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A győri Iván Jánosné a napok-
ban ünnepelte 102. születésnap-
ját. Szerinte a család és a mun-
ka a hosszú élet titka.

Iván Jánosné 1914. február 19-én
született, a különleges évforduló alkal-
mából az ünnepeltet a győri önkor-
mányzat nevében dr. Dézsi Csaba
András, a terület önkormányzati kép-
viselője köszöntötte fel, aki azt tuda-
kolta a születésnapostól, hogy mi a
hosszú élet titka.

„Sokat kell dolgozni, mindig aktív-
nak kell lenni” – válaszolta Erzsi néni,
aki életéről is szívesen mesélt. „Na-
gyon jó szívvel gondolok vissza a gyer-
mekkoromra, mert szerető, összetar-
tó családban nőhettem fel, ahol nyol-
can voltunk testvérek. Kislány korom
óta dolgoztam, mert édesapám pék

Boldog 102. születésnapot!
volt, és pékárut hordtam ki, de lovakat
is hajtottam, és más napszámos fel-
adatokat is elvégeztem. Amire nem
szívesen emlékszem, az a második vi-
lágháború. Pesten éltünk, és ahogy
feljöttünk az óvóhelyről, már mehet-
tünk is vissza. Nem szeretnék még
egy világháborút megélni.” 

Erzsi néni 1962 óta lakik Nádorvá-
rosban, ahol nagyon szeret élni. Két lá-
nya, két unokája és hat dédunokája van,
akiktől ugyanazt a szeretetet és gondos-
kodást kapja vissza, amit ő adott a csa-
ládnak. „Mivel régebben egész nap dol-
goztam, éjjel főztem, éjjel mostam. Elő-
fordult, hogy a lányom hozta a sámlit, és
mellém ült. Mondtam neki, hogy feküd-
jön vissza, de azt válaszolta: Maradok,
hogy ne légy egyedül.” 

Kérdésünkre dr. Dézsi Csaba And-
rás elmondta, a város kiemelt figyel-
met fordít a szépkorúakra, és fontos-
nak tartja azt is, hogy az ilyen jeles ün-
nepeken az önkormányzat is kifejezze,
értékként, a közösség jó példával elöl
járó tagjaként tekint rájuk.  „Amit meg
lehet tanulni tőlük, az a mértékletes-
ség, a bölcsesség, az életfelfogás és
az aktivitás, hiszen – ahogy Erzsi néni
példája is mutatja – gyakran ez a hosz-
szú élet titka.” A képviselő további jó
egészséget kívánt az ünnepeltnek, és
azt, hogy még sokszor köszönthesse
fel a születésnapján. 

Az utolsó simításokat végzik a
győri Városháza dísztermének
felújításán.

Ma már látható a díszterem székso-
rainak új elrendezése, amely csak a
felújítás előtti állapotokhoz képest új,
hiszen azt eredetileg is ebben a tájo-
lásban tervezték. A napokban helyük-
re kerültek a bútorok, amelyek az ab-
laksor elé kerülő pulpitus irányába
néznek. 

Az átépítésről a munkák kezdetén
Borkai Zsolt polgármester úgy nyilat-
kozott, „Visszatérünk a hagyományok-
hoz, és visszaállítjuk a díszterem ere-
deti ülésrendjét úgy, ahogy az építők
azt annak idején megálmodták.” Feb-
ruár 5-i lapszámunkban Fekete Dávid
alpolgármester kalauzolásával mutat-
tuk be az elkészülő terem főbb sajá-
tosságait. Már akkor látható volt a
díszterem új színvilága, amely valójá-
ban az eredeti hangulatát idézi, és
amely a világos színek révén szinte ki-

Díszterem:
Már a széksorok is 
a helyükre kerültek

tágítja a teret. A csillárokat műhely-
ben restaurálták, érdekességük, hogy
leereszthetőek lesznek. Többek között
kiépült a klimatizálás, megújultak a
karzatok, a technika is modernizáló-
dott.

Az elmúlt napokban a széksorok is
a helyükre kerültek. Ez azért is fontos
momentuma a felújításnak, mert a bú-
torok tájolása nem a felújítás előtti,
hosszanti elrendezést tükrözi, hanem
az eredeti berendezésének megfelelő-
en változik meg, és ehhez igazodva ke-
rül a pulpitus az ablaksor elé, amelyet
az eredeti másaként készítettek el. 

A széksorok behelyezésével most
már valóban a végéhez közeledik a
felújítás. Mint ismeretes, a győri köz-
gyűlés a munkálatok miatt a Város-
háza Zechmeister Termébe költözött
– a lapunk megjelenésével egy idő-
ben zajló februári ülést is ott tartják
–, de a március 15-i ünnepi díszköz-
gyűlés helyszíne már a megújult
díszterem lesz.

A költségvetés tárgyalása mellett többek
között személyi kérdésekről is dönt la-
punk megjelenésének napján, pénteken
a győri önkormányzat közgyűlése. A Győ-
ri Nemzeti Színház igazgatóját ötévente
választják, a soron lévő pályázati kiírásra
pedig mindössze egy jelentkezés érke-
zett: a jelenlegi igazgató, Forgács Péter
nyújtotta be pályázatát, melyet a közgyű-
lés nagy valószínűséggel el is fogad.

A közgyűlési előterjesztésből kiderül,
pályája során Forgács Péter több mint
félszáz színházi, filmes és televíziós da-
rabban alakított prózai énekes szerepe-
ket, rendezőként sikerrel vitt színre tucat-
nyi színpadi művet. 2002-től a győri tár-
sulat művésze. 2007–2008 júniusáig
megbízott igazgatóként vezette a színhá-
zat, majd 2011-től újra igazgatóként áll
a társulat élén.

A szakmai bizottság összefoglaló ér-
tékelésében azt írja: Forgács Péter pályá-

Új vezetôket választ a közgyûlés
zata a színház művészeti arculata, a tár-
sulatépítés, az intézményszervezés, a
marketingtevékenység és a közönség-
kapcsolatok építésének koncepciója te-
kintetében egyaránt megalapozott, hite-
lesség jellemzi. Eddigi tevékenysége ga-
ranciát jelent az intézmény „nemzeti” mi-
nősítésének, a győri prózai és zenés szín-
játszás hagyományainak, a közönség bi-
zalmának, a hazai színművészeti életben
betöltött szerepének megőrzésére.

Új ügyvezetőt választanak a Mobilis In-
teraktív Kiállítási Központ élére is, Szilasi
Péter Tamást – ha a közgyűlés megsza-
vazza – dr. Dőry Tibor, a Széchenyi István
Egyetem munkatársa váltja a poszton. Fel-
adata lesz többek között a természettudo-
mányok népszerűsítése, a műszaki irányú
érdeklődés fokozása és a fiatalok kreatív
pályaorientációja a hiányszakmák irányá-
ba, az informális, élményszerzésre alapo-
zott oktatás eszközrendszere útján.
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Több mint száz év Győrhöz kötődő
olimpikonjainak érmeit, emléktárgyait
mutatja be 1912-től napjainkig az a ki-
állítás, amely a Dr. Kovács Pál Városi
Könyvtár és Közösségi Tér épületé-
ben nyílt meg. Az egyedülálló tárlaton
16 sportág 80 sportolójának és 23
sportszakemberének relikviái jelen-
nek meg. 

Borkai Zsolt polgármester, a MOB
elnöke, Szöul olimpiai bajnoka kiemel-
te, a kiállítás létrehozása egy széles
körű összefogás eredménye, amihez
a felajánlók több mint 600 tárggyal já-
rultak hozzá. 

Köszönet érte, hiszen olimpikonja-
ink megteremtették a lehetőségét,
hogy a nagyközönség számára is
megismerhetővé válnak ezek az erek-
lyék. Büszkeséggel tölt el, hogy ma-
gam is gyarapíthattam a tárlatot, és
mostantól kezdve, ha valaki az arany-
érmem felől érdeklődik, mondhatom

neki, hogy a győri olimpiatörténeti ki-
állítás részeként megtekintheti.

Nem Borkai Zsolté az egyetlen
aranyérem a kiállításon, Palotai Károly
1964-es, különleges történetű medál-
ja is megtekinthető a vitrinek egyiké-
ben.   

A tokiói olimpiát játékosként nyer-
tem meg, aztán később már nem az
elsőség volt a fontos, hanem az, hogy
játékvezetőként ott lehetek, és az or-
szágot képviselhetem. Érdekesség,
hogy 1964-ben minden meccsen ott
voltam a pályán, kivéve e döntőt, így
az aranyérmet sem kaptam meg, hi-
szen az csak az utolsó mérkőzés játé-
kosainak járt. Aztán persze rájöttek,
hogy ez butaság, és változtattak a sza-
bályon, később hozzám is eljutott a to-
kiói arany. Ezt most már bárki láthatja.

Gyôriek az olimpiákon — kiállítás több száz emléktárggyal
Keglovich László, Palotai Károly-

hoz és Orbán Árpádhoz hasonlóan, az
ETO futballistája volt, amikor győzel-
met ünnepelhetett, igaz, ő nem Tokió-
ban, hanem négy évvel később Mexi-
kóban.

Jó érzés látni, hogy ennyien va-
gyunk győriek, akiknek szorosan köze
van az olimpiai játékokhoz. Számomra
rögös út vezetett a győzelemig, mert
az 1960-as olimpiára sérülés miatt
nem jutottam ki, az 1964-es csapatba
pedig csatárként a finisben nem kerül-
tem be. Mexikóban már védőként sze-
repeltem, nem is rossz teljesítmény-
nyel. Megdolgoztunk azért az arany-
éremért.

Joós István hajója és lapátja is lát-
ható a tárlaton. A győri kajakost, aki
1980-ban lett második a nyári játéko-
kon, óriási meglepetés érte a megnyi-
tón.

A moszkvait sokan csonka olimpia -
ként emlegetik. A mi sportágunkban
biztosan nem volt az, hiszen kajak-ke-
nuban pont azok az országok voltak

akkor is a legerősebbek, akik jelen vol-
tak a versenyen. Sokat kaptam ettől a
kiállítástól. Itt láttam a harminchat év-
vel ezelőtti döntőnk televíziós felvéte-
lét először életemben. Soha nem talál-
tam ezt a filmet, pedig sokáig keres-
tem, kutattam. Felemelő érzés volt lát-
ni, ahogy evezünk és felállunk a dobo-
góra.

Iváncsik Mihály, az ETO világklasz-
szis szélsője a magyar kézilabda-válo-
gatottal ott volt az 1988-as szöuli és
az 1992-es barcelonai játékokon is.

Én aláírtam egy papírt arról, hogy
az ereklyéimet örökre a múzeumra bí-
zom, így mindig a kiállítás anyagát
gazdagítja. Ezeket az emlékeket min-
denkinek látnia kell, akit érdekel a
sport. Mostantól nem otthon muta-
tom meg az ismerősöknek, barátok-
nak ezeket a dolgokat, hanem eljövök
velük ide, a többi olimpikon tárgyai kö-
zé.

Pigniczki Krisztina, az ETO kézilab-
dázója 2000-ben, Sydneyben a máso-
dik helyen végzett a válogatottal.

Csalódottak voltunk rögtön a döntő
után, hiszen már a nyakunkban éreztük
az aranyérmet, amit végül nem mi
nyertünk. Ennyi év távlatából már óriá-
si eredményként élem meg a második
helyet, és életem egyik legszebb élmé-
nye az olimpia. Az ezüstérmemtől ne-
héz szívvel váltam meg, de már látom,

érzem, hogy jó helyre került. Megtisz-
telő, hogy ennyi olimpikon, bajnok em-
léktárgyai között ott lehet az én egyik
legféltettebb kincsem is.

Sok olimpiai emlék gazdagítja a ki-
állítás anyagát Petrahn Barbarától. A
Győri Dózsa atlétája 2000-ben és
2008-ban is résztvevője volt az ötkari-
kás játékoknak.

Bennem volt a félsz, pontosabban
anyukámban, hogy mi lesz a sorsa az
olimpiai ereklyéimnek. Ő féltve és
büszkén őrizte ezeket, de tudom, hogy
itt a legjobb helyen vannak. Jó ügyet
szolgálnak, és talán lesznek olyanok,
akik ennek a kiállításnak is köszönhe-
tően, kapnak kedvet a sporthoz.

A Győriek az olimpiákon kiállítás
hétköznapokon 13 és 18 óra között lá-
togatható.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Fórum a szakképzési hozzájárulás elszámo-
lását érintő jogszabályváltozásokról! Március 2.

Újra vendég dr. Sütő Enikő
Témák: Megjelenés, stílus, kommunikáció,

fellépés, nőiesség. Március 2.

Az értékeléstől a fejlesztésig –
1 napos vezetőképzés. Még lehet jelentkezni!
Március 3.

Kunszigeti vállalkozói fórum
Hatályos adójogszabályok, CSOK, 
pályázati lehetőségek. Március 3.

Nőnap a kamarában március 8.

Hogyan készüljünk fel a Katasztrófavé-
delem helyszíni ellenőrzésére? Március 10.

Győzze meg partnereit Prezivel!
Jelentkezzen a kamarai képzésre! Március 11.

Polgármesteri fórum Borkai Zsolttal
Március 17.

MS Office 2013 képzés indul Győrben
és Mosonmagyaróváron! Március 18.

A friss online kamarai lap olvasható
a www.issuu.com/kisalfoldigazdasag
címen, vásárlási szokásokról, 
panaszokról, fogyasztóvédelemről.

szerző: mti
fotó: mti/soós lajos

A tulajdonjog koncepciójá-
nak változásáról, fejlődésé-
ről beszélt Darák Péter, a
Kúria elnöke a Széchenyi
István Egyetem által szer-
vezett nemzetközi konfe-
rencián, kedden Győrben. 

Darák Péter angol nyelvű előadá-
sában elmondta, hogy a tulaj-
donjog fogalma a polgári forra-

dalmak idő-
s z a k á b a n
ö s s z e k a p -
csolódott a
s z a b a d s á g
é r z e t é v e l :
úgy vált a fo-
galom a sza-
badság elő-
feltételévé,
hogy a polgá-
roknak lehes-
sen szabad tulajdonuk. A 19. és
a 20. században, a modern kapi-
talista világban a fogalom össze-
tett eszközrendszerré alakult át,
és moduláris felépítése fellazult. 

Hozzátette: az amerikai realis-
ta iskola arról beszél, hogy „jo-
gok kötelékévé vált a tulajdon-
jog", mert már nem arról beszé-
lünk, hogy egyvalaki rendelkezik
a főhatalommal, hiszen a viszony-

A Kúria elnöke a tulajdonjog
fejlôdésérôl beszélt Gyôrben

rendszerek összetetté váltak. Pél-
daként hozta fel egy frekvencia
tulajdonlását vagy a közös tulaj-
donnak az eseteit. 

Utalt a strasbourgi emberi jo-
gi bíróság gyakorlatára is, amikor
az úgynevezett jogos várakozá-
sokat is tulajdoni erővel ruházza
fel. Hozzátette: nem mindegy,
hogy valaki, mondjuk, húszezer
forintot ígér vagy meghatározott
munkaviszony után nyugdíjba
mehet; az előbbi ígéret, az utóbbi
legitim várakozás. 

Az MTI érdeklődésére a Kúria
elnöke elmondta, hogy a jogos
várakozás tulajdonjogként keze-
lése Magyarországon lassan ala-
kul ki, de néhány eset már van
annak alkalmazására. Példaként
említette, hogy a Kúria egy euró-
pai uniós támogatási igény elbí-
rálásánál hozott már olyan ítéle-
tet, amelyben megtalálható ez a
fogalom, és néhány eljárásban is

tárgyalják már ezt a kérdéskört.
A fogalom bevezetésével újabb
megközelítések, kérdések is
meg fognak jelenni a tulajdonjog-
ban, de álláspontja szerint,
ahogy egyre közelebb kerülünk
gazdaságilag a nyugat-európai
nívóhoz, úgy fognak utat törni
maguknak az új megoldások a
jogrendszerünkben. 

Számtalan kérdést vet fel pél-
dául a pénzügyi piac – mondta a
főbíró. Úgy fogalmazott, a
Quaestor esetében például a tu-

lajdonjoggal kapcsolatban felve-
tődik a kérdés, hogy bizonyos ér-
tékpapírok a betétesek tulajdo-
nába kerültek vagy sem, és ilyen
értelemben az igények elbírálása
történhet-e tulajdonjogi alapon.
Darák Péter reményei szerint
ezekre a kérdésekre az igazság-
szolgáltatás választ fog adni. 

A Winter Seminar című nem-
zetközi konferenciát 2008 óta
szervezi meg minden évben a
Széchenyi István Egyetem, az
idén a demokrácia költségeivel
kapcsolatos jogi és társadalmi
kérdésekre keresik a választ a
résztvevők. A programra ezúttal
Albániából, Csehországból, Hor-
vátországból, Lengyelországból,
Olaszországból, Oroszországból,
Szerbiából, Szlovákiából, Szlové-
niából és Ukrajnából érkeztek
egyetemi hallgatók és kutatók.

Ahogy közelebb kerülünk
gazdaságilag Nyugat-
Európához, úgy törnek
utat maguknak 
az új megoldások 
a jogrendszerünkben.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter + látványkép

Akár a vízsugarak között, egy
teraszon üldögélve is megcso-
dálhatjuk majd a páratlan lát-
ványt, amit a Megyeház téri
szökőkút fog nyújtani a tavaszi
felújítást követően.

„Az 1970-es években épült szökőku-
tat részlegesen ugyan 1999-ben és
2009-ben is felújították, de átfogó re-
konstrukció híján a berendezések
mostanra elavultak, gyakori a meghi-
básodás, az üzemeltetés költséges” –
fogalmazott Radnóti Ákos városüze-
meltetésért felelős alpolgármester,
aki hozzátette, az önkormányzat szán-
déka, hogy a központi helyen elhelyez-
kedő szökőkút a győrieknek és a tu-
ristáknak is igazi látványosság legyen,
mindemellett pedig üzemeltetés
szempontjából is megfeleljen a kor kö-
vetelményeinek, és gazdaságossá vál-
jon. Kiemelte, a szökőkút felújítása
egy folyamat része, amelynek során a
nem megfelelő állapotú köztéri alkotá-
sokat, látványosságokat, emlékhelye-
ket teszi rendbe a város. 

„A megújuló szökőkút nem csak
különleges látványossága lesz a vá-
rosközpontnak, de az eddig is talál-
kozási pontként szolgáló terület az új
utcabútorokkal, a Megyeház teret a
buszmegállóval összekötő, vízsugár
övezte új híddal és számos látvány -
elemmel valóban egy pezsgő életű
közösségi térré változhat” – fejtette
ki Fekete Dávid alpolgármester, a te-
rület önkormányzati képviselője.
Hangsúlyozta, nagyjából két hónap
múlva vehetik birtokba a győriek és

a városunkba látogatók a teljesen
megújult közteret.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója elmondta, a meglé-
vő vasbeton szerkezetű medence új
burkolatot kap, esztétikus, modern
külsővel gazdagodik az egész szökő-
kút. A munkálatok egyik legfonto-
sabb és a szerkezeti változtatások
leglátványosabb eleme a vízmeden-
cék fölé kerülő látványterasz kialakí-
tása. Ez a több mint tíztonnás acél-
szerkezet a volt megyeháza Szent Ist-
ván útra néző falához közel épül meg,
és a mellvédfal átvágásával összekö-
ti a buszmegállót a Megyeház térrel.
A teraszon pihenőpadokat helyeznek
el, korlátja színes LED-világítást kap.
Az ott tartózkodók testközelből

szemlélhetik a vízsugarak játékát,
melyek a híd fölött is átívelnek majd.

A medencékben megvilágított víz-
képek teszik teljessé a látványt. A köz-
ponti vízsugár 7,6 méter magasra szö-
kik, a szélső vízképek négyméteresek
lesznek. A központi sugár mögött egy
hat méter magasságú íves vízkép lát-
ható majd, míg a kismedencében elhe-
lyezett vízkép öt méterre emelkedik. A
medenceterasz két oldalán elhelyezett
vízképek négyméteres magassággal
lőnek egymással szembe, a két alsó
medencébe. A vízképeket víz alatti
RGB LED-es lámpatestek világítják
meg. A megújuló szökőkút másik kü-
lönlegessége a zenét lekövető vízjáték.
A medence mellett két kandeláberen
helyeznek el hangszórókat, így lehető-

ség lesz arra is, hogy a vezérlő az előre
meghatározott zeneszámok ritmusára
jelenítse meg a vízjátékot, így a ritmus-
sal összhangban mozgó vízsugarakat
láthatnak a nézelődők. 

