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Felújítás elôtt
A Bécsi kapu tér rekonstrukciójára is jut az idei költségvetésbôl
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A NAV szja-bevallási ajánlatot készít,
ha erre február 15-ig nyilatkozatban
kéri az adózó. Azoknak tehát nem kell
időt fordítani a bevallás kitöltésére,
akik megfelelnek az egyszerűsített be-
vallás feltételeinek. Ezt a megoldást
február 15-ig lehet kérni a 1553NY je-
lű nyomtatványon. 

Elsősorban az kérheti az egyszerű-
sített bevallást, akinek 2015-ben
olyan adóköteles jövedelme volt,
amelyből a munkáltató, kifizető adót,
adóelőleget vont le. Ha valaki családi
kedvezményt érvényesített, ingatlan-
adásvételből jutott jövedelemhez, illet-
ve egyszerűsített foglalkoztatásból
szerzett bevételt, szintén élhet ezzel a
lehetőséggel. Sőt, azok az egyéni vál-
lalkozók is választhatják az egyszerű-
sített bevallást, akik tevékenységüket
egész évben szüneteltették.

Nem választhatják azonban ezt a
bevallási módot például az ősterme-
lők (akiknek e tevékenységével össze-
függésben adóköteles bevétele szár-
mazott és nem tesznek nemleges nyi-
latkozatot), az egyéni vállalkozók, a

szerző: koloszár tamás
fotó: mti/koszticsák szilárd

Tavaly annyi járműipari padlót gyártottunk, hogy ha
azt autóbuszokba fektették volna le, 21 ezer autó-
buszban lenne Graboplast padló – fogalmazott Jan-
csó Péter, a társaság elnök-vezérigazgatója azon az
ünnepségen, ahol felavatták az új tatabányai gyáru-
kat. Az eseményen részt vett és beszédet mondott
Orbán Viktor miniszterelnök. 

A győri székhelyű társaságnak Tatabányán már volt
egy gyára, a második felépítését az indokolta, hogy a
Graboplast speciális padlói iránt óriási kereslet mutat-
kozik a világban. A speciális padlók között kiemelt hely
illeti meg a járművekbe kerülő padlókat. 

Jancsó Péter büszkeséggel említette, hogy a sang-
haji és a riói metróban is az ő termékeik kerültek, meg-
számlálhatatlanul sok autóbusz, vasúti kocsi és villa-
mos mellett. A Stadler vasúti kocsik mellett a Combi-
no villamosokban is Graboplast padló található. 

A világban tizenhatmillió utas utazik a padlóinkon –
jelezte Jancsó Péter azt, hogy ezer szállal kapcsolódik
a cég a járműiparhoz. A járművekbe készülő padlók
mellett számos más speciális padlót is gyárt a Grabo -
plast, a győri gyár mellett csütörtöktől a tatabányai is.

Az új tatabányai gyár 6,2 milliárd forintba került,
s 120 új állás keletkezik. A Grabo Design Padlógyár
egy egyedi kormánydöntésnek köszönhetően ké-
szült el. Az EKD keretében a magyar állam 3 milliárd

Orbán Viktor avatta fel a Graboplast tatabányai gyárát

forinttal támogatja a győri székhelyű vállalat 2017-
ig megvalósuló, 8,7 milliárd forintos beruházási
programját, melynek célja a Graboplast exportpia-
cainak fejlesztése. A speciális padlógyártás terüle-
tén meghatározó, tavaly közel 18 milliárd forintos
árbevételt elért, magyar tulajdonban álló győri vál-
lalat padlóit jelenleg több mint 80 országban hasz-
nálják, így a vállalat árbevételének mintegy 90 szá-
zaléka jelenleg is az exportpiacokon keletkezik. A
programnak köszönhetően a társaság árbevétele
az eddigieknél is nagyobb ütemben növekedhet.

A tavaly 110 éves Graboplast beruházási prog-
ramjának első lépcsője a Tatabányán 6,2 milliárd fo-
rintból felépült gyár, melyben olyan új technológiá-
val előállított különleges padlóburkolók készülnek,
melyek piaca világszerte 10 százalék feletti növeke-

dést mutat. Az exporttevékenység fejlesztésével a
vállalat célja, hogy folytassa azt az utat, melyen az
elmúlt évtizedben elindult: a speciális padlógyártók
meghatározó európai szereplőjeként úgy növelje pi-
aci súlyát, hogy az új padlótípusok területén átlag
feletti növekedést érjen el.

Orbán Viktor ünnepi beszédében előbb a Gra-
boplastot méltatta, amely 110 éves története alatt
sokszor bebizonyította, hogy vert helyzetekből is ké-
pes megerősödve kikerülni. Ilyen vert helyzetként
utalt a rendszerváltáskor a KGST összeomlására. 

Járműpadlóik és sportpadlóik kinőtték a magyar
piacot, ezeken naponta százezrek járnak és tesztelik
minőségileg – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a
magyar iparpolitika számít a Graboplastra és a Gra-
boplast is számíthat a magyar kormány további támo-
gatására. Az iparpolitikát a miniszterelnök szerint nem
lehet pártalapon folytatni, csakis nemzeti alapon, a jó
iparpolitika ugyanis mindenkinek esélyt ad, aki tehet-
séges, s megvan benne a képesség arra, hogy nem-
zetközi mércével mérve is maradandót alkosson.

A Graboplast mellett Tatabányának is jutott a di-
cséretből. Orbán Viktor szerint a rendszerváltáskor
Tatabánya egyet jelentett az ipari depresszióval, ma
pedig Magyarország egyik legjobban fejlődő városa. 

Tatabánya már nem egykori szocialista iparvá-
ros, hanem a jövő városa, én már csak tudom, mert
innen 12 kilométerről származom – utalt felcsúti kö-
tődésére Orbán Viktor miniszterelnök.

A múlt héten elkezdődött az „Arrabona
évszázadai” műveltségi játék, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ szer-
vezésében, harmadik alkalommal.

A népszerű vetélkedőre 125, 6-7.
osztályos diák nevezett. Az elmúlt
években nagy örömmel és lelkesedés-
sel vetették bele magukat a gyerekek
a feladatok megoldásába. Remekül
szerepeltek a fordulókban, az elődön-
tőn és a legügyesebbek a döntőn.

A cél továbbra is az, hogy a vetélke-
dő erősítse a gyermekekben a lakó-
helyhez kötődést. A műemlékek, helyi
szellemi, tárgyi, természeti értékek
megbecsülésére, védelmére neveljen,
azokat játékos formában ismertesse
meg és a különböző feladatok kap-
csán olyan helyszínekre csábítsa a
csapatokat, amelyek mellett a hétköz-
napokban csak egyszerűen elsétá-
lunk – mondta el a múlt pénteki meg-

Február 15-ig segít a NAV
külföldiek, valamint azok sem, akik ár-
folyamnyereségből vagy tartós befek-
tetésből szereztek jövedelmet. Az ön-
kéntes kölcsönös biztosító pénztári
támogatói adomány is kizáró ok.

A 1553NY-es nyilatkozat február
15-ig elküldhető postán vagy az
Ügyfélkapun keresztül, illetve leadha-
tó személyesen is a NAV ügyfélszolgá-
latain. 

Az egyszerűsített bevallást (1553E)
a NAV a rendelkezésére álló adatok
alapján elkészíti és legkésőbb 2016.
április 30-ig megküldi a megadott
postacímre vagy az elektronikus tár-
helyre. Ha az adózó elfogadja az elké-
szített bevallást, nem kell semmit ten-
ni, az az adózó által benyújtott beval-
lásnak minősül 2016. május 20-án.

Amennyiben a bevallás javításra,
kiegészítésre szorul, akkor az aláírt –
javított adatokkal kiegészített – pél-
dányt 2016. május 20-ig kell visszajut-
tatni a hivatalhoz – tájékoztatta lapun-
kat Kovács Mária, a NAV Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóságának sajtószóvivője. 

Újra Arrabona 
évszázadai 
vetélkedô!

nyitón Varga Zoltán, a Molnár Vid Ber-
talan Művelődési Központ igazgatója. 

Az előzetesen regisztrált 4 fős csa-
patoknak 13+1 kérdéses totót kell ki-
tölteniük, mely kéthetente más-más
témakörhöz kapcsolódik. A feladatok
a Győr+ Hetilap hasábjain is megje-
lennek. Néhány feladat megoldásá-
hoz könyvtári vagy helyszíni kutató-
munka is szükséges.

A résztvevő diákokat Rózsavölgyi
László, az oktatási, kulturális, sport és
turisztikai bizottság elnöke is köszön-
tötte. Hangsúlyozta, a győri kötődés,
a győri műemlékek ismerete olyan ér-
ték, amiket becsülnünk kell rohanó vi-
lágunkban.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A szeretet: szenvedély és döntés
a mottója az idei Házasság hete
programsorozatnak. A győri ese-
mények sorát az Apáczai Karon
Martos Balázs Levente, a Győri
Hittudományi Főiskola tanulmá-
nyi pre fektusa, főtitkára nyitotta
meg. Kalandtúra, gyertyafényes
vacsora, táncház, filmvetítés és
előadások, beszélgetések vár-
ták, várják a párokat tíz napon át.

Bogdányi Mária, evangélikus egyetemi
lelkész, a Házasság hete győri főszerve-
zője köszöntőjében elmondta, az öku-
menikus – római katolikus, görög kato-
likus, református, evangélikus, baptista
– összefogásban létrejött eseménysoro-
zat célja, hogy felhívja a figyelmet a há-
zasság fontosságára, népszerűsítse a
család intézményét. A programok közül
kiemelte a február 13-ai házas- és je-
gyespármegáldást, a Széchenyi téri
templomban 15 és 17 óra között, ahol a
párok megerősíthetik hűségüket. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
köszöntőjében elmesélte, ő 47 éve él
házasságban, és arra is büszke, hogy fia

Az MSZP Győr és Környéke Szervezete február 17-én, szerdán 9 és 12
óra között gyermekruhákat oszt a rászorulóknak a Herman Ottó utca 22.
szám alatti Szocialista Klubban. 
Február 18-án, csütörtökön 17 órától pedig Kéri László, politológus tart
ugyanitt nyilvános fórumot, amelyre minden érdeklődőt sok szeretettel
várnak a szervezők.

A házasságnál nincs jobb!

húsz éve nős. Somogyi Tivadar úgy lát-
ja, az idősebb házaspárok küldetése:
hirdessék, a házasságnál nincs jobb!

Az alpolgármester felhívta a figyelmet
arra, hogy a család a nemzet megmara-
dásának alapja. A politikus ezért tartja
fontosnak, hogy ne csak együtt éljenek
a fiatalok, hanem kössenek házasságot.

Martos Balázs Levente megnyitó
előadásában többek mellett úgy fogal-
mazott, a házastársak, akik igazán sze-
retik egymást, egymás ifjúságát is őrzik,
az első pillantás emlékét, amelyben ké-
pessé váltak arra, hogy döntsenek egy-
más mellett. Ez egyszerre a csodálko-
zás, az önértékelés, a születő elkötele-
ződés pillanata is. Kiemelte, a szeretet-
ben ki kell lépni önmagunkból, és a má-
sikban rátalálni magunkra.

Közel 25 milliméter eső esett a megye-
székhelyen és környékén szerdán, a zá-
porkiömlők hajnaltól késő estig össze-
sen 88 ezer köbméter csapadékvízzel
terhelték az elvezető rendszert. 

A téli szezon után ilyen kiadós eső-
ben könnyen eldugulhatnak a víznye-
lők, a csapadékvíz ilyenkor sodorja a
víznyelőkbe a síkosságmentesítéshez
kiszórt anyagokat. A Pannon-Víz mun-
katársai folyamatosan ellenőrzik a víz-
nyelőket, ahol szükséges, azonnal be-
avatkoznak. Közel harmincöt víznyelőt
tisztítottak meg az ügyeletesek, ebből
tizenkettőt lakossági bejelentés alap-
ján sikerült felderíteni. 

Győr külső kerületeiben több olyan
csapadékvíz-elvezető rendszer van,
amit nem a Pannon-Víz üzemeltet, a
szakemberek igyekeznek az ide vonat-

kozó bejelentéseket is a megfelelő
helyre eljuttatni. 

Rendszeresen érkeznek lakossági
bejelentések olyan tócsákról is, ame-
lyek alatt nincs víznyelő. Ezeket nem
tudja elnyelni a csatorna, az elszivárgó
víz pedig lassan elmossa a talajt. Az
ilyen gócpontokról figyelmeztetik az il-
letékeseket.

Bizonyára több olyan víznyelő van
még, melyek dugulását nem sikerült
felderítenie a szolgáltatónak, ezért ké-
rik a lakosság segítségét. Az ezzel
kapcsolatos bejelentéseket a 06-
80/204-086-os telefonszámon vagy
az iktato@pannon-viz.hu e-mail cí-
men várják. A korrekt, pontos, fényké-
pes bejelentések küldői között, öt hé-
ten keresztül, hetente állatkerti belé-
pőt sorsolnak ki. 

Ruhaosztás és fórum

Kezelték a nagy esô miatti gondokat

szerző: papp zsolt
fotó: látványterv

A második közbeszerzési eljárás ered-
ményesen zárult, így indulhat a Radnóti
úti sporttelep építése, amely a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál köz-
ponti helyszíne, valamint a győri és a
magyar sport új centruma lesz.

A Győr Projekt Kft. 2015 májusá-
ban hirdette meg a sportkomplexum
kivitelezési munkáira a kétfordulós köz-
beszerzési eljárást. A kiírás az egykori
Dózsa-pálya területén, az új uszoda dé-
li szomszédságában annak a komple-
xumnak a megépítését tartalmazta,
amely magában foglal egy atlétika-
centrumot – nyolcsávos versenypályá-
val és futófolyosóval –, teniszcentru-
mot kilenc pályával, melyből négyet le-
fednek, egy tornacsarnokot, egy csar-
nokot a küzdősportok számára, illetve
egy multifunkcionális sportcsarnokot
8 hektáros ingatlanon, 24 ezer beépí-
tett négyzetméteren.

Az első eljárás eredménytelenül zá-
rult, mert a legalacsonyabb ajánlati ár
7 milliárd forint volt, és ez meghaladta
a rendelkezésre álló fedezetet. Simon
Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezető-
je elmondta, a napokban sikerrel zá-

Kezdôdik az EYOF sportközpontjának építése

rult a második kiírás, amelyen már há-
rom cég és egy konzorcium vett részt:
a West Hungária Bau Kft., a Strabag
MML Kft., az A-K Építőipari Kft., vala-
mint a Market Zrt. – Kész Építő és
Szerelő Zrt. konzorciuma. A nyertes
vállalkozás az A-K Építőipari Kft. lett,
amely a legalacsonyabb és egyben
leg előnyösebb ajánlati árat, illetve
ajánlatot adta, mely az első eljárásnál
mintegy 340 millió forinttal alacso-
nyabb díjat jelent. 

Az ügyvezető azt is elmondta, a kivi-
telezést elnyert társasággal a vállalko-
zási szerződést 6,66 milliárd forint ösz-
szegben írták alá, akik már a munkate-
rületet is birtokba vették a munkák
megkezdéséhez. A befejezési határidő
2017. május 31., erre az időpontra a
komplex létesítménynek el kell készül-
nie a sikeres műszaki átadás-átvételi el-
járás lezárásával. Simon Csaba hang-
súlyozta, a második eljárás meghozta
az előzetes elvárásokat, hiszen jelentő-

sen alacsonyabb árat sikerült elérni a
műszaki tartalom változtatása nélkül.

A sportkomplexum kivitelezésének
megkezdése előtt már befejeződött a
gyakorló atlétikapálya építése, az ön-
tözést biztosítandó fúrt kút kialakítá-
sa. Befejezéséhez ért a fedett uszoda
kültéri – ideiglenes fedéssel is ellátott
– medencéjének megvalósítása is. 

Simon Csaba emlékeztetett arra,
hogy összességében közel 15 milliárd
forint állami támogatás és további 1,5
milliárd forint önkormányzati forrás fel-
használásával olyan létesítmények va-
lósultak, illetve valósulnak meg a város-
ban, mint az AUDI Aréna Győr multi-
funkcionális sport- és rendezvénycsar-
nok, az Aqua Sportközpont fedett uszo-
da és kültéri medence, valamint a
Sportkomplexum említett beruházásai.
„Örömteli, hogy az új létesítményeket a
lakossági igényeken túl már most több
mint háromezer gyermek, versenyző
használja, az AUDI ETO KC, az ETO Fut-
sal Club, a Győri Úszó Sportegyesület,
a Győri Atlétikai Club, és kisebb egye-
sületek tagjaként, versenyzőjeként, de
ez a szám az EYOF megrendezését kö-
vetően várhatóan a négyezer főt is eléri,
és hosszú távon szolgálja a győri sza-
badidő- és versenysport életet.”
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PROGRAMOK  FÓKUSZBAN

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Két termet is zsúfolásig meg-
töltött a Családok Otthonte-
remtési Kedvezményéről
szóló tájékoztató győri hely-
színe, ahol az előadók hang-
súlyozták, a CSOK nagy lehe-
tőség a felelősen gondolkozó
családok számára.

Mint köztudott, január elsejétől je-
lentős változások léptek életbe a
Családok Otthonteremtési Ked-
vezményénél, amely tízmillió forin-
tos támogatást és tízmilliós ked-
vezményes hitellehetőséget is kí-
nál a feltételeknek megfelelő csa-
ládok számára. A CSOK iránt vá-
rosunkban is óriási az érdeklődés,
de a végső döntés meghozatalá-
hoz szükség van a tisztánlátásra,
a feltételek és az esetleges meg
nem felelés következményeinek
ismeretére. Ehhez próbál segítsé-
get nyújtani a Portfolio, amely az
FHB Bankkal és a Takarékokkal
közösen indított tájékoztató road -
show-t. Az első állomás Győr volt,
ahol több százan érdeklődtek a le-
hetőségeik iránt. 

Nagy Bálint, a Pénzcentrum ve-
zető szakértője előadásában a piaci
változásokat elemezte. Mint mond-
ta, az új építésű ingatlanoknál és a
telekáraknál egyértelműen megfi-
gyelhető az áremelkedés Győrben
is, és várhatóan a használt ingatla-
nok ára sem fog visszaesni. A piaci
folyamatokra a legnagyobb hatást
a nagycsaládosokra (illetve nagy
családot tervezőkre) vonatkozó
10+10 milliós lehetőség gyakorol.
Győr kedvező helyzetben van ab-
ban a tekintetben, hogy a már most
elérhető ingatlanok közel 30 száza-
léka esetén igénybe vehető a CSOK
10+10 millió, ami nagyon jó arány-
nak mondható, ha figyelembe vesz-
szük, hogy az országos átlag mind-

CSOK: Hatalmas az érdeklôdés

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 
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össze 9 százalék. Az elemző kifejtet-
te, a kormányzati döntés egyszerre
kíván segíteni a családoknak és az
építőiparnak, amely így kimozdul-
hat jelenlegi állapotából. Hozzátette,
a megnövekedő igény generálja az
új építéseket, és a korábban félbe
maradt projektek is újraindulhatnak. 

