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Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság a győri folyópartok mentén elké-
szült új szakaszok több pontján helye-
zett el figyelmeztető táblákat, melyek
jelzik a fokozott balesetveszélyt, így
ezeket a sétálóutakat mindenki saját
felelősségére használhatja. A téli idő-
szakban érdemes fokozottan figyelni-
ük az itt közlekedőknek, hiszen a pára-
lecsapódás miatt ezeken a helyeken

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 az évi 3900 forintos áron vá-
sárolható kedvezményes lakossági
bérlet. Ebből a Győr-Szol Zrt. mintegy
3100 darabot bocsátott ki 2015-re,
mely csökkenő tendenciát jelent az
előző éviekhez képest, köszönhetően
annak, hogy a használatra ténylege-
sen jogosultak érdekében
tavaly már a korábbiaknál
szigorúbb feltételeknek
kellett megfelelniük az
igénylőknek. A 2016. janu-
ár 4-én kezdődő megújítá-
soknál ismét lesznek válto-
zások. Így például ameny-
nyiben nem a tulajdonos
az igénylő, az igénylésnél
mindenképpen személye-
sen jelen kell lennie az ingatlan tulaj-
donosának, 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 ta-
nácsait is figyelembe véve alakított át
a szolgáltató. Ezekkel a lepésekkel az
üzemeltető szeretné biztosítani, hogy
csak a valóban arra jogosultak élhes-
senek a kedvezménnyel, hiszen a csa-
lárd módon eljárók éppen előlük ve-
szik el a parkolóhelyeket. A bérletkivál-
tás pontos feltételeiről a www.gyor-

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.

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

A mínuszok beköszöntével a tavak vi-
ze fagyni kezdett, azonban a jég még
nem összefüggő, ezért azon tartóz-
kodni nem biztonságos – tájékoztatta
lapunkat Takács József rendőr száza-
dos. A megyei rendőr-főkapitányság
sajtóreferense felhívta a figyelmet, a
jégen való tartózkodás és közlekedés
legalapvetőbb szabálya, hogy a sza-
bad vizek jegére csak akkor szabad
lépni, ha az kellő szilárdságú, nem ol-
vad, illetve nem mozog. A gyakorlati
tapasztalatok alapján az állóvizek jege
akkor tekinthető kellő szilárdságúnak,
ha vastagsága eléri, vagy meghaladja
a 10 centimétert. Az előírások nem is-
meretéből vagy be nem tartásából
eredően a jeges vizek is szedhetik ál-
dozataikat.

TILOS a szabad vizek jegén tartóz-
kodni: éjszaka és korlátozott látási vi-
szonyok között, járművel, a biztonsá-
gos munkavégzés kivételével, kikötők
és veszteglőhelyek területén, folyóvi-
zeken! 

Tartsuk be a jégen
tartózkodás szabályait!

Fogadóóra. Bárány István, a 4. számú választókerület önkormányzati
képviselője január 11-én az Audi-iskolában (Körtöltés utca felől megköze-
líthetően), 12-én a kisbácsai tagiskolában (Sövény u. 15.), 13-án a bácsai
Gyöngyvirág Nyugdíjasklub helyiségében (István király u. 11.) 17 órától fo-
gadóórákat tart, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel vár.

Csúszásveszély a vízpartokon
könnyen előfordulhat jegesedés, még
enyhébb időben is jelentős a csúszás-
veszély.

Jegesedés esetén a Győrben talál-
ható városi tavakra, folyószakaszokra
is vonatkozik a csúszkálás, a korcso-
lyázás tiltása, ezt a téli sportot megfe-
lelő időjárási körülmények között, ki-
zárólag a kijelölt helyeken, az előírá-
sok szigorú betartásával lehet űzni. 

Ha a több napos melegebb idő ha-
tására a jég felülete mosódik, vastagsá-
ga csökken, szilárdsága romlik, akkor a
rajta való tartózkodás, közlekedés,
sportolás veszélyes. Nagyobb felületen
különös veszélyeket rejthet a friss hava-
zás, mert a jég tényleges állapotát nem
lehet időben felismerni. Ezeken a terü-
leteken az éjszakai tartózkodás különö-
sen veszélyes. Ajánlatos azokon a terü-
leteken, ahol felnőttek vagy gyermekek
tömeges jelenléte várható, például a
strandok jegén, átkelési helyeknél, a
jégből való mentéshez felúszó, nagy fe-
lületű tárgyakat (falétra, palló) és meg-
felelő erősségű, karbantartott kötélze-
tet készenlétben tartani.

Fontos tanács, hogy a jeges vízből
mentett embert azonnal ne vigyük túl-
fűtött meleg helyre, dörzsöléssel próbál-
juk a vérkeringését beindítani, termé-
szetesen előzőleg a jeges ruházatától
meg kell szabadítani! Az ilyen személyt
minden esetben orvosi elsősegélyben
és ellátásban kell részesíteni. 



MOZAIK HIRDETÉS

2016. január 8.   / + / 3

A Rába elődjénél, a Magyar Waggon-
és Gépgyárban, akkoriban így írták,
1907-ben kezdték el gyártanai a Da-
imler rendszerű teher- és személyau-
tókat. Ez utóbbiak kisebb motorral
12–14 lóerősek voltak, nagyobb mo-
torral pedig 16–24 lóerőre voltak ké-
pesek – derül ki Biczó Zalán közel-
múltban megjelent könyvéből, amely-
ben a gyár 1896-os alapításától az
1939-es hadiüzemmé válásig kíséri fi-
gyelemmel az egykori mérnökök, mű-
vezetők, tisztségviselők életét. 

Ötszáznyolc ember életrajza ka-
pott helyet A győri Magyar Waggon-
és Gépgyár mérnöki-művezetői-tiszt-
viselői lexikona című kötetemben, cé-
lom az volt, hogy emléket állítsanak
azoknak, akik megalapozták a győri
és a magyar ipari kultúrát – mondta el
portálunknak a szerző. Biczó Zalán a
Széchenyi István Egyetem jogi könyv-
tárát vezeti, s történészi-kutatói ala-
posságáról nem először győzi meg az
olvasót. Nem száraz lexikont készített,
mindenkit beágyaz a saját korába, az
utókor pedig számtalan érdekesség
között böngészhet.

A győri Audi Hungaria Motor Kft.-ben készült autók közül
350-et nem kellett exportálni, azok ugyanis magyar fo-
gyasztók kezébe kerültek.

Mátrabérci Sándor, a Porsche Hungaria Audi márka-
igazgatója elmondta, 2015-ben a Győrött készülő autók
közül az A3 limuzin volt a legnépszerűbb, ebből több mint
háromszáz darabot adtak el itthon. Az A3 kabrió verzióját
15 magyar vásárolta meg. A TT sportautók közül 26-ot
rendeltek magyarok. Huszonegy vásárló a TT Coupét ren-
delte meg, míg öten a vadonatúj TT Roadsternek örültek.
A Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója, Eppel János
úgy nyilatkozott, a magyar fogyasztókra a Volkswagen-
konszern szoftverügye semmilyen hatást nem gyakorolt,
továbbra is bíznak a dízelmotorokban, ezt a megrendelé-
sek is visszaigazolják. Korábban hasonlóan nyilatkozott
Peter Kössler, az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezetésé-
nek elnöke is. 

A héten nyilvánosságra került, hogy tavaly Magyaror-
szágon összesen 77 ezer új személygépkocsit értékesí-
tettek, ez ugyan több, mint az azt megelőző esztendőben,
de nagyjából az 1999-es szintnek felel meg, akkor jutot-
tak ennyien új személygépkocsihoz hazánkban. 

A könyv tisztelgés azok elôtt, akik ipari kultúrát teremtettek a városban

Amikor Gyôrben a Daimler volt az úr

Ferdinand Porsche, akinek nevét
ma sportautó őrzi, s a világ járműgyár-
tásának örökös tagja például a győri
gyár külső konzulense volt. Akkoriban
éppen a Wiener-Neustadti Öster -
rechische Daimler-Motoren Gesel -
schaft műszaki igazgatója volt, amikor
kapcsolatba került az 1896-ban rész-
vénykibocsátás útján létrehozott Ma-
gyar Waggon- és Gépgyárral. Nem is
vártak sokat az együttműködéssel,

1907-től elkezdték gyártani Győrben
a Daimler rendszerű teher- és bérko-
csikat. A gyártás jogát a magyar koro-
na országaira, területére kapta meg a
győri gyár, amely akkoriban vonzotta
a külföldi mérnököket. Igazi multinaci-
onális vállalatként működött, soraiban
cseh, morva, osztrák és német mér-
nökök tucatja volt. Érdekesség, hogy
a hivatalos munka nyelve a német volt
a Magyar Waggon- és Gépgyárban. A

vagont akkoriban dupla w-vel és dup-
la g-vel írták, s ha már történeti hű-
ség, kövessük a cég nevében mi is a
korabeli írásmódot. 

De itt dolgozott a magyar mérnö-
kök krémje is. Csonka János hetente
járt Győrbe, miután a waggongyár-
ban készültek híres postaautói. A Phö-
nix sorozatgyártását maga felügyelte,
figyelme a motorok beszereléséig ki-
terjedt mindenre. 

Ebben az időben – derül ki Biczó
Zalán könyvéből –, a motor- és autó-
gyártás csupán egyetlen csarnokban
kapott helyet. A fő profilt az acélszer-
kezetek, hidak, vasúti vagonok, loko-
mobilok gyártása jelentette. 

A könyvben bemutatott 508 sze-
mély közül mindössze 78 győri szüle-
tésű – mondja a szerző. – Sokan ér-
keztek az iparosodott területekről:
Ausztriából, Németországból, Cseh-
országból, Morvaországból, Sziléziá-
ból, de jöttek Angliából, Olaszország-
ból és Litvániából is szakemberek.

A könyv a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér kiadásá-
ban jelent meg. 

Rába parti Audik a hazai piacon

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények
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GAZDASÁG  INTERJÚ

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A város közéletét formáló Bogi-
sich Ferenc győri polgárként és
üzletemberként is azt vallja,
hogy az igazán fontos dolgokra,
a nemes célokra, az emberi kap-
csolatokra rá kell szánni az időt.
A Qualitative Production Zrt. tu-
lajdonos-vezérigazgatója sze-
rint az üzleti siker példamuta-
tásra is kötelez. A cég – QP Zrt.
– logója visszaköszön névadó-
ként az Aqua Sportközpontban,
rendszeresen feltűnik jótékony-
sági meghívókon, kulturális
események plakátjain. 

Városszeretete legendás, hogy
mennyire szereti Győrt, és nagyon
sokat tesz azért, hogy ezt kifejezze.
Miért fontos Önnek, hogy így is je-
len legyen?

Hiszem, nem vagyok egyedül ez-
zel az érzéssel, hogy szeretem a vá-
rost. Itt gyerekeskedtem, itt tanultam,
itt dolgozom, itt élek a családommal.
Számomra természetes, ha az üzleti
sikereim lehetővé teszik, akkor így is
kifejezzem a kötődésemet. Ezek nem
öncélú támogatások, hiszen magunk-
nak teremtünk értékeket a példamu-
tatással. 

Cége szorosan kötődik a jármű-
iparhoz, ami a város gazdasági mo-
torja. Milyen távra tervezhető az
ágazat szerencsés csillagzata?

Szerencse az, amikor a lehetőség
találkozik a felkészültséggel. Eszerint
élem meg a jelenlegi jó időszakot. Cé-
gemmel valóban szorosan kötődünk
a járműiparhoz. Aki most ebben az
iparágban tevékenykedik, kedvező
gazdasági környezetben dolgozhat.
Az elmúlt hónapokban történteket
persze nem lehet figyelmen kívül
hagyni, ami a világsajtóban nagy teret
kapott, s a Volkswagen dízelügyeként
vagy dízelbotrányaként ismert. Ez egy
olyan jelzés volt az autóipar számára,
hogy jelentős fejlesztéseket kell elkez-
deni, technológiában éppúgy, mint
konstrukcióban. Meggyőződésem,
hogy mi ebből győztesen fogunk kike-
rülni. Mi ezeket a kihívásokat szeretjük
és állunk elébe. Reményeim szerint a
2016-os év a QP Zrt. számára megha-
tározó év lesz. Azon dolgozunk, hogy
korábbi eredményeinket kihasználva,
első körös beszállítói lehessünk az Au-
di Hungaria Motor Kft.-nek. Ha ez va-
lóra válik, mi leszünk az első magyar
magáncég, amelynek ez sikerül. Má-

Értékeket tisztelô és teremtô évet remél Bogisich Ferenc

Az üzleti siker példamutatásra kötelez
sik jelentős partnerünk a Nemak-cso-
port, mind a győri, mind pedig a né-
metországi Nemak-gyáraknak beszál-
lítói vagyunk, s reményeink szerint ez
a kapcsolat is tovább bővül 2016-ban.
Ennek érdekében összeraktunk egy
fejlesztési projektet, sikeresen
pályáztunk a kiemelt kor-
mányprogramra.

A Nemak-csoport-
nak hengerfejeket
munkálnak meg.
Éreztek az elmúlt év
során valamit a dízel-
ügyből, amelyről ön
is beszélt?

Semmit nem érez-
tünk belőle. Úgy gondo-
lom, ez az ügy ha-

marosan lezárul és nyugvópontra jut.
Olyannyira, hogy azok a cégek, akik
képesek rugalmasan és hatékonyan
gyártani, ebből nyertesen fognak kike-
rülni. Borkai Zsolt polgármester úr
egy interjúban úgy fogalmazott, a dí-

zelügyből Győr nyertesen ke-
rülhet ki. Úgy gondolom,

ez igaz ránk, a QP Zrt.-
re is. 

Mint minden si-
keres cégvezető, a
családoknak megél-
hetési biztonságot
ad. Az ágazat sike-

rét a QP-ban dolgo-
zók is érzékelik?

Ahogy említettem,
most jól megy a gépjár-

műipari beszállítóknak, így nekünk is.
Sok mindenben ki tudjuk használni
azt az előnyt, hogy nem multi cég va-
gyunk, hanem magáncég. Gyorsan
tudunk reagálni a piaci változásokra,
döntési mechanizmusaink lényege-
sen rövidebbek, üzleti stratégiánk ru-
galmas. Mi is hosszú távra gondolko-
dunk és nem csak egy tervünk van a
jövőre. A meglévő megrendeléseink
és a folyamatos fejlesztéseink duplán
biztosítják a QP-ban dolgozóknak,
hogy lesz munkájuk.

Győrben egyre nehezebben talál-
nak a cégek szakembert. Igaz ez
önökre is? Elegen vannak a gyárban?

A szakemberhiány kritikus szintet
ért el. Több tíz főt tudnánk azonnal al-
kalmazni, ha találnánk a piacon meg-
felelő szakembert. Győrben két kézzel
kapkodnak a szakképzett munkaerő-
ért. A huszonnegyedik órában va-
gyunk, sőt annak is az utolsó percei-
ben. Ma a piacon minden elérhető,
mindent meg lehet venni, kivéve a jó
szakembereket. Annak ellenére sem,
hogy bizonyos területeken a lehetősé-
gek a nyugat-európaival vetekszenek. 

Mi lehet a megoldás?
Máról holnapra ez nem fog megol-

dódni. Főleg nem magától. Vannak öt-
leteink, és azon dolgozunk, hogy
olyan körülményeket teremtsünk lak-
hatásban, fizetésben, hogy nálunk he-
lyezkedjenek el. Rövid időn belül sze-
retnénk bekapcsolódni a szakképzés-
be, mert hiszem, hogy aki tanulóként
el tud köteleződni cégünknél, az fel-
nőttként is minket választ. Jelenleg
több mint kétszázan dolgoznak ná-
lunk, ha a korábban említett fejleszté-
seink megvalósulnak, további száz
embernek fogunk munkát adni.

Hallgatva cége terveit, az ágazat
előtt álló feladatokat, muszáj meg-
kérdeznem, hogy fér meg egymás
mellett az eredményorientált üzlet-
ember és a lokálpatrióta polgár?

Azt vallom, hogy az igazán fontos
dolgokra, a nemes célokra, az embe-
ri kapcsolatokra rá kell szánni az időt.
Ma sokkal jobban, mint az elmúlt szá-
zadokban, ámbár a tempó nem így
diktálja. Magunknak teremtünk érté-
ket a produktív és a szellemi befekte-
tésekkel is. Ebben nem tehetünk kü-
lönbséget az üzletember és a polgár
között. Nálam jobban megfogalmaz-
ta ezt Vörösmarty Mihály időmérté-
kese 1842 teléről. Próbálom az ő
gondolatai mentén élni az életem:
„Mintha nem őstől származnál, légy
tetteid által Őse családodnak, s a ha-
za áldani fog.”
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Szabálysértésnek minősül, ha
valaki utcán, parkolóban kész-
pénzt kér adományként, pláne
akkor, ha azt csalóként valami-
lyen alapítvány nevében teszi.
Pedig ilyen kéregetőkkel ma is
nap mint nap lehet találkozni
egy-egy bevásárlás alkalmával.

Papírokkal jól felkészült hölgy szólítgat-
ta le az egyik városszéli sportáruház par-
kolójában a vásárlókat a két ünnep kö-
zött. Az Esély a Gyermekeknek Alapít-
vány nevében gyűjtött adományokat, s
bár azt nem tudta megmondani, hogy
pontosan mi is az alapítvány célja, a
szervezet alapító okiratának másolatát
azért fel tudta mutatni. Sőt, felajánlotta,
hogy az adomány után nyugtát is ad, és
ha kell, a személyi igazolványát is meg-
mutatja. Kommunikációja a jóhiszemű
emberek lelkiismeretére, szociális érzé-
kenységére apellált. 

Ám mielőtt valaki a pénztárcájába
nyúl, nem árt tudni, hogy az utcai
pénzkéregetés koldulásnak számít-
hat, amit a törvény szabálysértésnek
minősít. Épp ezért a valódi civil szer-
vezetekre, alapítványokra nem jellem-
ző az adománygyűjtés efféle formája
az utcán vagy a parkolókban – hívta
fel a figyelmet lapunk megkeresésére
Kiss Tibor rendőrfőhadnagy. A Győri
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési

Alosztályának munkatársa rámutatott,
hiába mutatnak különböző határoza-
tokat, megbízóleveleket, nem taná-
csos hinni ezeknek a sok esetben
meglehetősen rámenős pénzgyűjtők-
nek. Az esetek többségében biztosan
csalókról van szó, akiket – ha nem tet-
tenérésről van szó – leellenőrizni is ne-
héz. A saját parkolóval rendelkező áru-
házláncok többnyire a biztonsági em-
bereikkel kezelik ezeket a helyzeteket,
de előfordul, amikor a lakosságot
olyan mértékben zaklatják, akadályoz-
zák a kéregetők, hogy rendőrt hívnak.
Leginkább áruházaktól, szállodáktól,
vendéglátóhelyektől szokott bejelen-
tés érkezni a rendőrségre ilyen
ügyben, főként nyáron – jegyezte meg
Kiss Tibor –, azonban mire a közrend-
védelmi osztály munkatársai kiérnek,
sok esetben eltűnik a kéregető. 

