig tart.

• A megújult Dunakapu tér különle-
ges látványossággal gazdagodott, a
négy méter átmérőjű lencse rendhagyó
módon tükrözi vissza a tér, a folyó, és a
Káptalandomb nyújtotta panorámát. A
Pulzus elnevezésű mű Pál Zoltán Mun-
kácsy-díjas szobrászművész alkotása.

• Együttműködések a Smart City
jegyében: Az önkormányzat és az E-
On Hungária Zrt. közös fejlesztéseket
mutatott be a közvilágítás „okosításá-
tól” a városüzemeltetést segítő appli-
káción és a mélygarázs elektromos-
autó-töltőjén át a napelemes termelé-
sig az „okos várossá” válás útján.

• Tovább szépült a Bercsényi liget,
ahol a korábbi fejlesztések után az
egyes teknőt körülvevő utak is meg-
újultak. A parkot Bercsényi portré-
szobra ékesíti. Új köztéri alkotások ke-
rültek a Batthyány parkba is, ahol Gár-
donyi Géza mellszobra mellé került
Móra Ferenc és Fekete István alakja.

• A Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér által szervezett
Könyvszalon keretein belül a Győri
Nemzeti Színház az idén első alkalom-
mal hirdette meg a Kortársasjáték el-
nevezésű drámaíró versenyt, amely
nagy sikert aratott a közönség sorai-
ban. A színház társulata az idén is
több sikeres bemutatóval lepte meg a
közönséget.

• Ünnepélyesen is lezárult az a 6,5
milliárd forintos projekt, amely a Mo-
soni-Duna és a Lajta folyó térségi víz-
gazdálkodási rehabilitációját célozta,
és amelynek keretében a győri folyó-
partok is látványos megújuláson men-
tek keresztül.

• Lezárult a Győri Tudás-Park pro-
jekt, amelynek két kiemelt kutatási terü-

lete a járműipar és az informatika volt.
• Új épülettel bővült a hajléktala-

nok ellátása Győrben: az Avar utcai te-
lephelyen átadott modern szállóval
mintegy 150 főt tudnak fogadni az át-
meneti ellátás keretei között.

Tél
• A PannErgy 10,2 milliárd forint

összköltségű geotermikus projektje
keretében átadták a Bőnyi Hőközpon-
tot. A PannErgy Csoportnak a Győr-
Szol Zrt-vel kötött hosszú távú hőszál-
lítási szerződése révén, a győri távhő-
szolgáltatásban 24.266 lakás és
1.046 egyéb díjfizető fűtési rendszeré-
be jut el a geotermikus energia, továb-
bá az AUDI gyáregység fűtési energi-

győrieket: A Dunakapu téren jégpá-
lyát állítottak, a legkisebbeket me-
semozi is szórakoztatta.

• Befejeződött a Lüktető Belváros
projekt. Az Európai Unió által támoga-
tott programban sétálóutcák, épüle-
tek újultak meg, mintegy 725 millió fo-
rint értékben. A Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum is érintett
volt, az Esterházy-palota léghűtéses
rendszere is megvalósult, ahol meg-
újult a Radnai-gyűjtemény is.

• Minden idők legnagyobb társas-
házi energia-korszerűsítési programja
indul Győrben – a bejelentés szerint
2016-ban közel 2900 lakás energia-
hatékonysági korszerűsítése kezdőd-
het meg.

• Elkészült a Győr-Gönyű kerékpár -
út. A projekt három szakaszban való-
sult meg, amelynek során mintegy 10
kilométeres egységes kerékpárút jött
létre Győrtől egészen a kikötőig. 

• Borkai Zsolt polgármester beje-
lentette, a város visszakapta a Quaes-
tor csődje miatt beragadt államkötvé-
nyeit, ráadásul a több mint 45 millió
forintos kamat is megérkezett az ön-
kormányzat számlájára.

• Átadták a révfalui infrastrukturá-
lis fejlesztéseket, amelynek keretében
megújult a Rónay Jácint utca, a Ká-
lóczy téri út, és befejeződött a Kos-
suth híd felújítása is. A híd új díszvilá-
gítást kapott, amely látványos módon
kapcsolódott a Belváros lenyűgöző
adventi  hangulatához.

• Az év utolsó napján – a hagyomá-
nyokhoz hűen – ezúttal is közösen bú-
csúztatták a győriek az óévet, és kö-
szöntötték az új esztendőt. A város
koncertekkel és tűzijátékkal ünnepelt.

ájának legalább 60 százalékát is fe-
dezni fogja a Bőnyi Hőközpont.

• Huawei Labor és Akadémia léte-
sül a győri Széchenyi István Egyete-
men 2016-ban, amely megvalósulá-
sához a Huawei mintegy 100 millió fo-
rint értékben nyújt támogatást. Az öt
évre szóló együttműködést Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter jelenlétében Komlósi László, a győ-
ri egyetem rektorhelyettese és Jim my
Pang, a Huawei Technologies globális
kormányzati kapcsolatokért felelős el-
nöke írta alá Pekingben.

• Megnyílt a győri Adventi Feszti-
vál. A város ünnepi fénybe burkoló-
zott, és a jól megszokott elemek
mellett számos újdonság is várta a
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Sorozatunkban a csodálatos Szé-
kelyföld egy-egy gyöngyszemét
mutatjuk be olvasóinknak. Tesz-
szük ezt nem titkoltan a kedvcsi-
nálás szándékával, hogy aki te-
heti, látogasson el erre a gyönyö-
rű, ezer kincset rejtő magyar vi-
dékre. Nem fogja megbánni.

Elérkeztünk sorozatunk befejező részé-
hez, de mielőtt elbúcsúznánk Székely-
földtől, három igazán különleges helyre
látogatunk még el.  Elsőként vezessen
az utunk Kovásznára, ahol kétségkívül a
víz az úr, hiszen a települést az „ezer bor-
víz városaként” is illetik. A számos ás-
ványvíz összetétele különböző, leghíre-
sebb a központban található Elvira-, Ka-
ti-, Iskolai és Patakmenti-forrás. Kovász-
na jellegzetességei a mofetták, amik tu-
lajdonképpen szén-dioxidból álló gázfel-
törések, és amelyek jótékony hatásai a
gyógyturizmust segítik. Ha mindezek-
hez hozzátesszük a rendkívül tiszta, oxi-
géndús levegőt, könnyen megérthetjük,
miért itt működik Románia legnagyobb
szívkórháza, amely éppen az idén ötven -
öt éves. Az alapító, dr. Benedek Géza, a
vidék adottságaira építve dolgozta ki az
úgynevezett Kovászna-módszert,
amely ben a hagyományos szívgyógyá-
szat mellett kiemelt szerepet kap többek
között a borvíz, a mofetta, vagy épp a le-
vegő. A város másik nevezetessége saj-
nos ma már nem üzemel. A Kovászna-
Kommandó vasútvonalhoz kapcsolódó
sikló egy korabeli mérnöki remekmű,
működésének lényege, hogy a Kom-
mandó körüli erdőkben kitermelt fát a
gravitáció segítségével szállították a

Székely kincsestár IX.

Különleges helyeken
völgybe. A fenti állomásról a fával meg-
rakott vagonok a súlyuknál fogva eresz-
kedtek le a völgybe, és ezzel egy időben
az alsó állomásról felhúzták az üres ko-
csikat. Ez ám a megújuló energia! 

Kirándulásunk második úti célja le-
gyen Kommandó, amely a történelmi
Magyarország egykori határfaluja volt,
nevét is az itt működő határőrállomás-
ról kapta. Az ezer méteres magasság-
ban, fenyőerdőkkel körülvett hegyi fa-
lucskába Kovásznáról kanyarog fel az
erdei szerpentinút. Hogy elértük úti cé-
lunkat, egy óriási székely kapu jelzi szá-
munkra, amelyen a vendég a faluba ér-
kezik. Mintha csak egy időutazásban
vennénk részt! A településen ma is lát-
hatók az egykori „aranykor” nyomai,
ahol még tiszti kaszinó is működött, de
sajnos a szegénység és a munkalehe-
tőségek beszűkülése is nyilvánvaló az
eldugott faluban. Az úton izzadságtól
borzas lovak poroszkálnak a gazdáik-
kal, körülöttük kutyák csaholnak. A fa-
kitermelésben dolgozók gyakran napo-
kig az erdőn vannak, sokszor télen is a
hirtelen felhúzott, fűtetlen kalyibákban
éjszakáznak. A kutyák azért kellenek,
hogy hangos ugatásukkal jelezzék, ha
medve közeleg… Az erdő egyébként
egy valódi éléskamra, a helyiek gombá-
kat, áfonyát gyűjtenek a hegyoldalban.
A táj télen is, nyáron is lenyűgöző, a
gyorsvizű Bászka-patak festőien ka-
nyarog a fenyvesekben. Számtalan ki-
rándulási lehetőséggel hívogat e gyö-
nyörű környezet, többek között innen
érhető el a Lakóca, Kovászna megye
legmagasabb csúcsa, ahonnan va-
rázslatos kilátás nyílik a végtelen he-
gyekre. 

Ha kigyönyörködtük ma-
gunkat, nem marad más

hátra, hogy továbbinduljunk körutazá-
sunk utolsó állomására. Brassó egy 250
ezres nagyváros, amely rengeteg érde-
kességet és látnivalót rejt magában. A
település nagyon szép helyen fekszik,
hiszen több oldalról is zöldellő hegyek
határolják. Brassó, amely egyébként
Győr testvérvárosa, egykoron az erdélyi
szászok központja volt, amelynek építé-
szeti emlékei természetesen ma is lát-
hatóak. A kellemes és nyüzsgő életű
belvárosi sétálóutcák, a győri városköz-

ponthoz hasonlóan, hangulatos ven-
déglátó-teraszokkal csábítják a járóke-
lőt. Külön említést érdemel a Michael
Weiss utcában található Pilvax étterem,
amelynek magyaros ízei, magyar borai
a román vendégeket is rabul ejtik. Télen
az étterem előtti forralt boros faházban
még az úgynevezett „székely tekilát” is
megkóstolhatjuk, amely tequila helyett
szilvapálinkából, citrom helyett szalon-

nából, só helyett pirosaranyból áll. A vá-
ros egyik legszebb látványossága a kö-
zeli főtéren álló monumentális fekete
templom. A tér szemközti oldalán a vá-
rosháza magasodik, amely előtt a téli
hónapokban óriási karácsonyfát állíta-
nak. A városban ma is több helyen lát-
hatóak az egykori városfal maradványai,
bástyái, és a vár is megtekinthető. Libe-
gővel a szomszédos Cenk hegyre is el-
kirándulhatunk, ahová hollywoodi min-
tára egy hatalmas, fehér színű BRASOV

feliratot helyeztek el. Egy másik nagy-
szerű kirándulási lehetőség Brassópo-
lyána felé vezet, amely egyben egy jól ki-
épített síparadicsom is. Az ide vezető
szerpentinút megállói kitűnő lehetősé-
get nyújtanak, hogy felülről csodálhas-
suk meg a város panorámáját. A hegyet
nem csak a kirándulóutak, de a sípályák
is behálózzák, amelyeket a közelmúlt-
ban fejlesztettek is, hiszen 2013-ban,
vagyis négy esztendővel a győri nyári
rendezés előtt, testvérvárosunk adott
otthont a téli Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválnak.

Fájó szívvel, de lassan búcsút in-
tünk az ezer kincset rejtő, csodálatos
Székelyföldnek. Az olvasónak tudnia
kell, hogy a sorozatunkban leírt tele-
pülések, természeti jelenségek és
más értékek szubjektív válogatás
eredményei, mindezeken kívül még
számtalan gyönyörű hely és felfede-
zésre váró gyöngyszem vár minket Er-
délyben. A célunk nem a teljesség és
a részletezettség volt, hanem az, hogy
egy kis ízelítőt adjunk abból a párat-
lan, sehol máshol nem tapasztalható
hangulatból és élményből, amelyet
Székelyföldön nyerhetünk.

Reméljük, hogy kedvet csináltunk
egy jövőbeni erdélyi utazáshoz, és ta-
lán mankót is adtunk, hogy merre ér-
demes indulni!