„Nem csak itt, a fórum helyszí-
nén, de a bankfiókokban is hatal-
mas az érdeklődés” – kezdte elő-
adását Tokodi Gábor, az FHB
Bank vezérigazgató-helyettese,
aki részletes tájékoztatást adott a
támogatás, illetve a hitel felvételé-
nek feltételeiről, a használt és az
új lakásokra vonatkozó szabályo-
zásokról és arról, hogy milyen
szankciókkal jár, ha a támogatás
érdekében vállalt feltételeket nem
tudja teljesíteni az igénylő. „A leg-
fontosabb, hogy felelős döntést
hozzunk akkor, amikor valamelyik
támogatási formát megcélozzuk.
A pároknak először is rendelkezni-
ük kell egy reális családi jövőkép-
pel, azután fontos a tájékozódás,
a kalkulálás, a koncepciónk ösz-
szerakása abban a tekintetben,
hogy mekkora támogatással, mi-
lyen ingatlant, mekkora (leendő)
család számára szeretnénk vásá-
rolni.” Mint mondta, az eddigi ta-
pasztalatok alapján elmondható,
hogy a legtöbb igénylés a kétgyer-
mekesek részéről érkezik, az

igénylők harmada vállal további
gyermeket vagy gyermekeket, a
többség hitelfelvétellel is számol,
valamint az is látszik, hogy az érin-
tettek általában felkészülten ér-
keznek a bankfiókokba. Az előadó
hangsúlyozta, a bankfióki tanács -
adás 20 és 50 perc között mozog,
az egyedi esetektől függően,
ezért nem árt az előzetes időpont-
foglalás sem. 

Hartmann Imre, a Pannon Ta-
karék Bank elnöke szintén az ügy-
intézési lehetőségekről beszélt. 

A tájékoztatót követően, szer-
dán megjelent a Magyar Közlöny-
ben az új lakások építéséhez, vá-
sárlásához kapcsolódó, valamint
a használt lakás vásárlásához,
bővítéséhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvezményről
szóló új rendelet, így a pontos sza-
bályok ma már egységbe foglal-
va is elérhetők. A CSOK legma-
gasabb összege új lakás építésé-
nél vagy vásárlásánál egy gyer-
mek esetén 600 ezer, kettőnél 2
millió 600 ezer, három vagy több
esetén 10 millió forint. Használt
lakás vásárlásánál, bővítésénél
egy gyermek után 600 ezer, két
gyerek után 1 millió 430 ezer, há-
romnál 2 millió 200 ezer és négy
vagy több gyermek esetén 2 mil-
lió 750 ezer forint. (A témát jövő
heti számunkban folytatjuk.)
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fotó: o. jakócs péter

A címben szereplő megfogal-
mazással jellemezte Borkai
Zsolt a 2016-os városi büdzsé
tervezetét, amelyből kiderül,
Győrben minden negyedik fo-
rintot fejlesztésre szánnak.

A város 2016. évi költségvetéséről a
február 26-i közgyűlés dönt. A terve-
zet legfőbb irányait Borkai Zsolt pol-
gármester mutatta be a Városházán.
Mint mondta, az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, az idén is a legfontosabb
szempont a stabilitás fenntartása, va-
lamint a tervezett beruházások meg-
valósítása. Hozzátette, a fejlesztések
a város még élhetőbbé tételét szolgál-
ják, egyben arra törekednek, hogy a
lakosok mellett a vállalkozások számá-
ra is még kedvezőbb környezetet te-
remtsenek. A 2016-os költségvetés
főösszege 40,1 milliárd forint lesz,
amely a tavalyihoz képest jelentős,
kétmilliárd forintos növekedést mutat,
de az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál létesítményfejlesztéséhez nyújtott
állami támogatás idei évre eső része –
mintegy 3,2 milliárd forint – tovább
emeli a fejlesztésekre fordítható ösz-
szeget. 

A bevételi oldallal kapcsolatban ki-
emelte, a város 18,75 milliárd forintos
iparűzésiadó-, hárommilliárdos épít-
ményadó-, 450 milliós gépjárműadó-
és 115 millió forintos idegenforgalmi-
adó-bevétellel kalkulál. A saját forrá-
sok mellett 5,6 milliárd forintos állami
támogatással és közel kétmilliárd fo-
rintos pénzmaradvánnyal számol a
tervezet. A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) mint -
egy 2,7 milliárd forintos fejlesztési for-

rást biztosíthat 2016-ban Győrnek. „A
kiadási oldal egyik legfontosabb jel-
lemzője, hogy az önkormányzat to-
vábbra is magas színvonalon kívánja
működtetni intézményhálózatát, erre
a költségvetés mintegy felét fordítja a
város, és minden negyedik forint (ösz-
szességében több mint tízmilliárd) a
településfejlesztést szolgálja, míg vá-

A fejlesztések és a stabilitás költségvetése
rosüzemeltetésre több mint egymilli-
árdot tervez a büdzsé.”

A polgármester az EYOF létesít-
ményfejlesztései mellett az idei év pri-
oritásai között említette a Radnóti ut-
ca kikötését az 1-es főútra mintegy
560 millió forintból, illetve az olajgyár
és a Bercsényi liget körüli területek
rendbetételét. 2016-ban megkezdő-
dik a Bécsi kapu tér felújítása, vala-
mint a Szövetség utca teljes körű re-
konstrukciója és kikötése a 14-es fő-

útra. Az idén folytatódik a Kossuth ut-
ca felújítása is a Városház köz megújí-
tásával egyetemben. A fenti fejleszté-
sek várhatóan 2017-ben fejeződnek
be. Borkai Zsolt hangsúlyozta, min-

den városrészt ki -
egyensúlyozottan kí-
vánnak fejleszteni,
ezért mindenhol
lesznek olyan beru-
házások – út- és
csatornajavítások,
vízelvezetés kiépíté-
se, járdafelújítások,
amelyek az élhető-
séget javítják. Meg-
történik az Ipar utcai

felüljáró részleges felújítása, de to-
vább fejlesztik a kerékpárút-hálózatot
is. Megkezdődik az adyvárosi parkoló-
lemez tervezése, amely a Kuopió park-
nál lehet gyógyír az adyvárosi parkolá-
si problémákra.

Az intézményi felújítások közül a
polgármester kiemelte az óvoda- és
bölcsőde-rekonstrukciókat, köztük a

Bóbita Óvoda 250 milliós bővítését és
a Báthory Bölcsőde 120 milliós mun-
kálatait, valamint a Tihanyi Árpád ut-
cai orvosi rendelő felújítását. Mint
mondta, a város minden évben jelen-
tős összeggel támogatja a kultúrát,
ami 2016-ban sem lesz másként. Ki -
emelte, a Rómer Ház folyamatos meg-
újulásának eredménye, hogy a fiata-
lok megtalálták közösségi terüket, hi-
szen az elmúlt időszakban több mint
tízezer látogatója volt a háznak. Az ön-

kormányzat továbbra is biztosítja a la-
káshoz jutás kétmillió forintos kamat-
mentes kölcsönének lehetőségét,
folytatja az előtakarékos lakások pá-
lyázatát, és a szociális lakások köré-
ben is bővülést tervez. Habár ma már
nem az önkormányzat az iskolák fenn-
tartója, továbbra sem engedik el az in-
tézmények kezét, és több százmillió
forintot fordítanak a megfelelő nevelé-
si környezet biztosítására. A polgár-
mester további tételeket is említett,
ilyen a belvárosi táblarendszer megújí-
tása, amely turisztikai és esztétikai cé-
lokat is szolgál. Továbbra is prioritás a
turizmus fejlesztése, a város népsze-
rűsítése, valamint az idén is színvona-
las fesztiválokra, kiemelkedő rendez-
vényekre hívják a győrieket és a turis-
tákat egyaránt. A sportra több mint
egymilliárd forintot szán a város, ide-
értve az élősport támogatását és a la-
kosság sportolási lehetőségeinek biz-
tosítását is.

Fekete Dávid pénzügyekért felelős
alpolgármester hozzátette, az egykori

ifjúsági ház helyén megvalósuló multi-
funkcionális létesítmény építésére két
év alatt 1,5 milliárd forintot szánnak
(az idén egymilliárdot), amelyhez a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív
Program biztosíthat forrást. A már em-
lített Bécsi kapu téri rekonstrukció is
két év alatt valósulhat meg, az idén és
jövőre is nagyjából 900–900 millió fo-
rintot terveznek a munkálatokra. Meg-
történik az Audi Aréna Győr mögötti út
kikötése a Kandó Kálmán útra, a Vonal

út pedig teljesen elkészül, a befejező
szakasz mintegy 160 millió forintot je-
lent. Az alpolgármester kiemelte, hogy
az EYOF-hoz kapcsolódóan több vá-
rosrészben is lesznek infrastrukturális
és közterületi fejlesztések, amelyek
összességében több mint 1,6 milliárd
forintot tesznek ki. A gazdasági kör-
nyezet további javítása érdekében foly-
tatódhat az iparvágány továbbépítése,
az EU-s forrásokból megtörtént víz-
partrendezésekhez kapcsolódva pe-
dig mintegy 220 millió forintból szépíti
tovább a sétányokat a város. A tömeg-
közlekedés biztosítására 700 milliót
fordít Győr 2016-ban, míg a közterüle-
ti kamerarendszer további bővítésére
35 milliót. Az alpolgármester hangsú-
lyozta, a költségvetés 2016-ban is a
fejlődést szolgálja, emellett pedig a
stabilitást biztosítja, ezért reméli,
hogy a február végi közgyűlés támo-
gatásra érdemesnek találja majd a
büdzsét, amelynek elkészítése tavaly
november óta széles körű egyezteté-
sekkel valósult meg.

A 2016-os költségvetés
fôösszege 40,1 milliárd
forint lesz
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FEJLESZTÉS  AKTUÁLIS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Szövetség utca felújítása és
14-es számú főútra történő ki-
kötése révén egy újabb közle-
kedési tengely jön létre, emel-
lett a Leibstück utca is teljesen
megújul.

„Az elmúlt években az önkormányzat
jelentős mértékben fejlesztette a vá-
rosrész infrastruktúráját. A Jedlik híd
és a hozzá kapcsolódó úthálózat kiépí-
tése, a Rónay Jácint utca és a Kossuth
híd felújítása, vagy épp a Kálóczy téri
beruházás után most a Szövetség ut-
ca és a Leibstück utca következik,
amelyek állapota maximálisan indo-
kolja a megújítást” – fogalmazott dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester, a
városrész egyik önkormányzati képvi-
selője, aki az itt élők türelmét kéri, hi-
szen a munkálatok jelentős forgalom-
korlátozással járnak, de ha elkészül,
akkor dinamikusabbá és biztonságo-
sabbá is válik a közlekedés.

„A fejlesztés során megújul a bur-
kolat, a csapadékvíz-elvezetés, az óvo-
da előtti parkolás is” – tette hozzá Fe-
kete Dávid alpolgármester, a város-
rész másik önkormányzati képviselője.
Mint mondta, a felújítási munkák

Nagyszabású útfejlesztés kezdôdik Révfaluban
mint egy 400 millió forintos beruhá-
zást jelentenek, majd az év második
felében megkezdődő, és várhatóan a
jövő év folyamán befejeződő kikötés
600 milliós projekt. Ennek a jelentősé-
ge, hogy új nyomvonalként az út az Új
Bácsai úttal kerül összekötésbe, így a
14-es számú főútnak az Új Bácsai úti
csomópontja három helyett négyágú
csomópont lesz, és a városban egy új
közlekedési tengely jön létre az Új Bá-
csai út – Bácsai út – Szövetség út –
Jedlik híd vonalon.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője elmondta, a Szövetség
út közmű- és útfelújítása összetett
műszaki feladat, új csapadékvíz-elve-
zető csatorna épül, a Pannon-Víz ki-
cseréli a teljes szennyvíz-és ivóvízve-
zeték-hálózatát, ezen kívül az utcában
található összes légvezetéket a burko-
lat alá helyezik, és megújul a közvilá-
gítás is. A közműépítéseket követően
indulhat az úttest és a járdák megépí-
tése. A közműépítések több mint
négy hónapot vesznek igénybe, ezt
követően az útépítés minimum két hó-
nap. A kivitelezés február 15-én kez-
dődik a csapadékvíz-elvezető rend-
szer egy szakaszának kiépítésével. Ek-
kor a Báthori utat lezárják a Szövetség
utcánál, várhatóan egy hétig. A kör-
nyék közlekedésének fenntartása ér-

dekében a Damjanich utcát – ideigle-
nesen – kétirányúsítani kell, az egyik
oldali parkolás tiltásával. 

Február végétől a kivitelezés elér-
kezik abba a fázisba, hogy a forgalom

nem tartható fenn a munkavégzés
mellett, ezért a Szövetség utcát lezár-
ják minimum fél évre, s csak a célirá-
nyú forgalmat biztosítják. A Szövet-
ség úti óvodát a Hédervári út felől le-
het majd megközelíteni, a Bevándor-
lási- és Állampolgársági Hivatalt pe-
dig a 14-es számú út felől. A Szövet-

ség úton áthajtani nem lehet majd, a
jelentős személyautó-forgalmat a
Báthory út – kétirányúsított Damja-
nich utca útvonalra terelik. Emiatt ké-
rik az itt lakók türelmét, hiszen az út-

hálózat sajátossága miatt más terelő-
út nincs a közelben. 

A 11, 11A és 2B járatok is terelő-
úton fognak közlekedni, az útvonal ki-
jelölése folyamatban van. A Szövet-
ség utcával együtt a Leibstück utca is
megújul, itt várhatóan márciustól lesz
lezárás.

A felújítási munkálatok mintegy
400 millió, a fôútra való kikötés
további 600 millió forintba kerül
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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

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház és a Szé-
chenyi István Egyetem közötti
évtizedes együttműködést 2014
júniusa óta hivatalos, írásos
megállapodás is rögzíti. Az alá-
írás óta eltelt 1,5 év munkájának
értékelésére került sor kedden,
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzati Hivatalban.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés
elnöke felidézte, az együttműködés
aláírása óta új megyei testület alakult,
illetve vázolta a 2016-os terveket: töb-
bek között a megyei klímavédelmi
stratégia és a foglalkoztatási paktum
kidolgozását említette, valamint a
szlovák–magyar határ menti kapcso-
latok kiaknázását.

Dr. Tamás László János, a PAMOK
főigazgató-főorvosa gyümölcsözőnek
nevezte az együttműködést, mely kap-
csolatokat teremt és növeli a forráso-
kat. Beszélt a korábban vázolt szándék-
ról, miszerint a tervek között szerepel,
hogy a Széchenyi István Egyetem ok-
tatási palettáján megjelenjen az orvos-
képzés. Ez távlati, 10-15 éven belül
megvalósuló terv, első lépésként a fel-
sőoktatási duális képzés keretei között
gyakorlati képzőhelyet biztosít a Petz

Jövôre egészségügyi mérnök
mesterképzés indulhat Gyôrben

Aladár Megyei Oktató Kórház orvosi
egyetemek számára.

A rendezvényen elhangzott, nem-
csak az együttműködő felek, de a vá-
ros, a megye és az egész régió is pro-
fitálhat abból, ha a győri campuson
mások mellett komplex tudással ren-
delkező szakorvosokat is képeznek.
Becslések szerint évente kevesebb,
mint ezer magyar állampolgárságú or-
vostanhallgató végez a hazai egyete-
meken, és nagyjából ugyanennyien el
is hagyják az országot. Van tehát létjo-
gosultsága az ambiciózus tervnek, az

orvostudományi kar létrehozásának.
Viszont ennél előbb, 2017-ben elin-
dulhat az egészségügyi mérnök mes-
terképzés Győrben – ezt pedig már dr.
Földesi Péter, a Széchenyi-egyetem
rektora mondta, és kiemelte azt az el-
sősegélynyújtó képzést, melyet közös
projektként indítottak el a kórházzal. A
tanfolyam célja, hogy elvégzése után
a résztvevő képes legyen felismerni
és az illetékesség határait betartva, el-
látni az egészségügyi vészhelyzeteket.
Kétféle oktatás indult, az egyik a mun-
kahelyi, utcai elsősegélynyújtás elsa-
játítására koncentrál, a másik pedig a
gyermekekkel foglalkozókat célozza:
bölcsődei, óvodai gondozókat, peda-
gógusokat, egyetemi oktatókat. A tan-
folyamokra  felveteli.sze.hu/jelentke-
zesi-lap-elsosegely-tanfolyam linken
lehet jelentkezni.
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amit nyújtani tudunk:
• fiatal, dinamikus munkakörnyezet
• versenyképes fizetés
• hazai és nemzetközi kampányokban való részvétel
• rugalmas munkaidô

A Gyôr+ Média Zrt.,
a gyôri médiacentrum

Fényképes önéletrajzod és referenciamunkáid bemutatását a nettó fizetési igényed
megjelölésével február 18-ig várjuk az allas@gyorplusz.hu címre.

a Rád váró feladatok:
• átfogó arculat- és kampánytervezés
• egyedi kiadványok készítése
• marketing és reklámanyagok tervezése

elvárásaink:
• szoftverismeret: Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign
• nyomdai elôkészítésben szerzett tapasztalat
• kreatív, önálló munkavégzés
• alkotói szemlélet

elônyt jelent:
• Adobe After Effects ismerete
• legalább 2-3 éves grafikus munkakörben szerezett tapasztalat
• angol és német nyelvtudás

grafikus
munkatársat keres.

kreatív tervezô

Idén is várja a jelentkezéseket a Hatos és Társa
Nyelviskola a partnerei által szervezett külföldi nyel-
vi táborokra, melyeken nemzetközi környezetben,
anyanyelvi oktatóktól tanulhatnak hatékonyan az ér-
deklődők. Mészáros Eszter, a nyelviskola tanulmá-
nyi igazgatója hangsúlyozta, óriási lendületet ad a
nyelvtanuláshoz egy-egy ilyen kurzus, hiszen a
résztvevők egész nap a célnyelvet használhatják. Ez
oldottabb kommunikációt eredményez, tapasztalat,
hogy ezután már nem félnek hibázni – ami köztu-
dottan a nyelvtanulás egyik gátja.

A német nyelv elsajátítására három ausztriai tá-
bort ajánl a Hatos és Társa Nyelviskola. A legköze-
lebb a Bécs belvárosában található Alpha nyelvis-
kola által szervezett kurzusok érhetők el. A szerve-
zet délelőtti nyelvtanulási lehetőséget kínál, heti 20
tanórában, délutáni szabadidős programokkal ki-
egészítve. A nyelvtanulásra július és augusztus első
két hetében van lehetőség. Az intenzív kurzusokon
való részvétel megoldható napi ingázással, de a
hallgatók elhelyezésére ifjúsági szállón is van lehe-
tőség.

A 17 évnél idősebbek számára a 2-3 hetes Kla-
genfurt Alpok-Adria Egyetem Nyelvi Centrumának
tanfolyamait ajánlja a Hatos és Társa Nyelviskola. A
tanulók elhelyezése ifjúsági szállón, illetve a Con-
cordia egyetemi apartmanházban történik, félpan-
ziós ellátással. Itt a bécsihez hasonlóan, heti 24 órá-
ban történik a tanítás, délután pedig kiránduláso-
kat, sport- és kulturális programokat szervez az in-
tézmény júliustól augusztus végéig.

