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4. oldal Miért szeretem Győrt?
című rovatunkban ezúttal Bara-
bás László festőművészt kérdez-
tük arról, miért döntött úgy, hogy
a városnak ajándékozza életmű-
ve legfontosabb darabjait.

20–21. oldal A február csodás
hónap! Csupa farsang, álarc, maszka-
bál, a Valentin-szívekről nem is be-
szélve! És a fánk! A farsangi! Mit kínál
a Győrkőc+? Olvassátok, böngésszé-
tek, közben majszoljatok fánkot!

9. oldal A 2014-es esztendő választási év, hiszen országgyűlési,
Európa Parlamenti, önkormányzati és települési nemzetiségi önkor-
mányzati választásokat is rendeznek Magyarországon. Dr. Lipovits
Szilárd győri jegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét arról kérdez-
tük, mi a teendője a választópolgároknak, és mi az, amit már most
intézhetnek a szavazati jogukkal élni kívánó állampolgárok.

Épül a tér
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Az ETO-SZESE férfi kézilabdacsa-
patának egyik nagy erőssége Halász Levente. A
balátlövő Spanyolországból szerződött Győrbe,
ahol hamar a közönség egyik kedvence lett. 
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

százalékkal kevesebb baleset történt Győrben tavaly,
mint az azt megelőző évben, derült ki az útkezelő szerve-
zet kiadványából.  Az útkezelő szóvivője a Győr+ Televízió -
nak azt mondta, bár a statisztikák kedvezőek, sajnálatos,
hogy 2013-ban nyolcan haltak meg a város útjain.

15 44 százalékkal volt tavaly decemberben kevesebb a mun-
kanélküliek száma megyénkben az egy évvel korábbi-
nál. Ezzel mélypontra csökkent a munkanélküliség, a re-
gisztrált álláskeresők száma nem volt ilyen alacsony a
foglalkoztatási törvény 1991-es életbe lépése óta. 

NAPRÓL NAPRA

Január 17.

Január 18.

Január 19.

Január 20.

Január 21.

Január 22.

Január 23.

Radnóti. Novemberre, a költő halálá-
nak hetvenedik évfordulójára biztosan
elkészül az újra faragott abdai Radnó-
ti-szobor, s az teljesen megegyezik
majd a korábbi alkotással – jelentette
be az alkotó, Melocco Miklós.

Mérgezés. Egy férfit és egy gyereket
kellett kórházba vinni szén-monoxid-
mérgezés miatt egy győri lakásból.

Menyegző. Esküvői kiállítást tartot-
tak a hétvégén a Zichy-palotában,
ahol a házasulni készülő párok tájéko-
zódhattak a lehetőségekről. A január
25–26-i hétvégén az Árkádban várja
az érdeklődőket több mint 70 esküvői
kiállító.

Buszbaleset. Felfüggesztett sza-
badságvesztést és vezetéstől eltiltást
kért az ügyészség arra az idős férfira,
aki szeptember közepén a győri női
kosárlabdacsapat buszával ütközött
frontálisan.

Rablás. Félmillió forint nyomraveze-
tői díjat tűzött ki a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Rendőr-főkapitányság an-
nak, aki a tavaly december 30-án el-
követett, Aradi vértanúk útján lévő
utazási iroda fegyveres rablásáról ér-
demi információval rendelkezik. 

GYSEV. Okostelefon-alkalmazáson
alapuló, virtuális utastájékoztató
rendszert indított a GYSEV. A rend-
szert hónapokon belül kiterjesztik a
Győr–Sopron vonal valamennyi meg-
állóhelyére.

Vöröskereszt. Lakossági fórumot
követően azokat az önkénteseket és
munkatársakat jutalmazta a Magyar
Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron
Megyei Szervezete, akik részt vettek
a tavaly júniusi árvízvédelmi munkála-
tokban.

Megint elment egy győri
újságíró. Szólították,
nem mondott ellent.
Nem szokott. Ferenczi
József életének hetven -
ötödik évében felha-
gyott a földi újságírással.
Mindenki ismerte a tér-
ségben. Biciklivel rótta a
várost, onnan integetett,
aztán leszállt róla, s volt
néhány véleményező sza-
va. Néha fejcsóválása is.
Ki tudta nevetni a világot.
Olvasó ember volt.
Nemcsak azt olvasta,
amit maga írt. Az újsá-
got papíron szerette.

Fogadóóra
Hegyi Zoltán január 30-án
17 órakor képviselői fo-
gadóórát tart a Radnóti-
iskola épületében,
amelyre minden érdek-
lődőt szeretettel vár.
Vendég: Fábián György.