Élményekkel teli felfedezést kívánunk!
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HIRDETÉS PARKOLÁS

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
112 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

A Győr-Szol Zrt. felhívja az autósok figyelmét, hogy a város képviselő-testüle-
tének döntése értemében, 2016. január elsejétől a Vas Gereben utcának a Mó-
ricz Zsigmond rakpart és a Türr István utca közötti szakaszán, valamint a Tátika
utca teljes hosszában fizetni kell a parkolásért, mégpedig a II. díjövezetre vo-
natkozó tarifák szerint, vagyis óránként 200 forintot. A III. övezet óránkénti 100
forintos díja érvényes ugyanettől az időponttól a Bercsényi liget déli oldalán az
Erkel Ferenc utca és  Burcsellás köz közötti szakaszon. 

Az új év első munkanapjától,
2016. január 4-től igényelhetőek
felszíni parkolásra jogosító bér-
letek a Győr-Szol Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodájában.

A legnépszerűbb bérlettípus termé-
szetesen a jövőre is évi 3900 forintos
áron vásárolható kedvezményes la-
kossági bérlet. Ebből a Győr-Szol Zrt.
mintegy 3100 darabot bocsátott ki
2015-re, mely csökkenő tendenciát
jelent az előző éviekhez képest, kö-
szönhetően annak, hogy a használat-
ra ténylegesen jogosultak
érdekében tavaly már a ko-
rábbiaknál szigorúbb felté-
teleknek kellett megfelelni-
ük az igénylőknek. A 2016.
január 4-én kezdődő meg-
újításoknál ismét lesznek
változások. Így például
amennyiben nem a tulajdo-
nos az igénylő, az igénylés-
nél mindenképpen szemé-
lyesen jelen kell lennie az ingatlan tu-
lajdonosának, meghatalmazás útján
nem lehet eljárni. Újítás lesz még,
hogy a jogosultság igazolásához be-
mutatandó tulajdoni lap nem lehet ré-
gebbi 30 napnál, valamint az is, hogy
a kiváltáshoz az igénylőnek érvényes
jogosítvánnyal kell rendelkeznie. Új
lesz az igényléshez szükséges nyilat-
kozatminta is, amelyet, a rendőrség
tanácsait is figyelembe véve alakított
át a szolgáltató. Ezekkel a lepésekkel
az üzemeltető szeretné biztosítani,
hogy csak a valóban arra jogosultak
élhessenek a kedvezménnyel, hiszen
a csalárd módon eljárók éppen előlük
veszik el a parkolóhelyeket. A bérletki-
váltás pontos feltételeiről a www.gyor-

Új fizetôparkolók a városban

Parkolóbérletek árusítása 
szol.hu oldalon található részletes tá-
jékoztató.

A tapasztalat sajnos az, hogy mindig
vannak, akik jogosulatlanul kívánnak
hozzájutni a kedvezményes bérlethez.
Ennek következménye az a lakossági
bejelentésre elindult átfogó nyomozás,
melynek keretében nagy valószínűség-
gel a tavalyi évben kiadott összes ked-
vezményes lakossági parkolóbérlet ki-
váltási jogosultságának a vizsgálata
megtörténik. Előfordult olyan eset is,
hogy amikor fény derült arra, hogy vala-
ki ügyeskedéssel jutott kedvezményes

bérlethez, a további kellemetlen követ-
kezmények elkerülése érdekében utó-
lag az egész éves díját megfizette annak
a bérlettípusnak, amelyikre egyébként
jogosult lett volna. Sokan talán nem is
mérik fel, hogy a bérletigényléssel való
„trükközés” büntetendő cselekmény,
aminek nagyon kellemetlen következ-
ményei lehetnek.

Akik nem jogosultak kedvezmé-
nyes lakossági bérlet igénybevételére,
azok magasabb áron ugyan, de ked-
vező feltételekkel válthatnak rend-
számhoz kötött és rendszámhoz nem
kötött, illetve a peremkerületekben ér-
vényes bérleteket is, melyeknek díjai
ugyancsak megtalálhatóak a www.
gyorszol.hu internetes oldalon.

Felhívás
A Vaskakas Bábszínház pályázatot hirdet a Vaskakas Művészeti Központ
(9022 Győr, Czuczor G. u. 17.) büféjének 2016. február 1-jétől történő
üzemeltetésére. A részletes pályázati kiírás és az ahhoz kapcsolódó do-
kumentumok letölthetők a Vaskakas Bábszínház, valamint Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzatának honlapjáról, illetve személyesen átve-
hetők a Vaskakas Bábszínházban. 

A 2015-ben megváltott 
parkolási bérletek 
2016. január 20-ig 
érvényesek



Tv premier
minden hónap

utolsó péntekén
(ismétlés péntekenként)

Web:
tv.gyorplusz.hu/

cikklista/ gazfroccs.html

facebook.com/
gazfroccstv

Blog: viktornagy.net

Peugeot, Citroën,
toyota furgonok

Gyorújbarát, 
Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu
www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVA TARTÁS:
h.—cs.: 7—20., p.: 7—22,
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AKTUÁLIS
Az új évben is
várjuk új és régi
E-kartozni vágyó
vendégeinket!

Hírek

´́
´́

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

Kézmuves péksüteményekkel, 
forró kávéval várjuk 
reggel 7 órától!
n gyerekzsúr
n céges rendezvény
n baráti összejövetel
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2015 év végétől ismét el-
érhető hazánkban a La-
da. Az orosz gyártású
kocsikat ismét forgal-
mazni kezdik Európában,
és ennek első állomása a
hazai értékesítési pontok fel-
állítása. Az országban több helyen indult
meg egyszerre az olcsó autók értékesítése.
Az alapból 5 év vagy 100 ezer kilométerre
vonatkozó garancia és a 2 millió forint alatt
induló árak garantálják a sikert. Három fő tí-
pussal indul a paletta: Granta, Kalina és 4x4
(volt Niva). A Granta szedán 86 lóerős 1,6 li-
teres benzines motorral, elektromos ablak -
emelővel és ESP-vel indul a legolcsóbban.

genesis, a koreai prémium márka
A Hyundai olyan jó piaci helyzetben van, hogy elérkezettnek látta az időt egy
saját prémium márka bevezetésére. A japánok mintájára, az európai presz-
tízsmárkák babérjaira tör. Ehhez 1-2 éves bevezetési ciklust terveznek az öreg
kontinensen, de az első típus, a G90 Dél-Koreában már elkezdi a hódítást. Az
5,2 méteres óriás limuzin a legnagyobb luxust adja, amit eddig a gyártótól
láthattunk. 3,3 literes turbós benzines, 3,8 literes hathengeres és 5 literes V8-
as szívómotorokkal, hátsó H-TRAC AWD összkerékhajtással kérhető. Utóbbi
csúcsmodell 5,7 másodperc alatt gyorsítja 100-ra a több mint 2,5 tonnás
monstrumot. A nagy tömeg oka a méreteken kívül a számtalan kényelmi ext-
ra: állítható első (22 irányban) és hátsó (14 irányban) ülések, 12,3 colos mű-
szerfali kijelző, 9 colos tabletek a hátul ülőknek, 3 rétegű ajtótömítések és 2
rétegű üvegezés. Ha minden jól megy, lesznek kisebb modellek is, ezeket iga-
zán várjuk kis hazánkban is.

A három gyártó egy alapra, sőt szinte teljesen azonos műszaki
tartalommal készíti 2016-tól közepes haszongépjármű-családját.
A korábbi Expert, Jumpy és Proace típusokat váltó Traveller, Space -
tourer és – a Toyotánál továbbra is – Proace néven érkező újdon-
ságokról egyelőre annyit tudunk, hogy idén márciusban mutatják
be őket Genfben, és az 5 csillagos NCAP-törésteszteredmények
tudatában, rendkívül biztonságosnak ígérkeznek.

A Kalina 5 ajtós változata 2,2, míg a 4x4 2,8
millió forintért lesz elérhető. A felszereltség
a klasszikus terepjáró kivételével, három
szinttel indul (Standard, Norma, Lux) és 16
szelepes, 96 lóerős változat is választható.
Biztató, hogy a csúcsmodellekbe bluetooth-
os rádiót is kapunk, és van divatos Kalina
Cross változat is.

Újra lada
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Tartós bérlet? Flottakezelés? Nem!

cégautó-bérlet
Ember legyen a talpán, aki ki-
igazodik a sok kifejezés közt:
flottakezelés, tartós bérlet, nyílt
végű lízing. Hogy is van ez?

Hát igen: a címben említett járműbe-
szerzési módot általában úgy ismerik:
flottakezelés. Nos, ez meglehetősen
sok félreértést okoz. A megfogalma-
zásból joggal arra következtetünk,
hogy itt sok autóról van szó. Azt hihet-
nénk, hogy csak a minimum 10 autó-
val rendelkező nagy cégeknek van le-
hetőségük a flottaparkjuk kezeltetésé-
re. Ez nem így van, de mennyire nem!
Szögezzük le: ez a finanszírozási mód
nem a multik kiváltsága, hanem már
egyetlen autóval rendelkező vállalko-
zás számára is kedvező megoldást kí-
nál a gépkocsi-használatra.

Fontos, hogy a bérleti díj ÁFA-tar-
talmának visszaigényelhetősége je-
lenti a fő előnyt, ennek megfelelően
azon vállalkozások számára kínál
megoldást, melyek ÁFA-körösek.

Részünkről elsősorban a személy-
gépkocsik tartós bérletét szoktuk aján-
lani, hisz kis haszongépjármű, illetve te-
hergépkocsi vásárlása esetén eleve
adott az ÁFA-visszaigénylés lehetősége,
így nincs jelentős előny más konstruk -
ciókkal (hitel, lízing) szemben.

Muszáj más oldalról is szétválasz-
tanunk a fogalmakat. Létezik flottake-
zelés és cégautó-finanszírozás, azaz
tartós bérlet. 

Vannak cégek, melyek pusztán flot-
takezelnek, azaz partnerük már meglé-
vő vagy egyéb módon megfinanszíro-
zott gépkocsiparkját kezelik. Pontosab-

ban szervizeltetik, javíttatják, biztosítási
kárrendezést intéznek vagy téli gumiz-
tatják meghatározott szolgáltatási díjért.
Ez vonzó lehet egy valóban nagyobb
mennyiségű autóval rendelkező cég
számára, hisz az autók kezelésére, koor-
dinálására gyakorlatilag plusz alkalma-
zottra vagy alkalmazottakra lenne szük-
ség. Csakhogy egy téglagyár a tégla-
gyártáshoz kell, hogy értsen, és nem az
autók szervizeléséhez vagy ahhoz, hogy
mennyi idős téli gumit nem szerelünk
már vissza az autóra.

A cégautó-bérlet ezzel szemben
alapvetően a gépkocsi finanszírozását
jelenti, mégpedig oly módon, hogy a
bérlő cég nem tulajdonosa az autónak,
csupán bérli azt. Ebből következően
nem feltétlenül van szükség önerőre, és
a futamidő végén a bérlő a gépkocsit

elegánsan leadja, vagy akár ugyanazzal
a lendülettel átül egy újabb, általa vá-
lasztott típusú, színű és felszereltségű
autóba. A cég könyvelésébe adott eset-
ben egyetlen számla kerül, mely az autó
havi bérleti díjáról szól. Ez a bérleti
számla akár magába foglalhatja a flotta-
kezelésnél már tárgyalt szolgáltatások
díjait is, amennyiben a bérlő így kéri. A
bővített szolgáltatások köre kiterjedhet
a szervizelés, gumiztatás, de akár az au-
tópálya-matrica, sőt még az üzem-
anyagkártya használatára is.

Tehát a fogalmi zavarok tisztázása
után mivel is lettünk okosabbak? A
cégautó-bérlet akár egy autótól vég-
telen darabszámú autóparkig igénybe
vehető, és magába foglalhatja a gép-
kocsik kezelését is, ÁFA-visszaigény-
lés lehetőségével.

CÍM: 9024 Győr, Nádor tér 1.
Tel.: +36-96/423-037.

E-mail: info@carmenrent.hu
Web: www.carmenrent.hu
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A Ford 1998-ban a Focus típus
bevezetésével nem vállalt na-
gyobbat, mint az addigi siker-
modellt, az Escortot cserélte le.
A globális modell új mércét állí-
tott a kompaktok között. A má-
sodik generáció frissített válto-
zatát próbáltuk ki, dízelmotor-
ral az elérhető másfél-két milli-
ós árkategóriából.