A létesítmény lelke a korszerű gé-
pészeti rendszer, a szökőkút víztakaré-
kos, visszakeringetős rendszerű vízgé-
pészeti berendezéssel működik majd.
Lényege, hogy a vízkép létrehozásá-
hoz szükséges nyomást és vízáram-
lást a medencében tárolt víz zárt rend-
szerű, szivattyús visszaforgatásával ál-
lítják elő, nem az ivóvízhálózat nyomá-
sának és vízhozamának felhasználá-
sával. A jól karbantartott, megfelelő
szűrő és vegyszeradagoló berende-
zéssel ellátott modern szökőkút akár
hónapokig is működhet egyetlen töl-
tésnyi vízzel úgy, hogy a medence tel-
jes víztartalmát akár óránként több-
ször is visszaforgatják.

A medence vízszintjét szondaegy-
ség és az általa vezérelt automatikus
feltöltő rendszer kontrollálja, a túltöl-
tődést és a víz leengedését lehetővé
tevő túlfolyó és leeresztő szerelvények
a felesleges vizet a csatornahálózatba
juttatják. A berendezések indítása, le-
állítása távirányítással programozha-
tó. A medence mellett lévő villanyosz-
lopra szélérzékelő berendezést he-
lyeznek el, melynek jeleire a szökőkút
vízoszlopmagassága automatikusan
változik. A szökőkút környezete is
megszépül, a medence térszintjére vi-
lágítótesteket helyeznek, a zöldterü-
letre gyepszőnyeg kerül, a létesítmény
közelében köztéri bútorokat helyez-
nek ki. A mintegy 70 millió forint érté-
kű beruházás kivitelezése a napokban
kezdődik és várhatóan április máso-
dik felében fejeződik be.

Különleges látványosság lesz a szökôkút 
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Az élet igazolja azt a gazdaság-
politikát, amelyre a kormányt
biztattuk – mondta dr. Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke a Nyugat-
dunántúli Kereskedelmi és Ipar-
kamarák Szövetségének gazda-
sági évnyitóján, melyet múlt hé-
ten tartottak Győrben. A nagy-
szabású eseményen dr. Palko-
vics László oktatási államtitkár
is részt vett.

A rendezvényt Mihalicz Antal, a me-
gyei iparkamara elnöke nyitotta meg.
Köszöntőjében elmondta, a résztve-
vők nagy száma is jelzi, jól dolgoztak
az előző évben. Idén is folytatják a
megkezdett munkát, a cél pedig to-
vábbra is az ország élén járni.

A nagyszabású eseményen dr.
Palkovics László oktatási államtitkár
is részt vett, s előadásának kezdetén
leszögezte: az oktatás, legyen az
bármelyik szintje, nem magáért van,
hanem azért, hogy az oktatók olyan
tudást adjanak át a hallgatóknak,
amivel azok boldogulni tudnak a
munkaerőpiacon. Ez volt az egyik
legfontosabb alapelv a felsőoktatási
stratégia kidolgozásakor. Hangsú-
lyozta, az európai uniós átlaghoz ké-
pest a magyar gazdaságban a felső-
fokú végzettséggel rendelkezőkre
való igény növekedni fog a követke-
ző években az ipar technológiai át-
alakulása miatt, de emellett a szak-
képzett munkaerő emelkedése is
ugyanilyen fontos cél. Aláhúzta: mi-
nőségi követelményeket kell tá-
masztani a hallgatókkal és az okta-
tókkal szemben, ehhez pedig forrá-

Még szorosabb egy
a felsôoktatás és a g

sokra van szükség, így ez év január-
jától 15 százalékkal emelkedett az
egyetemi oktatók bére, a következő
két évben pedig újabb 5–5 százalé-
kos emelkedés várható.

Egy egyetemnek azonban nem
csupán az oktatás a feladata, a kuta-
tás és innováció szintén lényeges te-
rület, a gazdasági szereplők szem-
pontjából is. Fontos, hogy egy felsőok-
tatási intézmény ki tudja elégíteni a
környezetéből érkező igényeket, a
győri Széchenyi István Egyetem pedig
ezt a társadalmi funkciót is erősítette
a januári bővüléssel, amikor is kivált a
Nyugat-magyarországi Egyetemből

és a Széchenyihez csatlakozott a mo-
sonmagyaróvári Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar, valamint a
győri Apáczai Csere János Kar.

Az államtitkár kiemelte, a felsőok-
tatási intézmények átalakításakor
egyet sem zárt be a kormány, a jelen-
leg működő 29 állami intézmény pe-
dig lefedi az országot. Hangsúlyozta,
jövőbeli cél, hogy még
inkább működjenek
együtt a felsőoktatási
intézmények egymás-
sal, illetve a kutatóinté-
zetekkel, valamint a
vállalatokkal. Utóbbi
fontosságát már ren-
geteg szereplő felis-
merte, a magyar válla-
latok 25 százaléka ren-
delkezik aktív egyete-
mi kapcsolattal. Erre a törekvésre jó
példa a magyar duális képzés, amely
annak ellenére, hogy „élesben” még
csak szeptembertől működik, már
több külföldi országban minta, idén
2600 hallgató kezdheti meg a tanul-
mányait ennek keretében, és több
mint 500 vállalat csatlakozott a képzé-
si rendszerhez országos szinten.

Beszélt arról is, a hallgatók nemzet-
közi beágyazottságától nem kell félni,

a hallgatók 2,5 százaléka tanul külföl-
dön, míg a magyar felsőoktatásban a
hallgatók 9 százaléka külföldi. A hall-
gatók lemorzsolódása viszont magas,
35 százalékuk „eltűnik” a felsőoktatás-
ból a diploma megszerzése nélkül. Dr.
Palkovics László hozzátette azt is, a
GDP 5 százalékát teszik ki az Európai
Uniótól érkező források, a felsőokta-

tásnak és a vállalkozásoknak is fel kell
készülniük ezek 2020. utáni megszű-
nésére.

A rendezvényen jelen volt Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke is, aki hangsúlyoz-
ta, az élet igazolja azt a gazdaságpo-
litikát, amelyre a kormányt biztatták.
Az idei kihívások kapcsán elmondta,
a belső feladatokat tudják kezelni, az
olyan kívülről érkezőkre viszont, mint

Ha tovább folytatjuk
a szakképzés, a felsô-
oktatás és a közoktatás
átalakítását, akkor 
segíthetjük a gazdaságot
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gazdaság között
például a migráció, az európai piacok
és az olajár alakulására csekély a rá-
hatásuk.

„Ugyanakkor, ha tovább folytatjuk
a szakképzés, a felsőoktatás, leg -
újabb kihívásként pedig a közoktatás
átalakítását, akkor segíthetjük a gaz-
daságot” – folytatta. A régió jövőjé-
ről elmondta, a mostani feltételeket
nézve, az esélyek nagyon jók: min-
den a fejlődés irányába mutat, ha ezt
valami kívülről nem roppantja meg,
igazán optimisták lehetünk a követ-
kező években.

A rendezvényen beszédet mon-
dott Széles Sándor, Győr-Moson-
Sopron megye kormánymegbízottja
is. Elmondta, a kamara annak érde-
kében alakít ki kapcsolatot a gazda-
sági partnerekkel, hogy a megye vál-
lalkozásai a lehető legtöbb nyeresé-
get termelhessék. Azért, hogy a régió -
ban dolgozó vállalkozások eredmé-
nyessége a legjobb legyen, olyan
program indul el a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program keretében, ami a vállalkozá-
sokat érintő bürokráciacsökkentést
valósítja meg.

Fekete Dávid alpolgármester be-
szédében elmondta, az elmúlt évek-
ben, évtizedekben olyan stabil partne-
rekre lelt az önkormányzat a győri gaz-
daság szereplőiben, ezáltal a kamará-
ban, akikre tudták alapozni a komoly
városépítő munkát, ami az elmúlt egy
évtizedben zajlik Győrben. „Örülünk,
hogy a kis- és középvállalkozások mel-
lett a nagyvállalatokkal is meg tudtuk
találni a közös együttgondolkodási

pontokat. „Az adóbevételek összessé-
gében már bőven 20 milliárd forint fe-
lett vannak, ez teszi lehetővé, hogy
minden negyedik forintot a 2016-os
költségvetésből fejlesztésre tudunk
fordítani” – emelte ki és hozzátette, a
város olyan intézkedéseket tesz, amik-
ből a gazdasági szereplők is profitál-
hatnak. Ilyen volt például az iparűzési
adó csökkentése, az ipari park bővíté-
se és az infrastrukturális fejlesztések.
Az ilyen intézkedések pedig újabb
gazdasági szereplőket vonzanak
Győrbe.

„Fontos stratégiai partnerünk a Szé-
chenyi István Egyetem is, és évtizedes
vágyunk vált valóra azzal, hogy Győrben
egységes felsőoktatási intézmény jöhe-
tett létre. Minden adott tehát, hogy a
gazdasági működés mellett az innová-
cióra és a kutatásfejlesztésre a követke-
ző időszakban még erősebben tudjunk
fókuszálni” – zárta beszédét az alpolgár-
mester, aki után Németh Zoltán, a me-
gyei közgyűlés elnöke ismertette: a me-
gyei önkormányzat azért küzd, hogy az
uniós források esetében a települések-
nek, vállalkozásoknak ne arra kelljen pá-
lyázni, amire lehet, hanem olyan pályá-
zatok legyenek kiírva, amire szükség
van. Annak ellenére, hogy sikeres me-
gye, régió a miénk, minél több pénzügyi
forrást próbálnak elérni. Simon Róbert
Balázs országgyűlési képviselő pedig a
legnagyobb kihívásnak a szakképzett
munkaerő folyamatos biztosítását ne-
vezte. Ezért is fontos a szakképzés átala-
kítása, a duális képzés erősítése és a fel-
sőoktatásban történt változtatások –
mutatott rá.
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Győr 1,8 milliárdot, Sopron közel
egymilliárdot, míg a megyei ön-
kormányzat közel kétmilliárd
forintot fordíthat a program ke-
retein belül a foglalkoztatás fej-
lesztésére.

A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretén be-
lül megvalósuló foglalkoztatási
együttműködésekről, megállapodá-
sokról egyeztettek a napokban a me-
gye és a megyei jogú városok vezetői,
szakemberei. A kölcsönös érdekek
összehangolása, a konstruktív, jó
gyakorlat kialakítása érdekében Né-
meth Zoltán, a megyei közgyűlés el-
nöke kezdeményezett szakmai
egyeztetést a megyei önkormányzat,
a két megyei jogú város és a megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Fő-
osztályának részvételével.

„Célunk, hogy saját programjainkat
összehangoltan végezzük, ezzel növel-
ve azok hatásfokát. Bár megyénkben
alacsony a munkanélküliségi ráta, az
európai uniós források segítségével to-
vább bővíthető a foglalkoztatás. Ennek

Közel ötmilliárd forint a foglalkoztatás erôsítésére
számos eszköze van, köztük a munka-
vállalók olyan irányú támogatása,
amelynek révén vissza tudjuk vezetni
őket a munka világába. Ilyen lehet pél-
dául a bölcsődei férőhely biztosítása,
amely az édesanyáknak segít, vagy a
munkába járás költségeinek támogatá-
sa, illetve más olyan juttatások, ame-
lyek versenyképesebbé teszik az adott
munkahelyet – fogalmazott Németh
Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.
Hozzátette, a másik fontos terület a
képzés, amely a hiányszakmák esetén
jelenthet komoly előrelépést.

Fekete Dávid, Győr alpolgármeste-
re kiemelte, ezekre a feladatokra Győr-
ben 1,8 milliárd forint juthat a követke-
ző hat évben, amelyeket kétszer
három éves etapokban kívánnak elvé-
gezni. Ide tartozik a munkanélküliség
további csökkentése, de a helyi gazda-
ság igényeinek jobb kiszolgálása is, hi-
szen városunkban az a fő probléma,
hogy a vállalkozásoknak több szakem-
berre van szükségük, mint amennyi
rendelkezésre áll. Győrben a leghang-
súlyosabb terület a járműipar, de ter-
mészetesen más területeken, mint az

építőipar, turizmus, logisztika is szük-
séges a munkaerő-piaci kereslet-kí-
nálat összhangba állításának segíté-
se. Az alpolgármester leszögezte, a
projekt koordinátora a Kormányhiva-
tal Foglalkoztatási Főosztálya, de a
győri önkormányzatra is jelentős fel-
adat jut, amely elsősorban a járműipa-
ri életpályamodell működtetését, to-
vábbfejlesztését jelenti.

Dr. Fodor Tamás, Sopron polgár-
mestere elmondta, térségükben első-
sorban az iparos területen jelentkezik
a szakemberhiány, ezért a képzésre,
átképzésre itt van a legnagyobb szük-
ség. Hozzátette, a program célja a
munkahely, illetve a munkaerő meg-
tartása is, amely a versenyképesség
növelésével lehetséges. Kiemelte, a
projekt kínálta lehetőségek és támo-
gatási formák a munkáltatónak és
munkavállalónak egyaránt hasznos, a
megyebeli összehangolt cselekvés
pedig a program eredményességét
növeli.

A felek végezetül elmondták, bár a
pályázat még kiírás alatt áll, azért tar-
tották fontosnak már most egy asztal-
hoz ülni, hogy az induláskor az egyez-
tetett módon, minél több előnnyel járó
program kezdődhessen el. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Győr és Győr környéki településeket tö-
mörítő  szervezet közgyűlésén napirendre
kerültek a jövő fejlesztési irányai, köztük a
turizmusfejlesztés, a kerékpáros útvonalak
további bővítése is.

Borkai Zsolt polgármester, a szervezet elnöke kifej-
tette, a győriek és a Győr környékiek fejlesztési igé-
nyei gyakran esnek egybe, hiszen Győrbe – régiós
központként – sokan járnak dolgozni, tanulni, szó-
rakozni. Az Arrabona EGTC tevékenysége számos
olyan fejlesztést is szolgál, amelyek éppen ezekre a
közös igényekre fókuszálnak, és amelyek Győr és a
térség közös fejlődését, az itt élők életminőségének
emelkedését szolgálják. 

A közgyűlésen a szervezet költségvetésének elfo-
gadása, valamint egy új tag, Koroncó felvétele mellett
az Arrabona EGTC elmúlt időszakbeli tevékenységét
is összefoglalták, amelyek közül kérdésünkre Sárkány
Péter, az EGTC igazgatója kiemelte, a szervezet több
vidéki településnek is sikeresen pályázott közösségi jár-
művek beszerzésére, az épített örökség és település-
kép rehabilitációjának témakörében pedig a falumeg-
újítás és vidéki örökség megőrzése – pályázatok nyúj-

Tovább növelné a határon átnyúló kapcsolatokat
az Arrabona EGTC

tottak segítséget. A felsorolásban olyan nagy projektek
szakmai megvalósítása is szerepel, mint a Győri Tu-
dás‐Park projekt, vagy a Győr–Gönyű kerékpárút kiépí-
tésének projektmenedzselése, amelyekről lapunkban
több ízben is tudósítottunk. Az igazgató kiemelte: „A
2014–2015-ös esztendőkben az Arrabona EGTC me-
nedzselésében 3 milliárd 23 millió forint összköltség-
ben történt beruházás, ebből 2 milliárd 522 millió forint
támogatást nyertek el partnereink, melyhez összessé-
gében 501 millió forint önerőt biztosítottak. A több
mint 3 milliárd forintos összberuházási költség 80 szá-
zaléka az Arrabona EGTC területén belül, míg 20 szá-
zaléka a csoportosulás területén kívül hasznosult.”

A közgyűlésen az Arrabona EGTC 2014–2020 kö-
zötti európai programozási ciklus határon átnyúló pá-
lyázati elképzelései is terítékre kerültek, amelyeket
megfelelő pályázati kiírás esetén rögtön be is tudná-
nak nyújtani. Ilyen projektötlet a Duna menti TDM –
turizmusfejlesztés az Arrabona EGTC területén,
amelynek célja a magyar–szlovák közös turisztikai ter-
mékfejlesztés, a határ menti terület, mint turisztikai
célpont, aktív népszerűsítése. Ugyancsak cél a Duna
menti integrált kerékpáros központok kialakítása,
amely tartalmazná a Szigetköz–Csallóköz kerékpáros
körút hiányzó szakaszainak tervezését és komplex ke-
rékpáros központok kialakítását is. A harmadik pro-
jektötlet az Arrabona EGTC területén elhelyezkedő

termelői és szolgáltatói piac szervezése, a határon túli
partnerkapcsolatok erősítése. A szervezet a közössé-
gi közlekedés témakörében is megfogalmaz projekt-
javaslatokat, köztük a Budapest–Győr–Pozsony vas-
úti személyszállítási járat indítását, autóbusz‐ és vo-
natmenetrendek összehangolását a Győr – Duna-
szerdahely régióban, valamint új turistabusz-vonal lét-
rehozását, amely összekapcsolná az összes történel-
mi és kulturális emléket, természetvédelmi területet
és egyéb attraktív turisztikai célpontot. 



AKTUÁLIS HIRDETÉS

2016. február 26.  / + / 9

LAKJON
GYÔR BELVÁROS
SZÍVÉBEN!

Értékesítés: +36 20 961 2102

Új építésû, nívós társasházban
az UTOLSÓ 2 LAKÁS ELADÓ!

• Elsô emeleti 73,5 m2-es lakás; 
kedvezményes fûtéskész ár:
27.900.000 Ft

• Harmadik emeleti 74,16 m2-es
lakás; kedvezményes fûtéskész ár: 
28.900.000 Ft

Lift, padlófûtés,
extra hôszigetelés.

„Velünk isteni az utazás!”

• Szabadka (piac és városnézés)
március 19. ........................................................................ 6.000 Ft

• Görög nagykörút félpanzióval
március 26–április 2. .............................................. 80.900 Ft

• Barangolás Erdélyben félpanzióval
május 16–20. .................................................................. 65.400 Ft

• Ligúr-tengerparti nyaralás félpanzióval
június 26–július 1. ...................................................... 86.900 Ft

• Spanyolországi nyaralás  teljes ellátással
július 21–31......................................... 145.500 Ft + 50 Euro

Tel.: 96/375-101 • Ügyeleti mobil: 30/504-3939
www.hermestours.hu

NYITÁSI AKCIÓ
30-40%-OS
előfoglalási kedvezmények, GYŐRI INDULÁSSAL!

Csoportoknak, nyugdíjas egyesületeknek

EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Békeidőszak” volt a 2015-ös év
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
számára, nem történt nagyobb
természeti vagy ipari katasztrófa,
így a megelőzésre helyezhették a
hangsúlyt a szakemberek –
mondta el Sallai Péter igazgató a
szervezet évértékelőjén, kedden.

Csendes és eredményes évet
zárt az igazgatóság – derült ki az
ünnepélyes tiszti értekezleten,
melyre az egész megyéből érkez-
tek katasztrófavédelmi szakem-
berek. Sallai Péter dandártábor-
nok, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetője értékelőjében el-
mondta, szerencsére nem tör-
tént az elmúlt évben nagy jelen-
tőségű természeti vagy ipari ka-
tasztrófa, de bőven volt munká-
juk 2015-ben.

Az összes vonulási szám
2128 volt az évben, ami jónak
mondható, 2010–2012-ben
ugyanis a háromezret is elérte. A
2014. évihez képest mutat ugyan
némi emelkedést, viszont ezek
közül több volt a téves riasztás.
Az esetek túlnyomó többsége ki-
sebb jelentőségű volt, de történ-
tek nagyobb események is. Ilyen
volt például a Hűtőház utcai rak-
tártűz, egy műanyag-feldolgozó
üzem gyulladt ki. Több település
egyesületének összehangolt
munkájára szükség volt a több
mint egy napig tartó oltás során.
Az igazgatóság jól teljesített az

Nagy események nélküli, 
ám mozgalmas évet zárt 
a katasztrófavédelem

iparbiztonság és a polgári véde-
lem területén is.

Az igazgató kitért arra is, a tűz-
oltók a napi szolgálatot 24-48
órás rendben látják el, vagyis heti
48 órás munkaidőben dolgoz-
nak. S mivel már a 45 évnél idő-
sebb kollégákat is foglalkoztat-
ják, több orvosi vizsgálatra volt
szükség.