Rekordszámú
motor
A 2012-es rekordot is
meghaladó számú mo-
tor, a tavalyelőttinél jó-
val több jármű készült
az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. győri gyárában
2013-ban – áll a társaság
keddi közleményében.
Tavaly mint egy tízezer-
rel, 1.925.636 darabra
emelkedett a gyártott
motorok száma, 33.553-
ról pedig 42.851-re az itt
készült járműveké. Az
év utolsó napján 10.337
munkatárs dolgozott a
vállalatnál, szemben
az egy évvel korábbi
8.663-mal.

Szülői
értekezlet
Országos tájékoztató fóru-
mot indít a felsőoktatásba
jelentkező végzősök szülei
részére az állami Diákhitel
Központ. Ezen a jelentke-
zéssel kapcsolatos gyakor-
lati tudnivalók mellett a
különböző ösztöndíjprog-
ramokkal ismertetik meg
a résztvevőket, akik az ak-
tuális munkaerő-piaci
trendekkel kapcsolatban
is információkat kapnak.
A győri szülői értekezlet ja-
nuár 30-án, csütörtökön
18 órakor kezdődik a Szé-
chenyi Egyetem E épületé-
nek F termében. 

A Kisalföldet – melynek
örökös tagja – nyugdíj-
ba vonulása után évekig
nem hagyta el. Betegen
már kevesebbet mutat-
kozott. Nem szívesen
beszélt magáról.
Az utolsó tollforgatók
egyike volt, aki még
egészben nézte a vilá-
got. És látta is.
Most már felülről figyeli
botladozásainkat. Tekin-
tete hatóköréből nem
tudunk kikerülni.
Emlékét megőrizzük
mindannyian, akik is-
mertük és olvastuk őt.

Ferenczi Jóskát
elszólították
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Az okát nem szeretném
megfejteni, azt megha-
gyom a brit tudósoknak.
Persze amúgy is ismerjük
az ilyenkor szokásos vála-
szokat: Klímaváltozás, kör-
nyezetszennyezés, üveg-
házhatás. Bárhogy is, 2013-
ban sem volt fehér a kará-
csonyunk, január elején pe-
dig egyenesen kitört a ta-
vasz! Magasra tornyolt hó-
kupacok helyett rügyező fá-
kat, szirmaikat bontogató
virágokat láthatunk az út
mentén. Nem csak Győr-
ben, de az egész országban,
sőt határainkon túl is meg-
b o l o n d u l t  a z  i d ő j á r á s .
„Ilyenkor mindig magamra
húzom a medvebőrt, most
meg együtt napozunk a ma-
cival a füves sípálya tete-
jén!” – hangzott egy kedves
székelyföldi barátom félig
vicces jelentése az ottani vi-
szonyokról. Bár mi itt sze-
rencsére nem napozunk
együtt a medvékkel, az idő-
járás az elmúlt hetekben
nálunk is inkább a kora ta-
vaszt idézte a hócsatázó,
korcsolyázós január he-
lyett. Sokan panaszkodnak,
mi lesz a kirügyező fákkal,
az el nem pusztuló kárte-
vőkkel, mások pedig örül-
nek, mondván, alacsony
marad a fűtésszámla. Me-
renghetünk persze még
hosszasan ezen, azért ne le-
gyen kétségünk: Jön még
kutyára dér! Vagyis előbb-
utóbb be fog köszönteni az
igazi, zord tél, és azt sem le-
het kizárni, hogy esetleg a
március 15-höz hasonló
rendkívüli időjárás is meg-
ismétlődhet. Reméljük ez
nem következik be, de ha
mégis, a 2013-ashoz hasonló
összefogásra lesz szükség.
Jó tudni, hogy a győriek –
ha a most még napozó med-
vékre nem is – egymásra min-
dig számíthatnak.
Legyen így 2014-ben is!

Papp Zsolt

Rügyfakasztó
január

szerző: papp zsolt 
fotó: o. jakócs péter

A készülő mélygarázson kívül a
tér szomszédságában összessé-
gében közel háromszáz új parko-
lóhelyet alakítanak ki az év során.