Tesztalanyunk a jelenleg futó, harma-
dik generációs Focus elődje, egy 2008-
as évjáratú, 1,8 literes TDCi dízelmotor-
ral szerelt ötajtós, Titanium felszerelt-
ségű, ritka sötét padlizsánszínű kocsi.
A Golf kategóriában induló autónak

Új és új rovat
Használt teszt rovatunkban az
elérhető autókat, típusokat, ka-
tegóriákat vizsgáljuk meg köze-
lebbről, amivel remélhetőleg
sok vásárlás előtt álló olvasónk-
nak tudunk segíteni. Kiderül,
hogy az egyszer volt új autók
hogyan teljesítenek évek mul-
tán és megérik-e az árukat.

erős konkurenciával kell szembenéz-
nie: Opel Astra, Volkswagen Golf, Toyo-
ta Corolla/Auris és még sok koreai, va-
lamint francia társaik. Viszont mind-
egyikre igaz az, hogy átlagos igényeket
képesek kielégíteni, megfizethető áron.
Az utastér mérete elég 4+1 főnek, a
csomagtér a Focus esetében átlagon
felüli méretű, 385 literes, a szolgáltatá-
sok és a minőség eléri az elvárt szintet.
A motorja egy ezernyolcas közös-nyo-
mócsöves turbódízel, 115 lóerővel,
250 Nm nyomatékkal, társítva egy 5
sebességes kézi váltóval.

Ami a tesztautóról elmondható,
hogy első és egyetlen tulajdonosa 140
ezer kilométert tett meg vele, ami nor-

mál évi 20 ezres futásteljesítményt je-
lent. Szerencsére a korrekt dokumen-
tálás segítségével minden valós hibá-
ról tudunk. És ez a lista elég rövid. Az
átlagosan 15 ezer kilométerenként el-
végzett olaj- és szűrőcserék mellett né-
hány apróság akadt csak. A rossz mi-
nőségű üzemanyag miatt egyszer ma-
gasnyomású szivattyút (190 ezer Ft), il-
letve a motorra jellemzően, turbócsö-
vet kellett cserélni (31 ezer Ft). Ezen kí-
vül a termosztát háza szorult cserére,
mivel a hűtőfolyadék eresztett. Tehát
összességében megbízhatónak bizo-
nyult a nagysikerű négykerekű.

És mi a szubjektív benyomásunk? Jó
kiállású, most is modern hatású karosz -
szériával megáldott a Focus. Külső-bel-
ső méretei rendben vannak. A beltér mi-
nősége, még közel százötven ezer kilo-
méternél is hibátlan, és a formák sem
tűnnek korszerűtlennek. Ráadásul a Ti-
tanium felszereltségi szinten van mit
csodálni. A középkonzol Sony prémium,
6 CD-s hifije és kétzónás digitális klímá-
ja jól teljesít. Az ezt körülölelő karbon ha-
tású, ezüstös dizájn betét nem kopott,
és sokkal szebb, mint például a divatos
zongoralakk. Amik még ütősebbek,
azok az igazi alumínium betétek az ajtó-
kon, a kormányon, valamint a küszöbök
fémbetétei. A prémiumhatást a lábtér-
világítás, valamint a külső tükrök aljába
tett kilépő fények fokozzák. Rendelt tétel
volt a LED-es hátsólámpa és a kanyar-
fényszóró, ami tényleg működik, és
nem a ködlámpa felkapcsolásával pró-
bál nekünk segíteni.

Menet közben bizonyít az igényes fu-
tómű. Mint az új autó, úgy fekszi az utat

az 1300 kilós kompakt. A kormányzás
sem érzéketlen – a marketingszöveg va-
lóság: élmény vezetni. Végül is nem
rossz társ a motor sem, teljesítménye
elég, bár járása kicsit nyers és 1800-as
fordulat alatt teljesen erőtlen. Hiányzik
a hatodik fokozat a váltóból, pedig kap-

csolhatósága akár sportosabb vezetés-
hez is megfelelő. Kicsit csalódás a fo-
gyasztás, ami városban könnyen 8 liter
fölé kúszik, és csak részben kompenzál
az országúti 5-6 literes átlag. Ez azért is
érthetetlen, mert ebben még részecs-
keszűrő sincs (DPF) – ez költség szem-
pontból előny.

Végül is mit nyújt egy hétéves Ford
Focus? Mindent, amit új korában, ha
a tisztességes tulajdonosa becsben
tartja. És az átlagtól abban különbö-
zik, hogy egy csipetnyi élményt ad
hozzá a hétköznapokhoz, nem csak
egy közlekedési eszköz.

Ford mindenkinek!

Használtautó-teszt:
Ford Focus 1.8 TDCi Titanium
2008

Az autót biztosította: CarMen Autó 
Győr, Nádor tér 1. Tel.: +36-70/335-5335, +36-70/427-6000. 
www.carmenauto.hu

ÉRTÉKELÉS
Helykínálat ...................... 4+
Minőség ................................ 5+
Megbízhatóság ................ 4+
Motor-váltó .......................... 3+
Futómű-fék .......................... 5+
Ár-érték.................................... 4+
ÖSSZESEN .................. 4,2+

Az értékelést a típus kate-
góriájában értve, az elhasz-
nálódás és szubjektív be-
nyomások alapján tesszük



Die erste Saison der Fernseh -
magazine „Gázfröccs” dauerte
in der Wirklichkeit nur ein hal-
bes Jahr, unser Team begann
nämlich im Juni die Themen zu
drehen, die später gesendet
wurden. Das Jahresende ist die
Zeit zur Zusammenfassung, so
können die Zuschauer im Dez-
ember eine Jahresendsendung
sehen, in der wir die schönsten
Momente der vorigen sechs Tei-
le – unserer Meinung nach – zu-
sammenfassten.  

Im Mai fuhren wir nach Illmitz in Ös-
terreich, hier startete nämlich der dre-
itägige Pannonia Carnuntum Historic
Rallye. An einem des größten österre-
ichischen Umzugs von Veteranautos
nahmen fast zweihundert wunders-
chöne Autos teil. Aus dem Ingolstäd-
ter Audi-Museum stellten sich drei
Autos zum Start. Das Team von Gáz-
fröccs legte am ersten Tag eine Strec-
ke von 130 km  mit einem in den sech-
ziger Jahren hergestellten Union
DKW 1000 SP Roadster zurück. Das
besondere Abenteuer bleibt eine ewi-
ge Erinnerung.

In einer der Sendungen kam ein ech-
tes Hungarikum von Audi zur Hauptrol-
le. Wir haben das voll und ganz in Győr
gefertigte Auto getestet. Nur einige An-
gaben zum Audi TTS Coupé, damit wir
veranschaulichen, was für ein großes Er-
lebnis war das Auto zu fahren:  2.0 TFSI
Motor, 310 PS, automatische 6-Gangs-
chaltung, eine Geschwindigkeit von 100
Km/h in 4,7 Sec. 

Unser Team konnte mehrmals ei-
nen Einblick in die Arbeit der

Fachleute von Audi gewinnen.
Wir haben die Testpiloten am

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Best of 2015 Best of 2015

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

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm  des Fernsehsenders
Győr Plusz, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

besten beneidet. Sie legen täglich mit
mehr als 200 in Győr produzierten Au-
tos die ersten Kilometer zurück. Zu-
erst fahren sie auf dem Testplatz die
Audis, dann kommt die Landstraße,
und letzten Endes die Autobahn. Un-
ser Kameramann folgte den ersten
Schritten eines S3s. 

Die verschiedenen Wettkämpfe,
Autofestivals konnten auch nicht
ausbleiben. Wir waren auch beim gro-
ßen Treffen der amerikanischen Au-
tos in Komárom da. Hier begegneten
wir einem DeLorean in einwandfreiem
Zustand, der uns aus dem Film Zu-
rück in die Zukunft bekannt sein kann,
aber wir konnten auch einen vollkom-
men perfekt restaurierten 1968er
Ford Mustang Shelby bewundern, auf
dessen Armaturenbrett die Untersch-
rift von Carroll Shelby war. Wir be-
suchten im Herbst den Flughafen in
Tököl, wo das letzte Rennen der hei-
mischen Drift-Meisterschaft verans-
taltet wurde, und haben auch die
Beschleunigungsrennen am Saiso-
nende in Fertőszentmiklós gedreht.

Wir konnten viele Autos 2015 tes-
ten. Meistens waren die städtischen
Geländewagen am Programm. Mit
dem XC90 feiert Volvo die Erneu-
erung einer außerordentlich erfolgre-
ichen Marke. Als wir ihn ausprobier-
ten, war sofort klar, warum dieser rie-
sengroße SUV wieder einer der popu-
lärsten seiner Kategorie wurde.

Wir waren aber nicht nur auf die
neuesten Modelle neugierig. In Sop-
ron konnten wir erfahren, wie ein
1965er Mercury Park Lane mit einem
6400 cm3 Ford 390 Big Block-Motor
ist, und es klärt sich aus unserem gro-
ßen Gokart-Test heraus, ob die elekt-
rische oder die Benzinfahrzeuge un-
sere Lieblinge wurden.

A Gázfröccs televíziós maga-
zinjának első évada valójában
csak fél év volt, hiszen a stáb jú-
niusban kezdte el leforgatni
azokat a témákat, amelyek ké-
sőbb adásba kerültek. Az év vé-
ge az összegzés ideje, így a
decemberi műsorban egy válo-
gatást láthattak a nézők,
amelyben az előző hat rész –
szerintünk – legjobb pillanatait
gyűjtöttük össze.  

Májusban az ausztriai Illmitz-be utaz -
tunk, innen startolt ugyanis a három-
napos Pannonia Carnuntum Historic
Rallye. Ausztria egyik legnagyobb ve-
terán autó felvonulásán csaknem két-
száz csodálatos kocsi vett részt. Az
ingolstadti Audi-múzeumból három
kocsi is rajthoz állt. A Gázfröccs csa-
pata egy, a hatvanas években gyár-
tott Union DKW 1000 SP Roadsterrel
tette meg az első nap 130 km-es sza-
kaszát. A különleges kaland örök em-
lék marad.

Az Auditól egy igazi hungarikum
is főszerepet kapott az egyik adás-
ban. Teszteltük a teljes egészében
Győrben készülő sportautót. Az Audi
TTS Coupé-ról csak néhány adat,
hogy érzékeltessük, mekkora él-
mény volt vezetni:  2.0 TFSI motor,
310 lóerő, hatsebességes automata
váltó, 100 kilométer/órás tempó 4,7
másodperc alatt. 

Stábunk többször bepillanthatott
az Audi szakembereinek munkájába
is. A tesztpilótákat irigyeltük a
legjobban. Ők naponta
több mint 200
Győrben gyár-

tott géppel teszik meg az első kilomé-
tereket. Először a tesztpályán viszik
végig az Audikat, majd a közút, autó-
pálya következik. Operatőrünk egy S3
első lépéseit követte. 

A különböző versenyek, autós fesz-
tiválok sem maradhattak ki. Ott vol-
tunk az amerikai autók nagy találkozó-
ján Komáromban is. Itt futottunk ösz-
sze egy tökéletes állapotban lévő De-
Lorean-nel, amely a Vissza a Jövőbe
című filmből lehet ismerős, de rácso-
dálkozhattunk egy tökéletesen erede-
tire restaurált, 1968-as Ford Mustang
Shelby-re is, a műszerfalán Carroll
Shelby aláírásával. Ősszel ellátogat-
tunk  a tököli reptérre, ahol a hazai
drift-bajnokság utolsó versenyét ren-
dezték, és forgattunk az évadzáró
gyorsulási futamokon, Fertőszentmik-
lóson.

Sok autót tesztelhettünk 2015-
ben. Legtöbbször a városi terepjárók
szerepeltek a műsorban. Az új XC90-
nel egy rendkívül sikeres márkanév
megújulását ünnepli a Volvo. Amikor
kipróbáltuk, rögtön egyértelmű volt,
hogy mitől lett ez a hatalmas SUV újra
a kategória egyik legnépszerűbbje.

Persze nemcsak a legújabb model-
lekre voltunk kíváncsiak. Sopronban
megtapasztalhattuk, milyen az 1965-
ös, 6400 köbcentis Ford 390 Big
Block motorral megáldott Mercury
Park Lane, és nagy gokart-tesztünk-
ből az is kiderült, hogy az elektromos
vagy a benzines gépek lettek-e a ked-
venceink.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21. 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

„A DAL NEKED SZÓL…” – Generál
újrahangolva! A következő tagok álltak
össze: Karácsony János, Novai Gábor,
Várkonyi Mátyás és Horváth Charlie –
2016. január 11-én 19 órai kezdettel a
Győri Nemzeti Színházban. 

