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Az Adyvárosi tó melletti sétány és ját-
szótér, valamint a tó környezete évről
évre szépül, illetve egyre több funkció -
val rendelkezik – mondta Radnóti
Ákos alpolgármester annak kapcsán,
hogy a területen megújult a közvilágí-
tás és díszkivilágítást is kiépítettek. A
körzet önkormányzati képviselője ki -
emelte, hogy már nem csak a tó, a kö-
rülötte lévő sétány és pihenőpark kí-
nál kikapcsolódási lehetőséget, ha-
nem a tavaly átadott várjátszótér is.
Korábban már megújult a tavat övező
sétány burkolata és új köztéri padokat
helyeztek el. 

Az év elejétől több olyan intézkedés is
életbe lépett, amelyek jelentősen segí-
tik a családok életét – mondta el hetila-
punknak Simon Róbert Balázs és Kara
Ákos győri országgyűlési képviselő.

A személyi jövedelemadó mértéke
15 százalékra csökkent. A sertéshús
áfája 27 helyett 5 százalék lett, ugyan-
ez igaz az új lakóingatlanokra is. An-
nak is örülhetnek a családok – fogal-
maztak –, hogy január 1-jétől a koráb-
bi tízezer forintról 12.500 forintra nőtt
a kétgyermekes családok gyermeken-
kénti adókedvezménye.

Nőttek a bérek is az idén. A garantált
bérminimum 111 ezerről 129 ezer fo-
rintra emelkedett, ami az inflációt és a
szja-csökkenést figyelembe véve, 5,5
százalékos reálbér-emelkedésnek felel
meg. Növekszik a fegyveres és rendvé-
delmi dolgozók bére, ők a tavaly nyári
30 százalékos emelés után januártól
újabb ötszázalékos emelést kapnak. 15

A fájdalom-
csillapító
halálára
Micsoda igazságtalanság: a fájda-
lom marad, gyógyító ellenfele távo-
zik a földi világból. Dr. Szanyó Fe-
renc osztályvezető főorvos nem fo-
gad már több reumás, mozgás -
szervi beteget, nem építi tovább az
intézetet, a mozgásszervi, rehabili-
tációs, reumatológiai központot,
ahol gyógyírre, a fájdalom enyhü-
lésére számíthat a beteg.

Szanyó Ferenc Budapestről
került Győrbe, hamar beilleszke-
dett, üdítően kellemes ember, jó
társasági személyiség volt. Or-
vostársai szerint komoly előnye
volt, hogy összefüggésben látta a
bajt, nem a tüneteket kereste és
gyógyította, hanem az okokat.
Neki köszönhető városunkban a
masszőrképzés, a manuálterápia,
az akupunktúra elterjedése, a
mozgással foglalkozó szakembe-
rek tudása, érdeklődése.

Tudását nem félt másnak átad-
ni, nem rejtegette, nem volt szük-
sége arra, hogy gyógyító ismere-
te bújtatásával erősítse a saját
rangját, tekintélyét, pozícióit.

Győrben szerencsére van be-
csületük az orvosoknak. Ez olyan
embereknek köszönhető – mások
mellett –, mint dr. Szanyó Ferenc. 

Akinek reumája, fájdalma volt,
főleg őt kereste. Hittek benne.
Márpedig azt mondják, a bizalom
is gyógyít.

1975-ben végzett a SOTE Ál-
talános Orvosi Karán, majd az Or-
szágos Reuma és Fizioterápiás
Intézetben dolgozott.

1979-ben reumatológiából és
fizioterápiából szakvizsgát tett.
Három évvel később Győrben a
reumatológiai osztályt vezette.

2001-ben mozgásszervi reha-
bilitációból szakvizsgázott. 1993-
tól a reumatológiai és mozgás -
szervi rehabilitációs centrum ve-
zetője volt Győrben. 

Munkásságát tavaly Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata
Pro Urbe Győr kitüntetéssel is-
merte el.

Köz- és díszkivilágítást kapott az Adyvárosi tó környéke
A rendezvények működéséhez

áramvételi kapcsolatot építettünk ki, il-
letve a tó sétánya körül már korábban
megújult a közvilágítás korszerű és igé-
nyes, modern külsejű LED-es oszlo-
pokkal – tette hozzá Prédl Antal, az Út-
kezelő Szervezet intézményvezetője.

A várjátszótér körül nem volt lehető-
ség a nyáron a régi, korszerűtlen közvi-
lágítási betonoszlopok cseréjére, de
most Borkai Zsolt polgármester támo-
gatásával sor kerülhetett rá – mondta
el Radnóti Ákos. Most nyolc új LED
fényforrású közvilágítási oszloppal és
két, szintén LED forrású egyedi, külön-

leges kinézetű és reflektorokkal felsze-
relt oszloppal bővült a tó és a nyáron
épített játszótér körüli közvilágítási há-
lózat. A szakemberek arra is figyeltek,
hogy egységes kinézetű legyen a kör-
nyék teljes közvilágítása, tovább szépít-
ve a közterületet, s javítva a közbizton-
ságot is. A területen egyébként két köz-
téri kamera is működik.

Az Útkezelő Szervezet megbízásá-
ból a Vill-Korr Hungária Kft. végezte a
kivitelezést. Radnóti Ákos megköszönte
az igényes és gyors munkát, hiszen re-
kordidő alatt, s az év végi ünnepek előtt,
szűkös határidőn belül készültek el vele.

Családsegítô intézkedések januártól
százalékkal nő a felsőoktatásban dolgo-
zó oktatók bére. Az egészségügyben 43
ezer ápoló és 18 ezer orvos kap többet,
a szakvizsgázott fiatal orvosok pedig
151 ezer forint plusztámogatást kap-
nak. A szakorvosi minimálbér nettó 270
ezer forintra emelkedik. 

A kormány 2016-ban megkezdi az
új közszolgálati életpályamodell beve-
zetését, ez elsőként a járási hivatalok-
ban dolgozókat érinti – fogalmazott la-
punknak Simon Róbert Balázs.

Kitértek a bürokráciacsökkentésre
is, amelynek lényege, hogy egysze-
rűbben, gyorsabban és olcsóbban in-
tézhessük az ügyeket. Ennek jegyé -
ben növekszik a kormányablakok szá-
ma, a tervek szerint Győrben a vasút-
állomáson nyílik egy új. Az olcsóság
jegyében pedig ingyenes lett az első
jogosítvány, továbbá a diákigazolvány,
a személyi igazolvány és a lakcímkár-
tya cseréje. 

A családok otthonteremtési kedvez-
ménye (CSOK) január 1-jétől még ked-
vezőbb feltételekkel igényelhető. A mó-
dosítások eredményeként például az
egy- és kétgyermekes családok is
igénybe vehetik, akkor is, ha van másik
ingatlanjuk. A tízmilliós kedvezményes
hitel a harmincmillió feletti ingatlanok
esetén is igényelhető, továbbá eltörlik
az energiatanúsítványt, és az úgyneve-
zett mozaikcsaládok is igényelhetik.

A végleges szabályok várhatóan feb-
ruár elején jelennek meg, Simon Róbert
Balázs és Kara Ákos akkor még részle-
tesebb tájékoztatót tart a témában. 
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Az Emberek az Állatokért Ala-
pítványhoz, azaz a győri állat-
menhelyhez került az az ösz-
szeg, amely a Győr+ Média föld-
labdás fenyőfa-árusító prog-
ramjához kapcsolódó akcióból
folyt be. 

Decemberben első alkalommal hívta
életre a Győr+Média és a Győr-Szol
Zrt. Kuka Berci földlabdás fenyőfa-
árusító akcióját. A cél a környezettu-
datos szemléletmód erősítése volt, hi-
szen a tűlevelűeket visszavárták az ün-
nepek után, hogy kiültessék őket a
szabadba. Aki visszahozta a fát, visz-

Február 5-én, pénteken 16 órai kez-
dettel Gőgös Zoltán, az MSZP or-
szággyűlési képviselője fogadóórát
tart a Herman Ottó u. 22. szám alat-
ti Szocialista Klubban, amelyre min-
den érdeklődőt sok szeretettel vár.

Az állatmenhelyt támogatta a Gyôr+
szakapta a vételár egy részét, amit
vagy megtartott, vagy jótékony célra
a Győr+ Médiánál hagyott. Így gyűlt
össze az az ötvenezer forint, amit szer-
dán adtak át a médiacentrum munka-
társai az állatmenhely vezetőségének. 

Nagy Péter, az Emberek az Álla -
tokért Alapítvány kuratóriumi tagja la-
punknak elmondta, működésükhöz
nélkülözhetetlenek a különböző fej-
lesztések. Az állatmenhely egyik nagy
projektje, a macskaház építése jelen-
leg is zajlik. Emellett befedik a hátsó
kenneleket, növelik a raktárkapacitá-
sukat és folyamatosan bővül a belső
járdahálózat. 

A Győri Kosárlabda Club szerve-
zésében február 5-én, pénteken
19 órától a Zöldfa étteremben
rendezik meg a 15. Kosaras Bált.
A rendezvényre minden kosárlab-
dát szerető barátot szeretettel
várnak. Az estén a finom falatok
mellett a szórakozásé lesz a fő-
szerep, hiszen a bál sztárvendé-
ge, Badár Sándor humorista lesz.
Természetesen remek zene és
tombola is várja majd a bálozókat.
Az eseményre még kaphatók
jegyek, érdeklődni vagy a jegyvá-
sárlási igényeket jelezni a 06-
30/969-3359-es telefonszámon,
illetve az  info@gyorkosar.hu e-
mail címen lehet.

Kosaras Bál

Fogadóóra

Francia kapcsolat:
Élénkülô együttmûködések
Győr és franciaországi testvérvárosa
a kapcsolatok erősítését, különösen
az ifjúsági cserekapcsolat élénkítését
tervezi, de kulturális és gazdasági té-
mák is napirendre kerültek a napok-
ban egy colmari egyeztetésen.

„A közelmúltban nagy esemény hely-
színe volt testvérvárosunk, hiszen az Un-
terlinden Múzeum – amely olyan világ-
híres értékeknek ad
otthont, mint Matthias
Grünewald Isenhei-
mer-oltára – felújítása
és bővítése utáni újra-
nyitását ünnepelte. Az
avatás rangjára jellem-
ző, hogy azon Francois
Hollande francia állam-
fő is személyesen vett
részt” – mondta el la-
punknak dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester. Hozzátette, az ünnepség jó
apropót adott arra is, hogy Colmar meg-
hívja testvérvárosait egy találkozóra,
amelyen a kapcsolatok elmélyítésének
lehetőségéről tanácskoztak.

„A magunk részéről az ifjúsági és az if-
júsággal foglalkozó pedagógusok csere-
kapcsolatának erősítését javasoltuk, hi-

szen Győr több középiskolájában is ta-
nulnak franciául a gyerekek, a diákcsere-
programok pedig nem csupán a nyelv
jobb elsajátításához járulnak hozzá, de az
új ismeretségek révén egymás kultúrájá-
nak megismerését is szolgálják” – foly-
tatta az alpolgármester. Kiemelte, a ja-
vaslatuk pozitív visszhangra talált, így a
jövőben megvalósulhat a tervezett cse-

reprogram. Dr. Somogyi Tivadar megbe-
széléseket folytatott Richard Jungto tisz-
teletbeli magyar konzullal is, ahol első-
sorban a gazdasági és kulturális együtt-
működések lehetőségeiről esett szó. Az
alpolgármester úgy értékelt, a találkozók
nagyon hasznosak voltak, mert azok vá-
rosunk franciaországi kapcsolatainak to-
vábbi erősítését eredményezték.
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PORTRÉ  INTERJÚ

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Februárban lesz 85 éves a Rába
fél évszázadát meghatározó
Romvári Ferenc, a Rába Mus-
tang-díjasa. Megjárta a Csepel
Autógyárat, az Ikarust, majd
visszatért a Rábához. Romvári
Ferenc ménfőcsanaki otthoná-
ban adott interjút. 

Hogy telnek a nyugdíjas évek?
Az elmúlt nyáron csípőcsonttöré-

sem volt, most már tudok járni bot
nélkül is, a kórház és a rehabilitáció
után. Igyekszem mindig elfoglaltsá-
got keresni magamnak. Interneten
mindig találok érdekes dolgokat,
könyveket olvasok, zenét hallgatok,
nyáron a Balatonon vagyok. Koráb-
ban vitorláztam, de az már nem
megy. Úszom, biciklizem, jól érzem
magam.

Romvári Ferenc 85 évébôl több mint hatvanat a Rábában töltött

A jármûgyártás doyenje
Ha a Rába nevét meghallja, még

megdobban a szíve a szokottnál
jobban?

A Jármű Kft.-ben a felügyelőbizott-
ság tagja vagyok, a Rábától a mai na-
pig nem szakadtam el. Továbbra is
drukkolok a sikereikért. 

1954. július elsején került a Vagon-
gyárba. Emlékszik az első napra?

A műszaki egyetem diplomájával a
zsebemben gépgyártó mérnöknek
készültem. Akkoriban azonban nem a
végzős választott munkahelyet, ha-
nem az egyetemi tanulmányi osztály
jelölte ki. Édesapám gépkocsivezető
volt, kisgyermek korom óta rajongtam
az autókért. Vissza akartam térni
Győrbe, s szerencsémre a Szerszám-
gépgyárba osztottak be. 

Hivatalosan 53 évet töltött a Rá-
bánál. Hogyan gondol vissza erre a
több mint fél évszázadra?

Nagy szerencsém volt az életben,
hogy a Rábába kerültem, mert olyan

ipari minisztériumban azt, hogy külföld-
ről megvásárolhassuk a MAN licencét.  

Többször is szóba hozta Horváth
Ede nevét, akit Vörös Báróként em-
legettek életében. Őt mikor ismerte
meg és milyen volt vele a viszonya?

Az első napon megismertem, ami-
kor bekerültem a gyárba. Haláláig ma-
gázódtunk, ő csak az esztergályos tár-
saival tegeződött. Jó munkaviszonyban
voltunk, egészen az 1956-os esemé-
nyekig. Akkor engem is elkapott a hév,
beválasztottak a Munkástanácsba. A ta-
nács elnöksége megfosztotta Horváth
Edét a vezérigazgatói poszttól. Amikor
bejöttek a szovjet csapatok, az összes
főnök elpucolt, s egyszer csak én lettem
a Munkástanács elnöke. Ez persze nem
erősítette a barátságot köztünk. Dicsé-
retére legyen mondva, amikor újra ve-
zérigazgató lett, semmiféle megtorlás-
ban nem részesített, sőt egyre nagyobb
feladatokat kaptam. 

Horváth Ede munkáskáderből
lett vezérigazgató. Diktatórikus ve-
zető volt, aki sok embert eltávolított
a Vagongyárból. Önhöz azonban
mindig ragaszkodott. Miért?

Nem dicsért meg sohasem. Egy-
szer beszélt velem úgy, ahogy mások-
kal szokott, gorombán. Ezen felkap-
tam a vizet és ott hagytam a gyárat.
1972-ben történt mindez, s elmen-
tem a minisztériumba főosztályveze-
tő-helyettesnek. Néhány év múlva a
minisztérium folyosóján összefutot-
tam Horváth Edével, s azzal jött oda
hozzám: Hát maga mit csinál itt?
Mondtam neki, a Csepel Autógyár-
ban vagyok, mire ő: Jöjjön vissza
Győrbe. Egy hónap múlva ott voltam. 

Melyik termékre a legbüszkébb a
pályafutásából?

A futóműre az lehetek, mert az egyko-
ri KGST-piacokra készülő termékből, ki-
tartó fejlesztés eredményeként, nyuga-
ton is eladható, világszínvonalú fődarab
lett. Kisajátítani persze nem akarom és
nincs is jogom, de ehhez hozzátettem va-
lamit, hogy elindulhasson. Csakúgy,
mint a katonai teherautókhoz. Voltak per-
sze kudarcok is szép számmal. A dízel-
motort például nem sikerült megmente-
ni. Talán büszke lehetek arra is, hogy a ki-
lencvenes években részt vettem Szent-
gotthárdon a Rába–GM–Opel és Szom-
bathelyen a Rába–BPW vegyes vállala-
tok megalapításában. Mindkét helyen
több ezer munkahely létesült. Emlékeze-
tes számomra az Audi vezetőivel a talál-
kozás 1992 novemberében, ami azt a
megérzést sugallta, hogy nagy változá-
sok várhatók Győrben. 

feladatokat kaptam, amelyekre ma is
szívesen gondolok vissza. Voltak nagy
időszakok, ilyen például az, amikor elin-
dult a központi járműfejlesztési prog-
ram, s húszéves időszakra kellett tervet
csinálnunk. 1962–63 környékén már
benne volt a levegőben, hogy az addig
önálló Szerszámgépgyár összeolvad a
Vagongyárral. Ekkortájt a Csepel Autó-
gyárnak volt egy hajtóműgyára a Va-
gongyárban, amely alig győzte a terme-
lést. Külföldi folyóiratokat addig nem
kaptunk, de az Országos Műszaki
Könyvtárnál kijártuk, hogy a szakfolyó-
iratokat megküldjék. Ezekből értesül-
tünk arról, hogy a világban működnek
főegységgyártó szakvállalatok. Ekkor
született meg a gondolat, hogy akkor
legyünk mi a futóműgyártók. A futómű
mellett megszületett a dízelmotor is,
miután a Csepel Autó nem tudott meg-
felelő teljesítményű és minőségű moto-
rokat gyártani. Horváth Edének ebben
óriási szerepe volt, hogy kijárta a gép-
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Európa-szerte tiltakozások kísérik
az Uber megjelenését. Két hete
Budapesten a taxisok látványos
demonstrációba kezdtek. Győri
kollégáik ugyan nem utaztak fel a
tiltakozásra, de mindenben egyet
értenek fővárosi kollégáikkal.

Győr hála istennek egyelőre
még Uber-mentes, de ahol inter-
net és okostelefon vagy tablet van,
bármikor megjelenhet – mondta
megkeresésünkre a város piacve-
zető taxis cége, a Duna Taxi szak-
mai irányítója. Gregosits Szilárd
szerint a jövőt az okos eszközön
végrehajtott taxirendelés jelenti,
ehhez azonban biztosítani kell az
egyenlő versenyfeltételeket.

Mivel az Uber-sofőrök nem fi-
zetnek adót és egyéb, taxisokra vo-
natkozó kötelező szabályozással
sem törődnek, érthető okokból ol-
csóbban tudják szállítani az utast,
mint a regisztrált taxis társaság.

Az utasok öt százaléka rendel kocsit okos eszközön

Gyôr (egyelôre még) Uber-mentes
Futunk egy versenypályán, az

egyik elé folyamatosan akadályok
kerülnek, ezek vagyunk mi, az Uber
meg szabadon vágtázhat, ez így
nincs rendjén – fogalmaz a Duna
Taxi szakmai irányítója, aki szerint,
ha egyenlőek lesznek a feltételek,
akkor az Uber is taxinak minősül.
Jöjjenek, legyen még több társa-
ság, a konkurenciával semmi ba-
junk – hangsúlyozza.

Azt persze senki sem vitatja,
hogy a taxirendelés a jövőben az
okos eszközökre tevődik át. Jelen-
leg ugyan az utasok 95 százaléka
még telefonhívással kér kocsit, s 5
százalék nyomkodja készülékét, ha
autót akar, ez az arány azonban
egyre jobban meg fog fordulni. 

A Duna Taxi kész a változásra.
Minden autójukban – ez szám
szerint 107 szerződött partnert
jelent – van tablet vagy okostele-
fon.  A sofőrök 70-80 százalék-
ban a nagyobb, de kicsit nehe-
zebben kezelhető tabletet része-
sítette előnyben, s kisebb részük

rendelkezik olyan okostelefonnal,
amelyre az applikáció letölthető. 

Nem csak a jövő, az utasok ér-
dekében okosít a taxis társaság,
hanem a törvényi szabályozás mi-
att is. Egyelőre még kommunikál-
hatnak URH rádión keresztül, azon-
ban már működik az úgynevezett
csendes fuvarkiadású rendszer.
Vagyis amikor a központ telefonon
fogadja a rendelést, ezt a gépkocsi-
vezetők felé nem rádión, hanem
okos eszközön továbbítja. Ennek
az utasok örülhetnek, mivel nem
zavarja őket a rádióforgalmazás, a
sofőr pedig nem tudja elérteni az
utcát és házszámot. 

Kérdésünkre, hogy a mostani,
döntő részben telefonhívással le-
adott taxirendelések mikor tolód-
hatnak el látványosan az okos
eszközökre, a Duna Taxi szakmai
vezetője úgy fogalmazott, 2017-
ben biztosan, amikor Győr ren-
dezheti az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivált, s nagyon sok kül-
földi érkezik a városba.

A Központi Statisztikai Hivatal önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt
végre városunkban. 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban fontos tudni,
hogy az összeírási munkát a Statek Kft.-igazol-
vánnyal rendelkező kérdezői végzik. A mintavétel
reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű ki-
választással hajtják végre. A válaszadás a kijelölt
háztartásban élők számára nem kötelező, de a
részvétellel a hiteles statisztikák előállításához já-
rulhatunk hozzá.