Az enyhe időjárás kedvezett a kivitele-
zőknek, így a Dunakapu tér építése a
megfelelő ütemben halad. Borkai Zsolt
polgármester lapunknak azt is elmond-
ta, hogy a tértől nem messze, három
helyen közel háromszáz új parkolóhe-
lyet is kialakítanak A Móricz Zsigmond
alsó rakparti út árvízvédelmi fala men-
tén harminc új parkolóhely léte-
sül, míg a Káptalandombnál, a
Hittudományi Főiskola alatti te-
rületen további, mintegy ötven
parkolót alakítanak ki a terep
rendezésével. A Széchenyi híd
lábánál is kialakul egy nagyobb
parkolási terület, itt közel kétszáz
férőhely áll majd rendelkezésre.
A földfelszínen az új parkolók a Győr-
Szol kivitelezésében valósulnak meg.
Bolla Péter kabinetfőnök hozzáfűzte, az
említett helyszíneken létrejövő új parko-
lási lehetőség a mélygarázs 265 férőhe-
lyével megfelelő mértékben tudja majd

Jelentősen bővül a belvárosi
parkolóhálózat

kielégíteni a megnövekedett parkolási
igényeket. 

Fűke Péter, az önkormányzat tele-
pülésfejlesztési főosztályának vezetője
lapunk kérdésére elmondta, a mélyga-
rázs résfalazási munkái után az elmúlt
év végére elkészült a támfödém, amely
egyben a parkolóház mínusz egyes
szintjét jelenti. Jelenleg a támfödém
alatti föld kitermelése zajlik mintegy
hat méter mélységben, amely a mí-
nusz kettes és hármas szint építésé-
nek előfeltétele. A földet egy ideigle-
nes rámpán keresztül hordják ki a maj-
dani mélygarázs területéről. A föld ki-
termelése után kezdődhet az épület

alsó szintjeinek szerkezetépítése. A tér
másik oldalán, a Kossuth híd belvárosi
hídfője mellett befejeződtek a nyilvá-
nos WC-t és a trafót magában foglaló
épület szerkezetépítési feladatai, itt a
szakipari munkák kezdődnek hamarosan.

A Révfaluból érkező, a Móricz Zsig-
mond alsó rakparton futó ideiglenes
vezetékek kiváltása is megkezdődik,
amelyek során a közművek egy része –
a vizesblokk épületétől a mélygarázsig
– a végleges helyére kerül.

A Kossuth híd–Jedlik Ányos utca
sávja és a Káptalandomb közötti terü-
let burkolása ugyancsak a tavalyi év vé-
gén készült el, ide került át a vaskakas
díszkút. A növénytelepítések és az ut-
cabútorok kihelyezése később történik
meg, de a területen már rendezett kö-
rülmények között biztosított a gyalo-
gos közlekedés. A tér többi részének
burkolása 2014 tavaszán várható, és a
3,8 milliárd forint értékű teljes beruhá-
zás idén őszre készülhet el, ekkor vehe-
tik birtokba a győriek a teljesen meg-
újult Dunakapu teret, amely egyszerre
válhat a városlakók és a hozzánk láto-
gató turisták újabb közösségi terévé. A
városi rendezvények jövőbeni helyszí-
neként a keleti oldalon színpad létesül,
mellette vízmedence és vízjáték épül,
az északi oldalon a bástya kis kilátó-
ként kínál majd szép panorámát. A déli
oldalon vendéglátóteraszok alakulnak,
szemközt pedig napvitorlákkal árnyé-
kolt pihenőpadok szolgálják majd az
ide érkezők kikapcsolódását.

A beruházás
őszre készülhet el

Jól halad a Dunakapu tér építése
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Tavaly karácsony előtt hívott Barabás László, nézzek körül
nála, lássam a Damjanich utcai műteremben maradt képe-
ket. Az ipari park innovációs központjában találkoztunk,
szűk körben ünnepeltük, hogy a festőművész Győrnek
ajándékozta életműve válogatott darabjait. Aláírta az ado-
mányozói megállapodást és azt mondta, régóta él itt, a vá-
ros otthont, munkát, alkotói szabadságot biztosított szá-
mára. A képekkel a kapott sok jóból szeretne valamennyit
visszaadni. Az Innonet folyosóin és nagytermében nyílt ál-
landó kiállításnak leginkább azért örül, mert munkáinak ja-
va együtt maradhat. Az itt dolgozók életterük értékeként fo-
gadták az ajándékot, jó gazdái lesznek a képeknek.

Barabás László Tapolcafőn született, a pápai református
gimnáziumba járt és a pécsi főiskolán szerzett rajztanári
diplomát. Két mestert tart számon, Soltra Elemér mellett
a későbbi Kossuth-díjas Lantos Ferencet, aki tanársegéd-
ként a modern szemléletet, a konstruktivizmust tanította
az ötvenes évek divatja, Rákosi elvtárs búzamezős szocia-
lista realizmusa helyett. A friss diplomás rajztanár Kecske-
méten kapott állást. Ma azt mondja, segítőkész, szerethető
emberek az alföldiek, de a vidék az nem való a dunántúli lé-
leknek. Az édesanyja hozta haza, a mama levélben kérte a
győri művelődési osztályt, kerítsenek már valami állást Laci
fiának, közelebb lehessenek egymáshoz. A forradalom utá-
ni években járunk. Volt üresedés. 