A rendőrfőhadnagy szerint egyéb-
ként, ha a civil szervezetek, alapítvá-
nyok az utcára mennek, akkor soha
nem készpénzt gyűjtenek, csupán –
sokszor egy pult mögül – tájékoztat-
ják a lakosságot céljaikról, és a szám-
laszámukat is tartalmazó szórólapo-
kat osztogatnak, amelyeken arra kérik
az embereket, támogassák őket. 

A budapesti székhelyű, Esély a
Gyermekeknek Alapítvány sem gyűjt
készpénzt az utcán, a szervezet elnö-
ke telefonhívásunkra megdöbbenés-
sel hallotta, hogy a nevükben ado-
mányt kérnek egy győri áruház parko-
lójában. Stubenvoll Péterné kérdé-

sünkre elmondta, a törvény nem en-
gedi számukra, hogy lakásokba ko-
pogtassanak be vagy az utcán kére-
gessenek, de 14 éve működő alapít-
ványuknak egyébként is kialakult ado-
mányozói köre van. Őket önkénteseik
időről időre telefonon keresik meg, és
az így megbeszéltek alapján küldenek
csekket annak, aki kéri. Mindenki ak-
kora összeggel tá-
mogatja az alapít-
ványt, amekkorával
lehetőségei engedik
– hangsúlyozta az el-
nök asszony, aki el-
mondta azt is, ko-
rábban is előfordult
már, hogy a nevük-
ben kéregettek. A fő-
városi Keleti pálya-
udvaron például „saját magával” talál-
kozott, hiszen az őt leszólító hölgy, az
alapítvány elnökének adta ki magát.
Stubenvoll Péterné megjegyezte azt
is, az átlátható működés miatt köteles-
ségük feltölteni a honlapjukra szerve-
zetük alapító okiratát, illetve egyéb, a
hitelességüket igazoló dokumentu-
mokat, amelyeket a csalók könnye-
dén letöltenek, kinyomtatnak, és elő-
szeretettel mutogatnak áldozataiknak.
Hozzátette, az is árulkodó, ha nyugtát
ígér valaki az adományról, hiszen non-
profit szervezetként az alapítvány nem
rendelkezik számlatömbbel vagy
nyugtatömbbel, ők adományigazolást
adhatnak csak ki. 

Megkeresésünkre Kovács Mária, a
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának főosz-
tályvezetője is alátámasztotta, valódi
alapítványtól nem kaphatunk nyugtát
a támogatásról. Hozzátette, az ilyen
szervezetek, egyesületek a számviteli
törvény hatálya alá tartoznak, így an-
nak rendelkezéseit kell alkalmazniuk.

Az adomány átadásáról pedig a szám-
viteli törvénynek megfelelő bizonyla-
tot kell kiállítani (pl. átvételi elismer-
vényt). 

Az adományként kapott pénz útjá-
nak követhetőségével kapcsolatban a
főosztályvezető rámutatott, az ado-
mányt gyűjtő közhasznú szervezetnek
folyamatosan – de legalább évente
egyszer – tájékoztatnia kell az ado-
mány felhasználásáról az adományo-
zókat. Ezt megteheti a honlapján vagy
hírlevélen keresztül is. Az adomány fel-
használása és az erről szóló beszámo-
lás során pedig érvényesülnie kell a
nyilvánosság és az átláthatóság felté-
teleinek.

Az alapítványok nem parkolókban gyûjtenek támogatást!

Adományvadászok

Ha a civil szervezetek, 
alapítványok az utcára 
mennek, akkor soha nem
készpénzt gyûjtenek
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Bevállaljátok? – a kérdések
egyike, ami biztosan sokszor el-
hangzott a fiatal párok körében,
mióta a kormány bejelentette a
gyermekvállalást ösztönző ak-
cióját. A lehetőség nem kicsi,
pontosabban 10+10 millió forint
azok számára, akik legalább há-
rom gyereket vállaltak, vagy
vállalnak 10 éven belül. Jellem-
zően, így Győrben is az újlakás-
piac élénkülését várják az in-
gatlanosok az intézkedésektől,
de árzuhanást egyelőre nem
mertek jósolni az áfacsökkenés
ellenére sem.

Házat és életet
A gyôri ingatlanpiacra is hatással lesz a Családok Otthonteremtési Kedvezményének új verziója

Főként a CSOK, vagyis a Családok
Otthonteremtési Kedvezménye miatt
csörögtek a telefonok a győri ingatlan-
irodákban az elmúlt héten, a január 1-
jétől elindított program iránt rengete-
gen érdeklődtek. Sok még a kérdés,
kik, milyen feltételekkel vehetik igény-
be a kedvezményeket, illetve, hogy mi-
lyen a kínálat. Egyelőre tényleg csak
tájékozódni lehet, mert a bankokhoz
várhatóan február elején érkeznek
meg az igénylőlapok, s még az ingat-
lanosok számára sem tiszta minden
részlet. A hivatalos közlemények sze-
rint, aki benyújtja majd az igényét és a
kitételeknek megfelel, megkapja a tá-
mogatást, mert a program költségve-
tési kerete felülről nyitott, illetve az in-
gatlanpiac is beindult, így kínálat biz-
tosan lesz.

A legjobban azok járnak, vagyis az
„ajándék” 10 millió forintra azok a há-
zaspárok jogosultak, akik legalább há-
rom gyereket vállalnak 10 éven belül,
ebben az esetben a pár legalább
egyik tagjának 40 év alattinak kell len-
nie. Azokat a családokat sem zárták ki,
ahol már van gyerek, akár másik kap-
csolatból, és még házasoknak sem

kell lenniük: egy esetén 8 év alatt kell
vállalni a másik két utód megszületé-
sét, két meglévő gyermeknél pedig 4
éven belül kell érkeznie a harmadik-
nak. A programban felsőoktatási ta-
nulmányok folytatása mellett a 25 év
alattiakat is figyelembe veszik, egyéb-
ként 20 év az alsó korhatár. A támoga-
tás új ingatlan vásárlása esetén jár, a
korábbi CSOK-kal ellentétben itt az
energiahatékonysági szintet nem kell
figyelembe venni és nincs az ingatlan
értékére és nagyságára korlátozás, de
a hasznos alapterületnek lakásnál el
kell érnie a 60, háznál a 90 négyzet-
métert. Egy gyermek esetén az előző
programhoz képest az összeg fixen
600 ezer forintra változik, két gyer-
meknél pedig 2,6 millióra. Persze az
állam a gyerekszám mellett további el-
várásokat támaszt az igényléshez: két
éve tb-biztosítottnak kell lenni és
igényléskor 180 napos, maximum 15
napra megszakított jogviszonyt kell
felmutatni, ebbe a közmunka nem tar-
tozik bele, a külföldi munka viszont
igen. Az igényléshez erkölcsi bizonyít-
ványra is szükség van, a hiteltartozás
pedig kizáró, vagy legalábbis halasztó
ok. A támogatást viszont az is igényel-
heti, aki korábban felvette a szocpolt,
vagy a CSOK-ot, de csak a különböze-
tet. Sőt, még az sem feltétel, hogy az

igénylőnek ne legyen a tulajdonában
ingatlan. Ezt még el sem kell adni, azt
viszont vállalni kell, hogy az egész csa-
lád átköltözik a támogatással vásárolt
lakásba, házba.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkára az MTI-
nek elmondta, akár saját forrás nélkül
is otthont teremthetnek a fiatalok.
Nem érdemes azonban szerencsejá-
tékozni, s a vállaltakra vonatkozó való-
di szándék nélkül felvenni a pénzt,
mert ha nem teljesül a három gyerek-
re vonatkozó vállalás, akkor bizonyos
kivételektől eltekintve – például med-
dőség, házastárs halála –, a támoga-
tást vissza kell fizetni a normál kamat
ötszörösével, 60 napon belül. Ez alól
a válás akkor lehet kivétel, ha az ingat-
lan az egyik félnél marad.
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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
Sátoros Uszoda indul: január 16. Kárpáti Marianna 20/350-9392 
Aqua Sportközpont indul: január 9. Ollé Orsolya 20/312-3733

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!

GYEREKEKNEK
Társastánc
Január 24. vasárnap, 10.00
Latin 4 KIDS (6—10 éves)
Január 19. kedd, 16.30
Latin 4 Girls (10—14 éves)
Január 22. péntek, 17.15

FELNÔTTEKNEK
Társastánc
január 18. hétfô, 19.00
február 7. vasárnap, 16.45
Argentin Tangó
január 17. vasárnap, 20.15

Helyszín:
EL PASO TÁNC
& RENDEZVÉNY
CENTRUM
Gyôr, Zechmeister u. 2.
Online jelentkezés:
www..elpaso.hu
Infó: 06-20/922-9009

Új induló kezdô tanfolyamok

ÓVODÁSOKNAK
Táncelôkészítô
Január 11. hétfô, 16.45
Balett
Január 21. csütörtök, 16.45

SALSA
január 20. szerda, 19.15
BACHATA
január 20. szerda, 20.45
BALETT
január 19. kedd, 20.15

Latin fitness
január 18. hétfô, 17.45    
Latin 4 ladies kezdô I.
január 19. kedd, 17.45    
Latin 4 ladies kezdô II.
január 19. kedd, 19.15    
Latin 4 ladies haladó
január 18. hétfô, 19.15   
Felnôtt balett kezdô
január 19. kedd, 20.15    

Felnôtt balett középhaladó
január 21. csütörtök, 18.00    
Zumba „egész évben”
szerda, 18.15            
Jumping Fitness
„egész évben”
kedd, szerda, péntek    
HIP-HOP 4 ladies
január 11. hétfô, 18.00

Akik három gyermeket vállalnak,
legfeljebb 10 millió forint kedvezmé-
nyes kamatozású hitel felvételét is
kezdeményezhetik, amit maximum
25 év alatt kell visszafizetni. A prog-
ramban részt vevő bankoknál egye-
lőre a hitelképességről érdemes tá-
jékozódni, azoknak is, akiknek már
van hitelük. Akkor is a bankhoz kell
fordulni, ha csak az „ajándék” 10
milliót igényelnék.

„Akik eddig például panelvásár-
lásban gondolkodtak, valószínűleg
inkább az új építésű téglalakásokat
választják, hiszen néhány millió fo-
rint pluszért juthatnak hozzá egy kor-
szerű ingatlanhoz, állami segítség-
gel” – mutatott rá Búza Tímea, az
Édes Otthon ingatlanreferense. Nyá-
ron nagyon felmentek a panelárak,
akár 16 millió forintba is került egy
60 négyzetméteres lakás, jelenleg
12-13 millió körül mozognak. A Szi-
tásdombon épülő társasházban
azonban hasonló méretű lakást 17, a
győrújbaráti Százszorszép lakópark-
ban pedig már 14,5 millió forintért
vásárolhatnak az érdeklődők. Az iro-
da, miután bejelentette a kormány a
CSOK módosítását, azonnal lépett,
s rengeteg kivitelezővel egyeztetett,
hogy a várható igényekre szabottan
tervezzenek.

Az új otthonteremtési program
elemei közé tartozik a lakásépítési

áfa 27-ről 5 százalékra való csökken-
tése is, ami körül talán a legtöbb a ta-
lálgatás, hisz ez nagyobb kört érint-
het. Egyelőre úgy tűnik, az áfacsök-
kentés főként a kínálat növekedését
jelentheti, még több beruházás kap-
hat zöld lámpát, illetve a drágább,
akár 400 ezer forint feletti négyzet-
méteráron kapható ingatlanoknál le-
het megérezni a csökkenést. Búza
Tímea szerint alacsonyabb árú ingat-
lanok esetében inkább különböző
extrákra vonatkozó kedvezményeket
adnak majd a kivitelezők.

Szepessy Anita, az Openhouse
győri irodavezetője is az új építésű in-
gatlanok felfutását jósolja, valamint
az építési telkek iránt növekvő keres-
letet, és az ikerházak szaporodását.
Egyre több lesz a penthouse is, de
ezek ára akár az 50 millió forintot is
elérheti. „Valószínűsíthető az 1+3 fél
szobás, körülbelül 70 négyzetméte-
res lakások még népszerűbbé válá-
sa, melyek városrésztől függően
360–420 ezer forintos négyzetméter -
áron kelnek el” – mondta, és hozzá-

tette, a városrészek
közül továbbra is a
l e g f e l k a p o t t a b b
Révfalu, Nádorvá-
ros, a peremkerüle-
tek között Győrúj-
barát, Ménfőcsa-
nak és a szigetközi
települések. Felfutó
városrész Sziget,
ahol egyre több az

építkezés, viszonylag olcsóbban le-
het ingatlanokat vásárolni. Valószínű-
leg a használt lakások értékesítése
szorul háttérbe, melyekhez a CSOK
által szintén az eddiginél kedvezőb-
ben lehet majd hozzájutni.

Mindez a számok tükrében azt je-
lenti, hogy vásárlás vagy a meglévő in-
gatlan bővítése esetén egy gyermek
után, az ingatlan méretétől függően
550-600 ezer forint, két gyermek után
880 ezer és 1,43 millió forint közötti,
három gyermek után 1,32–2,2 millió
forint, négy vagy több gyermek ese-
tén pedig 1,76–2,75 millió forint kö-
zötti alapösszeg jár majd. Itt azonban
van árra vonatkozó megkötés: hasz-
nált ingatlannál Dunántúli megyeszék-
helyeken, így Győrben is a vételár
nem lehet magasabb 28 milliónál,
egyéb dunántúli településeken pedig
18 millió forintnál.

További részletekről a csalad.hu-n
tájékozódhatnak. 

Akik például eddig panel-
vásárlásban gondolkodtak,
valószínûleg az új építésû
téglalakásokat választják
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Mit válaszol a szociológus férfi,
és mit a kineziológus nő, ha
ugyanazt a kérdést tesszük fel
nekik a nemek funkcióiról? Az
interjúkban mindössze két kér-
dés ugyanaz, egyébként hagy-
tuk, hogy úgy kanyarodjon a be-
szélgetés, ahogy ők szeretnék:
férfiasan és nőiesen, szabadon.

Dr. Bugovics Zoltán
szociológus, egyetemi docens

Szabad a 21. században funkció-
kat társítani a nemekhez? 

Posztmodernnek nevezett társada-
lomban élünk, a vélemény szabad és
a döntés is, például, hogy ki vállal gye-
reket és ki nem. Ugyanakkor meg kell
jegyezni a magyar termékenységi ráta
kapcsán, ha a fiataloktól megkérdez-
zük – mindegy, melyik nemet – hány
utódot szeretnének, kiderül: jóval ma-
gasabb vágyaik vannak, mint amit ké-
sőbb megvalósítanak. Tehát van a tar-
solyban valami plusz, több gyerek is
születhetne, de mégis Európa végén
kullogunk. A vágyak és a valóság kö-
zött nagy az eltérés. De ez nem új je-
lenség, Magyarországon 70 éve ala-
csony a szülési kedv. Az eddigi erőtel-
jes állami beavatkozásoknak pedig
volt haszna, de utána több kára lett. 

Máshol is így megy?
Nem, ha a brit adatokat nézzük, a

nők több mint egyharmada azt mondja,
nem akar gyereket. Ugyanakkor az el-
múlt húsz év magyar adatait összeha-
sonlítva látjuk, a 90-es évek közepén a
nők felének volt gyereke, és huszon-
éves kor elejére volt tehető a szülés, ma
ez bőven a 30-as évek közepén van. A
nők gyerek nem vál-
lalási tendenciája hi-
hetetlenül felkúszott.
Ez egyébként telje-
sen nyugat-európai
tendencia.

És ez nyilván
nem csak a nőkön
múlik...

Ezt nem lehet nemekre testálni.
Ha megnézünk egy skandináv társa-
dalmat, például a svédeket, jóval na-
gyobb arányban vállalnak főként dip-
lomás nők egyedüliként gyermeket,
mert társadalmi, politikai biztonsá-
got éreznek, ami Magyarországon
hiányzik.

Ha a társadalmat nézzük: milyen
tradíciók élnek, mik azok a szerepek,
amiket még ma is a nemeknek tulaj-
donítanak?

A magyar erősen tradicionális tár-
sadalom, de ez visszaüthet. Túl sok
anyagi terhet testál a férfira, és túlzot-
tan tradicionális elvárásokat a nőre.
Holott a mai társadalmi viselkedés, a
globális tendencia nem ez. Látunk
egy avítt elvárásrendszert, ami köszö-
nő viszonyban sincs a valós társadal-
mi, gazdasági körülményekkel.

Ismerünk jó gyakorlatokat?
Ott van például Franciaország vagy

Írország, ahol a teljes termékenységi
ráta 2 feletti, míg Magyarországon
1,29 körüli. Ez azt jelenti, hogy évente
30 ezer fővel csökkenünk, és ez egyre
több lesz. A britek is 2 körül járnak, te-
hát az sem teljesen igaz, hogy a nyu-
gat-európai tendenciák nemzetrom-
boló hatásúak. Az a különbség, hogy
ott a fiatalok egy része abszolút nem
vállal gyereket, aki igen, az viszont so-
kat, illetve a születési rátát feltolja a
magas bevándorlási arányszám. Ma-
gyarországon pedig mindenki akar
gyereket, mégis kevés születik meg.

Ha a munkaerőpiacot nézzük: nő
és férfi egyenlő esélyekkel indul?

Nem, a nők hátrányban vannak sok
tekintetben. Ha van gyereke azért, ha
még nincs, de szeretne, akkor pedig
azért. Nem indulnak egyenlő esélyek-
kel ugyanabban a végzettségi kategó-
riában és jövedelemszerzés szem-
pontjából sem. Ez nem csak magyar
probléma, vannak azonban társadal-
mak, amik felismerték, hogy a nők
magasabb pozícióra juttatása gazda-
ságilag is jövedelmező. A női vezetők
másképp gondolkodnak, mint a férfi-
ak. Egy nő egyenjogú társ, például az
én szakmámban nők nélkül feleennyi

kutatási eredmény lenne. Egy nő
ugyanannyit tesz hozzá bármihez,
mint egy férfi, nem kérdőjelezhető
meg a gazdasági, társadalmi hasznuk.
A széchenyis diákoknak is több mint
fele nő, a tipikus férfiszakokon is egy-
re többen tanulnak. És az, hogy a nők
magasabb pozícióba kerülnek, nem

jelent születésszám-csökkenést.
Viszont bölcsődét és bébiszittert

valószínűsít.
Nyilván, a mai világban nem lehet

megkerülni, hogy más vigyázzon a gye-
rekre, ha a karrier is számít. Kedvenc pél-
dám: megkérdezek egy általános iskolás
lányt és fiút, hogy mi a fontos? Azt vála-
szolja, amit a szüleitől hall: tanulj szorgal-
masan! Középiskolában szintén. Aztán
továbbtanulásnál is teljesíts jól, képezd
magad. Diploma után mit mondanak a
férfinak? Alapíts családot és dolgozz ke-
ményen! És mit mondanak a nőnek?
Szüljél! Ez is a tradicionalitás csapdája.