A KSH adatgyûjtést végez Gyôrben
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési

Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és ne-
ve: 1106 fogyasztóiár-összeírás: adatfelvétel, 1108
piaci felhozatal és árjelentés: adatfelvétel, 2153 ház-
tartási költségvetési és életkörülmények: adatfelvé-
tel, 1539 munkaerő-felmérés: adatfelvétel és 1942
a lakosság utazási szokásai: adatfelvétel.

Az adatgyűjtésről felvilágosítás munkanapokon 8
és 16 óra között a 96/502-400-as számon kérhető, a
módszertannal és a kutatási eredményekkel kapcso-
latban a www.ksh.hu oldalon tájékozódhatunk. 

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Pályázzon!
Ingyenes pályázati tanácsadás indul hetente szerdán
14–16 óráig Győrben, a kamarai székházban.

Jelentkezzen! Legyen Ön is mester!
A következő szakmákban indul  mesterképzés

és mestervizsga.

Ács • Autószerelő • Burkoló • Épületasztalos
• Festő, díszítő, mázoló és tapétázó • Fodrász

• Kéz- és lábápoló • Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő • Pincér • Szakács
• Vendéglátásszervező, vendéglős

Több információ: bozsokybrigitta@gymskik.hu, 
tel.: 06-20/430-9024 

Jelentkezzen!
MS projekt gyakorlati képzés indul. 

Tervezze profin feladatait, erőforrásait!

Vegyen részt!
Február 2. Bankárklub
Február 4. 9 óra Könyvelői Klub
Február 4. 15 óra Kkv-klub
Február 5. MS Projekt-képzés indul
A programok nyitottak, minden vállalkozástól
várják az érdeklődőket!
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FÓKUSZBAN  GAZDASÁG

Az egész ország az új CSOK-ról, azaz a Családok
Otthonteremtési Kedvezményéről beszél. Nincs
olyan vasárnapi ebéd, ahol ne kerülne szóba a
10+10 millió forintos állami támogatás, az új lakás,
és persze a három gyermek vállalása. Februárban
Győrben első kézből, egyenesen a szakértőktől kap-
hat választ az összes kérdésre.

Január elsejétől jelentős változások léptek
életbe a Családok Otthonteremtési Kedvezmé-
nyénél, közismert nevén a CSOK-nál. Az össze-
gek növekedtek, él a 10+10 millió forintos lehe-
tőség, és persze a feltételek is változtak. A fél or-
szág most számolgat, oszt-szoroz, keresi a vála-

10+10 millió: tudj meg mindent az új CSOK-ról!
Személyes tanácsadással és elôadásokkal segítünk eligazodni a szabályozásban

szokat, mivel sokan ki szeretnék használni a ha-
talmas lehetőséget. 

Nincs ez másként Győr-Moson-Sopron megyé-
ben sem. A megyeszékhelyen az elmúlt években na-
gyon felpörgött az ingatlanpiac, ezzel együtt az új épí-
tésű lakások, az üres telkek ára folyamatos emelke-
dést mutat. A 10+10 millió forint azonban itt is olyan
összegnek számít, ami komoly lendületet adhat sok
család számára. Persze a dolog nem annyira egysze-
rű: sok feltételnek kell megfelelni, sok a felmerülő kér-
dés, gyakran nehéz eligazodni a jogszabályok sűrű-
jében. Az érdeklődőknek pedig érdemes minél több
információt begyűjteni, mielőtt döntenek.

Ezért a Portfolio, az FHB Bank és a Takarékbank
2016-ban egy országos roadshow keretében végig-
látogatja Magyarország nagyvárosait, megyeszék-
helyeit. Szakértőink választ adnak a felmerülő kér-
désekre, segítenek eligazodni a bonyolult szabályok
között – természetesen a legfrissebb információk-
kal és személyes tanácsadással is készülünk.

Győrbe februárban érkezünk  (pontos időpon-
tért látogasson el a lenti honlapra). A részvétel
támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de on-
line regisztrációhoz kötött:

http://www.portfolio.hu/rendezvenyek/portfolio-klub
e-mail: klub@portfolio.hu

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Bár a kőolaj világpiaci ára a ko-
rábban prognosztizáltakhoz ké-
pest jóval lejjebb van, és ennek
ellenére számottevő növeke-
désre az idén már nem számíta-
nak a gazdasági szakemberek,
hazánkban az üzemanyagban
megjelenő adótartalom és a de-
vizaár-mozgások miatt már
nem várható különösebb ár-
csökkenés a kutaknál.

Alulmúlta az elemzők tavaly év eleji vá-
rakozásait az olaj ára: a hordónkénti
50-60 dollár helyett ugyanis év végére
mintegy 30 dollárra csökkent az egyik
legfontosabb nyersanyag ára. A la-
punk által megkérdezett szakértő, dr.
Tatay Tibor szerint három kiemelhető
összetevő áll a fekete arany árzuhaná-
sa mögött. Az egyik a kínai gazdaság
lassulása, amely az ázsiai ország ener-
giaigényének csökkenését vonta ma-
ga után. A másik, hogy az atomprog-
ramjával kapcsolatos feltételek teljesí-
tése miatt a nyugat feloldotta az em-
bargót Iránnal szemben, amely éven-
kénti 300 ezer hordónyi olajjal belép a
piacra a kínálati oldalon. A harmadik
ok pedig az olajiparban használatos fi-
zetőeszköz, a dollár erősödése. A Szé-
chenyi István Egyetem Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kara Gazdasági
Elemzések Tanszékének egyetemi do-
cense hozzátette, ezeken felül termé-
szetesen az olaj is ki van téve a tőzsdei

Benzinárstop
Elemzôk szerint jelentôsen már nem csökken az üzemanyagok ára

spekulációknak, így nyilván ezt is fi-
gyelembe vették a nemzetközi befek-
tetési tanácsadók, illetve a Világbank
szakértői, amikor korábbi prognózisu-
kat 1/3-dal visszavágták – most 2016
végére 37-38 dollár/hordó olajárat
várnak. 

Dr. Tatay Tibor szerint mindemel-
lett Magyarországon különösebb ár-
csökkenésre már nem lehet számítani
az üzemanyagok tekintetében, hiszen
ahogy mondja, a benzinár 2/3-át a jö-

vedéki és a forgalmi adók összessége
adja. Sarkítva, ha 0 forint lenne a be-
érkező benzin ára, a fix adótartalom
miatt akkor is a zsebünkbe kellene
nyúlni a kutaknál. Emellett a finomítás
és értékesítés költségei is megjelen-
nek az üzemanyagárakban.

Az egyetemi docens kiemelte azt
is, a dollárhoz, és az amerikai fizető-
eszköznél rosszabbul teljesítő euró-
hoz képest is gyenge a forint. A ma-
gyar gazdaságban ez az exportnak,

így a gazdasági növekedésnek ked-
vez. Az alacsony magyar infláció miatt
a Magyar Nemzeti Bank várható lé-
pései nem is fogják az év során a fo-
rint árfolyamát erősíteni. Mindez szin-
tén azt jelzi, hogy nem várható további
áresés az üzemanyagoknál. Hozzátet-
te, 300 forint alá valószínűleg nem
megy majd a benzin ára, s inkább las-
sú, fokozatos emelkedésekkel ugyan,
de a jövőben megint kicsivel többet
kell majd fizetnünk érte.
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
112 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT 
A BIOGÁZÜZEM FELPÉCEN
KEOP-4.4.0/A/09-2010-0030

A Biogáz Felpéc Kft. az Európai Unió és a Magyar Állam
497.098.803 Ft összegû támogatásával egy 800 kW elektromos
teljesítményû biogázüzemet hozott létre, mely a Magyarorszá-
gon elsôként alkalmazott biztonságos, letisztult Hochreiter bio -
gáztechnológia mintaüzeme.

A biogázerômû Felpéc község határában épült, tervezése és elôké-
szítése során ügyeltünk arra, hogy a környezeti szempontokat figye-
lembe vegyük:

• A biogázüzem a településtôl több mint egy kilométer távolság-
ra van.

• Az alapanyagokat nem a településen keresztül szállítjuk.
• Az üzemeléshez felhasználjuk a környezô településen található

hulladékokat is (trágya, szennyvíziszap, szeszfôzdei hulladék).
• Az alapanyag-ellátásban évelô növények termesztésére építünk.

A technológia végén keletkezett ún. fermentációs maradékot a kör-
nyékbeli szántókon helyezzük el. A fermentációs maradék felhasz-
nálásával csökkenthetô lesz az érintett mezôgazdasági területeken
a nitrátfelhasználás.
A biogázüzem indulásakor 2-3 fô részére biztosít munkahelyet. A hô-
hasznosításra épülô fejlesztésekkel a foglalkoztatottak létszámát je-
lentôsen, mintegy 20-25 fôre kívánjuk emelni.
Az üzemszerû mûködés a próbaüzem lezárulása után kezdôdik.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A gyermek élete hároméves ko-
ra körül jelentősen megváltozik,
hiszen a családi köteléken kívül
egy új, sokkal nagyobb közös-
ségben is meg kell találnia a he-
lyét. Nem véletlen, hogy az ön-
kormányzat kiadvánnyal is se-
gíti a beíratás folyamatát.

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki
már betöltötte, vagy a felvételtől szá-
mított fél éven belül betölti a harma-
dik életévét. Utóbbiakat csak akkor
tudja az intézmény felvenni, ha az ösz-
szes hároméves és annál idősebb
gyermek felvételi kérelmét teljesíteni
tudta –mondta el lapunknak Várszegi
Mónika, a győri önkormányzat oktatá-
si osztályának óvodai oktatási ügyin-
tézője. Hozzátette, a gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig harmadik
életévét betölti, a ne-
velési év kezdő nap-
jától legalább napi
négy órában óvodai
fo g l a l koz á s o ko n
vesz részt. A szülők
az ötödik életév be-
töltéséig felmentést
kérhetnek az óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képes-
ségeinek kibontakoztatása vagy sajá-
tos helyzete azt indokolja. 

Fontos szabály, hogy a gyermeket
elsősorban abba az óvodába kell fel-
venni, amelynek körzetében lakik, má-
sodsorban ahol a szülő dolgozik. Az

Készüljünk fel
az óvodai beíratásra! 

óvodai felvételekről az óvoda vezetője
dönt, a felvételről is ő tájékoztatja a
szülőket. A szülőnek joga van a sza-
bad óvodaválasztáshoz, igénye sze-
rint jelentkezhet gyermekével a lakó-
körzetén kívül más önkormányzati
fenntartású óvodába, illetve egyéb
egyházi, alapítványi vagy magánintéz-
ménybe. Ha az illetékes óvoda eluta-
sítja a gyermek felvételét, akkor a szü-
lő az elutasító határozat ellen 15 na-

pon belül jogorvoslati kérelmet nyújt-
hat be a fenntartóhoz címezve, az óvo-
da vezetőjéhez. 

A győri önkormányzat Ovihívoga-
tó címmel ismét összeállította azt a
tájékoztató füzetet, amely segít az
óvodaválasztásban és a beíratásban.
A füzetben az egyes óvodák is bemu-
tatkoznak és közzéteszik nyílt napjuk
időpontjait. A kiadvány az onkor-
manyzat.gyor.hu honlap „intézmé-
nyek – oktatás” menüpontjának „óvo-

dák” almenüjéből tölthető le. A kiad-
ványból az is kiderül, mi az, amit fel-
tétlenül vigyünk magunkkal az április
20–21-i beíratásra. A témában to-
vábbi információ Várszegi Mónikától,
a 96/500-149-es telefonszámon
vagy a varszegi.monika@gyor-ph.hu
e-mail címen kérhető.

A gyermeket elsôsorban
abba az óvodába
kell felvenni, amelynek
körzetében lakik
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szerző: w. a.
fotó: gy. p.

Január elsejével kivált a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemből és a Széchenyi István
Egyetemhez csatlakozott a mosonmagya-
róvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudo-
mányi Kar, valamint a győri Apáczai Csere
János Kar. Lapunk e heti számában dr. Hal-
britter Andrással, a győri intézmény okta-
tási dékánhelyettesével beszélgettünk. 

Mit várnak a Széchenyi Egyetemhez való csatla-
kozástól?

Erősödést és tartós, fenntartható stabilitást.
Szeretném, ha majd 2078. július elsején, a győri ta-
nítóképzés háromszázadik évfordulóján, a mai és
jövőbeli hallgatóink együtt ünnepelnének Liszt Fe-
renc utcai épületünkben, egy példaértékű fejlődést
felmutató város és az akkor már tudományegyete-
mi rangú „Széchenyi” polgáraival. 

A kerek évfordulóig
még sok a tennivaló, de
az integráció már ettől
az évtől is előnyökkel jár,
hiszen egy nagy egye-
tem szolgáltatásai – köz-
tük kulturális és sportle-
hetőségek – válnak könnyen elérhetővé. Egy nagy
egyetem lehet sokszínű és méretei ellenére barát-
ságos is. Hallgatóink, látogatóink rendre elmondják,
mennyire családias a légkörünk. Sokan felvételiz-
nek hozzánk a fővárosból is, mert a nyitott kapuk
napján látják, itt biztonságos, támogató közegben
tanulhatnak. Ahogy egyikük frappánsan megfogal-
mazta: itt ő nem egy hallgatói kód lesz csupán. Va-
lóban: oktatóink a második vizsga után szinte min-
denkit nevén szólítanak. A Széchenyi-egyetem mű-

ködésében is hasonló hallgatóbarátságot tapasz-
taltunk, amely a gyakori oktató–hallgató konzultá-
ciókon és a hallgatói önkormányzat eredményes
működésén alapul. E mellett más területeken is
igyekszünk egymás jó gyakorlatait átvenni. Ezáltal
is erősödhetnek a korábban is működő személyes
oktatási és kutatási munkakapcsolatok, szakmai jö-
vőképet nyújtva, segítve a dolgozók megtartását és
új oktatók Győrbe vonzását.

Melyek a legkedveltebb szakok a karon?
A magyar társadalom gyermekszeretetét is tük-

rözi hagyományos tanító szakunk töretlen népsze-
rűsége. Szinte minden diplomásunk el tud helyez-
kedni valamelyik iskolában. Vannak olyan „kistaní-
tóink”, akiknek a most folyó iskolai tanítási gyakor-
laton már megmutatták, a tanáriban melyik lesz jö-
vőre az asztaluk. A nyugdíjazások miatt nemsokára
súlyos pedagógushiány fog fellépni az országban.
Nem elég azonban csak mennyiségileg feltölteni az
álláshelyeket. A jövő nemzedékeket a kor kihívásai-
ra felkészült, elhivatott, felelős tanítókra szeretné

bízni a társadalom. Ná-
lunk ehhez minden meg-
van: egymást is segítő,
ügyes hallgatók, minősí-
tett oktatók, a hagyomá-
nyokat kiegészítő korsze-
rű módszerek, jó infrast-

ruktúra, kiemelve a szintén a Széchenyi István Egye-
tem részévé vált Öveges Kálmán Gyakorló Általá-
nos Iskolát.

Újabb alapszakjaink közül a gyógypedagógia
munkaerő-piaci hiányterületeket fed le: mindenki
számára ismert, hogy például a logopédusok alig
bírják ellátni az óvodákat, nem jut kellő idő egy-egy
gyermekre. Közben pedig évről évre több gyermek
igényel logopédiai fejlesztést, vagy tanulási problé-
mák miatt szakember segítségét.

Az utóbbi tíz évben nagy hangsúlyt fektettek
a turizmus-vendéglátás szakra is. 

E közgazdászdiplomát adó képzésünk vonzása
a Nyugat- és Közép-Dunántúl régióira terjed ki, kö-
szönhetően annak, hogy rendkívül gyakorlatorien-
tált. Itt egy féléves gyakorlat során valós piaci körül-
mények között, a győri négycsillagos Hotel Famu-
lusban valódi vendégeket kell kiszolgálni, a jogsza-
bálynak megfelelően, valódi fizetésért. E diploma
megszerzése után eddig is sok hallgatónk folytatta
tanulmányait a Kautz Gyula Gazdaságtudományi
Kar mesterképzésein. Az egyetem gazdasági kép-
zései, egymást erősítve, kivédhetik annak negatív
hatását, hogy e területen csökkent az állami támo-
gatott helyek száma.

Milyen szakok tartoznak még a kar kínálatába?
A szociálpedagógia szak az emelt szintű érettsé-

gi előírása óta kisebb, de mára már stabil létszám-
mal fut. Egyre több iskola keres szociálpedagógust.
A sok sportos hallgatót vonzó rekreációszervezés
és egészségfejlesztés szak 2017-től sport- és rek-
reációszervezés néven folytatódik, továbbra is ki-
egészülve a rekreáció mesterszakkal. Reméljük, a
jövőben is igény lesz olyan szakemberekre, akik az
egészség és a munkabírás megtartásában segíteni
tudják a régió lakosságát, szervezik tömeg- és ver-
senysportját. Elsősorban az ifjúság igényelne kö-
zösségszervező szakembereket, ilyen szak indításá-
nak előkészítésében mi is részt veszünk. Mester-
szakjaink kínálatából az emberi erőforrás tanácsa-
dó szak a térség vállalatainál HR-tanácsadási, szer-
vezési feladatok ellátását célozza. Felhívnám a fi-
gyelmet a kulturális mediátor mesterszakra, ami
kultúraközvetítőket, kultúraszervező szakembere-
ket ad a városnak, az országnak. Hozzájárul Győr
kulturális életének kiteljesedéséhez, de fiatal szak
révén sok kihasználatlan lehetőség rejtőzhet a város
kulturális intézményeivel való együttműködés terén.

Visszatérve a nyitó kérdéshez, a most integrá-
lódó egyetemi karok vezetői már közösen gon-
dolkodnak a jövőről?

Mindenki az együttműködés erősítésében érde-
kelt, kapacitásaink összehangolásában, a minőségi,
de gazdaságilag fenntartható oktatás érdekében.
Az eddig is működő átoktatás és közös kutatások,
pályázatok; a januári integráció és a tavaszi félév
előkészítése csapatmunkát kívánt. Így volt sok lehe-
tőség a kölcsönös bizalom építésére, tervezésre. 

Együtt járjuk a középiskolákat, közösen kampá-
nyoltunk egy sikeres nyitott kapuk napján és az Edu-
catio kiállításon, tájékoztattuk képzéseinkről és a fel-
vételiről a 11–12. évfolyamok diákjait.  Közben ma-
gunk is megismerjük egymás sajátosságait.

Természetesen a jövőt is közösen tervezzük. A
kar és az egyetem szintjein egybeesnek az érdekek:
kiváló felsőoktatás a cél. Erre bátorítanak névadó-
ink is: „Tőlünk függ minden, csak akarjunk!” (Szé-
chenyi) és „aki törekszik, mindent elér” (Apáczai).

Újra erôsödik a pedagógus-
képzés az Apáczai Karon

Január 30-án, szombaton 9 órától nyitott
kapuk napjára várja az Apáczai Kar az ér-
deklődő diákokat és szüleiket felvételi tá-
jékoztatókkal, épületbejárással. Helyszín:
Győr, Liszt Ferenc utca 42. Bővebben: fel-
veteli.sze.hu
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Ismeri ön a híres győri Aranyha-
jó, a Rigófészek, az Elefánt, az
Oroszlán, a Fekete Kakas, a Vas-
macska vagy az Arany Bárány
legendáját? Tőke Péter Miklós új
könyvéből fény derül ezeknek a
régi győri cégéreknek a történe-
tére is. 

Győr cégéreihez legendák kötődnek,
a szerző lokálpatriótaként igyekszik
bemutatni szeretett városa „cégérme-
séit”. A könyv elkészültének apropóját
Tőke Péter Miklós gyermekkori emlé-
kei adták, ő ugyanis az Aranyhajó-ház-
ban, a mai Dr. Kovács Pál és a Jedlik
Ányos utca sarkán található épület-
ben nőtt fel. Nagyapja, Tőke Béla
1911-ben vásárolta meg az épületet,
a földszinten működő bolttal együtt.
Ekkor már egy Aranyhajó cégér ékesí-
tette a házat, a nagypapa azonban
úgy gondolta, a régi, kopott helyére
újat készíttet Schima Bandi iparmű-
vésszel – hasonlót, mint Kolumbusz
Kristóf Santa Maria nevű hajója. Ár-
pád-házi András, Győr város és Ma-
gyarország címere látható a hajó há-
rom nagy vitorláján. A nagypapa által
megálmodott és Schima Bandi által
elkészített Aranyhajó 1940-ben került
az épületre, így a legendával ellentét-
ben ez nem a régi Aranyhajó másolata
– hangsúlyozza Tőke Péter Miklós. 

Egy másik ma is látható cégér, a Ri-
gófészek is Tőke Béla és Schima Bandi

Az Aranyhajó és más
gyôri cégérek legendái

nevéhez fűződik. A Liszt Ferenc utca és
Saru köz sarkán, az egykori fűszerüzle-
tet a nagypapa vette meg lányának, és
ő csináltatta a cégért Schima Bandival.

Érdekességként említette a szerző
azt a ma már múzeumban pihenő ma-
gyar koronát, amelyet a beleütött bé-
lyegző tanúsága szerint szintén Schi-
ma Bandi készített 1933-ban, és a
Magyar Koronához címzett gyógy-
szertár reklámja lehetett egykoron. 