Barabás László 1958 óta Győrben él. Rajzot és művé-
szettörténetet tanított a Bercsényi-iskolában, negyedszá-
zadot töltött az Apáczai-főiskola vizuális nevelési tanszé-
kén, néhány évet tanszékvezetőként. Kötődött a Kassák-
kollégiumhoz, vezette a vagongyáriak Paál László-körét,
megalapította saját rajzstúdióját. És festett. Zavarba hozza,
aki képei, kiállításai számát kérdezi tőle. Az első tárlat 1963-

ban, a Baross úti Műcsarnokban nyílt meg, a következő
Sopronban lesz, anyagát most rendezgeti műterme padló-
ján. A festményeket a dunántúli, a szigetközi táj, a mediter-
rán utazások, a párizsi, szentpétervári nagy múzeumokban
megcsodálható mesteri képek inspirálták. Nemes és tiszta
források.                     

Előfordult, hogy kiültem a Rába-partra egy szép akvarell
kedvéért, de nem vagyok tájképfestő, mondja a művész,
aki a látványt nem megörökíteni, hanem átfogalmazni sze-
reti. A szellemet,
a sugárzást, az
életérzést keresi,
hiszen egy kép
nem az, amit áb-
rázol, ahogy egy
versnek sem le-
het elmondani a
tartalmát. Bara-
bás munkái ráadásul mutatósak is, az egykori képcsarnoki
filozófia szerint alkalmasak arra, hogy szeressék őket, ott-
honok, középületek igényes díszei legyenek. Úgy fogalmaz,
a tanári fizetés mindig szerény volt, jól jött a népszerűség.   

A tanár úr nyolcvanéves. A platánfás révfalui utca egyik
társasházában él, övé az emeleti lakás és fölötte a padlás,
a hetven négyzetméteres műterem. A nagy, dísztelen szo-
bák asszonykéz után sóhajtoznak, csak a falak, a falra
akasztott képek bizonygatják, hogy a világ színes és nem
minden öröm nélkül való. Kedvenc festménye egy ablakot
ábrázol. Párkányán Emile Ajar könyve, az Előttem az élet,
fölötte szemüveg, az ablakkereten túl fényesség és még va-
lami, talán egy elmosódó kereszt. Bölcs optimizmus némi
öniróniával, hiszen így vagy úgy, de tényleg előttünk az élet.
Áldás van minden munkás napon, mert a festés ablakot
nyit, segít, hogy szót váltson az ember azokkal, akik értik a
képek nyelvét.

Barabás László: Előttem az élet 

A város
„Az embert az élményei,
a kapcsolatai, a környe-
zete alakítja, én is csak
azt tudom megfesteni,
amit átéltem. Győr euró-
pai, élhető város, lehető-
ségekkel, lüktető ritmus-
sal, nyoma sincs az ál-
mos, passzív vidékiség-
nek. Az elődök építésze-
te és ez a szellemiség for-
mált, hatott rám. Aki itt
él, nem szemlélheti egy
kútba esett béka pers-
pektívájából a világot.”  

Az idő 
„A sok átok mellett van
egy nagy előnye annak,
ha megöregszik az em-
ber. A szabadság. Az,
hogy már csak magam-
nak kell megfelelnem,
nem érdekel a pénz, a
kritika, s a maradék hiú-
ságomat is elmossa las-
san az idő. Magam va-
gyok és festek.”   Nemes és tiszta

források
inspirálják
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FELÚJÍTÁS, GAZDASÁG HIRDETÉS

Évente 600 ezer nyugat-európai személyautóhoz
szállíthat préselt karosszériaelemeket a Rába-cso-
port alkatrész-üzletága a német Kirchhoff Grouppal
nemrégiben kötött megállapodásnak köszönhető-
en – közölte az MTI-vel hétfőn a társaság.

Jelezték, a megállapodás öt évre szól a német
társasággal, amelynek árbevétele globálisan évi 1,5
milliárd, Magyarországon 115 millió euró. Az új üz-
let éves szinten több mint 500 millió forintos árbe-
vételt biztosít a Rába alkatrész-üzletágának.

Az együttműködésről szóló tárgyalások 2011-
ben kezdődtek a két társaság között.