Lendület a nyelvtanuláshoz
A 8–12, valamint a 13–16 éves korosztály szá-

mára a Salzburg mellett szervezett nyári táborozás-
ra van lehetőség teljes ellátással, 24 órás felügyelet

mellett, ahol a nyelvtanulást rengeteg szórakoztató
szabadidős program egészíti ki; köztük egy kaland-
park várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

A tábor egész nyáron nyitva áll a nyelvtanulók
előtt, kéthetes kurzusokban.

Mészáros Eszter elmondta, az osztrák partne-
reiknél angol nyelv tanulására is lehetőség van,
de akár anyanyelvi környezetben, a Bristoli Inter-
national House keretein belül is mélyíthetik tu-
dásukat. A junior kurzusokat 12–17 fős korosz-
tály számára ajánlja a nyelviskola, ahol a hallga-
tók maximum 15 fős csoportokban tanulnak. A
tanfolyam hossza választható, 2-3 hetes kurzu-
sokon való részvételre van lehetőség, heti 20 tan -
órában. A délelőtti nyelvórák színes nyelvi prog-
ramot kínálnak korosztályhoz igazított témákkal.
A nyelvórákat az iskola által szervezett délutáni
szabadidős programok követik, ahol a diákok kü-
lönféle kulturális, kulináris és sportprogramokon
tudnak részt venni, tanári felügyelet mellett. El-
látogathatnak például Londonba, Cardiffba és
Cheddarba is. A 18 év felettiek számára 20, vagy
30 órás heti óraszámban indulnak tanfolyamok a
nyár folyamán nyolc nyelvi szinten, kis létszámú
csoportokban. Az elhelyezés családoknál, fél-
panziós ellátással, illetve ifjúsági szállón, önellá-
tással oldható meg.

Mindegyik kurzus szintfelméréssel indul, és fi-
gyelnek rá a nyelviskolák, hogy nemzetköziek le-
gyenek a csoportok. A tanulók saját kortársaikkal
lehetnek, de új élethelyzeteket ismerhetnek meg,
ami fejleszti önállóságukat, önbizalmukat – tette
hozzá végül Mészáros Eszter.

(X)
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• 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% ÖNERÔŐVEL
KGFB, Casco, cégautóadó,
súlyadó

Autóban az ember

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

szerző: koloszár tamás.
fotó: o. jakócs péter

A marosvásárhelyi születésű Tóth Leven-
te Tamás 2003 óta él Győrben. Büszke
székelységére, a szülőfölddel nem csak
94 éves, ott élő nagymamája köti össze,
hanem annál sokkal több. Segíti a szé-
kelyeket, amit megtermelnek a háztar-
tásban, győri boltjában árulja.

1986-ban született, a román diktatú-
ráról már négyévesen szörnyű dologgal
szembesült. Édesapját Ceausescu tit-
kosrendőrsége nagyon megverte, s
bár pici gyerekként semmit sem értett
a világból, annyit felfogott, valami
nagy baj történhetett. A szörnyű em-
lék, míg él, elkíséri. 

A szocializmus romjain nehéz volt a
megélhetés Romániában, Székelyföl-
dön pedig különösen, mert bár rend-
szert váltott az ország, a magyarok köz-
utálatnak örvendtek. Édesapja elhatá-
rozta, Magyarországra jön munkát ke-
resni, hogy kinn maradt családját támo-
gatni tudja. 2001-et írtunk akkor, amikor
az édesapa egy Győr környéki vállalko-
zásnál munkába áll. Két év múlva a csa-

Egy székely fiú, akinek
Gyôr lett az otthona

ládja is eljött utána, Levente 2003-ban
került Győrbe.

Tizenhat éves voltam, s nem volt köny-
nyű új országban új életet kezdeni, na-
ponta szembesültem azzal, hogy a ma-
gyar fiatalok, akik alig tudnak valamit Er-
délyről, lerománoznak – emlékszik vissza
a kezdetekre Tóth Levente Tamás, aki ta-
lán akkor fogalmazta meg magában, a
székelyek hétköznapi nagykövete lesz

Győrben, s akinek csak tudja,
elmagyarázza a történelmet.
Sikerrel tette, mert időköz-
ben nagyon sok barátja lett,
nem egyet közülük már kivitt
magával látogatóba. 

Közben kijárta a fémfor-
gácsolás szakot, s nyaran-
ta dolgozott annál a vállal-

kozásnál, amelyiknél édesapja is dol-
gozik. Valamiért azonban úgy érezte,
a sors más munkát szán neki. 

Először parajdi sót árult Magyaror-
szágon, s egyre több visszajáró és új
kuncsaftja lett. Az emberek hamar
megkedvelték a különböző sókat,
nem csak a konyhasót, hanem a só-
szappant és a sópárnát is. 

Nagyon fiatalon lettem az egészsé-
ges életmód híve, tudatosan keres-
tem azokat az ételeket, amelyeket bio
környezetben termelnek, a Székelyföl-
dön ennek nagy hagyományai vannak
– jelzi azt, hogy amikor hazalátogatott,
s őstermelők mézeiből, gyógyteáiból
bevásárolt, magyar barátai lecsaptak
a termékekre.

Innen már csak egy lépés volt,
hogy megnyissa saját boltját, amely-
ben székely termékeket árul. Kis üzle-
tének ő maga volt a keresztapja, s a
Székely lelkecske nevet adta neki. 

A székely humort próbáltam a név-
adásba belevinni, a név egyrészt a lélek
kicsinyítő képzőjére utal, másrészt a lel/
kecske is kiolvasható belőle, ami arra utal,
a kecske a friss hegyi legelőkön egész -
séges füvet legel – ad magyarázatot. 

A boltot édesanyjával  és szintén Er-
délyből származó barátnőjével közösen
nyitotta, akik azt javasolták neki, állítson
be egy hűtőszekrényt, töltse fel kólával,
mert arra lesz kereslet. Nem hallgatott
édesanyjára, kólát nem árul, nem is fog,
ragaszkodik a székely árukhoz. Egyetlen
dologban hajlandó engedményt tenni, a
magyar őstermelők termékeit is árulni
fogja, mint fogalmaz, a magyar és a szé-
kely őstermelők egészséges termékei
jól megférnek egymás mellett. 

Győr befogadott, otthonra leltem,
Székelyföldhöz azonban a 94 éves
nagymamám mellett a gyökereim is
kötnek – jelzi azt, nem csak akkor lá-
togat haza, amikor elfogy az áru. 

A Székelyföldet és Magyarorszá-
got is hazájának valló Levente fiatal
kora ellenére tudatosan tervezi jövőjét.
Üzletét székely füstölt árukkal és saj-
tokkal akarja bővíteni, de a tudatos-
ság felfedezhető akkor is, amikor el-
árulja, itt szeretné leélni az életét, s
majd öregkorára visszatér oda, ahon-
nan indult: a székelyek ősi földjére.

A székely humort
próbáltam
a névadásba belevinni
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ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG.

Felnőtteknek, felnőtteknek, felnőtteknek! 

Rákosfalvy Ferenc
igazgató: 

+36 30/272 2064

Kovács Alíz:
sportszervező

+36 70/947 9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!ÚSZÁSOKTATÁS – kondicionáló úszás,
amatőr edzés a Vidra Úszóiskolában!

• Felnőtt úszásoktatás korhatár nélkül 100%-os garanciával.
Vágjon bele, sikere lesz, sportosan újjá fog születni, SOHA NEM KÉSŐ!

• Felkészítés versenysportolóknak, például triatlonversenyzőknek az úszó
szám kiváló teljesítésére; Balatoni öbölátúszás tökéletes, könnyed sikerére.

• Az úszótechnika tökéletesítése, új úszásnemek elsajátítása.
• Gyógyúszás például ízületi és gerincbántalmak esetén, ülőfoglalkozást 

végzők számára, rehabilitációs úszás.

Sátoros Fedett Uszoda: hétfőn, szerdán és pénteken 18–19 és 19–20 óra
Aqua Sportközpont: kedden és csütörtökön 19–20 óra
Móra Uszoda: kedden és csütörtökön 18–19 óra

Azonnali kezdési lehetőség folyamatosan!

szerző: gy. p.
fotó: vigszinhaz.hu

Gáti Oszkár nem outlet-darabokat hoz Győrbe, no-
ha a Menházban játszott előadásokat sokszor vé-
gigtapsolta már a főváros közönsége. Csakhogy a
művészet nem sportcipő és retikül, nem megy ki a
divatból, nem veszíti el érdekességét és izgalmát.
Ha vígjáték, ha tragédia. Nem a műfaj számít, ha-
nem a minőség.

Kern András A kellékes című, már többször bemu-
tatott előadásáért rajonganak a győriek. Megszületé-
se óta folyamatosan alakul – könnyedebbé, sztorizób-
bá válik, nem feltétlen az előnyére –, de a lényeget hor-
dozza magában. Nem azt, amit már annyian leírtak
róla, hogy a kellékes kisember, aki nem tudja, hogy az
egyik este véletlenül közönsége van, amikor rendezi
a másnapi előadás kellékeit, s ezáltal  másfél órára
akaratlanul reflektorfénybe kerül.

Nem, a kellékes nem kisember, legfeljebb háttérfi-
gura. A kellékes az, aki képes megvalósítani önmagát.
Egy fél banánból és egy fogpiszkálóból fagylaltot csi-
nál, preparál, ötletel. Néha nosztalgiázik azon, hogy ő
is lehetett volna nagy színész, de nem kesereg rajta. A
kellékes így is boldog ember, amennyire egy kellékes
és egy ember boldog lehet, a helyén van. Ezt játssza el
Kern ragyogóan. Megjegyzendő persze, hogy ilyen da-
rab akkor érdekes, ha a monodrámát játszó művész

Ha Kern András játszik, mindig bejön a nézô

Kellékes a reflektorfényben
maga is élvezi. Kern szereti ezt a darabot, szívesen
játssza. Nem bohóckodja el, noha azért voltak pillana-
tok, amikor ennek a határát súrolta, és nem tudott el-
lenállni parodisztikus énjének. Idősebb színházkedve-
lők képesek beazonosítani, hogy egy jópofa történet
felidézésénél melyik nagy formátumú színészt jeleníti
meg. Ez egyáltalán nem bántó, csak óhatatlanul elvisz
odáig, hogy az egyébként Ebherhard Streul színdarab-
ja nyomán Parti Nagy Lajos által remekül megírt darab
egyes részletei a Kern által megélt anekdoták füzére le-
gyen. A mű pedig ennél azért sokkal több.

A jó színház mindig érdekes, a jó színház mindig
csoda. A színpadon nemcsak a színész játszik, de a
kellék is. (Így is fogalmaznak róla rendezők, színé-
szek, műszakiak.)  A kellék nem illusztráció, nem tét-
len dekoráció, a kelléknek élete van a színpadon. Ha
a kellékes és a kellék egymásra talál – s az olyan ren-
dezők nem szúrják el, „kiknek akkora az arcuk, hogy
ketten viszik utána”, a színészek is megélik, akkor
nagyot tévedni már nem lehet.

Gáti Oszkár Menházának küldetése az utóbbi
évek egyik legnagyobb kulturális sikere. Könnyű ne-
ki, mondhatnánk, hiszen ő a sikerek között válogat.
Azt hozza, amire tudja, hogy bejön a néző, s igen rit-
kán téved. Képes arra is, hogy valamennyire – csak
amennyire óhatatlanul szükséges – különválassza
saját ízlését a nézőjétől. Valószínűleg van ugyanis
egy-két, amúgy sikerdarab, ami nem feltétlen a leg-

nagyobb kedvence, s most itt egyáltalán nem A kel-
lékesre gondolok. S van olyan bemutató, amiről tud-
ja, hogy a közönség nem tünteti ki különleges figyel-
mével, pedig sokkal többet érdemelne. A nézőben
mindig van némi sznobság, az ismert művészeket,
műfajokat szereti, nem szívesen kísérletez. Győr is
konzervatív ebben a tekintetben, színházaink erre
nevelték a nézőket szerte az országban.  Ezzel per-
sze semmi gond nincs, ez is egy út, ezen is lehet jár-
ni. Gáti Oszkár nem is akar főutat a saját Menházá-
hoz. Hozzá a mellékösvényen is bejutnak a nézők,
ahol persze ugyanúgy látnak stílusában, felfogásá-
ban konzervatív előadást, mint olyan monodrámát,
mely nyelvezetének mély megértéséhez kicsit leg-
alább beszélni kell a színház nyelvét.

A nézőknek mindenesetre jó hír, hogy Kern már-
cius 15-én is jön A kellékessel, s telt ház lesz, az bi-
zonyos. Érthetően és jogosan.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

Egy kortárs dráma bemutatójára
készülnek a Győri Nemzeti Szín-
házban: szombattól a 4x100 című
tragikomédiát láthatja a közön-
ség Simon Kornél rendezésében,
a Kisfaludy Teremben. A négy fu-
tónőről, s a konfliktusaikról szóló
darabot Egressy Zoltán, a teát-
rum dramaturgja írta néhány
éve, s sikerrel mutatták már be
több színpadon. A szerző neve
Győrben is garancia lehet, hiszen
a csaknem tíz éve futó Portugál is
az ő tollából született.

„Négy fiatal futólány. Egy edzőnő és
egy gyúró. Egy válogatott. Egy váltó.
Egy csapat, amelynek ki kellene har-
colnia az olimpiai indulás jogát. Az
utolsó verseny, az utolsó lehetőség a
szintidő megfutására.” Az Agócs Judit
által alakított edzőnek, Dzsudi néni-
nek nincs könnyű dolga, mert a szét-
húzás komolyabb, mint bármikor ko-
rábban. Megpróbálja összeszedni a
Budai Zsófia, Menczel Andrea, Kiss
Tünde és Huber Gabriella által alakí-
tott futókat: óriási harc kezdődik a
győzelemért, az olimpiáért, a közös
célért. És a férfiért. „Soha nem láttam
még bűbájos, kedves edzőket, akik

Sprint a sikerért
Egy újabb Egressy Zoltán-darabot mutat be a Gyôri Nemzeti Színház

pátyolgatják a sportolóikat, hanem
nagyon keményen beszélnek velük.
Valószínűleg ők is vívódnak, de gyak-
ran csak szigorral lehet célt érni” – fo-
galmazta meg a színésznő, miként
fogta meg az edző karakterét.

A darab írója, Egressy Zoltán a győ-
ri színházban óriási sikerrel játszott
Portugál szerzője is, nem szabad ösz-
szehasonlítani azonban a két darabot,
mert bár mindkettő tragikomédia, a
4x100 drámaibb hangvételű. Az alko-
tó elárulta, minden műve születésénél
először a karaktereket találja ki, a má-
sodik pedig a közeg, ahol játszódik a
cselekmény. A 4x100 tulajdonképpen
a szintén nagysikerű Sóska, sült
krumpli című darabjának női párja,
ami egy fociöltözőben játszódik. A
Győrben szombaton debütáló szín-
művet évekkel ezelőtt írta Egressy Zol-
tán, az őt akkoriban foglalkoztató
problémákat szőtte bele a csapat
életé be. „Az országban uralkodó szét-
húzás, egymásnak feszülés, indulatok
gerjesztése azóta sem változott, ezt
próbáltam ábrázolni, a lehetőségek-
hez mérten sok humorral” – mutatott
rá az író, és azt is elmondta, a futamon
közép-európai országok versenyzői el-
len küzdenek a lányok, egyébként pe-
dig egymás ellen is, utóbbi még fon-
tosabb, mint az olimpiára való kijutás.
„A jó szövegen, rendezőn és a színé-

szeken kívül szükség van valami fur-
csa csillagállásra is, hogy egy darab
igazán szárnyalhasson” – mutatott rá
a győri színházban már csaknem 200.
előadást is megérő Portugál szerzője,
milyen összetevők kellenek a sikerhez.
Szerinte minden darabnak és próba-
folyamatnak egyedi hangulata van,
ami kihat az előadás életére.

Színházi berkekben időnként el-
hangzik, „élő íróval soha!”, célozva ar-
ra, hogy beleszólnak a rendezésbe, a
színészek munkájába. Egressy Zoltán
azonban nem járt be a próbákra, az
utolsókba pillantott csak bele, mert
megbízik a rendezőben, Simon Kor-

nélban, akit a Csoportterápia, A hely-
ség kalapácsa és a Primadonnák ren-
dezőjeként ismert meg a győri teát-
rum közönsége, utóbbi darabban be-
ugró színészként is játszik. „Az első
olyan darabom Győrben, ahol klasszi-
kus értelemben kevesebb rendezői öt-
letre van szükség. Például, A helység
kalapácsánál egy epikus mű színpad-
ra viteléről volt szó, meg kellett szórni
különféle ötletekkel. Most inkább
elemzőmunkát végeztem: a szereplők
közötti viszonyok kibontásáról, ezek
közös megértéséről szól elsősorban
az én munkám ebben a próbafolya-
matban” – avatott be Simon Kornél.
Az alkotók felkértek egy szakértőt,
Petrahn Barbara, volt olimpikon futót,
hogy eddze a lányokat, tanuljanak
meg sprintelni, rajtolni, gimnasztikáz-
ni. „Azt szerettem volna, hogy tudják,
milyen lefutni egy váltót, hiszen lesz
egy futópálya is a színpadon” – árulta
el a rendező.

S ahogy a cikk elején már szó volt
róla, a csapathoz tartozik egy gyúró is,
a férfi. Az olimpia mellett érte is küz-
denek a futónők, de a Sárközi József
által megformált Dalinak valahogy
mégsem jött össze az élet. „Eleve így
kezdi a darabot: ó jaj! meg kell halni.
Egy kiégett, pesszimista, alkoholista
alak, akinek már minden mindegy.
Festő szeretett volna lenni, de öreg
gyúró vált belőle, aki filozofálgat az
élet értelméről” – nyilatkozta a szí-
nész, aki az író több, Győrben játszott
darabjában is szerepet kapott, a Por-
tugálban és a Júniusban is láthatta a
közönség. „Nagyon szeretem Zoli írá-
sait, mert nagyon emberien fogalmaz,
megkönnyíti a színészek dolgát a ter-
mészetes, reális szövegével” – fűzte
hozzá végül Sárközi József.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Vernissage der Auss-
tellung „Der Natur
folgend” des Kunstp-
ädagogen Lappints
Csaba im Schloss
Bezerédj. Die Werke
des Künstlers sind
von der Liebe zur Na-
tur und deren Se-
henswürdigkeiten
bestimmt. Die
Sammlung ist bis 18.
März zu sehen. 

Eine Perle aus We-
bers wertvoller
K a m m e r m u s i k
erklingt am 14.
Februar um 16
Uhr in der Synago-
ge in einer Auffüh-
rung der Győrer
Philharmoniker

Am 17. Februar um 17:30 Uhr können die Besucher im
Schloss Bezerédj Einblick in unsere Höhlen, in die unterirdis-
che Welt unserer Heimat gewinnen. Im Verlauf des Vortrages
bekommt das Publikum Antworten auf spannende Fragen.