Sallai Péter elmondta, tavaly is
látványos gyakorlatokat hajtottak
végre, országos szinten is élen jár-
tak az Audi Arénában végzett, „kri-
tikus tömeg” elnevezésű gyakor-
lattal, amely során több mint 3000
diákkal próbálták el a sportkomp-
lexum kiürítését. Kiváló eredmé-
nyek születtek a szakmai verse-
nyeken is, illetve „Bátorságért Ér-
demjelet” kapott két megyei tűzol-
tó, Juhász Tamás tűzoltó törzsőr-
mester, a Győri Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság gépjárművezető-
je, aki egy győri lakástűznél a füst-
tel teli lépcsőházon keresztül élete
és testi épsége kockáztatásával, a
közvetlen életveszély zónából ki-
menekített egy sérültet, az év tiszt-
je pedig Hatos Csaba tűzoltó őr-
nagy lett, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság ügyeletvezetője.

A dandártábornok fontosnak
tartotta azt is, hogy egyre több fi-
atal tölti közösségi szolgálatát a
laktanyákban.

2016 főbb feladatai között
említette egyes települési, köz-
tük az abdai mentőszervezetek
megalakítását. A tevékenységirá-
nyítási központ költözése már
megtörtént, az év jelentős felada-
ta pedig a turisztikai létesítmé-
nyek kiemelt ellenőrzése lesz.
Emellett folytatódnak az életpá-
lyamodellből eredő besorolások
is 2016-ban, és végrehajtják a 35
százalékos béremelést is a me-
gyében.

Tóth Ibolya tűzoltó ezredes,
az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság Költségvetési
Főosztályának vezetője hangsú-
lyozta, az elmúlt évben a meg-
előzés és a felkészülés erősíté-
se volt a jellemző. 2016-ban az
önkéntes szolgálat megerősíté-
se, valamint az eszközállomány
fejlesztése továbbra is fontos
cél, pályázatok segítségével pél-
dául tűzoltófecskendők beszer-
zésére nyílik lehetőség.
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szerző: földvári gabriella
fotó: havasmezői tünde

Márciusban a győri Cifra Mű-
hely a bukaresti Román Pa-
rasztmúzeumban mutatja be a
Kárpát-medence sokszínű népi
kultúráját, zenészek, táncosok,
kézművesek és a mérai cifra
szoba kiállítás segítségével. 

Deésy Gábor, a Cifra Műhely Közhasz-
nú Kulturális Egyesület vezetője a
nem mindennapi kezdeményezésről
elmondta, először a ’90-es évek ele-
jén a Rába Néptáncegyüttes tagja-

Bukarestbe utazik a Cifra Mûhely
ként ismerkedtek meg a kalotaszegi
néptánccal az Erdélyből, Mérából ér-
kezett Muszka György és Muszka Ilo-
na vezetésével. 2009-ben egy komp-
lett „tisztaszobát” az úgynevezett cifra
szoba berendezését sikerült megvá-
sárolniuk egy mérai hagyatékból. A
győri Gyermekek Házában állították ki
először a bútorokat, a kiállítás azóta
járja az országot, valamint a határon
túli magyarlakta településéket a Felvi-
déken és Kárpátalján. A mérai tiszta-
szobát megcsodálhatták már a Római
Magyar Akadémián, Moszkvában,
2014-ben az Összefogás napján pe-
dig a győri Városházán.

Deésy Gábor azt mondja, a tiszta-
szoba egy szentély. Minden van ben-
ne, amely egy mérai cifra szobában
megtalálható volt, az adott tájegység
klasszikus bútorzatával, színes, virá-
gos motívumokkal és galambpárral
díszítve, festve.  Egyben egy interaktív
kiállítás is, hiszen le lehet ülni a szé-
kekre, a padokra, közelről meg lehet
nézni a kézzel festett, faragott tárgya-
kat, a hímzett párnákat, a vetett ágyat,
a szőtteseket, valamint az öltözeteket.

A márciusi ünnep kapcsán, 12-én
érkezik a Cifra Műhely Bukarestbe,
ahol a kiállítás megnyitóját kulturális
programokkal színesítik. A tárlat egy

hónapon át lesz látható a Román Pa-
rasztmúzeumban, a Balassi Intézet tá-
mogatásával.

A kultúrmissziót nem csak a nagy-
közönség számára terjeszti az egyesü-
let, hanem arra törekednek, hogy már
az egész kicsi gyermekeket megis-
mertessék a magyar kultúrával, a ma-
gyar identitással. A Cifra Műhely tag-
jai győri óvodákban tartanak foglalko-
zásokat, hangszersimogatót, melynek
során a Kárpát-medencei magyarság
instrumentális hangszereit szólaltat-
hatják meg, vagy viseletbe öltöztetik
a gyerekeket, így készítenek róluk fo-
tót, valamint megtanítják számukra a
magyar íjászatot.

A Kantharosz segítségével ta-
vaszra elkészül egy különleges kifes-
tőkönyv, amely segítségével a gyere-
kek megismerkedhetnek a cifra Ka-
lotaszeggel, a tájegység dallamaival,
mondókáival, bútoraival, motívumvi-
lágával.

szerző: földvári gabriella

A népművészet minden ága képviselteti
magát azon a kiállításon, amely szomba-
ton, száz alkotó részvételével nyílik a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara székházában.

„Mesterek és Tanítványok a tárgyalkotó ha gyo -
mány őrzésben a Nyugat-Dunántúlon” címmel a
Kisalföldi Népművészek Egyesülete, a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetsége, a Zala és a Vas Me-
gyei Népművészeti Egyesület közös vándorkiállí-
tása nyílik meg szombaton 10 órakor, a kamará-
ban. A tárlatot Tanai Péter néprajzkutató ajánlja
a látogatók figyelmébe.

Mesterek és tanítványok az iparkamarában
Gerencsér Zsolt kékfestő, a Kisalföldi Népművé-

szeti Egyesület elnöke, lapunknak elmondta, kéttu-
catnyi győri mester és tanítványaik munkái is látha-
tók a tárlaton, amely Zalaegerszegről érkezik váro-
sunkba. A győri mesterek közül Szabó Karola szal-
mafonó, Paray Júlia viseletes babakészítő, Véghné
Lőrincz Ágnes höveji csipkekészítő, Székely Erzsé-
bet rábaközi hímző, Jófejű Emil fafaragó, Gerencsér
Zsolt kékfestő alkotásai tekinthetők meg.

A zalaegerszegi kiállítást konferenciával egybeköt-
ve rendezték meg „Ami él, annak meg kell újulnia”
címmel. Gerencsér Zsolt hangsúlyozta, a népművé-
szet alapfeladata, megőrizni a hagyományos kézmű-
vességet, a magyar nép hagyományát, e mellett a
mesterek fontos feladata, hogy generációról generá-
cióra tovább örökítsék a tudásukat. A mai kézműve-

sekre azonban új kihívások is várnak, hiszen olyan al-
kotásokat, tárgyakat kell készíteniük, amelyek a mai
kornak megfelelnek, a XXI. század ízlésvilágát is tük-
rözik. Új funkciót, új életet kell adni a kézműves tá r -
gyaknak úgy, hogy azok a mai modern világban is
megtalálják a helyüket. Elvárás például, hogy egy mai
fazekas tárgy mosogatógépben is elmosható legyen,
vagy a hímzett, a kékfestő ruhákat a mosógépben is
ki lehessen mosni – emelte ki a kékfestő.

A Kisalföldi Népművészeti Egyesület szakkörök
indítását tervezi, ahol a vállalkozó szelleműek elsa-
játíthatják többek között a szalmafonás, a fafaragás,
a rábaközi hímzés vagy a höveji csipkekészítés for-
télyait – tájékoztatott Gerencsér Zsolt.

A győri kiállítás, amelyet a kamara kézműipari ta-
gozata támogatott két héten át látogatható.
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A Győri Úszó Sportegyesület és a Vidra Úszóiskola szervezésében

ÓVODÁSOKNAK

(6 éves kortól)

GYERMEKEKNEK,

DIÁKOKNAK

ÚSZÁSOKTATÁS,

KONDICIONÁLÓ

ÚSZÁS,EDZÉS!

FELNŐTT

ÚSZÁSOKTATÁS, EDZÉS

felkészítés versenysportolóknak

pl.: triatlon versenyzőknek az

úszó szám kiváló teljesítésére;

felkészítés Balaton átúszásra,

hosszú táv úszásra.

AZ ELSŐ ALKALOMMAL 

mindenki a vendégünk!

Hétfőtől péntekig 

17–18 és 18–19 óráig
A tehetséges tanítványoknak

lehetséges az egyesületi leigazolás.

ÉRDEKLŐDNI, JELENTKEZNI: 

30/272-2064; 70/947-9409

Havonta egyszer
Szatszang Sri Sureshji KV
vezetésével!
április 3. 15 óra

www.gyorjoga.hu
Gyôr, Puskás Tivadar u. 8.

Kiss Katalin: 06 20 398 70 77

Órarend: hétfô, csütörtök, péntek: 19 óra, kedd: 17 óra
kezdô óra: szerdán 9 órakor

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A jószívű felnőtteknek köszönhetően,
idén is átadtak 280 bérletet a Vaska-
kas Művészeti Központban, vasárnap
délelőtt. A támogatók segítségével
így olyan gyerekek is eljuthatnak a
bábszínházba, akiknek egyébként
nem lenne esélyük.

A Vaskakas Pártoló Tagság célja
immár harmadik éve, hogy minden
kisgyermek színházi élményhez jus-
son, hiszen hitünk szerint „művészet
nélkül lehet élni, csak nem érdemes"
– mondta el Sashalmi Orsolya művé-
szeti koordinátor. A kezdeményezés-
hez annak elindulása óta csatlakoz-
nak a gyerekek által jószívű felnőttek-
ként emlegetett cégvezetők és ma-
gánszemélyek azzal, hogy bábszínhá-
zi bérleteket vásárolnak, melyeket a
Vaskakas vezetése pályázat alapján
oszt szét a rászoruló gyerekeknek,

A jószívû felnôttek
ismét bábszínházba visznek
gyerekeket

óvodáknak, iskoláknak, gyerekjóléti
intézményeknek.

Vasárnap – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – 280 bérletet oszthatott ki
Kocsis Rozi, a Vaskakas igazgatója,
ami azt jelenti, hogy ebben az évad-
ban 280 olyan kisgyermek jut el
négyszer bábszínházba, akik egyéb-
ként körülményeik miatt nem tehet-
nék meg.

A Pártoló Tagok segítségével mehet-
nek bábszínházba a következő intézmé-
nyek gyermekei: Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Iskola, Radó Tibor Általános
Iskola, Márvány Óvoda Szigeti Tagóvo-
dája, Fundamentum Óvoda és Iskola,
Anya-, Csecsemő- és Gyerekotthon,
Győr-Moson-Sopron Megyei Gyerekvé-
delmi Központ, a Szent Cirill és Method
Alapítvány Gyermekek és Családok Át-
meneti Otthona, Família Nagycsaládo-
sok Egyesülete, Engel Alapítvány, Csil-
lagfény Alapítvány, Fogyatékos Gyer-
mekek Otthona – Sopron.

A Vaskakas Bábszínház pályázatot hirdet a Vaskakas Művészeti Központ
(9022 Győr, Czuczor G. u. 17.) büféjének 2016. április 1-től történő  üze-
meltetésére. A részletes pályázati kiírás és az ahhoz kapcsolódó doku-
mentumok letölthetők a Vaskakas Bábszínház, valamint Győr Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának honlapjáról, illetve személyesen átvehetők
a Vaskakas Bábszínházban. 

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

Vom 22.-28. Februar finden in der Audi-Arena die EUROPAMEIS-
TERSCHAFTEN IM 10M-SPORTSCHIESSEN statt. Von Freitag
bis Samstag von 9-19 Uhr.

Am 27. Februar
um 17 Uhr mes-
sen sich der
GY I R M Ó T E R
FC GYŐR UND
DIE MANN -
SCHAFT AUS
KISVÁRDA in
der Merkantil
Bank NBII-Liga.
Das Fussballspiel
findet in Gyirmót
im Alcufer Stadi-
on statt.

DIE AUSSTELLUNG ZUR
OLYMPIAGESCHICHTE wur-
de im Ausstellungssaal der Dr.
Kovács Pál Komitatsbiliothek
und Gemeinschaftsraum eröff-
net. Die niveauvolle laufende
Ausstellung stellt in chronologi -
scher Reihenfolge den Györer
Bezug zu den Olympiaden der
vergangenen hundert Jahre mit
Hilfe der Reliquien Győrer Sport-
ler dar. Geöffnet: montags bis
freitags von 13–18 Uhr.

Auf die Besitzer des Nikisch Artur Abonnements
wartet am 29. Februar um 19 Uhr ein schönes
Programm im Richter-Saal. An diesem Abend
gibt es in einer Aufführung des Budapester Fes-
tivalorchesters  DIE BEDEUTENDSTEN LIE-
DER DER RUSSISCHEN MUSIK ZU HÖ-
REN. Es dirigiert: Takács-Nagy Gábor. Unter Mit-
wirkung von: Nikolai Lugansky (Piano).

Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe Kulturinsel Győr tritt am 27.
Februar um 18 Uhr im Harmo-
nia-Saal DAS STUMMER
MÁRTON JAZZ QUARTETT
AUF (Csaba u. 3.). Das aus jun-
gen Musikern bestehende Quar-
tett versucht sich dem  Jazz über
mehrere Seiten anzunähern,
vom herkömmlichen Jazz bis zu
zeitgenössischen Andenken.

HÄNSEL UND GRETEL
für die Kleinen am 28. Febru-
ar um 11 Uhr im Vaskakas
Puppentheater. „Was geschi-
eht, wenn sich der kleine Bru-
der plötzlich im dichten,
dunklen Dickicht befindet.
Wenn sich herausstellt, dass
das wundervolle Lebkuchen-
haus ein Locktraum war und
die gute Fee eigentlich eine
böse Hexe ist? Ab 10 Uhr
einstimmende Spiele!

Das Rómer Flóris Muse-
um für Kunst und
Geschichte erwartet
alle Interessierten
MIT KUNST HAND -

WERKS BE SCHÄF -
TIGUNG am 27. Feb-
ruar von 15-18 Uhr.

Ort: Csikóca Kunst -
atelier und Ausstel-

lungsraum (Apor
Vilmos püspök

tere 2.).
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KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

A Bencés Diákok Győri Egyesülete 2016. március
1-én 18.30-kor tartja következő szabadegyetemi
előadását, melynek keretében Takaró Mihály iro-
dalomtörténész tart előadást HORTHY MIK-
LÓS A NEMZETMENTŐ címmel a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében. A be-
lépés díjtalan.

A Nikisch Artur-bérlet tulajdonosait szép program
várja február 29-én (hétfőn) 19 órától, a Richter Te-
remben. Ezen az estén a Budapesti Fesztiválzene-
kar előadásában az OROSZ ZENE LEGJELE-
SEBBJEINEK DARABJAIT hallhatják. Vezényel:
Takács-Nagy Gábor. Közreműködik: Nikolai Lu-
gansky (zongora).

A Kultúrsziget, Győr
rendezvénysorozat
keretén belül a
STUMMER MÁR-
TON JAZZ QUAR-
TETT lép fel február
27-én 18 órakor a
Harmónia teremben.
A fiatal zenészekből
álló quartett több ol-
dalról próbálja meg-
közelíteni a jazz-ze-
nét a hagyományos
jazz-től a kortárs ele-
meken át. 

ROB BECKER: CAVEMAN – AZ ŐSEM-
BER című darabot, a ma igen népszerű stand-
up-comedy stílusban Kálloy Molnár Péter mu-
tatja be március 18-án, a Menház Színpadon.
A darab a párkapcsolatokról, a klasszikus férfi-
női szerepekről, vagyis a csajokról és a pasikról
szól: szabadszájúan, szókimondóan és szóra-
koztatóan.

A nagy háború történelmi
előadás-sorozat kertében
AZ I. VILÁGHÁBORÚ
OKAIRÓL tart előadást
Romsics Ignác Széchenyi-
díjas történész március 1-
én 17 órai kezdettel, a Kis-
faludy Károly Könyvtárban
(Baross G. út 4., 2. emeleti
rendezvényterem).

„JÖNNEK HIVATLAN IS MIND A HŰS  É GE -
SEK ” címmel, összeállítást hallhatnak az érdeklődők
Domonkos István, Kányádi Sándor, Ratkó József,
Szilágyi Domokos verseiből a Hangraforgó Klub elő-
adásában, március 4-én 17 órai kezdettel, a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klubhe-
lyiségében (Herman O. u. 22.).

GERONIMO című francia filmet láthatja a közön-
ség március 3-án 18 órai kezdettel, a Rómer Ház-
ban. Rendező: Tony Gatlif.  Dél-Franciaország, forró
augusztus, viszonylagos
nyugalom. Csakhogy ami-
kor a török menyasz-
szony lelép az esküvőjé-
ről, és elszökik egy ci-
gány fiúval, borul az
egyensúly...

MÉNFŐ 1044 cím-
mel Koncz Dániel
régésztechnikus,
h a g y o m á ny ő r z ő
előadását hallhat-
ják az érdeklődők
március 1-én 17.30
órai kezdettel, a Be-
zerédj-kastélyban.

A MAHÁBHÁRATA, INDIA HŐS -
EPOSZA című filmet tekinthetik
meg az érdeklődők február 27-én 14
órai kezdettel a FILO-Filmkluban (Ká-
lóczy tér 15.).   A film 5 órás! A Ma-
hábhárata egy ősi, mitikus háború
történetét meséli el.

TÁJAK, ÍZEK
SZO KÁSOK cím-
mel rendezvényso-
rozatot indít a Mol-
nár Vid Bertalan
Művelődési Köz-
pont (Váci M. u. 3.)
március 3-án 16
órakor. Az érdeklő-
dők megismerked-
hetnek az Őrség
történelmével, szo-
kásaival, gazdálko-
dásával, dalaival és
ételeivel egy kuliná-
ris bemutató kere-
tében.

A SZABADSÁG ESZMÉJE SARTRE FILOZÓ-
FIÁJÁBAN ÉS RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉ-
SZETE lesz a témája a következő Filozófiatörténeti
és Irodalombölcseleti Szabadegyetemnek. Dr. Bo-
ros István filozófiatörténész előadását március 3-án
17 órakor hallhatják az érdeklődők a TIT Pannon
Egyesülete Székházában  (Szent István út 5.).

KISZÁRADT CSONTMEZŐ címmel
bibliai beszélgetés részesei lehetnek Mar-
tos Levente Balázs atyával mindazok, akik
ellátogatnak március 2-án 18 órakor a
Klastrom Klubba (Zechmeister u. 1.). A
rendezvényre a belépés díjtalan. 

SIPOS SÁNDOR: CAPUT PANNONIAE
könyv bemutatójára várják az érdeklődőket
március 4-én 17 órai kezdettel a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klub-
helyiségében (Herman O. u. 22.). A könyv, Ra-
vazd helytörténetét hivatott bemutatni.
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HIRDETÉS KÖZÉRDEKŰ

A Szövetség utca felújítási mun-
kálatai miatt február 25-én, csü-
törtökön üzemkezdettől válto-
zott a 2B, 10, 11, 11A jelzésű helyi
autóbuszjáratok közlekedése.

A 2B jelzésű autóbuszjáratok a Zöld ut-
ca felől a Széchenyi István Egyetem
érintése után a Hédervári út–Zemplén
utca–14-es út–Széchenyi híd útvona-
lon közlekednek. A lezárt útszakaszon
kimaradnak a „Szövetség utca” és a
„Bácsai út, Kertész utca” megállóhelyek,
helyettük az autóbuszok a „Duna utca”,
a „Pöltenberg utca”, a „Hédervári út,
Zemplén utca” és a „14-es út, Bácsai
út” megállóhelyeken állnak meg. Az au-
tóbuszok a „Körtöltés utca (AUDI-isko-
la)” megállóhelyre nem térnek be, mivel
akkor nem tudnák időben elvégezni kö-
vetkező járatukat. Az AUDI-iskola a „14-
es út, Bácsai út” megállóhelyről, jelző-
lámpával biztosított gyalogátkelőhelyen
keresztül közelíthető meg.

A 10-es autóbuszvonalon, a 11-es
vonalcsoport változásaival összefüg-
gésben, bizonyos járatok néhány perc-
cel korábban vagy később indulnak!

A 11 és 11A jelzésű autóbuszjáratok
mindkét irányban a Hédervári út–Zemp-
lén utca–14-es út–Bácsai út útvonalon
közlekednek. A lezárt útszakaszon kima-
radnak a „Szövetség utca” és a „Bácsai
út, Kertész utca” megállóhelyek, helyet-
tük az autóbuszok a „Duna utca”, a „Pöl-

Változik több helyi járat
közlekedése

tenberg utca”, a „Hédervári út, Zemplén
utca” és a „14-es út, Bácsai út” megál-
lóhelyeken állnak meg.