A sikeres auditot és a gyártási felkészülést köve-
tően a vállalat a tavalyi év végén kezdte meg a pré-

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Az egykori Frigyes-lakta-
nya utolsó, még nem reno-
vált műemlék épületét is
felújítja a tulajdonos Leier
Holding Kft. az idén. Az in-
gatlanhasznosítással is
foglalkozó társaság a haj-
dan volt lőporraktárhoz egy
ezer négyzetméteres üveg-
épületet is integrál. Az így
létrejövő komplexumban
pedig a tervek szerint fit-
neszközpontot, éttermet és
konferenciaközpontot ala-
kítanak ki – erről és a
Schlichter-villa sorsáról
Mártonné dr. Baj Mária
ügyvezető igazgató beszélt
a Győr+-nak a közelmúlt-
ban azon az ügyfélpartin,
amelyet a Leier City Center
bérlőinek szervezett a cég.  

Többek között az egykori Frigyes-
laktanya, ma már Leier City Cen-
ter ez évi fejlesztési terveit is be-
mutatta a Leier Holding Kft.
ügyvezetője azon az ügyfélpartin,
amelyet az épületegyüttesben
irodát bérlő cégek képviselőinek
szerveztek. A komplexum irodái-
nak 70-80 százalékos a kihasz-
náltsága. Közel három éve, az el-
ső bérlők egyikeként nyitott iro-
dát itt a PricewaterhouseCoo-
pers tanácsadó cég. Lett Korné-
lia irodavezető szerint az épület
minőségében ugyanazt képviseli,

Nyugat-európai présalkatrész-
megbízást nyert el a Rába

selt karosszériaelemek szállítását. A teljes felfutás
az idei évben várható – írják, utalva arra, hogy az üz-
lettel a Rába, stratégiai törekvéseivel összhangban,
megerősítette nyugat-európai beszállítói kapcsola-
tait, és növelni tudta a kulcstermékkörnek tekintett
megmunkált fémalkatrészek forgalmát.

A Rába Nyrt. üzleti portfolióját három önálló,
egymáshoz kapcsolódó járműipari üzletág alkotja:
a futómű, az alkatrész- és a járműüzletág. A Rába
erősen exportorientált vállalat, stratégiai exportpiacai
az Egyesült Államok, az EU- és a FÁK-országok. A
vállalatcsoport éves értékesítése 2012-ben meg-
haladta a 42 milliárd forintot – emlékeztetnek.

(MTI)

Elkezdődött a Schlichter-villa
külső felújítása

amit cégük is fontosnak tart régi-
ós ügyfeleivel szemben: magas
színvonalat és megbízható szol-
gáltatásokat. 

A Leier City Center ez évi fej-
lesztési tervei kapcsán Mártonné
dr. Baj Mária elmondta, tavasszal
adják át azt a 133 férőhelyet,
amellyel az épületegyüttes alatti
mélygarázst bővítették. A parko-
lókba a jövőben a Zrínyi utcai be-
járat mellett, a Wesselényi utca
irányából is be lehet majd hajtani.
Elkezdődött a területen található
utolsó műemlék épület, az egyko-
ri lőporraktár felújítása is, ehhez
egy ezer négyzetméteres üveg-
épületet is integrálnak, az így lét-
rejövő mintegy háromezer négyzet-

méteres komplexumban pedig a
tervek szerint fitneszközpontot,
éttermet és konferenciatermet
alakítanak ki. A Leier Holding
ügyvezetője a Győr+-nak elmond-
ta azt is, megtörtént a szintén a
cég tulajdonában lévő Schlichter-
villa felújításának engedélyezése
is. Mártonné dr. Baj Mária hozzá-
tette, jelenleg az épület külső fel-
újítása, ablakok, ajtók cseréje zaj-
lik, ezután következik a belső res-
taurálás, a szerződést már meg is
kötötték a restaurátorral, ám itt
még engedélyre várnak.  A Leier-
nél remélik, hogy 2014 végére
lesz az épületnek bérlője, aki a
bankszektorból vagy akár valame-
lyik kamarától érkezhet. 

További részletek gyôri központunkról:
https://my.samsung.hu/smartkozpont 

Gyôr, Türr István u. 20.
Tel.: 96/254-944, 06-30/455-5908
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regionális Samsung-központjában!
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HIRDETÉS KÖZLEKEDÉS, IDŐSÜGY

szerző: koloszár tamás
fotó: illusztráció

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feb-
ruár közepétől újabb 15 mellékvonalra
terjeszti ki a 15 helyett 25 százalékkal ol-
csóbb regionális tarifákat – jelentette be
Völner Pál infrastruktúráért felelős állam-
titkár  és Kara Ákos országgyűlési képvi-
selő Győrben, a vasútállomás előtt tar-
tott sajtótájékoztatón. A Győr-Veszprém
közötti 80 kilométeren a teljes árú me-
netjegyet váltó utasok alkalmanként
370, a bérletesek havonta 1420 forintot
takaríthatnak meg.  