Hová vezet ez a paradox helyzet?
Aszerint fognak viselkedni, amire

szocializálják őket. Ha 23 éves koráig
azt várta a társadalom, hogy teljesít-
sen, nem fog hirtelen tradicionális
anyává válni. Meg lehet oldani,
de a többség kitolja a gye-
rekvállalást. Egy másik je-
lenség pedig: élménytár-
sadalomban élünk. Fel-
mérések igazolják, hogy
a karrierépítés miatt toló-
dik ki a szülés, más elem-
zések viszont azt mutatják,
hogy ez nem teljesen igaz.
Azért tolódik ki, mert még
„élni” akar a nő és 30-35-
40 évesen szülni. Az él-
ménytársadalom kultúr-
ája azt mondja, hogy
valósítsd meg ön-
magad! A poszt-
modern társada-
lom viszont ez-
zel nem tud mit
kezdeni. Hiába
adnak ingyen la-
kást. Másik
probléma, ha
most nagyon
megugrana a
s z ü l e t é s s z á m ,
mostantól 25 év
múlva lenne a
munkaerőpiacon
haszna. Ebbe az ál-
lamkassza is bele-
roppanna. Hiszen az
időseket és a fiatalo-
kat is óriási tömeg-
ben el kellene tar-
tani. A Családok
Otthonteremté-
si Kedvezmé-
nyével a kor-
mány célja,
hogy a 1,3-as

kamikáze zuhanás megálljon és leg-
alább 1,5 körül legyen a születésszám. 

Hogy néz ki ma a családon belüli
munkamegosztás?

Az a kép, hogy a férfi sörözik és
meccset néz, a nő pedig takarít, nem
sztereotípia sajnos. De minél maga-
sabb iskolázottságú valaki, és minél fi-
atalabb, annál inkább jellemző a mun-
kamegosztás. Teljesen természetes,
ha a férfinak van ideje, akkor ő fog el-
mosogatni és felporszívózni. Magyar-
országon a magas iskolázottságúak
aránya össztársadalmi szinten 20 szá-
zalék alatt van. Viszont, ha a 40 év alat-
tiakat nézünk, jóval magasabb a dip-
lomások aránya. Szóval még egy em-
beröltő, hogy megváltozzon a tradici-
onális beállítottság. 

A teremtés koronái
Mit akar a nô, és mit akar a férfi?

A magyarok többsége
alapvetôen értéknek
tekinti a családot
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakör betöltésére:

gépi forgácsoló
Feltétel: 
• szakmunkás-bizonyítvány,
• egyetemes forgácsológépeken 

szerzett gyakorlat

Előnyt jelent:
• 3324. szerinti vezetőüléses

targoncavezetői jogosítvány

Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő:
2016. január 22.

Fényképes szakmai önéletrajzát
a következŐ címre várjuk: 
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály
9024 GyŐr, Orgona utca 10., 
vagy munkaugy@gyorszol.hu. 
A borítékra kérjük, írja rá, illetve 
az e-mail tárgyában tüntesse fel 
a „gépi forgácsoló” jeligét.

Szembe megy a természettel az
a nő, aki nem szeretne gyermeket?

Az nem probléma, hogy vannak,
akik nem vállalnak gyereket, hiszen le-
hetnek alternatív szexuális beállított-
ságúak, vagy egyszerűen nem szeret-
nének, vagy a szakmájukban akarják
kiélni magukat. Gyermektelen művé-
szeket, tudósokat lehetne sorolni, akik
rengeteget adtak a világnak. Bűnö-
sek? Nyilvánvalóan nem. Nem igazsá-
gos ítélkezni. Aki gyereket akar vállal-
ni, az miért nem teszi meg? Ez a fő
kérdés. Sokan ideológiailag közelíte-
nek, de a fő probléma gazdasági: ki
fog dolgozni? Nyugdíjjárulékot fizetni,
hogy a hatalmas nyugdíjas tömeget
eltartsuk? Ma is rossz a helyzet, 10 év-
re kivetítve pedig félmillió fős munka-
erőhiány valószínűsíthető. 

Jónás Mónika kineziológus,
csoportterapeuta

Szabad a 21. században funkció-
kat társítani a nemekhez?

A szabadságot nem szabad megkér-
dőjelezni, különben nem lehetünk azok,
amivé igazán szeretnénk válni. Ne akar-
junk semmilyen társadalmi elvárásnak
megfelelni, mert akkor bezárjuk magun-
kat. Férfinak és nőnek is megvannak az
alaptermészetéből adódó minőségei: a
férfi az erő, a bátorság, a határozottság. A
nő a finomság, a lágyság, a gondosko-
dás és a befogadás. Fontos, hogy az alap-
természetünkből legyünk önmagunk, ne
pedig a szerepek felborításával. A férfinak
fontos, hogy érezze a felelősséget, gon-
doskodást, hogy ő védelmezi a nőt, eb-
ben persze benne van az is, hogy megad

neki mindent. Más kérdés, hogy a
férfi észreveszi-e, hogy a társának

mire van szüksége, s elég hatá-
rozott-e ahhoz, hogy ne okoz-
zon kisebbségi komplexust szá-
mára a nő sikere.

Például, ha egy nő vezető
pozícióban dolgozik. Hiszen at-

tól még lehet lágy és érzékeny.
Kérdés, miként éli meg a vezetői

szerepet: keményen vagy érzéssel.
Egy nőnél is fontos a határozottság,
a kiállás önmagáért, de nem mind-

egy, hogy a vezetői ülésre beviszi-e
a kedvességet, például olyan

egyszerű megnyilvánulások-
kal, mint a mosoly.

Hol csúsznak el a szere-
pek a párkapcsolatok-
ban?

Két alappillére van a
problémáknak: az egyik a
kommunikáció félresiklása,
a férfi kerüli a konfliktust, a
nő viszont beszélne, a má-

sik pedig a szexualitás –
szintén az alaptermészetből

fakadó különbözőségek miatt.
Az egyik gond, ha a nő nem ter-

mészetesen befogadó, hanem
irányítani próbál. Amikor meg-
szokássá válik a kapcsolat, illet-
ve az alapvető szerepek is el-
csúsznak. Például, hogy meg-
engedi-e a férfinak, hogy elcsá-
bítsa? Apróságoknak tűnnek, de
egy hosszú távú kapcsolatban
nagyon fontos, hogy a szexuali-

tás megmaradjon. Akkor lehe-
tek nőként igazán biztonság-

ban, ha meg tudom tartani
a gyengédséget a férfi mel-

lett, mert neki így leszek én a nő. Attól
ő még sok más nőt meg fog nézni, kí-
vánni, de ezt is el kell fogadnunk.

És amit a férfinak lehet, azt a nő-
nek nem?

De, ez működik a nőnél is, csak
más minőségben. Veszélyes, mert ha
bekerül a terébe más, megjelennek az
érzelmek, sokkal nagyobb esély van
arra, hogy a kapcsolatban a felek el-
kezdenek távolodni egymástól. Ellen-
ben egy harmadik megjelenését a fér-
fiak sokkal lazábban kezelik.

Hogyan lehet visszatalálni ezek-
hez a minőségekhez?

Minden nő legnagyobb problémá-
ja az önelfogadás. Az önszeretet meg-
élése, hogy képes legyek felfedezni a
saját szépségeimet. A legapróbb tulaj-
donságokat felfedezni magamban. Ki-
emelni, amivel másoknak örömet oko-
zok. Fontos, hogy olyan környezetben
legyek, ahol tisztán látnak engem és
nem kell a tulajdonságaimmal ütköző
szerepeket felvennem. 

Szembe megy a természettel az
a nő, aki nem szeretne gyermeket?

Egyrészt azt gondolom, hogy minden
nőben ott az anyaság, mert természe-
tünknél fogva mi vagyunk a gondosko-
dók. Mi adunk életet. De ezt megélhetjük
más minőségekben is. A párkapcsolat-
ban is, hiszen egy férfi valamilyen szinten
az anyát is keresi a nőben. Vagy a mun-
kában, hiszen a nőnek nem az a dolga,
hogy csak gyerekeket szüljön és otthon
legyen, hiszen csodálatos képességeink
vannak, amire szüksége van a világnak.
Mi van, ha egy nő akkor teljesen boldog,
ha dolgozik és napi egy órája jut a gyere-
keire? Akkor ő rossz anya? Ezt mindenki-
nek saját magának kell éreznie.

Az rendben van, hogy a párkapcso-
latban is az anyaságot éli meg a nő?

Igen, csak nem mindegy, milyen szá-
zalékban, és sajnos jellemző, hogy na-
gyobb súlyban ez van, főleg gyermek-
születés után, amikor anyának és apá-
nak kezdik egymást hívni, amivel a leg-
főbb minőséget teszik ki a párkapcso-
latból. A tüzet. A szenvedélyt. Szükség
lenne olyan új párkapcsolati mintára,
ahol szabadabban tudnak nők és férfiak
együtt élni. A legtöbb házasság ugyanis
monoton unalomba ütközik. Nagy rész-
ben ez a mai valóság. Elsősorban azért,
mert csak egymásra fókuszálnak, szűk
térbe kerülnek. Nem töltődnek fel egye-
dül vagy barátokkal. Ha elfojtom ma-
gam és a vágyaimat, ha bezárjuk egy-
mást, akkor kimerülök és a párkapcso-
latom sem működhet.
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A téli idôszakban
KÜLÖNÖSEN FONTOS
szervezetünk védelme

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.

Vitamindús új évet kínálunk!

szerző: proics lilla – gy. p.
fotó: takács attila

Az Orlai Produkció a Vaskakas
Művészeti Központban vendég-
szerepel a Mindent Éváról című
előadással, január 22-én este. A
főszereplővel, Hernádi Judittal
beszélgettünk. 

A Mindent Éváról című előadásban
különféle területeken – a művész-
színháztól a szórakoztató színházig
– dolgozó színészek kerültek össze.
A végeredmény egy mainstream,
minőségi bulvárprodukció, amiben
szemmel láthatóan mindannyian ta-
láltak kihívást.

Én színház és színház közt nem lá-
tok ilyen kategorikus különbségeket.
A sznob színház is mainstream, amit
művészszínháznak szokás nevezni, és
amit egyébként magam is inkább né-
zek, mert engem például az jobban
szórakoztat. Nincs nagy különbség az
előadások közt, ugyanis a közönséget
ki kell szolgálni, miközben amennyire
csak lehet, arra kell tanítani, hogy él-
vezze azt, ha gondolkodhat. Mindkét
emlegetett színházi közegben dolgoz-
tam, egyik sem könnyebb, mint a má-
sik. Aki bulvárt is tud játszani, az sajá-
tos módon másképp hat mondjuk egy
független, vagy jobb híján művészi-
nek nevezett produkcióban, mert ön-
maga mást jelent – a bulvár ugyanis
sokkal több embert ér el.

Mindent Éváról
Hernádi Judit Gyôrben lép fel

A darabban egy fiatalságából ki-
felé tartó színésznőről van szó, illet-
ve arról, hogy ez miként fájdalmas
és problematikus, miközben önről a
tizennyolcadik sorból is látszik,
hogy nincs ezzel baja.

Ezt nem én találtam ki, ez a szere-
pem, amit egyébként valóban nem
esik nehezemre eljátszani. Ez a nő tud-
ja, hogy öregszik, és kész. 

Rengetegféle visszajelzést kap
egy színész, amit érzékenyen fogad,
hiszen ő saját magából dolgozik. Ezt
így vagy úgy, megtanulja kezelni. De
honnan tudja, hogy végül is adott
esetben milyen volt?

A színész pontosan tudja, hogy mi-
lyen volt. Van ugyanis a komfortzóná-

ja, amiből próbaidőszak
alatt ki kell jönnie. Akkor
tud bekerülni valami új
minőség, és akkor lehet
megszabadulni bevált,
régi, elhasznált dolgok-
tól. A bemutatóra pedig
vissza kell a komfortos
önazonosságába talál-
nia – ami persze egy ki-
csit másmilyen, mint
előtte volt –, különben
nem tud jól dolgozni.
Mindez elsősorban tu-
datos munka. A színpa-
don aztán elő kell tudni
állítani azt a feszültsé-
get, ami rendkívül labilis
állapot, de a próbaidő-
szakban ezért is dolgo-
zunk annyit, hogy aztán
az előadásokon ez sike-
rülhessen.

Milyen volt ennek az
előadásnak a próba-
időszaka? Mi volt a ne-
hézsége?

Mindenkinek más. Nekem Réka
(Pelsőczy Réka az előadás rendezője)
türelmetlensége volt a legnehezebb
– akivel persze kifejezetten szeretek
dolgozni, és úgy néz ki, a jövőben is
fogunk –, ezért néha nagyon tudtam
kínlódni, de ez minőségi szenvedés
volt. Ő egyébként elsősorban magá-
val türelmetlen, és ezt vetíti ki ránk is.
Ez azért volt nehéz, mert én is türel-
metlen vagyok – egyébként más-
képp, más miatt vagyunk türelmetle-
nek. Ami pedig nagyon izgalmas,
hogy folyamatosan alakul az előadás
– ez máskor is jellemző, hiszen addig
élő az anyaga, amíg alkalmanként is
hoz valami újat. És amíg a színész ké-
pes ezen dolgozni, az előadásnak
lesz ereje, tétje.
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A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába

targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára
• (3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása
• Betárolás, kitárolás
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt
• Cafetéria rendszer

Gyakorlattal nem rendelkezô targoncavezetôk
jelentkezését is várjuk!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu
Érd.: 96/900-174.

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános végzettség
• Logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat elôny
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

Fôbb feladatok:
• Göngyölegkezelés
• Göngyölegtisztítás (papírhulladék eltávolítása)
• Göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt
• Cafetéria rendszer

Gyakorlattal nem rendelkezô targoncavezetôk
jelentkezését is várjuk!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu
Érd.: 96/900-174.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kovács Katalin mosolyog ránk a Győri Fil-
harmonikus Zenekar plakátjairól, a hölgy
az együttes fuvola szólamvezetője. 2014-
ben elnyerte a Győri Taps-díjat, melyet az
évad legkedveltebb zenészének ítél oda a
közönség. Tudását a zeneművészeti szak-
középiskola növendékeinek adja tovább. Is-
merkedjünk meg a tehetséges művésszel.

Bár győri származású, egy időre elsodorta az élet
a városból.

Győrben születtem, a zeneművészeti szakközép-
iskola elvégzése után kerültem Pécsre főiskolára,
majd Grazban folytattam tanulmányaimat. Két év
kétlaki élet következett Graz és Szombathely között,
ahol a szimfonikus zenekarhoz szerződtem, utána
pedig a fővárosban dolgoztam. Hét éve tértem ha-
za, azóta vagyok a győri filharmonikusoknál.

Térjünk vissza a kezdetekhez. Honnan jött a
zene szeretete? 

Érdekes, a családomban nincs muzsikus, de ze-
nét kedvelő közegben nőttem fel. Viszonylag későn,
tízévesen, gyakorlatilag véletlenül kezdtem el a ze-
nével foglalkozni.

Véletlenül?
A Zalka Máté, mai Kölcsey-iskolába jártam, ami-

kor ötödikben Kranzl Henrik énektanár „kincsecs-
két” keresett a diákok között. Engem választott, azt
mondta, van érzékem a zenéhez.  

Gyerekként a hangszerek közül miért a fuvolát
választotta?

Nem én választottam. Az iskolai fúvószenekar-
nak éppen nem volt fuvolistája, így a tanár úr java-
solta, hogy fuvolázzak. Akkor azt sem tudtam, me-
lyik az a hangszer. Annak idején még fából készítet-
ték a fuvolát, ma viszont a mesterhangszerek egye-
diek, gondos kezek munkája által születnek meg, el-
sősorban ezüstből, aranyból, illetve ezek ötvözetei-
ből. Ilyen az én jelenlegi hangszerem is, amely egy
amerikai mester munkája, nemes hangja van.
Egyébként mindegyik hangszer máshogy szólal

KULTÚRA HIRDETÉS

Arany hangszeren játszik 
a filharmonikusok fuvolistája

meg, attól függően, miből készül és persze, hogy ki
játszik rajta!

Milyen adottságok kellenek ahhoz, hogy egy
gyermek elkezdjen fuvolázni? 

Van néhány anatómiai feltétel, például a nagyon
vastag ajkak nem ideálisak fuvolához, valamint sza-
bályos fogazat is szükséges. Természetesen legyen
hallása és zenei irányultsága a gyermeknek, de
ezek fejleszthetők.

Van utánpótlás? Mennyire népszerű a fuvola? 
A fúvós hangszerek közül ez a legnépszerűbb.

Ennek oka, hogy hamar, akár néhány hét alatt is
szép dallamokat, gyermekdalokat tudnak megszó-
laltatni a hangszerből a növendékek. Utánpótlásból
nincs hiány, de elnőiesedett a hangszer. A fiúk
egyébként másképp fuvoláznak, mint a lányok, bát-
rabbak, technikásabbak, vehemensebbek. Míg a lá-
nyok finomak, lágyak, egyszóval nőiesek.

Mi volt a legnagyobb élménye eddigi pályafu-
tása során? 

A Mahler Zenekar évente 12 európai városban
tart meghallgatást, ahová egyik évben beválogat-
tak, így másfél hónapig turnézhattam Európa-szer-
te neves karmesterekkel, remek darabokkal, nagy-
szerű muzsikusokkal. Óriási élmény volt. 

Rengeteg darabot eljátszott már, melyik volt a
legkedvesebb? 

Imádom Verdi Requiemjét, szeretem az operákat,
Brahms szimfóniáit, Rahmanyinov zongoraversenyét.
Pénteken Mahler IV. szimfóniáját játsszuk, a lassú tétel
nagyon csodálatos, most épp ez a kedvenc. 

Milyen feladatok várnak Önre idén? 
Már előre készülök a márciusi koncertre, ahol a

kortárs szerző, Madarász Iván Fuvolaversenyét fo-
gom vonós kísérettel eljátszani. Számomra ez azért
különleges, mert modern zenét ritkán játszom, ez
nagy kihívás elé állít. 

Vágyik valamelyik darabra, amelyet még nem
játszhatott el? 

Mindig a legközelebbi koncertre összpontosítok,
de nagy álmom Puccini Bohémélet című művében
fuvolázni. Imádom ezt az operát. 

Mit hallgat otthon szabadidejében?
Ilyenkor leginkább a csendet szeretem.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

IN DER FRAUENBASKETBALL-LI-
GA messen sich die Mannschaften
CMB CARGO UNI Győr und Zalaeger-
szeg am 9. Januar um 18 Uhr in der
Universitätssporthalle.

Am 9. Januar um 16 Uhr findet für alle
Handballfans die Begegnung in der
Championsleague GYŐRI AUDI ETO
KC GEGEN PODGORICA in der Au-
di Arena statt. 