Munkanapokon a kora reggeli idő-
szakban bizonyos 11A járatok helyett
10-es autóbuszjárat indul a Révai Mik-
lós utcából.

Munkanapokon csúcsidőben a
gyorsabb eljutási lehetőségek biztosí-
tása érdekében minden második 11-
es autóbuszjárat helyett 11Y jelzésű
autóbuszjárat közlekedik a Marcalvá-
ros–Adyváros–Nádor aluljáró–Szent
István út–Teleki László utca–Schwar-
zenberg utca–Széchenyi híd–Bácsai
út–Kisbácsa–Bácsa útvonalon (és for-
dítva). A 11Y jelzésű autóbuszjáratok
nem érintik az „Aradi vértanúk útja,
szökőkút”–„Honvéd liget”–„Zechmeis -
ter utca, Bécsi kapu tér”–„Zechmeis-
ter utca, Rába-part”–„Híd utca, Rába
Quelle fürdő”–„Petőfi tér, zsinagóga”–
„Erkel Ferenc utca”–„Radnóti Miklós
utca, Szarvas utca”–„Széchenyi Ist-
ván Egyetem” megállóhelyeket sem,
viszont megállnak a „Teleki László ut-
ca, színház” és a „Schwarzenberg ut-
ca” megállóhelyeken. A hosszabb, il-
letve rövidebb útvonalak miatt bizo-
nyos 11-es, valamint 11A járatok né-
hány perccel korábban vagy később
indulnak!

A Szövetség út lezárásáról,  az au-
tósokat érintő terelésekről részletesen
múlt heti számunkban olvashattak.

A részletes menetrendek a www.enykk.hu oldalon, valamint az érintett megál-
lóhelyeken megtekinthetők. A kellemetlenségek miatt az Északnyugat-magyar-
országi Közlekedési Központ az utasok megértését kéri.

Javítja a köztisztaságot és csök-
kenti az illegálisan lerakott sze-
mét mennyiségét a hulladék-
szállítási közszolgáltatás terü-
leti bővítése.

A GYHG Nonprofit Kft. március 1-jé-
től a Vámosszabadihoz tartozó Sárás
II. településrészen az önkormányzattal
kötött megállapodás értelmében elin-
dítja a rendszeres, zsákos hulladék-
szállítást. Az itt lakók az erre a célra
rendszeresített, 60 literes, GYHG cég-
logós zsákhoz Vámosszabadi önkor-
mányzatán, ügyfélfogadási időben jut-
hatnak hozzá. A zsákok átvételekor
szükséges egy szolgáltatást igénylő
nyomtatvány kitöltése. A zsákokban a
háztartási hulladékot vegyes formá-
ban lehet elhelyezni. Sárás II-n a szál-
lítási nap csütörtökönként lesz, a zsá-
kokat reggel hat órára kérik az ingat-
lan elé kihelyezni. Fontos, hogy a köz-
szolgáltató az első zsákok átvételekor
regisztrált ingatlanok elől viszi el a cé-
gemblémás zsákokat. Első szállítási
nap: március 3. A rendszerben min-
den ingatlanhasználó rendelkezésre
állási díjat fizet, melynek összege
7925 Ft/önálló in gat lan/év+Áfa. A tel-
jesített szolgáltatásról kéthavonta ké-

Bôvülô közszolgáltatás
szül számla, amely a rendelkezésre ál-
lási díj 2 hónapra vonatkozó időará-
nyos részét tartalmazza. A rendelke-
zésre állási díjon felül kell fizetni az iga-
zolhatóan, a számlázási időszak alatt
átvett zsákok után, melynek összege
187 Ft+Áfa/zsák. 

A közszolgáltatási díj megfizetésé-
vel a Sárás II-n élők jogosulttá válnak
a Vámosszabadi vagy a Győr – Szitás-
domb utcai hulladékudvar használatá-
ra, valamint a Vámosszabadi község-
ben is kihelyezett hulladékgyűjtő szi-
getek igénybevételére. A közszolgálta-
tási díjat nem szükséges megfizetni a
beépítetlen ingatlan után, azokra a
közszolgáltatás nem terjed ki. 
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Görbicz és a TT Roadster,
összeillo páros

Görbicz und der TT Roadster —
ein Paar, das zusammen passt

A világ egyik legjobb kézilabdázója
nemcsak a pályán érzi jól magát, meg-
állja a helyét akkor is, amikor egy Audi
TT Roadstert kell vezetnie. Görbicz
Anitát a Bajnokok Ligája győztes ETO
csapatkapitányát nem nagyon kellett
győzködni, hogy beüljön a sportautó-
ba és megmutassa, mennyire vagány
sofőr, ahogy arról sem, hogy sztoriz-
gasson kicsit az Audikkal kapcsolatos
élményeiről. Görbicz számára nem új-
donság a négykarikás márka egyik tí-
pusa sem, hiszen az évek során több
autót is vezetett, jelenleg pedig egy
Q7-est használ nap mint nap. Azt
mondja, amióta az élsportoló mellett
az anyaszerepben is komoly feladatok
hárulnak rá, jól jön egy családi autó,
ami számára tökéletes biztonságot
nyújt. A Roadstertől nem ezt várta, és
nem is ezt kapta. A sportautókhoz rég -
óta vonzódik, nem csak a sebesség,
hanem a különleges forma, az erőt su-
gárzó megjelenés és a hang miatt is.
A TT Roadster tesztje után Anita egy-
szerűen csak annyit mondott, számá-
ra ez az autó „parádé". És, hogy mi tet-
szett pilótánknak a legjobban? Az biz-
tos, hogy a márka egyik innovációja, a
dinamikus irányjelző ott volt a kedven-
cek között. Ennek különlegessége,
hogy az irányjelző fény abba az irány-
ba fut, amelyik felé a vezető irányvál-
toztatási szándékát jelezte. Kézilabdá-
zóink kapitányának itt rögtön a Knight
Rider című sorozat ugrott be.

A Gázfröccs következő adásában
azt is megtudhatjuk, hogy az ETO-ba
sérülése után rövidesen visszatérő já-
tékos milyen szempontok alapján vá-

Eine der besten Handballerinnen der
Welt fühlt sich nicht nur auf dem Platz
gut, sondern steht ihren Mann auch
dann, wenn es darum geht einen Audi
TT Roadstert zu fahren. Die Kapitänin
des Champions-League Gewinners
ETO, Görbicz Anita musste nicht lange
davon überzeugt werden, sich in den
Sportwagen zu setzen und uns zu zei-
gen wie draufgängerisch sie als Chauf-
feur ist, und auch nicht davon uns ein
bisschen über ihre Erlebnis mit den
Audis zu berichten. Für Görbicz kein
einziger Typ der vier-Ringe-Marke eine
Neuheit dar, hat sie doch im Lauf der
Jahre schon mehrere Autos gefahren,
gegenwärtig nutzt sie Tag für Tag ei-
nen Q7-er. Sie sagt, dass seitdem ihr
neben dem Profisport auch viele Auf-
gaben in der Mutterrolle verbleiben, ihr

ein Familienwagen gute Dienste leiste,
der ihr darin auch die perfekte Sicher-
heit biete. Vom Roadster habe sie das
nicht erwartet – und auch nicht be-
kommen. Sie fühle sich schon lange
von Sportwagen angezogen, dies
nicht nur wegen deren Geschwindig-
keit, sondern auch wegen deren be-
sonderer Form, deren kraftausstrah-
lenden Erscheinung und auch deren
Klang. Nach dem Testen eines TT Ro-
adster habe Anita einfach nur gesagt,
dass das Auto für sie geschaffen sei.
Und was der Pilotin daran am besten
gefallen habe? Sicher sei, dass eine
der Innovationen der Marke, der dyna-
mische Blinker zu ihren Lieblingsac-
cessoires gehöre. Die Besonderheit
dabei ist, dass das Licht des Blinker in
die Richtung verläuft, in welche der
Lenker abzubiegen beabsichtigt und
dies entsprechend anzeigt. Unserer
Handballkapitänin sei dabei sofort die
Fernsehserie Knight Rider in den Sinn
gekommen.

In der nächsten Ausgabe von Gáz-
fröccs werden wir dann auch wissen
können, nach welchen Kriterien die
nach einer Verletzung bald wieder zu
ETO zurückkehrende Spielerin ihr Au-
to aussucht und ob sie den TT Roads-
ter Cabrio auch auf eine längere Reise
in den Urlaub mitnehmen würde, des-
weiteren ob es auf der Welt einen Au-
dibesitzer gibt, in dessen Wagen ein
solcher Motor brummt, wie der, wel-
cher die Handschrift von Görbicz Ani-
ta trägt, hat sie diesen doch selbst zu-
sammengebaut, auch wenn sie dabei
Unterstützung bekam.

laszt magának autót, elvinné-e nyá-
ron egy hosszabb útra is a TT Roads-
ter Cabriót, és hogy létezik a világon
egy Audi tulajdonos, akinek a kocsijá-
ban olyan erőforrás dübörög, ami Gör-
bicz Anita keze nyomát viseli, hiszen ő
szerelte azt össze, igaz, a megfelelő
segítséggel. 

Használtautó-tesztünk nagy kérdé-
se az volt, hogy a hasonló korú és tí-
pusú autók közül az egykori céges
vagy a magánszemélyektől a kereske-
dőkhöz leadott kocsik vannak-e jobb
állapotban. A próbához két Skoda Su-
perb állt rendelkezésünkre a CarMen-
Rent jóvoltából. Mindkét autót alapo-
san átnéztük, kívül-belül, vezettük jó
pár kilométert, aztán tippeltünk. Hogy
jó volt-e a megérzés, az is kiderül a
Gázfröccs kilencedik részéből. 

´́



Teszt: Škoda  Superb Combi L&K 2.0 TDI DSG 

A legnagyobb
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Volt szerencsém kipróbálni a Superb Combit,
ami nagy, takarékos, megbízható, de ezen felül
fényűző, és csodaszép. Többet nyújt elődjénél,
mert igényesebb, és minket is minden eddigi-
nél jobban kényeztet. Ez a 21. századi Škodák
csúcspontja.

A Superb Combi a csehek legújabb, eddigi legna-
gyobb, legjobban felszerelhető és véleményem sze-
rint legszebb nagy csomagterű modellje. A limuzin
– ami ötajtós – is eltalált arányokkal és „pozitív ag-
resszióval” fűszerezett, de ezt sikerült egy még ma-
gasabb szintre emelni, praktikus csomagolásban,
az elegancia és stílus csorbítása nélkül. Bevallom,
kombikedvelő vagyok, lehet ezért ez a lelkesedés.
Mindenesetre a lapos szögben álló hátsó ablak mi-
att néhány litert beáldozva csodás harmóniát hoz-
tak össze a tervezők.

A hely minden szinten óriási a kombiban. Az
utastérben fejedelmi. A hátsó sorban úgy terpesz-
kedhetünk, akár egy valódi luxuslimuzinban, a cso-
magtér pedig gigászi, pontosan 660 literes alap-
helyzetben (a pótkerék helyét is megpakolva). A hát-
só sort ledöntve, közel két köbméterrel gazdálkod-
hatunk – figyelembe véve, hogy a finom kárpitozást
kímélő csomagokat rakunk be. Ha nem a tesztautó
elektromosan állítható első üléseit rendeljük, akkor
az utasülés támlájának előredöntésével lehetősé-
günk van 3,1 méter hosszú tárgyak szállítására. Ha
apró holmikkal akarjuk telepakolni autónkat, arra te-
mérdek „okos” lehetőséget kapunk. A méretes
üreg a könyöklő alatt, valamint a kesztyűtartó hűt-
hetőek. Az ajtózsebekben másfél literes italos flas-
kák is elférnek. Ha a kéznél lévő félliterest kell egy
kézzel kibontanunk, arra is van megoldás: a közép-

konzol pohártartójában elhelyezett
dudorok nem engedik elfordulni a
palackot. Az esernyők az első ajtók-
ból varázsolhatók elő, korábban ez a
hátsókban kapott helyet. Apropó va-
rázslat. Ha teli kézzel érkezünk a kulcs nélküli indí-
tással felszerelt Superbhez – ahogy tesztalanyunk-
hoz –, akkor a motorosan nyíló hátsó ajtót láblenge-
téssel is aktiválhatjuk, majd a roló is magától nyílik.
A csúcs Laurin&Klement ad a roló alá pattintható
néhány kilós teherbírású tárolót is. És valószínűleg
minden apró trükköt fel sem tudtam sorolni, amivel
kedveskedett nekünk a négykerekű.

Ám az igazi rajongást kiváltó élményt akkor adja
a legnagyobb Škoda, ha a kormány mögé ülünk.
Maximális kényelem mellett, stresszmentes veze-
tést biztosít a 190 lóerős dízelmotor és a hatfokoza-
tú DSG-váltó egysége, kiegészítve az adaptív futó-
művel, ami tud kemény és ringató is lenni. A telje-
sítmény és a nyomaték (400 Nm) minden élethely-
zetben kisegít minket, emellett nem is fogyaszt so-
kat (6-7 liter átlagban). Már szinte minden vezetés-
támogató rendszer alapáras vagy rendelhető, még-
sem érezzük tolakodónak a technikai arzenált. A kö-

zépkonzol érintőképernyője könnyen kezelhető, de
a csoda, zene formájában, a Canton hifiből szól.
Sok hangszóró, mélyláda és eszméletlen hangzás
az ismérve az audiorendszernek. A finom, barna bőr
bútorzat és a hangulatfények a műszerfalon, vala-
mint az ajtókon, magasabb szinte emelik az utazá-
sunk komfortját.

Összefoglalva: a Superb jó autó, a Combi pe-
dig még jobb, a kategóriájában egyedülálló. Az
ára körülbelül 300 ezerrel több, mint a limuzin vál-
tozaté és összesen 7 motorvariánssal rendelhető.
A nyitó konfiguráció az egynégyes TSI, a csúcs
pedig a tesztelt 190 lóerős dízel vagy a kétliteres
280 lovas csúcs benzines – összkerékhajtással.
Az árak így jócskán szórnak, alig 7 milliótól (ked-
vezménnyel) 12 millió forintig. Ha még ezt is akar-
juk fokozni, akkor plusz pénzért olyan panoráma-
tetővel is kényeztethetjük magunkat, amihez ne-
kem is szerencsém volt.

Maximális kényelem mellett,
stresszmentes vezetést biztosít
a 190 lóerôs dízelmotor 
és a hatfokozatú DSG-váltó
egysége.
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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

PR-riport: CarmenAutó

Használt autót vennék, de... 2. rész
Ungarische autóvásárlási folklór

szerző: szabó gábor

A használtautó-vásárlás az autós
szakemberek, kereskedők számára is
nehéz feladat. Könnyű elképzelnünk,
hogy egy laikus számára mennyire in-
goványos talaj ez, hisz úgy érzi, körü -
lötte mindenki kifogja az aranyhalat,
csak ő menthetetlenül lúzer. Nyugod-
janak meg, nem így van.

Fontos eldönteni: mire kell az autó?
Nem mindegy, hogy a család egyet-

len autóját keressük, vagy második au-
tó lesz a gyerekeket suliba hordani, ne-
tán esküvői autónak szánjuk, vagy épít-
kezéshez kell, cementes zsákokat és
térkövet hurcolni. Mert ha építkezni
kell, akkor mindegy, hogy a kiszemelt
autó lökhárítójának jobb oldala le van-e
horzsolva, mert holnap le lesz a bal is.
Sőt, ha a mixerkocsi sofőrje rácsodál-
kozik a szembe szomszéd 18 éves lá-
nyára, aki miniszoknyában lehajol a le-
ejtett kulcsáért, akkor még az utastér
is ki lesz öntve betonnal.

Ha tudjuk, hogy napi ingázásra kell
Győr és Budapest közt, akkor szerény

számítással is 60.000km-t fogunk be-
lehajtani egy év alatt, tehát ebben az
esetben ne 300.000 km-es autó mel-
lett döntsünk. Ellenben ha hétvégi au-
tó lesz, csak lemosni toljuk ki a garázs-
ból vasárnaponként, akkor nem kell
tartani a 3 éves, ám 150-180.000 km-t
futott autótól, hisz nálunk garantáltan
lassulni fog a km-futás. 

Kell-e tartanunk a külföldi autótól?
Ez a téma is kimeríthetetlen. Hon-

nan lehet gondozott, jó kézből autót
venni? Ellenérv mindenre van: Auszt-
riában sóznak, az olasz autók ütött-
vertek, hisz koccanva parkolnak, a
franciában meg a németben sok a ki-
lométer. Nem lehet általánosítani,
ahogy itthoni autókkal kapcsolatban
sem. Az egyik gazda gondos, a másik
nem, az egyik autót városban használ-
ták, a másikat jórészt autópályán, az
egyik volt fényezve, a másik sértetlen.

Ami biztos: a nyugati jóléti társa-
dalmakban nagyobb eséllyel megen-
gedheti magának az autótulajdonos,
hogy az előírt szervizeket valóban el-
végeztesse, és azt márkaszervizben
tegye. Saját tapasztalatunk egyéb-
ként azt mutatja, hogy például a né-
met autó általában jobb. Gondoljunk
csak bele, Németországban még az
utolsó faluból is útnak indulva, három
kilométeren belül autópályán találjuk
magunkat. 

Mindig az olcsó a drága
Itthon jobban rá vagyunk szorulva

a kerülőutakra, a garanciaidő letelté-
vel nemigen fordulnak meg az autók
márkaszervizben. Jellemzőbb az ol-
csó olaj, olcsó utángyártott alkatrész
és a szomszéd garázsműhelye, hisz
komoly összegeket lehet ezzel átme-
netileg spórolni. Hangsúlyozom, át-

menetileg. Mert az olcsó kategóriás
fékbetét felét-harmadát bírja, mint a
drágább vagy a gyári, tehát ugyan-
annyi kilométerfutás alatt kétszer-
háromszor kell cserélni. Három fék-
betét, három munkadíj és ráadásul
háromszor kell erre vesztegetni az
időnket.

Magánautót vagy céges autót?
Itt is igaz, amit a külföldi autóknál

már említettünk. Egy cég nagy esély-
lyel azért vásárol, mert a tevékenysé-
géhez szükség van autóra, és egy cég
nem engedheti meg magának, hogy
a dolgozó ott maradjon az út szélén.
Tehát nem spórol a szervizeken, mert
az elsődleges igény a megbízható, jó
műszaki állapotú autó. Másrészt a cé-
gek terveznek: x ideig tartanak meg
egy autót, majd cserélik. Nem feltétle-
nül azért, mert az már rossz, hanem
mert a „car policy” szerint eljött a cse-
re ideje. Nagyon jó műszaki állapotú,
jó minőségű cégautókhoz lehet jutni,
persze sokszor átlag feletti kilométer-
futással.

Sok a kilométer? Mihez képest?
Ne féljünk a sok kilométert futott

autótól, ha az rendszeresen karban-
tartott, szervizkönyves, ismert szerviz-
történetű, ismert előéletű. Sokkal in-
kább válasszunk egy 200.000 km-es
Škoda Octaviát vezetett szervizkönyv-
vel, igazoltan elvégzett nagyszervizzel,
mint egy 120.000 km-es óraállású, hi-
ányzó szervizkönyvest. A fő kérdés az,
hogy mi igazolja a kilométerfutást?
Ha semmi, akkor miért kellene elhin-
nünk? Az eltűnt szervizkönyv általá-
ban okkal tűnik el. 

Mindenkinek ajánlom egyébként,
hogy a saját autónk elvégzett szervize-
it, javításait a szerelőnkkel jegyeztes-

sük be – vagy mi magunk írjuk be – a
szervizkönyvbe. Nem az a lényeg,
hogy szép, színes, agyonbélyegzett la-
pokat lássunk, hanem egy jól követhe-
tő, kerek előéletet. 

Folytatjuk…

Az 1. rész január 28-án jelent meg.
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1935. Ebben az évben jelentkezett
először a Nissan nyitott platós kis-
teherautóval. 2016-ban pedig a ké-
nyeztető munkagép szerepében, az
év pick-upja címmel a zsebében járt
nálunk a legújabb Nissan NP300
Navara. Kipróbáltuk, mit tud egy
csúcsfelszereltségű, dupla kabinos
NP300 Navara.