Baden zum Valentinstag – Das
spannendste Nachtbaden des gan-
zen Jahres findet am 12. Februar
ab 21 Uhr im Heil-, Thermal- und
Erlebnisbad Rába Quelle statt.  Bei
den angenehmen, mit Sektproben
gespickten Sauna-Seancen wer-
den die Hauptakteure die blumi-
gen, Rosen und Liebe herbeibesch-
wörenden Düfte sein.

Die Handballbegegnung Győrer Audi ETO KC ge-
gen IK Savehof findet am 19. Februar um 19 Uhr in
der Audi Arena statt. 

Faschingszoo –
Auf geht's zum
Faschingsfe iern
am 13. Februar in
der Füles Bástya
(Pálffy u. 4/B). Den
ganzen Tag über
warten auf Klein
und Gross Verans-
taltungen, Spiele,
M a s k e n w e t t b e -
werbe und Über-
raschungen.

Am 15. Februar
um 18 Uhr tritt in
der Synagoge ei-
ne Kammermu-
sikgruppe auf,
welche aus Hö-
rern der Liszt Fe-
renc Universität
für Musikwissen -
schaften und der
Jerusalem Aca-
demy of Music
and Dance ent -
standen ist. 

Auf dem Stadtbesichti-
gungs-Spaziergang am
14. Februar können die
Interessierten beim Stö-
bern zwischen Győrs Se-
henswürdigkeiten und
Werten Liebesgeschich-
ten über die ehemaligen
Bewohner und Besucher
anhören. Der themati -
sche Spaziergang be-
ginnt um 15 Uhr ab der
Venus-Säule auf der Ra-
dó-sziget (Rado-Insel).



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!
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KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

A február 14-i városnéző sétán
Győr látnivalói és értékei között
barangolva, a város egykori lakói -
nak, látogatóinak SZERELMI
TÖRTÉNETEIRŐL hallhatnak
az érdeklődők. A tematikus séta
15 órakor indul a Radó-szigeti
Vénusz szobortól.

Művészettörténeti elő-
adás várja az érdeklődő-
ket február 19-én 18
órától 20 óráig a Rába
Hotel éttermében. „AZ
ÓKORI EGYIPTOM
NAGY ÜNNEPEI"
címmel tart előadást
Szirbek István művé-
szettörténész.

TERMÉSZET UTÁN címmel
Lappints Csaba rajztanár kiállítása
nyílt a Bezerédj-kastélyban. A mű-
vész alkotásait a természet szere-
tete és látványa határozza meg. A
tárlat március 18-ig látogatható.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Jerusalem Academy of Music
and Dance hallgatóiból alakult kamarazenei együttesek lépnek fel február
15-én 18 órai kezdettel a zsinagógában.

ÚJ SZÖVETSÉG címmel Géczy Gábor fizikus, tanár előadását
hallhatják az érdeklődők február 18-án 18 órai kezdettel a SZIE
Apáczai Csere János Karán, az I. épület II. emeleti előadótermé-
ben (Liszt Ferenc utca 42.). A Magyar Évezredek Baráti Társaság
által szervezett rendezvény témája: „Hol szorít a csizma? azaz,
Mi a baj a világunkkal?”

ERDÉLYI TEMPLOMOK FA-
TÁBLÁN címmel kiállítás nyílik feb-
ruár 18-án 17 órakor a Marcal étte-
remben. A kiállítást megnyitja, és az
alkotót bemutatja Pocsai Júlia. A ki-
állítás március 20-ig tekinthető meg.

EZERÍZŰ SZERELEM cí-
mű vígjátékot vetítik február
14-én 16 órakor a Rómer
Házban. „Egy apró tévedés-
nek hála, a hatalmas nagy-
városban két boldogtalan,
elmagányosodott ember
szép lassan barátra talál...”

LÚDAPÓ MESÉI
– Weber kamara -
zenéjének egyik
gyöngyszeme csen-
dül fel a Győri Fil-
harmonikus Zene-
kar művészeinek
előadásában, febru-
ár 14-én 16 órakor,
a zsinagógában.

BARL ANGJAINKBA ,
H A Z Á N K  F E L S Z Í N
ALATTI VILÁGÁBA nyer-
hetnek betekintést az érdek-
lődők február 17-én 17.30
órakor a Bezerédj-kastély-
ban. Az előadás során izgal-
mas kérdésekre kaphat vá-
laszt a közönség. 

TIGRISLOVAGLÁS – AVAGY A GLO-
BALITÁS ÁFIUMA ELLEN VALÓ
ORVOSSÁG címmel tart előadást dr.
Somogyi Ferenc egyetemi docens arról,
mi vár ránk a XXI. század közepén. A
KÉSZ rendezvénye február 17-én, szer-
dán 18 órakor kezdődik az Apáczai Kar
Barsi Ernő Termében, a Liszt Ferenc u.
42. szám alatt.

A SZELLEM ÉS GONDOLAT
SZABADSÁGÁNAK NAPJÁT
már másodszorra rendezik meg
február 17-én 18 órakor a FILO-
Pont-ban (Kálóczy tér 15.). Gior-
dano Bruno: A diadalmas fene-
vad kiűzése című műve alapján a
szerző nézeteit ismerhetik meg
az érdeklődők az erényekről. A
belépés díjtalan.

FARSANGOZOO – farsangi mu-
latság készülődik február 13-án a
Füles Bástyában (Pálffy u. 4/B).
Egész napos programokkal, játékok-
kal, jelmezversennyel, meglepeté-
sekkel várják a kicsiket és nagyokat. 

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT – REJTÉ-
LYES VISZONYOK című darabját láthatja a kö-
zönség Lábodi Ádám, Hirtling István szereplésé-
vel március 19-én, a Menház Színpadon. A világ-
tól elvonultan él a Nobel-díjas író, Abel Znorko. A
zseni magányát, Erik Larsen kisvárosi újságíró

zavarja meg, aki-
nek az író hosszú
évek óta először,
valamiért mégis
hajlandó interjút
adni. A szokvá-
nyos kérdésekkel
és okoskodások-
kal induló riport

során azonban egyre különösebb titkok derülnek
ki egy cseppet sem hétköznapi  szerelmi kapcso-
latról. Az előadás kb. 80 perc,  szünet nélkül.
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A hihetetlen titkokat feltáró elő-
adás – első alkalommal Magyar-
országon – 2016. február 21-én,
csak két előadás erejéig a Győri
Nemzeti Színházban kerül bemu-
tatásra, a Shaolin Kung Fu legen-
dás szerzeteseinek titkát bemu-
tató interaktív show Győrben. 

Végre bepillantást nyerhe-
tünk, egy rejtelmes misztikus do-
logba, végre nekünk is megmu-
tatják azt, hogy kellő odafigyelés-
sel, gyakorlással és koncentrá-
lással mi mindenre képes az em-
beri test és a szellem. 

Nem kisebb távolságból, mint
a messzi-messzi Kínából, a Sha-
olin templomból látogatnak el
hozzánk az ott felnőtt papok és if-
jú tanítványaik. A SONG SHAN
hegy közelében lévő kolostoruk-
ban a zen buddhizmus követői a
legmagasabb szinten űzik test-
gyakorlataikat. 

A csi – vagyis az emberi tes-
ten belüli energiaáramlás – aka-
dályozható, illetve stimulálható
meditációval és légzéstechniká-
val, így válhatnak a szerzetesek
immunissá a fájdalommal vagy
sérüléssel szemben rövid időre,
illetve használhatják a csi áram-
lását a gyógyulás elősegítésére.  

A közönség, két órában bete-
kintést nyerhet a kínai filozófia tit-
kos világába, a mítoszokba, és
megismerkedhet a zen buddhiz-

Az erô birtokában bármire képes vagy...
Valóban felülírhatjuk a természet adta adottságokat?

mus bölcsességeivel, valamint a
csi fantasztikus testgyakorlatai-
val, mely maga a test saját ener-
giája. A szerzetesek erőteljes ké-
pekben és jelenetekben mutat-
ják be Kung Fu és Csi Kung tudo-
mányukat.

A közönséget interaktívan be-
vonják a bemutatóba, mely egy
garantáltan új betekintést nyújt a
kínai szerzetesek világába és in-
novatív módon érzékelteti miszti-
kus energiájukat. Ebben a fel-
gyorsult világban nem is csoda,
hogy pillanatok alatt felkerült az
internetre az a videó, amelyen az
előbb említett „harcosok”, olyan
elképesztő és emberi ésszel fel
nem fogható dolgokat művelnek.
A bemutató a legmagasabb szin-
tű légzés- és harctechnikai gya-
korlatokból áll, melyet egy 16 ta-
gú szerzetesekből és mesterek-
ből álló csoport mutat be a temp-
lom 75 éves mesterének és egy
shamisokból (fiatal szerzetes) ál-
ló csoport vezetésével. Egy biz-
tos. Ez egy valóban egyedülálló,
érdekes, sok izgalmat és rejtel-
met magában foglaló este lesz,
amit nem szabad kihagyni. 

Jegyek: a www.jegy.hu oldalon
és a Győr + Média ügyfélszol-
gálatán, illetve a helyszínen, a
Győri Balett jegypénztárában.
Tel.: 96/520-600/174.
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Beauty b x
• SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC

• HAJ SARKADY LÍVIA, 
• SMINK BORBÉLY ALEXA,  
• MODELL TÓTH ADRI,
• RUHA MYSTIC DAY GYŐR

Elérkezett a szerelmesek napja! Sokan kereske-
delmi fogásnak tartják, de azt hiszem, hogy egy
gáláns férfi minden alkalmat megragad, hogy
szíve választottját meglephesse egy csokor virág-
gal vagy egyéb ajándékkal. A megajándékozott
pedig sort kerít rá, hogy viszonozhassa azt némi
figyelmességgel. Ehhez adunk tippet követke-
ző dupla oldalunkon.

Valentin-nap

Győrben egyedülálló módon jóga-
oktató-képzést indít a Jóga Győr Jó-
gastúdió. Elsősorban azok jelentkezé-
sére számítanak, akik valóban oktatók
szeretnének lenni, akiknek a későbbi-
ekben akár álláslehetőséget kínálnak
és akik a képzést követően, elegendő
gyakorlással, nemzetközileg is elis-
mert oktatók lehetnek. Olyan jelent-
kezőket is várnak, akiket mélyebben
érdekel a jóga, annak filozófiája, az el-
méleti háttere, és stabil alapokra sze-
retnék helyezni a saját gyakorlásukat.

A jógaoktató-képzés vezetői, dr. Jó-
szelics Viktória és Rácz Tímea Budapes-
ten és Indiában szerezték meg jógatu-
dásukat. Az egyik legdinamikusabb jó-
gairányzatot, az astangát gyakorolják.

Hazánkban kevés olyan oktató, ke-
vés olyan képzés van, ahol a fizikai iga-
zításokra helyezik a hangsúlyt. A Jóga
Győr Jógastúdió oktatóképzése ilyen!
Vezetői elsősorban a gyakorlati tudás

Legyél jógaoktató!
különböző gyakorlatsorokat összeállíta-
ni. A Jóga Győr Jógastúdióban végzett
oktató magabiztosan tud majd hatha-,
hot-, vagy valamilyen dinamikus (vinyá-
sza flow, vinyásza krama) jógát oktatni.

A jelentkezőkkel szemben támasz-
tott követelmény: minimum féléves
rendszeres jógagyakorlói múlt. Az áp-
rilis első hétvégéjén induló, öt hétvé-
gén át tartó képzés során vendégelő-
adók is segítik a felkészülést. A leen-
dő oktatóknak az otthoni gyakorláson
túl minimum 40 gyakorlati órán és 5
próbatanításon is részt kell venniük.
Az elméleti és gyakorlati vizsgára szep-
tember 6-án kerül sor. Jelentkezni
március 8-ig, 40 ezer forint előleg be-
fizetésével lehet. A képzés teljes össze-
ge 100 ezer forint.

A képzéssel kapcsolatban felmerülő
kérdéseket a gyorijoga@gmail.com cím-
re várják. Részletek a www.jogagyor.hu
oldalon. (X)

átadására helyezik a hangsúlyt. A kép-
zés megközelítőleg negyedét adja az
elmélet, amely által megismerkedhet-
nek a jóga jelentésével, típusaival, a
jógikus életmód pilléreivel, a védikus
irodalom fő műveivel.

A képzés vezetői vallják, hogy a jóga-
órán a résztvevőknek kell középpontban
lenniük, maximális figyelmet érdemel-

nek. Nem elég, ha az oktató szóbeli inst-
rukciókat ad, hanem fizikai, kézzel érin-
tő igazítások szükségesek a gyakorlatok
helyes elsajátításához, a fejlődés segítésé-
hez. Ennek a filozófiának tudatában sze-
mélyre szabott az oktatóképzés is úgy,
hogy a részvevők használható tudás bir-
tokában képesek lesznek jógaórát tarta-
ni, valamint saját maguk tudnak majd
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Süti 
A szerelem napján valami meghatározhatat-
lan csoda történik, feltéve ha hiszünk a cso-
dákban. Hogy őszinte legyek, mi, a párom-
mal minimálisra szoktuk venni a dolgot, ki-
csi, de minőségi ajándékokkal lepjük meg
egymást. Persze nekem nem nehéz, hisz
cukrászként elég valami finomsággal meg-
lepnem Őt, mindig nagy sikere van.

Egy tényleg könnyen elkészíthető linzer-
tészta, amiből kreatív kis kekszek készít-
hetők.
Első körben be kell szereznünk kekszki-
szúrókat, de akár egy egyszerű derelyevá-
góval is ki lehet vágni. A lisztet hideg vaj-
kockákkal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a töb-
bi hozzávalót is és nagyon gyors mozdula-
tokkal selymes tésztává gyúrjuk, vagy gép-
pel gyors fordulaton kikeverjük. Nem kell
megijedni, ha ragad a tészta. Lapos, szög-
letes alakúra formázzuk és fóliába csoma-
golva, egy órát hűtőben pihentetjük. Eny-
he lisztezett felületen kb. 5 mm vékonyra
nyújtjuk és a rendelkezésre álló eszközök-
kel kiszúrjuk, formákra vágjuk. 180 fokos
hőlégkeveréses sütőben (ha van hőlégbe-
fúvás, akkor inkább azzal) 8-10 percig sü-
tőlemezen sütjük.



2016. február 12.  / + / 17

box

Kivesszük és a lemezen hagyjuk kihűlni. A töltelék mindenkinek a fan-
táziájára van bízva, ki mit szeret. Tippek a díszítéshez: ahhoz hogy mar-
cipánnal díszíthessük a kekszeket, enyhén vizes ecsettel vagy nagyon
vékony felmelegített lekvárral kell megkenni a felületét. Különben
nem fog ráragadni. A marcipánból végtelen kombinációkban lehet a
szivecskéktől a betűkig dekorációt készíteni. Illetve vásárolhatunk be-
tűnyomdát, amivel kedves üzeneteket írhatunk rá.

Linzertészta alaprecept:
365 g liszt, 200 g vaj, 125 g porcukor, 2 tojás, csipet só

Szerkesztőségi komment: Lehetőségünk nyílt, hogy Barabás Kati cso-
dás süteményeiről fotókat készíthessünk cikkünkhöz. Kaptunk egy
egész tálcával, de mire odáig jutottunk, hogy lefotózzuk, jelentősen
megcsappant. Reméljük, Kati legközelebb megosztja velünk „fenome-
nális macaron” receptjének titkát is! Mindenkinek nagyon boldog Va-
lentin-napot kívánunk, és sok sikert a sütemények elkészítéséhez!

• HAJ SARKADY LÍVIA • SMINK BORBÉLY ALEXA
• MODELL TÓTH ADRI • RUHA MYSTIC DAY GYŐR • SÜTIK BARABÁS KATALIN 
• FOTÓ ÉS GRAFIKA NAGY FERENC
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Szépségmenük természetes alapanyagokkal

Megnyílt a második gyôri BioHair hajvágószalon 
a Tesco Hipermarketben
Megnyílt Győr második BioHair
fodrászszalonja a Tesco Hiper-
marketben, a Királyszék úton.
Az 9–20 óráig nyitva tartó üzlet-
ben azonnal, bejelentkezés nél-
kül fogadják a vendégeket a sa-
ját márkás termékekkel, kizáró-
lag természetes alapanyagok-
kal dolgozó szakemberek.

A környezettudatosság jegyében Ma-
gyarországon elsőként lépett piacra a
franchise rendszerben működő Bio-
Hair, melynek 48. üzlete nyílt meg a
napokban a Tesco Hipermarketben.
Az első győri BioHair szalon évek óta
sikerrel működik az Árkádban, a kü-
lönleges koncepciónak köszönhető-
en, már a nyitást követően rohamo-
san nőtt az üzlet szolgáltatásait igény-
be vevő vendégek száma. A magas
szakmai színvonal, a vendégközpontú
kiszolgálás és a természetes ható-
anyagok révén hatalmas törzsvásárlói
körrel rendelkezik a szalon, melyet tu-
lajdonosa, Karácsony Ildikó manikűr -

standdal is kibővített, s óriási oda -
adással vezet.

A Tesco Hipermarketben megnyílt
üzletbe látogató vendégek a már meg-
szokott minőséget tapasztalhatják: az
itt dolgozó hat professzionális fodrász
kezei alatt gyorsan szépülhetnek gye-
rekek, nők és férfiak egyaránt. A láto-
gatók különböző, kedvező árú szép-
ségmenükből választhatnak: például
rövid haj esetén a mosás, vágás, szárí-
tás mindössze 2980 forintba kerül,
ugyanez hosszú hajnál 3390 forint, a
férfi hajvágás mosással pedig 2080 fo-
rint. A fizetendő összeget az üzletben
dolgozó recepciós mindig előre jelzi.

A BioHair nem csupán egy vállalko-
zás, hanem filozófia: a hajvágószalo-
nokban saját márkás termékekkel, ki-
zárólag természetes alapanyagokkal
dolgoznak, a készítmények nem tartal-
maznak semmilyen mesterséges anya-
got, színezéket, parabéneket – hang-
súlyozta a Tesco Hipermarketben mű-
ködő üzlet vezetője, Macsó Barbara. A
natúr termékek hatóanyagai többek

között a különböző gyógynövények és
gyümölcsök, melyeket bőrtípusoknak
megfelelően ajánlanak a szakemberek:
zöldalmásat a normál, gránátalmásat
a zsírosodó fejbőrre, narancsosat kor-
pás fejbőrre, a szárazra pedig kivis
sampont és balzsamot. A termékek
természetesen otthoni használatra is
megvásárolhatóak. A szépségmenük-
ben a különböző hajformázók is bele-

tartoznak, extraként pedig kedvezmé-
nyesen igénybe vehető fejmasszázs,
hajszeszes kezelés és hajpakolás.

A BioHair szalonokat tehát különle-
ges bánásmód, környezettudatos
szemlélet, minőségi termékek és profi
munkatársak jellemzik, akik folyama-
tosan továbbképzésekre járnak, és kö-
vetik a trendeket.