BEIM ENGELSSPAZIERGANG
besteht für alle Interessierten Gele-
genheit gute bekannte und auch
weniger bekannte Schauplätze der
Innenstadt einzutauchen, dies am
09. Januar um 9:30 Uhr in Beglei-
tung eines Tourenleiters. Die Be-
sonderheit des Spaziergangs ist
der Besuch der Makovecs-Kapelle.
Treffpunkt: am Eingang des Győrer
Nationaltheaters.

AM KONZERT MAHLERS VIERTENdes Győrer Philharmonie Orchesters können alle diejenigen teilnehmen,
die am 08. Januar um 19 Uhr den Richter-Saal besuchen. In einer Aufführung des Sándor János Konzertabo-
nements erklingt das Konzertstück für ungarische Volksinstrumente und Orchester von Dubrovay L. sowie, G.
Mahler: IV. Symphonie in G-Dur. Es dirigiert: Alastair Willis, unter Mitwirkung von: Miksch Adrienn – Gesang.

KULTURELLE STREIFZUG MIT
DEM MOTTO „BALIN” – eine
Vorstellung von Csurák Erzsébet
am 14. Januar um 17 Uhr im Ester-
házy-Palast.

„AMERIKA” – das Konzert, am 15. Januar um 19 Uhr
im Richter Saal. Das Győrer Philharmonie Orchester
wird dirigiert von Rácz Márton, es wirkt mit am Klavier:
Oravecz György. 

FEKETE IBO-
LYAS 2015
ent st andene
Spielfilm „Mei-
ne Mutter und
andere flüch-
tende Wahn-
sinnige” gibt es
am 10. Januar
um 16 Uhr und
um 18:30 Uhr
Rómer Ház zu
sehen.
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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!

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

JÉGTÖRŐVEL AZ ÉSZAKI-SARKON címmel, dr.
Szilágyi György tart vetítéses előadást január 13-án
17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross út
4.). „Innen bármelyik irányba
elindulhatunk, akkor is dél fe-
lé megyünk!" A programra a
belépés ingyenes.

„A PILLANAT VARÁ-
ZSA” címmel csoportos
fotókiállítás nyílik január
14-én 17 órakor a Marcal
étteremben. A kiállító győri
alkotó fotósok: Csapó Ba-
lázs, Csere Adrienn, Ger-
gely Gábor, Laukó Tünde,
Száva István és Zsoldos
Lászlóné. 

MAHLER 4. – a Győri Filharmo-
nikus Zenekar koncertjén vehet-
nek részt mindazok, akik elláto-
gatnak január 8-án 19 órakor a
Richter Terembe. A Sándor Já-
nos-hangversenybérlet előadá-
sán felcsendül Dubrovay L. ver-
senyműve magyar népi hangsze-
rekre és zenekarra, valamint G.
Mahler: IV. (G-dúr) szimfóniája.
Vezényel: Alastair Willis, közremű-
ködik: Miksch Adrienn – ének.

KALANDOZZUNK
BALIN CSURÁK ER-
ZSÉBETTEL. A kultú-
rális  előadására ja-
nuár 14-én 17 óra-
kor kezdődik az
Esterházy-palo-
tában (Király u.
17.).

ANGYALSÉTA során a Belváros jól
ismert vagy kevésbé ismert helyszí-
nein barangolhatnak az érdeklődők
idegenvezető irányításával január 9-
én 9.30 órától. A séta különlegessé-
ge, a Makovecz-kápolna látogatása.
Találkozási pont: a Győri Nemzeti
Színház bejárata.

A NAGY MÚZEUM című  dokumentumfilmet
nézhetik meg az érdeklődők Johannes Holzhau-
sen  rendezésében január 12-én 17 órakor a Ró-
mer Házban (Teleki László u. 21.). Vendég: Sza-
badvári Attila grafikus művész, kiállításkivitelező.

ALINA NELEGA – RUDOLF HESS TÍZPA-
RANCSOLATA című darab áll a Menház Szín-
pad műsorán január 13-án. A dráma címszere-
pét játszó Harsányi Attila „nem kap jelenetről
jelentre más maszk után. Rudolf Hessként él
együtt a figurával, szenved, néz le ránk fen-
sőbbségesen”. Január 14-én pedig Parti Nagy
Lajos – Ibusár monodrámáját láthatja a Men-
ház Színpad közönsége.

FEKETE IBOLYA ANYÁM ÉS
MÁS FUTÓBOLONDOK A
CSALÁDBÓL című, 2015-ben
készült játékfilmet nézhetik meg
az érdeklődők január 10-én 16 és
18.30 órakor a Rómer Házban
(Teleki László u. 21.).

„CSODAKUTYA” Meseműhely foglalkozásra várják az 5–
10 éves korú gyermekeket hétfőnként 17 órakor az Újvárosi
Művelődési Házban.

OSZVALD MARIKÁVAL ÉS BARÁTAIVAL, egy fergete-
ges újévi operettgálán vehetnek részt mindazok, akik elláto-
gatnak január 10-én a Vaskakas Művészeti Központba. Az
előadások 15 és 19 órakor kezdődnek.

A BOB ÉS BOBEK
előadást nézhetik meg a
kicsik a Vaskakas Báb-
színházban január 10-
én 11 órakor. Az előadás
előtt 10 órától vasárnapi
hangoló játékok várják a
gyerekeket.

HOGYAN BÁNJUNK A HIPERAKTÍV GYER-
MEKEKKEL ÉS HOGYAN KEZELJÜK A
STRESSZT SERDÜLŐKORBAN? Ezekre a kér-
désekre is választ kaphatnak, ha elmennek a „Peda-
gógiai Kávéház” rendezvényére január 13-án 17
órakor a Kossuth Lajos Általános Iskola Könyvtárá-
ba. Az előadás felhívja a figyelmet az önismeret sze-
repére, ami minden kamasznak fontos a további
életút vonatkozásban.

AMERIKA. A Győri Filharmonikus Zenekar
koncertjét hallgathatják meg a zenekedvelők
január 15-én 19 órai kezdettel a Richter Terem-
ben. A zenekart Rácz Márton vezényli, közre-
működik Oravecz György zongorán. 
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AShaolin szentélyek ismeretlen és mágikus vilá-
gát bemutató  előadás először MAGYAROR-
SZÁGON és ezúttal Győrben is.

Feltárul a legendás harci szerzetesek mágikus ere-
jének titka, melyet még egyetlen seregnek sem sikerült
legyőznie. Nem túlzás, ha azt írjuk, hogy évezredek óta
kutatjuk és keressük, hogy vajon minek köszönhető az,
hogy létezik egy olyan kultúra, egy olyan misztikus erő,
egy olyan tőlünk távol álló megfoghatatlan energia,
amelyet mi magunk nem tudunk irányítani.                 

A Shaolin Kung Fu legendás szerzetesei – több
mint 1500 éve ők az energetika kizárólagos meste-
rei.

Végre bepillantást nyerhetünk, egy rejtelmes,
misztikus dologba, végre nekünk is megmutatják
azt, hogy kellő odafigyeléssel, gyakorlással és kon-
centrálással mi mindenre képes az emberi test és a
szellem.

A SONG SHAN hegy közelében lévő kolostoruk-
ban a zen buddhizmus követői a legmagasabb szin-
ten űzik testgyakorlataikat.

A csi – vagyis az emberi testen belüli energia-
áramlás – akadályozható, illetve stimulálható medi-
tációval és légzéstechnikával, így válhatnak a szerze-
tesek immunissá a fájdalommal vagy sérüléssel
szemben rövid időre, illetve használhatják a csi áram-
lását a gyógyulás elősegítésére.  

A bemutató a legmagasabb szintű légzés- és
harctechnikai gyakorlatokból áll, melyet egy 16 tagú
szerzetesekből és mesterekből álló csoport mutat
be a templom 75 éves mesterének és egy shamisok-
ból (fiatal szerzetes) álló csoport vezetésével.

A közönség két órában betekintést nyerhet a kínai
filozófia titkos világába, a mítoszokba, és megismerked-
het a zen buddhizmus bölcsességével, valamint a csi
fantasztikus testgyakorlataival, mely maga a test saját
energiája. 

A szerzetesek erőteljes képekben és jelenetekben
mutatják be Kung Fu- és Csi Kung-tudományukat.

A közönséget interaktívan bevonják a bemutató-
ba, mely egy garantáltan új betekintést nyújt a kínai
szerzetesek világába, és innovatív módon érzékelteti
misztikus energiájukat.

A föld és az ég energiája bennük egyesült: SHA-
OLIN WARRIORS. A győri nézők csak két előadás al-
kalmával láthatják 2016. 02. 21-én 15 és 19 órai kez-
dettel a Győri Nemzeti Színházban. Jegyek a helyszí-
nen, a Győr + Média Baross úti Pavilonjában és a
www.jegy.hu oldalon kaphatók.



Ritka rovarpreparátumokat látha-
tunk első blokkunkban. Különleges
lepkék és kabócák, sáskák, orrszarvú-
bogarak egy Budapest környéki gyűj-
teményben. Nagy Balázs gyermekko-
ra óta megszállottja a különleges ro-
varok gyűjtésének és manapság a
preparálásának is. Amerre a szem el-
lát a lakásban, bámulatos lepkék és
hatalmas kabócagyűjtemény. Egzoti-
kus országokból kapja a külön-
böző rovarokat hobbi-
jához. Természe-
tesen itt is
vannak rit-
ka és vé-

dett álla -
tok, amiket
nem lehet im-
portálni. Fóliázva,
védett csomago-
lásban érkeznek ezek a
különlegességek. A sérült példányok
szárnyából manapság már különböző
ékszereket is készít. Szebbnél szebb
pillangók amerre a szem ellát. Nem ri-
ad vissza azonban a különleges pó-
koktól, százlábúaktól sem. A skorpiók
valóságos falkáját pillantom meg egy
még preparálásra váró dobozban. Ha-
talmas orrszarvú- és rinocéroszboga-
rak minden mennyiségben. Alig tudok
választani, hogy melyik képet tegye
be tördelőnk az e heti Zooo+ mellékle-
tünkbe! Akit érdekel a téma, a Győr+
TV februári adásában megtekintheti
riportunkat is. 
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Új év, új témák

A következő oldalakon szó esik még a Cicatartás ABC-jéről 
és a lovak téli gondozásáról. Kérem, tartsanak velünk!   Zooo+ 2016-ban is a Győr+ újságban, 

a Győr+ TV-ben és rádióban, valamint a youtube-on. Jó szórakozást kívánunk!



Kedves cicatartó olvasóinknak szeretnénk ked-
veskedni az alábbi sorokkal. Néhány praktikus ta-
nács cicáink tartásával kapcsolatban. Tisztáznunk
kell elsősorban azt, hogy milyen tartási körülmé-
nyek azok, amelyek praktikusak számunkra, és há-
ziállatunk is meg tudja tartani egészségét, fizikai
kondícióját és szellemi frissességét. Az erdei macs-
kákat viszonylag rövid ideje háziasították, ezért
könnyen visszavadulnak, ha hagyjuk őket. Az erdei
macskák magányos, terü-
letvédő állatok. Ál-

talában csak kölyökkorukban
és a szaporodás időszaká-
ban találkoznak fajtársaikkal.
A társas viselkedés formáit
kölyökkorban sajátítják el.
Ezért viszonylag könnyen tart-
hatók lakásban egyedül. Fon-
tos azonban, hogy környezetü-
ket folyamatosan felügyeletük
alatt tarthassák. Jó, ha kilátnak az
ablakon, és ne akadályozzuk őket
abban sem, hogy területüket körbejár-
hassák. Három különböző típusú tartá-
suk ismert hazánkban. Az első és legis-
mertebb forma a ház körüli tartás. Ilyenkor
cicánknak ételt és italt kell folyamatosan bizto-
sítanunk, valamint egészségügyi ellátást. Télen is
fagymentes vizet, jó minőségű házi eleséget vagy

tápot az évszaktól függően. Elengedhetetlen a vak-
cinázásuk különféle megbetegedésekkel szemben,
valamint a veszettség ellen is oltatnunk kell őket.
Kell még féregteleníteni, és a különböző káros rova-
rokkal szemben is védetté tehetjük őket speciális ál-
latgyógyászati készítményekkel. Ha sérülést látunk
rajtuk, azt azonnal el kell látni. Mindenképpen aján-
lom a kasztráltatásukat, és ezek a tennivalók érvé-
nyesek a két másik tartási módra is. Tartsuk szem
előtt, hogy a megelőzés mindig fokozott figyelmet

igényel, mert az egyes problémák gyógykeze-
lése nehézkes, drága és kimenetelük is

kétséges lehet. A következő tartási
mód a vegyes. A részben a ház-

ban, részben pedig a sza-
badban forma. Ilyenkor a

legjobb megoldás cica-
ajtót tetetnünk a bejá-

ratra, és így szaba-

don közlekedhet,
illetve télen bejö-
het, ha fázik. Van
ennek a módszer-
nek egy korlátozott
változata is, amikor
a cica az előszobába
bejöhet, vagy a fel-
ügyeletünk mellett a la-
kás többi részébe is, azon-
ban az előszobában mindig jó
étel, friss és szobameleg víz, vala-
mint temperált hőmérséklet fogadja
még a téli időszakban is. Ez a kettő
tartási mód vidéki környezetben ajánlott, vi-
szont a városi életmód nagyon sok veszélyt rejt ma-
gában a cica számára. A harmadik módszer a tisz-
tán lakásban tartás. Ilyenkor nincs kontaktus más
cicákkal és különféle külső veszélyforrásokkal. A
benti tartás egyéb problémákat vet fel úgy az állat,

mint az állattartó részéről. Természete-
sen azt is tudnunk kell,

hogy a cicák élet-
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Hobbicicatartók ABC-je

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese keresse havi műsorunkat a G



tokat lehet kasztráltatni. Minél előbb végeztetjük el
ezt a műtétet, annál több bosszúságtól kímélhetjük
meg magunkat! Igaz ez a kandúrokra is, hiszen ivar -
érettségük elérkeztével vizeletük szaga némely
esetben elviselhetetlen. Kedvenceink természete-
sen nagyon sok mókás és kedves perccel ajándé-
koznak meg minket, abban az esetben, ha megfe-

lelően gondoskodunk róluk!

kora kb. 15 év szabá-
lyozott körülmé-

nyek között. Hosz-
szú időn keresz-
tül leszünk fele-
lősek választott
társunkért, és
ezt soha ne fe-
ledjük! Gyerek-

nek ne vegyünk
háziállatot! A gye-

rek saját magáért
sem tud felelősséget

vállalni, nemhogy egy
másik lényért. A lakás-

ban tartott cicának szüksé-
ge van még almos edényre és

alomra is. Alapszabály, hogy min-
den egyes példányra jusson egy

almos edény. Naponta, de maximum
kétnaponta kell takarítanunk, ellenkező esetben
szagos lesz.

Egy cicát tarthatunk viszonylag problémamente-
sen, azonban több cica esetén fokozott konfliktus-
helyzetek állhatnak elő. Ideges, pörgős életű ember-
nek nem való háziállat, mert mindkét félnek bünte-
tés az együttélés. 

A keleti típusú cicák élénkebbek, míg a britek kö-
zepesen, a perzsák pedig nagyon lusták. Mindenki
a saját vérmérsékletéhez válasszon cicát. Általában,
és különösen a hölgyek szeretik minden-
féle emberi tulajdonsággal felru-
házni kedvencüket, azonban
az érzelmi típusú megköze-
lítésnél sokkal haszno-
sabb a gondos és tu-
datos foglalkozás
kedvencünkkel!
Hamis állítás az,
hogy csak
már egyszer
szült nős-
tény álla -
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Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese, várjon minket havonta
megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!
Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján! Jó szórakozást!
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A ló ugyanis
rendkívül szélsőséges
időjárási körülménye-
ket is könnyedén elvi-
sel. A fokozatos hő-
mérséklet-változást
könnyedén eltűri, vi-
szont a hirtelen lehű-
lést, főleg, ha izzadt,
már nehezebben. A
szabadban, ridegen
telelő lovak nagyon tű-
rőképesek, akár a mí-
nusz negyven fokot is ki-
bírják, viszont lovaglás után
mindenképpen le kell száríta-
nunk őket, mert izzadtan megfáz-
nak. Az istállóban tartott állatok prak-
tikusan speciális lótakaróban telel-
nek, főként a versenylovak. Fontos, hogy
ne legyen párás a levegőjük, ezért szellős, de ne huzatos istállóban teleltes-
sük őket. Régi jól bevált módszer, hogy a lovat nem kívülről, hanem belülről
kell „fűteni”. Elsősorban a táplálék összetétele inkább tolódjon el a nagyobb
mennyiségű szénaetetés irányába, erre ugyanis sokat isznak, és így nehezeb-
ben fagy be az itatójuk. Nagyon hasznos ilyenkor étolajat keverni az abrakjuk-
ba, mert a ló nagyon jól tolerálja és hasznosítja a zsiradékot. Az abrakba szintén
hasznos ilyenkor több korpát keverni élettani hatásai miatt. A sok állás hajlamosít
a kólikára, viszont a korpa és az étolaj lazítják a székletet. Érdemes enyhén folyós
pépet készíteni meleg vízzel, és ezzel abrakoltatni. Ne feledjük fagymentesíteni az
itatókat! A patkót távolítsuk el a patákról, mert a beletömődött hó megnyomhatja az ér-

Megérkezett a tél. Hideg, hófúvás, dermesztô szél. Az emberek be-
húzódnak házaikba, és napközben is kerülik a huzamosabb hi-
degben tartózkodást. És most jött el az a pillanat, ami sok ol-
vasót megdöbbent, amikor szembesül azzal, hogy a ló telje-
sen más fizikai felépítésû lény,
mint az ember.

zékeny talpi részt, ezáltal sántaságot okozva. Sokszor látjuk
lovainkat hideg vízben vagy olvadékban ácsorogni. Ki gon-

dolná, hogy ezek a bámulatos állatok képesek egyenként is fű-
teni a lábaikat olyan módon, hogy kevesebb vagy több vért ára-

moltatnak lábaikba!

ZOOO+ JANUÁR

A lovak téli gondozása
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creative chef

A világ legjobb levese
Nagy Eszter, az RTL Klub Konyhafônök 2 címû
mûsorának harmadik helyezettje egészen különleges
gasztronómiai utazásra invitál rovatában.