A kötet fényt derít arra is, hová lett a
híres győri Elefánt, az Oroszlán, a Feke-
te Kakas vagy az Arany Bárány cégér. 

A gazdagon illusztrált könyvben
láthatjuk az 1727 és 1947 között mű-
ködő kereskedők, iparosok, vendéglő-
sök cégéreit, üzleteit, reklámjait a ko-
rabeli fényképeken, plakátokon.

Kalandtúra, gyertyafényes va-
csora, táncház, filmvetítés és
előadások várják a házaspáro-
kat a különböző helyszíneken
február 4. és 14. között Győrben,
a Házasság Hete alkalmából.

A szervezők izgalmas programokkal ké-
szülnek, céljuk a házasság intézményé-
nek népszerűsítése – hiteles embere -
ken, párokon keresztül próbálják bemu-
tatni a házasság értékét, jelentőségét. 

A február 4-i megnyitón A család
mint megtartó erő címmel – Böjte
Csaba ferences szerzetes tart elő-
adást, köszöntőt mond dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester, az Apáczai
Kar dr. Barsi Ernő-termében 18 órától. 

A hét folyamán többek mellett lesz
népzenei táncház február 6-án 18 órá-
tól a Klastrom klubban, majd ugyanitt,

A szeretet: szenvedély és döntés
8-án 18 órától Felkészülés és karban-
tartás, szentté válás, „házasságszerviz”
régen és ma címmel tartanak beszélge-
tést a karmelita templom családközös-
ségével és lelkipásztoraival.   

Dr. Tarján Emőke pszichiáter, pszi-
choterapeuta A párkapcsolatok fejlő-
dési szakaszairól beszél február 9-én
18 órától a református templomban.

Február 12-én 17.30-tól Kapcsolatok
hálójában – Családi kapcsolódásaink, dr.
Siba Balázs és Siba-Rohn Hilda reformá-
tus lelkész házaspár tart beszélgetést a
nádorvárosi evangélikus templomban.
Szombaton a Széchenyi téri bencés
templomban 15 és 17 óra között a párok
áldást kérhetnek házasságukra, a közös
életükre katolikus, evangélikus é refor-
mátus lelkészek közreműködésével. 

A győri programok a www.facebook.
com/ HHeteGyor oldalon olvasható.
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szerző: zoljánszky alexandra,
földvári gabriella
fotó: raczenböck alíz,
marcali gábor, o. jakócs péter

Január 22-én ünnepeljük minden
évben a Magyar Kultúra Napját,
Kölcsey Ferenc ugyanis 1823-
ban ezen a napon fejezte be a
Himnusz megírását. A Richter Te-
remben tartott városi megemlé-
kezésen a hagyomány szerint át-
adták a Győr Közművelődéséért
Díjakat, idén Csobod Eszter, a
Vaskakas Bábszínház művészeti
titkára és dr. Lanczendorfer Zsu-
zsanna etnográfus részesült az el-
ismerésben, a Győr Művészeté-
ért Díjat pedig Tolnay Imre képző-
művésznek ítélte a kuratórium.

„A csodálatos magyar hagyo-
mányokat, értékeket ünnepeljük
ezen a napon, melyek az elmúlt
évezred során kialakultak a Kárpát-
medencében, s amikre igazán
büszkék lehetünk” – hangsúlyozta
ünnepi beszédében Fekete Dávid
alpolgármester és hozzátette, Győr
a magyar kultúra városa, ami külön
felelősséggel is jár, annak felelős-
ségével, hogy a lehető legtöbbet
tegyenek azért, hogy ápoljuk érté-
keinket, és a győriek mindennapja-
iba is becsempésszék ezeket,
hogy a gyerekektől egészen az idő-
sekig, mindenki megtalálja a lehe-
tőségeket. „Kiváló az intézményhá-
lózatunk, rendkívül színesek a kul-
turális fesztiváljaink, eseményeink.
Az elmúlt időszak is jól bizonyította,
hogy a kultúra terén is nagyon so-
kat fejlődött a város, hiszen a Győr-
ben jelen lévő gazdasági erő óriási
lehetőségeket tartogatott” – muta-
tott rá az alpolgármester, majd Ró-
zsavölgyi Lászlóval, az oktatási, kul-
turális, sport és turisztikai bizottság
elnökével átadták a közgyűlés által
alapított elismeréseket.

A Magyar Kultúra Napján a me-
gyei önkormányzat is díjazta a kul-
túra kiemelkedő személyiségeit, a
Győr-Moson-Sopron Megye Szol-
gálatáért Díjakat Kulturális Tagozat-
ban dr. Mészáros László fotómű-
vész, Dombi Alajosné, a Felpécért
Alapítvány elnöke és Keresztény
Gyula, a mosonmagyaróvári Fehér
Ló Közösségi Ház intézményveze-
tője, zenekarvezető kapták.

Az alábbiakban a győri díjazot-
takkal készült interjúkat olvashatják.

A kultúra kiemelkedô szemé

Lassan két évtizede dolgozik a Vas-
kakasnál. Hogyan csöppent a mese-
világba?

Kocsis Enikő a legjobb barátnőm,
s mikor Rozi, a testvére 1997-ben
igazgató lett és művészeti titkárt kere-
sett, nekem épp nem volt állásom.
Jártam előadásokra, tetszett a szürre-
ális világ, hogy a képzeletemben élő
mesék varázslattal megelevenednek
a színpadon. De akkor jöttem csak rá,
mikor már dolgoztam, hogy mindig is
ezt a háttérmunkát szerettem volna
csinálni. Életforma lett az első perctől!
Rozi a kezdetektől bízott bennem és
hagyott dolgozni. Elmondta a célokat,
például, hogy legyen több bérlete-
sünk, a módszereket pedig megvitat-
tuk. Így léptünk mindig tovább, bővül-
tünk, elkezdtünk fesztiválokra járni, dí-
jakat elhozni. Rozi katalizálta az egész
társulatot, mutatta, merre repüljön a
vaskakas. A díjátadó után a társulattól
kaptam egy kakasos nyakláncot, így
nem csak a szívemben, hanem felette
is viselhetem a szimbólumunkat.

A közös repülés szeretete táplál-
ja tehát az elképesztő kreativitást és
lelkesedést, amivel találkozhatunk a
Vaskakasban?

Igen, és az, hogy Rozi mer nagyot
álmodni, ami nem sok ember sajátja.
A megvalósításon pedig együtt dolgo-
zunk, ha elakadunk, akkor továbblen-
dítjük egymást. A díj abszolút a csa-
pat érdeme!

S miközben egyre magasabbra
szárnyaltak, felnőtt egy generáció.

Eljött az a pillanat, hogy az aprók
színházán már részt vesz olyan anyuka
a babájával, aki még gyerekként járt ide.
Sok fiatal felnőttnél érezni, hogy báb-
színházon nőtt fel, és ez fantasztikus!

A grafikától elkanyarodott a festé-
szet felé, az utóbbi években pedig
egyre komolyabban foglalkozik a fo-
tózással. Mi határozza meg, hogy
egy-egy gondolatot, témát milyen
eszközzel dolgoz fel?

Grafika szakon végeztem a középis-
kolai és az egyetemi tanulmányaimat, a

„A díj abszolút a csapat érdeme”
Csobod Eszter mûvészeti titkár, a „Vaskakas Bábszínház tündére”

Milyen új feladatok, célok érkez-
tek a költözéssel?

Óriási boldogság minden munka-
társnak, hogy nagyobb térbe (a volt
BBMMK épületébe – a szerk.) költözhet-
tünk. Itt egyszerre nyithatjuk ki a színház
kapuit a különböző korosztályok előtt,
mert már van helyünk. Ez is a cél: min-
den generációhoz eljutni. Nagy tervünk,
hogy az ifjúságot is becsábítsuk. Jelen-
leg is vannak nekik szóló előadásaink, il-
letve páran felfedeztek már minket más-
ként is: néhány középiskolás csapat eljár
hozzánk suli után társasjátékozni, tanul-
ni, sőt, születésnapot is ünnepeltek a mi
fogadóterünkben. A felnőtteknek hívunk
a fővárosból színházi produkciókat és ki-
állításokat is tervezünk. De ezek csak a
kezdeti lépések, a következő évaddal
mutatkozik majd meg igazán, hogy

„Régóta foglalkoztat, mi marad majd utánunk”
Tolnay Imre képzômûvész

mennyire tudunk sokszínűek lenni az
eredeti funkciónkhoz képest.

A díjátadón a méltatásban is el-
hangzott, hogy ön a hetilapunk havon-
ta jelentkező Győrkőc mellékletének a
szerkesztője. Avassa be kicsit az olva-
sókat, hogyan születik a gyerekek ked-
venc olvasnivalója!

Rozival készítjük évek óta a mellék-
letet, mellyel szeretnénk felhívni a vá-
rosban lévő legizgalmasabb gyerek-
programokra a figyelmet. Mindezt já-
tékokkal, gyerekeknek szóló könyv-
ajánlókkal, cikkekkel, viccekkel. Min-
dig alkalmazkodunk az évszakhoz, a
közelgő eseményekhez, dizájnban és
a játékok jellegében is. Általában egy
keddi napot jelölünk ki a közös ötlete-
lésre, írásra, mindig jó móka a Győr-
kőc melléklet számunkra is!

2000-es évek elején pedig festészeti té-
mában doktoráltam, így akkor ez lett a
fő súlypont. Egyre jobban érdekeltek a
festészeti technikák, majd a különböző
anyagok képbe applikálása. Ezekkel
párhuzamosan a fotózás is egyre in-
kább foglalkoztatott, ilyen módon is nyi-
tottabb lett a szemem a világra. Gyak-

ran tűnik úgy, mintha a fotóim absztrakt
festmények, grafikák lennének, mert
nem a megszokott tárgyi világot és az
embereket fotózom, hanem a sajátos
részleteket keresem.

Az ember ráeszmél, hogy a szak-
mája egy igen kicsi szeletét fogja a vi-
lágnak, ez arra ösztökél, hogy minél
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lyiségeit díjazták

Számos díj, kitüntetés birtokosa, a
Győr Közművelődéséért Díjat hova
sorolja?

Győri születésűként, lokálpatrióta-
ként megtisztelő számomra ez az elis-
merés, de úgy gondolom, mestereim-
nek is szól: dr. Barsi Ernőnek és dr. Ti-
maffy Lászlónak. Ernő bácsi hatására
lettem néprajzos, miatta vagyok „meg-
szállottja” a helyi folklórnak, a helyi bal-
ladák gyűjtésének. Az is megható, hogy
Laci bácsi idén lenne százéves, és ép-
pen ekkor kaptam az elismerést.  

Könyveket, tudományos és tudo-
mánynépszerűsítő publikációkat je-
lentet meg. Önről azt tartják, élő kin-
csesháza a helyi folklórnak.

Köszönöm ezt a túlzó, kedves jel-
lemzést, bár igaz, hogy a hallott törté-
netek vonzanak, hamar „rám ragad-
nak”, és ezeket szeretem továbbadni,
továbbörökíteni. Édesapám, Lan czen -
dorfer Károly is egy „szellemi kincstár”
volt. Olyan közegben nevelkedtem
Ménfőcsanakon, ahol szinte minden
nap hallottam a győri, a megyebeli
anekdotákat, népdalokat. Az igaz,
hogy nemcsak beszélek a népdalról,
néptáncról, hanem eléneklem, ha kell
el is táncolom azt. Úgy gondolom, a
szemléltetésnek ez a módja maradan-
dóbb meg könnyebb, mint bevinni a
technikát egy előadásra. Külön ado-

többet próbáljak megtudni a különbö-
ző technikákról, műfajokról, hogy még
szélesebb lehetőségekkel mondhas-
sam el a közlendőmet.

Termékeny művész, szinte min-
den évben jelentkezik kiállítással.
Győrben múlt év szeptemberében
volt a legutóbbi az Esterházy-palo-
tában. Tervezi már a következő be-
mutatkozást?

Jól indult az évem, és nem csak a díj
miatt: két kiállítási lehetőség áll előttem.
Április második felében egy római mű-
vésszel társítva szerepelnek a munkáim
a Római Magyar Akadémia kiállítóteré-
ben, ahol ösztöndíjas is voltam korábban.
A Győrben bemutatott Exodus – sorsok
egy csónakban című sorozatomat és a
Pannon partok festményeimet viszem el.
A csónakot a Duna-part iszapjában talál-
tam és magam ástam ki. Először a Mo-
nostori Erődben a MEDIAWAVE fesztivál
keretében állítottam ki, a csónakba a civi-
lizációnkat kifejező hordalékot raktam,

szakrális jelképeket, kenyérdarabokat és
borospalackokat, illetve szellemi táplálé-
kok szimbólumaként könyveket és szá-
mítógépdarabokat. Horvátországban pe-
dig láttam egy régi partra vetett bárkát,
arról készítettem fotó- és egy kisméretű
akvarell-sorozatot, majd nagyméretű fes-
tővászonra applikált régi deszkák segít-
ségével festettem képsorozatot. A bárka
sokféle olvasatot kínáló jelkép, Noé bár-
kájára, úton levésre, partra vettetésre, ki-
kötésre egyaránt lehet gondolni. Szere-
tem az ilyen jelképeket.

Novemberben pedig a fotóhónap
keretében Budapesten a Karinthy
Szalonban lesz önálló kiállításom,
ahol a fotóimat, fotó alapú munkáimat
szerepeltetem.

Miért kap a múlandóság, illetve a
nyomhagyás hangsúlyt a műveiben?

Nem vagyok pesszimista, de rég -
óta foglalkoztat, mi marad majd utá-
nunk. A tárgyi világ, az épített környe-
zet, amit létrehoztunk, egyre nagyobb

részeket hasít ki a természetből, egyre
csökkentjük életterünket. Valamiféle
romantikus hozzáállás részemről,
hogy vonzódom az enyészetben és a
pusztulásban lévő szépséghez.

Huszonnégy éve láthatja a közön-
ség, amit képbe formál, készült
számvetés a díj kapcsán?

Egyrészt hálás vagyok azoknak, akik
a pályám legelején segítettek, például
Farsang Sándor festő- és grafikusmű-
vésznek, aki sajnos már nincs közöt-
tünk, és Hefter László Ferenczy Noémi-
díjas iparművésznek, aki a kapott díj ké-
szítője is. El-eltűnődtem, hogy nem fe-
lesleges úri huncutság-e a művészet,
hogy míg a világnak komoly ökológiai
és társadalmi gondjai vannak, addig mi
ilyen luxusnak tűnő dologgal, a művé-
szettel foglalkozunk. De az embernek
azon keresztül kell megszólalnia, ami-
hez ért, láttatni kell egyrészt az ellent-
mondásokat, problémákat és láthatóvá
tenni a szépséget, harmóniát is.

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi oktató

„Szeretem a munkámat, hivatásnak, szolgálatnak tekintem”
mány, hogy szeretem a munkámat, hi-
vatásnak, szolgálatnak tekintem. Fel-
adatom az, hogy amit mestereim,
adatközlőim rám hagytak, azt én is to-
vábbörökítsem, bővítsem.

Aki hallja csodálatos hangján a
saját maga gyűjtötte népdalokat
énekelni, bizonyára soha nem felejti.
Van a mai világban érdeklődés a
folklór iránt?

Ha nem ismerik, akkor nem lesz.
Fontosnak tartom éppen ezért azt,
hogy felhívjam a figyelmet a kultúrára,
és a kultúra tiszteletére. Legyen az né-
pi, vagy nem népi. Arra, hogy lássuk és
becsüljük meg az értéket, mert ezek a
világunkban a maradandó dolgok. Ép-
pen ezért járom az országot, az óvo-
dáktól az egyetemi katedráig, minde-
nütt tartok előadást. Az egyetemün-

kön a kulturális mediáció mesterszak
felelőse vagyok. Feladatunk, hogy
olyan szakembereket képezzünk, akik
bemutatják, közvetítik, védik a kultúrát.
Öröm az is, hogy van már olyan tanít-
ványom, akit előadásom ösztönzött ar-
ra, hogy a néprajzos pályát válassza,
ahogy én is Ernő bácsi miatt kaptam
ezt a szép hivatást. Ő mondta, hogy ha
csak egy mag hullik a földbe és abból
sarjad új vetés, már megérte. 

Gondolom, a legizgalmasabb
mindig a friss kutatási eredmény.
Min dolgozik éppen?

Remélhetőleg több évnyi kutatói
munkám idén könyv formában is nap-
világot lát. A történet egy 1880-ban, a
megyeháza udvarán kivégzett rabló-
gyilkos csodás feltámadásáról szól. Az
ezzel kapcsolatos kutatómunkát háro-
méves Bolyai-ösztöndíjasként végez-
hettem, melynek során számos forrás-
ra, többek között A győri csuda címmel
egy ponyvára, illetve levéltári anyagok-
ra, újságcikkekre leltem. A kutatás
eredménye egyben orvos- és jogtörté-
neti jelentőséggel is bír, felhívja a figyel-
met Jedlik Ányos egyik szinte alig is-
mert találmányára, a defibrillátor ősére.
Úgy érzem, ezzel az újabb, izgalmas
helyi legendát bemutató könyvvel is ki-
fejezhetem szülővárosom iránti tiszte-
letemet, szeretetemet.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

LIGABEGEGNUNG IM
FRAUENHANDBALL: Győri
Audi ETO KC gegen Vác am
30. Januar um 18 Uhr in der
Audi-Arena. 

Am 30. Januar um 18 Uhr mes-
sen sich in der Universi-
tätssporthalle die FRAUEN -
B A S K E T B A L L  M A N   N  -
SCHAFTEN CMB Cargo UNI
Győr  und Vasas.

GRENZÜBERSCHREITEND – Eröffnung
der Ausstellung des Kulturvereins Freun-
deskreis Übermurgebiet am 29. Januar um
17 Uhr im Napoleon-Haus (Király utca 4.).
Bei der Wanderausstellung im Rómer Flóris
Museum für Kunst und Geschichte gibt es
aussergewöhnlich vielseitigen und technisch
reich ausgestatteten Stoff zu sehen. 

„MEIN HERR, SIE HABEN
MICH AM HAKEN” – Eine Le-
sung aus einer Auswahl von der
Dichtung Petri Györgys am 5. Febru-
ar um 17 Uhr in einer Vorstellung
des Hangraforgó Klub  in der Kisfa-
ludy Károly Bibliothek, im Veranstal-
tungssaal im 2. Stock (Baross Gábor
u. 4.). Zu Gast im Klub: Krulik Zoltán,
Liedermacher und Frontmann der
Gruppe Makám. (Hangraforgó)

„AUS HOLZ GE -
SCHNITZT” – ein
Konzert des Győrer
Philharmonieorches-
ters am 29. Januar um
19 Uhr im Richter-Sa-
al (Aradi vértanúk u.
16.). Es dirigiert:Gil-
bert Varga. Unter Mit-
wirkung von: Dmitry
Smirnov, 2O15 der
Sie ger des Sioni Varga
Tibor Internationalen
Geigenkonzertes. Auf
dem Programm: J.
Brahms: Geigenkon-
zert in D-Dur, op. 77,
sowie Bartók Belas
Tanzspiel „der aus
Holz geschnitzte Prinz”.

KLEIN UND GROSS sind
am 1. Februar um 15 Uhr
eingeladen ins Faschings -
spielhaus mit Feierlaune,
dies in der Kinderbücherei
der Komitatsbibliothek (Her-
man Ottó u. 22., Erdge -
schoss). Im Verlauf des Nach -
mittages warten auch neue
Gesellschaftsspiele darauf,
entdeckt zu werden: Breki,
Die Siedler von Catan, Camel
up und Johnny's Farm.

DIE ERINNERUNGSFALTEN – die Auffüh-
rung in der nächsten Familienmatinee erzählt sen-
sibel von der besonderen Kraft einer lebenslangen
Freundschaft. Termin: 7. Februar um 11 Uhr im
Bartok-Saal des Vaskakas-Puppentheaters (ab 10
Uhr gibt es einstimmende Spiele zur Vorstellung).



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

A programokról részletesen a gyôri Látogatóközpontban érdeklôdhet  (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

HELTAI JENŐ OSTROMNAPLÓJÁBAN be-
számol a hétköznapi borzalmakról, felidézi ifjúsá-
gát, a boldog békeidők Budapestjét, humorral és
öniróniával mesél a menekülésről és bujkálásról
Bálint András előadásában február 7-én, a Men-
ház Színpadon. Parti Nagy Lajos – Ibusár mo-
nodrámája során direkt és indirekt módon ismer-
kedhetünk meg egy magányos menetjegykiadó,
Jolika sérelmeivel, problémáival február 19-én,
szintén a Menház Színpadon.

FARSANGI KONCERT – Far-
sang idején egy oldott, sok hu-
morral, vidámsággal fűszerezett
kellemes estére várja a zenebará-
tokat a Győri Filharmonikus Ze-
nekar és Berkes Kálmán művé-
szeti vezető február 8-án 19 órai
kezdettel a Richter Teremben. 