(X)
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1. Gyönyörű otthon, gyönyörű környezetben!
Győr rohamosan fejlődő részén a Pacsirta la-
kóparkban, a Belvárostól mindössze néhány

percre, csodálatos kertvárosi környezetben
épül ez a minden igényt kielégítő kétszintes
társasház. Minőségi munka, kiváló kivitelezés!
Ez a 68 nm-es lakás a földszinten található. El-
osztása kiváló, az amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra került 3 hálószoba, vala-
mint fürdőszoba és WC. Saját 117 nm-es kert-
kapcsolattal rendelkezik. A nappaliból a 7,87
nm-es teraszra léphetünk. 
Ár: 18,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

2. Győr-Szabadhegyen, zöld terület szom-
szédságában, kiváló infrastruktúrával rendel-
kező, 4 emeletes liftes társasházban az I.
emeleten eladó ez a 64,48 nm-es nappali + 2
szobás lakás 7,3 nm-es erkéllyel DNy–ÉNy-i
tájolással. 30-as Porotherm téglából épül, 10
cm-es hőszigeteléssel, 3 réteges üvegezésű,
műanyag nyílászárókkal. Igényes és megbíz-
ható kivitelezés, értékálló lakások! Az ár
emelt szintű fűtéskész állapotra vonatkozik,
de kulcsrakész befejezés is kérhető. Várható
átadás 2016. október. CSOK és hitel igényel-
hető, amiben díjmentesen és teljes körűen ál-
lunk rendelkezésre! Bővebb információért
hívjon bizalommal!
Ár: 22,3 M Ft. 06-30/376-3718.
Venczel T. Anita

3. Győr-Marcalváros II-n eladó ez az 1 + 2
fél szobás, erkélyes, felújított panellakás. A

szobák laminált lappal burkoltak, a többi he-
lyiség járólapos. A szépen karbantartott la-
kás az 5. emeleten található. A ház külső szi-
getelése, illetve a lépcsőház felújítása tavasz -
szal kezdődik, ekkor kerülnek cserére az ab-
lakok, és megtörténik a fűtéskorszerűsítés is.
Üzletek, pénzintézet, buszmegálló a közel-
ben, de iskola és óvoda is egy ugrásra talál-
ható a lakástól.
Ár: 13,9 M Ft. 06-70/866-7424 
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

4. Győr-Szabadhegyen, új építésű társasházi
lakások eladóak. Kertkapcsolatos lakást ke-
res? Megtalálta, ez a 49 nm-es lakás a föld-
szinten helyezkedik el, elosztását tekintve 1

szoba+ nappali, melyhez tartozik 46 nm sa-
ját kert. 30-as téglából épül, 10 cm szigetelés-
sel, 3 rétegű nyílászárókkal. Ha igazán impo-
záns, értékálló ingatlant szeretne, ez lesz a
jó választás. A parkolás is megoldott, mély-
garázsban beálló eladó, melynek 2 millió Ft
az ára. Vegye igénybe a CSOK-ot, és a kamat-
támogatott hitelt is! Mi mindent intézünk!
Bővebb információért hívjon bizalommal!
Várható átadás 2016. október. Az ár emelt
szintű fűtéskész ár.
Ár: 15,4 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

5. Éljen Győrújbarát legkedveltebb lakópark-
jában! Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát kö-

zött, a Százszorszép lakóparkban új építésű
ikerházak eladók! 70, 80 és 90 nm-es házak
közül válogathat! Garázzsal, vagy garázs nél-
kül? 3 szoba, esetleg 4? Döntse el ÖN! Tervez-
zen igényeinek megfelelően! Ez a 90,4 nm-es
ház elosztása kiváló. Az amerikai konyhás
nappali mellett kialakításra került 3 szoba,
kamra, külön fürdő és WC. A házak min. 450
nm-es telken kerülnek megépítésre. 30-as Po-
rotherm tégla, 10 cm szigeteléssel. 2 rétegű
műanyag nyílászáróval. A fent megjelölt lát-
ványterv és alaprajz tájékoztató jellegű. A va-
lóságban ettől eltérhet! Az ár emelt szintű fű-
téskész ár, de van lehetőség kulcsrakész befe-
jezésre is. Díjmentes hitelügyintézés! CSOK
igényelhető!
Ár: 21,99 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

6. Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát határán
építési telkek eladók! A Százszorszép lakópark
impozáns részén kínálom eladásra ezeket a
közművesített építési telkeket. 900 és 2000 nm-
es telkek közül válogathat! A telkek 30%-a be-
építhető, min. 18 m utcafronttal rendelkeznek.
Építkezne? Mi segítünk! Több kivitelező aján-
lata közül válogathat! Hívjon MOST! Ne ma-
radjon le róla! 
Ár: 8,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

7. Győr-Nádor-
város központi
helyén eladó
ez a gyönyörű-
en felújított, 3.
emeleti lakás.
A lakás 72 nm,
nappali + 2
szo bás, erké-
lyes. A tulajdo-
nosok a felújí-
tás során az
összes villany-
és vízvezetéket

kicserélték, a falakat tégláig leverték. Az ár a
gyerekszoba berendezésén kívül szinte min-

dent tartalmaz. Ide tényleg csak költöznie kell!
A lakáshoz tartozik egy önálló tároló is, mely
5-6 nm. A fűtési költségek mínusz fokokban
sem haladták meg a 20 ezer Ft-ot! Kiváló kör-
nyék! Játszótér, óvoda, bölcsőde, üzletek, busz-
megálló egy pillanatra van, de a Belváros is
csak 10 perc séta. Nézze meg! Otthonnak és be-
fektetésnek is kiváló!
Ár: 22,5 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

8. Győr-Kisbácsán épül ez a kiváló kivitelezé-
sű társasház, melyben kertkapcsolatos lakások

leköthetők! Kisebb és nagyobb méretű lakások
közül választhat! Ez az 59 nm-es lakás a föld-
szinten található. Elosztását tekintve nappali +
2 szobás. A nappalihoz csatlakozik egy 8 nm-
es terasz, ahonnan a kertbe léphetünk. A társas-
ház 30-as Porotherm téglából készül, 10 cm szi-
geteléssel. 5 légkamrás műanyag nyílászárók
kerülnek beépítésre. Fűtése turbó gázkazánnal
történik. A lakások emelt szintű fűtéskészen ke-
rülnek átadásra, de lehetőség van kulcsrakész
befejezésre is. Várható átadás: 2016. február.
Udvari gépkocsibeállók vásárolhatók! Szoc.pol
igényelhető! Ingyenes hitelszűréssel és ügyin-
tézéssel állunk Ügyfeleink rendelkezésére! Ne
hagyja ki ezt a lehetőséget! Foglalja le most ál-
mai otthonát!
Ár: 16 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

9. Győr-Pinnyéden épül ez a 4 lakásos sor-
ház. Minden lakásnak külön kertkapcsolata

van. A lakások 81 nm-en helyezkednek el. A
földszinthez terasz, míg az emeleten erkély
található. A lakások elosztása a földszinten:
nappali, különálló konyha, gardrób, fürdő/
WC. A felső szinten két nagyméretű hálószo-
ba és egy fürdőszoba található. Zárt udvari
gépkocsibeálló ára: 400.000 Ft. A környék di-
namikusan fejlődik, a buszközlekedés jó, a
Belváros mintegy 5-6 perc gépkocsival. Hív-
jon, mert lemarad!
Ár: 21,1 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

10. Győr gyorsan fejlődő, új építésű részén, a
Pacsirta lakóparkban épül ez a 14 lakásos tár-

sasház. A lakásokon kívül önálló garázs, gép-
kocsibeálló és tároló is vásárolható. Ez az első
emeleten elhelyezkedő lakás 58,32 nm. Az

amerikai konyhás nappalihoz csatlakozik egy
4,72 nm terasz. Ezenkívül még 2 hálószoba, für-
dő, WC és egy gardrób helyiség tartozik a lakás-
hoz, ami rendkívül praktikus. Fekvésének kö-
szönhetően a lakás rendkívül világos. A társas-
ház 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm szi-
geteléssel. Kétrétegű műanyag nyílászárók ke-
rülnek beépítésre. A fűtés egyedi gázkazánnal
történik. Energetikai minősítése ’A’. A lakás-
hoz vásárolható még garázs, melynek ára 2,5
millió Ft. A tároló 150 ezer Ft/nm áron, a gép-
kocsibeálló 500.000 Ft-ért kapható. Várható át-
adás: 2016. nyár vége. Hívjon most, mert gyor-
san elkel!
Ár: 15,6 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

11. Éljen a nyugalom szigetén, 5 percre Győr
Belvárosától, fiatalos környezetben! Pinnyéd

új építésű részén, csendes zsákutcában kerül
felépítésre ez a gyönyörű, minden igényt ki-
elégítő GARÁZSOS ikerház! Nincs közös fal,
a ház teljesen elszeparálható! A 90 nm-es ház
330 nm-es telken kerül felépítésre. Elosztása
kiváló, amerikai konyhás nappali, 3 szo -
ba+kamra! Megbízható kivitelezés, kiváló
munka! 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm-
es szigeteléssel, műanyag, hőszigetelt nyílás -
zárókkal! Energetikai besorolása: „A”. Szeret-
ne nagyobb nappalit? Kisebb vagy nagyobb
szobát? Még ez is lehetséges! A válaszfalakon,
igény esetén módosíthat! Rendezze be ízlésé-
nek megfelelően! Az ár emelt szintű fűtéskész,
de van lehetőség kulcsrakész befejezésre is! A
ház illetékmentes! Támogatott hitel, valamint
CSOK igényelhető. A hitel miatt sem kell ag-
gódnia, mi azt is elintézzük Önnek! Teljes kö-
rű, és díjmentes hitelügyintézéssel állunk ren-
delkezésére! Hívjon Bizalommal! NE MARAD-
JON LE RÓLA!
Ár: 24,4 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

12. KIADÓ! KIADÓ! Adyváros, Kodály Zoltán
utcában egy 62 nm-es, 1 nagy szoba hallos +2
szobás lakás erkéllyel, a 4. emeleten, liftes ház-
ban bútorozatlanul vagy részben bútorozva
hosszú távra kiadó. A lakás átlagos állapotú, a
szobák új lamináltlap-burkolatúak. Minden
megtalálható az utcában (gyógyszertár, boltok,
buszmegállók)! 2 havi kaucióval és 100.000
Ft/hó + rezsivel lefoglalható. 
Érd.: +36-30/376- 3718
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

www.edesotthongyor.hu

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



2016. február 12.  / + / 21

GALÉRIA BULVÁR

Nagy sikerrel rendezték meg a hétvégén a 24. Barokk Bált, a hagyományokhoz híven, idén is a Zichy-pa-
lotában. Győr egyik legkülönlegesebb rendezvényén a bálozók évről évre korhű öltözetekben mulatják
végig az éjszakát. Az est folyamán arra is volt lehetőség, hogy 17–18. századbeli táncokat is megtanulja-
nak a résztvevők. Az idei Barokk Bálra egyébként nemcsak a városból, de az ország szinte minden pont-
járól érkeztek vendégek. Mini képriport.

Egy újjáélesztett hagyomány keretében
negyedik alkalommal rendezték meg a
Győri Bencés Bált szombaton a bencés gim-
náziumban. A Bencés Nevelésért Alapít-
vány által szervezett est egyben a Czuczor
Gergely halálának 150. évfordulója alkal-
mából meghirdetett emlékév nyitó esemé-
nye is volt.

Az idei farsang utolsó szombat estéjére öregdiákok-
kal, valamint a győri bencés iskolához, szerzeteskö-
zösséghez és templomhoz kötődő győri bálozókkal
népesültek be a Czuczor Gergely Bencés Gimnázi-
um és Kollégium bálra berendezett és feldíszített
tantermei, valamint díszterme.

Az est a Szent Benedek-himnusz közös elének-
lésével kezdődött. Ezt követen a szervezők nevében
Horváth Péter, valamint Csokay Zsuzsanna köszön-
tötték a vendégeket. Elhangzott, hogy az idei far-
sangi bál egyben a Czuczor-emlékév formális meg-
nyitója, melyet a győri bencés gimnázium névadója,
Czuczor Gergely bencés szerzetes, költő, akadémi-
kus halálának 150. évfordulója, valamint a győri
Szent Ignác bencés templom felszentelésének 375.
évfordulója alkalmából hirdettek meg. Az emlékév
kiemelt programjai lesznek az öregdiák érettségi ta-
lálkozó május 21-én, valamint a Czuczor Gergely-
emléknap szeptember 1-jén.

Negyedszer rendezték meg a Gyôri Bencés Bált
Horváth Dori Tamás OSB perjel és Tóth Kons-

tantin OSB gimnáziumi igazgató a több mint há-
romszáz bálozó közt megkülönböztetett tisztelet-
tel köszöntötte az eseményen megjelent Dobai
Sándor atyát, aki 1944-ben végzett az intézmény-
ben. Horváth Dori Tamás OSB, a Szent Mór Ben-
cés Perjelség elöljárója, a bál védnöke köszöntő-
jében Rónay György Határvidéken című írását
idézve arról beszélt, hogy az emberek többnyire
életük peremvidékén élnek. Beljebb azonban óri-
ási, bejáratlan vidékek, életük térképének fehér-
foltjai találhatók. Nincs, aki felfedezze ezeket a
helyeket, az élet üteme ugyanis messze zajlik, a
peremvidéken. Horváth Dori Tamás emlékezte-
tett: sokszor így van ez velünk is… pedig kapcso-
latot kell teremteni, legalább időnként a közép-
ponttal, azzal a hellyel, ahol a forrásvizek az élet
mélyebb rétegeiből fakadnak. A perjel felhívta a
figyelmet arra, hogy a bál is lehetőséget kínál er-
re, és azt kívánta, hogy a farsang öröme emeljen
ki a hétköznapokból és a vidám, barátokkal töltött
órák, az együttlét, a beszélgetések vezessenek
ezekhez a mélyrétegekhez.

A köszöntők sorát az iskola kamarazenekara zár-
ta Vivaldi La Follia című művével. A Kelemen Áron
OSB vezette zenekar a vacsora alatt J. S. Bach és
Pachelbel műveit adta elő, Lévai Kamilla, az iskola
végzős diákja pedig könnyűzenei darabokat játszott

zongorán. Az iskola néptáncosai mezőségi néptán-
cokat mutattak be a díszteremben, majd moldvai
és rábaközi táncokat tanítottak az alagsori Rómer-
teremben tartott táncházban. 

Sokaknak a cabernet fajták, a sauvignon és a
franc jelentik az ideális vörösbor szőlőfajtát. Azok
mindenképpen így lehetnek vele, akik a múlt pén-
teken részt vettek a Borháló Cabernet-kóstolóján
az Esterházy-palotában. A helyiségeket zsúfolásig
megtöltő borkedvelők kilenc, különböző magyar
borvidékekről származó, izgalmas tételt ismerhet-
tek, illetve kóstolhattak meg. Ebben Nagy Róbert
borász, bortörténész és Sebők Adrienn, szőlész-
borász szakmérnök, üzletvezető volt a segítségük-
re. A két szakember érdekes előadásokkal színe-
sítette az estét.

Borhálós kóstoló 
az Esterházy-palotában

Bál a barokk jegyében



22 / + / 2016. február 12.

Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

FEBRUÁR 13., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Új csaj  04:20 Új csaj 
04:40 A nagy svindli  05:25 A nagy
svindli  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub  09:35 Top Shop 10:25 Ne-
velésből elégséges  10:45 Street
Kitchen  11:20 4ütem  11:50 Glee
– Sztárok leszünk!  12:55 A nagy
svindli  14:00 A nagy svindli 
15:00 Érintés  16:05 Jégrengés 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  19:15 Csúcsformában 
21:10 A következő három nap 
23:40 A dicsőség zászlaja  02:15
Totál szívás 03:15 Totál szívás 

04:15 Super Car  04:45 Babavilág
 05:10 Aktív  05:30 Egzotikus
Ázsia 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 09:30 Csoportban marad 
10:00 Csoportban marad  10:30
Én is tükörbe nézek  11:00 Babavi-
lág  11:30 Trendmánia  12:00
Psych - Dilis detektívek  13:00 Csa-
ládi Titkok  14:05 Gyilkos sorok 
15:10 Gyilkos sorok  16:15 Mada-
gaszkár  18:00 Tények 19:00 Juras-
sic Park 2. – Az elveszett világ 
21:45 Műkincsvadászok  00:10
Tiszta szerencse  02:05 Sportos
02:15 Airport '79 – Concorde 

05:00 Harmadik műszak  05:45 TV-
Shop 06:20 Will és Grace  06:45
Will és Grace  07:10 Will és Grace
 07:35 Will és Grace  08:00 Szívek
szállodája  08:55 Szívek szállodája
 09:55 Amerikai mesterszakács 
10:50 Amerikai mesterszakács 
11:50 Knight Rider  12:55 Knight
Rider  13:55 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:55 NCIS: Los An-
geles  15:50 NCIS: Los Angeles 
16:50 Csupasz pisztoly 33 1/3 – Az
utolsó merénylet  18:30 Hajsza a
végzet lándzsája után  21:00 Velem
vagy nélküled  23:00 Shannara – A
jövő krónikája  23:55 Hajsza a vég-
zet lándzsája után  02:20 Will és
Grace  02:45 Will és Grace  03:10
Harmadik műszak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Konkrét (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó (ism.)
10:25 Sporthírek (ism.) 10:30 Képúj-
ság 18:00 Üzleti negyed (ism.) 18:30
Civil kurázsi (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Creative
chef (ism.) 20:30 Kulisszák mögött
(ism.) 21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Ma-
de in Hungary (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 14., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Glee – Sztárok leszünk! 
05:00 Glee – Sztárok leszünk! 
05:40 Fókusz Plusz  06:05 Top
Shop 06:35 Kölyökklub  09:30
EgészségKalauz  10:05 Top Shop
10:55 A Muzsika TV bemutatja! 
11:25 Havazin  12:00 XXI. század –
a legendák velünk élnek  12:30 Há-
zon kívül  13:05 Új csaj  13:30 Ter-
ra Nova – Az új világ  14:30 Terra
Nova – Az új világ  15:30 Vinny, az 1
ügyű  Közben: 16.00 Hatoslottó-
sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 A szállító  19:50 Larry Crow-
ne – Tanuljunk szerelmet!  21:45
Amit még mindig tudni akarsz a szex-
ről  23:45 Portré  00:15 Ments
meg!  01:10 Ments meg!  02:05
Ments meg!  03:00 Ments meg! 