Sokáig hallgattam, hogy a PHO
(ejtsd: fô) a világ legjobb leve-
se. Mindig csak mosolyogtam
magamban, gondolván, hogy
óriási tévedés, hiszen a húsle-
ves a világ legjobb levese… Mi-
kor közel egy éve A Konyhafô-
nök forgatásakor majd' egy hó-
napot töltöttem Budapesten,
tudtam, hogy ezt ki kell próbál-
nom. Végignéztem az összes
PHO-zô helyet és kiválasztot-
tam a számomra legszimpatiku-
sabbat. Beléptem és azonnal
megcsapott a leves jellegzetes,
többé nem felejthetô illata. Alig
vártam, hogy megkóstoljam. Ki-
kértem a legeredetibbet (nyers
hátszín csíkokkal), nyilván a
legnagyobb méretben. 
Néztek rám furán, mondván,
hogy úgyse bírom megenni…
Minél tovább ízesítettem, minél
több dolgot tettem bele (azok
közül, amik „kötelezôen” bele
valók), annál finomabb lett, an-
nál nagyobb élmény volt enni…
Reméltem, hogy sosem fog el-
fogyni.
Azóta elismerem: valóban ez a
világ legjobb levese. Nem telik el
hónap, hogy ne fôzném meg a
családomnak… 

PHO leves – Vietnami marhahúsleves
A csillagánizst, a szegfûszeget és
a fahéjat a félbevágott hagymával
együtt szinte szenessé pirítjuk,
hozzáadjuk a marhacsontokat és
a marhaszegyet és vízzel felen-
gedve, beletéve a többi hozzáva-
lót (halszósz, só, bors, gyömbér)
lassú tûzön órákon át fôzzük.
A kész alaplevet zsírtalanítjuk és
átszûrjük. A répát lereszeljük, a fok-
hagymát szeleteljük, és ecetes,
enyhén cukros és sós lében mari-
náljuk ôket. A hátszínt mélyhûtôbe
tesszük, mert így könnyen millimé-
ter vékonyra szeletelhetô. A széles
rizstésztát forró vízben kifôzzük és
azonnal, forrón egy jó mély tányér
közepére halmozzuk. Teszünk rá a
nyers hátszínbôl, a lecsepegtetett
savanyított zöldségekbôl, jó marék-
kal a mungóbabcsírából és a friss
korianderbôl, valamint az újhagy-
mából. (Való még bele néhány le-
vél ázsiai bazsalikom, de ez elhagy-
ható.) És jön a „varázslat”. Felönt-
jük a gôzölgô, forró alaplével, mely
pillanatok alatt megfôzi a hajszálvé-
kony húsunkat. Nincs más hátra,
mint fogni egy nagy kanalat, egy
pár evôpálcát, kevés szójaszósz-
szal, lime-mal és chilivel tovább íze-
síteni és élvezni a friss és a fôtt
nászát, az ízek sokaságát, a töké-
letes teljesség élményét. Próbáljá-
tok, ki! Ígérem, imádni fogjátok!

Alapléhez: 1 db hagyma, 5 db csillagánizs, 5 db
szegfûszeg, 1 szál fahéj, 10 dkg gyömbér, 5 ek.
halszósz, pár szem bors, só, 1 kg marhacsont,
fél kg marhaszegy.

Tálaláshoz: 30 dkg széles rizstészta, 25 dkg hát-
szín (nyersen, szeletelve), mungóbabcsíra, friss
koriander, újhagyma, lime, chili, szójaszósz, sa-
vanyított zöldségek (répa, fokhagyma).

GASZTRO CREATIVE CHEF



2016. január 8.  / + / 21

Cukkinispagetti zöldteás-
szezámos szûzpecsenyével

A cukkinit (egészen a szivacsos-
magos közepéig) zöldséghámozó-
val szeleteljük, majd spagetti-
szerû csíkokra vágjuk, felhasználá-
sig jeges vízbe áztatjuk. A cukkini
szivacsos részét felaprítjuk és ke-
vés olívaolajon a reszelt fokhagy-
mával és az aprított tárkonnyal
együtt átpirítjuk, majd tejszínnel
összeforraljuk. Az így kapott már-
tást sózzuk, borsozzuk, majd ala-
posan összeturmixoljuk és kevés
lime-mal utánízesítjük. 
A szüzet felhasználás elôtt mini-
mum egy órával szobahômérsékle-
ten pihentetjük és enyhén besóz-
zuk. Forró serpenyôben csepp olív-
olaj-vaj keverékén körbesütjük, kér-
gesítjük s kb. 12-15 percre 180 fo-
kos sütôbe helyezzük.
A szezámmagokat addig szára-
zon átpirítjuk és egy sütôpapíron
kihûtjük. Ide szórjuk a zöldteaport
is (ez elhagyható). Kevés borsot
tekerünk mellé és a sütôbôl kike-
rülô húst kevés vajjal megkenve
(hogy a magok ráragadjanak) be-
lehempergetjük és szeletelés elôtt
minimum 8 percig pihentetjük.
Ezalatt a tejszínes mártást felfor-
raljuk és a lecsöpögtetett zöld-
ségspagettit 10-15 másodperc
alatt átforgatjuk benne. 

80 dkg cukkini, egy marék tár-
kony, 2 gerezd fokhagyma, 2
dl tejszín, só, bors, lime, 30
dkg szûzpecsenye, egy marék
fekete ill. fehér szezámmag,
matcha (zöldtea) por.

Házi krémes áfonyával, levendulás mézkaramellel

Egy csomag réteslap, 5 dkg ol-
vasztott vaj, 5 dkg barnacukor
4+1 tojássárgája, 4 dl tej, 10-
15 dkg cukor, egy rúd vanília,
20 dkg méz, egy ek. szárított le-
vendula, 15 dkg áfonya (2-3
lapzselatin).

A réteslapokból egyforma négyzete-
ket vágok és olvasztott vajjal megken-
ve 3-4 lapot egymásra rétegezek. A
legfelsô lap tetejét vaj helyett tojássár-
gájával kenem és barna cukorral hin-
tem meg. Az így elkészült réteslapo-
kat aranybarnára sütöm. A tejbôl, a to-
jássárgájákból és a kikapart vanília-
rúd belsejébôl sûrû krémet fôzök, fel-
oldok benne 2 darab lapzselatint és
miután kihûlt, óvatosan hozzákeverek
egy deci felvert tejszínt és az így ka-
pott krémet habzsákba töltöm, majd
hûtôbe rakom. Az elôsütött lapokra
krémet nyomok és áfonyával gazdagí-
tom. A lapokat egymásra rétegzem. A
mézet egy csepp vízen elkezdem for-
ralni mindaddig, míg nem kezd el ka-
ramellizálódni. Ekkor beleteszek egy
kevés levendulát, pótolom az elpárol-
gott vizet, és miután kihûlt, átszûröm
és cumiba töltöm. A krémes tetejét ez-
zel díszítem.

CREATIVE CHEF GASZTRO
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JANUÁR 9., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Új csaj  04:35 Új csaj 
04:55 Szívek doktora  05:35 Szívek
doktora  06:15 Top Shop 06:45 Kö-
lyökklub (6) 09:55 Top Shop 10:50
Nevelésből elégséges  11:15 Street
Kitchen  11:40 4ütem  12:10 Glee
– Sztárok leszünk!  13:00 A nagy
svindli  13:55 A nagy svindli 
14:45 Érintés  15:50 Kapás van! 
18:00 RTL Klub Híradó 18:45 Fókusz
Plusz  19:15 A Gyűrűk Ura: A két to-
rony  22:50 Crank 2. – Magasfe-
szültség  00:25 Africa Race 00:50
Superhero  02:20 Dave Chappelle-
koncert 

04:15 Super Car  04:40 Babavilág
 05:05 Aktív  05:30 Teleki Sámuel
útján (6) 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 09:20 Csoportban marad 
09:45 Csoportban marad  10:15
Én is tükörbe nézek 10:45 Babavilág
 11:15 Trendmánia  11:45 Psych
– Dilis detektívek  12:40 Családi Tit-
kok  13:40 Kuzey Güney – Tűz és víz
 14:40 Kuzey Güney – Tűz és víz 
15:40 Az elveszett frigyláda fosztoga-
tói  18:00 Tények 19:00 A Pogány
Madonna  21:05 A szövetség 
23:10 Mága Zoltán – Budapesti újévi
koncert  00:10 A sebhelyesarcú 
03:10 Sportos  03:20 Határtalan in-
dulat 

05:25 Harmadik műszak  06:10 TV-
Shop 06:45 Will és Grace  07:05
Will és Grace  07:35 Will és Grace
 07:55 Szívek szállodája  08:50
Szívek szállodája  09:50 Amerikai
mesterszakács  10:40 Amerikai
mesterszakács  11:35 Knight Rider
 12:40 Knight Rider  13:40 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:40
NCIS: Los Angeles  15:35 NCIS:
Los Angeles  16:30 Batman vissza-
tér  19:00 Showtime – Végtelen és
képtelen  21:00 48 óra  23:00
Shannara – A jövő krónikája  00:45
Will és Grace  01:15 Will és Grace
 01:45 Harmadik műszak  02:30
Harmadik műszak 

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kulisszák mögött (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Creative Chef (ism.)
10:00 Híradó (ism.) 10:20 Sporthírek
(ism.) 10:30 Kulisszák mögött (ism.)
11:00 Képújság 18:00 Életmentők
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Csitulj, vergődő, vekker
szívem (ism.) 21:00 Gázfröccs (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Győ-
ri7 (ism.) 22:45 Made in Hungary
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 10., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Szí-
vek doktora  05:15 Szívek doktora
 05:55 Fókusz Plusz  Magazin
06:15 Top Shop 06:45 Kölyökklub (6)
09:20 Csillagok háborúja: Yoda új tör-
ténetei  09:45 EgészségKalauz 
10:10 Top Shop 11:05 A Muzsika TV
bemutatja!  11:35 Havazin  12:05
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:35 Házon kívül  13:10 Új csaj
 13:35 Szabadság, szerelem 
15:45 Mister Johnson  Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 A szállító 
19:55 Taxi 3.  21:40 Különösen ve-
szélyes  23:35 Portré  00:05 Afri-
ca Race 00:25 A Tudorok  01:20 A
Tudorok  02:15 A Tudorok  03:05
A szállító 

05:00 Csoportban marad  05:30
Teleki Sámuel útján (6) 06:00 Astro-
Világ 07:00 Tv2 matiné 09:45 Állat-
oZOO  10:15 Több mint TestŐr 
10:45 A Miller család  11:10 A Mil-
ler család  11:35 A Miller család 
12:00 Stahl konyhája  12:30 Psych
– Dilis detektívek  13:25 Családi Tit-
kok  14:25 Gyilkos sorok  15:25
Gyilkos sorok  16:25 Talpig zűrben
 18:00 Tények 19:00 Harmadik
Shrek  20:40 A múmia  23:05 Le-
on, a profi  01:05 Sportos  01:15
A szépség és a szörnyeteg  02:00 A
szépség és a szörnyeteg  02:45
Négy férfi, egy eset  03:10 Négy fér-
fi, egy eset  03:35 Jersey lány 

05:05 Harmadik műszak  05:45 TV-
Shop 06:20 Amerikai mesterszakács
 07:05 Amerikai mesterszakács 
07:55 Szívek szállodája  08:50 Szí-
vek szállodája  09:50 Will és Grace
 10:20 Will és Grace  10:50 Will
és Grace  11:20 Will és Grace 
11:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  12:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  13:40 NCIS: Los Angeles
 14:40 Showtime – Végtelen és
képtelen  16:35 Reszkessetek, re-
pülők!  18:25 Batman visszatér 
21:00 Megint 48 óra  23:00 A nyol-
cadik utas: a Halál – Rendezői válto-
zat  01:25 Shameless – Szégyente-
lenek  02:25 Shameless – Szégyen-
telenek  03:20 Harmadik műszak 

08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30 Diótö-
rő (ism.) 09:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 10:00 Hello Győr! (ism.) 10:30
Kamarai Magazin (ism.) 11:00 Képúj-
ság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konk-
rét (ism.) 19:00 Civil kurázsi (ism.)
19:30 Kulisszák mögött (ism.) 20:00
Hello Győr! (ism.) 20:30 Príma díj
2015 (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 11., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:00 Fókusz Plusz 
12:40 Nevelésből elégséges  13:10
Éjjel-nappal Budapest  14:25 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma
 15:10 Nyomtalanul  16:10 Szulej-
mán  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 A sár-
kány csókja  23:25 RTL Klub Híradó
23:55 Magyarul Balóval 00:40 Csont
nélkül 01:40 Havazin  02:15 Alcat-
raz  03:05 Az élet csajos oldala 
03:35 Az élet csajos oldala 

04:20 Gyilkos sorok  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Kasszasiker 
06:20 Mokka  Tények Reggel
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  12:55 Knight Rider  13:55
Walker, a texasi kopó  14:55 Palo-
ma  15:55 Veronica aranya  16:55
Szeretned kell!  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Magánnyo-
mozók  21:20 Sasszem  23:45
Mennyei tippek  00:15 Mennyei tip-
pek  00:40 Tények Este 00:50 Aktív
 01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 03:00
Elit egység  03:45 Haláli testcsere


05:55 TV-Shop 06:25 Will és Grace 
06:50 Will és Grace 07:15 Jóbarátok
 07:40 Jóbarátok  08:00 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  08:55 Szívek
szállodája 09:55Knight Rider 10:55
Amerikai mesterszakács  11:55 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
15:45 NCIS: Los Angeles – Műhold
16:45 NCIS: Los Angeles 17:40 Ame-
rikai mesterszakács 18:40 Jim szerint
a világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 20:10
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi 21:00 Amerikai nin-
dzsa 23:10Megint 48 óra 01:05Két
pasi – meg egy kicsi 01:40 Knight Ri-
der  – Cserbenhagyók 02:30 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 

07:00 Diótörő (ism.) 08:00 Széchenyi
Híradó (ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.)
09:00 Kamarai Magazin (ism.) 10:00
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Üzleti negyed (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:45 A borvi-
dék hírnökei (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Kulisszák mögött (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 13:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 12., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:30 Haláli testcsere  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Kasszasiker 
06:20 Mokka  Tények Reggel 09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
12:55 Knight Rider  13:55 Walker, a
texasi kopó  14:55 Paloma  15:55
Veronica aranya  16:55 Szeretned
kell!  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Magánnyomozók
 21:20 Hűtlen vágyak  22:20 Sher-
lock és Watson  23:20 Propaganda
 00:20 Tények Este 01:00 Aktív 
01:25 Sportos 01:35 Ezo.TV 02:40
Haláli testcsere  03:25 Szélcsend 

05:55 TV-Shop 06:25 Will és Grace 
06:50 Will és Grace 07:15 Jóbarátok
 07:40 Jóbarátok  08:00 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  08:55 Szívek
szállodája  09:55 Knight Rider 
10:55 Amerikai mesterszakács 
11:55 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék  12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
13:55 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők 15:45 NCIS: Los Angeles 16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács 18:40 Jim szerint a vi-
lág 19:05 Jim szerint a világ 19:35
Két pasi – meg egy kicsi  20:10 Két
pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Amerikai nin-
dzsa  23:10 Megint 48 óra  01:05
Két pasi – meg egy kicsi  01:40
Knight Rider  02:30 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 

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
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Üzleti
negyed (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Civil
kurázsi (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz 04:30 Négyen négy el-
len – A családi játszma  05:00 Bará-
tok közt  05:30 Top Shop 05:55 Jó
reggelt, skacok! 07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:10 Fókusz  08:40 Magyarul
Balóval 09:15 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:00 Havazin  12:40 Story
Extra  13:10 Éjjel-nappal Budapest
14:25 Négyen négy ellen – A családi
játszma 15:10 Nyomtalanul 16:10
Szulejmán  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 A menta-
lista  22:30 XXI. század – a legendák
velünk élnek 22:55 RTL Klub Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:10 Africa
Race 00:30 5 nap háború  02:40 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 03:10 Az élet csajos oldala 
03:35 Az élet csajos oldala 

05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ha-
zajáró 06:25 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Család-barát 09:00 Az
újabb gombháború  10:35 Tromso
– Virágzik a sarkvidék 11:00 Noé ba-
rátai 11:30 Térkép 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:40 Kult+ 
12:50 Ízőrzők: Ozora 13:25 Hazajáró
13:55 Magyar Krónika  14:25 Más-
félmillió lépés Magyarországon 
14:55 A világörökség kincsei 15:15 A
Noszty fiú esete Tóth Marival  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:40
SzerencseSzombat  19:40 Játék
határok nélkül  21:00 Egy gésa em-
lékiratai  23:25 Kenó  23:30 Kirá-
lyi harc a napért  01:20 MüpArt –
The Swingle Singers (6) 02:45 Határ-
talanul 03:15 Akadálytalanul (6)
03:40 Szellem a palackból... 

05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports 06:15 "Így szól az Úr!" 06:25
Református riportok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát
08:55 Biblia és irodalom 09:10 Isten ke-
zében 09:35 Engedjétek hozzám... – Jé-
zus megkeresztelkedése 09:45 Katoli-
kus krónika 10:10 Új nemzedék 10:35
Metodista magazin 11:05 Önkéntesek
11:30 Tanúságtevők 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:40 Kult+  12:50
Rúzs és selyem 13:20 A világörökség
kincsei 13:40 3:1 a szerelem javára 
15:10 Goldfinger  17:00 Hogy volt!?
18:00 Híradó 18:40 A muskétások 
19:40 Magyarország, szeretlek! 21:00
Csak színház és más semmi  22:00
Kenó 22:05 Véres románc 23:45 A
kilencedik légió  01:20 Goldfinger 
03:10 Magyar elsők 03:25 Akadálytala-
nul (6) 03:55 Szellem a palackból... 