SZÉLLEL SZEMBE címmel Jor-
dán Tamás „csinál egy speciális
stand up-ot a Menház Színpadon,
2016. január 10-én, amelynek az a
lényege, hogy a remek történetek
közé becsempész verseket is. „Hi-
szen a vers is közlés, sok esetben
történet is, megpróbálom úgy be-
lopni, hogy egy-egy vers jelenléte
magától értetődő legyen.”   

A FÉRFIAGY címmel Robert Dubac egyszemélyes
vígjátékában Csányi Sándort láthatja a közönség a fő-
szerepben, 2016. január 11-én, a Menház Színpadon.
Akik szeretnének eltölteni egy felhőtlen és szórakoztató
színházi estét abban a reményben, hogy végre bepil-
lantást nyerhetnek a Férfiagy és persze a női lélek rej-
telmeibe, nézzék meg a Menház Színpad előadását.

MÁR A XXII. ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS várja a há-
zasulandókat, az érdeklődőket, a bátrakat és a bá-
tortalanokat is, 2016. január 16–17-én, a Zichy-
palotában. Lehetőség lesz esküvői időpontok le-
foglalására, a szertartással kapcsolatos teljes kö-
rű ügyintézésre is.

A RADNAI-GYŰJ-
TEMÉNY meg-
újult, újrarendezett
formában várja a lá-
togatókat az Ester-
házy-palotában. A
gyűjtemény a két vi-
lágháború közötti
időszak magyar
képzőművészeté-
nek jelentős alkotá-
sait őrzi. 

GUSTAV MAHLER A SZÁ-
ZADFORDULÓN ÍRTA IV.
SZIM FÓNIÁJÁT, melynek a ter-
mészetélmény, a népzene hatása
kölcsönöz finom és derűs hangu-
latot. Mahler: IV. (G-dúr) szimfóniá-
ja mellett, Dubrovay L.: Versenymű
magyar népi hangszerekre és ze-
nekarra című darabját is hallhatják
a Győri Filharmonikus Zenekar elő-
adásában, 2016. január 8-án 19
órai kezdettel, a Richter Teremben. 

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

„HUNGARY–RUSSIA” – Aus -
stellung der Nischni Nowgoror-
der Maler Maxim Pridanov, Kse-
nia Pridanova und Aleksei Zaitsev
im Esterházy-Palast. Auf den Gra-
fiken und Bildern der russischen
Künstler finden diverse techni -
sche Lösungen, figurative und
abstrakte Kompositionen glei-
chermassen Anwendung. Die
Ausstellung ist bis 17. Januar,
täglich ausser montags von 10-
18 Uhr geöffnet.

DIE RADNAI-SAMMLUNG wurde erneuert
und erwartet ihre Besucher in neuorganisier-
tem Format im Esterházy-Palast. Die Samm-
lung bewahrt die bedeutendsten Werke unga-
rischer Bildhauer der Zeit zwischen den bei-
den Weltkriegen.

ZUR JAHRHUNDERTWENDE HAT GUSTAV MAHLER seine IV. Symphonie
geschrieben, welche sich der feinen und düsteren Stimmung des Naturerlebens und
der Wirkung der volkstümlichen Musik bedient. Neben Mahlers IV. Symphonie in G-
Dur (G-dúr) bekommt das Publikum von L. Dubrovay das Stück „Dichtwerk für unga-
rische Volksinstrumente und -orchester“ in einer Darbietung des Győrer Philharmo-
nieorchesters am 8. Januar 2016 um 19 Uhr im Richter-Saal zu hören. Es dirigiert:
Alastair Willis, unter der Mitwirkung der Sängerin Miksch Adrienn.

X. VOLVO CUP – Internationales Turnier im Männer-Was-
serball vom 3.-5. Januar 2016 im Aqua-Sportzentrum (Ber-
csényi Liget). Im Verlauf des Turniers messen sich Ungarn, die
Slowakei, Spanien und Italien. 

Baldvermählte, Interessierte,
Mutige und Mutlose sind am 16.
und 17. Januar 2016 gleicher-
massen zur nunmehr XXII.
HOCHZEITSAUSSTELLUNG
in den Zichy-Palast eingeladen.
Es besteht dabei die Möglichkeit
einen Hochzeitstermin zu reser-
vieren, ebenso zur vollumfängli-
chen Erledigung der Sachbear-
beitung in Verbindung zur stan-
desamtlichen Hochzeit.
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Korhatárjelölések:  n 12 év   n 16 év   n 18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JANUÁR 2., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Snowboarddal Alaszkában n
05:40 Tuti gimi n 06:25 Top Shop
06:55 Kölyökklub (6) 10:00 Top Shop
10:50 Kutyabajnok n 12:25 Szilvesz-
ter éjjel n 14:30 Hullajó hullajelölt n
15:55 A lány a tét! n 18:00 RTL Klub
Híradó 18:45 Fókusz Plusz n 19:10 A
Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövetsége n
22:15 Felpörögve n 23:55 Africa Ra-
ce 00:10 9 – A szám hatalma n
01:55 A prédikátor lánya n

04:20 A nagy kiruccanás n 06:00 Te-
leki Sámuel útján (6) 06:25 Tv2 mati-
né 09:25 CJ7 – A kis zöld látogató n
11:00 Babavilág n 11:30 Trendmá-
nia n 12:00 Az Év Háziasszonya n
12:30 Knight Rider n 14:25 Kuzey
Güney – Tűz és víz n 16:10 A Fantasz-
tikus Négyes és az Ezüst Utazó n
18:00 Tények 18:50 Shrek 2. n 20:30
Szakítópróba n 22:25 Becstelen Bri-
gantyk n 01:10 Robin Hood, a fu-
szeklik fejedelme n 03:00 A szépség
és a szörnyeteg n

05:05 Könnyed vacsorák n 05:30 TV-
Shop 06:00 Könnyed vacsorák 06:30
Will és Grace n 06:55 Szívek szállo-
dája n 08:25 Sütimester 10:30 Ame-
rikai mesterszakács n 12:00 Knight
Rider n 13:45 Szerelem sokadik lá-
tásra n 15:30 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők n 16:20 NCIS: Los An-
geles n 17:45 Belevaló papapótló n
19:30 Drágám, add az életed! n
21:00 Még egy kis pánik n 22:50
Másnaposok n 00:35 A Sárkány –
Bruce Lee élete n 02:35 Harmadik
műszak n

08:00 Rejtett tájakon (ism.) 09:00 Di-
ótörő (ism.) 10:00 Gázfröccs (ism.)
10:30 Creative chef (ism.) 10:45 Ké-
pújság 18:00 Credo 18:30 Zooo+
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 VoltTimer (ism.) 21:00
Csitulj, vergődő, vekker szívem (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Creative chef (ism.)
23:30 Hello, Győr! (ism.) 00.00 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 3., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show n 04:40 Szí-
vek doktora n 06:05 Top Shop 06:35
Kölyökklub (6) 09:15 Csillagok hábo-
rúja: Yoda új történetei n 09:40 Top
Shop 10:35 Új csaj n 10:55 Strand-
szerelem n 12:15 Alaszka n 14:05
Tengerre, tata! n 15:55 Tulipános
Fanfan n 18:00 RTL Klub Híradó
18:45 A szállító n 19:40 A Thomas
Crown ügy n 21:45 Szükségállapot
n 23:50 Africa Race 00:05 A Tudorok
n 02:50 Az élet csajos oldala n
03:10 Döglött akták n

04:30 Kuzey Güney – Tűz és víz n
06:00 Teleki Sámuel útján n 06:25
Tv2 matiné 09:25 ÁllatoZOO n 09:55
Több mint TestŐr n 10:25 Ezer szó n
12:10 Stahl konyhája n 12:40 Shrek
2. n 14:15 Szakítópróba n 16:00 A
maflás n 18:00 Tények 19:00 Shrek-
ből az angyal n 19:30 Dr. Dolittle 2. n
21:05 St. Vincent n 23:00 Dumb és
Dumber kettyó n 00:55 A szépség és
a szörnyeteg n 02:25 Doktor D n
03:55 Vegas n

05:00 Könnyed vacsorák 06:00 TV-
Shop 06:30 Könnyed vacsorák 07:05
Amerikai mesterszakács n 08:30 Szí-
vek szállodája n 10:10 Will és Grace
n 11:20 A bambanő n 13:05 Szere-
lem sokadik látásra n 14:35 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők n 16:15
NCIS: Los Angeles n 17:05 Drágám,
add az életed! n 18:40 Batman n
21:00 A Sárkány – Bruce Lee élete n
23:10 Hook n 01:40 Harmadik mű-
szak n

08:00 Credo 08:30 Creative chef
(ism.) 09:00 Csitulj, vergődő, vekker
szívem (ism.) 10:00 Hello, Győr!
(ism.) 10:30 Civil kurázsi (ism.) 11:00
Képújság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Szabadhegyi ta-
lálkozások (ism.) 20:00 Hello, Győr!
(ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Gáz-
fröccs (ism.) 21:30 Konkrét (ism.)
21:45 A borvidék hírnökei (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Hello,
Győr! (ism.) 23:15 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 4., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 A szállító n 05:00 Barátok közt
n 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz n 08:35 Magyarul Ba-
lóval 09:05 Asztro Show 10:05 Top
Shop 11:40 Fókusz Plusz n 12:00
Nevelésből elégséges n 12:25 Ha-
zug csajok társasága 13:55 Éjjel-nap-
pal Budapest n 15:10 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 15:40
Nyomtalanul n 16:40 Szulejmán n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
n 19:30 Éjjel-nappal Budapest n
20:45 Barátok közt n 21:20 Háborgó
mélység n 23:15 RTL Klub Híradó
23:45 Magyarul Balóval 00:25 Africa
Race 00:45 Csont nélkül 01:40 Alcat-
raz n 03:05 A bosszú angyala n

05:10 Csapdába csalva n 05:35
Kasszasiker n 06:20 Mokka n 09:25
Stahl konyhája n 09:30 Babapercek
n 09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív n
12:55 Knight Rider n 13:55 Walker, a
texasi kopó n 14:55 Paloma n 15:55
Veronica aranya n 16:55 Szeretned
kell! n 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban n 20:15 Magánnyomozók
n 21:20 Company of Heroes – Hő-
sök szakasza n 23:15 Mennyei tip-
pek n 00:10 Tények Este 00:50 Aktív
01:15 Sportos 01:25 Ezo.TV 02:30
Haláli testcsere n 03:15 Elit egység
n

05:40 TV Shop 06:15 Will és Grace
n 07:00 Jóbarátok n 07:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 08:40 Szívek
szállodája n 09:35 Knight Rider n
10:40 Sütimester 11:55 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 13:55 NCIS -
Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n 18:40 Jim szerint a
világ n 19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:00 Halálfutam 2. n 23:15 A
patrióta n 01:10 Két pasi – meg egy
kicsi n 01:30 Knight Rider n 02:00
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék n
03:15 Szívek szállodája n

08:00 Épí-tech (ism.) 08:30 Szabad-
hegyi találkozások (ism.) 09:30 Zo-
oo+ (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Hello, Győr!
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 5., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Walker, a texasi kopó n 04:50
Aktív n 05:10 Csapdába csalva n
05:35 Kasszasiker n 06:20 Mokka n
09:25 Stahl konyhája n 09:30 Baba-
percek n 09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív n 12:55 Knight Rider n 13:55
Walker, a texasi kopó n 14:55 Palo-
ma n 15:55 Veronica aranya n 16:55
Szeretned kell! n 18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban n 20:15 Magánnyo-
mozók n 21:20 Hűtlen vágyak n
22:20 Sherlock és Watson n 23:20
Propaganda n 00:20 Tények Este
01:00 Aktív n 01:25 Sportos 01:35
Ezo.TV 02:40 Haláli testcsere 03:30
Adás n

04:05 Harmadik műszak n 05:55 TV
Shop 06:30 Will és Grace n 07:15
Jóbarátok n 08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 08:25 NCIS: Los Angeles
n 08:55 Szívek szállodája n 09:55
Knight Rider n 10:55 Amerikai mes-
terszakács n 11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék n 12:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 13:55 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n 18:40 Jim szerint a
világ n 19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:00 Életeken át n 23:15 A
fegyver két végén n 01:00 Két pasi –
meg egy kicsi n 01:30 Knight Rider
n 02:25 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék n 03:15 Szívek szállodája n