VIDÁM HANGULATÚ FAR-
SANGI JÁTSZÓHÁZBA hívják
a kicsiket és nagyobbakat febru-
ár 1-jén 15 órakor, a megyei
könyvtár Gyermekkönyvtárába
(Herman Ottó u. 22., földszint). A
délután során az új társasjátékok
is felfedezésre várnak.

„NINCS HATÁR, CSAK AKARAT ÉS HIT!”
Ez a címe a Magyar Évezredek előadás-sorozat
következő előadásának, melyet február 4-én
18 órai kezdettel hallgathatnak az érdeklődők
az Apáczai Csere János Karon (Apáczai Csere
János Kar I. épület, Liszt Ferenc u. 42., II. eme-
let 205. terem).

A XX. SZÁZADI EGZISZTENCIÁLFILOZÓ-
FIA EMBERKÉPE, ADY ENDRE KÖLTÉSZE-
TE a címe a Filozófiatörténeti és Irodalombölcse-
leti Szabadegyetem következő rendezvényének.
Dr. Boros István filozófiatörténész előadását feb-
ruár 4-én 17 órakor hallhatják az érdeklődők a TIT
Pannon Egyesülete Székházában.

HATÁROKON ÁT – Muravidék Baráti Kör Kul-
turális Egyesület kiállítása nyílik január 29-én
17 órakor a Napóleon-házban. A Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum időszaki tárla-
tán egy rendkívül sokszínű, technikában gaz-
dag anyaggal találkozhat a látogató.

„HORGODRA TŰZTÉL,
URAM” – Válogatást hallhat-
nak Petri György költészetéből a
Hangraforgó Klub előadásában
február 5-én 17 órai kezdettel, a
Kisfaludy Károly Könyvtár 2.
emeleti rendezvénytermében. A
klub vendége: Krulik Zoltán, a
Makám együttes dalszerző
frontembere. 

AZ EMLÉKFOLTOZÓK – Családi Matiné kö-
vetkező előadása  érzékenyen mesél egy életen
át tartó barátság különleges erejéről, február
7-én 11órai kezdettel, a Vaskakas Bábszínház
Bartók Termében zenével és sok-sok varázslat-
tal. (10 órától előadásra hangoló játékok).

KERESZTÉNY
É R T É K E I N K
címmel multimédi-
ás előadás-soroza-
tot indított a VOKE
Arany János Mű-
velődési Ház mely-
nek keretében hét-
főnként 18 órai
kezdettel Tóth Szi-
lárd teológus, mű-
velődéstörténészt
hallgathatják meg
az érdeklődők
március 23-ig. A
belépés díjtalan. 

A NŐK LAPJA CAFÉ
NÉPSZERŰ BLOG-
GERÉVEL, NAGY
RÉKÁVAL találkozhat-
nak az érdeklődők febru-
ár 3-án 17 órakor, a Kis-
faludy Károly Könyvtár
(Baross G. út 4.) 2. eme-
leti rendezvénytermé-
ben. Az est vendége –
amellett, hogy megoszt-
ja tapasztalatait hallga-
tóságával a környezettu-
datos életmódról – be-
mutatja Ökoanyu cím-
mel megjelent kötetét is.
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HIRDETÉS KULTÚRA

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

Syncreon Hungary Logisztikai és 
Szállítási Kft., mely Európa egyik
leggyorsabban növekvô, világ-
viszonylatban 94 telephellyel rendelkezô 
vállalata, gyôri meglévô és újonnan 
induló telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT
OKJ-S TARGONCAVEZETÔI 
TANFOLYAMÁRA
Amit kínálunk mindkét munkakör esetén
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria-rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s
targoncavezetôi jogosítványt szerezni, 
JELENTKEZZ!

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT
Ami mindkét munkakör betöltéséhez
szükséges
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

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

szerző: bajzát zsuzsi
fotó: orosz sándor

Különleges családi relikvi-
ák, életnagyságú fest-
ménylabirintus, képregény-
rajzok álmagyarsággal fű-
szerezve, többek között
ilyen alkotások láthatók
Katharina Roters és Szolno-
ki József képzőművész há-
zaspár közös kiállításán az
Esterházy-palotában.

Nemcsak pénzt, ingatlant, ha-
nem a családunk traumáit is
megörököljük. Ezek sokszor a
pince dohos zugaiban rejtett em-
lékek, azonban legalább annyira
fontos részei az életünknek, mint
az ablakba kitett egzisztenciánk.
A Hack the past című kiállítás
egy német–magyar család törté-
netének elhallgatott traumáit
hozza felszínre. A kevert médiu-
mokkal operáló tárlat a huszadik
század nagy ideológiái által for-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Dr. Nagy Miklós műgyűjtő, fotog-
ráfus, orvos Kijáratok című egyé-
ni fotókiállítása nyílt meg szom-
baton a Magyar Ispitában.

Parti Nagy Lajos Kossuth-dí-
jas költő, író megnyitó beszédé-
ben többek között így fogalma-
zott a tárlat kapcsán: „Hogy a ka-
pu mennyire úton lét, mennyire ki-
járat és mennyire megérkezés, az
merőben eldönthetetlen, viszont

A múlt újraértelmezve

mált privát hétköznapok hagyaté-
kát jeleníti meg poétikus eszkö-
zökkel.

Szijártó Zsolt kultúrakutató
megnyitó beszédében elmondta,
habár első látásra túl sokszínű-
nek tűnik a tárgyak, a festmé-
nyek, a dokumentumfilmek ka -
valkádja, az egyes elemek szé-
pen reflektálnak egymásra, így

alkotva teljes egészet. Katharina
Roters és Szolnoki József házas-
párként sokszor dolgozik, de
ilyen nagyszabású közös kiállítá-
suk még nem volt, így nagy kihí-
vást jelentett számukra. 

A kiállítás február 29-ig tekint-
hető meg, hétfő kivételével na-
ponta 10 és 18 óra között az Es-
terházy-palotában.

Nagy Miklós kijáratai 
megérkezni csak a továbbutazha-
tásba érdemes, sőt lehet – most
épp ide, hol a vaslemez, az ormós
és ormótlan ornamensek mögött
új és új világok nyílnak, ahogy a
rozsda, a festék, az idő és a kíván-
csiság dolgozik velük, újabb és
újabb ablakot nyitva – vindózis –,
újabb és újabb történetet, e ka-
puk, házak, életek gazdáiét.”

Dr. Nagy Miklós elmondta,
szinte véletlenül akadt rá a témára,
a kapukra. Képei nyár óta készül-
tek, melyeket sorozatba formálva,

összefüggéseket hoznak létre,
megmutatva a szépséget, tovább
gondolva azt, hogy minden egyes
kapu mögött egy élet van. Így szü-
letett meg a gondolat, hogy önálló
kiállítás keretében fotói által mu-
tassa meg a kapulemezek, az ar-
cok, a tájak mögött az etnográfiai
és a szociológiai összefüggéseket,
a jelenkori, valamint a múltbeli lé-
tezés összhangját.

A kiállítás február 29-ig tekint-
hető meg, hétfő kivételével na-
ponta 10–18 óra között.
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AKTUÁLIS
Folyamatos akciókkal 
várjuk vendégeinket!
Minden 2015 évi ajándék-
kártya, családi kártya, és
tiszteletjegy március 31-ig
beváltható!

Hírek

´́
´́

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

Kézmuves péksüteményekkel, 
forró kávéval várjuk 
reggel 7 órától!
n gyerekzsúr
n céges rendezvény
n baráti összejövetel

´́

A Hyundai sem maradhat ki a hibridek harcából. Jön
az IONIQ, mely egyedi formájával és sok újdonsággal hamarosan de-
bütál. Először is a csapott hátú, mégis ötajtós forma 0,24-es cw értéket
ígér, ami a kompaktok között kiemelkedő. A tipikus Hyundai részletek
mellett a beltér is kellően áttekinthető maradt, nem vált futurisztikussá
a technikai dömpingtől. A szokásos 7 colos érintőképernyőt használó
fedélzeti elektronika tudja az Android Auto és Apple Carplay szabványo-
kat kezelni (tehát tükrözi telefonunkat), miközben megszámlálhatatlan
vezetéstámogató és biztonsági funkciót kapott a hibrid. A hajtásról At-
kinson ciklusú 1,6 literes benzinmotor (105 LE, 146 Nm) és egy 44 lóe-
rős (170 Nm) villanymotor párosa gondoskodik. A tervezők azt állítják,
a legjobb termikus hatásfokú belső égésű erőforrást alkották meg. En-
nek és a duplakuplungos, hatsebességes automata váltónak hála, biz-
tosan 4 liter alatti lesz a fogyasztás. És Európában debütál!

Volt helyett Bolt
Az amerikai General Motors időben beszállt
az elektromos autó harcába, mégsem lett át-
ütő sikere a Volt hibrid típusnak. Talán a túl

A Lexus mostanában extravagáns formájú típusokkal árasztja el a piacot, lásd NX
cross-over. A közönségnek pedig tetszik, hogy különc prémiumot is választhat a
konvencionális német klasszikusok helyett. Viszont az LC500 néven érkező luxus-
kupé mindenkit meglepett. Az LF-LC tanulmány után Detroitban bemutatták a
szinte teljes egészében azzal megegyező szériakocsit. Nagyon széles, légiesen
szűkülő kokpittal megáldott gép magán hordozza a Lexus és a Toyota újdonsá-
gainak részletmegoldásait. Csíkszerű LED-es lámpák, éles vonalak játéka, egyedi
arányok és tökéletes technika. A lemezek alatt egy V8-as dolgozik 477 lóerővel,
530 Nm nyomatékkal, aminek erejét tízfokozatú automata továbbít a hátsó kere-
kekhez. Ez 4,5 másodperces 0-100 sprintet és 270 km/h-s végsebességet nyújt
a csodaautónak.

Tanulmányautó sorozatgyártásban

IONIQ —
koreai hibrid

drága és bonyolult technika volt az oka. De
ne aggódjunk, itt az új jövevény, a Bolt. A ma-
gyarul vicces név egy tisztán villamos hajtá-
sú kis egyterűt takar, ami a tengerentúlon
Chevrolet márkanév alatt, reményeink sze-
rint nálunk Opelként debütál az év végén. A
harmonikus, kompakt, mégis egyedi külső-
be kategóriaelső technikát és dizájnos, mé-
retes belteret csomagoltak. Villanymotorja
200 lóerős és 360 Nm-t szabadít az első ke-
rekekre, ami egyetlen áttétellel a bődületes
gyorsuláson kívül akár 150 km/h-ás végse-
bességet garantál. A poén pedig a 60 kWh-
s akku, ami kétszerese a jelenlegi átlagnak.
Ezzel 320 km-es hatótávot ígér a gyártó.
Már csak az a kérdés, hogy mennyire marad
megfizethető a sok elsőség.
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Használt autót vennék, de…
Ungarische autóvásárlási folklór

16 / + / 2016. január 29.

szerző: szabó gábor

Kis hazánkban két dologhoz ért min-
denki rettenetesen: a futballhoz és az
autókhoz. Talán cseppet sem váratlan,
de a következő cikksorozatban nem a
futballal foglalkozunk. Ha autót vesz,
minimális elvárás, hogy élete legna-
gyobb üzletét kösse meg. Hisz a
szomszéd, a sógor, a kolléga mind fél
millával ár alatt vette a garantáltan ke-
vés kilométeres, szalonállapotú, 10
éves, fehér, dízel kombiját, természe-
tesen magánszemélytől. A használt-
autó-vásárlás autós szakemberek, ke-
reskedők számára is nehéz feladat,
pedig ők ebből szeretnének megélni:
olcsón venni, tisztes haszonnal eladni.
Könnyű elképzelnünk, hogy egy laikus
számára mennyire ingoványos talaj ez,
hisz úgy érzi, körülötte mindenki kifog-
ja az aranyhalat, csak ő menthetetle-
nül lúzer. Nyugodjanak meg, nem így
van.

Csodák nincsenek
Féláron, full-extrás, keveset futott

és a klasszikus megfogalmazással él-
ve, „az előző tulaj svájci katolikus pap

volt, aki hétvégente az unokáit látogat-
ta vele, vagy idős orvos házaspár har-
madik autójaként csak a garázsban
állt”. Nos, tudjuk, hogy ez az autó csak
a mesében létezik – meg nekem volt
olyan szerencsém, hogy az édes-
apámtól 8 évesen 13 ezer kilométerrel
kapott dízel Golffal járhatok. Mert sen-
ki sem azért vesz autót, hogy ne hasz-
nálja. Ha pedig létezik, akkor ez az au-
tó drága lesz. Jóval drágább egy
agyonhajtott céges, kulcsos autónál.

A magyar csodák
A magyar csodák onnan erednek,

hogy mindenki szakértőnek próbál
tűnni. Ez abban nyilvánul meg, hogy
amikor autót veszünk, utána nem a va-
lós vételárat közöljük az ismerősökkel.
Mert a bevezetőben említett „életem
legnagyobb üzletét” sikerült megcsíp-
ni. Ez igaz újautó-vásárlásra is. Ha ak-
ciós áron sikerült megvennem, 10%
kedvezményt kaptam, és mindenki-
nek 15%-ot mondok. Viszont biztos
lesz olyan ismerősünk, akinek az is-
merőse 20%-ot kapott. Ezek csak le-
gendák. Ilyen hihetetlen esetek a
használtautó-piacon nem léteznek.

Ha egy autót eladnak, 
annak oka van
Nézzünk magunkba. Akinek autója

van, az utolsó rezdülését is ismeri a jár-
művének, és minden állapotváltozást
azonnal észrevesz. Már a legkisebb
rendellenes zajt, zörgést kiszúrjuk. Te-
hát viszonylag ritka, hogy valaki annyira
laikus, hogy semmit nem vett észre az
autó állagromlásából. Sokkal valószí-
nűbb, hogy már szerelőnél is járt, aki el-
mondta, mi mindent kellene cserélni,
és az javasolta, jobb, ha azonnal eladja,
mert egy vagyon lenne javíttatni.

Nyilván egyéb okai is lehetnek az el-
adásnak: meguntam; megtehetem,
hogy lecseréljem; kisebbre vagy na-
gyobbra van szükségem; sokat eszik;
sok bajom volt vele; cégautót kapok,
ezért nincs szükségem saját autóra stb.

Egy tisztességes kereskedő, ha az
általa megvásárolt autó hibájára fény
derül, még az értékesítés előtt kijavít-
ja. Nyilván erősíti az eladás esélyeit,
ha a gépkocsi hibátlan. Illetve a jótál-
lási kötelezettsége miatt (lásd cikkso-
rozat későbbi részében) így is, úgy is
helyt kell állnia a hibáért. Egy magán-
személy kicsi eséllyel varázsolja töké-

letessé az eladandó autóját, hisz
amint tökéletes, nincs miért eladni.

Nem tragédia, 
ha drágán vásárolunk
Általában az igazán jó, igazán meg-

kímélt, igazán „jó vétel” autóknak meg-
kérik az árát. Fontos tényezők: azonos tí-
pusú, azonos évjáratú, azonos kilomé-
ter-futású autó van ugyan a piacon akár
300 ezer forinttal olcsóbban, de nem
mindegy, hogy mit kapunk hozzá. Egy
érvényes műszaki vizsga, téli kerékgar-
nitúra, vagy egy pár hónapja elvégzett
nagyszerviz sok százezer forintot jelent.
Azt hiszem, senkinek sem mindegy,
hogy ezeknek a munkáknak az elvégzé-
sére szánt időt, energiát, szervezést ki
fekteti be. Bízzunk már egy picit a keres-
kedőkben, hisz ők ebből élnek: ha meg-
felelő kapcsolatrendszerrel, szerviz- és
alkatrészkedvezményekkel, bejáratott
munkafolyamatokkal rendbe tesznek
egy autót, és ennek elkérik az árát, ak-
kor ne sajnáljuk kifizetni azt. Kinek hi-
ányzik két nap szabadságot a Balaton
helyett arra szánni, hogy levizsgáztassa
az autóját!?

Folytatjuk…

CarMen Autó Győr, Nádor tér 1. 
+36 70 335 5335 • +36 70 427 6000
www.carmenauto.hu



Ahhoz, hogy meghatározó technoló-
giát fejlesszünk, az alapokat is ismer-
nünk kell, az elméleti tudás nélkülöz-
hetetlen – mondja dr. Varga Zoltán,
elektromos és hibrid hajtások kutatási
főirányvezetője. – Nem elég egy vil-
lanymotort, vezérlő elektronikát vagy
egy akkumulátorcellát önmagában
megépíteni, hanem ezek összehan-
golt rendszerét kell megvalósítani, ha
egy jól működő villamos hajtást aka-
runk kifejleszteni. A sok egymásra
épülő kutatási projekt alkalmassá tett
minket arra, hogy sok követelmény-
nek, kívánságnak megfelelve – jármű
mérete, teljesítménye, hatótávolság
igénye, előírások –, kísérleti villamos-
jármű-hajtást tudjunk fejleszteni, tág
teljesítménytartományban. Ez azt je-
lenti, hogy az alapanyagok, mágnesek
kiválasztásától, a gépészeti konstruk-
ción és szoftverek programozásán át,
a prototípus teszteléséig minden ku-
tatásfejlesztési ciklust végig tudunk
futtatni.

Persze a tömeggyártás nem az
egyetem asztala, így a vezető kutató
hangsúlyozza, hogy ipari partnerként
elsősorban a tudással és tapasztalat-
tal tud a kutatóközpont hozzájárulni a
termékek fejlesztéséhez. Ehhez min-
den korszerű eszköz rendelkezésükre
áll: számítástechnika, tervezőszoftve-
rek, mérőrendszerek. Vagyis a fejlesz-
tés-tervezés nagyrészt számítógépe-
ken zajlik, és többnyire megvalósított
prototípusok próbapadi méréséig jut
el. A prototípust aztán valós körülmé-
nyek között, járművön kipróbálva vég-
legesítik – tehát megvalósul az igazi
próba.

És így érkezünk el a kísérleti jármű-
vekig. A fenti metódust követve, saját
fejlesztésű villamos hajtással készült
már hibrid teherautó, városi kisautó
és egyedi, szupertakarékos verseny-

autó. Ezek miben mások, mint például
egy Nissan Leaf, melyből több, mint
200 ezer példány fut a világ útjain, és
összesen 2 milliárd km-t tettek meg?
Abban, hogy az egyes részegységeik
nem a mindennapok felhasználói igé-
nyeinek felelnek meg, hanem egy új
gondolatot, technikai megoldást pró-
bálnak ki. Egy sokáig csiszolgatott új-
szerű motorkonstrukcióval most egy
80 kg-os, a SZEnergy hallgatói csapat
által épített járművet hajtanak, de ta-
lán 15-20 év múlva már az utakon jár-
nak azok a járművek, amelyekbe ezen
kiemelkedően jó hatásfokú hajtás ele-
meit beépítik. Ez igaz a motor lelkét je-
lentő meghajtó- és teljesítményelekt-
ronikára, valamint az akkumulátorcso-
magra, annak kezelésére, töltésére, le-
gyen szó normál hálózati vagy gyors-
töltésről.

A nagy gyártók közül a Nissan
egyértelműen sokat tesz azért, hogy
ez az iparág fejlődjön. Világelső jármű-
vek fejlesztése, gyártása mellett azzal,
hogy Európában jelenleg 2300, 2020-
ra pedig 5500 darab telepített gyors-
töltővel büszkélkedhet. Ez naponta
egy új töltő üzembe helyezését jelenti.
Csak hazánkban, Cseh- és Lengyelor-
szágban és Szlovákiában idén márci-
usig összesen 93 villámtöltő lesz elér-
hető, mely számot 2018-ra 400-ra kí-
vánja duzzasztani a Nissan Europe. A
magyar Leaf értékesítői hálózat pedig
10 darab, ingyenesen használható töl-
tőállomást fog használatba venni a ta-
vasz beköszöntével.

Mint tudjuk, Győrben is van a Du-
nakapu-téri mélygarázsban egy közel
négymillió forint értékű, ChaDeMo
szabványú villámtöltő, mely lehetősé-
get ad a legtöbb forgalomban lévő vil-
lanyautó 1 órán belüli teljes feltöltésé-
re. A gyártó szándéka pedig illeszke-
dik a magyar kormány azon törekvé-

séhez, ami szerint jelentős töltőháló-
zati infrastruktúra-fejlesztésre van
szükség az elektromos autózás elter-
jedéséhez. Amint pedig a töltőállomá-

sok kiépülnek, ez még nagyobb pers-
pektívát ad gyártói fejlesztéseknek,
valamint az egyetemi kutatásoknak
egyaránt.
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A mágnesektol
a villanyautók

töltéséig
A Széchenyi István Egyetem köztudottan élen jár a
környezetbarát járművek fejlesztése terén. Több -
 éves projektsorozat eredményeként nemcsak je-
lentős tudást halmoztak fel, hanem több prototípus
terméket is kifejlesztettek az egyetem kutatói,
hallgatói. De vajon mi az igazi célja ezeknek a fej-

lesztéseknek? És hol kapcsolódik be a Nissan, mint
tömeggyártó, a folyamatba?

´́



Gázfröccs tévémûsorGázfröccs Fernsehprogramm 

Télen is teljes
üzemmódban!

Auch im winter
Vollbetrieb!