Kara Ákos országgyűlési képviselő
azzal indokolta a győri sajtótájékozta-
tót, hogy mi is érintettek vagyunk, a
15 mellékvonalba ugyanis bekerült a
Győr–Veszprém vonal is, amit, ahogy
a képviselő fogalmazott, a baloldali
kormányok egy jelentős vonalt meg-
szüntettek, s civil akarattal, összefo-
gással azonban sikerült megmenteni.
A Csorna és Pápa közötti vasútvona-
lon már korábban csökkentek a jegy-
árak, amelyek február középétől még
olcsóbbak lesznek. 

Ezzel a döntéssel a kormány azt
üzeni, a vidéki embereket segítő poli-
tikát folytat – hangsúlyozta Kara Ákos
győri országgyűlési képviselő a sajtó-
tájékoztatón. 

Völner Pál elmondta, a második
körrel együtt így már összesen 30 vo-
nalon, közel 1400 kilométeren, a hazai
vasúthálózat ötödén lesz olcsóbb az
utazás. A kedvezményes árú jeggyel
igénybe vehető vonalak köréről ezút-
tal is a MÁV-START Zrt. javaslata alap-
ján döntött a minisztérium.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 2Robotino névre hallgató ro-
bottal ismerkedhettek a győri
idősek az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény évin-
dító rendezvényén. A szépkorúa-
kat 2014-ben a technika rejtelmes
világába vezetik be városunkban.

Az évnyitón a Jedlik-iskola diákjai adtak
ízelítőt a saját maguk által programozott
oktatórobot működésén keresztül,
hogy mi mindenre képes a modern
technika. Szabóné Vörös Ágnes, az ön-
kormányzat népjóléti osztályának veze-
tője az eseményen kiemelte, tavaly a
mozgás, a sportolás került fókuszba, az
idén pedig fejlődő világunk rejtelmeibe,
a technika különleges világába kalauzol-
ják el az időseket.

Szabó Erik, az önkormányzat szociá-
lis, egészségügyi és lakásügyi bizottsá-
gának elnöke hozzátette, Győrben ko-
moly a törekvés arra nézve, hogy a gene-
rációk kapcsolata erősödjön, ezért a
szépkorúak a fiatalok segítségével is-
merhetik meg a mai kor vívmányait, és
a szórakozás közben olyan hasznos is-
mereteket szerezhetnek, amelyek révén
például unokáikkal is újabb csatornákon
tudnak majd kommunikálni. 

Panker Mihály, az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény igazgató-
ja kifejtette, az idén is megrendezik a már
hagyományosnak mondható programo-
kat, de számos újdonsággal is találkoz-
hatnak a klubok tagjai. Az idősek elláto-
gathatnak majd az Audi-gyárba, a Mobi-
lis is izgalmas lehetőségeket rejt, de a
Jedlik-iskola diákjai is további számos ér-
dekességet mutatnak majd nyugdíjasa-
inknak. A résztvevők tájékoztatót hallhat-
tak az Idősvonal működéséről (amelyről
lapunk 2013. november 29-i számában
számoltunk be részletesen), de az is kide-
rült, hogy az idei évtől vándordíjjal jutal-
mazzák az Év Idősklubját, vagyis a legak-
tívabb, legjobban működő közösséget. 

Győr–Veszprém között a havi bérlet 1420 forinttal lesz olcsóbb

Alacsonyabb regionális tarifák
még több mellékvonalon

Az alacsonyabb díjak a már emlí-
tett Győr–Veszprém vonalon kívül a
Kaposvár–Siófok, Székesfehérvár–
Pusztaszabolcs, Dunaújváros–Ce-
ce/Simontornya, Dombóvár–Báta-
szék, Villány–Mohács, Eger–Szilvás-
várad, Miskolc–Tiszaújváros, Miskolc–

Tornanádaska, Kisújszállás–Kál-Ká-
polna, Mátészalka–Záhony, Nyíregy-
háza–Fehérgyarmat, Mezőhegyes–
Újszeged, Mezőhegyes–Battonya és
a Kunszentmárton–Kiskunfélegyhá-
za szakaszokon lesznek elérhetők.