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Épí-tech (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 09:45 Képújság 18:45 Im-
port Impro 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello, Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV
04:55 Barátok közt n 05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! n
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
n 08:35 Magyarul Balóval 09:05
Asztro Show 10:05 Top Shop 11:40
Havazin n 12:00 Nevelésből elégsé-
ges n 12:20 Hazug csajok társasága
n 13:50 Éjjel-nappal Budapest n
15:05 Négyen négy ellen – A családi
játszma n 15:35 Nyomtalanul n
16:35 Szulejmán n 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz n 19:30 Éjjel-
nappal Budapest n 20:45 Barátok
közt n 21:20 A mentalista n 22:25
XXI. század – a legendák velünk élnek
n 22:50 RTL Klub Híradó 23:20 Ma-
gyarul Balóval 00:00 Africa Race
00:25 Ismeretlen szeretteim n 02:10
A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsi-
kus lelkek 02:35 A bosszú angyala n
03:10 Az élet csajos oldala n

04:35 Magyar elsők 04:50 Hagyaték
05:20 Zegzugos történetek 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Hazajáró 06:25 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 06:55 Kenó n
07:00 Híradó 07:30 Fahéj, kisku-
tyám! n 09:05 Univerzum 10:00 Álla-
ti csintalanságok (6) 11:00 Noé bará-
tai 11:30 Térkép (6) 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+ n
12:50 Ízőrzők: Tard 13:25 Hazajáró
(6) 14:00 Magyar Krónika (6) 14:30
Másfélmillió lépés Magyarországon
n 15:05 Liliomfi n 17:00 Vad Kunság
– A Puszta rejtett élete n 18:00 Hír-
adó 18:40 SzerencseSzombat n
19:40 Játék határok nélkül n 21:00
Acélmagnóliák n 23:00 Kenó n
23:05 Sanghaj n 00:50 MüpArt – Ra-
iz &  Radicanto (6) 02:10 A jazz ze-
nész n 03:35 Agyament karácsony n

05:55 Rome Reports - Vatikáni hír-
adó 06:15 Így szól az Úr! 06:25 A sok-
színű vallás n 06:35 Kérdések a Bib-
liában 06:55 Kenó n 07:00 Híradó
07:30 Vörös kutya (6) 09:00 Isten ke-
zében 09:30 Engedjétek hozzám...
09:35 Református ifjúsági műsor
09:45 Evangélikus ifjúsági műsor
09:55 Úton-útfélen 10:00 Reformá-
tus magazin 10:30 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Kult+ n 12:50 Ének a búzame-
zőkről n 14:15 Bond lányok az örök-
kévalóságnak n 15:05 Oroszország-
ból szeretettel n 17:00 Hogy volt!?
18:00 Híradó 18:40 A muskétások n
19:40 Magyarország, szeretlek!
21:00 Hollywoodi őrjárat n 22:55 Ke-
nó n 23:00 Tamara Drewe n 00:50
Oroszországból szeretettel n

06:00 Hogy volt!? 06:55 Kenó n
07:00 Híradó 07:20 Roma Magazin
07:50 Domovina 08:20 A múlt fogsá-
gában n 09:10 Állati csintalanságok
(6) 10:05 Család-barát 11:30 Állati
melósok (6) 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+ n 12:55 Jamie 30 per-
ces kajái 13:20 Univerzum – A bag-
lyok röpte 14:25 Szívek doktora n
15:10 Feketén-fehéren n 16:05 Rex
felügyelő n 17:00 Ridikül n 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor n 19:35 Maradj tal-
pon! n 20:35 A fekete múmia átka n
21:45 Bosszú n 22:30 Kenó n 22:35
On the Spot 23:30 Magyar Krónika n
00:00 Nyugodjanak békében! n
01:45 Hollywoodi őrjárat n 03:35
Magyar elsők 03:55 Szellem a pa-
lackból... 

06:00 Feketén-fehéren n 06:55 Ke-
nó n 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Srpski Ekran 07:50 Un-
ser Bildschirm 08:20 A múlt fogságá-
ban n 09:10 Kisvárosi doktor n
10:05 Család-barát 11:30 Állati me-
lósok (6) 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+ n 12:50 Jamie 30 perces kajái
13:20 Univerzum 14:25 Szívek dok-
tora n 15:10 Feketén-fehéren n
16:05 Rex felügyelő n 17:00 Ridikül
n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 Kisvárosi doktor n 19:35
Maradj talpon! n 20:35 Önök kérték!
21:35 Laura rejtélyei n 22:20 Kenó n
22:25 A Nagyok n 23:00 MüpArt
Classic – Akadémikusok és újítók
00:55 Hölgyek öröme n 01:45 Fuss,
ember, fuss! n 03:45 Szellem a pa-
lackból... 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:  n 12 év   n 16 év   n 18 év

JANUÁR 6., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Fókusz n 04:25 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 04:55 Ba-
rátok közt n 05:30 Top Shop 06:00
Jó reggelt, skacok! n 07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz n 08:35 Magya-
rul Balóval 09:05 Asztro Show 10:05
Top Shop 11:40 4ütem n 12:00 Ne-
velésből elégséges n 12:25 Hazug
csajok társasága n 14:00 Éjjel-nap-
pal Budapest n 15:15 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 15:45
Nyomtalanul n 16:40 Szulejmán n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
n 19:30 Éjjel-nappal Budapest n
20:45 Barátok közt n 21:20 Szulej-
mán n 22:30 Házon kívül n 22:55
RTL Klub Híradó 23:25 Magyarul Ba-
lóval 00:05 Africa Race 00:30 Odaát
n 02:05 A kukorica gyermekei n
03:25 Az élet csajos oldala n

05:10 Csapdába csalva n 05:35
Kasszasiker n 06:20 Mokka n 09:25
Stahl konyhája n 09:30 Babapercek
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív n
12:55 Knight Rider n 13:55 Walker, a
texasi kopó n 14:55 Paloma n 15:55
Veronica aranya n 16:55 Szeretned
kell! n 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban n 20:15 Magánnyomozók
n 21:20 Az elveszett frigyláda foszto-
gatói n 23:40 Hazudj, ha tudsz! n
00:35 Tények Este 01:15 Aktív n
01:40 Sportos 01:50 Ezo.TV 02:55 A
piros öves n

04:05 Harmadik műszak n 05:55 TV
Shop 06:25 Will és Grace n 07:15
Jóbarátok n 08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 08:55 Szívek szállodája n
09:55 Knight Rider n 10:55 Amerikai
mesterszakács n 11:55 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 13:55 NCIS -
Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n 18:40 Jim szerint a
világ n 19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:00 Golyózápor n 22:50 Élet-
eken át n 00:55 Két pasi – meg egy
kicsi n 01:30 Knight Rider n 02:20
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék n
03:10 Szívek szállodája n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello, Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello, Győr! (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Széchenyi Híradó (ism.) 10:00
Képújság 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Üzleti
negyed (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Gáz-
fröccs (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
Üzleti negyed (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 8., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Haláli testcsere n 05:10 Csap-
dába csalva n 05:35 Kasszasiker n
06:20 Mokka n 09:25 Stahl konyhája
n 09:30 Babapercek 09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív n 12:55 Knight Ri-
der n 13:55 Walker, a texasi kopó n
14:55 Paloma n 15:55 Veronica
aranya n 16:55 Szeretned kell! n
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
n 20:15 Magánnyomozók n 21:20 X-
Men kezdetek: Farkas n 23:25
Grimm n 00:25 Tények Este 01:05
Aktív n 01:30 Sportos 01:40 Ezo.TV
02:45 Haláli testcsere n 03:30 Dok-
tor D n

04:30 Harmadik műszak n 05:55 TV
Shop 06:25 Will és Grace n 07:15
Jóbarátok n 08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 08:55 Szívek szállodája n
09:55 Knight Rider n 10:55 Amerikai
mesterszakács n 11:55 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 13:55 NCIS -
Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n 18:40 Jim szerint a
világ n 19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:00 A nyolcadik utas: a Halál
– Rendezői változat n 23:25 Golyózá-
por n 01:10 Két pasi – meg egy kicsi
n 01:40 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék n 02:30 Szívek szállodája n
03:20 Harmadik műszak n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül n (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül n (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 10:00
Képújság 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Ku-
lisszák mögött 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Crea -
tive Chef 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Creative Chef
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

JANUÁR 7., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren n 06:55 Ke-
nó n 07:00 Híradó 07:10 Időjárás-je-
lentés 07:20 Rondó 07:50 Kvartett
08:20 A múlt fogságában n 09:15
Kisvárosi doktor n 10:10 Család-ba-
rát 11:35 Állati melósok (6) 12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:35 Idő-
járás-jelentés 12:40 Kult+ n 12:50
Jamie 30 perces kajái 13:20 Univer-
zum – A villámlás 14:15 Szívek dok-
tora n 15:00 Feketén-fehéren n
15:55 Rex felügyelő n 16:45 Szeren-
cse Híradó n 17:00 Ridikül n 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor n 19:35 Maradj tal-
pon! n 20:35 Elvált nők klubja n
22:15 Kenó n 22:20 Egy erkölcsös éj-
szaka n 00:00 Örökség a jövőnek –
Olasz-magyar kapcsolatok 00:30 El-
vált nők klubja n 02:10 Magyar elsők

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Haláli testcsere n 05:10 Csap-
dába csalva n 05:35 Kasszasiker n
06:20 Mokka n 09:25 Stahl konyhája
n 09:30 Babapercek n 09:40 Teles-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív n 12:55 Knight
Rider n 13:55 Walker, a texasi kopó
n 14:55 Paloma n 15:55 Veronica
aranya n 16:55 Szeretned kell! n
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
20:15 Magánnyomozók n 21:20
NCIS: Los Angeles n 23:20 Felejthe-
tetlen n 00:10 Tények Este 01:00 Ak-
tív n 01:25 Sportos 01:35 Ezo.TV
02:40 Különleges indíték n

04:00 Harmadik műszak n 05:55 TV
Shop 06:25 Will és Grace n 07:15
Jóbarátok n 08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 08:55 Szívek szállodája n
09:55 Knight Rider n 10:55 Amerikai
mesterszakács n 11:55 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 13:55 NCIS -
Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n 18:40 Jim szerint a
világ n 19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:00 Shannara – A jövő króni-
kája n 22:50 48 óra n 00:25 A fegy-
ver két végén 02:30 Két pasi – meg
egy kicsi n 02:55 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék n 03:40 Szívek szál-
lodája n

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Üzleti negyed (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kulisszák mögött (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
Import Impro 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül n
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül n (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül n (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Vény nélkül n (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• 60 órás angol és német lakossági tanfolyamok februártól
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok

a téli nyelvvizsgákra
• Chatbox szókincsfejlesztô nyelvi klub anyanyelvi tanárral
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
HALLGATÓNKNAK!