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

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

Während der Winterzeit gibt es
nie genug zum Thema Auto, den-
noch versuchen die Herausgeber
von Gázfröccs auch weiterhin das
Beste aus den Drehs zur Fernseh-
sendung herauszuholen, auch
wenn sie dabei manchmal Wind
und Frost trotzen müssen. Die
Hauptrollen gingen diesmal a ei-
nen Elektrowagen, den Nissan
Leaf, sowie an ein paar legendäre
Marken aus der Welt des Raly-
lyesports. Die Kameras hingegen
schauen bei der Audi Hungaria
nach, wie es ist wenn der Ausd-
ruck Logistik Sinn gewinnt. 

Dem Stromauto gehört die Zukunft.
Das wurde schon oft und von vielen ge-
sagt. Wir wollten uns aber auch jetzt wi-
eder nur auf unsere eigenen Erfahrun-
gen verlassen, bevor wir uns ein Urteil
erlauben. Wir haben einen Wagen mit
reinem Stromantrieb aus der Mittelklas-
se getestet. Da Nissan als Erster begon-
nen hat einen solchen Wagen in gros-
ser Serie zu fertigen, lag es nahe den
Leaf zur Grundlage unserer Testfahrten
zu machen. Neben zahlreichen ande-
ren Eigenschaften, staunten wir über
seine Beweglichkeit, diese Beschleuni-
gung, die wir auf kurzer Strecke auspro-
bierten dürfte auch im Wettbewerb
nicht nachlassen. Der kleine Leaf hat
sich mit einem Mercedes gemessen
und mit einem durch uns als durchsch-
nittlich beurteilten Seat. Wir haben mit
dem nicht allzu komplizierten Auflade-
vorgang gerungen und überprüft was
für eine Entfernung der im Wagen be-
findlichen Akku-Pack mitmacht.

Vom bisherigen Einspielen der
Sendung bis zum Drehen stellte für

uns Logistik nur ein Wort unter vielen
dar, welches zur Autofertigung ge-
hört. Was sich jedoch alles dahinter
verbirgt, erfuhren wir in Győr. Bei Audi
werden täglich 8850 Motoren monti-
ert und 640 Wagen verlassen die
Montage. Das bedeutet jedes Jahr
160.000 TT und A3er, sowie fast zwei
Millionen Motoren. Zur Herstellung
bedarf es eine ungeheure Menge an
Material. Jeden Tag erreichen 350
Lastwagen mit Ware das Werksgebi-
et, auf dem Schienenweg weitere 55
Waggons. Das Zusammenspiel der
Logistik stellt eine anspruchsvolle
Aufgabe dar, welches von Journalis-
ten im Rahmen eines Technologie-Ta-
ges aus der Nähe begutachtet wer-
den konnte. Wir waren mit unseren
Kameras auch vor Ort und haben un-
seren Teil aus dem interaktiven Nach-
mittag mitgenommen. 

Sehr viele Subaru, ein paar BMW
und ein Mitsubishi Lancer EVO VI. Die-
se Wagen erwarteten uns, als wir am
Ortsrand von Pusztacsalád, an einer für
einen Anfängerpiloten ausgebaute
Strecke, eintrafen. Die Mannschaft von
SopronRally hat sich vor  5 Jahren was
überlegt und den Alltagsfahrern eine
Möglichkeit geboten, sich mal für kurze
Zeit als echte Ralleypiloten auszuprobi-
eren. Auch uns erwartete dieses
Schicksal. Wir konnten ein paar Run-
den mit dem früheren Wagen des sie-
benfachen ungarischen Rallyemeisters
Tóth János junior drehen, dann neben
einem Profi durchleben, wie es ist,
wenn ein durch die Elitance umgebau-
ter A Mitsubishi Lancer Evo VI im Renn-
tempo zischt. All das zeigen wir in der
achten Ausgabe von Gázfröccs im
Fernsehkanal Győr Plusz.

A téli időszak sosem bővelkedik
autós témákban, de a Gázfröccs
szerkesztői ezúttal is megpró-
bálták a lehető legtöbbet kihozni
a televíziós műsor forgatásaiból,
még ha néha széllel, faggyal kel-
lett is küzdeniük. Főszerepet ka-
pott egy elektromos autó, a Nis-
san Leaf, valamint jó néhány le-
gendás márka a ralisport világá-
ból. A kamerák pedig az Audi
Hungariánál belepillanthattak,
milyen az, amikor értelmet nyert
a logisztika kifejezés.

A villanyautóké a jövő. Sokan és sok-
szor elmondták már ezt. Mi pedig
most is csak a saját tapasztalatainkra
akartunk hagyatkozni, mielőtt véle-
ményt mondunk. Kipróbáltunk hát
egy középkategóriás, tisztán villamos
hajtású kocsit. Mivel a Nissan kezdett
el nagy számban ilyen autókat gyárta-
ni elsőként, kézenfekvő volt, hogy a
Leaf legyen tesztvezetésünk alanya.
Sok egyéb tulajdonsága mellett cso-
dáltuk fürgeségét, azt a gyorsulást,
amit rövid távon produkált, ezért a ver-
seny sem maradhatott el. A kis Leaf
megküzdött egy nagy Mercedesszel,
és egy általunk átlagos autóként jel-
lemzett Seattal. Megbirkóztunk a nem
túl bonyolult feltöltési művelettel, és
megnéztük, mekkora távolságot bír az
autóban lévő akku pakk.

Az adás egyik bejátszásának forga-
tásáig a logisztika csak egy szó volt

számunkra a sok közül, amely az autó-
gyártáshoz kapcsolódik. De hogy mi-
lyen tartalom van mögötte, azt Győr-
ben tudtuk meg. Az Audiban naponta
8850 darab motort szerelnek össze
és 640 autó hagyja el a szereldét.
Évente ez 160.000 TT-t, A3-ast jelent
és közel kétmillió motort. A gyártás-
hoz hatalmas mennyiségű anyagra
van szükség. Naponta 350 kamionnyi
áru érkezik a gyár területére, vasúton
pedig 55 vagonnyi. Az összehangolt
logisztika komoly feladat, amelyet
technológiai nap keretében közelről
szemlélhettek meg az újságírók. Ka-
meránkkal ott voltunk mi is, és kivet-
tük a részünket az interaktív délután-
ból.

Sok-sok Subaru, néhány BMW és
egy Mitsubishi Lancer EVO VI. Ezek
az autók vártak ránk, amikor megér-
keztünk Pusztacsalád határába, egy
kezdő pilóták számára kialakított pá-
lyára. A SopronRally csapata öt évvel
ezelőtt gondolt egy nagyot és lehető-
séget adott a hétköznapi autósok-
nak, hogy rövid időre igazi ralipilótá-
nak érezzék magukat. Ez a sors várt
ránk is. Mehettünk pár kört a hétsze-
res magyar ralibajnok ifj. Tóth János
korábbi autójával, majd egy profi
mellett átélhettük, milyen az, amikor
az Elitance által épített A-s Mitsubishi
Lancer Evo VI-os versenytempóban
száguld. Mindezt megmutatjuk a
Gázfröccs nyolcadik adásában, a
Győr+ Televízióban.
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PR-CIKK HIRDETÉS

A „Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása” nevet viselő, GINOP-
2.2.1-15 kódszámú pályázati kiírás
olyan projekteket támogat, melyek je-
lentős szellemi hozzáadott értéket tar-
talmazó, új, piacképes termékeket,
szolgáltatásokat, technológiákat, illet-
ve ezek prototípusait fejleszti ki és va-
lósítja meg.

A hazai vállalkozások, kutatóhelyek
és felsőoktatási intézmények között
hosszú távon fenntartható, stratégiai
jelentőségű együttműködések ösz-
tönzése üzletileg is hasznosítható tu-
dományos eredmények létrejöttéhez
vezethet.

A kkv-szektor eddig kiaknázatlan
K+F+I lehetőségeinek teret adó pályá-
zatra jó eséllyel konzorciumi formá-
ban érdemes pályázni, melyben a vál-
lalkozás mellé a projektmenedzs -
mentben és a kutatásfejlesztésben
gyakorlott, valamint a piaci igényeket
felmérni képes partnerek állnak össze
– véli Mádi-Szabó Zoltán, a KPMG
szenior menedzsere. A korábbi pályá-
zati időszak negatív tapasztalataiból
okulva, a konzorciumi tagok részére vi-

Pályázni, míg nem késô!
Mi kell a sikeres K+F+I projektekhez?

lágos feladatmeghatározást és köte-
lezően teljesítendő vállalásokat hatá-
roznak meg a kiírásban, így elkerülhe-
tő, hogy az újdonsággal vagy piaci ér-
tékkel nem rendelkező projektek jus-
sanak forráshoz. Mivel a támogatási
arány mértéke nagyban függ a pro-
jektben megvalósuló tevékenységek-
től, a támogatástípusok jellemzőit fi-
gyelembe véve, érdemes a pályázatot
összeállítani. Ez nemhogy a hazai kis-
és középvállalkozásoknak, de a pályá-
zatíróknak is komoly fejtörést okozhat,
ezért vélhetően pénzügyi és üzleti ta-
nácsadói segítség nélkül nem érde-
mes nekifutni a pályázatnak – emeli ki
a szakember.

A Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégiában (S3) meghatározott
nyolc nemzeti ágazati prioritáshoz
(Egészséges társadalom és jólét, Fej-
lett jármű- és egyéb gépipari techno-
lógiák, Tiszta és megújuló energiák,
Fenntartható környezet, Egészséges
és helyi élelmiszerek, Agrárinnováció,
Infokommunikációs technológiák és
szolgáltatások, Befogadó és fenntart-
ható társadalom, élhető környezet)

vagy az intelligens technológiák vala-
melyikéhez illeszkedő nyertes projekt-
tervek 50 és 1000 millió forint közötti
támogatást kaphatnak, és kizárólag a
közép-magyarországi régió (Buda-
pest, Pest megye) területén kívüli fej-
lesztések lehetnek.

A kiírás – megfelelő szakmai isme-
retek birtokában – a vállalkozások
igen széles körében ad lehetőséget a
pályázásra, és a kkv-k több régióban
akár 70%-os támogatási arányt is el-
érhetnek, szemben a már futó GINOP
eszközbeszerzési pályázatok 50%-os
maximumával. Ugyanakkor fennáll a
veszélye annak, hogy a GINOP-2.2.1.-
15-höz hasonlóan, kimerülhet a pályá-
zati keret és felfüggesztik a kifizetése-
ket. A Széchenyi Egyetem és a KPMG
közös, kétalkalmas rendezvényén
(február 16. és március 8.) a pályázat
céljaként megfogalmazott stratégiai
együttműködések valamennyi poten-
ciális szereplője jelen lesz, hogy az ér-
deklődők a kiíráshoz kapcsolódó má-
sodik értékelési határnapig (2016. áp-
rilis 25.) benyújthassák projektjüket. 

Pályázati hirdetmény

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató
és Vagyongazdálkodó Zrt. az
alábbi – tulajdonában lévő – nem
lakás céljára szolgáló helyiséget
pályázati úton bérbe adja:

Cím: Vásárcsarnok, 
Győr, Herman Ottó u. 25.

Bérlemény megjelölése:
CBBUF3
Megnevezés: kereskedelmi,
szolgáltató üzlet

Térmérték: 17 m2 eladótér 
+ 8 m2 terasz
Közműellátottság: víz, villany 

A bérlet időtartama:
határozott 5 év 
Hasznosítási lehetőség: büfé, 
élelmiszer-kiskereskedelem

Bérleti díj alsó határa:
2.500 Ft/m2/hó+ÁFA 
+ a terasz fix díja:
800 Ft/m2/hó+ÁFA

A pályázati feltételekrŐl részletes információk
a www.gyorszol.hu internetes oldalon
olvashatóak.



Gyönyörű otthon, gyönyörű környezetben!
Győr rohamosan fejlődő részén, a Pacsirta la-
kóparkban, a Belvárostól mindössze néhány perc-

re, csodálatos kertvárosi környezetben épül ez a
minden igényt kielégítő, kétszintes társasház.
Minőségi munka, kiváló kivitelezés!!! Ez a 68
nm-es lakás a földszinten található. Elosztása ki-
váló, az amerikai konyhás nappali mellett kiala-
kításra került 3 hálószoba, valamint fürdőszoba
és WC. Saját 117 nm-es kertkapcsolattal rendel-
kezik. A nappaliból a 7,87 nm-es teraszra léphe-
tünk. 
Ár: 18,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Révfalu csendes utcájában épül ez a 3 lakásos tár-
sasház, melyben eladó egy 93,85 nm-es (nettó

74,68 nm), nappali + 2 szobás, 2. emeleti, tetőtéri
lakás, hatalmas, 21,25 nm erkéllyel, D-i tájolással.
A lakásban szélfogó, WC, amerikai konyhás nap-
pali étkezővel, kamra, 2 szoba gardróbbal és für-
dőszoba található, de a válaszfalak még módosít-
hatóak. Igényes és megbízható kivitelezés! 30-as
Porotherm téglából épül, 15 cm-es hőszigeteléssel,
3 réteges üvegezésű műanyag INTERNORM nyílá-
szárókkal. A fűtés egyedileg szabályozható kon-
denzációs gázkazánnal történik, padlófűtéses és
radiátoros hőleadókkal.
Ár: 29,9 M Ft. Érd.: 06-30/376-3718.
Venczel T. Anita

Pinnyéd új építésű zsákutcájában épül ez a 3+3
lakásos társasház 2 épülettömbben. Itt eladó egy

89,53 nm-es, nappali + 4 szobás, belső kétszin-
tes lakás 9,9 nm terasszal és 63 nm kertkapcso-
lattal, DNy-i tájolással. A földszinten szélfogó,
nappali, konyha + étkező és egy vendég WC ta-
lálható. A felső szinten 4 szoba, fürdő és egy
háztartási helyiség kerül kialakításra.  Ideális
nagyobb családok számára is! A lakáshoz privát
tároló (300.000 Ft) és udvari gépkocsibeálló
(350.000 Ft) is vásárolható.
Ár: 24 M Ft. Érd.: 06-30/376-3718.
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

KÉT LAKÁS + GARÁZS NÁDORVÁROSBAN!
Győr-Nádorvárosban, a Vécsey utcában kínálom

eladásra ezt a vilá-
gos, szépen felújí-
tott, erkélyes tég -
lalakást. Az ingat-
lan 6 lakásos tár-
sasház első emele-
tén található. A 80
nm-es lakás elosz-
tása kiváló.  Az in-
gatlant folyamato-
san újították fel,
műanyag ablakok,
valamint redő-

nyök kerültek beépítésre, a vízvezetéket áthúzták.
A fürdőszobában kád és épített zuhanykabin is ki-
alakításra került. Az erkély csendes udvarra néz.
A társasház tetőterében kialakításra került egy 14
nm-es lakórész, egy légterű szobával, konyhával,
valamint fürdőszobával. Ez a lakrész igény esetén
kiadható. A ház tetőszerkezetét teljesen felújítot-
ták, újra szigetelték, így a felső lakás rezsi költsége
is minimálisra csökkent. Az ingatlanhoz egy 19
nm-es, fűtött garázs is tartozik.
Ár: 26,7 M Ft. Érd.: 06/30-640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Adyvárosban, a Földes Gábor utcában ta-
lálható ez az igényesen felújított panellakás. Az
55 nm-es lakás a 10. emeleten található, elosztá-
sa nappali+2 szoba. A felújítás során a szobák
laminált burkolatot, a konyha, előszoba pedig já-
rólapburkolatot kapott. Új, gépesített (mosogató-
gép, gáz, sütő) konyhabútor került kialakításra,
valamint új bejárati ajtó került beépítésre. Az
előszoba falát egyedileg kialakított kőburkolat-
tal látták el.
Ár: 12,9 M Ft. Érd.: 06/30-640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

KIADÓ! KIADÓ! A Földes Gábor utcában egy
55 m2-es, 1+2 fél szobás lakás a 9. emeleten,
bútorozva vagy bútorozatlanul. 2016. február
1-jétől. Bolt és buszmegálló a közelben. Kétha-
vi kaucióval és 90000 Ft/hó + rezsivel lefoglal-
ható.
Érd.: 06-30/376-3718.
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

Győrtől 10 km-re, Töltéstava új építésű részén el-
adó ez a nettó 184 m2-es családi ház. A ház 1089

m2 telken, 2005-ben épült. Az alsó szinten a nap-
palin kívül 3 szoba, gardrób, konyha, spejz, fürdő-
szoba,WC és háztartási helyiség található. A tető-
térben jelenleg egy szoba került kialakításra, de le-
hetőség van egy különálló lakrész létrehozására,
mivel teljesen külön bejárattal is rendelkezik. Így
kétgenerációs otthonnak is kiválóan alkalmas.
A nappaliban csodaszép kandallót építettek a tu-
lajdonosok, mely a gázfűtés költségeit nagymérték-
ben csökkenti. A fürdőszobában a kád mellett zu-
hanykabin is található, valamint itt kapott helyet
az infraszauna is. A ház fűtését kondenzációs ka-
zán biztosítja. 
Ár: 42,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

KIADÓ! Győr-Szigetben, a Szalay I. utcában ki -
adó ez az 1. emeleti,  45 nm-es, amerikai konyhás

nappali + 1 szobás, új építésű téglalakás. A háló-
ban tükrös beépített gardróbszekrény, a konyhá-
ban hűtőszekrény, páraelszívó, tűzhely található.               
A lakás hőszigetelt és klímás, egyedi fűtésszabá-
lyozással, radiátorral szerelt, alacsony rezsijű. A
nappaliból nyíló nagy erkélyről a társasház udva-
rára látunk, ahol egy gépkocsibeálló is tartozik a
lakáshoz. Bolt és buszmegálló csupán pár méterre
található, a Belváros is könnyen elérhető. Kéthavi
kaucióval és 85.000 Ft/hó + rezsivel lefoglalható.
Érd.: 06-30/376-3718.
venczelt.anita@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LAKÁS! Győr-Pinnyéden, új kialakítású
utcában épül ez a 6 lakásos, impozáns társasház.

L1 lakás:  Földszinti,  65,79 m2, nappali + 2 szoba.
Ajándék:  kert és  9 m2 terasz. A lakás rendkívül
jó elosztású és világos. Most a földszinti lakások-
hoz a kertet ajándékba kapja! A társasház főfalai
30-as téglából épülnek 10 cm-es hőszigeteléssel.
A födém 20 cm-es kőzetgyapot szigeteléssel lesz
ellátva.  Korszerű, 7 légkamrás ablakok kerülnek
beépítésre.  A fűtést kondenzációs kazán biztosít-
ja, a hőleadás radiátorokkal történik, de lehetőség
van padlófűtéssel kombinálni, felár ellenében.
Gépkocsibeálló: 250.000 Ft. Tároló 100.000 Ft/nm.
Várható átadás:  2016. nyár, fűtéskészen, de vál-
laljuk a kulcsrakész befejezést is.
Ár: 18,2 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Ménfőcsanak csendes zsákutcájában eladó ez a 95
nm-es, belső 2 szintes, klimatizált sorházi lakás.

Az alsó szinten található a  nappali, konyha étke-
zővel, kamrahelyiség, és a WC. Felső szinten a  3
szoba, gardrób és a fürdőszoba. A konyha teljesen
felszerelt, sütő, főzőlap, elszívó és mosogatógép is
helyet kapott. A lakáshoz a parkolást egy zárt ud-
vari gépkocsibeálló biztosítja. Az ingatlannak saját
kertje van egy kis kerti faházzal díszítve.
Ár: 21,4 M Ft. Érd.: 06/30-640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

NYITOTT NAP
JANUÁR 30-ÁN 9–17 ÓRÁIG!
TUDJON MEG MINDENT A CSOK-RÓL ÉS AZ ÁFÁ-RÓL!

GYÔR, KÁLVÁRIA ÚT 27/A.