Tizennégy millió Navara-tulajdonos
nem tévedhet. Minek köszönheti sike-
rét? A robusztus felépítés, ehhez han-
golt megjelenés, és mindig a leginnova-
tívabb részletek emelik ki a kategóriatár-
sak közül. Már elődje is a legerősebb dí-
zelmotorral büszkélkedhetett, most pe-
dig olyan további újdonságokat kínál,
mint a crossover színvonalú beltér és
felszereltség, valamint az alkalmazott,
több lengőkaros hátsó futómű. 

A fotókon barátságos, már-már
lágy formákból építkező NP300 Nava-
ra elődjének előnyös sarkosságát le-
vetkőzve, aktualizált ruhában pózol.
Személyes találkozásunk aztán min-
dent a helyére tett. Lekerekítések, for-
mai játékok, elegáns részletek tényleg
kerültek a lemezekre, de a megjelené-
se még mindig brutális. A pingpong -
asztal méretű motorháztető a sárvé-
dők fölött kapott egy éllel rendelkező
domborulatot, mely alól mogorván
néznek az első lámpák, miközben köz-
refogják a védjegyként szolgáló króm
hűtőrácsot. Az oldallemezeken trendi
ívek vonzzák a szemet, és a gyári, pla-
tóra épített hard-top formája szinte
sportos hatást kelt. Az összképet a
szép alufelnik, krómkilincsek, tükrök
és lökhárítók fokozzák, nem beszélve
a teljes LED-fényszórók szépségéről.

Hihetetlen, de sok ember megfordul
utána az utcán – ami jelent valamit!

Beszálláskor jól jön az extra küszöb,
amiről könnyebb a fellépés, mert a fel-
építmény magassága és kialakítása a
klasszikus sablont követi. A zártszel-
vényből (nem C profil) hegesztett me-
rev létravázra építették az utasfülkét,
ami most négy, hagyományosan nyíló
ajtóval szerelt (dupla kabin), de lehet rö-
videbb, szétnyíló ajtós, szükségülések-
kel (extra kabin). Itt van hasmagasság
bőven. A tesztautóban – és minden
dupla kabinosban – megjelent a csa-
varrugós, öt lengőkaros (Panhard-ru-
das) hátsó futómű. Ez ugyanúgy egy
merev tengely, csak komfortosabb tá-
lalásban. Sikerült a mérnököknek egy
kényelmesebb futóműhangolás mel-
lett megnövelni a teherbírást, ami már
1050 kg! Ráadásul a vontatható tömeg
3,5 tonna. Mindkét képessége a kate-
gória legjobbja. Az alap hátsókerék haj-
tás mellett négykerékhajtás, felező és
kapcsolható hátsó differenciálzár is el-
érhető az NP300 Navarához. Nálunk a
2,3 literes, 190 lóerős, dupla turbós dí-
zel járt. A 450 Nm nyomaték terepen és
nagy sebességnél is előny, főleg, hogy
a zajkomfort kimagasló – autópálya-
tempónál sem zavaró –, a fogyasztás
pedig 8 liter körül tartható. Választható
egy kisebb teljesítményű, 160 lóerős
motorverzió és laprugós „munkás” szé-
ria is.

A vezetőülésből olyan érzés az
NP300 Navarát irányítani, mintha ellen-
fél nélkül haladnánk az utakon. Mindig
van erőtartalék, méretei ellenére (hosz-
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Teszt: Nissan NP300 Navara Tekna

Farkas bárányborben´́
sza 5,3 méter) könnyen manőverezhe-
tő még városban is, de a magas ülés-
ből van egyfajta felsőbbrendűség-ér-
zésünk. Ilyen helyzetben szép átenged-
ni a gyalogosokat a zebrán, mert az a
tartalék, amivel a pick-upunk rendelke-
zik, nem erőfitogtatásra, hanem az út-
talan utak meghódítására szolgál.
Nincs akadálya, hogy sártengerben
úszva lemenjünk az Öreg-Duna partjá-
ra horgászni vagy éppen bográcsozni
a családdal. Az utasfülkében minden
adott ahhoz, hogy maximális nyuga-
lomban, kényelemben és ingersze-
gény térben utazzunk hegyen-völgyön
át – miközben a gyermekünk a hátsó
ülésen szunyókál. Ha elakadunk, segít
a diffizár, a töltésen áthajtva a 360 fo-
kos kamerarendszer, lefelé a lejtmenet-
vezérlő. Ha pedig hirtelen fékeznek
előttünk, a vészfékasszisztens okozza
a kellemes meglepetést. Az N-connec-
ta és a Tekna felszereltséghez intelli-
gens kulcs jár, ami garantálja a kulcs
nélküli bejutást és a nyomógombos in-
dítást. Az autó rendelhető 7 gangos au-
tomata váltóval is.

Érdemes élőben megnézni, kipró-
bálni az új Nissan NP300 Navarát,
mert sokkal több egy pick-upnál, de
nem tud kevesebbet, mint azt elvár-
nánk tőle munkagépként. Új dimenzió -
ba tudja emelni az utazást A-ból B-be,
hiszen nincs előtte akadály. Előttünk
sincs, ha minimum 8, de nem több
mint 10,4 millió forintot szánunk az él-
ményre. Ami 5 év vagy 160.000 km
garanciával értendő, és cégeknek az
áfája is visszaigényelhető!



Teszt

sikeres márka a nissan
A 2015-ös év nagyon sikeres volt a Nissan szá-
mára. Magyarországon szinte minden területen
növelte eladásait, aktivitását, miközben az eddi-
ginél is magasabb szintre emelte a vásárlóinak a
kiszolgálás színvonalát – azok megelégedésére.

A számok tükrében ez a siker a következőképpen
néz ki. A hazai gépjármű eladásokban 4 százalékos
részesedést ért el a japán gyártó, ami 3788 darab
eladott kocsit jelent. A korábbi évhez képest ez 14 %-os
növekedés és egyben a 10. hely a magyar piacon.
A személyautókra szűkítve még jobban szerepelt a
gyártó. A második legjobban teljesítő ázsiai márka-
ként – megelőzve a Toyotát – 21%-os növekedéssel
zárták az évet, ami több mint 4,3%-os piaci része-
sedést jelent. 5,44%-os eladásiszám-növekedéssel
a TOP 10 autómárkák közül a harmadik helyet sze-
rezte meg.

A Nissan hazánkban továbbra is vezető szerepet
tölt be az elektromos autók piacán. Összesen 73 Leaf
és 12 darab e-NV200 (elektromos kisteherautó) el-
adásával a hazai piac több, mint felét adta a cég. A
Nissan Magyarország büszkesége az eddig felállí-
tott és üzembe helyezett 10 darab gyorstöltő-osz-
lop, melyek az ország elektromosautó-töltőpontjai-
nak 60%-át teszik ki. A program részeként tavalytól
Győrben, a Dunakapu tér alatt található mélygarázs-
ban is elérhető a rendkívül kényelmes, akár 30 perc
alatt 80%-os töltöttséget biztosító töltő rendszer.

A hihetetlen ütemben fejlődő crossover jármű-
kategóriában a Nissan Qashqai népszerűsége tö-
retlen – amelynek első szériája úttörőnek számí-
tott. A Qashqai a magyarországi újautó-eladások
első 15 legkeresettebb típusa, illetve a crossover
szegmens három legkelendőbb városi terepjárója
között található.

Mik a Nissan 2016-os évre vonatkozó tervei? A
legfontosabb célja a Nissannak, hogy a legkívána-
tosabb ázsiai márkájává váljon. Ehhez három típus-
ra fókuszál a társaság: Navara (az év pick-up-ja), az
elektromos autók (Leaf) és az X-Trail.

Az új Navara nagyon sikeresen teljesített az elő-
rendelési szakaszban. A díjnyertes pick-up magas-
ra tette a mércét a kategóriájában, miután stílusa
és műszaki paraméterei, teljesítménye alapján szé-
les körben tetszést aratott. A média és a vásárlók is
nagyon kedvelik a típust és az olyan innovatív meg-
oldásokat, mint több lengőkaros hátsó futómű, a
több mint 1 tonnás teherbírás és a crossoverekre
jellemző beltér.

A második fejlődési pillér az elektromos autók. A
Nissan hisz abban, hogy a jövő közlekedési eszkö-
zei a villamos hajtású járművek. Ugyan a Nissan a
tisztán elektromos autók vezető gyártója világszin-
ten, 2016-ban tovább kell erősítenie az e-mobilitás-
ba fektetett energiáit. A 30 kWh akkumulátor cso-
maggal szerelt Leaf bevezetésével elérte, hogy akár
250 km hatótávolság sem akadály a konnektoros

autónak, ezzel bizonyítva a mindennapi használat-
ban a hajtásrendszer életképességét. Áprilistól or-
szágszerte az eddigi kettő (Budaörs, Baja) mellett
további 10 márkakereskedés kezdi meg az elektro-
mos modellek forgalmazását. Ez azt jelenti, hogy
minden ilyen városban, így Győrben, a Nissan Inici-
al telephelyén is újabb gyorstöltőket telepítenek.

Az X-Trail a Nissan másik crossovere, mely a vissza-
jelzések alapján egyre nagyobb sikerre számíthat. A
növekvő konkurenciaharc mellett is ebben az évben ki-
emelt pozíciót szán a Nissan a típusnak, miután a
Qashqai és a Juke méreteit felülmúló, eggyel nagyobb
méretkategóriában indulhat a versenyben.

A vállalati ügyfeleknek pedig egy új szolgáltatás-
csomaggal jelentkezik a Nissan. A „Customer Pro-
mise” azaz a vevőknek adott „A Nissan ígérete” öt
elemből áll: 24 órás ügyfélszolgálat, élettartam Nis-
san assistance, versenyképes szerviztarifák, ingye-
nes gépjármű átvizsgálás és ingyenes csereautó.
Ez a régióban működő, világszinten egyedülálló
szolgáltatáscsomag is erősíti a márka reputációját,
és segíti a használtautó-piac átláthatóságát.
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kifejezetten

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉRHETÔ 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 szállítással
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

ajánlott!

Sportolóknak

Vitamindús erôt kínálunk!

Finissage – Hackeld a múltad! /
Hack your past! címmel nyílik kiállí-
tása Katharina Rotersnek és Szol-
noki Józsefnek február 28-án
16:30-kor az Esterházy-palotában
(Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum Esterházy-palota,
Győr, Király u. 17.)

Nemcsak pénzt, ingatlant, ha-
nem a családunk traumáit is meg-
örököljük. Ezek a sokszor a pince
dohos zugaiban rejtett emlékek,
azonban legalább annyira fontos
részei az életünknek, mint az ablak-
ba kitett egzisztenciánk. Kiállítá-
sunk egy német–magyar család
történetének elhallgatott traumáit
hozza a felszínre. A kevert médiu-
mokkal operáló kiállítás a huszadik
század nagy ideológiái által formált
privát hétköznapok hagyatékát jele-
níti meg poétikus eszközökkel. Így
kerül közvetlen egymás mellé a ná-
ci nagypapa portréjáról leretusált
horogkeresztes kitűző, és a salgó-
tarjáni Megyeházán található utol-
só, „láthatatlan” Rákosi-címer.

A kiállítás zárásaként Grászli
Bernadett múzeumigazgató és
Szolnoki József tárlatvezetést tart
az érdeklődők számára. 

Hackeld a múltad!

A közösség iránt érzett fele-
lősségre való figyelemfelhívás
a célja a Polgári Védelem Nap-
ja kétnapos rendezvénysoro-
zatának.

„Az első nap a polgári védelem tör-
ténetével kapcsolatos kiállítást és
szakmai napot szervezünk a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Tényői bázi-
sán, március 1-jén 9–14 óra között”
– közölte lapunkkal Csepi László tűz-
oltó ezredes, a megyei Polgári Vé-
delmi Szövetség titkára. Kifejtette,
az egykori óvóhelyen berendezett
polgári védelmi kiállítás érdekes, és
nem mindennapi betekintést nyújt a
világháború és a hidegháború kor-
szakában a lakosság védelme érde-
kében alkalmazott eszközökről és
módszerekről. „A föld alatti bunker
megtekintésén kívül bemutatjuk az
őrszobát és egy őrtornyot is.” Az
eseményre az iskolák diákjait, a te-
lepülések közbiztonsági referenseit,
a Helyi Védelmi Bizottságok elnöke-
it és titkárait is meginvitálták.

Polgári védelem:
A fiatalokat szólítják meg

Március 2-án 9-től 12 óráig a Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a Győr-Moson-Sopron Megyei Pol-
gári Védelmi Szövetséggel közösen
rendez szakmai napot a fiatalok ré-
szére a Dunakapu téren, ahova a vá-
ros oktatási intézményeiben tanuló
diákokat hívták meg, és a nap folya-
mán mintegy 1500–2000 résztvevőt
várnak. A tervek szerint egy „flash-
mob” jellegű koreográfiát követően,
élőképet alakítanak ki, ahol a polgári
védelem nemzetközi jelzése is kiraj-
zolódik. Ezt követően a közösségi
szolgálatban érintett társszervek, ka-
ritatív szervezetek mutatkoznának
be, felkeltve az érdeklődést az önkén-
tességhez. A kilátogatók a Városi Di-
ák Fórum fiataljaival is találkozhat-
nak. A szakmai napra az általános is-
kolai és a középiskolai korosztályt,
míg a Közösségi Szolgálat Börzére el-
sősorban a középiskolásokat várják.
A fiatalok kipróbálhatják többek kö-
zött a homokzsákrakást, a „füstös sá-
tort”, a tűzoltást puttonyfecskendő-
vel, de megismerkedhetnek a veszé-
lyesanyag-szimbólumokkal is.
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

FEBRUÁR 27., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Új csaj  04:20 Új csaj 
04:45 A nagy svindli  05:25 A nagy
svindli  06:10 Top Shop 06:45 Kö-
lyökklub  09:40 Top Shop 10:35 Ne-
velésből elégséges  11:00 Street
Kitchen  11:35 4ütem  12:05 Glee
– Sztárok leszünk!  13:10 A nagy
svindli  14:10 A nagy svindli 
15:15 Érintés  16:15 Scooby-Doo –
A nagy csapat  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:20
Csúcsformában 3.  21:00 Joker 
22:45 A Tégla  01:40 Dan és a sze-
relem  03:25 Gálvölgyi-show 

04:00 Doktor D  04:45 Super Car 
05:10 Babavilág  05:30 Egzotikus
Ázsia 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 08:50 Csoportban marad 
09:20 Csoportban marad  09:50
Trendmánia  10:20 Én is tükörbe
nézek  10:50 Babavilág  11:20
Egészség Klinika  11:50 Psych – Di-
lis detektívek  12:50 Családi Titkok
 13:55 Gyilkos sorok  15:00 Gyil-
kos sorok  16:05 Madagaszkár 3. 
18:00 Tények 19:00 Avatar  22:20
Orvlövész  01:00 X-Men – Az el-
lenállás vége  02:45 Sportos 02:55
A szépség és a szörnyeteg  03:35
Vegas 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
Shop 06:20 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Will és Grace
 07:40 Will és Grace  08:05 Szívek
szállodája  09:05 Szívek szállodája
 10:00 Amerikai mesterszakács 
10:55 Amerikai mesterszakács 
11:50 Knight Rider  12:55 Knight
Rider  14:00 CSI: A helyszínelők 
14:55 NCIS: Los Angeles  15:50
NCIS: Los Angeles  16:50 Halálos
iramban  19:10 Utazás a Föld kö-
zéppontja felé  21:00 Gladiátor 
00:30 Shannara – A jövő krónikája 
01:25 Will és Grace  01:55 Will és
Grace  02:20 Will és Grace  02:45
Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Gázfröccs (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 Erzsébet út (ism.) 18:30
Konkrét (ism.) 19:00 Győri7 19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00
Konkrét (ism.) 21:15 VoltTimer (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Import Impro (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 28., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:20 Glee – Sztárok leszünk! 
05:05 Glee – Sztárok leszünk! 
05:40 Fókusz Plusz  06:05 Top
Shop 06:40 Kölyökklub  09:35
EgészségKalauz  10:05 Top Shop
11:00 A Muzsika TV bemutatja! 
11:30 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  14:40 Terra
Nova – Az új világ  15:40 Piedone, a
zsaru  Közben: 16.05 Hatoslottó-
sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A gondozoo  21:00 Több
mint testőr  23:35 Portré  00:10
Tekerd vissza, haver!  02:10 Ments
meg! 03:10 Gálvölgyi-show 

04:20 Jersey lány  05:05 Csoport-
ban marad  05:30 Egzotikus Ázsia
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
07:25 Madagaszkár 3.  09:05 Több
mint TestŐr  09:35 A Miller család
 10:05 A Miller család  10:30 A
Miller család  11:00 Stahl konyhája
 11:30 Psych – Dilis detektívek 
12:30 Családi Titkok  13:35 Gyilkos
sorok  14:40 Gyilkos sorok  15:45
Vad évad  18:00 Tények 19:00 Tur-
bó  21:00 Nők  23:30 Lincoln 
02:20 Sportos 02:30 Négy férfi, egy
eset  02:50 Négy férfi, egy eset 
03:15 Gyilkossági helyszín 

05:15 Doktor House  06:00 TV-
Shop 06:35 Amerikai mesterszakács
 07:20 Amerikai mesterszakács 
08:10 Amerikai mesterszakács 
09:05 Amerikai mesterszakács 
10:00 Will és Grace  10:30 Will és
Grace  11:05 A Tetovált Séf 
11:35 Zöld térben 12:05 CSI: A hely-
színelők  13:00 CSI: A helyszínelők
 13:55 NCIS: Los Angeles  14:50
Mama kicsi fia 16:45 Utazás a Föld
középpontja felé  18:40 Mint a kám-
for  21:00 True Lies – Két tűz kö-
zött  23:55 A Tetovált Séf  00:30
Zöld térben 01:00 Shameless – Szé-
gyentelenek  02:05 Shameless –
Szégyentelenek  03:05 Doktor
House 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Zooo+
(ism.) 08:30 Kulisszák mögött (ism.)
09:00 Konkrét (ism.) 09:15 Hello
Győr! (ism.) 09:45 Erzsébet út (ism.)
10:30 Épí-tech (ism.) 11:00 Képúj-
ság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konk-
rét (ism.) 19:00 Hello Győr! (ism.)
19:30 Konkrét (ism.) 20:00 Hello
Győr! (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Erzsébet út (ism.) 21:45 Made
in Hungary (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 29., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

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 Fókusz
Plusz  12:20 Story Extra  12:50
Egy rém modern család  13:15 Egy
rém modern család  13:45 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  21:25 Dr. Csont  22:25 Gla-
des – Tengerparti gyilkosságok 
23:25 RTL Klub Híradó 00:00 Magya-
rul Balóval 00:40 Csont nélkül 
01:40 Havazin  02:05 A bosszú is-
kolája 

04:45 Stahl konyhája  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 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Magánnyomozók
 21:20 Herkules legendája  23:25
Ügyféllista  00:30 Tények Este
01:15 Aktív  01:45 Sportos 01:55
Ezo.TV 02:55 Elit egység  03:40 Az
uralkodónő 

05:00 Doktor House  05:45 TV-
SHOP 06:15 Will és Grace  06:40
Will és Grace  07:05 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  09:00 Szívek
szállodája  09:55 Knight Rider 
11:00 Amerikai mesterszakács 
11:55 Az indíték  12:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszíne-
lők 15:45 NCIS: Los Angeles 16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács 18:40 Jim szerint a vi-
lág 19:05 Jim szerint a világ 19:35
Két pasi – meg egy kicsi  20:10 Két
pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 CSI: A helyszíne-
lők 22:00 CSI: A helyszínelők 22:55
Kincsvadászok00:55 Két pasi – meg
egy kicsi 01:25 Knight Rider 02:20
Az indíték 03:10 Szívek szállodája 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 09:00 Hello
Győr! (ism.) 09:30 Konkrét (ism.)
09:15 Erzsébet út (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-tech
19:55 Verselj velem (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Épí-tech (ism.) 20:55 Verselj
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 Üzleti negyed (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