04:05 A szépség és a szörnyeteg 
04:50 Jersey lány  05:30 Egzotikus
Ázsia 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 07:50 Madagaszkár  09:25
Több mint TestŐr  09:55 A Miller
család  10:20 A Miller család 
10:45 A Miller család  11:10 Stahl
konyhája  11:40 Psych – Dilis detek-
tívek  12:40 Családi Titkok  13:45
Gyilkos sorok  14:50 Gyilkos sorok
 15:55 Beethoven 6.  Beethovent.
18:00 Tények 19:00 Madagaszkár:
Állati szerelem  19:20 Páros mellék-
hatás  21:50 Agyő, nagy Ő!  00:10
Gorillák a ködben  02:40 Sportos
02:50 A szépség és a szörnyeteg 
03:35 Gyilkossági helyszín 

05:10 Harmadik műszak  05:55 TV-
Shop 06:30 Amerikai mesterszakács
 07:15 Amerikai mesterszakács 
08:05 Szívek szállodája  09:05 Szí-
vek szállodája  10:05 A Tetovált Séf
 10:35 Will és Grace  11:05 Will
és Grace  11:35 Will és Grace 
12:05 Will és Grace  12:35 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  13:35
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:30 NCIS: Los Angeles  15:25
Kutyám, Jerry Lee 2.  17:20 Velem
vagy nélküled  19:20 Csupasz pisz-
toly 33 1/3 – Az utolsó merénylet 
21:00 Vicky Cristina Barcelona 
23:00 Kutyám, Jerry Lee 2.  00:55
A Tetovált Séf  01:25 Shameless –
Szégyentelenek  02:25 Shameless
– Szégyentelenek  03:25 Harmadik
műszak 

07:30 Civil kurázsi (ism.) 08:00 Vény
nélkül  (ism.) 08:30 Üzleti negyed
(ism.) 09:00 Konkrét (ism.) 09:15 Ma-
de in Hungary (ism.) 09:30 Hello
Győr! (ism.) 10:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 11:00 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Hello Győr! (ism.) 19:30 Konk-
rét (ism.) 20:00 Hello Győr! (ism.)
20:30 Gázfröccs (ism.) 21:00 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Konkrét (ism.) 23:00
Kép újság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 15., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen – A családi játszma  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 11:50 Fókusz Plusz 
12:20 Story Extra  12:50 Egy rém
modern család  13:10 Egy rém mo-
dern család  13:40 Éjjel-nappal Bu-
dapest  15:00 Isten áldjon, Espe-
ranza! 16:10 Szulejmán  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:25 Dr. Csont  22:25 Glades –
Tengerparti gyilkosságok  23:30
RTL Klub Híradó 00:00 Magyarul Ba-
lóval 00:40 Csont nélkül  01:40 Ha-
vazin  02:10 Alcatraz  02:50 Alcat-
raz  50 03:30 Gálvölgyi-show 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Dok-
tor D  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Magánnyo-
mozók  21:20 Riddick – A sötétség
krónikája  23:50 Ügyféllista 
00:50 Tények Este 01:35 Aktív 
02:00 Sportos 02:10 Ezo.TV 03:15
Elit egység 

05:05 Harmadik műszak  05:50 TV-
Shop 06:20 Will és Grace 06:45 Will
és Grace  07:10 Jóbarátok  07:35
Jóbarátok  08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  08:55 Szívek szállodája 
09:50 Knight Rider  10:50 Amerikai
mesterszakács 11:45 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  14:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács 18:40 Jim szerint a vi-
lág 19:05 Jim szerint a világ 19:35
Két pasi – meg egy kicsi  20:10 Két
pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 CSI: A helyszíne-
lők 22:00 CSI: A helyszínelők 22:55
A magány-nyomozó 01:20 Két pasi –
meg egy kicsi 01:50 Knight Rider 

07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Nyugdí-
jas Egyetem (ism.) 09:00 Hello Győr!
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Üzleti
negyed (ism.) 19:55 Verselj velem
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Üzleti negyed
(ism.) 20:55 Verselj velem (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét  21:55 Verselj
velem (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 22:55 Verselj ve-
lem (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 16., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Az uralkodónő  04:45 Aktív 
05:10 Csapdába csalva  05:35 Dok-
tor D  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Magánnyo-
mozók  21:20 Sherlock és Watson
 22:20 Sherlock és Watson  23:25
Franklin és Bash  00:25 Tények Es-
te 01:10 Aktív  01:40 Sportos
01:50 Ezo.TV 02:50 Fehér tenyér 

05:05 Harmadik műszak  05:50 TV-
Shop 06:20 Will és Grace 06:45 Will
és Grace  07:10 Jóbarátok  07:35
Jóbarátok  08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  08:55 Szívek szállodája 
09:50 Knight Rider  10:50 Amerikai
mesterszakács  11:45 Az indíték 
12:45 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:40 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
 15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács 18:40 Jim szerint a vi-
lág 19:05 Jim szerint a világ 19:35
Két pasi – meg egy kicsi  20:10 Két
pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 A gömb 23:50
CSI: A helyszínelők 00:50 CSI: A hely-
színelők 01:45 Két pasi – meg egy ki-
csi 02:10 Knight Rider 03:05 Az in-
díték 03:50 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 20:55
Verselj velem (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Konkrét (ism.) 21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Creative chef
(ism.) 22:55 Verselj velem (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45
Kép újság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Havazin
 12:20 Story Extra  12:50 Egy rém
modern család  13:10 Egy rém mo-
dern család  13:40 Éjjel-nappal Bu-
dapest  15:00 Isten áldjon, Espe-
ranza!  16:10 Szulejmán  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:25 A mentalista  22:25 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
22:50 RTL Klub Híradó 23:25 Magya-
rul Balóval 00:05 A Grace klinika 
01:05 Túsztárgyalók  02:00 A Mu-
zsika TV bemutatja: Mi muzsikus lel-
kek 02:25 Totál szívás 

04:25 Hazajáró 04:50 Hagyaték
05:20 Szerelmes földrajz 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Hazajáró 06:25 Világ-nézet 06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:30 Család-ba-
rát 09:05 Úton hazafelé 10:35 A vilá-
görökség kincsei 10:55 Noé barátai
11:30 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Kult+  12:50
Ízőrzők: Velem 13:25 Hazajáró 13:55
Magyar Krónika  14:25 Másfélmillió
lépés Magyarországon  15:00 Sze-
retettel Hollywoodból  15:35 Férjet
keresek  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:40 SzerencseSzom-
bat  19:40 A Dal 21:50 Kenó 
21:55 Üvegtigris 2.  23:50 A kínai
01:25 MüpArt - Michiel Borstlap Trio
02:15 Üvegtigris 2. 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:15 „Így szól az Úr!” 06:25 A sok-
színű vallás 06:40 Biblia és irodalom
06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25 Csa-
lád-barát 08:50 A világörökség kincsei
09:05 Isten kezében 09:30 Kereszt-Té-
nyek 09:40 Katolikus krónika 10:05 Re-
formátus ifjúsági műsor 10:15 Ortodox
ifjúsági műsor 10:25 Baptista ifjúsági
műsor 10:30 Református magazin
11:00 Római katolikus mise 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55Rúzs és selyem 13:25A világörök-
ség kincsei 13:45 Nászút féláron 
14:55 Élni és halni hagyni 17:00 Hogy
volt!? 18:00 Híradó 18:40 Doc Martin 
19:35 Magyarország, szeretlek! 21:00
Csak színház és más semmi 22:00Ke-
nó 22:05 Az élet ízei 00:05 Sanghaj
01:50 Élni és halni hagyni 

05:20 Szerelmes földrajz 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55
Domovina 08:25 A múlt fogságában
 09:20 Alpesi őrjárat  10:20 Csa-
lád-barát 11:40 A világörökség kin-
csei 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+  12:55 Jamie 30 perces kajái
13:30 Vendégváró Kína 14:25 Szívek
doktora  15:15 Brown atya  16:05
Tappancs, a mesterdetektív  17:00
Ridikül  18:00 Híradó 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:40 Alpesi őrjárat 
19:45 Maradj talpon!  20:45 Kék-
fény  21:45 Bosszú  22:35 Kenó 
22:40 Visegrádi négyek 23:40 Ma-
gyar Krónika  00:10 Egy lyukas dol-
lár  01:50 Az élet ízei  03:50 Aka-
dálytalanul 

05:15 Hagyaték 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25 A múlt fogságában  09:20 Al-
pesi őrjárat  10:25 Család-barát
11:40 A világörökség kincsei 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35
Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:30
Univerzum 14:30 Szívek doktora 
15:15 Brown atya  16:10 Tappancs,
a mesterdetektív  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Alpesi őrjárat  19:40 Maradj
talpon!  20:40 Önök kérték! 21:40
Laura rejtélyei  22:30 Kenó  22:35
A Nagyok  23:05 MüpArt Classic -
Álom és megvalósulás 01:20 Höl-
gyek öröme  02:15 Célpont 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 17., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:30 Az uralkodónő  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Doktor D 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Teles-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Paloma
 13:50 Walker, a texasi kopó 
14:50 Walker, a texasi kopó  15:50
Szeretned kell!  16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Magánnyomozók
 21:20 Ne szórakozz Zohannal 
23:40 Hazudj, ha tudsz!  00:45 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  01:55 Sport-
os 02:05 Ezo.TV 03:05 My Girl 2. – Az
első igazi kaland 

05:00 Harmadik műszak  05:45 TV-
Shop 06:15 Will és Grace 06:40 Will
és Grace  07:05 Jóbarátok  07:30
Jóbarátok  08:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  08:55 Szívek szállodája 
09:50 Knight Rider  10:50 Amerikai
mesterszakács  11:45 Az indíték 
12:45 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 13:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:40 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Két pasi – meg egy kicsi
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 16 utca 23:10 A magány-nyo-
mozó 01:30 Két pasi – meg egy kicsi
 02:00 Knight Rider  02:50 Az indí-
ték  03:40 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ 19:55 Ver-
selj velem 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.)
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 22:55 Verselj velem 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 19., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Megtört szívek  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 Mokka  09:25 Stahl kony-
hája  09:30 Babapercek  09:40
Teleshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50 Pa-
loma  13:50 Walker, a texasi kopó 
14:50 Walker, a texasi kopó  15:50
Szeretned kell!  16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Magánnyomozók
 21:20 A hihetetlen Hulk  23:50
Grimm 00:55 Tények Este 01:40
Aktív  02:05 Sportos 02:15 Ezo.TV
03:15 Az uralkodónő 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Creative
chef 19:55 Verselj velem (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Creative chef (ism.) 20:55 Ver-
selj velem (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét  21:55 Verselj velem (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Civil kurázsi (ism.) 22:55 Ver-
selj velem (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 18., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Brown atya  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelentés
07:25 Rondó 08:25 A múlt fogságában
 09:20 Alpesi őrjárat  10:20 Család-
barát 11:40 A világörökség kincsei
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:30 Iz-
land mozgásban 14:15 Szívek doktora
15:00 Brown atya 15:50 Tappancs,
a mesterdetektív 16:40Szerencse Hír-
adó  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi őr-
járat  19:40 Maradj talpon!  20:40
Apám, a hős 22:10 Kenó 22:15 Bo-
cuse d'Or – Az ízek forradalma 22:50
Szamba  00:30 Apám, a hős  02:00
Pannon expressz  02:25 Határtalanul
magyar 02:55 Akadálytalanul 03:25
Szellem a palackból 03:50 Hazajáró 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:45 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:50 Paloma 
13:50 Walker, a texasi kopó  14:50
Walker, a texasi kopó  15:50 Szeret-
ned kell!  16:55 Megtört szívek 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Magánnyomozók  21:20
NCIS: Los Angeles  22:25 NCIS:
Los Angeles  23:30 Felejthetetlen 
00:30 Tények Este 01:15 Aktív 
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
Az uralkodónő  03:40 Szeretned
kell! 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
19:55 Verselj velem (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 20:55 Ver-
selj velem (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét (ism.) 21:55 Verselj velem (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Kulisszák mögött (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Street
Kitchen  12:20 Story Extra  12:50
Egy rém modern család  13:10 Egy
rém modern család  13:40 Éjjel-
nappal Budapest  15:00 Isten áld-
jon, Esperanza!  16:10 Szulejmán 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:45 Barátok
közt  21:20 Castle  22:25 Volt egy-
szer két Németország  23:35 RTL
Klub Híradó 00:10 Magyarul Balóval
00:45 Homeland – A belső ellenség
 02:00 Bosszúállók  03:20 Gálvöl-
gyi-show 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Egész-
ségKalauz  12:20 Story Extra 
12:50 Egy rém modern család 
13:10 Egy rém modern család 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 Isten áldjon, Esperanza! 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:30 Éjjel-nappal Budapest
 20:45 Barátok közt  21:25 Alko-
nyat – Újhold  23:50 RTL Klub Hír-
adó 00:20 Magyarul Balóval 01:00
Piszkos csapat  02:00 Kemény mo-
torosok  02:50 Street Kitchen 
03:15 Ments meg! 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Brown atya  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ecranul
nostru 08:25 A múlt fogságában 
09:20 Alpesi őrjárat 10:20 Család-ba-
rát 11:40 A világörökség kincsei 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35 Idő-
járás-jelentés 12:40 Kult+  12:55 Ja-
mie vidéki konyhája 13:30 Elefántokkal
suttogó 14:30Szívek doktora 15:20
Brown atya 16:10Tappancs, a mester-
detektív 17:00 Ridikül 18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi őr-
járat  19:40 Maradj talpon!  20:40
Skandináv lottó sorsolás 20:50Hawaii
Five-0 21:40 Mit gondolsz, ki vagy? 
22:45 Kenó  22:50 Munkaügyek 
23:25 Világunk történelme  00:25
Azért jöttem, hogy elmondjam nektek 
02:05 A durangói vonat 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 4ütem
 12:20 Story Extra  12:50 Egy rém
modern család  13:10 Egy rém mo-
dern család  13:40 Éjjel-nappal Bu-
dapest  15:00 Isten áldjon, Espe-
ranza!  16:10 Szulejmán  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:25 Szulejmán  22:35 Házon kí-
vül  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Magyarul Balóval 00:10 Odaát 
01:10 Odaát  02:10 Totál szívás 
02:55 Ments meg! 

05:10 Szerelmes földrajz 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
P'amende 07:55 Öt kontinens 08:25 A
múlt fogságában 09:20 Alpesi őrjárat
 10:25 Család-barát 11:40 A világö-
rökség kincsei 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  13:00 Ja-
mie vidéki konyhája 13:30 Mindörökké
Gordon 14:25 Szívek doktora  15:15
Brown atya  16:05 Tappancs, a mes-
terdetektív 17:00 Ridikül 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Alpe-
si őrjárat  19:40 Maradj talpon! 
20:40 Columbo: A szuperintelligens
gyilkos csődje  21:55 Kenó  22:05
Mindenből egy van 23:05 Királyi harc
a napért 01:00 Sanghaj 02:40 Co-
lumbo: A szuperintelligens gyilkos
csődje 03:50 Szellem a palackból 

05:00 Harmadik műszak  05:45 TV-
Shop 06:15 Will és Grace  06:40 Will
és Grace 07:00Jóbarátok 07:35Jó-
barátok 08:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei
 08:55 Szívek szállodája  09:50
Knight Rider  10:50 Amerikai mester-
szakács  11:45 Az indíték  12:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők 14:40 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS: Los
Angeles  17:40 Amerikai mestersza-
kács 18:40 Jim szerint a világ 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi 21:00 Shannara – A jövő krónikája
22:00 Amerikai pite: Az egyetemen 
23:45 Két pasi – meg egy kicsi 00:15
Az indíték  01:15 Szívek szállodája 
02:10 Harmadik műszak 

05:00 Harmadik műszak  05:45 TV-
Shop 06:15 Will és Grace 06:40 Will
és Grace  07:05 Jóbarátok  07:30
Jóbarátok  07:55 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  08:50 Szívek szállodája 
09:50 Knight Rider  10:50 Amerikai
mesterszakács  11:45 Az indíték 
12:45 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 13:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:40 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Két pasi – meg egy kicsi
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Betépve 23:30 16 utca 01:35
Két pasi – meg egy kicsi 02:05 Az in-
díték  02:50 Szívek szállodája 
03:40 Harmadik műszak 

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
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kép és szöveg: pannon-víz

Az a hivatásunk, hogy vizet adjunk a la-
kosságnak. Ha valahol csőtörés van, ak-
kor útnak kell indulnunk, nem lehet hó-
ra, fagyra, ködre hivatkozni. Autóba kell
ülnünk akkor is, ha más még az udvarra
sem merészkedne ki. Ez néha kockáza-

tos. Az utakon bármi előfordulhat, a hi-
baelhárítások helyszínei sokszor veszé-
lyesek lehetnek. Lehet, hogy holnap
egy baleset miatt éppen nekünk lesz
szükségünk vérre – mondja Felker Sza-
bolcs, aki a vízmű sokszoros véradója. 

Jó látni az összetartást, a segítő-
kész munkatársakat. Egy vérado-
mánnyal a statisztikák szerint három

A tavalyi év sikerére alapozva, annak ta-
pasztalatait felhasználva, március 6-án
8 és 11 óra között rendezi meg a Győr-
Szol Zrt. az idei évi városi magbörzét a
Vásárcsarnokban. A program során a
kertbarátok kedvükre elcserélhetik a jó
termőképességű vetőmagokat, gumó-
kat, hagymákat és virágokat, ezzel
együtt kertészeti ismereteiket is bővít-
hetik.  A börzén a szervezők asztalt biz-
tosítanak a kirakodáshoz. A program jó
lehetőség az ültetni valók felfrissítésére
és a kertészeti ismeretek bővítésére. A
magbörzén kirakodni szándékozók je-
lentkezését a piacok@gyorszol.hu
e-mail címen és a 06-20/419-1006-os
telefonszámon várják a szervezők.

Korábban több magyarországi
nagyvárosban rendeztek sikeres mag-
börzét. A kertbarátok között népsze-
rűvé váló érdekes program először ta-

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és
Kivitelezési Igazgatósága felvételt hir-
det az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPI
PARKGONDOZÓ

Magbörze

valy volt Győrben. A kedvező fogadta-
tásnak köszönhetően, idén is lesz
magbörze, amelyre a cserélni szándé-
kozók mellett a kertészet iránt érdek-
lődőket is várják.

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

Jelentkezési határidő: 
2016. február 20.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osz-
tály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy
munkaugy@ gyorszol.hu. A borítékra kér-
jük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a munkakör megnevezését.

Vérüket adták a Pannon-Víz Zrt. dolgozói 
emberéletet lehet megmenteni. Életet
menteni pedig nagyszerű érzés. Kü-
lön öröm, hogy egy kis biztatás után a
fiatalok is bátran odatartják karjukat –
tette hozzá Királyné Nagy Ildikó, a
Pannon-Víz Zrt. humánpolitikai elő-
adója. A januári véradáson 64 munka-
társunk vett részt.

A véradás előtt és után kiemelten fon-
tos a folyadékfogyasztás, mely segít a vér-
adás alkalmával levett plazma pótlásában,
valamint ha megfelelő mennyiségű folya-
dék van a szervezetben, az erek teltebbek,
a véna jobban látható, gyorsabb a vérvé-
tel. Ezt a vízmű munkatársai kitűnő minő-
ségű győri csapvízből tették meg. 

Miért jó vért adni?

• Véreddel 3 ember életét mented
meg, és életet menteni igencsak jó érzés. 

• Megvizsgálnak: vérnyomás, ha e -
moglobinszint, HIV, Hepatitisz B-C,
szifilisz. 

• Csodálnak téged azok, akik tű -
iszonyra, betegségre hivatkozva nem
mernek, vagy nem tudnak vért adni. 