05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:20 Roma Magazin 07:50
Domovina 08:20 A múlt fogságában
 09:15 Kisvárosi doktor  10:05
Család-barát 11:30 Állati melósok (6)
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+
 12:50 Jamie 30 perces 13:20 Ele-
fántokkal suttogó 14:25 Szívek dok-
tora  15:10 Feketén-fehéren 
16:00 Rex Rómában  17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 Kisvárosi doktor  19:35
Maradj talpon!  20:30 Kékfény 
21:30 Bosszú  22:15 Kenó  22:20
Magyar Krónika  22:55 Utam az is-
kolába (6) 00:10 Az erőszak napjai 
01:50 Véres románc  03:30 Aka-
dálytalanul (6) 

05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Feke-
tén-fehéren 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:20 A múlt fogságában  09:10 Kis-
városi doktor  10:05 Család-barát
11:35 Állati melósok (6) (kan.-am. ism.
sor., 7. rész, 2009) 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:50 Jamie 30 perces
kajái 13:20 A toalett – Egy elhallgatott
történet 14:20 Szívek doktora  15:10
Feketén-fehéren 16:00 Rex Rómában
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi doktor
 19:35 Maradj talpon!  20:30 Önök
kérték! 21:30 Laura rejtélyei 22:15 Ke-
nó  22:20 A Nagyok  22:50 „Ott a
messzi Donnál..." 23:45 MüpArt Clas-
sic – Strauss rituáléi (6) 01:25 Hölgyek
öröme 02:20 A gyilkos médium 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

JANUÁR 13., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:00 4ütem  12:40
Story Extra  13:10 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:25 Négyen négy ellen –
A családi játszma  15:10 Nyomtala-
nul  16:10 Szulejmán  17:25 Story
Extra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:50 Barátok közt  21:25
Szulejmán  22:40 Házon kívül 
23:05 RTL Klub Híradó 23:35 Magya-
rul Balóval 00:15 Odaát  01:15
Odaát  02:15 A tökéletes titkárnő 

05:00 Sportos 05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Kasszasiker  06:20
Mokka  Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
12:55 Knight Rider  13:55 Walker, a
texasi kopó  14:55 Paloma  15:55
Veronica aranya  16:55 Szeretned
kell!  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Magánnyomozók
 21:20 Indiana Jones és a Végzet
Temploma  23:45 Hazudj, ha tudsz!
 00:40 Tények Este 01:20 Aktív 
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 03:00
Haláli testcsere  03:40 Isten kezé-
ben 

5:55 TV-Shop 06:25 Will és Grace 
06:50 Will és Grace  07:00 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  07:15 Jóbará-
tok  07:40 Jóbarátok  08:55 Szívek
szállodája  09:55 Knight Rider 
10:55 Amerikai mesterszakács 11:55
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
 15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács 18:40 Jim szerint a vi-
lág  19:05 Jim szerint a világ  19:35
Két pasi – meg egy kicsi 20:10 Két pa-
si – meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Tiszta vér 
22:50 A múmia visszatér  01:25 Két
pasi – meg egy kicsi 01:55 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  02:45 Szí-
vek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Civil kurázsi (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Konkrét  21:45 Hogyan készül (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 15., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Haláli testcsere  05:00 Sport-
os 05:10 Csapdába csalva  05:35
Kasszasiker  06:20 Mokka  Té-
nyek Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  12:55 Knight Ri-
der  13:55 Walker, a texasi kopó 
14:55 Paloma  15:55 Veronica
aranya  16:55 Szeretned kell! 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Magánnyomozók  21:20 X-
Men – Az elsők  23:55 Grimm(18
00:50 Tények Este 01:30 Aktív 
01:55 Sportos 02:05 Ezo.TV 03:10
Haláli testcsere  03:55 Doktor D 

5:55 TV-Shop 06:25 Will és Grace 
06:50 Will és Grace 07:15 Jóbarátok
 07:40 Jóbarátok  08:00 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  08:55 Szívek
szállodája  09:55 Knight Rider 
10:55 Amerikai mesterszakács 11:55
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
 15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács 18:40 Jim szerint a vi-
lág  19:05 Jim szerint a világ  19:35
Két pasi – meg egy kicsi 20:10 Két pa-
si – meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A bolygó neve:
Halál 23:55 Tiszta vér01:45 Két pa-
si – meg egy kicsi 02:10 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék  02:55 Szívek
szállodája 03:45 Harmadik műszak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Gázfröccs (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Gázfröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét 21:45 Hogyan készül (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 14., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Feke-
tén-fehéren 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:20 Slo-
venski Utrinki 07:50 Alpok-Duna-Adria
08:20 A múlt fogságában 09:10 Kis-
városi doktor  10:00 Család-barát
11:30 Állati melósok (6) 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+ 12:50 Jamie 30
perces kajái 13:20 Univerzum 14:15
Szívek doktora  15:00 Feketén-fehé-
ren  15:50 Rex Rómában  16:45
Szerencse Híradó  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Kisvárosi doktor 19:35 Maradj
talpon! 20:35 Fábry 21:50 Kenó 
21:55 A rózsaszín párduc 23:30 Egy-
másra nézve  01:15 Örökség a jövő-
nek 01:40 A rózsaszín párduc 03:10
Akadálytalanul (6) 03:40 Szellem a pa-
lackból...

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:10 Csapdába csalva  05:35
Kasszasiker  06:20 Mokka  Té-
nyek Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  12:55 Knight Ri-
der  13:55 Walker, a texasi kopó 
14:55 Paloma  15:55 Veronica
aranya  16:55 Szeretned kell! 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Magánnyomozók  21:20
NCIS: Los Angeles  22:25 NCIS:
Los Angeles  23:25 Felejthetetlen 
00:20 Tények Este 01:00 Aktív 
01:25 Sportos 01:35 Ezo.TV 02:40
Szanatórium 

05:55 TV-Shop 06:30 Will és Grace 
06:50 Will és Grace 07:15 Jóbarátok
 07:40 Jóbarátok  08:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  09:00 Szívek
szállodája  09:55 Knight Rider 
10:55 Amerikai mesterszakács 
11:55 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék  12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
13:55 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  fogságában 15:45 NCIS: Los An-
geles  16:45 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi 20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Shannara – A jövő krónikája 
22:00 A múmia visszatér  00:30 Két
pasi – meg egy kicsi 01:05 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+ (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:00 Street Kitchen 
12:40 Story Extra  13:10 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:25 Négyen négy
ellen – A családi játszma  15:10
Nyomtalanul  16:10 Szulejmán 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:25 Válótársak  22:35 Gyil-
kos elmék  23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Magyarul Balóval 00:45 Home-
land – A belső ellenség  01:50 Ho-
meland – A belső ellenség  02:55 A
bosszú angyala  03:35 Az élet csa-
jos oldala 

04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Aszt-
ro Show 10:15 Top Shop 12:00
EgészségKalauz  12:40 Story Ext-
ra  13:10 Éjjel-nappal Budapest 
14:25 Négyen négy ellen – A családi
játszma  15:10 Nyomtalanul 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Ext-
ra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:50 Barátok közt  21:25
A szentfazék  23:40 RTL Klub Hír-
adó 00:10 Magyarul Balóval 00:45
Piszkos csapat  01:50 Kemény mo-
torosok  02:50 Street Kitchen 
03:15 Az élet csajos oldala 

05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Feke-
tén-fehéren 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Hrvatska kronika 07:50 Ecranul nostru
08:20 A múlt fogságában  09:10 Kis-
városi doktor  10:05 Család-barát
11:30 Állati melósok (6) 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+ 12:50 Jamie 30
perces kajái 13:20 Angelique és az
ezüsthátú gorillák 14:20 Szívek doktora
 15:10 Feketén-fehéren  16:00 Rex
Rómában 17:00 Ridikül 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Kis-
városi doktor 19:35 Maradj talpon! 
20:30 Skandináv lottó sorsolás 
20:40 Hawaii Five-0 21:30 Páva Gála
22:25 Kenó  22:30 Munkaügyek 
23:00 Római helyszínelők – Árulkodó
nyomok 23:55 A rejtélyes XX. század
00:20 A sötétség színei 

05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Életkerék 07:50 Öt kontinens 08:20
A múlt fogságában  09:10 Kisvárosi
doktor  10:05 Család-barát 11:35
Állati melósok (6) 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie 30 perces kajái 13:20
Univerzum 14:25 Szívek doktora 
15:15 Feketén-fehéren  16:05 Rex
Rómában  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor  19:35 Maradj tal-
pon!  20:35 Mindenből egy van 
21:35 Columbo: Szemfényvesztő 
23:05 Kenó  23:10 A Laconia elsüly-
lyesztése  00:35 Pompei – Egy vá-
ros pusztulása  02:10 Columbo:
Szemfényvesztő  03:40 Szellem a
palackból...

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 az év eleji 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

Tisztelt Szülôk!
Sok szeretettel meghívjuk a 2016-2017 tan-
évben tanulmányaikat megkezdô gyerekek
szüleit 2016. január 13-án 8 órakor kezdôdô

NYÍLT NAPRA 
a Gyôri Gárdonyi Géza Általános Iskolába
(9024 Gyôr, Baross Gábor út 49.). Itt megis-
merhetik a leendô elsô osztályos tanító néni-
ket és betekintést nyerhetnek az iskolánkban
folyó munkába. Ezt követôen rövid tájékozta-
tást tartunk az érdeklôdôknek.

Tisztelettel:
Szalai Ferenc
intézményvezetô
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Győr, Kálvária út 27/A.
• 06-70/866-7424 • 06-30/640-8794 • 06-70/866-7426 • 06-20/579-1037

MÁR CSAK 5 LAKÁS VÁRJA GAZDÁJÁT!  VEGYE
IGÉNYBE A CSOK-OT IS! Győr-Ménfőcsanak és Győ-

rújbarát határán
épül ez a 16 la-
kásos társasház.
Azoknak aján-
lom, akik szeret-
nek madárcsi-
csergésre ébred-
ni gyönyörű pa-

norámás környezetben. Ez a lakás EMELETI, 2 szoba
nappalis, 61 nm, melyhez tartozik 5,37 nm erkély. Az
ár ezenkívül még tartalmaz egy zárt gépkocsibeállót
is. Emelt szintű fűtéskészen kerül átadásra, de igény
esetén kulcsrakészen is kérhető, így az ára:
16.000.000 Ft. Ebben az esetben minden burkolatot
Ön választ ki, így biztos ez lesz az Édes Otthon! Vár-
ható átadás: 2016. augusztus.
Ár: 14.500.000 Ft. Tel.: 06-70/425-5590.

Győr-Pinnyéden kínálom eladásra ezt a földszinti,
kertkapcsolatos lakást. A társasházban 4 lakás és két

iroda kerül kiala-
kításra, zárt ud-
vari gépkocsibe-
állókkal. Az L2
lakás a földszin-
ten helyezkedik
el. A lakótér
66,73 nm, 7,2

nm terasszal. Ehhez kapcsolódik 220 nm saját hasz-
nálatú kert!  A lakás elosztása, amerikai konyhás nap-
pali + 3 szoba, de a belső válaszfalakat még módosít-
hatja. A lakás fűtéskész állapotban kerül átadásra, de
vállaljuk a kulcsrakész befejezést is. Gépkocsibeállót
300.000 Ft-ért, tárolót 120.000 Ft/nm áron vásárolhat-
ja meg. Várható átadás: 2016. július.
Ár: 19,9 M Ft. 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu  

Győr-Pinnyéden kínálom eladásra ezt a földszinti,
kertkapcsolatos lakást. A társasházban 4 lakás és két

iroda kerül kiala-
kításra, zárt ud-
vari gépkocsibe-
állókkal. Az L4
lakás a földszin-
ten helyezkedik
el. A lakótér
66,82 nm, 10 nm

terasszal. Ehhez kapcsolódik 852 nm saját használatú
kert!  A lakás elosztása amerikai konyhás nappali +
3 szoba, de a belső válaszfalakat még módosíthatja. A
lakás fűtéskész állapotban kerül átadásra, de vállaljuk
a kulcsrakész befejezést is. Gépkocsi-beállót 300.000
Ft-ért, tárolót 120.000 Ft/nm áron vásárolhatja meg.
Várható átadás: 2016. július
Ár: 21,99 M Ft. 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu  

Gyönyörű otthon, gyönyörű környezetben! Győr
rohamosan fejlődő részén, a Pacsirta lakóparkban,

a Belvárostól
mindössze né-
hány percre,
csodálatos kert-
városi környe-
zetben épül ez a
minden igényt
kielégítő, két-

szintes társasház. Minőségi munka, kiváló kivitele-
zés!!! Az impozánsan kialakított épületben 40 és
60 nm közötti lakások közül választhat. Kisebb la-
kást keres, egy- vagy kétszobásat? Akkor ez a meg-
felelő választás! Ez az 50 nm-es lakás az első eme-
leten található. Elosztása kiváló, az amerikai kony-
hás nappali mellett kialakításra került 1 hálószoba,
valamint fürdőszoba és WC. A nappaliból az 5,62
nm-es teraszra léphetünk. A 30-as Porotherm tégla
10 cm szigetelést kap. Kétrétegű műanyag nyílászá-

rók kerülnek beépítésre. Fűtése egyedi gázkazánnal
történik. Energetikai besorolása „A”. Várható át-
adás 2016. augusztus.
Ár: 13,2 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Alakítsa és tervezze az igényeinek megfelelően! Ga-
rázst is szeretne? Az is megoldható! A 460 nm-es te-

lekre bármilyen
stílusú, kialakí-
tású ház felépít-
hető! Két szobát
vagy hármat sze-
retne? Döntse el
ÖN! Nincs szol-
galmi út, a ház

külön bejárattal rendelkezik! Győrzámoly fiatalos,
új építésű részén kerül felépítésre ez a gyönyörű,
minden igényt kielégítő ikerház. Az ár 70 nm-es
házra vonatkozik, garázs nélkül, kulcsrakész álla-
potban. A fent megjelölt kép tájékoztató jellegű, a
valóságban ettől eltérhet! A ház illetékmentes! Tá-
mogatott hitel, valamint CSOK igényelhető. A hitel
miatt sem kell aggódnia, mi azt is elintézzük Ön-
nek! Teljes körű, és díjmentes hitelügyintézéssel ál-
lunk rendelkezésére!
Ár: 17,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Marcalváros II-n, a Mécs László utcában kí-
nálom eladásra ezt a felújított erkélyes panellakást.

Az 55 nm-es lakás 10
emeletes társasház 6.
emeletén található. Elosz-
tása 1,5 szoba+hall. Há-
rom éve teljes felújításon
esett át, új konyhabútor
került kialakításra. A fű-
téskorszerűsítés megtör-
tént, a radiátorokat egye-
di mérőórákkal látták el.
Új műanyag ablakok ke-
rültek beépítésre, vala-

mint a konyhában és a hálószobában redőnyök ke-
rültek beépítésre. A környék infrastruktúrája kivá-
ló, a közelben iskola, bolt, buszmegálló megtalálható.
A lakás kiválóan alkalmas fiatal pároknak, valamint
befektetőknek egyaránt. Hívjon MOST!
Ár: 14,1 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Újváros elején régi korok emlékét idéző, mű-
emlék jellegű épületben új lakások eladók. Az ingat-
lan pár lépésre található a Belvárostól. A társasház-
ban 14 lakás és 1 üzlet kerül eladásra. Ez a földszin-
ti lakás 58 nm-es.  Nappalin kívül egy hálószoba,
konyha, fürdőszoba került kialakításra. A felújítás
műemlékvédelmi előírások szerint történik, a mun-
kálatok befejezése 2016 év tavaszára várható. Az in-
gatlanok fűtéskész állapotban kerülnek átadásra.
Kondenzációs kazán lesz beépítve. A vastag falak
és a fűtés jellege biztosítja az alacsony fenntartási
költséget. Ha igazán izgalmas és különleges lakásra
vágyik, most megtalálta!
Ár: 18,5 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr gyorsan fejlődő, új építésű részén, a Pacsirta
lakóparkban épül ez a 14 lakásos társasház. A lakás-

okon kívül önál-
ló garázs, gépko-
csibeálló és táro-
ló is vásárolható.
Ez a első emele-
ten elhelyezke-
dő lakás 53,15
nm. Az amerikai

konyhás nappalihoz csatlakozik egy 4,72 nm terasz.
Ezen kívül még 2 hálószoba, fürdő, WC. Fekvésé-
nek köszönhetően, a lakás rendkívül világos. A tár-

sasház 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm szige-
teléssel. Kétrétegű műanyag nyílászárók kerülnek
beépítésre. A fűtés egyedi gázkazánnal történik.
Energetikai minősítése ’A’. A lakáshoz vásárolható
még garázs, melynek ára 2,5 millió Ft. A tároló 150
ezer Ft/nm áron, a gépkocsibeálló 500.000 Ft-ért
kapható. Várható átadás: 2016. nyár Hívjon most,
mert gyorsan elkel!
Ár: 14,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr gyorsan fejlődő, új építésű részén, a Pacsirta la-
kóparkban épül ez a 14 lakásos társasház. A lakás-

okon kívül önál-
ló garázs, gépko-
csibeálló és táro-
ló is vásárolható.
Ez a első emele-
ten elhelyezke-
dő, kiváló elosz-
tású lakás 44,62

nm. Az amerikai konyhás nappalihoz csatlakozik egy
4,72 nm-es terasz. Ezenkívül még egy hálószoba, für-
dő, WC. A társasház 30-as Porotherm téglából épül,
10 cm szigeteléssel. Kétrétegű műanyag nyílászárók
kerülnek beépítésre. A fűtés egyedi gázkazánnal tör-
ténik. Energetikai minősítése ’A’. A lakáshoz vásárol-
ható még garázs, melynek ára 2,5 millió Ft. A tároló
150 ezer Ft/nm áron, a gépkocsibeálló 500.000 Ft-ért
kapható. Várható átadás: 2016. nyár. Hívjon most,
mert gyorsan elkel!
Ár: 13,2 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424. 
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LEHETŐSÉG! MOST: AJÁNDÉK GÉPKO-
CSIBEÁLLÓVAL! Győr-Révfaluban, új formában,

elegáns társas-
házi környezet-
ben került kiala-
kításra ez a re-
mek elosztású
lakás. A liftes, 4
szintes társas-
ház minden

szegletére magas minőségű kivitelezés jellemző, a
modern kori építészeti előírásoknak megfelelően.
Főfalak 30 cm vastag Porotherm tégla + 10 cm
Austrotherm hőszigetelő rendszer, műanyag nyílá-
szárók 3 rétegű üvegezéssel. Két lakás várja még
tulajdonosát az 1. és 3. emeleten. Mérete: 61,76
nm-es, 6,50 nm terasszal. Elosztása: nappali + 2
szoba. Az ingatlan emelt szintű fűtéskészen kerül
átadásra, de igény szerint kulcsrakészen is kérhető.
Bolt, iskola, buszmegálló pár méterre található! Ki-
hagyhatatlan ajánlat! Ne késlekedjen, hívjon most
és nézze meg!
Ár: 19,5 M Ft. Érd.: 06-30/376-3718.

MOST AKCIÓS áron juthat álmai lakásához!
Győr Belvárosában, az Árkád közelében eladó ez

a 113 nm-es,
nagy tera-
szos lakás.
Az ingatlan
2 0 1 5 - b e n
épült, liftes
társasház 4.

emeletén található. A belső kétszintes lakás elosz-
tása kiváló, a földszinten amerikai konyhás nap-
pali mellett kialakításra került 2 szoba, fürdőszo-
ba, valamint WC. Az emeleten 3 hálószoba, vala-
mint fürdőszoba kapott helyet. A lakás különle-
gessége a nappaliból megközelíthető 11,54 nm-es
terasz, amelyről gyönyörű kilátás nyílik a Belvá-
rosra. Fűtése egyedi gázkazánnal történik, rezsi-
költsége a téli hónapokban is kicsi. Fekvésének
köszönhetően rendkívül világos, hiszen minden
napszakban éri napsütés. Az építkezés során kivá-
ló minőségű alapanyagok kerültek beépítésre. Mi-
nőségi munka, kiváló kivitelezés jellemzi az épü-

let minden szegletét. Az ár emelt szintű fűtéskész
állapotban került meghatározásra. Igény esetén le-
hetőség van a válaszfalak módosítására is. A zárt
udvaron van lehetőség fedett gépkocsibeálló, va-
lamint tároló vásárlására is. Ha igazán kellemes
otthonra vágyik, ez a megfelelő ingatlan az Ön szá-
mára! Hívjon MOST!
Ár: 39,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrújbarát új parcellázású részén (a Zrínyi utca
mögött) épül ez a családi ház. Az alapterülete 91 nm,

melyhez tartozik
egy 21 nm-es ga-
rázs és egy 17
nm-es terasz. A
telek 700 nm. El-
osztása a na-
gyobb családok
számára is töké-

letes, 3 szoba +nappali. Külön helyet kapott a kamra
és a háztartási helyiség is. 30-as porotherm téglából,
10 cm szigeteléssel, műanyag nyílászárókkal kerül ki-
vitelezésre. A fűtés 2 körös, padlófűtés+radiátor, me-
lyek külön termosztáttal vezérelhetőek. Kondenzáci-
ós kazán kerül beépítésre. Az ár emelt szintű fűtéské-
szen értendő, de kérhető kulcsrakészen is, így az ára
28.000.000 Ft.
Ár: 24,99 M Ft. 06-70/425-5590
Érd.: buza.timea@edesotthongyor.hu 

Győr-Pinnyéden, csendes utcában épül ez a 6 la-
kásos sorház. A lakások belső kétszintesek, de a

felső szint is tel-
jes értékű szint.
Az alsó szinten
az amerikai
konyhás nappa-
li mellett még
egy szoba, kam-
ra és fürdőszo-

ba került kialakításra. A nappalihoz csatlakozik
a fedett terasz, melynek méretét igényei szerint
növelheti, valamint a lakáshoz kert is csatlakozik.
A felső szinten található 3 hálószoba, fürdőszoba,
WC, háztartási helyiség. Ezen a szinten mind-
egyik szobához kapcsolódik terasz. A garázs ben-
ne foglaltatik az árban, a második autó számára
zárt udvari gépkocsibeálló vásárolható 600.000
Ft-ért. Az ár fűtéskész ár, de a kulcsrakész befeje-
zés is kérhető. A belső falakat még saját ízlése ala-
kíthatja. Várható átadás: 2016. április. Egyéb in-
formációért hívjon!
Ár: 24,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

ÁFA-AKCIÓS LAKÁSOK! Részletekért érdeklőd-
jön: Venczel-Tóth Anita: Érd.: 06-30/376-3718.