04:00 Fókusz n 04:25 Négyen négy
ellen - A családi játszma n 04:55 Ba-
rátok közt n 05:30 Top Shop 06:00
Jó reggelt, skacok! n 07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz n 08:35 Magya-
rul Balóval 09:05 Asztro Show 10:05
Top Shop 11:40 Street Kitchen n
12:00 Nevelésből elégséges n 12:30
Hazug csajok társasága n 14:00 Éj-
jel-nappal Budapest n 15:15 Négyen
négy ellen – A családi játszma n
15:45 Nyomtalanul n 16:45 Szulej-
mán n 18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz n 19:30 Éjjel-nappal Buda-
pest n 20:45 Barátok közt n 21:20
Válótársak n 22:25 Gyilkos elmék n
23:10 RTL Klub Híradó 23:40 Magya-
rul Balóval 00:20 Africa Race 00:40
Homeland – A belső ellenség n
02:40 A bosszú angyala n 03:15 Az
élet csajos oldala n

04:00 Fókusz n 04:25 Négyen négy
ellen - A családi játszma n 04:55 Ba-
rátok közt n 05:30 Top Shop 06:00
Jó reggelt, skacok! n 07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz n 08:35 Magya-
rul Balóval 09:05 Asztro Show 10:05
Top Shop 11:40 EgészségKalauz n
12:00 Nevelésből elégséges n 12:25
Hazug csajok társasága n 14:00 Éj-
jel-nappal Budapest n 15:15 Négyen
négy ellen – A családi játszma n
15:45 Nyomtalanul n 16:45 Szulej-
mán n 18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz n 19:30 Éjjel-nappal Buda-
pest n 20:45 Barátok közt n 21:20
Apám hat neje n 23:10 RTL Klub Hír-
adó 23:40 Magyarul Balóval 00:15
Africa Race 00:35 Piszkos Csapat n
01:35 Kemény Motorosok n 02:35
Street Kitchen n 03:00 A bosszú An-
gyala n

06:00 Feketén-fehéren n 06:55 Ke-
nó n 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Hrvatska kronika 07:50
Ecranul nostru 08:20 A múlt fogságá-
ban n 09:10 Kisvárosi doktor n
10:05 Család-barát 11:30 Állati me-
lósok (6) 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+ n 12:55 Jamie 30 perces kajái
13:25 Univerzum 14:30 Szívek dok-
tora n 15:15 Feketén-fehéren n
16:10 Rex felügyelő n 17:00 Ridikül
n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 Kisvárosi doktor n 19:35
Maradj talpon! n 20:35 Skandináv
lottó sorsolás n 20:45 Hawaii Five-0
n 21:30 Emberrablás és váltságdíj n
22:50 Kenó n 22:55 Munkaügyek n
23:25 Római helyszínelők - Árulkodó
nyomok n 00:20 Mesterdetektív n
01:50 Fuss, ember, fuss! n

06:00 Feketén-fehéren n 06:55 Ke-
nó n 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 P'amende 07:50 Öt kon-
tinens 08:20 A múlt fogságában n
09:10 Kisvárosi doktor n 10:05 Csa-
lád-barát 11:30 Állati melósok (6)
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+ n 12:55 Jamie 30 per-
ces kajái 13:20 Univerzum 14:25 Szí-
vek doktora n 15:10 Feketén-fehéren
n 16:00 Rex Rómában n 17:00 Ridi-
kül n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 Kisvárosi doktor n
19:35 Maradj talpon! n 20:35 Min-
denből egy van n 21:35 Columbo: A
becsületbeli ügy n 22:50 Kenó n
22:55 A Laconia elsüllyesztése n
00:25 Pompei - Egy város pusztulása
n 02:00 Columbo: A becsületbeli
ügy n 03:10 Akadálytalanul (6) 03:40
Szellem a palackból... 
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KOCSONYÁNAK VALÓ
húsrészek kaphatók. 

Sertés elsô köröm 400 Ft/kg  

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

01. 02.—01. 07.
DELIKÁT

Star eü. papír,
24 tekercs

Sertéscomb

750,-kg

899,-kg

869,-kg

899,-kg

Sertéstarja,
csontos

Sertéslapocka

Hajdúsági paraszt-
kolbász

699,-cs

129,-db

Alföldi, 
UHT tej
1,5%-os

Hulladékszállítás, hulladékudvarok
A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszál-
lítási működési területén a lakossági
hulladékszállítás folyamatosan válto-
zatlanul, a korábban meghirdetett
módon, a megszokott ürítési perió-
dusban történik. A hulladékszállítás-
ban érintett szolgáltatási helyeken
reggel 6 órára kérik az ingatlan elé
ürítésre kitenni a kukákat, mert ér-

kezni fog a hulladékgyűjtő autó. A
közterületek tisztán tarthatóságának
elősegítése érdekében a közszolgál-
tató kéri, hogy a rendszeresített kuka
mellé senki ne tegyen plusz hulladé-
kot. A háztartásokban összegyűlő, a
kukába bele nem férő hulladék elszál-
líttatására plusz térítés ellenében van
mód. Ilyen jellegű kérés esetén a

GYHG Nonprofit Kft. az ügyfelek ren-
delkezésére áll. 

A GYHG Nonprofit Kft. üzemelteté-
sében lévő győri hulladékudvarok
2016. január 2-ától a rendes nyitva
tartás szerint látogathatóak.

A GYHG Nonprofit Kft. szolgáltatá-
sairól és nyitva tartásáról információ a
www.gyhg.hu weboldalon található.

Karácsonyfák gyûjtése
A Győr-Szol Zrt. koordinálásában már
a két ünnep között elindul a kidobott
karácsonyfák gyűjtése. A fenyőgyűjtő
helyek az előző években megszokott
helyszíneken lesznek. A Győr-Szol ez-
úton is kéri, hogy az ingyenesen igény-
be vehető gyűjtőhelyekre vitt fenyők-
ről, a hasznosíthatóság elősegítése ér-
dekében, a dekorációt – a szaloncuk-
ros papírokat, a díszeket és a fényfü-
zéreket – szedjék le. A szolgáltató ösz-
szesen mintegy 35–40 ezer darab fe-
nyőfát gyűjt össze a 76 kijelölt kará-
csonyfagyűjtő helyről.

A GYHG Nonprofit Kft. közszolgál-
tatási hulladékszállítási működési te-
rületén a családi házas övezetekben,
illetve a bio hulladékgyűjtővel rendel-
kező ingatlanok esetében, a díszek
nélküli fenyőfa, felaprítva, a barna fe-

Szilveszter utáni takarítás
A szilveszteri mulatságokat követően
a Győr-Szol Zrt. elvégezte a belvárosi
rendezvények helyszínein a szükséges
takarítást. A munka, amelyben össze-
sen húsz ember vett részt, a tűzijátékot
követően kezdődött. Jelentős mennyi-
ségű hulladékot kellett összegyűjteni a
sétálóutcákból és a terekről is. Mű-

deles kukában is elhelyezhető. A kuka
mellé rakott fákat a cég nem szállítja
el. A volt karácsonyfák a díszek nélkül,
a jogosultság igazolása után, a hulla-
dékudvarokba is beszállíthatóak. A

anyag poharak, üvegek, szerpentinek,
trombiták voltak abban a mintegy 30
köbméter szemétben, amelyet a Győr-
Szol Zrt. dolgozói gyűjtöttek össze. A
munka hatékonyságának fokozására a
szolgáltató seprőgépeket is a Belváros-
ba vezényelt. Így mire az ünneplést kö-
vetően felébredt a város, a szilveszter

utáni belvárosi takarítás utómunkálatai
maradtak hátra.

A Belváros mellett természetesen
a lakótelepeken is ünnepeltek az em-
berek. Ezen városi zöldterületeken el-
dobált hulladékok összegyűjtésére a
Győr-Szol Zrt. január 4-én, adyvárosi
kezdéssel, külön programot indít.

hulladékudvarok nyitva tartása a
www.gyhg.hu weboldalon olvasható.

A fenyőgyűjtő helyek listája a
www.gyorszol.hu weboldalon olvas-
ható.
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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
www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

Autóban az ember

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

A Move Béta Egyenlő-
ség Támogató Szolgá-
lat Győrbe keres 1 fő
személyi segítőt 8 órá-
ban. Elvárások: OKJ-s szociális
gondozó, ápoló végzettség. Jelent-
kezni önéletrajz megküldésével, a
gyor@movebetakft. hu e-mail címen
lehet.

Gyártósori operátoro-
kat keresünk győri munka-
végzésre, három műszakos mun-
karendbe. Gyor@minosegelle-
nor.hu. Telefonszám: 06-30/697-
2156.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Tel.: 06-
30/355-6991.

Tanítónő korrepetálást
vállal általános iskolások részére.
Tel.: 06-70/600-9404.

Cseh szén eladó. Dió: 3980
Ft/mázsa. Dara: 3880 Ft/mázsa.
Tel.: 06-20/442-4555.

Villanyszerelő munkák, át-
alakítás-felújítás, tanácsok. 06-
20/402-6657

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, díszítő festések, hom-
lokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

LOMTALANÍTÁS! Az Ön
problémájának a megoldására én
vagyok. Ingyen elszállítom feles-
legessé vált dolgait . Hívjon bát-
ran! Kőszegi Tibor, 06-30/212-
4830.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

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

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

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

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

Lomtalanítást vál-
lalunk, igény szerint, in-
gyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásá-
ról, lakásából, ill. udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT
antik bútort, festményeket, 

herendi és Zsolnay porcelánt, 
ezüst tárgyakat, könyveket, 

antik órákat, szőnyeget,
teljes hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101

Kérésre házhoz megyünk!

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

Saját részre vásárolok! Régiséget,
festményeket, porcelánt, órákat, ha-
gyatékot, szarvasagancsot, trófeát.
Tel.: 06-70/395-5385.

INGATLAN

Eladó Győrszentiván (Wittman-
tag) külterületen található, kerítés-
sel körbevett gyümölcsösben 2,56
ha gyümölcsös (szilva), 28 éves te-
lepítésű, 50% tőállományú,
1.300.000 Ft/ha, összesen
3.328.000 Ft-ért. Érdeklődni le-
het: dr. Bakó Péter, 06-30/216-
5087 telefonszámon vagy a bako-
peti@citromail.hu-n.

LAKÁSCSERE

Adyvárosi,  2 szobás, 47 nm-es,
összkomfortos, felújított,  határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne,
3 szobás vagy annál nagyobb,  hatá-
rozott-határozatlan  bérleményre. Szi-
get, Újváros, Stadion és Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám: 507.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi,  2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos,   határozott  bérleti
szerződéses lakást cserélne,  60-70
nm-es, 3 vagy 1+2 fél szobás, nem
liftes házban,  2. emeletig,   határo-
zott-határozatlan  nádorvárosi, ady-
városi, szabadhegyi, marcalvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám: 508.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 1+2 fél szobásra át-
alakított, 49 nm-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, első emeletig lévő, 3-4 szo-

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a •  info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Dóka Zsuzsanna
énekművész a Duna TV, 

a Nóta Tv és a Sláger TV sztárja

„HA ÉN GAZDAG LENNÉK”
címmel zenés est a Marcal Étteremben

2016. január 16-án szombaton 19 órai kezdettel
Fellépnek:

Zongorán kísér: Somogyi Ferenc műsorszerkesztő, zongorakísérő.
A műsorban elhangzanak közismert dalok, musicalrészletek,

nóták, operett, magyar dalok, duettek. Műsor után 22 óráig zene!

Vacsora: Baconnal és kacsamájjal töltött csirkemell rántva
Sült karaj Budapest módra, vegyes köret, saláta, desszert

A belépő ára vacsorával együtt: 4.200 Ft/fő helyett 3.190 Ft/fő!

Bede-Fazekas Csaba
Kossuth-díjas operaénekes, Kiváló

és Érdemes művész és 

bás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Gyárváros kizárva.
Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 509.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, összkomfortos, 32 nm-es,
1 szobás, távfűtéses, határozott szer-
ződéses, rendbe tett állapotú lakást
cserélne adyvárosi, marcalvárosi,
összkomfortos, kb. 30 nm-es, 1 szo-
bás, határozatlan-határozott bérleti
szerződéses, nem földszinti lakásra.
(Hirdetésszám: 34.) Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, komfortos, 61 nm-es, 2 szo-
bás+étkezős, gázfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses, felújított la-
kást cserélne marcalvárosi, belvárosi,
szigeti, komfortos, 3 szobás, max. 60
nm-es, gáz-távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses, rendezett lakás-
ra. (Hirdetésszám: 36.)  Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

Úszásoktatás, kondicionáló úszás, gyógyúszás, edzés
Óvodások, gyermekek, diákok, felnőttek számára.

Sátoros uszoda: indul: január 11. hétfő, szerda, péntek, szombat
Magyar Vilmos Uszoda: indul: január 12. kedd, csütörtök 
Móra-uszoda: indul: január 11. hétfőtől péntekig minden nap
Aqua Sportközpont: indul: január 11. hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Felnőtt úszásoktatás/edzés:
Sátoros uszoda indul: január 11.  hétfő, szerda, péntek
Aqua Sportközpont indul: január 12.  kedd, csütörtök 

Bébiúszás (Ollé Orsolya 20/312-3733)
Sátoros uszoda indul január 16. • Aqua sportközpont indul január 10.

Vízitorna (Tóth Mónika 30/627-8722)
Aqua Sportközpont hétfő, szerda, szombat 

Jelentkezés, érdeklődés: 30/272-2064, 70/947-9409
Beiratkozás: Sátoros uszoda január 8., 15., 15–18 óráig  

Jelentkezés a késŐbbiekben is folyamatosan!

ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG.

Sikeres új év úszással 
a Vidra Úszóiskolában!

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. A nyeremények 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 heti játékunk nyertese
Vasvári Attila.

KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV
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összeállította: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

Január
Az év eleje a válogatottakról szólt.

Városunkban edzőtáborozott ugyanis a
férfi kézilabda-válogatott, a női vízilab-
da-válogatott pedig világliga-selejtezőt
játszott az Aqua Sportközpontban. 

Jubilált a Győri Audi ETO KC,
amely zsinórban 150. hazai bajnoki
győzelmét zsebelte be. 

Február
Február legfontosabb sportos ese-

ménye, hogy a Magyar Olimpiai Bi-
zottság közgyűlése úgy döntött, java-
solja Budapest városának és Magyar-
országnak, vizsgálja meg a 2024-es

olimpiai és paralimpiai játékok meg-
rendezésének lehetőségét. Erre az
után került sor, hogy decemberben a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság a gaz-
daságosabb olimpiák jegyében foga-
dott el reformcsomagot. 

Az év második hónapjában hagyo-
mányosan megválasztották a győri
sportcsillagokat is. A legjobb egyéni
sportolók a maratoni kajakos Csay
Renáta és a sportlövő Sike József let-
tek, a csapatok között a Győri Audi
ETO KC diadalmaskodott, míg az ed-
zők közül Ambros Martín kapta a ki-
tüntetést. A Magyar Sportújságírók
Szövetsége különdíját ezúttal az Euró-
pa-bajnoki ezüstérmes dartsos Ihász
Veronika vihette haza. Győr város
ezüst emlékérmét a kenus Takács Kin-

cső vehette át. Az év felfedezettje az
atléta Sorok Klaudia lett. A Győr
Sportjáért Életműdíjat pedig Kálmán
Tibor érdemelte ki, aki 49 éven át dol-
gozott a győri tornasportért. 

A februárt az evezősök zárták, 25.
jubileumi alkalommal rendezték meg
ugyanis Győrben az ergométeres or-
szágos bajnokságot. Az Audi Aréná-
ban tartott viadalon több mint 700-an
vettek részt.

Március
Mi lesz az ETO-val? – ez volt a leg-

nagyobb kérdése ennek, illetve az ezt
követő hónapoknak. A Győri ETO FC
Kft.-t üzemeltető Quaestor csoport
öncsődöt jelentett. A klubot működte-
tő gazdasági társaság aztán csődvé-
delmet kért, majd az Audi is kiszállt a
profi csapat támogatóinak sorából.
Ekkor még nem lehetett tudni, mi lesz
a 111 éves egyesülettel. 

A bizonytalanság mellett, azon-
ban sikereket is tartogatott ez a hó-
nap. 11 kupagyőzelmét zsebelte be
a Győri Audi ETO KC, a Török Bó-
dog női Magyar Kupa döntőjében,
miután 29–23-ra győztek a nagy ri-
vális, Ferencváros ellen. Negyedik
helyen végzett a női kosárlabda Ma-
gyar Kupa nyolcas döntőjében a
CMB Cargo UNI Győr. 

Elfogadták Győr idei költségveté-
sét. A büdzséből 2015-ben jelentős
rész jut sporttámogatásra. 

Tízéves ausztriai edzői munka után
pedig hazatért Fajkusz Csaba, koráb-
bi olimpikon tornászunk, aki a Győri
Atlétikai Club női torna szakosztály-
ának vezetőedzője lett.

Április
Vízbe csobbantak Győrben olimpi-

konjaink a Magyarország–Görögor-
szág vízilabda világliga-selejtező, a
bergamói szuperdöntőért. Bár egy
pont elég lett volna a magyar férfi vízi-
labda-válogatottnak ahhoz, hogy to-

vábbjusson a csoportköréből, sőt két-
gólos előnyben is voltak görögországi
sikerük után, Madarasék csak a győ-
zelemmel elégedtek meg, és veretle-
nül jutottak a döntőbe. 

Az áprilist az ovisok folytatták,
most sem maradhatott el ugyanis az
Oviolimpia, amit immár 21. alkalom-
mal rendeztek meg. 

Folytatás a 22. oldalon

Ez volt 2015 a sportban
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Folytatás a 21. oldalról

Továbbra is bizonytalanság volt az
ETO körül, napról napra változott a
helyzet. Két lehetséges opció között
ment a találgatás, az egyik, hogy az
ETO utánpótlása megmenekül, és az
NB III-ban folytatja a csapat, a másik
pedig a legrosszabb jövőkép, vagyis
az, hogy megszűnik a klub. A döntés-
re májusig kellett várni.

Áprilisi sporteseményeink sorát a
négynapos Győr Open zárta, amin
több mint háromszáz úszó állt rajtkő-
re, az Aqua Sportközpontban. 

Május
Végleg eldőlt minden az ETO körül.

Hosszú egyeztetéseket követően, si-
került megoldani a győri labdarúgó-
utánpótlás helyzetét, valamint azt,
hogy a 111 éves klub tovább tudjon
működni a jövőben. Az utánpótlás
csapatok továbbra is a legmagasabb
osztályú bajnokságban szerepelnek,
míg a legidősebb utánpótlás korú csa-
pat számára az NB III-ban nyílik meg
a lehetőség, köszönhetően a futsalo-
soknak. 

Megtört a Győri Audi ETO 2008
óta tartó hegemóniája, ugyanis a női
kézilabda-bajnokság döntőjének má-
sodik mérkőzésén is nyert a Ferencvá-
ros, így a fővárosiak lettek a bajnokok. 

A futsalosok viszont örülhettek, hi-
szen visszahódította az előző szezon-
ban elveszített bajnoki címét a Rába
ETO FC, a zöld–fehérek éppen a reg-
náló bajnokot győzték le, 5–2-re. 

Hatodszor mozogtunk az egészsé-
günkért a Tavaszi Családi Sport- és
Egészségnapon. Megtelt a Barátság
Sportpark, ahol fiatalok, idősebbek,
családok, és persze a sportegyesüle-
tek találkoztak, hogy testi és lelki
egészségükért tegyenek. 

Közel kétezren szálltak vízre a
Graboplast Maraton Magyar Bajnok-
ságon. Hazánk legjobb hosszú távú
kajak-kenusai, azaz maratonistái
szelték a vizet Győrben, három na-
pon keresztül.

Június
Júniusban egyrészt a lehetséges

budapesti olimpiáról szólt minden,
amely nemcsak a főváros, hanem az
egész ország olimpiája lehetne, ha
2024-ben ötkarikás játékokat ren-
dezhetnénk. Hiába csak egy város
pályázik, ezáltal az egész magyar
nemzet részese lehetne a rendez-
vénynek, nem mellékesen pedig vi-
déki helyszínek is komoly szerepet

kapnának – mondják a játékok támo-
gatói. Még ugyanebben a hónapban
Győrbe érkezett az a családi nap so-
rozat, amit a Magyar Olimpiai Bizott-
ság az olimpia rendezéséről szóló
társadalmi párbeszéd jegyében hir-
detett meg. Mintegy húszféle sport-
ágat próbálhattak ki az Aranypartra
látogatók, miközben a színpadon
előadóművészek váltották egymást.
Nagy volt az érdeklődés a Látogató-
központban is, ahol interaktív kiállítá-
sok várták a sportszerető közönsé-
get. A Fővárosi Közgyűlés egyébként
döntött arról, hogy támogatja, Buda-
pest pályázzon a 2024-es nyári olim-
pia és paralimpia rendezési jogára.
Az előterjesztést 25 igen szavazattal,

egy ellenszavazat és egy tartózkodás
mellett fogadták el. 

Az ötkarikás játékok mellett váloga-
tott kéziseinkre is figyelhettünk június-
ban, hiszen a férfiak Eb, míg a nők vb-
selejtezőn győztek az Audi Arénában.
A női kosárlabda-válogatottat viszont
nem láthattuk ebben a sportcsarnok-
ban, ugyanis a magyarok már az Euró-
pa-bajnokság soproni csoportmecs-
csein kiestek, így nem léphettek pá-
lyára a győri középdöntőben.

Július
A Magyar Labdarúgó Szövetség el-

nöksége júliusban döntött arról, eny-
hít a tavaly szeptemberben bevezetett
szurkolóikártya-rendszer szabályain,
és nem teszi kötelezővé a kártyák
használatát. 

A futballvilág egyik legmeglepőbb
eredményét produkálta a Gyirmót FC
Győr. Az olaszországi Pinzolóban ed-
zőtáborozó csapat felkészülési mérkő-
zésen 2–1-re legyőzte a bajnoki ezüst -
érmes, BL-résztvevő AS Romát. 

Tizennégy ország, hatvan klubjá-
nak 313 versenyzője küzdött az érme-
kért 8 napon keresztül az úszók Orszá-
gos Bajnokságán az Aqua Sportköz-
pontban, júliusban. A legtöbb egyéni
elsőséget a házigazda Győri Úszó SE
versenyzői szerezték. 

Ebben a hónapban sem marad-
tunk „olimpia” nélkül. Igaz, a kicsik ré-
széről, hiszen idén sem maradhatott
el a népszerű Győrkőcolimpia, immár
hetedszer. A fiatalok kilenc sportág-
ban küzdöttek a város különböző
sportlétesítményeiben. Aztán jöhetett
a „nagy testvér”. Ugyanis 80 százalé-
kos többséggel, kormánypárti és el-
lenzéki szavazatokkal támogatta a
2024-es nyári olimpia és paralimpia
budapesti megrendezésére vonatko-
zó pályázati szándékot a parlament. A
támogatás megszavazása után Buda-
pest és a MOB elküldte pályázati szán-
déknyilatkozatát a Nemzetközi Olim-
piai Bizottságnak. A dokumentum
többek között kitér arra is, hogy pályá-
zati szándékunk teljes összhangban
van a NOB gazdaságos olimpia kon-
cepciójával. A hónap végére elkészült
a megvalósíthatósági tanulmány is. 

Augusztus
Augusztusban rendezték meg Tbi-

lisziben a 2015-ös nyári Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivált. A rendezvé-
nyen ott volt a győri küldöttség is, hi-
szen városunk átvette a képzeletbeli
váltóbotot, a következő, 2017-es
EYOF-ot ugyanis már a kisalföldi me-
gyeszékhely rendezi. Ebben a hónap-
ban ráadásul újabb lépcsőfokához ér-
kezett az EYOF-építkezés, ugyanis el-
kezdték a munkálatokat a Győri Atlé-
tikai Club pályáján, ahol egy vadonat -
új sportkomplexum épül 2017-re. 
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Női kéziseink a bajnoki vereség
után a Szuperkupában már nem en-
gedték az örök rivális Ferencvárost
győzni, hanem elhódították ezt a tró-
feát is. A férfiaknál nem volt sokáig
kérdés a győztest illetően, a Veszprém
magabiztosan nyert a Szeged ellen az
Audi Arénában. 

Szeptember
Maratoni kajak-kenu vb, masters

négytusa és öttusa Eb, gyirmóti stadi-
onavató, és őszi sportnap, ez mind  az
ősz első hónapjában volt. 

Teljes magyar sikerrel zárult a Ka-
jak-Kenu Maraton Világbajnokság
Győrben. Válogatottunk huszonhét ér-
met szerzett a különböző korosztá -
lyokban és számokban. 

Tizenkilenc ország sportolói indul-
tak a győri UIPM Masters Négytusa,
Öttusa, Váltó Nyílt Európa-bajnoksá-
gon. A férfiak és a nők mezőnyében is
öt korcsoportban osztottak érmeket,
amelyekből a magyarok is szép szám-
mal gyűjtöttek. 

A Gyirmót FC Győr először léphe-
tett pályára bajnoki mérkőzésen a tel-
jesen megújult stadionjában. A jeles
alkalomból a Merkantil Bank NB II 8.
fordulójában, 3500 néző előtt a Duna-
újvárost fogadták a kék-sárgák, és
magabiztos győzelmet arattak. 

A szeptembert is mozgással zárta

a város. A hűvös idő ellenére sokan
húztak futócipőt és vettek részt az
Arrabona Futófesztivál, Őszi Sport-
és Egészségnapon. A legnépsze-
rűbb program ezúttal is a futás volt,
de sokan érkeztek a különféle aero-
bic órákra is.