A rendszerváltás óta példátlan

drasztikus árcsökkenés tökéletesen
illeszkedik a lakossági terhek mérsék-
lését középpontba helyező kormány-
zati törekvésekhez. Az intézkedés köz-
lekedésszakmai szempontból is fon-
tos előrelépést jelent, hiszen a vasút
versenyhelyzetét erősíti a regionális

forgalomban. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a továbbiakban is keresi
és szívesen alkalmazza a vasút tér-
nyerését szolgáló fejlesztési és szabá-
lyozási eszközöket – hangsúlyozta
Völner Pál.

Kalandra
hívják
az időseket



MOBILIS,  ROADSHOW HIRDETÉS

2014. január 24.   / + / 7

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Civil ruhás főrendőrökkel találkoz-
hatott az elmúlt hét péntekén a
Győr Plaza közönsége. A Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács és a me-
gye, a város rendőri vezetői rövid
beszédekkel és közös kávézással,
tíz óra tájban nyitották meg a Po-
lice Coffee elnevezésű országjáró
roadshow győri napját. 

A Police Coffee ötlete Szentendrén szü-
letett, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
az ottani sikereket látva tette országos
programmá a kötetlen lakossági fóru-
mot. Garamvölgyi László, az NBT kom-
munikációs igazgatója többek között ar-
ról beszélt a győri megnyitón, hogy a mai,

szerző: koloszár tamás 

Március 15-én ünnepli megnyitásának máso-
dik évfordulóját a győri Mobilis Interaktív Ki-
állítási Központ, a Felfedezések Háza. A szüle-
tésnapra különleges programot állítottak ösz-
sze. Erről és a mögöttük hagyott majdnem két
évről kérdeztük Szilasi Péter Tamást, a Mobilis
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 

Milyen volt eddig ez a szűk két esztendő?
Az első év mindenképen tanulóév volt a látogatói

érdeklődés és a látogatói szokások feltérképezésében.
Sikerült azonban olyan szakmai kapcsolatokat kialakí-
tani, amelyekre építeni tudtunk. A 2013-as évben több
új szolgáltatást is kifejlesztettünk, melyek nagyban hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a második évünket egy igen si-
keres évként jellemezhessük, mind a látogatószámot,
mind pedig a gazdálkodást illetően. 

Mennyire ismerik a Mobilist Győrön kívül?
Egyre nagyobb az ismeretségünk, mely elsősor-

ban az aktív helyszíni jelenlétünknek köszönhető. Az
ország több pontján, valamint a határon túl, a Felvi-
déken is szerveztünk roadshow-kat, melyek során
legalább két tucat nagyobb városba juttattuk el a
Mobilis üzenetét. Fontos együttműködő partne-
rünk az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség,
amelynek célja, hogy egyre több középiskolást te-
reljen a műszaki pályák felé. A tudománynépszerű-
sítéssel foglalkozó budapesti Hyperion Grouppal
ugyancsak együttműködünk, Debrecentől Miskolcig,

Második születésnapjára készül a Mobilis
Nagykanizsától Tatáig jártuk velük az országot. Az
iskolai bemutatókon túl számos vállalati rendez-
vényt, városi fesztivált, illetve ifjúsági rendezvényt
is színesítettek a Mobilis bemutatói. Mindenképpen
meg kell említenem még, hogy a győri járműipari
életpályamodell alakításában is aktív szerepet ját-
szunk. A 2013. novemberi Automotive Hungary ki-
állításon a közös városi standon tűntek fel a Mobilis
kísérletei és eszközei, továbbá immár második éve,
hogy a Mobilis jelentős szerepet vállal a Széchenyi
István Egyetem felvételi kampányában. 

Van pontos mérlegük, két hónap híján két
év alatt hány látogatót fogadott a Mobilis?

Ez idő alatt több mint negyvenezer fizető látogató járt
nálunk. A rendezvényekre érkező, de belépőjegyet nem
vásárló látogatóink számát csak becsülni tudjuk, csak-
úgy mint az ország különböző pontjain tartott roadshow-
kon megjelentek számát is. Az erősen konzervatív becs-
lésünk szerint, legalább 150 ezer ember találkozott ve-
lünk ebben a nem egészen két esztendőben.

Készülnek speciális születésnapi prog-
rammal és mi vár Önökre 2014-ben?