MÁRCIUS 1., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Paloma  05:10 Csapdába
csalva  05:35 Családi Titkok 
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 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Magánnyomozók
 21:20 Sherlock és Watson  22:20
Sherlock és Watson  23:20 Franklin
és Bash  00:20 Tények Este 01:05
Aktív  01:35 Sportos 01:45 Ezo.TV
02:45 Kaland 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Will és Grace 06:50 Will
és Grace 07:15Jóbarátok 07:40Jó-
barátok 08:05 A S.H.I.E.L.D. ügynökei
 09:00 Szívek szállodája  10:00
Knight Rider  11:00 Amerikai mester-
szakács 11:55 Az indíték – Brutális
erő 12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
13:55 CSI: A helyszínelők  14:50 CSI:
A helyszínelők 15:45 NCIS: Los Ange-
les 16:40 NCIS: Los Angeles 17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ 19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Flash –
A Villám  22:00 Flash – A Villám 
23:00 CSI: A helyszínelők  23:55 CSI:
A helyszínelők  00:55 Két pasi – meg
egy kicsi 01:25 Knight Rider 02:20
Az indíték 03:10 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Épí-tech (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 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 Zooo+ (ism.)
21:55 Verselj velem (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (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
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 mo-
dern család  13:15 Egy rém modern
család  13:45 Éjjel-nappal Budapest
 15:00 Isten áldjon, Esperanza!  Is-
ten áldjon, Esperanza! 16:10 Szulejmán
 17:25 Story Extra  Sztármagazin
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest  20:45
Barátok közt  21:25 A mentalista 
22:25 XXI. század – a legendák velünk
élnek  22:50 RTL Klub Híradó 23:25
Magyarul Balóval 00:05 A Grace klinika
 01:05 Túsztárgyalók ) 02:05 A Mu-
zsika TV bemutatja 02:35 Terra Nova
03:25 Gálvölgyi-show 

05:05 „A magok oltalmára...” – Erdé-
lyi erődtemplomok 05:15 Szerelmes
földrajz 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Hazajáró 06:25
Magyar történelmi arcképcsarnok
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Család-barát 08:55 Asztal öt sze-
mélyre  11:00 Noé barátai 11:30
Térkép 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők:
Porrogszentkirály 13:30 Hazajáró
14:00 Magyar Krónika  14:30 Peru –
Chile – Húsvét-szigetek – Juan Fernan-
dez-szigetek 15:05 Szeretettel Hollywo-
odból 15:35 Égrenyíló ablak 17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:40
SzerencseSzombat  19:40 A Dal
21:55 Aki legyőzte Al Caponét 23:55
Kenó  00:00 Végzetes vonzerő 
02:00 MüpArt – Eivind Aarset Dream
Logic Quartett feat. Jan Bang 

05:10 Hagyaték 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:15
„Így szól az Úr!” 06:25 A sokszínű val-
lás 06:40 Kérdések a Bibliában 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:30 Család-
barát 09:00 Isten kezében 09:25 Ke-
reszt-Tények 09:35 Katolikus krónika
10:00 Református ifjúsági műsor
10:10 Evangélikus ifjúsági műsor
10:15 Úton-útfélen 10:25 Reformá-
tus magazin 11:00 Római katolikus
mise 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Kult+  12:55 Rúzs és se-
lyem 13:30 Kard és kocka  14:50 A
kém, aki szeretett engem  17:00
Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:40 Ma-
gyarország, szeretlek! 20:10 Álljon
meg a nászmenet!  22:00 Kenó 
22:05 Szemekbe zárt titkok  00:20
Oscar díjátadó gála 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Brown atya  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:25 Roma Maga-
zin 07:55 Domovina 08:25 A múlt
fogságában  09:20 Alpesi őrjárat 
10:20 Család-barát 11:40 A világö-
rökség kincsei 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:55 Jamie vidéki
konyhája 13:25 Univerzum  14:30
Szívek doktora  15:15 Brown atya 
16:05 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi őrjárat
 19:40 Maradj talpon!  20:45 Kék-
fény  21:45 Bosszú  22:30 Kenó 
22:35 Magyar Krónika  23:05 Ma-
gyar szív  00:15 A lány és a farkasok
 02:00 Álljon meg a nászmenet! 
03:45 Akadálytalanul 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:00 Univerzum  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser Bild -
schirm 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 12:45 Kult+  12:55 Ja-
mie vidéki konyhája 13:25 Nagyratörők:
Mark Zuckerberg – Az ember a Facebo-
ok mögött  14:30 Szívek doktora 
15:15 Brown atya 16:05 Tappancs, a
mesterdetektív 17:00 Ridikül 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Al-
pesi őrjárat  19:40 Maradj talpon! 
20:40 Oscar díjátadó gála – Összefog-
laló 22:15 Önök kérték! 23:15 Kenó 
23:20 A Nagyok 23:50 MüpArt Clas-
sic – A határtalan Liszt – Bogányi Ger-
gely zongoraestje 01:45 Séfek csatája 



MÁRCIUS 2., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Az uralkodónő  05:00 Spor -
tos 05:10 Csapdába csalva  05:35
Családi Titkok  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, a texasi kopó  14:50 Walker, a
texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:15
Magánnyomozók  21:20 Tök alsó 2.
– Európai turné  23:05 Lángoló Chi-
cago  00:05 Tények Este 00:50 Ak-
tív  01:20 Sportos 01:30 Ezo.TV
02:30 Holdfény Parador felett 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  09:00 Szívek
szállodája  10:00 Knight Rider 
11:00 Amerikai mesterszakács 
11:55 Az indíték  12:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:40 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint 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 Dredd bíró  23:00 Kincsvadá-
szok 01:00 Két pasi – meg egy kicsi
 01:30 Knight Rider  02:25 Az indí-
ték  03:10 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 Csak az ETO 19:55
Verselj velem 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Csak
az ETO (ism.) 20:55 Verselj velem
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:55 Verselj velem (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Hello Győr! (ism.) 22:55 Verselj
velem (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 4., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 NCIS: Los Angeles  05:00
Sportos 05:10 Csapdába csalva 
05:35 Családi Titkok  06:20 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 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 szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:15
Magánnyomozók  21:20 A majmok
bolygója: Lázadás  23:35 Grimm 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Az uralkodónő  03:40 Doktor D 

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 Gázfröccs (ism.) 22:55 Verselj
velem (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 3., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Brown atya  06:55 Kenó
07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelentés
07:25 Rondó 07:55 Kvartett 08:25 A
múlt fogságában 09:20 Alpesi őrjárat
 10:20 Család-barát 11:40 A világö-
rökség kincsei 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+ 12:55 Jamie vidéki kony-
hája 13:25 Az Ushuaia expedíció 
14:20 Szívek doktora  15:05 Brown
atya 15:55 Tappancs, a mesterdetek-
tív  16:45 Szerencse Híradó  17:00
Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 Alpesi őrjárat  19:40
Maradj talpon!  20:40 A Bagi Nacsa
Show  21:40 A boldogság sosem jár
egyedül 23:30 Kenó 23:35 Hosszú
vágta  01:05 A boldogság sosem jár
egyedül  02:55 Magyar történelmi
arcképcsarnok 03:20 Pannon expressz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 Az uralkodónő  04:50 Aktív 
05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  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
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Ma-
gánnyomozók  21:20 NCIS: Los An-
geles  22:20 NCIS: Los Angeles 
23:20 Felejthetetlen  00:20 Tények
Este 01:05 Aktív  01:35 Sportos
01:45 Ezo.TV 02:45 Az uralkodónő 
03:30 NCIS: Los Angeles 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Csak az ETO (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 Vény nél-
kül  19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Épí-tech (ism.) 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
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  (2016)
Sztármagazin 12:50 Agymenők 
13:10 Agymenők  13:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  15:00 Isten áldjon,
Esperanza!  16:10 Szulejmán 
17:25 Story Extra  Sztármagazin
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Castle )
22:30 Volt egyszer két Németország
) 23:35 RTL Klub Híradó 00:05 Ma-
gyarul Balóval 00:45 Brandmánia 
01:20 Homeland – A belső ellenség
) 02:35 Terra Nova 03:20 Gálvölgyi-
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 Agymenők  13:10 Agyme-
nők  13:45 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 – Hajnalhasadás I. rész  23:30
RTL Klub Híradó 00:00 Magyarul Ba-
lóval 00:40 Piszkos csapat 01:45
Kemény motorosok  02:45 Street
Kitchen  03:10 Terra Nova 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Brown atya  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ec-
ranul nostru 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 Uni-
verzum 14:30 Szívek doktora  15:15
Brown atya  16:10 Tappancs, a mes-
terdetektív 17:00 Ridikül 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Alpe-
si őrjárat  19:40 Maradj talpon! 
20:35 Skandináv lottó sorsolás 20:45
Hawaii Five-0  21:35 Szabadság tér
'56 22:25 Munkaügyek 22:55 Kenó
 23:00 Világunk történelme  23:55
Ködfátyol  01:50 Reszkess, Monaco!
03:25 Akadálytalanul 03:55 Hazajáró 

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 Agyme-
nők  13:10 Agymenők  13:45 Éj-
jel-nappal Budapest  15:00 Isten
áldjon, Esperanza!  16:10 Szulej-
mán  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Szulej-
mán  Szulejmán 22:40 Házon kívül
 23:05 RTL Klub Híradó 23:35 Ma-
gyarul Balóval 00:15 Odaát 01:15
Odaát 02:15 Vince Vaughn's Wild
West Comedy Show 

 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:05 Brown atya  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-
jelentés 07:25 P'amende 07:55 Öt kon-
tinens 08:25 A múlt fogságában 
09:20 Alpesi őrjárat  10:20 Család-
11:40 A világörökség kincsei 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25
Mindörökké Gordon 14:25 Szívek
doktora  15:15 Brown atya  16:05
Tappancs, a mesterdetektív  17:00
Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 Alpesi őrjárat  19:40
Maradj talpon!  20:40 Columbo: Az
ínyenc gyilkos  21:55 Mindenből
egy van  22:55 Kenó  23:00 Ezer -
egy éjszaka meséi  00:40 Szesz,
szex és steksz 02:10 Columbo: Az
ínyenc gyilkos  03:25 Határtalanul
magyar 03:50 Akadálytalanul   

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  09:00 Szívek
szállodája  10:00 Knight Rider 
11:00 Amerikai mesterszakács 
11:55 Az indíték 12:55 A nagy svindli
13:55 CSI: A helyszínelők 14:50 CSI:
A helyszínelők  15:45 NCIS: Los An-
geles  16:40 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Shannara – A jövő krónikája
 22:00 A Skorpiókirály  23:50 Két
pasi – meg egy kicsi 00:20 Az indíték
01:15 Szívek szállodája 02:10 Dok-
tor House  03:00 Doktor House 

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 A nagy
svindli 09:00 Szívek szállodája 
10:00 Knight Rider  11:00 Amerikai
mesterszakács  11:55 Az indíték 
12:55 A nagy svindli 13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint 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 Halálosabb iramban 
23:15 Dredd bíró  01:15 Két pasi –
meg egy kicsi  01:45 Az indíték 
02:30 Szívek szállodája  03:20 Dok-
tor House 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

Kéthetente péntekenként FRISS tartalommal, ÚJ receptekkel!

Keresd a                                                mûsorán!

Fôzz te is NAGY ESZTERREL!
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Nádorváros klasszikus részén,
BOMBAÁRON
lakások eladók!

A társasházban 5 lakás és egy üzlethelyiség ke-
rül kialakításra, szintenként két lakással. Az
épület 10 cm szigetelést kap, 2 rétegű mű-
anyag nyílászárókkal. A lakásokban klíma,
riasztó, valamint redőny-előkészítés kialakí-
tásra kerül. Fűtése házközponti kondenzáci-
ós kazánnal  történik, lakásonként egyedi
mérő órákkal. Ez az 46 nm-es lakás a föld-
szinten található. Elosztása nappali+ 1 szo-
ba, külön fürdőszoba, valamint WC. Az árak
emelt szintű fűtéskész árak, de van lehető-
ség kulcsrakész befejezésre is.

MÁR: 17,9 M Ft-től!
Érd.: 06-30/640-8794.

budai.monika@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LEHETŐSÉG! Pinnyéd új építésű ré-
szén, csendes zsákutcában kerül felépítésre ez
a gyönyörű, minden igényt kielégítő, GARÁ-
ZSOS ikerház! Nincs közös fal, a ház teljesen el-
szeparálható! A 90 nm-es ház 330 nm-es telken

kerül felépítésre. Elosztása kiváló, amerikai
konyhás nappali, 3 szoba+kamra! Megbízható
kivitelezés, kiváló munka! 30-as Porotherm tég-
lából épül, 10 cm-es szigeteléssel, műanyag, hő-
szigetelt nyílászárókkal! Energetikai besorolása:
„A”. Rendezze be ízlésének megfelelően! Az ár
emelt szintű fűtéskész, de van lehetőség kulcs-
rakész befejezésre is! A ház illetékmentes! Tá-
mogatott hitel, valamint CSOK igényelhető. A
hitel miatt sem kell aggódnia, mi azt is elintéz-
zük Önnek! Teljes körű és díjmentes hitelügyin-
tézéssel állunk rendelkezésére!
Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Gyárvárosban, az Árkád bevásárlóköz-
ponttól pár percre, kínálom eladásra ezt a fel-

újított, erkélyes tégla -
lakást. Az 53 nm-es
lakás a földszinten ta-
lálható. Elosztását te-
kintve 2 szobás. Az
ingatlant 4 éve felújí-
tották, az ablakokat
kicserélték, redőnyök
és új biztonsági bejá-
rati ajtó került beépí-
tésre. A szobákban a
parkettát felcsiszol-
ták és újralakkozták.

Fűtése gázkonvektorokkal megoldott, fűtéskölt-
sége a téli hónapokban sem magas. A társasház
külső szigetelése ebben az évben megvalósul. A
lakáshoz 6 nm-es saját tároló tartozik. Közös
költség 4.500 Ft. Az ingatlan tehermentes, azon-
nal költözhető. Kiválóan alkalmas fiatal párok-
nak és befektetőknek egyaránt. A közelben isko-
la, óvoda, buszmegálló is megtalálható.
Ár: 13,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr kis lakónegyedében, egy 49 nm-es, tel-
jesen felújított, hőszigetelt, 4. emeleti, 2 szo-
bás lakás, kitűnő állapotban  eladó. A lakás
teljes felújítása is megtörtént, műanyag
nyílás zárókkal, új  15 ponton záródó bejárati
ajtóval. A konyha új bútorzatot kapott. A szo-
bák szalagparkettásak, redőnyösek és szú-
nyoghálósak. Közlekedők és konyha, WC, für-
dő új kerámialapozású, a fürdőszoba zuhany-
kabinos, törülközőszárítós. A lakás külön fű-
tésmérővel felszerelt, új átszerelésű. Külön
egyedi vízmérők! Csendes, családias környe-
zet parkra  néző szobák. Jó buszközlekedés a
város bármely részébe!
Ár: 12,9 M Ft. Tel.: +36-20/919-4518. 
furedi.jozsef@freemail.hu

Győr-Pinnyéden épül ez a hangulatos, jól
megtervezett sorház. A két épületből álló in-

gatlanban 4 lakás és 2 iroda kerül kialakításra.
A lakások belső kétszintesek. Az alsó szinten
található a nappali, konyha, étkező. A háló-
szobák a felső szinten helyezkednek el. Az L1
lakás hasznos alapterülete 88,89 nm, ehhez
csatlakozik még a 10 nm-es terasz, valamint
a 30 nm-es saját kertrész. A nappalin kívül 3
hálószoba került kialakításra. A lakás DNY-i
fekvésű. Fűtés kondenzációs kazánnal, lakás-
onként történik. A 30-as Porotherm téglából
épülő ház 10 cm-es külső szigetelést kap. Az
ablakok 2 rétegű, hőszigetelt műanyag nyílás -
zárók. A ház "A" energiatanúsítással fog ren-
delkezni. A lakások fűtéskész állapotban ke-
rülnek átadásra, de lehetőség van a kulcsra-
kész befejezésre is. Zárt udvari gépkocsibeál-
ló 350.000 Ft-ért vásárolható, míg az önálló
tároló ára 300.000 Ft. Várható átadás 2016.
ősz. Hívjon, nehogy lemaradjon!
Ár: 24 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LEHETŐSÉG! NE MARADJON LE
RÓLA! Pinnyéden, társasházi lakás nagy kert-

tel, akciós áron eladó! Pinnyéd új építésű ré-
szén eladó ez az 56,29 nm-es lakás. Elosztása
kiváló, amerikai konyhás nappali mellett ki-
alakításra került két szoba, fürdőszoba, vala-
mint WC. A nappaliból nyílik a 6,8 nm-es te-
rasz. 179 nm-es kertkapcsolat tartozik a lakás-
hoz. A társasház 30-as Porotherm téglából
épül 10 cm szigeteléssel, 2 rétegű műanyag
nyílászárókkal. Az ár emelt szintű, fűtéskész
ár, de van lehetőség kulcsrakész kivitelezésre
is! HÍVJON most!!!!
Ár: 15,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr rohamosan fejlődő részén, a Pacsirta lakó-
parkban, a Belvárostól mindössze néhány percre,

csodálatos kertvárosi környezetben épül ez a min-
den igényt kielégítő, kétszintes társasház. Minősé-
gi munka, kiváló kivitelezés! Az impozánsan ki-
alakított épületben 39 és 60 nm közötti lakások kö-
zül választhat. Kisebb lakást keres, egy- vagy két-
szobásat? Kertkapcsolattal? Akkor ez a megfelelő
választás! Ez az 58 nm-es lakás az első emeleten
található. Elosztása kiváló, az amerikai konyhás
nappali mellett kialakításra került 2 hálószoba, va-
lamint fürdőszoba és WC. A nappaliból a 4,41 nm-
es teraszra léphetünk. A lakás délnyugati tájolásá-
nak köszönhetően, rendkívül világos! A 30-as Po-
rotherm tégla 10 cm szigetelést kap. Kétrétegű mű-
anyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Fűtése
egyedi gázkazánnal történik. Energetikai besorolá-
sa „A”. Várható átadás 2016. nyár. 
Ár: 15,7 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr gyorsan fejlődő, új építésű részén, a Pa-
csirta lakóparkban épül ez a 14 lakásos társas-
ház. A lakásokon kívül önálló garázs, gépkocsi-
beálló és tároló is vásárolható. Ez a földszinten
elhelyezkedő lakás 53,15 nm. Az amerikai

konyhás nappalihoz csatlakozik egy 4,72 nm
terasz, valamint egy kiskert. Ezeken kívül még
2 hálószoba, fürdő, WC. Fekvésének köszönhe-
tően, a lakás rendkívül világos. A társasház 30-
as Porotherm téglából épül, 10 cm szigeteléssel.
Kétrétegű műanyag nyílászárók kerülnek be-
építésre.  A fűtés egyedi gázkazánnal történik.
Energetikai minősítése ’A’. A lakások fűtéské-
szen kerülnek átadásra, de vállaljuk a kulcsra-
kész befejezést is. A lakáshoz vásárolható még
garázs, melynek ára 2,5 millió Ft, a tároló 150
ezer Ft/nm áron, a gépkocsibeálló 500.000 Ft-
ért kapható. Várható átadás: 2016. nyár vége.
Hívjon most, mert gyorsan elkel!
Ár: 14,7 M Ft. Tel.: +36-30/376-3718.
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán épül ez a kiváló kivitelezésű
társasház! Ez a 60,39 nm-es lakás az első eme-
leten található. elosztását tekintve nappali + 2
szobás. A nappalihoz csatlakozik egy 2,88 nm-
es erkély. A lakás fekvésének köszönhetően, vi-
lágos! Pár perc alatt a Belvárosba érhet, mégis
madárcsicsergésre ébredhet. A társasház 30-as

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
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Porotherm téglából készül, 10 cm szigeteléssel.
5 légkamrás, műanyag nyílászárók kerülnek be-
építésre. Fűtése turbó gázkazánnal történik. A
lakások emelt szintű fűtéskészen kerülnek át-
adásra, de lehetőség van kulcsrakész befejezés-
re is. Udvari gépkocsibeállók vásárolhatók!
CSOK igényelhető! Ingyenes hitelszűréssel és
ügyintézéssel állunk Ügyfeleink rendelkezésé-
re! Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Foglalja le
most álmai otthonát!
Ár: 16,3 M Ft. Tel.: +36-30/376-3718. 
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

Győr belvárosában épül ez a 13 lakásból és 2 üz-
lethelyiségből álló társasház. Ez a 48 nm-es, erké-
lyes lakás az első emeleten található. Elosztását
tekintve amerikai konyhás nappali+ 1 szoba. A
rendkívül modern kialakítású, liftes társasházban
48 és 85 nm-es lakások közül választhat. Az in-
gatlan távfűtéses, lakásonként egyedi mérőórák-
kal ellátva, falfűtéssel, valamint padlófűtéssel
kombinálva. Rezsiköltsége a téli hónapokban
sem magas. Kiváló kivitelezés, és megbízható

munka! Az ár tartalmazza a riasztó és redőny elő-
készítését. A zárt udvaron gépkocsibeálló, vala-
mint garázs vásárolható. A Belváros közelsége
miatt kiválóan alkalmas családok és befektetők
számára egyaránt. További részletekért hívjon!
Ár: 21 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ KERTKAPCSOLATOS SORHÁZI
LAKÁS! BOMBAÁRON! Győr-Pinnyéden el-

adó ez az utolsó sorházi lakás, melynek alapte-
rülete 82 nm. Elosztása jelenleg 3 szoba+ nap-
pali, de igény esetén + egy szoba kialakítható.
A lakáshoz saját kertkapcsolat is tartozik. Az
ingatlant magas minőségű  kivitelezés jellemzi,
30 cm -es Porotherm téglából épül, 10 cm-es
szigeteléssel,  a fűtésről  kondenzációs kazán
gondoskodik.  Az ingatlannak közvetlen kert-
kapcsolata van, az első szinten erkély található.
A lakások fűtéskészen kerülnek átadásra. 3 ré-
tegű, hőszigetelt, műanyag nyílászárók kerül-
tek beépítésre. A környék dinamikusan fejlő-
dik, jó a   buszközlekedés, a Belváros  mintegy
6-7 percre elérhető gépkocsival is. Vegye igény-
be a CSOK-ot, mi teljes körűen intézünk min-
dent. Várható átadás: 2016. április.
Ár: 21,6 M Ft. Tel.: +36-20/919-4518. 
furedi.jozsef@freemail.hu
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KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV

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 Pék Lajosné.



ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

NEHÉZGÉPKEZELÔ
Feltétel: • min. 8 általános • nehézgépkezelôi és/vagy földmunka-,
rakodó és szállítógépkezelô OKJ-s bizonyítvány • gépkezelôi jogosít-
vány 4511-es gépcsoport. Elônyt jelent: gyôri lakhely. Bérezés: munka-
bérrôl és juttatásokról személyes elbeszélgetés során adunk tájékoz-
tatást. Jelentkezési határidô: 2016. március 11.

Érdeklôdni lehet: Németh József mûvezetônél a 20/919-8014 telefonszámon.
Szakmai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu
Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a „nehézgépkezelô” jeligét.
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KÉZI ÚTTISZTÍTÓ

ÁLLÁSHIRDETÉS

kép és szöveg: pannon-víz

Rajzpályázat
A pályázatra bármilyen technikával

elkészített, A4-es vagy A3-as méretű al-
kotásokat várunk. Kérjük, a pályaműve-
ket egyénileg készítsétek el. Egy pályá-
zó akár több pályaművet is küldhet. Vá-
lasztható témák: VÍZTORONY vagy VI-
ZEK ÉS MESTERSÉGEK. Korcsopor-
tok: 1–4. osztály és 5–8. osztály. Nyere-
mények: értékes ajándékok, könyvek,
rajzeszközök, családi állatkerti belépők.

Víz-világnapi séta 
Látogassatok meg egy közeli vízmű-

telepet, kérdezzetek, fényképezzetek,
rajzoljatok! Tudjátok meg, hogyan jut el
a víz a kutakból a vízcsapokba! A prog-
ramhoz előzetes egyeztetés szükséges
a 96/522-600/160-as telefonszámon,
de kérhetitek bármely kollégánk segít-
ségét is. Egy látogató csoport maximá-
lis létszáma 30 fő lehet. A látogatásról
készítsetek A3 méretű pályaművet, bár-
milyen technikával, egyéni rajztechnikai
kiegészítés előnyt jelent.  

Nyeremények: harmincfős cso-
portos állatkerti belépő, három cso-
port részére.

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek! 

A Pannon-Víz Zrt. víz-világnapi pályázatai 

A pályamunkákhoz szíveskedjetek
csatolni a pályázati lapot, vagy egyéb
formában a pályázati lapon szereplő
adatokat. A pályázati lap a www.pan-
non-viz.hu oldalról letölthető. A pálya-
művek társaságunk tulajdonába kerül-
nek, később felhasználhatjuk azokat. 

A pályaműveknek a Pannon-Víz
Zrt. központjába (9025 Győr, Ország -

út u. 4.) március 17., csütörtök 15 órá-
ig kell megérkezni. 

Kérdésed van? Írj e-mailt a jubile-
um@pannon-viz.hu címre, vagy kér-
dezz a Pannon-Víz Facebook oldalán,
szívesen adunk további felvilágosítást. 

Az eredményhirdetésre és a díjátadóra
március 19-én, szombaton délelőtt, Győr-
ben kerül sor, a nyerteseket értesítjük.

Megkezdődött a vízvezetékek cseréje a Bécsi kapu
tér–Aradi vértanuk útja–Sarkantyú köz térségében.
A szükséges vízelzárásokról minden esetben előze-
tesen értesítjük az itt lakókat és az üzlettulajdono-
sokat, bérlőket. Az útfelbontásoknál igyekszünk fi-
gyelembe venni az árufeltöltő gépkocsik forgalmát,
ideiglenes átjárókat biztosítunk. Az okozott kelle-
metlenségekért kérjük az itt lakók, az erre közleke-
dők és a kereskedők szíves türelmét és megértését.
A rekonstrukcióról bővebben a www.pannon-viz.hu
weblapon olvashatnak – tudtuk meg Takács Lász-
lótól, a Pannon-Víz Zrt. művezetőjétől, aki a helyszí-
nen irányítja a munkálatokat. 

Vízvezetékcsere
a Bécsi kapu téren

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Jelentkezési határidő: 2016. március 31.

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

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. 26.—03. 03.
DELIKÁT

Csirkemellfilé

1299,-kg

999,-kg

Star eü.
papír 24 tek.

Magyar burgonya II. oszt.

Füstölt hátsó
csülök

649,-db

Kisbajcsi 
fagyasztott

hallé 1 l

799,-cs

129,-kg

Biopon takarékos
mosószer 
4,9 kg, 489,59 Ft/kg

2399,-db

699,-kg

BIRKA- ÉS BORJÚHÚS 
széles választékban kapható!
Sertéslapocka
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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

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 

Nőnapi mûsoros est
2016. március 5-én 
szombaton 19 órakor

A belépő ára vacsorával:

3990 Ft/fő

Fellépnek: Bogdán Eszter
és Takács Roland
Zongorán kísér:
Somogyi Ferenc

Kellemes erotika 
a Chippendale fiúk 
közreműködésével!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Február 27- én

OLASZ
EST
az Amstel Hattyú
Fogadóban!

Itáliai ízek,
olasz dallamok.

Mindenkit szeretettel várunk!

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

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

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

A Híd a jövőbe értelmi sérülteket segítő alapítvány közhasznú
szervezetként tartja fenn a Márton Lakóotthont Nyúlon.
Az intézmény fenntartása évről-évre óriási feladat az alapít-
vány számára. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával járul-
jon hozzá Ön is a Márton Lakóotthon fenntartásához!

Adója 1%-ával támogassa
a nyúli MÁRTON LAKÓOTTHON
autista és fogyatékkal élő fiataljait!

„HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány 
Bankszámlaszám: 10918001-00000018-64380000

9082 Nyúl, Táncsics u. 174. • 96/540-133
Adószám: 18697373-1-08
www.martonlakootthon.hu

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

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

Fodrászt, pedikűröst,
műkörmöst keresek győr- sza-
badhegyi szépségszalonba. Tel.: 06-
20/529-9346.

CNC-gépkezelőket ke-
resünk NCT-esztergára, progra-
mozási ismeret szükséges, továbbá
keresünk erősáramú villanyszerelő-
ket PLC-ismerettel. 1.600 Ft-os net-
tó órabér! Győri munkahelyre. Érd.:
06-70/941-0185, 06-70/366-5722.
munka15@index.hu

Szereted a frissen sült
kifli illatát? Jelentkezz hozzánk
betanított munkásnak!  Pékségben tör-
ténő termelési munka kisegítésére ke-
resünk munkaerőt hosszú távra! Jelent-
kezni az info@uni-worker.hu e-mail cím-
re küldött önéletrajzzal vagy a +36-
96/283-281-es telefonszámon lehet!

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Hagyatékvétel, szállí-
tás, lomtalanítás! Lakások,
családi házak, garázsok hagyatéká-
nak megvásárlása, lomtalanítása
igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

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

Sírkőtisztítás, felújítás
Győr és vonzáskörzetében. 06-
20/527-8179

Matematika, kémia érett-
ségire felkészítést vállalok. Tel.: 06-
30/844-6979.

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

Fakivágás, gyökérkivé-
tel, sövényvágás, metszés, ásás,
fűnyírás, kaszálás, bozótirtás!
96/826-322, 30/403-6810.

Matrac-, szőnyeg-, bútor- és au-
tókárpit-tisztítás, bőrtisztítás, bőrja-
vítás, bőrfestés. Dohos bútorok szag-
semlegesítése. Tel.: 06-30/851-
5187. www.biokarpit.hu

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

Teljes körű lomtalaní-
tást vállalok. Pincéjétől a pad-
lásáig, akár díjmentesen elszállítom.
06-20/546-1450

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

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

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

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

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

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, il-
letve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop telefon: 06-
70/675-0654.

Tetőfedést, tetőjaví-
tást, bádogozást, lapostető-szige-
telést, falak javítását, festését, garan-
ciával, engedménnyel vállalom. Tel.:
06-30/376-2712.

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

EGYÉB

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!

Telephelyet őriznék. La-
kást kérnék (2 fő költözne). 06-
70/228-0847 (14.00–21.00).

(3 nyelvű) 
Oklevelet adó

MASSZŐRKÉPZÉS
Indul Győrben 
március 19-től.

Svéd frissítő
masszázs: 39.000 Ft.

Nyirokmasszázs:
42.000 Ft.

Reflex talpmasszázs:
42.000 Ft

részletfizetés
+kedvezmény

Érdeklődni: 
06-70/369-8655.

Fnysz: 00777/2012

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

MOZGÁS-
GYÓGYÁSZAT!

FIZIKAI FÁJDALMAK,
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt,
könyvet, egyéb régiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

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

INGATLAN

Révfaluban, egy lépésre a
Belvárostól, a Damjanich utcában
magánszemélytől eladó egy bon-
tandó ház, 364 nm telekkel, 27 mil-
lió Ft. Ingatlanügynökök ne keres-
senek. irasban@gmail.com

Rózsadombon panorámás lakás el-
adó elegáns nagy terekkel, 125
(145) nm, 2 kocsis garázsos lakás el-
adó. 69,9 M Ft. +36-30/638-8625
www.ingatlan.com/21696555

LAKÁSCSERE

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

Belvárosi, 2 szobás, 46 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 40–60 nm-es, 2 szobás, első-
sorban határozatlan, belvárosi, ady-
városi, nádorvárosi bérleményre.
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 511.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

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

Gyárvárosi, komfortos, 44 nm-es,
1+fél szobás, gázfűtéses, határo-

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

Adyvárosi, összkomfortos, 49 nm-
es, 2 szobás, távfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne belvárosi, ady-
városi, nádorvárosi, komfortos/
összkomfortos, 50 m2-nél na-
gyobb, 2 vagy 2+fél szobás, hatá-
rozatlan-határozott bérleti szerző-
déses lakásra. (Hirdetésszám: 47.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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SPORT INTERJÚ

szerző: ficsor dávid
fotó: futsal-hungary.hu

A gyöngyösi futsal Magyar Ku-
padöntő volt az utolsó mérkőzé-
se Lódi Tamásnak az ETO-ban,
aki a Haladás NB I-es csapatá-
nak kispadján Marcos Angulo
helyét veszi át. A Rába ETO csa-
patkapitánya hat és fél évet töl-
tött Győrben, ez alatt ötször lett
bajnok és hatszor kupagyőztes.
Száznyolcvan alkalommal sze-
repelt a válogatottban, ahol 104
gólt szerzett. Lódi azon kevesek
közé tartozik, akik elmondhat-
ják, hogy pályára léptek a világ-
válogatottban is.

Hogyan kezdtél el futsalozni?
Az Újpest igazolt nagypályás focis-

tája voltam, már a tartalékcsapat ajta-
ján kopogtattam, amikor egy barátom
szólt, hogy lenne-e kedvem szabad
időmben teremfocizni (a szerk.: akkor
még így hívták). A Baranya Hotel Dream
Team nevű kispályás gárdában kezd-
tem el a futsalt, majd 2002 nyarán iga-
zolt le a Rubeola FC Csömör. Ekkor
még sokáig nagypályáztam és kispá-
lyáztam egyszerre. Majd jött a Cső-
Montage másfél évig, ezt követően ke-
rültem Gödöllőre, ahol azért voltak si-
kereink...

A sikeres gödöllői évek után ke-
rültél Székelyudvarhelyre, több csa-
pattársaddal együtt.

2007-ben igazoltunk Romániába.
Minden meccsen nagy volt a felhajtás.
Átlagosan 1000-1500 néző szurkolt a
helyszínen, de a TV is adott szinte
minden meccset. Jóval nagyobb volt
az iram akkoriban a román bajnokság-
ban, mint az itthoniban. De hála Isten-
nek, jól ment a játék.

Miért jöttél mégis vissza Magyar-
országra? 

A szerződésünk is lejárt, ráadásul
anyagi gondok jelentkeztek az udvar-
helyi klubnál, szóval nem volt maradá-
sunk a többiekkel. Időközben Horváth
Cs. Attila keresett meg minket Győr-
ből, hogy mi lenne, ha társaimmal,
Gyurcsányi Zsoltival, Tóth Szabival,
Madarász Janival és Balázs Zolival
csatlakoznánk a zöld-fehérekhez. A
srácokkal a hazatérés mellett döntöt-
tünk, és 2009 nyarán elfogadtuk az
ETO ajánlatát.

Hogyan emlékszel vissza a Győr-
ben eltöltött évekre? 

Természetesen sok-sok emlék van.
Ilyenkor az ember már csak a szépre és

Szombathelyre igazol a futsallegenda
Interjú Lódi Tamással, a Haladás új edzôjével

a jóra emlékszik. Mivel jó volt a társa-
ság, rengeteg időt töltöttünk együtt,
így sok volt az olyan történet, amiken
utólag is jót nevet az ember. Van egy
sztori, amit soha nem felejtek el. Nem
említek neveket, de egy videózás alkal-
mával rossz csapatot elemeztünk ki.
Akkor nem nevettünk, de ha manap-
ság eszembe jut, mindig mosolygok. 

Szinte pályafutásod elejétől ma-
gyar válogatottnak mondhatod ma-
gad, több mint 170 meccsel a hátad
mögött. Milyen érzés volt ennyi alka-
lommal felölteni a címeres mezt?

Mindig megtiszteltetés volt a válo-
gatottban játszani. Nagyon szép em-
lékeim vannak. A 2005-ös Európa-
bajnokságra való kijutás, a horvátok
ellen a Fradi-csarnokban, hatalmas él-
mény volt. Vagy említhetném az ar-
gentinoknak lőtt négy gólomat, ami-
vel egy fogadást is megnyertem.

Hosszú játékos-pályafutásod so-
rán számos nagy szakemberrel dol-
goztál. Ha egyet kiemelhetnél, ki
lenne az, akitől a legtöbbet tanultál,
akire a legjobban felnéztél?

Marcos Angulo volt a kedvenc ed-
zőm. Ő emberileg és szakmailag is
olyan pluszt tudott adni, amit edző-
ként is próbálok követni és próbálom
átadni azt, amit tőle tanultam. Ő még
jobban megtanította a játékot szá-
momra, az ő keze alatt lettem igazán
jó játékos.

Milyen furcsa dolgokat produkál
az élet… Pont Marcos-t váltod a Ha-
ladás kispadján, immár edzőként.

Hát igen… Beszélgettem vele a hét-
végén, és biztosított, hogy nincs sem-
miféle harag benne, vagy bármilyen
kellemetlen érzés. Sőt, felajánlotta a
segítségét a továbbiakban is! Tovább-
ra is nagyon jó a viszonyunk.

Egyet még árulj el nekünk. Hogy
jött ez a szombathelyi munka? Miért
mentél el Győrből, és miért hagytad
abba a játékot?

Már nyáron érett bennem a gondo-
lat, hogy abbahagyom a futsalt, de ak-
kor még úgy voltam vele, hogy a Baj-
nokok Ligája ad még kellő motivációt.
„Megerőszakoltam” magam, hogy
még picit játsszak. Aztán most, év ele-

jén jött ez a szombathelyi ajánlat, ami-
re azt gondoltam, hogy szakmailag is
egy nagy előrelépés számomra, és itt
is lehet sok szép dolgot elérni. 

Mik a Haladás céljai? Mit várnak
el Tőled? Hogy hidalod át a távolsá-
got a lakhelyed és Szombathely kö-
zött?

Konkrét cél erre a fél évre nincsen,
nyilván minél jobb helyen szeretnénk
végezni a bajnokságban. A bajnoki
cím irreális, de bármi megtörténhet. A
vezetők mindent megtesznek a jó sze-
replésért, biztosítják a megfelelő felté-
teleket. Nekem is sokat segítenek az
utazásban. Továbbra is ugyanott fo-
gok lakni, ahol eddig, csak néha
Szombathelyen alszom, ha a szükség
úgy kívánja.

Fogunk-e még látni élesben ját-
szani? Megcsináltatod-e az igazolá-
sod az új csapatodnál? 

Soha ne mondd, hogy soha. Lehet,
hogy még megfűz a Töki (a szerk.:
Gyurcsányi Zsolt). Nem tudhatjuk,
hogy mit hoz az élet, de elsősorban én
már csak edző vagyok. 
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Duplázott Kószás Kriszta, a fedett pályás
országos atlétikai bajnokságon. A Győri
AC versenyzője 1500 méteren megsze-
rezte élete első bajnoki aranyérmét a fel-
nőtt mezőnyben, majd az élen végzett
3000 méteres síkfutásban is, mindkét
számot egyéni csúccsal nyerte. Kószás
tagja volt a győriek 4x400 méteres váltó-
jának, így Zajovics Nóra, Sorok Klaudia
és Takács Eliza társaként 5. helyen ért
célba. A szakosztály harmadik érmét
Szabó Dezső szerezte rúdugrásban,
ahol a 460 cm-es teljesítménnyel a har-
madik helyet szerezte meg. 

Takács Eliza 400 méteren a 10. he-
lyen ért célba, 800 méteren pedig ha-
talmas csatát vívott a dobogóért, vé-
gül első felnőtt bajnokságán meg kel-
lett elégednie a negyedik hellyel. So-
rok Klaudia tartva idei formáját, 5. lett
60 méteres síkfutásban. A 3000 mé-
teres női mezőnyben indult Veisz Ad-
rienn is, aki a 6. helyet szerezte meg.

A középtávos csoportot Erdélyi Ka-
tinka képviselte, aki egyéni csúcsot
futva, 800 méteren ifiként a nyolcadik
helyen fejezte be a versenyt. Balogh

Sorozatban negyedszer, története so-
rán pedig hatodszor ünnepelhetett
Magyar Kupa-győzelmet a Rába ETO
futsalcsapata. Jordi Illa Solé együtte-
se a Gyöngyösön rendezett Final Four
elődöntőjében a Berettyóújfalut verte
7–5-re, majd a fináléban a Dunaújvá-
rost 9–2-re.

A Dunaferr a bajnokságban megle-
petésre Győrben győzte le az ETO-t,
amely így nem volt egyértelmű esélye-
se a találkozónak. Ezúttal mindössze
négypercnyi reményt adott ellenfelé-
nek a zöld-fehér együttes, amely ez-
után sorozatban három találatot szer-
zett, és el is döntötte a mérkőzést. Jor-

A régi idők hangulatát idézte a Tatabá-
nya–ETO FC rangadó. A változás csak
annyi az elmúlt évtizedekhez képest,
hogy a két nagy múltú labdarúgó klub
most a harmadosztályban feszült egy-
másnak. A 19. forduló mérkőzésén ar-
ra is választ kaphattak a szurkolók,
hogy tudja-e tartani a lépést az ETO
az élmezőnnyel a feljutásért folytatott
harcban. 

A tavaszi nyitányon a Csorna ellen
aratott győzelmet követően megint
egy gól döntött, ezúttal is az ETO javá-
ra. Weitner a szünet előtt szerzett ve-
zetést a zöld-fehéreknek, Garrido az
56. percben egyenlített. Ahogy kell, a
dráma a végén jött, Szabó Bence a 91.
percben lőtte a győztes gólt, ami után
rohanhatott ünnepelni a több száz fős
ETO-táborhoz. Preszeller Tamás veze-
tőedző megköszönte a szurkolók tá-
mogatását.