• A rendszeresen vért adók köré-
ben alacsonyabb a rákbetegség
aránya, mint a nem véradók körében. 

Véradóink: 2016. január 22-én:
Anghelyi Tamás, Ardeleán Eszter,

Ásó Erzsébet, Bak László, Bályi Béla,
Bedők Csaba, Bognár Zsolt, Bozsoki
József, Czvitkovicsné Szalay Rita,
Csák Róbert, Csepi László, Csiszár
János, Csizmadia Péter, Dömsödi Zol-
tán, Edelbacher Angelika, Eklics
Ádám, Erlicz Gyula, Fekete László, Fel-
ker Szabolcs, Geiszt Ferencné, Gom-
básné Boros Barbara, Gömböcz Lász-
ló, Hajba Melinda, Hajnóczki Tibor,
Hajtó László, Kapcsándi Lajos Mihály,
Kaszás Zsanett, Király Balázs, Klauz
Sándor, Klauzné Szirmai Adrienn, Ko-
vácsné Szabó Ildikó, Kozári Norbert,
Kozma Gyula, Kránitz József, László
Péter, László Tamás, Lukácsi Attila,
Markoticsné Bősze Éva, Máté László,
Mechiat Abdelhafid, Mechiat Zsu-
zsanna, Miklós Tibor, Molnár Mihály-
né, Molnár Zoltán, Muizer Ferenc,
Nagy János, Németh Gergely, Orosz
Balázs, Ötvös László, Pár Iván, Peredi
László, Pusztai Csaba, Rácz Andrea,
Raucsik Zsoltné, Ritz Ferenc, Szabó
Dávid, Szabó Tamás, Szalay Imre, Sza-
lontai László, Szűcs László, Takács
Zoltán, Tóth András, Vas István Gábor,
Vörös Attila.

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!

02. 12.—02. 18.
DELIKÁT

Sertéslapocka

Pecsenyekacsacomb

1899,-kg

399,-kg

Parmen magozott 
meggybefôtt

350 g, 625,71 Ft/kg

Házi sertészsír

879,-kg

Óvári trappista sajt

219,-db

Pecsenyekacsamáj 899 Ft/kg 
Pecsenyekacsa „A” 899 Ft/kg

Riska Séf tejföl 
25%-os, 200 g, 
595 Ft/kg

119,-db

799,-kg
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NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Bécsikapu Galéria • Anno 1992
Gyôr, Bécsi kapu tér—Király utca sarok. Ny.: h—p 9—13, 14—17, szo.: 10—12.
Tel.: 20/365-8804, Galéria: 20/409-3744, email: becsikapugaleria@gmail.com
Facebook: Képkeretezés Gyôr

Tablókészítés,
kreatív megoldások!

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 

SZOMBAT ESTI ZENÉS EST

A belépő ára vacsorával együtt: 2800 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő

Vacsoraajánlatunk:
Pataházi csirkemell, vegyes köret. Bakonyi halfilé, galuska. Sült karaj Bu-
dapest raguval, párolt rizs. Fokhagymás sertéssült, főtt buronya. Szezám-
magos csirkemellfilé, vegyes köret. Fűszeres sült csirkemell, friss salá tával.

február
20-án
18 órai

kezdettel

Kiss Clau
előadásában

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

alentin-
asárnap ! 

A zongoránál: Nyári Jenô

Február 14-én finom
ízekkel, hangulatos zenével
várjuk a párokat!

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

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

Bejárónői munkát, takarí-
tást vállalok! Tel.: 06-70/521-8282.

PLUSSZOLNA? Akár 40-50
ezer havonta vérplazma-adással Bécs-
ben! Szervezés-infó: 06-70/626-3355.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kőmű-
vesmunkák végzése ked-
vezménnyel, garanciá  val.
Tel.: 06-30/355-6991.

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló lera-
kása, tisztasági festések, homlokzat
festés és gipszkarton rendszerek ki-
vitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

Teljes körű lomtalaní-
tást vállalok. Pincéjétől a
padlásáig, akár díjmentesen elszállí-
tom. 06-20/546-1450

Lakatosmunkákat
vállalunk (kapuk, kerítések,
úszókapuk stb.) 06-70/223-7957

Lomtalanítást vállalok a
padlástól a picéig, ingyenes elszállí-
tással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

Betonfal fúrása, villanysze-
relés, villanybojler javítása, tisztítása.
06-30/375-1172

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

Villanyszerelő munkák,
átalakítás, felújítás, szerelvények, ta-
nácsok. 06-20/402-6657

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon 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, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, illetve udva-
ráról. Hívjon bizalommal! Non-stop
telefonszám: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, ga-
rázsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

EGYÉB

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

Bélyeget,képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-

vet, egyéb régiséget vásárol magángyűj-
tő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, eozinos Zsolnayt,

ezüsttárgyakat, tört és fazon
arany ékszert, régi kar- és faliórákat,

hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101
Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

MOZGÁS-
GYÓGYÁSZAT!

FIZIKAI FÁJDALMAK,
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

10+10M CSOK-hoz 1434 m2 építési
telek Győrszemere-Szőlőhegy újépí-
tésű családiházas csendes részén el-
adó. 2.99 M Ft +36-30/505-3626,
www.ingatlan.com/21619548

LAKÁSCSERE

Szigeti, 1 szobás, hálófülkés, 39 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, részben
felújított határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–75 nm-es, 2-3 szo-
bás, határozott-határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 513.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 3-4 szobás, külön-
álló mellékhelyiséggel rendelkező, ha-
tározott-határozatlan szerződéses bér-
leményre. (Hirdetésszám: 514.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses, felújított lakást cserél-
ne, 70 nm-es vagy annál nagyobb, 3-
4 szobás, határozatlan- határozott
idejű bérleményre. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 515.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne,
55–72 nm-es, 3-4 szobás, határozott-
határozatlan szerződéses bérleményre.
Sziget, Újváros, Kossuth és Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám: 516.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

Szigeti, 1 szobás, hálófülkés, 33 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 49–68 nm-es, 2-3 szobás,
liftes házban 4. emeletig lévő, meg-
vásárolható, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. Gázkonvektoros ki-
zárva. (Hirdetésszám: 517.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 48 nm-es, 1 szo-
bás, gázfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne nagyobb,
1+fél vagy 2 szobás, gáz/távfűtéses,
határozott-határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra. (Hirdetésszám: 52.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 49 nm-es,
2 szobás, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne
győri, komfortos vagy összkomfortos,
45-50 nm-es, 1+fél szobás, gáz-táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra. Újváros, Sziget, kizár-
va. (Hirdetésszám: 53.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, összkomfortos, 49 nm-
es, 2 szobás, távfűtéses, részben fel-
újított, műanyag ablakos, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 70 nm-es, 3 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses szabadhegyi la-
kásra. (Hirdetésszám: 55.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG



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 Görözdi Attiláné.
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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!

Biztosan sokan emlékeznek rá, amikor
a Gyirmót NB II-es labdarúgócsapata a
nyári felkészülési időszakban legyőzte
többek között Francesco Tottit, Maicont,
Ashley Cole-t, vagy éppen Gervinhót so-
raiban tudó AS Romát, ezzel szinte őrü-
letbe kergette az olaszok kispadján Rudi
Garcia mestert. A gárda nem sokkal ké-
sőbb döntetlent játszott a szintén Serie
A-ban szereplő Fiorentinával. 

Akkor nem csak a főpróba, de a teljes
őszi bajnoki idény is remekül sikerült Be-
ne Ferenc vezetőedző csapatának, a
Gyirmót ugyanis a tabella élén zárta a
félidényt. Most ismét egy kitűnően sike-
rült előszezonon vannak túl Simon Atti-
láék, akik legutóbb egy horvátországi
tornagyőzelemet ünnepelhettek. Az él-
vonalba igyekvő együttes Novigradban
megnyerte a hagyományos Istria Winter
Cup elnevezésű megmérettetést, ahol
horvát és szlovén első osztályú csapato-

Ismét a Gyirmót 
az elôszezon ásza

kat előzött meg, és a fináléban az NK No-
vigradot verte 3–1-re. 

A kupán több fiatal, saját nevelésű
futballista is lehetőséget kapott arra,
hogy bizonyítsa, helye van az első csa-
pat keretében, és a többiek mellett
bennük sem csalódott a szakmai stáb.
A torna legjobb játékosának Bori Gá-
bort választották, a gólkirály pedig
Völgyi Dániel lett. 

A csapat keretében történtek válto-
zások. Gyirmótra igazolt a Videotonból
Szekeres Adrián, és a Mezőkövesd házi
gólkirálya, Máté János is, valamint az
ETO-ból Dukát Péter. Végleg távozott
Hajba Tamás és Somogyi Csaba, és ta-
vasszal Mosonmagyaróváron szerepel
kölcsönben Bohner Roland.

A Gyirmót február 20-án kezdi a
bajnokságot, hazai pályán a Szeged
2011-Grosics Akadémia elleni mérkő-
zéssel.

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. február 23-án
licit útján értékesíti:
• Győr, Nagysándor József u. 11.; 2 db társas-házi lakás együtt; hrsz.:

6190/A/21 és 6190/A/22. Terület: 27 + 31 nm. Kikiáltási ár: 10.280.000 Ft.
• Győr, Apáca u. 18.; társasházi lakás; hrsz.: 6875/A/1. Terület: 78,91 nm.

Kikiáltási ár: 15.500.000 Ft.
• Győr, Rába u. 77.; 2 db társasházi lakás; hrsz.: 7604/A/4 és 7604/A/5.
Terület: 28 és 30 nm. Kikiáltási ár: 2.590.000 Ft és 2.770.000 Ft.

• Győr, Cinka P. u. 4.; 2 db társasházi lakás; hrsz.: 8741/A/3 és 8741/A/7.
Terület: 27 és 34 nm. Kikiáltási ár: 2.990.000 Ft és 3.740.000 Ft.

• Győr, Győzelem u. 19.; lakóház, udvar; hrsz.: 26287/1. Teleknagyság:
972 nm. Kikiáltási ár: 17.900.000 Ft.

• Győr, belterület; beépítetlen terület; hrsz.: 25015. Teleknagyság: 4408 nm.
Kikiáltási ár: 5.690.000 Ft.

• Győr, Töltésszer és Stromfeld u. sarok; beépítetlen terület; hrsz.:
8476/1. Teleknagyság: 817 nm. Kikiáltási ár: 21.300.000 Ft + ÁFA.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Va-gyongazdálkodási Osztályán (GyŐr,
Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten (www.gyor.hu
Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐk meg.
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szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

A győri futballszurkolók legalább any -
 nyiszor emlegetik a 60-as évek legen-
dás ETO-játékosait, mint a Verebes-
korszak aranykovácsait. Ez a csapat
megtette azt, amit máig egyetlen ma-
gyar klub sem tudott túlszárnyalni: a
Bajnokcsapatok Európa Kupájában
eljutott az elődöntőig, hogy ott meg-

mérkőzzön a kor legnagyobb csapatá-
val, az Eusebióval felálló Benficával. A
hazai és a nemzetközi sikerek ezzel
nem értek véget. Ez a csapat, kisebb
változásokkal a keretben, négy kupa-
döntőt játszott, amelyből hármat –
1965-ben, 1966-ban és 1967-ben –
meg is nyert. Olyan világhírű együtte-
seket láthattak ennek köszönhetően a
győri nézők, mint a Fiorentina, a
Sporting Braga, a Standard Liege, az
Apollon Limassol, vagy az AC Milan. 

Ötven évvel ezelőtt történt, ponto-
san 1966. október 5-én, amikor a fi-
renzei futballbarátok örökre megta-
nulták az ETO nevét. A KEK első for-
dulójában, a régi vagongyári pályán
ezen a napon küldte haza a lilákat az
ETO egy 4–2-es vereséggel, szemet
gyönyörködtető, lendületes játékkal.
Az idegenbeli 1–0-ás vereség után
így jutott tovább a Győr.

A hatvanas évek sikercsapata las-
san alakult ki, de az 1962–63-as
idényben kezdett minden tökéletesen
összeállni. Ehhez kellett egy jó edző,
aki értett a játékosok nyelvén, mert ő
maga is a legjobbak közé tartozott ko-
rábban. Hidegkuti Nándi elhitette ve-
lünk, hogy tudunk futballozni. Jöttek
a sikerek a bajnokságban, majd négy
kupadöntőből hármat nyertünk – em-
lékezett vissza a kezdetekre az ETO
olimpiai bajnoka, Keglovich László,
amikor a csapat legendái összejöttek
nosztalgiázni. A névsort a hatvanas
évek legnagyobb klubjai szívesen ol-

Legendák, akik elôtt a Fiorentina is fejet hajtott
vasták volna a saját kezdő csapatuk-
ban, ám Keglovich László, Varsányi Ti-
bor, Kiss Zoltán, Szániel János és So-
mogyi József akkoriban nem gondol-
hatott külföldi karrierre. Utóbbi mesél
egy ide kapcsolódó sztorit:

Amikor a híres európai csapatok
sztárjai sportkocsikat vezettek, mi bi-
ciklivel jártunk edzésre és meccsre,
örültünk, ha évente kétszer eljutot-
tunk Ausztriába egy-egy napra. Reg-
gel mentünk, ittunk két fröccsöt, sé-
táltunk a Mariahilfer Strassén, dél-
után elvertük az Admirát, mint szódás
a lovát, este meg hazajöttünk. Külföldi
szerződésre nem is gondolhattunk, hi-
ába fértünk volna be sok olasz vagy
angol csapat keretébe. Egyszer beíg-
értek nekünk a sikerekért egy dél-
amerikai túrát. Aztán az utolsó pillana-
tokban valaki úgy döntött, hogy az
ETO helyett az Újpest megy. Később
hallgatom a tévében nyilatkozni a pes-
tiek sztárját, hogy ő már unja azt a ho-
telt, ahol voltak, sokadszor járt már
ott. Az ördög vigye el – gondoltam
magamban, életemben egyszer volt
esélyem eljutni oda, akkor is elvették
tőlünk ezt a lehetőséget.

Itt Varsányi Tibor veszi át a szót. 
A Fiorentina elleni hazai meccs óri-

ási élmény volt, húszezer néző előtt a
régi pályán. Osztrák bíró fújt, és min-
dent megtett azért, hogy ne jussunk
tovább. Az én találatommal egyenlítet-
tünk 2–2-re az első félidőben. Érde-
kesség, hogy egy csukafejessel már
betaláltam, de a játékvezető ezt nem
adta meg. A következő szögletnél

ugyanazzal a mozdulattal fejeltem a
kapuba. Ha elvette az elsőt, hát elvet-
te, én lemásoltam. Aztán a szünet

után még Stolcz és Orbán is szerzett
gólt, de sokkal simább is lehetett vol-
na a helyzetek alapján.

Az volt a fejemben, hogy az elején
bekkelni kell. Középkezdés, én meg
azonnal sprintelek a kapunk felé véde-
kezni. Megállok, hátranézek, hát szinte
egyedül voltam a térfelünkön, akkor
Stolcz már ziccerben éppen próbálta ki-
cselezni a kapust. Na, akkor gondoltam,
hogy ebből totális támadó foci lesz már
az elején – teszi hozzá nevetve Somogyi. 

Az a Fiorentina az egyik legjobb csa-
pat volt Olaszországban. Tökéletes já-
tékosok sora alkotta a gárdát. A válo-
gatott Albertosi volt a kapus, a későbbi
Milan-csillag, a svéd Hamrin rohamoz-
ta a kapunkat. Én vele kerültem szem-
be a legtöbbször. Iszonyatosan gyors
volt, talán Gareth Bale-hez tudnám ha-
sonlítani. Nagyon észnél kellett len-

nem, de megoldottam – emlékezett
vissza a párharcokra Szániel János.

Szépen játszani azt tudtunk – ezt
már Kiss Zoltán vágja rá.  A közönség
szerette, ahogy futballoztunk. Nem tud-
tunk úgy végigmenni az utcán, hogy ne
állítsanak meg bennünket. Tudták ró-
lunk ők is, ha mi kiléptünk a nemzetközi
porondra, soha egyetlen csapat ellen
sem játszottunk alárendelt szerepet.
Nem hoztunk szégyent soha magunkra,
sem Győrre, sem a szurkolóinkra.

A Fiorentina fejet hajtott a legen-
dák előtt. A második fordulóban a por-
tugál Braga következett egy hazai
3–0-val, majd egy idegenbeli 2–0-ás
vereséggel, majd jött a végállomás, a
belga Standard Liége ellen.

A hazai győzelem után a kinti vissza-
vágó háború volt. A belgák mindent be-
vetettek a továbbjutásért, és ennek az
lett a vége, hogy futballmeccsre emlé-
keztetett legkevésbé a kilencven perc.
A török bíró kezéből kicsúszott az irá-
nyítás. Minket ütöttek-vágtak, persze
nem kellett félteni sem engem, sem a
társaimat. Mi is kiosztottunk pár po-
font. Szusza Ferit a kispadon a nézők
rugdosták, mi szó szerint harcoltunk a
pályán. Sajnos a játékvezető asszisztált
ehhez az őrülethez a Standard-nak és
továbbjuttatta őket.

Szerencsére az ETO később sem
felejtett el futballozni, és nagyon sok
szép sikert ért el ez a társaság. A játé-
kosok közül Tóth bemutatkozott a vá-
logatottban, Palotai és Orbán Tokió-
ban, Keglovich pedig Mexikóban olim-
piai bajnok lett.
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Szurkolói ankéton mutatta be új játé-
kosait a labdarúgó NB III tavaszi rajt-
jára készülő ETO FC Győr labdarú-
gócsapata. A klubnál a célok nem vál-
toztak, a másodosztályba jutna a csa-
pat, majd minél rövidebb időn belül új-
ra az élvonalban játszana.

Rendkívül nehezen kezdődött az
NB III-as szereplésünk, az ismert okok
miatt.  Gyakorlatilag új egyesületet
kellett felépítenünk. Amikor beléptünk
a szertárba, egy darab mez sem volt a
mi tulajdonunkban. Nem túlzás, hogy
az ETO nem volt igazán csábító azok
számára, akiket szerettünk volna le-
igazolni. Elsősorban az akadémisták-
ban bízhattunk, és bízunk bennük to-
vábbra is. Voltak jó meccseink, és
olyanok is, amikkel nehezen tudunk el-
számolni, de az esély továbbra is meg-
van, hogy a másodosztályba jussunk
– foglalta össze az idényből eddig el-
telt időszakot az ETO elnöke, dr.
Drucskó Zoltán.

Preszeller Tamás vezetőedző hoz-
zátette, az akadémisták a tavaszi sze-
zonban sok tapasztalatot szereztek,
így ezzel felvértezve vághatnak neki a
folytatásnak. Az új játékosok érkezé-
sénél a minőség volt elsősorban fon-
tos, és nem a mennyiség, így posztra
igazolt a csapat három labdarúgót. 