R é g ó t a
olyan lakást
keres Nádor-
v á r o s b a n ,
ami exklu-
zív, egyedi
és megfizet-
hető? Megta-

lálta! Ez a 21 lakásos társasház  a Marcal-tó part-
ján épül, ahol páratlan panoráma tárulhat min-
dennap Ön elé. A lakás alapterülete 76 nm, mely-
hez még tartozik 10 nm terasz+ kb. 50 nm saját
zöldterület. Elosztását tekintve nappali + 2 szoba,
de a belső elrendezésen még változtathat. A tó-
part hangulata, a zöldövezet teljesen egyedivé va-
rázsolja ezt az ingatlant. A társasház megjelenése
is tükrözi a magas minőséget és az eleganciát. Ga-
rantáltan ez az ingatlan értékálló választás lehet
bárki számára. Vásárolható mélygarázsban parko-
ló: ára 3.000.000 Ft. A  gépkocsibeálló ára:
635.000 Ft. Hívjon bátran, mert ez egyszeri és
megismételhetetlen!



2016. január 8.   / + / 25

SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

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

kép és szöveg: pannon-víz

Tóth László, a Pannon-Víz Zrt.
diszpécserszolgálatának veze-
tője az ünnepi időszak hibabeje-
lentésekkel kapcsolatos esemé-
nyeit foglalta össze.

Útfelbontással járó beavatkozásunk
egy volt, Győr-Szabadhegyen, a Táro-
gató utcában, december 30-án tör-
tént egy csőtörés. Vízhálózati ügyele-
teseink rövid időn belül helyreállítot-
ták a vízszolgáltatást. Győr-Szigetben
a Városház közben van még egy kör-
bekerített munkaterületünk. Itt egy fő-
nyomóvezeték rekonstrukciója a fel-
adat, ahogy az időjárás engedi, azon-
nal folytatni fogjuk a munkát.

A fenyőgyűjtő helyek az előző években
megszokott helyszíneken találhatóak. A
Győr-Szol ezúton is kéri, hogy az ingye-
nesen igénybe vehető gyűjtőhelyekre
vitt fenyőkről a hasznosíthatóság előse-
gítése érdekében a dekorációt – szalon-
cukros papírokat, díszeket és fényfüzé-
reket – mindenki szedje le. A Győr-Szol
Zrt. összesen mintegy 35-40 ezer da-
rab fenyőfát gyűjt össze a 78 kijelölt ka-
rácsonyfagyűjtő helyről.

A GYHG Nonprofit Kft. közszolgálta-
tási hulladékszállítási működési területén
a családi házas övezetekben, illetve a bio
hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok
esetében a díszek nélküli fenyőfa felaprít-
va a barna fedeles kukában is elhelyezhe-
tő. A kuka mellé rakott fákat a cég nem
szállítja el. A volt karácsonyfák a díszek
nélkül, a jogosultság igazolása után, a
hulladékudvarokba is beszállíthatók. A
hulladékudvarok nyitva tartása a www.
gyhg.hu, a fenyőgyűjtő helyek listája a
www.gyorszol.hu oldalon olvasható.

A karácsonyi enyhébb időt követően a
két ünnep között téliesre fordult az idő-
járás. A városi utak síkosságmentesítő-
je, a Győr-Szol Zrt. ennek megfelelően
már december 31-én ügyeletbe ren-
delte a munkában részt vevő kollégákat
és készenlétbe állította a gépeket. Az
elővigyázatosság nem volt hiábavaló,
hiszen már a január 1-jei havazás adott
munkát a szolgáltatónak. 

Elsőként, az évek során kialakított
technológiai sorrendnek megfelelően,
a hidakon és a felüljárókon, illetve a tö-
megközlekedési útvonalakon jelentek
meg a sószórók, majd indultak a busz-
megállók, a közterületi járdák és terek
burkolataira szóróanyagot juttató ki-
sebb eszközök. Elsődleges feladat a kri-
tikus helyek, a sokak által használt útvo-
nalak járhatóvá tétele, az alsóbbrendű
és mellékutak síkosságmentesítése
csak ez után következhet, így az ilyen ut-
cákban lakóknak ilyenkor óvatosabban
és türelmesebben kell közlekedniük. 

A következő két napban nem volt ér-
demi havazás, ekkor ismét a megelőző
alásózás kapott nagyobb hangsúlyt, hi-
szen 2016. első munkanapjára a tartós
hideg mellett jelentősebb hóesést jó-
solt a meteorológia. A havazás hétfőn
délelőtt –8 fokos hőmérséklet mellett
kezdődött, újabb munkát adva a ké-

Jóval kevesebb víz fogyott karácsonykor
Fogyasztóink komolyan vették a víz-

vezetékek fagyvédelmét, a szilveszteri
hidegfront nem okozott gondot. Győr-
ben minden vízmérőt sikerült megóvni
a fagyoktól. Eddig egyetlenegy vízmé-
rőelfagyást jeleztek, Győrságon egy
családi háznál nem volt még fedele a
vízmérő aknának. A vízóra menthetet-
lenül elfagyott, üvege szilánkosra re-
pedt. A feledékeny háztulajdonosnak
húszezer forintjába került az elfagyott
vízóra cseréje. Jó lesz még vigyázni a
hideggel, akár egy nyitva felejtett pin-
ceablak is gondot okozhat.

A szennyvízelvezető rendszerün-
kön csak apróbb beavatkozásokra
volt szükség, lényegében néhány la-
kossági szippantásra kellett kivonulni-
uk az ügyeleteseknek.

Papírforma, hogy az év végi ünne-
pek alatt nagyon kevés víz fogy, így
volt ez most is, december 26-án pél-
dául 26.284 m3 víz fogyott Győrben
és a rendszerre kapcsolt környező te-
lepüléseken. 2015-ben ugyanitt a
napi átlagos vízfogyasztás 31.423 m3

volt, a nyári csúcsfogyasztás pedig
megközelítette a napi 42 ezer köb-
métert. 

A Pannon-Víz diszpécserszolgálatá-
ra az év első hibabejelentése január el-
sején, a déli órákban érkezett, az Ergé-
nyi lakótelepről. A hibát bejelentő fo-
gyasztónk részére egy meglepetést ké-
szítettünk elő. Ha olvassa ezt a cikket és
jelentkezik azon a telefonszámon, ahol
a hibát bejelentette, egy üveg pezsgő-
vel kívánunk neki boldog új évet!

Gyûjtik a fákat

Hóeltakarítási munkák a közterületeken
szenlétben lévő dolgozóknak és gépek-
nek. Ezen a napon 20 gép és több mint
60 ember tevékenykedett annak érde-
kében, hogy a város útjain, járdáin, te-
rein és parkjaiban télies körülmények
között ugyan, de mégis biztonságosan
lehessen közlekedni. Külön figyelem
hárult a Belváros gyalogos átkelőhelye-
inek biztosítására.

A lehullott hó mennyisége alig ha-
ladta meg a 3 centimétert, a hó tolá-
sára az úttesten ezért nem volt szük-
ség. Kis mennyiségű, vékony réteg-
ben lehullott havat gépekkel kockáza-
tos eltakarítani, hiszen ilyenkor akár
az útburkolat is megsérülhet.

Fontos tudnivaló, hogy az érvény-
ben lévő jogszabályok értelmében a
magántulajdonú ingatlanok, társashá-
zak, családi házak esetében a lakók
(tulajdonosok vagy bérlők), illetve a la-
kóközösség feladata az ingatlanhoz
tartozó járdaszakaszon a síkosság-
mentesítés és a hóeltakarítás vagy an-
nak megszervezése.

A szolgáltató felhívja a figyelmet ar-
ra is, hogy a közlekedők biztonsággal
csak megfelelően felkészített és téli
gumival felszerelt autóval indulhatnak
útnak. A speciális körülmények között
hosszabb menetidővel kell számolni,
ezért célszerű hamarabb elindulni. 

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. 08.—01. 14.
DELIKÁT

Star eü. papír,
24 tekercs

Faros csirkecomb

399,-kg

999,-kg

879,-kg

Hajdúsági
paraszt-
kolbász

Óvári 
trappista sajt

699,-cs

49,-db

Riska krémjoghurt
125 g, málnás, vaníliás

392 Ft/kg

185,-db

Farmer tejföl
20%-os, 330 g,
560,61 Ft/kg
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APRÓ HIRDETÉS

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Az új évben is
gyönyörû környezetben, 

változatlan színvonalon várjuk
Kedves Vendégeinket 

az Amstel Hattyú Fogadóban!

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 

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

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Gyártósori operátoro-
kat keresünk győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor@minosegellenor.hu.
Telefonszám: 06-30/697-2156.

Kereskedelmi cég abdai
munkahelyre adminisztratív mun-
kakörbe felvételt hirdet. Kereske-
delmi és könyvelői ismeret előny.
Fényképes önéletrajzokat az mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail cím-
re várjuk.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

Győrben élő idősek ott-
honi ápolását, gondozását vállalja
nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú 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 válla-
lunk, igény szerint, ingyen
elszállítjuk felesleges holmiját
pincéjéből, padlásáról, lakás-
ából, ill. udvaráról. Hívjon biza-
lommal! 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.

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

INGATLAN

Győr-Nádorvárosban,
cirkó gázfűtéses, bútorozott, felsze-
relt, műanyag ablakos lakás kiadó.
Tel.: 06-70/564-2280

Eladó Győrszentiván (Wittman-
tag) külterületen található, kerítéssel
körbevett gyümölcsösben 2,56 ha
gyümölcsös (szilva), 28 éves telepí-
tésű, 50% tőállományú, 1.300.000
Ft/ha, összesen 3.328.000 Ft-ért.
Érdeklődni lehet: dr. Bakó Péter, 06-
30/216-5087 telefonszámon vagy a
bakopeti@citromail.hu-n.

Győr, 627 nm-es telken, 215.00 nm-
es családi ház eladó. Ár: 74,9 M Ft.
Minimalista, mégis meleg és barát-
ságos. +36-20/943-4681 www.in-
gatlan.com/21983043

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-es, összkom-
fortos, felújított, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne, 3 szobás vagy an-
nál nagyobb, határozott-határozatlan bér-
leményre. Sziget, Újváros, Stadion és Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 507.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, összkom-
fortos, határozott bérleti szerződéses la-

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

kást cserélne, 60-70 nm-es, 3 vagy 1+2
fél szobás, nem liftes házban, 2. emeletig,
határozott-határozatlan, nádorvárosi, ady-
városi, szabadhegyi, marcalvárosi bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 508.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 1+2 fél szobásra átala-
kított, 49 nm-es, összkomfortos, táv-
fűtéses, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, első
emeletig lévő, 3-4 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre.
Gyárváros kizárva. Tartozás átvállalá-
sa lehetséges. (Hirdetésszám: 509.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, összkomfortos, 32 nm-es, 1
szobás, távfűtéses, határozott szerző-
déses, rendbetett állapotú lakást cse-
rélne adyvárosi, marcalvárosi, összkom-
fortos, kb. 30 nm-es, 1 szobás, határo-
zatlan-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
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Magyar sportoló még soha nem
aratott ekkora sikert a tereptri-
atlonban, mint a Merida Maraton
Team-CST Salomon és a győri
Széchenyi ESE versenyzője, Poór
Brigitta. Az idei fantasztikus évét
a világbajnoki dobogó koronázta
meg, ahova a világ legjobb és
legtapasztaltabb versenyzőjét
legyőzve állhatott fel.

Brigitta elsősként került kapcsolatba
a triatlonnal. Először úszott, illetve me-
zei futóversenyekre járt iskolájával, mi-
re megkérdezték tőle, hogy nincs-e bi-
ciklije és kedve kipróbálni a triatlont –
persze akkoriban minden gyereknek
volt kerékpárja és tekert – mesélte Bri-
gi, így kipróbáltam ezt a sportot.  

„Tíz évig országúti triatlonoztam,
aztán elkísértem a barátomat egy te-
reptriatlon-versenyre, de őszintén
megvallva, nem volt jó élmény. Többet
toltam a kerékpárt, mint ültem rajta,
akkor azt mondtam, soha többet. Ám
mégis megvolt a varázsa a dolognak,
pont az, amit már az országúti kerék-
párból hiányoltam, így elkezdtem ez-
zel foglalkozni.”

A sportolóhölgy elmondta, új kihí-
vásokat, motivációt talált a váltás-
sal, illetve nem mellékesen, elvará-
zsolták azok a tájak is, ahová a te-
reptriatlon által eljuthat. 

„Így keveredtem ide, már fel-
nőtt fejjel, aminek megvannak a
hátrányai, mert a technikai tudásom
hiányos. Tanulom, de azokat nem tu-
dom utolérni, akik gyerekkoruk óta ezt
a sportot űzik. Lépéselőnyben van-
nak, de egész jól sikerült felhozni ma-
gam. Kellett a váltás, az új kihívás, így
itt ragadtam.”

Brigi az edzései nagy részét ország -
úti kerékpárral, aszfalton tartja. Hétvé-
géken, ha teheti, a hazai kerékpárver-
senyeken indul, ott próbálja össze-
szedni a technikai tudását és a lehető
legtöbbet fejlődni. A soproni születé-
sű hölgy ingázik Győr, illetve a hűség
városa között, így a soproni hegyek-
ben is gyakorolhat.

„Rengeteg edzés kell. Szerencsés
vagyok, hiszen csak a sporttal foglal-
kozhatok. Heti 25-30 órát készülök,
persze befolyásolja az is, hogy az év
melyik időszakában vagyunk. Közele-
dik-e verseny, vagy sem. Holtszezon
nekünk nincs sok, úszni mindig lehet

Elôször azt mondtam, soha többet, 
aztán mégis itt ragadtam

és szerintem futni is. Én szeretek a
szürkés, esős időben is futni. Persze
az első öt perc szenvedős, de aztán ez
elmúlik, és feltöltődve érek vissza. A
kerékpár ilyenkor kicsit háttérbe szo-
rul, télen kevesebbet tekerek.”

Brigi már két éve dolgozik együtt ed-
zőjével, Schumacher Ákossal. Koráb-
ban sokáig eljutott egyedül is, ám idővel
ez már kevésnek bizonyult. Utólag be-
igazolódott, hogy jó döntés volt a váltás. 

„Levette a felelősséget a vállamról.
Nem nekem kell kitalálnom, hogy mit
csináljak, hanem hetente megkapom
az edzéstervet és tudom, mihez kell
magam tartani. Ákos nagy szakértője
a triatlonnak, teljesen megbízhatok
benne. Közös döntés volt például az
is, hogy kihagytuk az Európa-bajnok-
ságot, mert előzőleg nagyon elfárad-
tam, gyakorlatilag lenulláztam ma-
gam. Nem szerettem volna az
Eb-n rosszul szerepelni, holott
a dobogóra vártam ma-
gam. Újra alapoztunk,
kemény három hét
volt, de utána újra
ott voltam a me-
zőny elején.”

A kitartó munka megérte, hiszen
Brigi bronzérmet nyert a Szardínián
rendezett tereptriat-
lon-világbajnoksá-
gon, ezzel a
sportág eddigi
l e g n a g y o b b
magyar sike-
rét érte el.

„ U t ó l a g
visszanézve,
megérte be-
áldozni az
Eb-t a vb-
ért. Úgy
indul-

tam el, hogy tízbe szeretnék bekerülni,
hattal pedig már nagyon elégedett

lennék. Nagyon fáradt voltam
már, hosszú szezon volt a há-

tam mögött, márciusban
kezdtem, a világbajnokság
pedig szeptemberben volt.
Évközben világkupákra jár-
tunk, hiszen abból is meg-
van, hányon kell szerepelni
az összetetthez. Hét kell,
de persze benne van, hogy

nem úgy jön ki a lépés, így
tíz világkupán indultam, ami

rengeteg. Szeptember-
ben már úgy éreztem,

hogy még egy hét,
és nem bírom to-
vább. Persze ed-
zésben voltam,
a testem tudta,
mit kell tennie,
csak az erőt
nem éreztem
magamban,
hogy bármit
e l é r h e t e k .
Még most
sem hiszem
el, hogy en-

nek ellenére
harmadik let-

tem. Ha bele-
gondolok, olyan
nagy neveket

vertem meg,
mint a tavalyi
világbajnok,
v i l á g k u p a -
győzteseket,
az összes eu-
rópai nagy

sztárt.”
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MOZAIK SPORT

A Rába ETO FC magabiztos győzelmet aratott az újonc Göcsej ellen
az élvonalbeli futsalbajnokság utolsó fordulójában. A győriek közül
Alex kétszer, Dróth, Juanra és Drahovsky egyszer volt eredményes,
míg a vendégektől Kottán szépített. Rába ETO FC–Göcsej 5–1.

Példaképek előtt mutatták meg mit tudnak a jégen az ETO HC legfiatalabb tehet-
ségei. Bartalis István pedig ezt látva átélhette, milyen is volt az, amikor ő megismerte
a sportág alapjait Győrben. A magyar válogatott egyik legjobbja, valamint az NHL-t
is megjárt Frank Banham a Dunakapu téren felállított jégpályán figyelte a jövő re-
ménységeit. Bartalis István példája is bizonyítja, a győri utánpótlásbázisból is el
lehet jutni a válogatottig. A szupermini korosztály számára ez még távolinak tűnik,
de motivációnak a legjobb, amikor a sportág sztárjai előtt korcsolyázhatnak a kicsik. 