A hajrábeli gólok mindkét félidő-
ben azt igazolják, hogy mentálisan is
erős a csapatunk. Nem volt hiábavaló,
hogy sokszor elmondtam a fiúknak,
hogy az utolsó pillanatokban is lehet
meccset nyerni. Szinte az első, kaput
eltaláló lövésből gólt kaptunk, ezenkí-
vül csak egy helyzete volt a Tatabányá-
nak. Nagyon örülünk a győzelemnek,
nagyon kellett ez a három pont. Kö-

GYAC-aranyak két sportágban
méteres síkfutás előfutamában 7,10-
et futott, ezt követően a B döntőbe ke-
rült, de ott már nem állt rajthoz.

Sorok Klaudia a közelmúltban, Bel-
giumban is versenyzett 60 méteres sík-
futásban, és megnyerte a nemzetközi
futamot, előtte pedig második lett. 

Az első versenyben a végül győz-
tes lány kiugrott, ám nem fújták vissza
a rajtot. Emiatt kicsit megzavarodtam,
az időeredményem nem is lett jó. Kár-
pótlásul elindulhattam a nemzetközi
futamban, ahol sikerült nyernem, de
az időeredményemmel itt sem voltam
elégedett. Szerettem volna egyéni
csúcsot futni, de nem így alakult. Ki-
csit csalódott vagyok, de ebből is ta-
nultam, csak erősebb lettem – mond-
ta a versenyről a GYAC sportolója.

Ugyancsak külföldön vitte jó hírét a
GYAC-nak a jelenleg a Dél-alabamai
Egyetem színeiben versenyző Szabó
Krisztina, aki az Egyesült Államok kon-
ferenciabajnokságán lett hármasugrás-
ban ötödik, 12.09 méterrel. Ez az ered-
mény a magyar felnőtt OB-n a harma-
dik legjobb eredmény lett volna.

Közben a Győri AC cselgáncsozói
két aranyéremmel tértek haza a
veszprémi ifjúsági Országos Bajnok-
ságról. Szilli Nóra és Sipőcz Richárd
ismét a dobogó legmagasabb fokára
állhatott fel.

Inotai Péter második, Vida Adrás
és Kokas Martin a harmadik helyen
végeztek. Pontszerző lett még az ötö-
dik helyen végzett Voler Márk, Huber
Anita és Schwarz Ádám, valamint a
hetedik helyen végző Földi Bence.

Az Észak-dunántúli Régió számára
megrendezett regionális rangsorver-
senynek is a Veszprém Aréna adott
otthont, ahol a Győri AC utánpótlás és
gyermek korosztályos versenyzői kö-
zül Marhold Viktória, Lukács Zelma és
Szarka Zsombor bajnoki címet ünne-
pelhetett. Weisz Bence, Szatmári
Zsigmond, Berják Dávid, Hengszter
Ferenc, Hoffer Zsombor, Balogh Ben-
degúz ésSzentmártoni Luca ezüstér-
mes lett. Ábrahám Dániel, Erdélyi
Boglárka, Laposa Ádám, Csupor Csa-
ba és Németh Gergő pedig a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.

Kristóf első alkalommal tudott szintet
teljesíteni hármasugrásban a felnőtt
bajnokságra, ahol a 10. helyen vég-
zett. Szilágyi Gábor 200 méteres sík-
futásban zárt hetedikként.

Zajovics Nóra a váltó mellett egyé-
ni 400 méteren is indult, ahol a 11. he-
lyen ért a célba. Németh Roland a 60

Címvédés a futsal
Magyar Kupában

di Illa Solé vezetőedző elégedett volt
a döntőbeli játékkal. Nagyon büszke
vagyok a csapatomra, erősen kon-
centráltunk a meccs minden pillana-
tában, mindenáron meg akartuk nyer-
ni a kupát. Keményen készültünk a
hétvégére, mert tudtuk, hogy a Duna-
újváros egy nagyon erős csapat. Véle-
ményem szerint a játék minden ele-
mében kiváló teljesítményt nyújtot-
tunk, és teljes mértékben kontroll
alatt tudtuk tartani a mérkőzést. 

A nőknél a címvédő Astra csak szo-
ros csatában tudta legyőzni az Árkád
ETO csapatát az elődöntőben. A győri
lányok így bronzérmesek lettek.

Tatabánya—ETO: a harmad-
osztályban is rangadó volt

szönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen
sokan elkísértek bennünket és biztat-
ták a csapatot. A legközelebbi találko-
zót sem hazai pályán játsszuk, de ez is
egy megoldandó plusz nehézség,
amivel meg kell birkóznunk.

Az ETO győzelmével két legna-
gyobb riválisa elé került, és már felju-
tást érő pozícióban, a harmadik he-
lyen áll. A Győr a Dorogot 1, a Moson-
magyaróvárt 2 ponttal előzi meg. A
csapat következő ellenfele a Csepel
lesz idegenben, szombaton. 
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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
Dobd a Kosárba! programjában szereplő győri isko-
lák diákjai, csapatai vettek részt a Farsangi Kupa
sorversenyén.

Hat általános iskola – a Móra, a Kölcsey, a
Kovács, a Fekete, a Nádorvárosi és a Prohászka
– közel száz tanulója érkezett a megmérettetés-
re. A labdás ügyességi feladatokat nagy lelkese-
déssel hajtották végre a kosaras palánták. A ku-
pa végén mindenki nyertesnek mondhatta ma-
gát, hiszen a részvételt éremmel is díjazták a
szervezők. 

Az idei tanévben még kétszer mutathatják meg
tudásukat a gyerekek, tavasszal a Nyuszi és az év-
záró Vakáció Kupán. A Magyar Kosárlabda Szövet-
ség által több éve indított program segítségével
évente több száz fiatal ismerkedhet meg a sportág
alapjaival. 

A Magvassy-sportcsarnokban tartott hivatalos
megnyitóval kezdődött a tízméteres sportlövő Eu-
rópa-bajnokság Győrben, melyen 46 ország csak-
nem 600 versenyzője vesz részt, a magyar csapat
maximális létszámú, 36 fős. Az Eb szombaton zárul.

A megnyitó ünnepségen Borkai Zsolt, Győr pol-
gármestere, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kí-
vánt jó versenyzést a sportlövőknek, kiemelve, hogy
a sportszerűséget tartsák elsősorban szem előtt.
Köszöntőjét azzal zárta, hogy reméli, a kontinensvi-
adal résztvevői közül mindenkiben szép emlékek
maradnak meg Győrről, és minél többen visszatér-
nek majd a városba.

Dr. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának sportért felelős államtitkára azt mondta, a
mostani Európa-bajnokság különösen izgalmas, hi-
szen ez az utolsó lehetőség, hogy a kontinens leg-
jobbjai riói olimpiai kvótát szerezzenek. Győrik Csaba
szövetségi kapitány szerint a győri a valaha volt egyik
legjobb kontinensviadal. Győri kötődésűként különö-
sen büszke vagyok, hogy a város ilyen magas színvo-
nalon szervez meg egy Eb-t. Minden külföldi, akivel
beszélgettem, tátott szájjal figyeli az Arénát, és a dön-
tő pályáit. A sportágban kivételes, hogy ilyen körül-
mények között versenyezhetünk.

A kapitány hozzáteszi, három-öt éremben re-
ménykedik, ezek közül egy aranyban is bízik. A férfi
futócéllövőkre, a győri Boros Lászlóra és Sike Jó-
zsefre mindenképpen számít a dobogósok között. 

Lapunk megjelenésével egy időben tár-
gyalja a városi közgyűlés a győri sportélet
2016-os támogatási rendszerét. 

A pénteki közgyűlésen fogadhatják el a képviselők
a város 2016-os költségvetését, amelynek fő szá-
mairól lapunk február 12-i számában részletesen is
beszámoltunk. Ugyancsak a pénteki közgyűlésen
tárgyalják a képviselők az élősport támogatására
fordítandó keretet, és határoznak a sportpályázatok
kiírásáról is.

Az önkormányzat által kialakított élősport-támo-
gatási rendszer egyszerre járul hozzá a sportszer-
vezetek, az utánpótlás-nevelő, fejlesztő alapítvá-
nyok magas színvonalú működéséhez, és fokozot-
tan biztosítja a városi lakosság sporthoz kapcsoló-
dó pozitív szemléletének formálását, egészségének
megőrzését, fejlesztését, többek között az óvodai
sportprogramok, a diáksport rendezvények, a
„szépkorúak” aktív szabadidő eltöltését támogató
foglalkozások révén. Figyelmet fordít az egészség-
károsultsággal, illetve fogyatékkal élők sportolási
lehetőségeire is – fogalmazott lapunknak az előter-
jesztés kapcsán Szombati-Serfőző Eszter, az önkor-
mányzat Kulturális és Sport Főosztályának vezetője.
Kiemelte, a 2017. évi győri EYOF-rendezés és a hoz-
zá kapcsolódó sportszakmai feladatok az idei év-
ben is kiemelt szerepet kapnak a támogatási, pályá-
zati kiírások során.

A közgyűlés elé kerülő javaslat többek között tar-
talmazza azokat a támogatási kereteket is, amelye-
ket pályázati úton érhetnek el az érintettek, ilyen ke-
ret a sportszervezetek sportrendezvényeinek támo-
gatása, a pályázati úton támogatott sportszerveze-
tek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok
támogatása, az egyéni, eredményes versenyzők tá-
mogatása és a fogyatékos sportolókkal foglalkozó
sportszervezetek és intézmények támogatása.

A sportpályázati kiírások a szükséges dokumen-
tumokkal együtt a sport.gyor.hu honlapról érhetők
el a pénteki közgyűlést követően.

Közgyûlés dönt
a sportpályázatokról

Hat gyôri iskola a farsangi kosárlabda-kupán 

Hatszáz versenyzô a gyôri sportlövô Eb-n
Sike háromszoros egyéni világbajnok, a futócél-

lövészet ikonja, tőle mindkét számban jöhet az
érem. Boros Lacinak a tíz méter az erősebbik ver-
senyszáma. A két évvel ezelőtti vb-kvalifikáción a
legjobb volt. A futócél csapattal, mint biztos érmes-
sel számolok. A verseny talán legnagyobb kérdése,
hogy a négy olimpiai számban – férfi és női puska
és pisztoly – kik szerzik meg a még elérhető három-
három kvótát. Győrik Csaba egy magyart minden-
képpen közéjük sorol. Időarányosan jól állunk a
négy évvel ezelőtti állapothoz képest. Londonban
három versenyzőnk volt ott, most öt biztos résztve-
vőnk van. Itt meg lehet a hatodik kvóta, ami a maxi-
mális elvárás. Sike József, a Patent Győri LK lövésze
már a saját versenyei előtt ott volt az Audi Arénában,
ahogy ő mondja, átélni a hangulatot, hogy aztán tel-
jesen ráhangolódva álljon lőállásba.

Remekül sikerült a felkészülésünk, minden felté-
tel adott volt. Nagyszerű mezőny jött össze, így
egyéniben a pillanatnyi forma dönthet. Mindig sze-
retnék dobogóra kerülni, erre most csapatban van
a legnagyobb sanszunk, hiszen tartjuk az egyik
szám világcsúcsát.

Az Európa-bajnokság első két napján a juniorok
léptek lőállásba, a felnőttek versenyeit pedig pénte-
ken és szombaton rendezik. Az olimpiai számok kö-
zül a férfi pisztoly és női puska versenyeket pénte-
ken, a férfi puskások és női pisztolyosok küzdelmeit
pedig a szombati zárónapon bonyolítják le. 
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Nem számított könnyű mérkőzés-
re, és alaposan meg is izzadt a
győzelemért a Gyirmót FC Győr a
labdarúgó NB II 16. fordulójában.
Az első tavaszi körben Bene Fe-
renc csapata a Szegedet győzte
le az Alcufer Stadionban 2–1-re.
A hazaiak már az 5. percben ve-
zettek Simon András találatával,
de nem sokkal később az ex-ETO-s
Berde egyenlített. A győztes talá-
latot a 78. percben Balogh Béla
szerezte. 

A mérkőzést a Gyirmót védője,
Bori Gábor értékelte.

Gondoltuk, hogy nem megy
majd simán minden. A gyors
egyenlítés megfogta a csapatot,
de bőven volt időnk megnyerni a
meccset. Soha nem vagyok maxi-
málisan elégedett magammal, így
most sem. Az eső miatt nem volt
könnyű ezen a pályán játszani, pró-
báltam párharcokat nyerni, indíta-
ni, amit kért a mester tőlem. 

A sportolói körökben ismert mondás
szerint „no pain, no gain”, vagyis fájda-
lom nélkül nincs növekedés, fejlődés.
A sikerre törekvők ennek megfelelően
edzéseiket állandóan teljes erőbedo-
bással, mindent beleadva végzik, ami
rövid és középtávon kifizetődő, ké-
sőbb azonban – a szervezet testi-lelki
tartalékainak lemerülése miatt – túl-
edzéshez vezethet.

Ez a helyzet nagyon jól kezelhető a
ciklikus edzésmunka alkalmazásával,
amely azt jelenti, hogy egyes periódu-
sokban keményen, míg másokban ki-
csit visszafogottabban kell edzenünk
annak megfelelően, hogy csúcsfor-
mánkra mikor van szükségünk.

A motivációs szint növelésének re-
mek eszköze az edzésformák, tréning-
módszerek, a használt gyakorlatok, esz-
közök, sorozat- és ismétlésszámok
megváltoztatása. Lényeges, hogy újon-
nan megválasztott edzéstípusunk, ed-
zéstervünk alkalmazkodjon egyéni ké-
pességeinkhez, céljainkhoz, ambícióink-
hoz.

További tippek a motiváció felkelté-
séhez:

• Váltsunk/keressünk edzőpartnert!
• Kérjünk fel edzőt, aki tanácsaival,

ötleteivel új színt, lendületet visz ed-
zésrutinunkba!

Fájdalom nélkül nincs fejlôdés

• Próbáljunk a szokásos helyett
más időpontban – például esti tréning
helyett munka előtt – edzeni!

• Az edzőtermi zene helyett hall-
gassuk saját kedvenc számainkat!

• Látogassunk el csoportos trénin-
gekre, ahol a sportélmények megta-
pasztalása mellett új emberekkel is-
merkedhetünk meg!

• Próbáljunk ki egy-egy új táplálék-
kiegészítőt, amelynek segítségével
többlet energiához juthatunk!

A lényeg: kezeljük helyzetünket pozi-
tívan, ne féljünk az újdonságok „beeme-
lésétől”.

Bögi Viktor
személyi edző

Bene: az NB II nem
babazsúr

Bene Ferenc vezetőedző úgy lát-
ja, hogy a Gyirmót ellen minden csa-
pat kettőzött erővel küzd, és az év
meccsét akarja játszani, így most
sem adták ingyen a győzelmet.

A Szeged nagyon szervezetten,
fegyelmezetten játszott. Mi helyen-
ként ötletesen játszottunk, és leg-
alább egy góllal mindenképpen
jobbak voltunk. Azok a játékosaim,
akik támadásban a minőséget
képviselik, most nem fogtak ki jó
napot. Itt minden nüanszokon mú-
lik, a mostani NB II nem babazsúr,
kőkeményen meg kell küzdeni
minden sikerért.

A csapat továbbra is a tabella
élén áll 36 ponttal, a második he-
lyen a ZTE 30 pontos. A Gyirmót a
következő hat fordulóban is hazai
pályán játszik, legközelebb szom-
baton 17 órakor a Kisvárdával,
majd jön a Soroksár, az Ajka, a Szi-
getszentmiklós, a Budaörs és a
Mezőkövesd.



32 / + / 2016. február 26.

HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

KOS 
Tartsák szem előtt céljaikat a héten, ha
kell, írják ki maguknak, tegyék ki olyan helyre,
ahol erőt kapnak, ha elolvassák azokat. Lehet,
meg kell küzdeniük ezekért a célokért. 

BIKA 
Tartsanak némi önvizsgálatot a hét ele-
jén, erősítsék meg magukat azokban a dolgokban,
amikben tudják magukról, hogy jók. Ne hagyják,
hogy a kishitűség eluralkodjon lelkük mélyén. 

IKREK 
Nem alakul minden úgy a héten, aho-
gyan azt szeretnék, és ez kissé megviselheti Önö-
ket. Ne adják fel, próbálják először feldolgozni eze-
ket az eseményeket, és csak aztán döntsenek, lép-
jenek tovább. 

RÁK 
Nagyon fontos a héten az Önök számá-
ra, hogy lelki egyensúlyukra, érzelmeikre figyelje-
nek. Különben olyan kavalkád születik lelkükben,
hogy eltart egy ideig ott rendet tenni. 

OROSZLÁN 
Ez az önkontroll hete az Önök számára,
ne engedjék meg maguknak, hogy túlfeszítsék ön-
magukat, hogy kimerítsék energiaraktáraikat.
Tervezzék át programjaikat, ha szükséges. 

SZŰZ 
Álljanak meg most Önök is egy kicsit, ad-
janak időt maguknak, a megoldásnak, a regeneráló-
dásnak is. Nem baj, ha tovább tart egy folyamat, de
ne kapkodják el azt. Később lennének csak önma-
gukra idegesek, ha felfedeznének egy hibát. 

MÉRLEG 
Tartsák szem előtt ötleteiket, céljaikat a
héten, különben képesek lennének lemondani
azokról. Bízzanak saját képességeikben, tudásuk-
ban most. Legyenek körültekintőek, mindenre ki-
terjedően.

SKORPIÓ 
Gyakoroljanak kicsivel több önfegyelmet
a héten, ne ringassák magukat hiú ábrándokba sem.
Álljanak meg egy kicsit, a dolgok mélyére ássanak
le, keressék meg az okokat, ebben úgyis jók. 

NYILAS 
Nagyon túlhajszolhatják magukat a hé-
ten, ha teret engednek maximalizmusuknak. Fi-
gyeljenek jobban az apróbb jelekre is, álljanak
meg, ha úgy érzik, nagyon elfáradtak.

BAK 
Pörgős, eseménydús hét elé néznek, járja-
nak nyitott szemmel, fogadják magukba, amennyi-
re csak lehet az újdonságokat. Találkozásaik na-
gyon mérvadóak lesznek a jövőt illetően. 

VÍZÖNTŐ
Ez a hét jócskán Önökről fog szólni, job-
ban teszik, ha ezt elfogadják. Vigyázzanak egész-
ségükre, gondolják végig, mit mulasztottak el,
amit azért még meg kellene tenniük.

HALAK 
Kissé lassúnak tűnik Önök számára is
ez a hét, próbáljanak nem türelmetlenek lenni.
Használják ki ezt az időt a rendszerezésre mind
munkájukban, mind pedig magánéletükben. Így
rájönnek olyan összefüggésekre is.

Mit ígérnek a csillagok?

kép és szöveg: xantus-állatkert

A győri állatkert gondozói minden
évszakban gondoskodnak az állatok
jólétéről. A „teljes ellátás” mellett, a
téli időszak borús hangulatát feldo-
bandó, az oroszlánok is új játékszert
kaptak egy közel 50 kilogrammos fa-
törzs formájában. Az állatok királyá-

nak közismert lustasága ellenére, az
újdonság azonnal hatott. Barol, a kí-
váncsi hím, rögtön dobálni kezdte a
hatalmas fatönköt, mintha csak egy
csenevész ágacska volna. Lafatyka,
a nőstény is kedvet kapott a játék-
hoz, majd végezetül a körmeit is ki -
élesítette rajta.

Talán sokaknak meglepetésként
hathat, de legtöbbször a fogságban
élő állatokat fenyegető egyik legna-
gyobb veszély az unalom. A termé-

Játékos oroszlánok
szetben élő állatok napjait kitölti a
táplálékszerzés, a vadászat vagy ép-
pen a ragadozók előli menekülés, az
egyik élőhelyről a másikra történő
vándorlás. 

Ezért az állatkertben a játékok és
az ingergazdag környezet kialakítása
azt a célt is szolgálja, hogy lekössék az
állatok figyelmét, eddzék testüket-lel-

küket az egészségük megőrzése ér-
dekében. 

Az állatkertek sokáig csakis a szó-
rakoztatást szolgálták, egyetlen céljuk
pedig az állatok bemutatása volt. Má-
ra ez a szemlélet megváltozott, az ál-
latkertek a fajvédelem, a környezeti
nevelés, a kutatás és a tudományos
munka központjaivá váltak. 

A téli időszakban is ilyen vidám pil-
lanatokkal várja kedves látogatóit a
Xantus János Állatkert!