Imrik László személyében egy
Győrből elszármazott rutinos játékost
igazoltunk vissza. Ő és Lénárt Tamás

A magyar futsalválogatott Spanyolország után Uk-
rajnától is kikapott a belgrádi Európa-bajnokság
csoportküzdelmeinek második fordulójában, ezzel
elbúcsúzott a tornától. A csapatot több ezer szurko-
ló biztatta mindkét meccsén, olyan hangulatot te-
remtve, amit nagyon kevés futsalos élhet csak át
pályafutása során.

A magyar válogatott harmadszor szerepelt az Eb-n,
de eddig mind a hét mérkőzésén kikapott. A történel-
mi első siker az ukránok ellen továbbjutást ért volna,
ugyanis a négy háromcsapatos csoportból az első és
második helyezettek kerülhettek a negyeddöntőbe. 

A női kézilabda Bajnokok Ligája közép-
döntős csoportjának leginkább várt
mérkőzésén, az Audi ETO–CSM Bucu-
resti rangadón telt ház és fantasztikus
hangulat fogadta a csapatokat. Az első
perctől az utolsóig nagyon kemény vé-
dekezéssel és magabiztos támadójá-
tékkal állította megoldhatatlan feladat
elé román ellenfelét az ETO. A több
mint ötezer néző folyamatos buzdítása
mellett a Győr hatgólos győzelmet ara-
tott. A 28–22-es siker azt jelenti, hogy
Ambros Martín együttese továbbra is a
csoport élén áll, ugyanúgy 11 ponttal,
mint a soron következő ellenfél, a Bu-
ducnost Podgorica. A montenegrói
klub vasárnap vár az ETO-ra.

A zöld-fehérek lehengerlő játékáról a
meccs után Kim Rasmussen, a Buka-
rest edzője fogalmazott a legtalálóbban,
amikor azt mondta, a Győr kíméletlen
volt, és minden apró hibáért kegyetle-

Jöhet a Podgorica!

nül büntetett. Az ETO közben a Magyar
Kupa legjobb négy csapata közé jutott
a hazai, Vác elleni győzelemmel. Amb-
ros Martín pedig mint szövetségi kapi-
tány is keretet hirdetett. Huszonnyolc fő-
vel készülnek a mieink a lengyelek elleni
márciusi Európa-bajnoki selejtezőkre.
Az Audi ETO-ból Kiss Éva, Orbán Adri-
enn, Görbicz Anita, Kovacsics Anikó,
Tóth Gabriella és Hársfalvi Júlia tagja a
nemzeti csapatnak, amely március
9-én idegenben, március 13-án hazai
pályán, Érden játszik csoportmeccset a
lengyelekkel.

Ambros Martín hisz a csapat sikeré-
ben, és abban, hogy a vb-kudarc után
sikerül önbizalmat önteni a játékosokba.
Nem vagyunk varázslók, nem tudunk
egy-két hét alatt csodát tenni, a bizalom
kiépítése a fontos és hogy megváltoz-
tassuk a játékosok mentalitását –
mondta a szakvezető a válogatottról.

Dróth világklasszis lett, Tóth jó formában védett
A magyar válogatott öt találatából négyet a Rába

ETO-tól nemrég a BL-győztes Kairathoz igazolt Dróth
Zoltán szerzett, aki a szakemberek és szurkolók szerint
is világklasszissá érett. Góljait a világ összes sportcsa-
tornája napokig ismételte. Az ukránok elleni találata
pedig az Eb egyik legszebb gólja lett. A győri csapatot
Harnisch Ákos, valamint a kapus Tóth Gyula képvisel-
te az EB-n. Utóbbi az élményeit osztotta meg velünk. 

Már a kijutásról döntő mérkőzés Románia ellen
is egy olyan dolog volt, amit legalább egyszer min-
den sportolónak át kell élni. Ahogy a csapat és a
szurkolók együtt ünnepelték az utolsó másodperc-

ben szerzett gólt, az örökre felejthetetlen. Ez a tábor
kitartott mellettünk Belgrádban is. A futsalt végleg
megszerették a nézők, mi pedig köszönjük nekik
azt, amit kaptunk. A szervezők nem tudták elégszer
elmondani, hogy azért is nagyon sajnálják, hogy ki-
esett a magyar csapat, mert az igazi fergeteges le-
látói atmoszférát a mi drukkereink varázsolták oda
az arénába. 

A válogatott játékosok már a következő megmé-
rettetést várják, mégpedig a világbajnoki selejtező-
ket, ahol minden bizonnyal pályára lépnek a Rába
ETO futsalosai is.

Új játékosokkal a feljutásért

is védekező középpályás. Szabó Lu-
kács pedig bármelyik szélső támadó
pozícióban kiemelkedőre képes.
Mindhárman erősítései lehetnek csa-
patunknak – mondta az új játékosok-
ról a szakember.

Szabó Lukács betegsége miatt
nem volt ott az ankéton. Imrik Lászlót
jól ismerhetik a zöld-fehérek szurkolói.
Ő a klub saját nevelésű játékosa.

Bízom benne, hogy mint a rutino-
sabb futballisták egyike a keretben,
Weitner Ádámmal, Deli Zoltánnal, Pá-
kolicz Dáviddal vagy Szabó Zsolttal
együtt, tudunk segíteni a fiatalabbak-
nak abban, hogy az idény végén felju-
tást ünnepelhessünk – mondta a leg-
utóbb a Budaörs színeiben játszó Imrik.

Lénárt Tamás Dunaszerdahelyen is
bizonyított korábban a szlovák élvo-
nalban, de Szencen is a csapat meg-
határozó tagja volt.

Védekező középpályásként számí-
tottak rám legtöbbször. Sokat futok,
szeretem a párharcokat, és a kellő ta-
pasztalatom is megvan ahhoz, hogy
hasznára legyek a csapatnak – mutat-
kozott be a szurkolóknak Lénárt.

Preszeller Tamás bejelentette,
hogy a szakmai stábban is lesznek vál-
tozások. A vezetőedző munkáját ezen-
túl a klub egyik legendája, Szabó Ottó
is segíti, az erőnléti edzői feladatokat
pedig a Rába ETO futsalosainak mes-
tere, Jordi Illa Solé látja el.
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Huszonegyedik alkalommal válasz-
tották meg a város legjobb sportolóit,
a tavalyi teljesítmények alapján. A
győri önkormányzat és a Győri Sport-
csillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány
közös rendezvényén Borkai Zsolt pol-
gármester a 2015-ös sportév sikerei -
ről beszélt, és persze a jövőbe is te-
kintett, amely az olimpia, az EYOF, a
vizes VB és még számtalan világver-
seny miatt tartogat komoly kihíváso-
kat a sportolóknak és a szakembe-
reknek egy aránt. 

Támogatásban 2016-ban sem lesz
hiány, hiszen közel egymilliárd forintot
fordít a sportra Győr ebben az eszten-
dőben. Arra számítok, hogy klubcsa-
pataink a különböző sportágakban
hozzák az eredményeket, és női kézi-
labdázóink újra a BL legjobbjai lesz-
nek. Bízom benne, hogy minél több

versenyző képviseli Győrt az olimpián,
és lesz aki, akár még a legfényesebb
érmet is elhozhatja. Jövőre, az EYOF-
ra közel négyezer fiatal érkezik hoz-
zánk, köztük ott lesznek városunk
sportolói is, akik idén a legjobb felté-
telek között tökéletesen felkészülhet-
nek erre a megmérettetésre – mond-

Gyôri sportcsillagokat díjaztak
ta a díjátadón a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke.

A legjobb női sportolók kategóriá-
jában a kenus Takács Kincső végzett
az élen, megelőzve a síkvízi kajakos
Fazekas-Zur Krisztinát. A harmadik
helyen a maratoni szakág kiválósága,
Csay Renáta, valamint, a Győri Úszó
SE versenyzője, Jakabos Zsuzsanna
végzett. A férfiaknál Graboplast VSE
kajakosát, Kammerer Zoltánt válasz-
tották 2015 legjobbjának. 

Ez az évem teljesen zökkenőmen-
tes volt, szerencsére elkerültek a sérü-
lések, és betegség sem akadályozott.
Meg tudtam csinálni mindent, amit el-
terveztem. Egyéni teljesítményem ki-
magasló volt, hiszen az Európa Játé-
kok sikere mellett tudtam nyerni válo-
gatót egyesben, párosban és négyes-
ben is, tehát 2015 számomra univer-
zális esztendő volt. Harminc éve kaja-
kozom, hatodik olimpiámra készülök,
és azt kell, hogy mondjam, ez volt az
egyik legkiemelkedőbb évem, még
akkor is, ha világbajnoki címet nem
nyertem – összegezte az elmúlt idő-
szakot Kammerer.

A férfi sportolók között a Patent-
Győri LK sportlövője, Boros László lett
a második, míg a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a szintén kajakos Hé-
rics Dávid állhatott fel. Csapatban a
Rába ETO futsalosai megtörték az
utóbbi évekre jellemző Audi-ETO-
egyeduralmat.

Hibátlan évet tudhatunk magunk
mögött, a bajnoki címmel és a kupa-
győzelemmel sikerült visszakerülnie
az ETO-nak a hazai futsal-trónra. Jó
visszaigazolás számunkra, hogy egyre
több ember látogat ki a meccseinkre.
Bízunk benne, hogy egyszer meg tud-
juk úgy tölteni a csarnokot, mint a ké-
zilabdázók – értékelte a sikeres évet
Tóth Gyula, a Rába ETO Futsal Club
válogatott kapusa. A csapatok között
az Audi ETO-lányok kapták a máso-
dik, a CMB Cargo-UNI Győr kosárlab-
dázói pedig a harmadik legtöbb sza-
vazatot. 

A mesterek rangsorában Szaba-
dos Krisztián kenuedzőre voksoltak a
legtöbben, aki egy eddig titkos célját
is megosztotta velünk. 

Sok versenyzőm szerepelt kiválóan
a tavalyi nagy világversenyeken, ki -
emelkedtek persze a női kenusok, de
férfi kenuban is ott voltak a győriek az
utánpótlás és felnőtt világbajnokságo-

kon is. Titokban reménykedem abban,
hogy lesz olyan versenyzőm, aki kép-
viselheti a várost Rióban.

A Győri Úszó SE mestere Petrov Iván
lett a második, a futsalosok edzője Jordi
Illa Solé pedig a harmadik a szavazáson.
Az év felfedezettje díjat is két kajakos
kapta: Homonnai Luca és Mayer Keán.
Győr város ezüst emlékérmét Fügi And-
rea vehette át, aki tavaly 62 évesen tel-
jesítette az Ironman távot. A Magyar
Sportújságírók Szövetségének különdí-
ját Heidi Löke, az Audi-ETO beállója
kapta, aki a norvég válogatott tagjaként
világbajnoki címet szerzett és az All
Star-csapatba is beválasztották.

A Győr Sportjáért Életműdíjat
idén Várnagy András testnevelő ta-
nárnak, a Széchenyi-egyetem Test-

nevelési és Sportközpont korábbi ve-
zetőjének adták át.

Óriási meglepetés volt ez számom-
ra, hiszen az utolsó pillanatig titokban
tartották, hogy én leszek a díjazott. Kuti
József barátom hívott, hogy minden-
képpen jöjjek. Ha ezt tudom, nyakken-
dőt is veszek – mondta mosolyogva a
humoráról is jól ismert testnevelő.

Amikor tizenhét éve elkezdődött
ennek az elismerésnek a története,
csodálva néztem, ahogy Fürst János
vagy Lengyel Pál kimennek a pódium-
ra. Azokat az embereket láttam, akik a
város sportjának meghatározó egyé-
niségei voltak akkor, amikor én ezt a
hivatást elkezdtem. Köszönöm szé-
pen, hogy ide kerülhettem – tette hoz-
zá a 73 éves díjazott.

Mivel olimpiai évben vagyunk, az el-
ismeréseket ezúttal a várost az ötkari-
kás játékokon korábban képviselő spor-
tolók adták át, így a jelen legjobbjai Bor-
kai Zsolttól, Keglovich Lászlótól, Palotai
Károlytól, Joós Istvántól, Hoffmann
Beá tától, Pigniczki Krisztinától, Földing-
né Nagy Judittól, Petráhn Barbarától és
Tóvári Pétertől vehették át a díjakat. 
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Edzés előtt közvetlenül nem érde-
mes az emésztés számára nagy kihívást
jelentő ételt fogyasztani, legyen szó bár-
milyen ételről, italról, ami nehezen ürül
ki a gyomorból. Sportolni nem tudunk
teljes erőbedobással, ha emésztetlen
étel van a gyomrunkban. Természete-
sen minden embernek más és más a
tápanyagfelszívó képessége pl. egy ba-
nán megemésztése valakinek 10-20
perc, néhányunknak erre több idő kell.

Nem mindegy az sem, hogy zsíros,
olajos, szénhidrátos vagy éppen fehérjé-
ben gazdag ételt eszünk edzés előtt. A
zsírok lebontásához sok idő kell pl. olajos
hal esetén akár 8 óra, míg egy banán 15–
30 perc alatt emésztődik átlagosan.
Ezért jobb választás a banán pl. edzés
előtt 30–60 perccel, továbbá törekedni
kell a napi többszöri kisebb étkezésre.

Edzésünktől és teljesítményünktől
függetlenül, érdemes szénsavmentes vi-
zet fogyasztani, továbbá nagyobb álló-
képességi edzés közben (90–120 perc)
szénhidrát-, sótartalmú izotóniás italt
kell magunkhoz venni. A sokaknak jól
bevált szőlőcukrot, 20 percenként érde-
mes bevinni. Erősítő edzések közben ja-
vasolt az izmok tápanyagellátásáról is
gondoskodni! Itt BCAA és L-glutamin
tartalmú italok fogyasztása célravezető

Különleges eseménynek, az egyre nép-
szerűbb Variálható 3D Sportlétra látvá-
nyos bemutatójának adott otthont a
Széchenyi István Egyetem Apáczai Ka-
rának tornacsarnoka. A konferencián
olyan amatőr és profi sportolók, szak-
emberek, valamint óvodások és iskolá-
sok vettek részt, akik hosszabb ideje
használják ezt az eszközt. 

A sportlétra bevált az egyéni és csa-
patsportok edzésein is. A legkisebbe-
ken kívül a Nemzeti Kézilabda Akadé-
mia, a szombathelyi kosárlabdázók, és
az ETO U14-es focicsapata is használja
az új módszereket. Az egyéni sportágak
képviselői közül pedig Bogyó Tamás is-
mert teniszedző is bemutatót tartott. 

A konferencián a Magyar Diáksport
Szövetség munkatársa, Boronyai Zol-
tán is beszámolt az eddigi tapasztala-
tokról, és arról, hogy a jövőben hogyan
kaphat még nagyobb szerepet a fiata-
lok képzésében ez az újdonság. 

A sportlétra nem csak egy eszköz.
A hozzá kapcsolódó módszerek alter-
natívát kínálnak az oktatásban, és
nem csak a testnevelésben. Hiszünk
abban, hogy a gyermekek készség-
és képességfejlesztése holisztikus

Fokról fokra
a sportlétrával

szemlélet alapján a legteljesebb. Az
érzelmi, testi, értelmi nevelést együt-
tesen oldjuk meg. A sportlétra az ovi-
soktól egészen a profikig, valamint a
fogyatékkal élőkig bezárólag, bárki-
nek segíthet abban, hogy képességeit
fejlessze – mondta az eszköz egyik
megalkotója, Kertész Tamás. 

Táplálkozási tanácsok edzéshez
az ún. katabolizmus (izomleépülés)
meggátolása céljából.

Edzés után elsődleges a folyadék-
pótlás, majd ezután a lemerült szénhid-
rátraktárak újratöltése és a regeneráció
biztosítása. Vagyis törekedni kell a táp-
anyag- és vitamindús menü elfogyasz-
tására (makronutriensek). Ilyenkor nem
csak a szénhidrátra, hanem az értékes
fehérjére és némi zsírra is nagy szüksé-
ge van a szervezetnek. Nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni a mikronutriensek
szerepét sem, vagyis a vitaminban és

ásványi anyagokban gazdag zöldségek,
gyümölcsök, olajos magok (pl. mandu-
la, kesudió stb.) bevitelét.

Nagy Richárd személyi edző
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KOS 
Nagyon izgalmas, eseményekkel teli
hét vár Önökre, szinte már várták is ezt. Most in-
tézkedhetnek, ami nem áll messze az Önök ter-
mészetétől.  

BIKA 
Egy kicsit meg kell állniuk a héten,
most nem sok mindent tudnak tenni céljaik érde-
kében. Ha feleslegesen idegeskednek, az sem viszi
előbbre sajnos ügyeiket. Inkább használják gon-
dolkozásra, rendszerezésre ezt az időszakot. 

IKREK 
Ez az összegzések hete az Önök számá-
ra, gondolják végig, milyen eredményeket értek el
az utóbbi időben, ne legyenek most elégedetlenek
magukkal. Értékeljék önmagukat is. 

RÁK 
Kicsit lazább hét vár Önökre, szerencsé-
re jól be is tudják osztani most idejüket. Jut lehe-
tőségük a pihenésre is, és feladataikra is. Enged-
jék el, ami már nem kell az életükbe. 

OROSZLÁN.
Nagyon pörgős hét elé néznek, annyi
dolguk lesz, szükségük lesz egy jó időbeosztásra.
Különben összecsapnak a fejük felett a hullámok.
Legyenek vidámak, a humor most segít.  

SZŰZ 
Koncentráljanak a héten párjukra, pár-
kapcsolatukra, meg is lesz a pozitív eredménye
ennek. Ha nincs párjuk, most tudnak lépéseket
tenni ez ügyben, az is lehet, hogy csak nem vet-
ték észre, aki már ott van közelükben. 

MÉRLEG 
Engedjék meg maguknak a pihenést, a
lazítást, ne keressenek felesleges feladatokat a hé-
ten. Ilyennek is lenni kell, pótolják be, amire ed-
dig nem volt idejük. Olvassanak, menjenek szín-
házba, legyenek többet párjukkal.  

SKORPIÓ
Kissé feszült hangulatban vannak a hé-
ten, ne engedjék, hogy ez eluralkodjon Önök illet-
ve kapcsolatuk felett. Ez csak megnehezíti éle -
tüket, ha nem vigyáznak. Inkább sportoljanak, áll-
janak meg, gondolkozzanak. 

NYILAS 
Figyeljenek most párjukra, nagyon is át-
látja az Önök helyzetét. Kérjék ki a tanácsát, segí-
teni tud objektív véleménnyel. Munkahelyükön
sok irigyük lett hirtelen.  

BAK 
A héten párkapcsolatuk kerül a közép-
pontba, nem mehetnek el már a problémák mel-
lett. Mindent beszéljenek meg párjukkal, hogy
helyreálljon a béke életükben.   

VÍZÖNTŐ 
Nagyon figyeljenek magukra, lelkükre a
héten. Ez nem tartozik a legnyugodtabb idősza-
kok közé, nagyon vigyázzanak, hogy ne „robban-
janak” azonnal mindentől.  

HALAK 
Lassítsanak a héten, ne kapkodjanak el
semmit sem. Gondolják át, mit is szeretnének való-
jában, készítsenek erről tervet. Még nem tudnak lé-
péseket tenni konkrétan, ezzel ne is foglalkozzanak. 

Mit ígérnek a csillagok?