A Győri Audi ETO KC a 2016-os évet a Fehérvár
elleni bajnoki mérkőzéssel kezdte. A találkozó
alatt a győri lányok egy percre sem engedték ki
a győzelmet a kezükből. Az első játékrészt köve-
tően ötgólos előnnyel vonultak pihenőre, amely
a meccs végére nyolcra emelkedett. Győri Audi
ETO KC–Fehérvár KC 32–24 (15–10).

A kézilabdakluboknál már javában fo-
lyik a jövő évi keretek kialakítása,
amelynek során a Győri Audi ETO je-
lentős erősítést hajtott végre a jobbát-
lövő poszton. A 24 éves, kétszeres Eu-
rópa-bajnok norvég jobbátlövő, Nora
Mörk 2016 nyarától három évre szer-
ződik a magyar élklubhoz. 

„Hét Larvikban töltött év után elérke-
zettnek láttam az időt, hogy váltsak, és
valami újat próbáljak ki” – nyilatkozta No-
ra Mörk. „Ahogy a győri klubot megis-
mertem az utóbbi években, a munka, a
célok, a közösség igazán nekem való,
úgy gondolom, nagyon jól fogom ott
érezni magam. Azt is elmondhatom,
hogy az ETO szurkolótábora, a hazai

Győri sportklubjaink arra is mindig
odafigyelnek, kiken lehet segíteni a
sporton keresztül. A közelmúltban így
tett a férfi kézilabda NB I/B-ben játszó
Agrofeed-ETO-SZESE is, amely a Szi-
getszentmiklós elleni, utolsó hazai baj-
nokiján kérte arra a szurkolóit, hogy
aki teheti, hozzon magával valamilyen
apróságot, játékot, megunt könyvet,
hogy azt jótékony célra ajánlhassa fel
a klub. Érkeztek is bőven a felajánlá-
sok, amiket a klub a Bárczi Gusztáv

Nyolcgólos gyôzelem

Simán behúzták

Jótékony kézis fiúk
Gyógypedagógiai Intézmény és Gyer-
mekotthon számára ajánlott fel. 

A jótékonysági gyűjtés azonban
nem ért véget a mérkőzést lezáró
sípszóval, a SZESE utánpótlásában
játszó fiatalok és szüleik tovább szor-
goskodtak, és a Toldi SE vezetője,
Czirják József segítségével újabb
csomagok érkeztek a bárczisoknak.
Az ajándékokat a bárczis gyermekek
ünnepi műsorral köszönték meg a
férfi kéziseknek. 

Példaképekkel találkoztak

Két új igazolás a nôi kéziseknél
meccsek hangulata mindig megfogott
Győrben, és többször gondoltam arra,
hogy ezt az érzést én is átélném egyszer.
Természetesen az ETO-ban játszó nor-
vég csapattársaimmal is beszélgettem,
közülük Heidi Löke áll hozzám legköze-

lebb. Ő az egyik oka, hogy végül a Győr
ajánlatát fogadtam el” – tette hozzá Nora.  

A hosszan tartó sérülés miatt, első-
sorban a védekező feladatok ellátásá-
ra, az olimpiai, világ- és Európa-baj-
nok balátlövő Ida Alstad kölcsönszer-

ződés keretében érkezik Győrbe. A
norvég játékossal hat hónapra szerző-
dött a Győri Audi ETO. 

„Nagyon boldog vagyok, hogy a világ
egyik legjobb csapatában játszhatok” –
mondta Ida Alstad. „Bízom benne, hogy
tapasztalatommal és védekező játé-
kommal hozzájárulhatok új csapatom
sikereihez. Bizonyára egy kis időt igény-
be vesz majd, hogy felvegyem a győri já-
ték ritmusát, de ez nem okoz majd gon-
dot. Nagy segítség, hogy három norvég
csapattársam is segíteni tud, illetve
Nyckével is játszottam együtt a Midtjyl-
landban. Úgy gondolom, hogy ettől a
győri lehetőségtől mindenképpen jobb
játékossá válok.”
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Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy karácsonyt
megelőzően egy utolsó közös versenyfutásra gyűlnek össze
a szabadidősport kedvelői. Tavaly már 20. alkalommal ren-
dezték meg a Karácsonyi Rohanást. A jelentkezők a szoká-
sos három táv: az 1,3, az 5,1 és a 11,3 km közül választhattak,
illetve a szintén 5,1 km-es nordic walkingot is kipróbálhatták
a bátrak. Voltak is sokan, akik egy időre a karácsonyi vásár-
lást félbeszakítva, mozogtak egy jóízűt, közel 500-an indultak
a viadalon. Sőt nemcsak a futócipőt húzták fel sokan, hanem
az ünnephez kapcsolódva, előkerültek a Mikulás-sapkák, ka-
rácsonyi jelmezek is. 

Emléktorna. A Győri Közélet sikerét hozta a VII.
Fehér Miklós Emlékgála VIP-tornája, ahol 34 év fe-
letti játékosok léphettek pályára. A jótékonysági tor-
na bevételét a győri koraszülöttek kapták, az Egész-
séges Újszülöttekért Alapítvány jóvoltából. A gálára
13 csapat kapott meghívást, hatan egy úgyneve-
zett VIP-tornán mérhették össze tudásukat, ahol
egykori kiváló sportolók, olimpiai és világbajnokok,
közéleti szereplők és Fehér Miki gyermekkori bará-
tai is csapatot alkottak. Az öregfiúk meccset az Új-
pest, míg a gálamérkőzést a Győri DAC nyerte. 

Nemcsak akkor népszerű egy sport-
ág egy adott városban, ha első osz-
tályú női és másodosztályú férfi csa-
pata van. Győrben ettől függetlenül
is rengetegen szeretik a kosárlabdát,
és játsszák is, amikor csak tehetik.
Nem véletlen, hogy a különböző tor-
nákra sokan neveznek. Így volt ez a
Decathlon Teremkosárlabda Feszti-
válon is a Magvassy-csarnokban.
Nagy hagyományokkal rendelkező
megmérettetés már 19. alkalommal
várta a csapatokat. A játékosok kö-
zött voltak olyanok, akik már a legel-
ső fesztiválon is pályára léptek. A
győri csapatok pedig hagyományo-
san jól szerepelnek a streetball sza-
bályai szerint rendezett tornán. A hat
kategóriából egy volt teljesen ama-
tőr, egy pedig a legfiatalabbaknak, a
tízéveseknek nyújtott versenyzési le-
hetőséget. A sikeres 19. alkalom
után a szervezők már a 20. Teremko-
sárlabda-fesztiválra készülnek, és
bíznak benne, hogy a résztvevő csa-
patok száma rekordot dönt majd.

Év végén két mérkőzés várt a CMB Car-
go UNI Győrre, először az Európa Kupá-
ban, másodszor a bajnokságban. 

Az utolsó EK-találkozón nagyon jól
kezdtek a mieink. Radocaj kosarára vá-
laszoltak ugyan a franciák, Horváth trip-
lájával viszont szép sorozatot kezdtek, a
negyed közepén 12–4-re vezettek. A kü-
lönbség a szakasz hajrájáig nem válto-
zott, ekkor azonban feljött két pontra az
Angers Basket, 16–18. A második tíz
perc elején fordítottak a gallok, sőt a já-
tékrész végére jelentős különbség ala-
kult ki, 38–24. Fordulás után az Angers
előbb közel húsz ponttal ellépett, mire si-

A Győr Open rövid idő alatt az egyik legnép-
szerűbb hazai úszóversennyé nőtte ki magát.
Karácsonyt megelőzően az ötödik ilyen
megmérettetésnek adott otthont az Aqua
Sportcentrum, a résztvevők létszáma pedig
ezúttal is rekordot döntött.

A verseny nem csak a magyar klubok kö-
zött lett kedvelt viadal, a profi rendezésnek és
az erős mezőnynek köszönhetően, a külföldi
csapatok is sorban állnak azért, hogy tehetsé-
geik indulhassanak. Ezúttal 10 ország 83 klub-
jából 807 versenyző 5 korosztályban mérte
össze tudását a Győr SCITEC Openen, amely
egyben olimpiai kvalifikációs verseny is volt. A
magyar válogatott számos tagja rajthoz állt,

Több mint 800 induló a Gyôr Openen
többek között az olimpiai bajnok Risztov Évát,
Biczó Bencét, Gyurta Gergelyt, Kis Gergőt,
Kozma Dominikot, Verrasztó Evelynt is láthatta
a közönség. Mellettük persze a hazai csapat, a
Győri Úszó SE legjobbjai is versenyeztek, Ja-
kabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni, Takács
Krisztián és Balog Gábor is itt zárta az évet.

A versenyen közel 8000 rajtot bonyolított le
a hazai rendezőgárda. Az éremtáblázaton a Kő-
bánya SC és az MTK mögött a Győri Úszó SE
csapata szerezte a harmadik legtöbb érmet.
Összességében ez remek teljesítménynek te-
kinthető, hiszen az egyesület Európa-bajnoki
résztvevői, döntősei számára ez az esemény
már csak levezetést jelentett. 

Rekordokat
döntött 
a kosárlabda-
fesztivál

EK-vereség hatodszor, szoros bajnoki siker
került összeszedni magunkat, a szakasz
végén 54–40-re ment a hazai gárda. A
záró etapban sem történt csoda,
69–51-re nyert az Angers, a Győr el-
szenvedte hatodik vereségét is az EK-ban.

Ezt követően viszont a bajnokság-
ban már jobban sikerült a szereplés a
PEAC ellen. Bár a rajt ez alkalommal
sem sikerült rózsásan. A pécsi csapat
ugyanis rendesen állva hagyta a győri
lányokat: 11–0-ra ellépett. A negyed vé-
gére valamelyest sikerült felzárkózni. A
második szakaszban mi kezdtünk úgy,
mint az elsőben a hazaiak, a 8–0-ás ro-
hamnak köszönhetően, nyílt lett a talál-

kozó. Nem sokkal később pedig meg-
fordították a találkozót a Völgyi-lányok.
A félidő végjátéka viszont nem sikerült
túl jól, elég volt két eladott labda, amit
megbüntetett a pécsi gárda, így hazai
előnnyel mehettek pihenőre a csapa-
tok, 27–25. A folytatásban is szoros
volt a találkozó, a negyed végére vi-
szont sikerült némiképp meglépni.
36–45-ről jöhetett a záró etap, ahol
nem változott sokat a játék képe. Mind-
két csapat nagyon küzdött a bajnoki
pontokért, a győzelem végül kemény
harcban a Rába-partiaké lett, 57–58-as
végeredménnyel. 

Kosárlabda. Az Agrofeed Széchenyi Egyetem
Győri KC az elmúlt fordulóban Bonyhádon lépett
pályára a tavalyi év utolsó meccsén. Az első fél-
időben nagyobb hátrányba kerültek a mieink,
amit a harmadik szakaszban ledolgoztak, a záró
etapban viszont  nem tudtak megtartani. Bony-
hád–Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC
98–82. A győri fiúk az őszt három győzelemmel
és hat vereséggel zárták. Csaplár-Nagy Ervin ve-
zetőedző így értékelt: „A mérkőzés elején a Bony-
hád kicsit állva hagyott bennünket. A harmadik
negyedben igazi csapatként támadtunk és véde-
keztünk. A negyedik negyedben nyújtott bonyhá-
di dobóteljesítménnyel nem tudtunk mit csinálni.
Vedővel a nyakukban is bedobtak mindent. Egy
kis  feltöltődés után készülünk tovább."
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A Patent Győri Lövész Klub idén is megrendez-
te a Lövészkirály-választó elnevezésű versenyt,
a Laczik László Sportlőtér és Kiképző Központ-
ban. A hagyományosan a két ünnep között
megtartott viadal célja nemcsak, hogy kiderül-
jön, ki a legjobb, hanem az is, hogy összehozza
a lövészet szerelmeseit. Az idei király – ahogy
2014-ben is – Jandl Róbert, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kiképző-
tisztje lett. A király a koronát örökre megtarthat-
ja, ha pedig egymást követő három évben is
nyer, akkor gazdája lehet egy csehszlovák
gyártmányú, kézzel vésett, részben arannyal
bevont fegyvernek is. A verseny második helye-
zettje a Patent Győri LK vezetőedzője, Laczik
Zsolt, a harmadik pedig a klub ügyvezető elnö-
ke, dr. Vajda Attila lett. 

Alig kellett pár napot várni a
2016-os esztendőben, és máris
főszerepet kapott a sport Győr-
ben, nem is akármilyen sportág-
gal köszönthettük az új évet, férfi
vízilabda-válogatottunk a X. Vol-
vo Kupán csobbant medencébe.
A háromnapos viadalon a ma-
gyar válogatott mellett az olasz, a
spanyol és a szlovák nemzeti csa-
pat mérte össze tudását, alig egy
héttel az Európa-bajnokság előtt.

Első alkalommal az olaszok
vártak a Benedek-legényekre,
akik ellen nem igazán jól sikerült
a szereplés. Az olaszok végig ve-
zetve, könnyedén nyertek. A mi-
einknek csak a végén sikerült
szorosabbá tenni a találkozót,
ám az olasz siker nem forgott ve-
szélyben, 5–4-re felülmúlták a
mieinket. A spanyolok ellen foly-
tatták a magyarok a szerepelést
hétfő este, az Aqua Sportköz-
pontban. A háromnapos torna
második játéknapján a Benedek-
legények továbbra sem igazán
tudták azt a formát hozni, amit
szerettek volna az Európa-baj-
nokság előtt. Újabb vereségbe

Harmadik lett a magyar válogatott

szaladtak bele Vargáék, hiszen a
spanyolok 10–8-ra győztek. A
bronzérem sorsa múlt tehát az
utolsó Volvo Kupa-mérkőzésen,
ahol a magyarok a szlovákokkal
találkoztak. Az itt látottakkal már
jobban elégedettek lehettek a
magyarok. Végre a játékosok ál-
tal sokat szidott kezdés is jól si-
került, és az akciókra, illetve a

gólok számára semmiképp sem
lehetett panasz. Végig vezetve,
13–9-re nyertünk a szlovákok el-
len, így meglett a Volvo Kupa
harmadik helye. A találkozót
megelőzően Olaszország 14–4-re
könnyedén legyőzte a spanyol
válogatottat, így megnyerte a X.
Volvo Kupát, míg a második Spa-
nyolország lett.  
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HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

KOS 
Ez a hét az Önök számára az igazságról
fog szólni, figyeljenek oda minden apró mozzanat-
ra. Ez sokat jelent most, mert a munkájukban és
magánéletükben is előbbre tudnak jutni ezáltal. 

BIKA 
Bízzanak magukban ezen a héten, amit
szeretnének, az sikerül. Ha kész terveik vannak,
tartsák azokat szem előtt. Legyenek biztosak ma-
gukban, tudásukban, a lehetőségeket így veszik
csak észre majd. 

IKREK 
Mindenképp hallgassanak megérzéseik-
re a héten, még ha ez ellenkezik a többiek vélemé-
nyével, akkor is. Ki kell állniuk önmagukért né-
hány szituációban, ne riadjanak vissza ettől. 

RÁK 
Nagyon figyeljenek most lelkivilágukra.
Vezessék le idegességüket úgy, hogy az ne okoz-
zon kárt, beszélgessenek, sportoljanak, ha kell,
kérjenek segítséget. 

OROSZLÁN 
Kicsit felfordult hét elé néznek, szüksé-
gük lesz minden önbizalmukra és irányító képes-
ségükre. A nyugalmukat csak úgy tudják megőriz-
ni, ha kicsit hátrébb lépnek, lássák kívülről az ese-
ményeket. 

SZŰZ 
Az év első hetében elkezdődött szeren-
cse most is folytatódik. Ne lazítsanak, ne pihenje-
nek, most előrelépés várható munkájukban is.
Párjukkal beszéljenek meg mindent.

MÉRLEG 
Vegyék sorra most kapcsolataikat, ren-
dezzenek minden eddig meg nem beszélt ügyet.
Párkapcsolatukat se hagyják ki ebből a sorból, ne
odázzák tovább a beszélgetéseket. Pénzügyeiket
nézzék át. 

SKORPIÓ 
Amit elterveztek, most könnyedén
meg is tudják valósítani. Minden a terveik
alapján halad, a körülmények is pontosan úgy
alakulnak, ahogy tervezték. Párjuk Önök mel-
lett áll. 

NYILAS 
Munkahelyi ügyeik most mintha kicsit
a fejükre nőnének, ne hagyják, hogy ez töltse ki
napjaikat. Szabjanak maguknak határt, csak ön-
magukat tudják most kontrollálni. 

BAK 
A héten csak lassan tudnak előbbre jut-
ni. Bármennyire is nehezükre esik türelmesnek
lenni, most nem tehetnek mást. Párjukkal beszél-
gessenek sokat.

VÍZÖNTŐ 
Nagyon figyeljenek most érzelmeikre,
ne ez a hullámzás határozza meg életüket. In-
kább gondolják át, mitől nem érzik most jól ma-
gukat, keressék inkább az okokat. 

HALAK 
Figyeljenek Önök is a hangulati ingado-
zásokra a héten, ne adják át magukat mindennek.
Ne engedjék meg, hogy depresszióba essenek,
nem használna senkinek és semminek sem.

Mit ígérnek a csillagok?

kép és szöveg: xantus-állatkert

A hóesésben is várja Önöket a győri
állatkert belvárosi terráriumháza, a Fü-
les Bástya. A 16. századi győri vár
ódon kazamatájában burjánzó, meleg
amazonasi dzsungel fogadja a nagy-
közönséget.

Felfedező útjukon megláthatják a
hírhedt vörös pirayát, amelyről köztu-
dott, hogy csapatban nagy testű zsák-
mányt is képes elejteni, akár vízidisz-
nó vagy marha méretűeket is. Érde-
kességük, hogy a vadászatot, az üldö-

Az Amazonas hírhedt ragadozói
a Füles Bástyában

zést és a küzdelmet hangjelzéssel is
kísérik. A mélyebb, morgó hangok a
kevésbé komoly, a magas hangok a
komolyabb támadásokat jelzik.

Természetesen a filmekben és út-
leírásokban szereplő pirayák agresszi-
vitása és vérszomja erősen eltúlzott.
Igazán veszélyessé akkor válhatnak,
amikor az elöntött árterületen vissza-
maradt vízben megrekednek. Ilyenkor
a táplálékhiány és az alacsony oxigén-
szint miatt agresszívvé válnak, és elő-
fordulhatnak halálos balesetek is.

A Füles Bástya 2500 literes me-
dencéjében huszonhét vörös pirayát
tartanak, melyek egy-másfél évesek.
Minél idősebbek, annál magasabb
lesz a hátuk. A látogatók rendszere-
sen láthatnak látványetetéseket, me-
lyet az érdeklődők mindig nagy öröm-
mel fogadnak, mert ilyenkor lehető-
ség nyílik feltenni a felmerülő kérdése-
ket a hely szakértő kollégáinak.

A látványetetés időpontjáról a
www.fulesbastya.hu weboldalon lehet
tájékozódni.

A Xantus János Állatkert dolgozói
minden kedves látogatónak sok örömet
hozó, sikeres új évet kívánnak!