CSOK összege használt lakás esetén

1 gyermek
40—55 nm                   550.000 Ft
55 nm felett                600.000 Ft

2 gyermek
50—65 nm                   880.000 Ft
65,01—80 nm           1.100.000 Ft
80 nm felett             1.430.000 Ft

3 gyermek
60—75 nm                1.650.000 Ft
90 nm felett             2.200.000 Ft

4 vagy
több gyermek

70—85 nm                1.760.000 Ft
85,01—100 nm         2.200.000 Ft
100 nm felett           2.750.000 Ft
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Korhatárjelölések:  n 6 év n 12 év   n 16 év   n 18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JANUÁR 30., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Új csaj n 04:25 Új csaj n
04:45 Szívek doktora n 05:25 Szívek
doktora n 06:05 Top Shop 06:35 Kö-
lyökklub 09:30 Top Shop 10:20 Neve-
lésből elégséges n 10:45 Street Kit-
chen n 11:15 4ütem n 11:50 Glee –
Sztárok leszünk! n 12:55 A nagy
svindli n 14:00 A nagy svindli n
15:00 Érintés n 16:05 Jeges pokol n
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz n 19:15 Végjáték n 21:30 Tol-
vajok városa n 00:05 A legrosszabb
nap n 02:10 A forrás n

04:30 Super Car n 05:00 Babavilág
n 05:30 Egzotikus Ázsia n 06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 09:05 Cso-
portban marad n 09:35 Csoportban
marad n 10:05 Én is tükörbe nézek
n 10:35 Babavilág n 11:05 Trendmá-
nia n 11:35 Psych – Dilis detektívek
n 12:30 Családi Titkok n 13:35 Ku-
zey Güney – Tűz és víz n 14:35 Kuzey
Güney – Tűz és víz n 15:30 Indiana
Jones és a kristálykoponya királysá-
ga n 18:00 Tények 19:00 Godzilla n
22:00 Die Hard 4.0 – Legdrágább az
életed n 00:45 Sportos 00:55 Omen
2.: Damien n 02:55 A szépség és a
szörnyeteg n 03:40 A szépség és a
szörnyeteg n

05:15 Harmadik műszak n 06:00 TV-
Shop 06:30 Will és Grace n 06:55
Will és Grace n 07:20 Will és Grace
n 07:50 Will és Grace n 08:15 Szívek
szállodája n 09:15 Szívek szállodája
n 10:10 Amerikai mesterszakács n
11:10 Amerikai mesterszakács n
12:05 Knight Rider n 13:10 Knight
Rider n 14:10 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők n 15:10 NCIS: Los An-
geles n 16:05 NCIS: Los Angeles n
17:00 Csupasz pisztoly n 18:50 Tá-
mad a Mars! n 21:00 A kód neve:
Merkúr n 23:15 Shannara – A jövő
krónikája n 00:15 Alien 4.: Feltámad
a halál n 02:20 Will és Grace n 02:45
Harmadik műszak n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Creative chef (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 10:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Hello Győr! (ism.) 18:30 Civil
kurázsi (ism.) 19:00 Győri7 19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Kulisszák mö-
gött (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Konkrét (ism.) 21:30 Vény nél-
kül n (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 31., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Gálvölgyi-show n 04:25 Szí-
vek doktora n 05:05 Szívek doktora
n 05:45 Fókusz Plusz n 06:05 Top
Shop 06:35 Kölyökklub 09:35 Egész-
ségKalauz n 10:05 Top Shop 11:05
A Muzsika TV bemutatja! n 11:35 Ha-
vazin n 12:10 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek n 12:45 Házon kívül
n 13:15 Michael n 15:25 Dolgozó
lány n 18:00 18:50 A szállító n 19:50
A Da Vinci-kód n 22:55 Kapitány és
katona: A világ túlsó oldalán n 01:40
Portré n 02:10 Ments meg! n 02:50
Ments meg! n 03:30 Új csaj n

04:25 Jersey lány n 05:10 Csoport-
ban marad n 05:30 Egzotikus Ázsia
n 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 mati-
né 09:25 Több mint TestŐr n 09:55
A Miller család n 10:20 A Miller csa-
lád n 10:45 A Miller család n 11:10
Stahl konyhája n 11:40 Psych – Dilis
detektívek n 12:35 Családi Titkok n
13:40 Gyilkos sorok n 14:40 Gyilkos
sorok n 15:45 Zűrangyalok n 18:00
Tények 19:00 Félelem és Shrekketés
n 19:20 Kalózok! – A kétballábas
banda n 21:15 Csak szexre kellesz n
23:30 Egészséges erotika n 01:35
Sportos 01:45 A szépség és a ször-
nyeteg n 02:30 A szépség és a ször-
nyeteg n 03:15 Négy férfi, egy eset
n 03:40 Gyilkossági helyszín n

05:35 Harmadik műszak n 06:20 TV-
Shop 06:55 Amerikai mesterszakács
n 07:40 Amerikai mesterszakács n
08:30 Szívek szállodája n 09:30 Szí-
vek szállodája n 10:25 Will és Grace
n 10:55 Will és Grace n 11:25 Will
és Grace n 11:55 Will és Grace n
12:25 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők n 13:25 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők n 14:25 NCIS: Los Angeles
n 15:20 Zűr az űrben 17:00 Támad a
Mars! n 19:15 Csupasz pisztoly n
21:00 Ünneprontók ünnepe n 23:25
Zűr az űrben 01:10 Shameless – Szé-
gyentelenek n 02:10 Shameless –
Szégyentelenek n 03:10 Harmadik
műszak n

07:00 Vény nélkül n (ism.) 07:30 Volt-
Timer (ism.) 08:30 Kamarai Magazin
(ism.) 09:00 Konkrét (ism.) 09:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 10:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Hello Győr! (ism.) 19:30
Konkrét (ism.) 20:00 Creative chef
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Épí-tech 21:30 Kamarai Magazin
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 1., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Fókusz n 04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 05:00 Ba-
rátok közt n 05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok! n 07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 08:40 Magyarul Baló-
val 09:15 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:05 Fókusz Plusz n 12:35
Story Extra n 13:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest n 14:20 Négyen négy ellen –
A családi játszma n 15:00 Isten áld-
jon, Esperanza! 16:10 Szulejmán n
17:25 Story Extra n 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz n 19:30 Éjjel-
nappal Budapest n 20:45 Barátok
közt n 21:20 Nico n 23:20 RTL Klub
Híradó 23:55 Magyarul Balóval
00:30 Csont nélkül 01:35 Havazin n
02:05 Alcatraz n 03:05 Alcatraz n

05:10 Csapdába csalva n 05:35 Dok-
tor D n 06:20 Mokka n Benne: Té-
nyek Reggel 09:25 Stahl konyhája n
09:30 Babapercek n 09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív n 12:50 Paloma n
13:50 Walker, a texasi kopó n 14:50
Walker, a texasi kopó n 15:50 Szeret-
ned kell! n 16:55 Szeretned kell! n
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
n 20:15 Magánnyomozók n 21:20
Golyóálló n 23:05 Ügyféllista n
00:05 Tények Este 00:50 Aktív n
01:20 Sportos 01:30 Ezo.TV 02:30
Elit egység n 03:15 Az uralkodónő n

05:05 Harmadik műszak n 05:45 TV-
Shop 06:20 Will és Grace n06:45 Will
és Grace n 07:05 Jóbarátok n 07:30
Jóbarátok n 07:55 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 08:50 Szívek szállodája n
09:50 Knight Rider n 10:50 Amerikai
mesterszakács n 11:40 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:40 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 13:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők n 14:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
15:45 NCIS: Los Angeles n 16:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n 18:40 Jim szerint a
világ n 19:05 Jim szerint a világ n
19:35 Két pasi – meg egy kicsi n20:10
Két pasi – meg egy kicsi n 20:35 Két
pasi – meg egy kicsi n 21:00 A vér kö-
telez n 22:50 Ünneprontók ünnepe n
01:15 Két pasi – meg egy kicsi n01:45
Knight Rider n

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Épí-
tech (ism.) 08:00 Hello Győr! (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 09:00
Konkrét (ism.) 09:30 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 10:30 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-tech
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét  22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sport-
hírek (ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45
Kép újság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 2., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Paloma n 04:45 Aktív n 05:10
Csapdába csalva n 05:35 Doktor D
n 06:20 Mokka n Benne: Tények
Reggel 09:25 Stahl konyhája n
09:30 Babapercek n 09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív n 12:50 Paloma n
13:50 Walker, a texasi kopó n 14:50
Walker, a texasi kopó n 15:50 Szeret-
ned kell! n 16:55 Szeretned kell! n
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
n 20:15 Magánnyomozók n 21:20
Sherlock és Watson n 22:25 Sher-
lock és Watson n 23:25 Franklin és
Bash n 00:25 Tények Este 01:10 Ak-
tív n 01:35 Sportos 01:45 Ezo.TV
02:45 A fény ösvényei n

05:10 Harmadik műszak n 05:50 TV-
Shop 06:25 Will és Grace n06:50 Will
és Grace n 07:15 Jóbarátok n 07:35
Jóbarátok n 08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 08:55 Szívek szállodája n
(am. vígj. sor., IV./80. rész, 2004) – Hó-
bortos vásárlás 09:50 Knight Rider n
10:50 Amerikai mesterszakács n
11:45 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék n 12:45 A S.H.I.E.L.D. ügynökei n
13:40 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
n14:40 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők n15:45 NCIS: Los Angeles n16:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n18:40 Jim szerint a vi-
lág n19:05 Jim szerint a világ n19:35
Két pasi – meg egy kicsi n 20:10 Két
pasi – meg egy kicsi n20:35 Két pasi –
meg egy kicsi n 21:00 Alvilági játékok
n23:20 A vér kötelez n01:05 Két pasi
– meg egy kicsi n01:40 Knight Rider n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
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 Kulisz-
szák mögött (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül n (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz n04:30 Négyen négy el-
len – A családi játszma n 05:00 Bará-
tok közt n 05:30 Top Shop 05:55 Jó
reggelt, skacok! n07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:05 Fókusz n 08:40 Magyarul
Balóval 09:15 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:05 Havazin n12:35 Story Ext-
ra n 13:05 Éjjel-nappal Budapest n
14:20 Négyen négy ellen – A családi
játszma n15:00 Isten áldjon, Esperan-
za! n 16:10 Szulejmán n 17:25 Story
Extra n 18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz n19:30 Éjjel-nappal Budapest
n 20:45 Barátok közt n 21:20 A men-
talista n 22:25 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek n22:50 RTL Klub Hír-
adó 23:20 Magyarul Balóval 00:00 A
Grace klinika n01:05 Túsztárgyalók n
02:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi mu-
zsikus lelkek (2013) 02:30 A bosszú an-
gyala n 03:15 A bosszú angyala n

04:00 Magyar elsők 04:15 Hazajáró
04:45 Hagyaték 05:15 Szerelmes
földrajz 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Hazajáró 06:25
Magyar történelmi arcképcsarnok
06:55 Kenó n 07:00 Híradó 07:25
Család-barát 09:05 Randiztam egy
sztárral n 10:25 Az óceán óriásai n
11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+ n 12:55 Ízőrzők: Karcag
13:30 Hazajáró 14:00 Magyar Króni-
ka n 14:30 Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon n 15:00 Szerelmes
földrajz 15:30 Ártatlan gyilkosok n
17:00 Gasztroangyal n 18:00 Híradó
18:40 SzerencseSzombat n 19:40 A
Dal 21:50 Kenó n 21:55 A Kereszt-
apa 2 n 01:15 Élve eltemetve n
02:45 MüpArt – El Juntacadáveres 

05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Rome
Reports – Vatikáni híradó 06:15 „Így
szól az Úr!” 06:25 A sokszínű vallás
06:40 Kérdések a Bibliában 06:55 Ke-
nó n07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:00 Isten kezében 09:25 Kereszt-Té-
nyek 09:35 Katolikus krónika 10:00 Re-
formátus ifjúsági műsor 10:10 Evangé-
likus ifjúsági műsor 10:20 Úton-útfélen
10:25 Református magazin 11:00 Re-
formátus istentisztelet 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó Friss napi infor-
mációk 12:45 Kult+ n 13:10 Rúzs és
selyem 13:45 Egy asszony visszanéz n
15:30 Őfelsége titkosszolgálatában n
18:00 Híradó 18:40 Doc Martin n
19:35 Magyarország, szeretlek! 21:00
Csak színház és más semmi n22:00 A
pók hálójában n23:45 Kenó n23:50 A
jazz zenész n01:25 Őfelsége titkosszol-
gálatában n03:40 Szellem a palackból

05:05 „A magok oltalmára...” – Erdélyi
erődtemplomok 05:20 Szerelmes föld-
rajz 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:05 Feketén-fehéren n06:55
Kenó n 07:00 Híradó 07:25 Roma Ma-
gazin 07:55 Domovina 08:25 A múlt
fogságában n09:20 Kisvárosi doktor n
10:15 Család-barát 11:30 Állati meló-
sok 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ n
12:55 Jamie 30 perces kajái 13:25 Uni-
verzum 14:20 Szívek doktora n 15:05
Feketén-fehéren n16:00 Rex Rómában
n 17:00 Ridikül n 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi doktor
n 19:35 Maradj talpon! n 20:35 Kék-
fény n 21:35 Bosszú n 22:20 Kenó n
22:25 Magyar Krónika n23:00 Vaddisz-
nók n 00:00 Adios, gringo! n 01:35 A
pók hálójában n 03:20 Akadálytalanul
03:45 Szellem a palackból 

05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Feke-
tén-fehéren n06:55 Kenó n07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25 A múlt fogságában n 09:20 Kis-
városi doktor n 10:15 Család-barát
11:30 Állati melósok 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelen-
tés 12:45 Kult+ n 12:55 Jamie 30 per-
ces kajái 13:25 Univerzum – Zambézi –
A mennydörgő folyó 14:20 Szívek dok-
tora n 15:05 Brown atya n 16:05 Rex
Rómában n 17:00 Ridikül n 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Kis-
városi doktor n19:35 Maradj talpon! n
20:35 Önök kérték! 21:35 Laura rejté-
lyei n22:20 Kenó n22:25 A Nagyok n
22:55 MüpArt Classic – Gyenyisz Ma-
cujev és Kocsis Zoltán hangversenye
00:55 Hölgyek öröme n 01:55 Griffin
és Phoenix n03:40 Szellem a palackból 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:  n 6 év n 12 év   n 16 év   n 18 év

FEBRUÁR 3., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Az uralkodónő n 05:10 Csap-
dába csalva n 05:35 Doktor D n
06:20 Mokka n Benne: Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája n 09:30 Ba-
bapercek n 09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív n 12:50 Paloma n 13:50
Walker, a texasi kopó n 14:50 Walker,
a texasi kopó n 15:50 Szeretned kell!
n 16:55 Szeretned kell! n 18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban n 20:15
Magánnyomozók n 21:20 A Skorpió-
király n 23:15 Hazudj, ha tudsz! n
00:20 Tények Este 01:05 Aktív n
01:35 Sportos 01:45 Ezo.TV 02:45
Élve eltemetve n

05:05 Harmadik műszak n 05:50 TV-
Shop 06:20 Will és Grace n 06:45 Will
és Grace n 07:10 Jóbarátok n 07:35
Jóbarátok n07:55 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei n 08:50 Szívek szállodája n 09:50
Knight Rider n10:50 Amerikai mester-
szakács n11:45 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék n 12:45 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 13:40 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők n 14:40 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők n 15:45 NCIS: Los
Angeles n 16:45 NCIS: Los Angeles n
17:40 Amerikai mesterszakács n18:40
Jim szerint a világ n19:05 Jim szerint a
világ n 19:35 Két pasi – meg egy kicsi
n 20:10 Két pasi – meg egy kicsi n
20:35 Két pasi – meg egy kicsi n21:00
Visszavágó n 23:10 Alvilági játékok n
01:25 Két pasi – meg egy kicsi n01:55
Knight Rider n 02:45 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Széchenyi Híradó (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét  22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 5., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

05:00 Sportos 05:10 Csapdába csal-
va n 05:35 Doktor D n 06:20 Mokka
n Benne: Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája n 09:30 Babapercek n
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív n
12:50 Paloma n 13:50 Walker, a te-
xasi kopó n 14:50 Walker, a texasi ko-
pó n 15:50 Szeretned kell! n 16:55
Szeretned kell! n 18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban n 20:15 Magánnyo-
mozók n 21:20 Farkas n 00:00
Grimm n 01:00 Tények Este 01:45
Aktív n 02:05 Sportos 02:15 Ezo.TV
03:15 Az uralkodónő n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül n (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül n (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Creative chef 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Creative chef (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 4., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Hagyaték 05:20
Szerelmes földrajz 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Brown
atya n 06:55 Kenó n 07:00 Híradó
07:10 Időjárás-jelentés 07:25 Rondó
07:55 Kvartett 08:25 A múlt fogságá-
ban n 09:20 Kisvárosi doktor n 10:15
Család-barát 11:30 Állati melósok
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ n
12:55 Jamie 30 perces kajái 13:25 Az
Ushuaia expedíció n14:15 Szívek dok-
tora n 15:00 Brown atya n 15:50 Rex
Rómában n16:45 Szerencse Híradó n
17:00 Ridikül n 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi dok-
tor n 19:35 Maradj talpon! n 20:35
Zorro legendája n22:45 Kenó n22:50
Meteo n 00:35 Zorro legendája n
02:45 Határtalanul 03:15 Akadálytala-
nul 03:40 Szellem a palackból 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Az uralkodónő n 04:45 Aktív n
05:10 Csapdába csalva n 05:35 Dok-
tor D n 06:20 Mokka n Benne: Té-
nyek Reggel 09:25 Stahl konyhája n
09:30 Babapercek n 09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív n 12:50 Paloma n
13:50 Walker, a texasi kopó n 14:50
Walker, a texasi kopó n 15:50 Szeret-
ned kell! n 16:55 Szeretned kell! n
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
n 20:15 Magánnyomozók n 21:20
NCIS: Los Angeles n 22:25 NCIS:
Los Angeles n 23:30 Felejthetetlen n
00:35 Tények Este 01:20 Aktív n
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 03:00 A
dolgok állása n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Széchenyi Híradó (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Vény nélkül n 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül n (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül n (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Gázfröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz n 04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 05:00 Ba-
rátok közt n 05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok! n 07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz n 08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:05 Street Kitchen n
12:35 Story Extra n 13:05 Éjjel-nap-
pal Budapest n 14:20 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 15:00 Is-
ten áldjon, Esperanza! n 16:10 Szu-
lejmán n 17:25 Story Extra n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz n
19:30 Éjjel-nappal Budapest n
20:45 Barátok közt n 21:20 Volt egy-
szer két Németország n 22:15 Volt
egyszer két Németország n 23:05
RTL Klub Híradó 23:40 Magyarul Ba-
lóval 00:20 Homeland – A belső ellen-
ség n 01:35 Öt üldözött n 03:15 A
bosszú angyala n

04:00 Fókusz n 04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 05:00 Ba-
rátok közt n 05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok! n 08:05 Fókusz n
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:05 Egész-
ségKalauz n 12:35 Story Extra n
13:05 Éjjel-nappal Budapest n
14:20 Négyen négy ellen – A családi
játszma n 15:00 Isten áldjon, Espe-
ranza! n 16:10 Szulejmán n 17:25
Story Extra n 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz n 19:30 Éjjel-nappal
Budapest n 20:45 Barátok közt n
21:20 Elvarázsolt kastély n 23:05
RTL Klub Híradó 23:35 Magyarul Ba-
lóval 00:15 Piszkos csapat n 01:20
Kemény motorosok n 02:20 Street
Kitchen n 02:40 A bosszú angyala n
03:20 Gálvölgyi-show n

05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Brown
atya n 06:55 Kenó n 07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Hrvatska
kronika 07:55 Ecranul nostru 08:25 A
múlt fogságában n 09:20 Kisvárosi
doktor n10:15 Család-barát 11:30 Ál-
lati melósok 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+ n 12:55 Jamie 30 perces
kajái 13:25 Univerzum – Zambézi – A
mennydörgő folyó 14:20 Szívek dokto-
ra n15:10 Brown atya n16:05 Rex Ró-
mában n17:00 Ridikül n18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi
doktor n19:35 Maradj talpon! n20:30
Skandináv lottó sorsolás n 20:40 Ha-
waii Five-0 n 21:30 Emberrablás és
váltságdíj n 22:40 Kenó n 22:45 Mun-
kaügyek n 23:20 No Limit n 00:35 Fi-
gurák a táblán n02:20 A némafilmes n
03:55 Szellem a palackból 

04:00 Fókusz n 04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 05:00 Ba-
rátok közt n 05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok! n 07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz n 08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:05 4ütem n 12:35
Story Extra n 13:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest n 14:20 Négyen négy ellen –
A családi játszma n 15:00 Isten áld-
jon, Esperanza! n 16:10 Szulejmán n
17:25 Story Extra n 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz n 19:30 Éjjel-
nappal Budapest n 20:45 Barátok
közt n 21:20 Szulejmán n 22:30 Há-
zon kívül n 22:55 RTL Klub Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:10 Odaát
n 01:10 Odaát n 02:05 Totál szívás
n 03:05 Totál szívás n

WWW.HATOS.HU

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Emelt szintû német érettségi tanfolyam február 13-tól
• Közép és emelt szintû angol érettségi tanfolyamok március 4-tôl
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

• 60 órás angol és német lakossági tanfolyamok február 6-tól
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok

tavaszi nyelvvizsgákra

05:05 „A magok oltalmára...” – Erdélyi
erődtemplomok 05:15 Szerelmes föld-
rajz 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:05 Brown atya n 06:55 Ke-
nó n07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:25 P'amende 07:55 Öt konti-
nens 08:25 A múlt fogságában n
09:20 Kisvárosi doktor n10:15 Család-
barát 11:30 Állati melósok 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ n
12:55 Jamie 30 perces kajái 13:25
Mindörökké Gordon 14:20 Szívek dok-
tora n 15:10 Brown atya n 16:00 Rex
Rómában n17:00 Ridikül n18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Kis-
városi doktor n19:35 Maradj talpon! n
20:35 Columbo: Két detektív, egy gyil-
kosság n 21:50 Mindenből egy van n
22:50 Kenó n22:55 Sherlock n00:30
A sötétség színei n 02:00 Columbo:
Két detektív, egy gyilkosság n

05:50 TV-Shop 06:20 Will és Grace n
06:45 Will és Grace n 07:10 Jóbarátok
n07:35Jóbarátok n08:00A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 08:55 Szívek szállodája n
09:50 Knight Rider n 10:50 Amerikai
mesterszakács n11:40 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék n 12:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 13:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők n14:40 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles n 16:45 NCIS: Los
Angeles n 17:40 Amerikai mestersza-
kács n18:40 Jim szerint a világ n19:05
Jim szerint a világ n 19:35 Két pasi –
meg egy kicsi n 20:10 Két pasi – meg
egy kicsi n20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n21:00 Shannara – A jövő krónikája
n22:00 Amerikai pite 4. – A zenetábor-
ban n23:55 Két pasi – meg egy kicsi n
0:25 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék n01:25 Szívek szállodája n

05:10 Harmadik műszak n 05:50 TV-
Shop 06:25 Will és Grace n06:45 Will
és Grace n 07:10 Jóbarátok n 07:35
Jóbarátok n 08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 08:55 Szívek szállodája n
09:50 Knight Rider n 10:50 Amerikai
mesterszakács n 11:40 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei n 13:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők n 14:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
15:45 NCIS: Los Angeles n 16:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n 18:40 Jim szerint a
világ n 19:05 Jim szerint a világ n
19:35 Két pasi – meg egy kicsi n20:10
Két pasi – meg egy kicsi n 20:35 Két
pasi – meg egy kicsi n 21:00 Halálod
napja n22:55 Visszavágó n01:05 Két
pasi – meg egy kicsi n01:35 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék n
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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!