Október
Bejutott a Bajnokok Ligája 16 csa-

patos Elit körébe a Rába ETO futsal-
csapata. A zöld-fehérek selejtező cso-
portjukban a második helyen végez-
tek, így Európa legjobb klubjai között
szerepelhettek a folytatásban.

November
November és talán az év egyik leg-

nagyobb sport vonatkozású eredmé-

nyét labdarúgó-válogatottunk érte el.
Kettős győzelemmel jutott ki Magyar-
ország – 44 év után – a 2016-os, fran-
ciaországi Európa-bajnokságra.

Preszeller Tamás váltotta Németh
Zoltánt az ETO FC Győr NB III-as lab-
darúgó-csapatának vezetőedzői
posztján. 

Újra futsalünnepet rendeztek váro-
sunkban: a sportág Bajnokok Ligájá-
nak elitkörét, Európa legjobb csapa -
tainak részvételével. Az ETO a csoport
harmadik helyét szerezte meg az
orosz Jugra, és a kazah Kajrat mögött.
Novemberben újabb fázisához érke-
zett az új Aqua Sportközpont építke-
zése. A tavaly átadott létesítmény mel-
lett ugyanis elkezdődtek a kültéri, be-
melegítő medence munkálatai, amit
valamikor jövő tavasszal vehet birtok-
ba a nagyközönség. 

A hónap végén tornászok lepték el
az Audi Arénát, városunk rendezte
ugyanis a mesterfokú országos tor-
nászbajnokságot. 

Sportlövészettel zártuk a novem-
bert, remek főpróbát tartottak ugyan-
is a sportlövők a 2016. februári Euró-
pa-bajnokság előtt. A Hungarian
Open-en a puska, a pisztoly és a futó-
céllövő szakág legjobbjaival találkoz-
hattak a kilátogatók, többek között
olimpiai, Világ- és Európa-bajnoki ér-
mesekkel.

December
A tízszeres magyar bajnok Sipőcz

Richárd lesz a 2017-es győri rendezé-
sű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
arca. Ricsi 9 egyéni és egy csapat baj-
noki címével vívta ki ezt a megtisztelő
posztot. Minden EYOF-sportág szö-
vetség egy-egy képviselőt választott
ki arra, hogy „arcával” is képviselje az
adott sportágat. A judósok – elsőként
megnevezve – a Győri Atlétikai Club
versenyzőjét bízták meg ezzel a fel-
adattal. 

Elérte legfontosabb célját a ma-
gyar futsalválogatott a győri világ-
bajnoki selejtező tornán. A csapat a
belgák és az angolok legyőzése
után kikapott ugyan az ukránoktól,
de csoportmásodikként továbbju-
tott a vb-rájátszásába. Új edzőcsar-
nokot vehetett birtokba a Széchenyi
István Egyetem Sport Egyesülete.
Befejeződött ugyanis a tavaly októ-
berben megkezdett beruházás,
amit már birtokukba is vehettek az
egyetemisták. 

Az évet idén is úszással zártuk. A
Győr Open rövid idő alatt az egyik leg-
népszerűbb hazai úszóversennyé nőtte
ki magát. Decemberben az ötödik ilyen
megmérettetésnek adott otthont az
Aqua Sportcentrum, a résztvevők lét-
száma meghaladta a 800-at, amellyel
ezúttal is rekordot döntöttek.
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HOROSZKÓP 2016

KOS
A Kos szülöttek számára a 2016-os év nagyon pozitívan indul a szerelem terén,
főleg a Kos hölgyek találnak önmagukra, s ha nincs párjuk, akkor a szerelemre
is. Márciustól oda kell figyelniük, mind munkájukban, mind pedig magánéletükben ke-
rüljenek minden felesleges félreértést, bonyodalmat. Áprilistól meg tudják tenni azokat
a változtatásokat, amikre szükségük van. A nyári hónapok nagyon romantikusak lesznek,
júliusban kell kicsit pihenőt tartaniuk, párjukkal utazzanak el, ha tudnak. Októberben
ismét figyelniük kell munkájukra, pénzügyeikre. Ha ezt teszik, év végéig pozitív idősza-
kuk lesz.

BIKA
A Bika szülöttek az év elején tűzzék ki céljaikat, tervezzék meg évüket. Vi-
gyázzanak a konfliktusokkal, nem érdemes felzaklatni magukat. A tavaszi
időszak tökéletes arra, hogy javítsanak párkapcsolatukon, májusra minden rendbe
jön Önök körül. A nyár változásokat hozhat munkájukban, ha szeretnének váltani,
most megtehetik. Tegyenek meg mindent párjukért, az eredmény egy életre szóló, ro-
mantikus, kiegyensúlyozott kapcsolat lehet. Így lesz teljes a boldogságuk. Az ősz szép
utazást tartogat Önöknek, a tél a nosztalgiázásról szól. Vigyázzanak ízületeikre, a ke-
ringési problémákra. 

IKREK
Az Ikrek szülöttek számára az év nagy rendrakással kezdődik, mind munká-
jukban, mind magánéletükben. Gondolják végig, min kellene javítani, illetve
mit kellene tenniük, hogy boldogabbak legyenek. Március nehézkes időszakká válhat,
ha túlbonyolítják életüket. Április romantikával kezdődik, júliusig el is tart ez a boldog
időszak. Ekkor el tudják simítani a félreértéseket. Augusztusban nagy döntéseket hoz-
hatnak pénzügyeiket, munkájukat illetően. Az október az álmok megvalósulásának ide-
je, és nem is lesz nehéz megszervezniük. Ez a lendület év végéig kitart, valósítsák meg
álmaikat bátran.

RÁK
A Rák szülötteknek az év eleje meghozza a stabil, megbízható, romantikus és
szenvedélyes párkapcsolatot, amire bátran építhetnek a továbbiakban is. Ha ja-
nuárban eltervezik évüket, nem érheti meglepetés Önöket. Áprilisban figyeljenek a vi-
tákra, ne adjanak teret a félreértéseknek. Júliusban álljanak meg egy kicsit, és gondolják
el, hogyan tovább. Változtassanak, ami nem tetszik Önöknek, itt az ideje fejlődniük. Az
ősz, a szeptember és az október alkalmasak a romantikus utazásra. Boldogságuk év végén
is töretlen, boldog családi életet élhetnek. Ez évben figyeljenek az étkezésre, erősítsék
meg immunrendszerüket.

OROSZLÁN
Az Oroszlán szülöttek rendezzék életüket a januári időszakban, tegyék le félel-
meiket, minden változtatást márciusig érdemes megtenniük. Ez meghozza il-
letve jobbá teszi párkapcsolatukat, sok boldog pillanatot szerezhetnek ezzel párjuknak,
önmaguknak. Áprilisra eldönthetik, akarnak-e munkát váltani, tanulni, vagy inkább pénz-
ügyeikre fektetnek nagyobb hangsúlyt. Májusban kézbe vehetik az események irányítá-
sát. Élvezzék a nyári hónapokat, gyűjtsenek erőt, energiát. Szeptemberben engedjenek
meg párjukkal egy romantikus utat. Az év vége a tervezgetésé, merjenek álmodni, meg
tudják alapozni a jövőjüket.

SZŰZ
A Szűz szülöttek számára a január meghozza a szerelmet, a boldogságot, akár rá
is találnak életük párjára. Indítsák munkájukban is nagyon intenzíven ezt az
évet, most minden a segítségükre lesz. Kora tavasszal rendezzék a félreértéseket. Májustól
tökéletes lesz boldogságuk, ez a hónap kárpótolja Önöket mindenért. Élvezzék ki ezt az
időszakot, ne vitázzanak, kerüljék a konfliktusokat, stabil párkapcsolatban lesz részük
ezután. Az augusztus alkalmas utazásra, ahogy a szeptember és a november is. Decem-
berre ne hagyjanak sok feladatot maguknak, összegezzék az év sikereit inkább. Figyelje-
nek emésztésükre.

MÉRLEG
A Mérleg szülöttek januárban rendezzék érzelmeiket, engedjenek el mindent,
ami rossz volt. A tavasz meghozza az igaz szerelmet, illetve megerősíti a már meg-
lévőt. Áprilisban nagyon szép, romantikus események elé néznek. Nagyon figyeljenek
munkájukra is, ne hanyagoljanak el semmilyen hivatalos ügyet. Augusztusra vagy szep-
temberre tervezzék a pihenést, utazzanak el, ha tudnak, nagyon sok romantikus élmény
és boldogság vár Önökre. Augusztusban álljanak meg egy kicsit, nézzék meg, mit értek el
addig, új célokat keressenek maguknak. Szeptembertől nagyon kedvező fordulatokban
van részük, ami kitart év végéig.

SKORPIÓ
A Skorpió szülötteknek nagyon jól indul év eleje, Önökre talál a szerelem. Ez a
februárra is igaz. Fontos, hogy tudatosak legyenek életük többi területén, ne en-
gedjék ki kezükből az irányítást. Április és május hozhat változásokat, menjenek elébe
az eseményeknek. Tegyék le a felesleges terheket, ügyeket, rendezzék kapcsolataikat ek-
kor. A július megerősíti párkapcsolatukat, az élet többi területén is teli lesznek erővel,
energiával. Augusztus alkalmas az utazásra, a különleges hatás nem marad el. A szeptem-
ber még sok romantikus eseményt tartogat az Önök számára. Év végére megelégedettség
tölti el így Önöket.

NYILAS
A Nyilas szülöttek januárban gondolják végig céljaikat, terveiket, csak azután
vágjanak bele az évbe, így sokkal nyugodtabbak lehetnek. Ha így tesznek, pár-
kapcsolatuk nagyon boldog fordulatot vesz. Márciusban figyelniük kell munkájukra, vál-
tozások várhatók, amiket Önök is elindíthatnak. Ez lelkesíti Önöket, így a tavaszi hónapok
bővelkedni fognak pozitív eseményekben. Júliusra tervezzenek némi pihenést, addigra
elfáradhatnak a sok változásban. Egy utazás szép élményekkel kecsegtet. Az augusztus
és szeptember szintén romantikus eseményeket tartogat. Október boldogságot hoz Önök
számára.

BAK
A Bak szülöttek számára az év némi rendrakással kezdődik. Gondolják végig,
milyen párkapcsolatot, munkát, életet szeretnének. Tegyenek le minden fe-
lesleges terhet, tervezzék újra életüket. A március nagyon pozitívan kezdődik, új kap-
csolatra találhatnak. Gondolkozzanak olyan közös időtöltésen, ahol megszilárdíthatják
párkapcsolatukat, illetve ha még nincs párjuk, olyan helyeken forduljanak meg, ahol
Önökre talál a szerelem. Május sok boldog pillanatot tartogat Önöknek, ne felejtsék el
élvezni az életet. Szeptemberben álljanak meg egy kicsit, gondolják végig terveiket,
vágyaikat. Így elégedettek lehetnek végül.

VÍZÖNTŐ
A Vízöntő szülöttek számára romantikával, boldogsággal köszönt be az év,
döntsenek hosszú távon életükről. Ez lehet, hogy némi átszervezéssel, felfor-
dulással jár, de ne zavarja Önöket, megéri elrendezniük mindent. Márciusban konflik-
tusok elé nézhetnek munkájukban. Áprilisra berobban életükbe a szerelem, vagy pár-
kapcsolatuk megerősödik, szinte új időszak kezdődik életükben. Július az utazásoknak
kedvez, addigra el is fáradnak a sok eseményben, változásban. Októberben figyeljenek
munkájukra, egészségükre. Év végén megelégedetten tekinthetnek vissza az esemény-
dús elmúlt esztendőre.

HALAK
A Halak szülöttek számára a tervezéssel indul az esztendő, használjanak ki min-
den lehetőséget, ami megerősíti, színesebbé teszi életüket, munkájukat, párkap-
csolatukat. Ha még nincs, bevonzhatják életükbe a szerelmet. A tavasz nagyon esemény-
dús lesz, fontos, hogy Önök irányítsák életüket. Márciusra stabillá válik kapcsolatuk, ami-
re jövőjüket építhetik. Júniusra ugyancsak elfáradnak, pihenjenek, lazítsanak. Július hoz-
hat felfordulást a családi életben, fontos, hogy minden vitát rövidre zárjanak. Nem kerül-
hetnek ki sértődéseket ekkor sajnos. Ősszel visszatér erejük, tegyenek meg mindent
egészségükért.

Mit ígérnek a csillagok 2016-ra?