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK, HIRDETMÉNY

Igazi télies időjárás alakult ki
Győrben a múlt hétvégén és e
hét elején, sok munkát adva ez-
zel a városi utak téli üzemelteté-
sét végző Győr-Szol Zrt.-nek.

A cég síkosságmentesítésben és hóel-
takarításban részt vevő dolgozói és gé-
pei ügyeletben várták, figyelték az idő-
járás alakulását. A készenlétnek kö-
szönhetően az olvasztó, egyben érdesí-
tő szóróanyag burkolatokra juttatását
már a szombati havazás kezdetével egy
időben megkezdte a Győr-Szol. A hava-
zás erősödésével a szolgáltató egyre
több emberrel és géppel volt jelen a vá-
rosban. A társaság munkatársai a tech-

nológiai előírásoknak megfelelően, el-
sőként a hidakon és a felüljárókon, tö-
megközlekedési útvonalakon dolgoz-
tak, ugyanakkor szóróanyag került a
főbb utak és a buszmegállók, városi ke-
rékpárutak burkolataira, valamint a köz-
területi járdákra és terekre. A Belváros-
ban és a nehezen megközelíthető he-
lyeken kézi erővel tisztították, sózták az
utakat és a járdákat, megközelíthetővé
tették a buszvárókat. A munkába a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület
hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), vala-
mint a  www.gyor.hu  honlapon Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban tekinthetők meg
2016. január 25-től  2016. február 12-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

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

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 
2016. február 12. (péntek) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, GyŐr, Városház tér 1. Zechmeister II. Terem

Téli üzem az utakon
Győr-Szol a saját állománya mellett al-
vállalkozókat is bevont, így közel 50 gép
és több mint 100 dolgozó vett részt a
síkosságmentesítésben. Mindezeknek
köszönhetően, a forgalmasabb utak és
buszútvonalak vasárnap délelőttre már
sónedvesek voltak. A lehullott hó vas-
tagsága meghaladta az öt centimétert,
ezzel együtt a kapacitások lehetővé tet-
ték a lakóutcákban a hótolást. A speci-
ális, nagy teljesítményű gépek azokban
az utcákban tudtak munkát végezni,
ahol az út szélén parkoló autók mellett
elfértek a hótolók.

Vasárnap este, hétfő reggel meg-
enyhült az idő, a korábbi időszak ala-
csony hőmérsékleteit nulla fok körüli

értékek vették át. A hó olvadásnak in-
dult, ugyanakkor az ónos eső miatti ri-
asztás és a korábbi hidegek miatt át-
fagyott talajt áztató eső folyamatos sí-
kosságmentesítési munkát indokolt.
A közlekedésre veszélyes ónos eső,
később az eső nem okozott komo-
lyabb fennakadást, jellemzően sóned-
ves burkolaton, a téli közlekedés sajá-
tosságainak szem előtt tartásával le-
hetett közlekedni a város útjain.
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

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

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. 29.—02. 04.
DELIKÁT

Vera eü. papír
3 rét., 24 tek. 

Narancs 01. 29—01. 30

Pecsenyekacsa-
máj, fagyasztott

899,-kg

Pengôs tészta
400 g, 247 Ft/kg

99,-kg

Faros
csirkecomb

369,-kg

189,-kg

899,-db

219,-kg

99,-kg

Parmen magozott 
meggybefôtt

350 g, 625,71 Ft/kg

Farmer tejföl
20%-os, 330 g,

1299 Ft/kg

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

GÉPI PARKGONDOZÓ
Feltétel: • B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent: • pályázat szerinti területen szerzett
szakmai gyakorlat

JÁRMUFLOTTA-KEZELO
Feltétel: • minimum középfokú végzettség • B  kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent:
• pályázat szerinti területen szerzett szakmai gyakorlat • C kategóriás jogosítvány

Jelentkezési határidő: 2016. február 20.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Or-
gona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

´́ ´́

kép és szöveg: pannon-víz

Nincs téli szünet a csatornaja-
vítóknál, január első hetében,
Újvárosban, a Festő utcában
kezdődött csatornacsere. A
Festő utca–Kút utca kereszte-
ződésénél hibásodott meg
egy csatornaakna és a hozzá
tartozó vezeték. A javítás he-
lyett a teljes csere mellett
döntöttünk, így 20 méter új
műanyag szennyvízcsatorna
és a hozzá tartozó akna épül
a Festő utcában – mondta la-
punknak Zalka Csaba, a Pan-
non-Víz Zrt. szennyvíz ágazat
vezetője.

Félpályás útlezárással fo-
lyik a munka, szerencsére
nem kell nagy mélységben
dolgozni, itt még nincs talaj-
víz. Nagy forgalmú csatorná-
ról van szó, ezen a vonalon ér-
kezik be Abda, Börcs, Ikrény
és Rábapatona szennyvize,

Csatornacsere 
a Festô utcában

így a javítás idejére el kellett
terelnünk a szóban forgó napi
2500-3000 m3 szennyvizet
egy másik irányba – tette hoz-
zá a szakember. A csatornák
méretét tekintve csak a Kaza-
mata utcai és a Bálint Mihály
utcai terelés jöhetett szóba,
így január elejétől ezekben az
utcákban a szokásosnál jóval
több szennyvíz folyik a
szennyvízcsatornákban. A vál-
tozás időnként sajnos csator-
nabűzzel is járhat, a környező
településeken összegyűjtött,
távolról érkező szennyvíz jóval
töményebb az itt megszokott-
nál. Az okozott kellemetlensé-
gekért kérjük az itt lakók és
erre közlekedők türelmét és
megértését. Az időjárástól
függően, várhatóan január vé-
gére sikerül befejeznünk a
Festő utcai munkát, így visz-
szaállhat a megszokott rend –
jegyezte meg Zalka Csaba.

A GYHG Nonprofit Kft. az elmúlt hónapokban több
alkalommal felhívta a figyelmet az otthoni hulladék -
égetés veszélyeire. A téli szezon különösen hideg
szakaszaiban sajnos tapasztalható, hogy sokan a
vegyes háztartási szemét eltüzelésével próbálják
csökkenteni a fűtési költségeket. Egy közelmúltban
megjelent tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy
aki így tesz, nem csak törtvényt sért, de emberi éle -
teket is veszélyeztet. 

A Greenpeace adatai szerint megdöbbentő, mi
minden tűnik el a kályhákban: műanyag hulladék, ru-
ha, cipő, autógumi. Mindezzel nem csak az a problé-
ma, hogy a házi szemétégetést tiltja a törvény. Na-
gyobb baj, hogy az eljárás tragikus következmények-
kel járhat: a belélegzett szennyezett levegő többek
között szív- és érrendszeri betegségeket, daganatos
elváltozásokat, a gyermekekben fejlődési rendelle-
nességet okozhat. Az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség jelentése szerint Magyarországon csak
a szennyezett finom porszemcsék belélegzése miatt
évente 12.800 ember hal meg.

Amikor hulladékot égetünk, nagyjából százszor-
ezerszer annyi dioxin keletkezik, mint natúr száraz
fa tüzelésekor. De számos más rákkeltő vegyület is
képződik a háztartási szemét elégetése során, ilyen
a formaldehid, a benzol vagy a vinil-klorid.

A káros anyagok belélegzése különösen veszélyes
a gyerekekre nézve, hiszen az ő immunrendszerük
még kevésbé fejlett. A legnagyobb szennyezés ma-
gát az égetőt éri, hiszen ő kapja a legnagyobb terhe-
lést, illetve annak közvetlen környezetét, szomszéd-
ságát. Asztma, allergia, tüdőrák, szív- és érrendszeri
megbetegedések, immunrendszeri zavarok, máj-, ve-
sekárosodás, impotencia, idegrendszeri megbetege-
dések – szinte végtelen azoknak a betegségeknek a
sora, amik a hulladékégetéshez köthetők.

A Greenpeace szerint az emberek elsősorban tá-
jékozatlanságból, elővigyázatlanságból és lustaság-
ból égetik el otthon a szemetet. 

A GYHG Nonprofit Kft. felhívja a figyelmet arra,
hogy a Győrben és a nagytérségi Önkormányzati
Hulladékgazdálkodási Társulás területén működő
hulladékudvarokban a magánszemélyek egész év-
ben ingyenesen elhelyezhetik a feleslegessé vált
hulladékokat, lomokat, autógumikat. A hulladékud-
varok részletes nyitvatartási adatai megtalálhatóak
a www.gyhg.hu internetes oldalon. 

Belehalhat, 
aki hulladékkal fût
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APRÓ HIRDETÉS

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

Tánctanfolyamok felnotteknek

Helyszín: Gyôr, Földes Gábor út 34—36.
Pálffy Miklós Kereskedelmi Iskola Info: Horváth Miklós +36-20/808-2122

On-line beiratkozás: www.tarsastanc.hu

KUBAI SALSA
2016. 02. 15. kezdô
(hétfô) 18.30—19.30

2016. 02. 15. haladó
(hétfô) 19.30—20.30  

TÁRSASTÁNC
2016. 02. 17. kezdô
(szerda) 19.00—20.30

2016. 02. 07. haladó/
újrakezdô (vasárnap)
15.30—17.00

´́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 

Vacsora: 
• Magyaros töltött sertéstekercs tepsiben sütve • ananászos sült

csirkemellfilé • vegyes köret • saláta • desszert

A belépő ára: 4200 Ft/fő helyett 2990 Ft/fő!

MAGYARNÓTA-EST 
2016. február 12-én, pénteken 19 órai kezdettel 

Magyarnóta-előadók:
Hajnal Nikolett és a Hajnalcsillag

dalkör férfi előadói
Kísér: 

Szórádi Árpád előadóművész

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Január 29-én pénteken

SÖRVACSORA 
az Amstel Hattyú Fogadóban 
a Győrzámolyi Bors-Serfőzde kézműves söreivel

A söröket bemutatja: Bors László

A sörvacsora ára 4.900 Ft/fő

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Varrónő ipari gépekkel bedolgo-
zást vállal. Nagy szakmai gyakorlat-
tal. 06-30/447-5743

Gyakorlattal rendelkező kárpi-
tost keresek. 06-30/270-7908

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Minőség és megbízhatóság!
Festés, mázolás, tapétázás

Kőműves-, gipszkartonmunkák
Csempézés, járólapozás, 

kőburkolás
Külső-belső hőszigetelés

Víz-, lefolyószerelés
Parkettázás, szőnyegezés, 

műpadlózás
3 év teljes körű garancia!

Molnár László
06-70/589-4899 

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést, falak
javítását, festését, garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tel.: 06-
30/376-2712.

Villanyszerelő munkák, át-
alakítás, felújítás, szerelvények, taná-
csok. 06-20/402-6657

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Telefonszám:
06-70/500-1291, 06-70/ 882-
6590.

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

Győrben élő idősek ott-
honi ápolását, gondozását vállalja
nagy gyakorlattal rendelkező, közép-
korú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367

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

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

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

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

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

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

EGYÉB

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

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!

MOZGÁS-
GYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

INGATLAN

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

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 2,5 szobás, 1.
emeleti lakást 1,5 szobásra cserél-
ném. Központi fűtés előnyben. Bő-
vebben: 20/806-0446 vagy
96/504-422.

Nádorvárosi, 4 szobás, 104 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 55–70 nm-
es, 1+ fél vagy 2 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 510.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 46 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozat-

lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 40–60 nm-es, 2 szobás, első-
sorban határozatlan, belvárosi, ady-
városi, nádorvárosi bérleményre.
Bán Aladár utca kizárva.  (Hirde-
tésszám: 511.) Érd.: 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.

Gyárvárosi, komfortos, 44 nm-es,
1+fél szobás, gázfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses, félig fel-
újított lakást cserélne adyvárosi,
marcalvárosi, szabadhegyi, össz-
komfortos, komfortos, maximum
53 nm-es, 1+fél vagy 2 szobás,
táv-, gázfűtéses, határozott/hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakás-
ra, kutyatartási lehetőség legyen.
(Hirdetésszám: 40.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 49 nm-
es, 2 szobás, távfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses, felújított la-
kást cserélne belvárosi, adyvárosi,
nádorvárosi, komfortos/összkom-
fortos, 50 nm-nél nagyobb, 2 vagy
2+fél szobás, határozatlan-határo-
zott bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 47.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

festmények
hirkobalint.hu, 70 245 8930
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tájképek, portrék
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SPORT EVEZÉS

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Nemrég Európa-bajnoki címet
szerzett, most pedig már a bos-
toni világbajnokságra készül
Szokolics Szabolcs, a Győri Víz-
ügy Spartacus Evezős Klub
sportolója. A bajnokot edzésen
látogattuk meg, ahol nemcsak a
vb-ről, hanem további terveiről
is kérdeztük a rendkívül tehet-
séges sportolót. 

Szabolcs először még általános isko-
lásként Mitring Gábor toborzása alkal-
mával jött le a csónakházba. Hat évig
versenyzett is, aztán ahogy fogalma-
zott, jött a kamaszkor, a felnőttkor és
a munka, így abbamaradt az evezés.
Másfél éve talált vissza újból, ám ak-
kor már egy baleset miatt, mint adap-
tív, paraevezős. 

Gyógyír volt visszatérni a sportba? 
Igen is, meg nem is. Világéletem-

ben szerettem versenyezni. Bármit is
csináltam, azért tettem, hogy eredmé-
nyeket érjek el. Gyerekkoromban is
ezért eveztem, később ezért motoroz-
tam, versenypályán is, és most is
azért jöttem vissza, mert a kihívást ke-
restem. Ma már az interneten minden
fellelhető, és ott találtam rá, hogy léte-
zik paraevezés, illetve régebben adap-
tív evezésnek hívták. 2008 óta, a pe-
kingi olimpia óta már paralimpiai
sportszám is, és úgy gondoltam, hát-
ha van benne keresnivalóm. Ám nem

A világbajnokságon húzhatja
szeretném eltitkolni, hogy egy jó bará-
tom tuszkolt le ide. Egy péntek dél-
után, amikor nagyon unatkoztunk a
városban, már megvolt a süti, a kávé
is, mondta, hogy jöjjünk le evezni. Én
persze egyből rávágtam, hogy de hát
te nem is tudsz evezni, ám az volt a vá-
lasza, hogy nem baj, majd én megta-
nítom. Így kerültem én ide vissza, te-
hát nem teljesen önszántamból, de
utána már egy jó ötletnek tartottam. 

Ehhez képest könnyedén itt ra-
gadtál! 

Igen, itt ragadtam, és nem is me-
gyek sehova! Őszintén mondom, jól -
esik evezni, és úgy látom, eredménye-
ket is el lehet érni. Persze, mint min-
den sportág, ez is nehéz, nem adják
az érmeket ingyen. Engem a kihívás
motivál. Nagyon remélem, hogy a
Nemzetközi Evezős Szövetség is vál-
toztat néhány szabályon, és akkor a
tokiói olimpián lesz olyan kategória,
amin el tudok indulni. 

Másfél éve kezdted el, most pedig
már Európa tetejére jutottál, sőt már
a repülőjegy is megérkezett a vb-re. A
világcsúcsról már ne is beszéljünk,
amit könnyedén megjavítottál. 

Az Európa-bajnokságot igazából
tesztnek fogtuk fel. Nem titkoltan feb-
ruárban a világbajnokságra utazunk
Bostonba, ez lesz a fő attrakció. Az Eb-n
szerettük volna megnézni, hogy a téli
edzések közepén hol tartok. Úgy tűnik,
jól állok, hiszen a világcsúcsot túlszár-
nyalva, több mint három másodperccel
sikerült jobb időt húznom. Valamennyi

még volt bennem, a végét fejben elron-
tottam, ezt éreztem is. Ha jobban osz-
tom be a fizikális erőmet, akkor lehetett
volna ez még jobb is. Természetesen az
a cél, hogy ez még javuljon a vb-re. 

Az időd alapján te vagy a legjobb.
Kijelenthetjük, hogy a dobogó leg-
felső fokáig meg sem állsz a vb-n? 

A tavalyi világbajnokságon szüle-
tett az a világcsúcs, amit most meg-
döntöttem. Úgyhogy éremért minden-
képpen utazom, de a világbajnoki cí-
met is megcélzom, természetesen.
Ha ezen az időn tudok még faragni,
akkor szerintem jó eséllyel pályázom.
Mindent megteszek érte, az biztos.

Említetted az olimpiát. Mi kell ah-
hoz, hogy elindulhass?

Mint minden parasportágban, az
evezésben is kategóriák vannak. Ez
esetben az AS, TA, LTA kategóriák, a sé-
rülési foknak megfelelően. Én LTA
(Legs, Trunks, Arms) minősítést kap-
tam, tehát, használhatom a kezem, a
törzsem és a lábam is. Az olimpián je-
lenleg az ilyen hajóegység csak a kor-
mányos négyes. Ehhez viszont még há-
rom társ kellene mellém, ráadásul ket-
tőnek hölgynek kell lennie, a szabályo-
zás ugyanis mix hajóegységeket ír ki.
Annyi lehetőség még van, hogy ketten

lehetnek akár látássérültek is. Magyar-
országon viszont nem találtunk annyi
embert, hogy egy négyest megtölt-
sünk. Ezért kellene módosítani a szabá-
lyokon, hogy egyesben is tudjak verse-
nyezni. Pletykák szerint a TA1X-et be
fogják rakni a riói olimpia után a nem-
zetközi programba. Ez majd azt jelenti,
hogy a törzsemet és a karomat használ-
hatnám a hajóban, és az LTA minősítés-
sel megengednék, hogy elinduljunk.
Ha tudnák egyedül versenyezni, az már
pozitív előrelépés lenne.

Amíg nem változtatnak, addig vi-
szont társ kell. Kijelenthetjük: höl-
gyeim és uraim, figyelem, társ kell
Szabolcs mellé, irány az evezős te-
lep és keressék az Európa-bajnokot!

Igen! Szeretném felhívni az olvasók
figyelmét, ha ismernek olyan fogya-
tékkal élő személyt, aki esetleg szíve-
sen kipróbálná, azt várjuk tárt karok-
kal. Szerintem minden parasportág
küzd a sportolók kis létszámával. Saj-
nos azt tapasztalom az életem során,
hogy akit valami trauma ér, balesetet
szenved, vagy betegségből valami-
lyen fogyatékosságra tesz szert, az
nem igazán hisz abban, hogy valamit
kezdhet az életével. Elvan otthon a
maga kis világával és nem keresi a ki-
hívást. Pedig ez nem így van, láthatják
rajtam is. Sajnos toborzások sincse-
nek. Programot kellene indítani, felhív-
ni az ilyen emberek figyelmét, hogy
van lehetőség. Olyan cégeket, ame-
lyek protetizálnak vagy mozgáskoordi-
nációval foglalkoznak, megkeresni,
hogy propagálják ezt a dolgot kicsit.
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Az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC az elmúlt fordulóban a
SMAFC-NYME együttesét fogadta az Egyetemi Csarnokban. Las-
san megszokottá válik, hogy a győri fiúk az első negyedet majdnem
átalusszák, így megint sikerült jelentős hátrányt összeszedniük. A
második tíz percben fokozatosan javultak és jöttek fel Gombásék,
bár továbbra is sok volt a rontott dobás. A nagyszünetre már egy-
pontos hazai fórral mehettek. Fordulás után folytatódott a kiegyen-
lített küzdelem, egyik csapat sem tudott a másiktól meglépni. A ne-
gyedik szakaszban aztán már hét ponttal is vezettek a győriek, a vé-
ge azonban izgalmas lett. A győzelem végül meglett, és sikerült
megtörni a régóta tartó nyeretlenségi sorozatukat az egyetemist-
áknak. Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC–SMAFC-NYME
77–73 (17–29, 21–8, 15–16, 24–20). Csaplár-Nagy Ervin vezető-
edző: „Gratulálok a csapatnak! Ilyen védekezéssel és okos táma-
dással sok csapatot legyőztünk volna. Öt játékos is maximálisat ho-
zott. Jól reagáltunk az ellenfél játékára, jól használtuk a külső és bel-
ső posztos játékosainkat is.”

Sito Rivera, a magyar futsalválogatott
szövetségi kapitánya hétfő este kijelöl-
te 16 fős bő keretét a februári szerbiai
Európa-bajnokságra. Ez alapján a Rá-
ba ETO FC-ből Harnisch Ákos, Tóth
Gyula és a már Kairatot erősítő Dróth

Nehéz feladat várt a CMB Cargo UNI Győrre a női kosár-
labda NB I 13. fordulójában, ugyanis a PINKK-Pécsi 424
otthonában viziteltek a lányok. Ahogy várható volt, a hazaiak
kezdték jobban a találkozót, többnyire ők is voltak előnyben
az elején. Ám sokkal nem tudtak elhúzni Laklóthéktól, sőt
Chaney első pontjaival megléptünk a pécsiektől. A második
játékrészt vendég előnnyel folytatták, ahol sok hibával, pon-
tatlanul játszottak a csapatok. Felváltva estek a kosarak,
aztán a hazaiak jöttek ki jobban a rossz szériából és
átvették a vezetést, de a szünetre sikerült 36–36-ra
egalizálniuk a Völgyi-lányoknak. A harmadik ne-
gyed elején újra a hazaiak domináltak, mi pedig küz-
döttünk az egyenlőért, ami a végére sikerült is,
52–52-es állásról jöhetett a záró etap. Itt már sikerült át-
venni a vezetést, ám ez csak ideig-óráig tartott. A hajrá-
ból a PINKK jött ki jobban, és végül 67–62-re nyert. 

Végre gyôztek!Nem sikerült
pontot rabolni 

Bô keret gyôri futsalosokkal
Zoltán van ott a bő keretben. A febru-
ár 2-án kezdődő kontinenstornára
egyébként majd 14 főt kell neveznie a
kapitánynak, ahol a mieink a spanyo-
lokkal és az ukránokkal szerepelnek
majd egy csoportban. Innen az első

két helyezett jut a negyeddöntőbe. Az
Eb-re készülő magyar futsalváloga-
tott egyébként mindkét felkészülési
meccsén győzött az elmúlt héten. Elő-
ször 4–1-re pénteken, majd másnap
4–2-re győzte le Libanon csapatát.

Könnyed békéscsabai
pontgyûjtés

Futsal. A Magyar Labdarúgó
Szövetség kedd délelőtt kisorsol-
ta a női, illetve a férfi futsal Ma-
gyar Kupa elődöntőinek párosítá-
sait. Ez alapján a zöld-fehér höl-
gyek az Astrával, a férfiak pedig a
Berettyóújfaluval találkoznak.
A Final Four-t február 20–21-én,
Gyön gyösön rendezik.

Kissé nehézkesen indult be a hétvégi
kézilabda-bajnoki, legalábbis győri rész-
ről, ugyanis a házigazda Békéscsaba re-
mek átlövésgólokkal tartotta magát. Az-
tán a félidő derekára már összeszedték
magukat Ambros Martín lányai, és a
szünetig hétre növelték az előnyüket, 9–16.
A második játékrészben aztán ezt meg-
dupláztunk, ugyanis volt, hogy már ti-
zennéggyel is mentünk, mire észbe kap-
tak a csabaiak. Ekkor sikerült közelebb
zárkózniuk, ám a győri siker nem forgott
veszélyben, végül 31–22-re győztek, így
továbbra is a bajnoki tabella második
helyén állnak, 28 ponttal. 
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Tizenhat csapat kezdte a 14. Alcufer Kupát, amely
egyben a 11. Horváth Ferenc Emléktorna is volt. A
csoportmeccsek után az alsó- és felsőház küzdel-
mei következtek. Itt az ETO és a Gyirmót egy cso-
portba került, amelynek végén a zöld-fehérek vé-
geztek a négyes élén. A Gyirmót a bronzmeccsen
a Lipóttal találkozott. Az NB II-es listavezető ezt a

Remekül sikerült a folytatás a Győr-Szol TC számára
a férfi Szuperliga 13. fordulójában. A győri tekések
ugyanis magabiztosan, 6–2-re legyőzték a Ferencvá-
ros csapatát idehaza. Ezzel Kakukék bebiztosították
negyedik helyüket a bajnoki tabellán. Üf.: Batki Tamás
604, Kakuk Levente 642, Koller Dániel 595, Németh
Gábor 608, Pete II. László 589, Szőke Gábor 562. 

Koller Dániel: „Nagyon örülök a győzelemnek! Meg-
nyugtatóan kezdtük a tavaszt a csapattal, ahogy azt el-
vártuk magunktól, sajnos vannak kisebb problémáink,
hiányzóink, és javulni is fogunk még, biztos vagyok ben-
ne, de hoztuk a ’papírformát’, úgyhogy minden játéko-
sunk nyugodtan készülhet a következő mérkőzésre. A
következő meccsünkön, Nyíregyházán nehéz dolgunk
lesz, de úgy gondolom, boldogan és büszkén utazha-
tunk majd haza, tudom, hogy mindenki a maximumot
fogja nyújtani, harcolni fogunk a céljainkért, hajrá Győr!”

Folytatás a Nyíregyháza otthonában január 30-án,
szombaton 13 órától.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Miközben a napokban ismét váro-
sunkban járt az EYOF koordináto-
ra, hogy az aktuális kérdésekről
egyeztessen, a pénteki közgyűlés
elé a 2024-es olimpiával kapcso-
latos nyilatkozat kerül, amelyből
az is kiderül, milyen sportágak
versenyei jönnének Győrbe.

Emlékezetes, hogy tavaly nyáron váro-
sunk átvette a stafétát Tbiliszitől,
vagyis a következő nyári Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztivál rendezője Győr. Az
elmúlt év vége felé nem csak a városba
érkező szemlebizottság értékelte pozi-
tívan az előkészületeket, de Patrick Hic-
key, az Európai Olimpiai Bizottság elnö-
ke is elismerően szólt a 2017-es EYOF-
ra készülő Győrről. A napokban Kateri-
na Nycova EYOF-koordinátor egyezte-
tett a szervezőbizottsággal, valamint a
sportági szakszövetségek képviselői-
vel a szervezés aktuális kérdéseiről.
Mint mondta, három napon keresztül
folyamatosan tárgyalt a különböző
szakterületek vezetőivel, összegezték
az eddig elvégzett munkát, és átbeszél-
ték az elkövetkező időszak legfonto-

Gyôr az EYOF-ra és a nagy olimpiára is készül
sabb feladatait. „Nagyon eredményes
volt az elmúlt három nap, és nagyon
pozitívan értékelem a szervezés jelen-
legi állását. A szakemberek jól felké-
szült módon látják el az aktuális teen-
dőket, és biztos vagyok benne, hogy
Győr kitűnő házigazdája lesz a 2017-
es EYOF-nak.” Bolla Péter polgármes-

teri biztos hozzátette, ennek érdeké-
ben természetesen a jövőben is rend-
szeresek lesznek a mostanihoz hason-
ló egyeztetések, az év folyamán még
kétszer számíthat Győr szemlebizottsá-
gi, illetve technikai delegálti látogatás-
ra, év végén pedig az Európai Olimpiai
Bizottság teljes közgyűlése előtt pre-
zentál városunk a szervezés állásáról. 

Borkai Zsolt polgármester kérdé-
sünkre elmondta: „a rendszeres refe-
rálások nagyon fontosak, hiszen ezek
az alkalmak a szervezőbizottság szá-
mára is kontroll-lehetőséget nyújta-
nak, időarányosan hol tartunk a felké-
szülésben, mi az, amire még nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk. A koordiná-

tor-asszony ezekhez a kérdésekhez
tud hasznos szempontokat adni. Az
előkészületekkel jól állunk, persze sok
még a megoldandó feladat, hiszen
Győr szeretne színvonalas házigazdá-
ja lenni az eseménynek, amely a 2024-
es nagy olimpia elnyerése szempont-
jából is kulcskérdés. Ha jó a 2017-es
’ajánlólevelünk’, akkor az kedvezően

befolyásolhatja a döntést az ötkarikás
nyári játékokkal kapcsolatban is.”

Miközben Győr az EYOF-ra készül,
fél szemmel már valóban a 2024-es
olimpiára is figyel. A lapunk megjelené-
sével egy időben zajló városi közgyűlé-
sen a képviselők egy nyilatkozat elfoga-
dását is tárgyalják, amely rögzíti Győr el-
kötelezettségét a nagy olimpia megren-
dezésével kapcsolatban. Budapest pá-
lyázatának alapköve, hogy az Agenda
2020 elnevezésű olimpiai reformcso-
mag szellemiségét követve, az egész or-
szágra kiterjedő olimpiát kíván rendezni,
azaz magyar győzelem esetén, Buda-
pesten kívüli helyszínek is bekapcsolód-
nak. Győr is a rendező városok között
szerepelne, az előterjesztés tanúsága
szerint városunk labdarúgó- és kézilab-
da-selejtezőknek adna otthont. A köz-
gyűlés elé kerülő „garancialevél” a ma-
gyar pályázat egyik feltétele. A Thomas
Bach NOB-elnök számára írt nyilatko-
zat garantálja az Olimpiai Charta tiszte-
letben tartását, valamint garantálja,
hogy Győr mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy Magyarország eleget
tudjon tenni a rendező számára előírt
kötelezettségeinek. A győri nyilatkozat
tehát egy újabb apró lépés a 2024-es
magyarországi olimpia felé.

Fradi-verô tekések

Az ETO nyerte az Alcufer Kupát
csatát 1–0-ra nyerte, így a harmadik helyen végzett.
A fináléban a futsalosokból és a nagypályás játéko-
sokból álló, és korábban mindössze egyetlen pon-
tot vesztő ETO és az NB II-es Ajka mérkőzött meg.
A Győr korán hátrányba került, de nem sokáig örül-
hettek a vezetésnek Tomas Sowunmiék. A Rába
ETO edzőjét, Jordi Illa Solét is soraiban tudó Győr
könnyedén fordított. Különösen Alex volt elemében,
aki mesterhármasával állította be a 3–1-es vég-
eredményt. 

A torna leginkább várt mérkőzése a finálé mellett
egy különleges gálameccs volt. A döntőt felvezető
találkozón az elmúlt évtized legnagyobb városi
rang adóinak főszereplői a Gyirmót és a DAC akkori
játékosai léptek pályára, így a közönség újra láthatta
az egyik oldalon többek között Vollait, Vöröst, Köve-
csest, Polyákot, Nagy Lászlót, Tóth Andrást, míg a
kék-fehéreknél Kovács Lászlót, Fajkuszt, Teidlt és
Reizert, Nagy Kornélt. A több mint 10 évvel ezelőtti
találkozók egytől egyig parázs hangulatúak voltak.
A gálameccset ezúttal a Gyirmót nyerte, visszavág-
va ezzel a DAC-nak, amely a tavaly év végi Fehér
Miklós-emléktornán hagyta el győztesen a pályát. 

A tornán különdíjakat is osztottak, a legjobb já-
tékosnak az ETO futsalosát, Alexet, a legjobb ka-
pusnak a gyirmóti Rusák Edvárdot választották. A
gólkirály az Ajka támadója, Stieber András, a torna
felfedezettje a lipóti Zimonyi Dávid, a legjobb gyir-
móti labdarúgó pedig Völgyi Dániel lett. A Fair Play
díjat a Bácsa FC kapta.Fo
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Bronzérmet szerzett a magyar férfi ví-
zilabda-válogatott a belgrádi vízilabda
Eb-n. Benedek Tibor együttese a zá-
rónap helyosztóján 13–10-re győzött
a tavaly vb-harmadik görög csapat el-
len. A fiúk azonban lemaradtak a meg-
szerezhető egyetlen olimpiai kvótáról,

Eb-gyôztes a nôi válogatott

1. Erősítheti az érfalakat
Télen jelentősen megugrik a szívro-

hamok száma, ezért ilyenkor kiemel-
ten fontos a sport. A hidegben na-
gyon összehúzódnak, összeszűkülnek
a vérerek, és a vér textúrája masszí-
vabb, tömöttebb lesz, ez pedig igen-
csak megnöveli az infarktus esélyét.
Éppen ezért talán még fontosabb
ilyenkor az edzés, hiszen a sporttal
erősítheti izomzatát, intenzívebbé te-
heti légzését és vérkeringését, és így
elkerülheti a komolyabb betegsége-
ket.

2. Kedélyjavító
Ahogy véget ér a jó idő, sokan es-

nek depresszióba, amit a napfény és
a D-vitamin hiánya, valamint a nem
megfelelő táplálkozás okoz. Ha rend-
szeresen mozogna a szabadban,
nemcsak a D-vitamin-szintje emel-
kedne meg, de a sport révén nagy
mennyiségű endorfinhoz (az ún. bol-
dogsághormonhoz) is hozzájutna. Ne
punnyadjon tovább otthon, amint van
egy kis ideje, kapja fel az edzőcipőjét,
és irány a szabad levegő!

3. Kevésbé tűnik hosszúnak a tél
Kevesen vannak, akiknek a tél a

kedvenc évszakuk, a többség inkább
végeláthatatlanul hosszú szenvedés-

Miért jobb télen edzeni?
ként éli meg a hideg hónapokat. Unja
a telet? Akkor „aktívkodjon”! Keressen
új hobbit! Csempésszen egy kis válto-
zatosságot a napjaiba. És a legjobb,
ha ezt mozgással teszi.

4. Hamar sötétedik,
így nem bámulja senki
Mivel télen hamar sötétedik, így

nem kell azon aggódnia, hogy tele
lesz a környék emberekkel, ezért pél-
dául nyugodtan futhat anélkül, hogy
mindenki azt lesné, milyen csámpá-
san vagy vörösödő fejjel küzd.

5. Ha megáll, fázni fog
Ez is egy jó motivációs tényezője a

téli edzéseknek: amint egy kicsit több
időre leáll, elkezd fázni. Így ha kínlódva
is, de teljesíti a kitűzött célt.

Bronzérmes a Benedek-csapat

A magyar női vízilabda-válogatott megnyerte a belgrádi Európa-bajnokságot,
ezzel a csapatsportok magyar képviselői közül elsőként kijutott a 2016-os riói
olimpiára. Bíró Attila együttese a fináléban 9–7-re győzte le a holland csapatot,
amelytől még az első csoportmeccs alkalmával vereséget szenvedett. A ma-
gyar női válogatott 1991 (Athén) és 2001 (Budapest) után harmadik alkalom-
mal diadalmaskodott kontinensviadalon.

így áprilisban, a Triesztben sorra kerü-
lő kvalifikációs tornán szerezhet indu-
lási jogot. A tornán a négy legjobb
nemzeti együttes jut riói kvótához. A
csapat az orosz, a kanadai, a francia,
a román és a szlovák válogatottal ke-
rült egy csoportba.
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HIRDETÉS BÁL, ÁLLATKERT

ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS: Tóth Mónika | 30/627-87-22 | www.vidrauszoiskola.hu

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

A VÍZI TORNA CSODÁLATOS 
EDZÉSEIT AJÁNLJUK:
• fogyni vágyóknak,
• ülő foglalkozást végzőknek,
• ízületi és gerincbántalmakban 

szenvedőknek
• csontritkulás esetén
• rehabilitációs mozgásként; 

műtétek, betegségek után

IDŐPONTOK: hétfő 19.00–20.00 | szerda 18.00–19.00, 19.00–20.00 |
péntek 19.00–20.00 | szombat 09.00–10.00 és 10.00–11.00. 

A vízitorna-edzéseket Tóth Mónika tartja, vezényli, aki az aquafitnesz
képesítését, diplomáját egy londoni úszóközpontban szerezte.

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Az aquafitneszt úszástudás nélkül, kortól, nemtől és testsúlytól függetlenül bárki
végezheti, mivel a  gyakorlatok könnyen elsajátíthatók

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástyába betérőket wellness
élmények is várják, mivel a kíváncsi
természetű látogatók átélhetnek egy
igazi halmanikűrt is. A „kezelést”

mindenki kipróbálhatja, hiszen a dok-
torhalaknak épült kényelmes meden-
cébe bárki beleteheti a kezét, melyet
a kis gyógyítók örömmel kezdenek
csipegetni. 

„Kérjük a következôt!”
A Garra rufa (doktorhal, magyarul pi-

ros szívogató márna) a Közel-Keleten,
főként Törökországban már évszáza-
dok óta ismert, vadon ma már veszé-
lyeztetetté vált halfaj. Étrendjébe az al-
gák, kisméretű élőlények, lárvák tartoz-
nak, ezeknek hiányában a vízben fürdő-
ző emberek hámsejtjeit is előszeretettel
fogyasztja. Azonban ennek az új táplál-
kozási formának nem csak számára
vannak előnyei! A fürdőzők bőrkemé-
nyedéseit, elhalt hámrétegeit rágcsáló
(igazából csak szívogató) halak sokkal
kíméletesebbek, mint más durvább
vagy vegyszeres beavatkozások.  Mind-
ez teljesen fájdalommentes, legfeljebb
csiklandozáshoz hasonlót érezhetünk,
ugyanis a halaknak nincsenek fogaik.
Különlegességük még, hogy „csipege-
tés” közben egy különleges enzimet vá-
lasztanak ki, amely gyulladáscsökken-
tő, bőrpuhító anyagokat is tartalmaz,
ezáltal segíti az ekcémás és pikkelysö-
mörös bőr regenerálódását is.

A világ néhány részén már a kórhá-
zi kezelések közé is beemelték a Garra
rufa-terápiát.

Szeretettel várunk mindenkit, egy
kis felhámtisztításra!

Doktorhalak rendelnek a Füles Bástyában

összeállította: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

A farsang a vízkereszttől, január
6-tól, hamvazószerdáig, a nagy-
böjt kezdetéig tart, idén a far-
sangi időszak meglehetősen rö-
vid lesz, ugyanis február 10-ére
esik hamvazószerda.

Az idei farsangi szezonban, a legtöbb
gyermek Darth Veder és Leila szeret-
ne lenni, a Star Wars-jelmezek a leg-
kedveltebbek, a jó és a sötét oldal sze-
replői egyaránt.  

Az ovis és a kisiskolás farsangon a fiúk
szívesen öltöznek idén is szuperhősnek,
Batman, Superman, Pókember, Joker,
Vasember vagy Amerika kapitány sok bu-
lin feltűnik majd. Népszerűek a Mignonok
és az Angry birds-öltözékek is. 

A kislányoknál a legkeresettebb
idén a Jégvarázs meséből Elsa ruhája,
de gyakorlatilag az összes Disney her-
cegnős jelmezre nagy az igény, a tün-
déres jelmezek mellett.

A legkisebbek szívesen bújnak ál-
latfigurák bőrébe, Kisvakond, Mici
Mackó, Némó, de a pingvin, a katica
és a pillangó is népszerű.  

Itt a farsang, áll a bál!
A felnőtteknél a tematikára épülő

házibulik a megszokottak, van ahol
húszas évekbeli gengszterpartit, van
ahol papok és apácák bulit rendeznek. 

A győri bálok szezonja már javában
tart, a társasági élet legkiemelkedőbb
eseménye a Médiabál volt.

A bálok szervezői, úgy tűnik, nem ve-
szik figyelembe a február 10-ei időpon-
tot, a legtöbb rendezvényt e dátum után-
ra időzítették. A teljesség igénye nélkül
az elkövetkezendő hetekben bőven vá-
logathatunk a báli kínálatban.

Sváb bált rendez a Győri Német
Nemzetiségi Önkormányzat lapunk
megjelenésének napján, január 29-én
a Kristály étteremben, ahol hagyo -
mányőrző módon ünnepelnek. A Győri
ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete
január 30-án, a nagybajcsi, Öreg Duna
vendéglőben tartja bálját. A megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Kézműipari
Tagozata szintén ezen a napon rendezi
bálját a Kristály étteremben.

A Barokk bál mindig különleges ese-
mény városunkban, ahol a korabeli ru-
hákba öltözött vendégek egy éjszakára
visszarepülhetnek a barokk korba. A
Zichy-palota barokk termeiben február
6-án mulathatnak a résztvevők. 

Ugyanezen a napon, február el-
ső szombatján tartják a Bencés
bált, a Bencés Nevelésért Alapít-
vány szervezésében, a rendez-
vény bevételéből a Czuczor Ger-
gely Bencés Gimnázium és Kollé-
gium oktató-nevelő munkáját tá-
mogatják.

A Cukorbeteg gyermekeket
támogató egyesület jótékonysá-
gi bálja február 20-án, a Kristály
étteremben lesz.

A város és a régió idegenfor-
galmi szakemberei számára
rendezik meg a Turisztikai
Szakma bálját február 27-én,
az ETO Park Hotelben.

A Rába Sárkány-
hajó Klub a Ma-
gyar Sár-
k á n y h a j ó
Szövetség-
gel közös bál-
ját március 5-én,
a Kristály étterem-
ben tartja.

Az Evezősök
bálja április 2-án,
a Kristály étte-
remben lesz.