A születésnapra másfél-kétnapos programmal ké-
szülünk. Ennek csúcspontja március 15-én, szomba-
ton lesz. Ekkor zárul le az a verseny, amelynek neve
Volttimer, s amelynek keretében öreg autókat, oldtime-
reket alakítanak át elektromos hajtásúvá a résztvevő
csapatok. A születésnapon működés közben mutatják
be a versenyzők járműveiket, s itt dől el, melyik autó
nyeri a versenyt. További meglepetésekkel, különleges
bemutatókkal, új kiállítási elemekkel is készülünk. Talán
idén az időjárás sem húzza át a számításainkat és nem
lesz húsz-harminc centis hó, mint tavaly március 15-
én. A hozzánk látogatók természetesen addig sem
unatkoznak, hiszen folytatódnak tematikus hónapjaink,
valamint folytatjuk a középiskolákat megcélzó road -
show-kat, a Széchenyi-egyetemmel pedig egy új prog-
ramot indítunk el, melyben célzottan olyan középisko-
lákat keresünk fel közösen, amelyek diákjai hosszú tá-
von Győr munkaerő-utánpótlását biztosíthatják. Egy
közép-európai roadshow-t is tervezünk, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Románia, Bulgária, Szerbia, Szlovénia
és Horvátország területén. Tizenegy fővárosba vagy
nagyvárosba, továbbá tíz-tizenegy kisebb városba sze-
retnénk eljutni a konvojjal, ahol a mozgást, a mobilitást
és ennek fizikai összefüggéseit szeretnénk bemutatni.
Az MTVA-val és dr. Hanula Barnával is zajlanak már a
tavalyi évben nagy sikert aratott Forma–1-hez kapcso-
lódó sorozat folytatásának előkészületei. Végül, de
nem utolsósorban több mint harminc középiskola be-
vonásával tudományos kirakodóvásárt rendezünk áp-
rilisban. Itt a diákok mutathatják be legkedveltebb,
vagy éppen egyedi, saját fejlesztésű kísérleteiket.

Legalább 150 ezren
látogattak
a központba

Police Coffee a Győr Plazában 
posztmodern társadalmakban a bünte-
tőjogi szankciók egyre kevésbé tartják
vissza a bűnelkövetőket, akiknek a jóléti
és gondoskodó államok híján már nincs
veszítenivalójuk. Így felértékelődött a
bűnmegelőzés, fontossá vált a párbe-
széd a lakosság és a hatóság között. 

A Police Coffee a helyi problémákat
helyben oldja meg, a nap folyamán a me-
gye és a város rendőri vezetői, a bűnügyi,
a közrendvédelmi, a baleset-megelőzési
területek szakemberei invitálták az arra já-
ró polgárokat a CBA kávézó asztalaihoz.
A cél az volt, hogy közelebb kerüljön egy-
máshoz a rendőrség és a lakosság, hogy
növekedjen a győri polgárok szubjektív
biztonságérzete. A város rendőrkapitá-
nya, Horváth Csaba ezredes szerint a pár-
beszéd a biztonságos jövőt építi, ezért ká-
véval vagy anélkül, de folytatni kell.
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Forduljon hozzánk bizalommal!

A jogász válasza: A 2012.
július 1-jén hatályba lépett új

Büntető Törvénykönyv alapján a
„járművezetés ittas állapotban”

bűncselekmény jogi tárgya komplex, elsődlegesen be-
szélhetünk az összes közlekedési ágazat közlekedésé-

nek biztonságához, másodlagosan pedig ezen
ágazatok közlekedésében részt vevő szemé-

lyek életének, testi épségének és
egészségének védelméhez fűző-

dő társadalmi érdekről.
A tényállás és az értelmező
rendelkezés meghatároz-
za az elkövetés módját: 
Az elkövető 0,50 gramm/li-
ter ezrelék véralkohol-, illető-
leg 0,25 milligramm/liter ez-

relék levegőalkohol-koncent-
rációnál nagyobb értéket ered-
ményező, szeszesital-fogyasztá-
sából származó alkohollal a
szervezetében  vezet. 
A tényállás megváltoztatását az

tette szükségessé, hogy a ko-
rábbi Büntető Törvény-
könyv ezen eset fennállása

esetén a bűncselekmény
megállapíthatóságához a jár-
művezetéskor megkövetelte a

tettes szeszes italtól befolyásolt
állapotát, amely gyakran bizonyítási

nehézséget okozott. Korábban az elkövető
meghatározott időpontra vonatkoztatott
szeszesital-fogyasztásából származó egyé-
ni befolyásoltságát kellett vizsgálni, illetve
megállapítani. A befolyásoltság közvetlenül
nem megismerhető, azt csak más mért
adatokból lehet igazolni: A szervezetből kü-
lönböző módszerekkel kimutatott alkohol-
mennyiség alapján lehet szakértői módsze-
rekkel következtetni. E következtetési folya-
mat esetenként bizonytalansági tényezőket
tartalmazhat. Bár az etilalkohol szervezetre
gyakorolt, a vezetési képességre hátrányo-
san ható mechanizmusa általánosságban
jól meghatározható – a büntetőeljárások so-
rán minden kétség nélkül nem zárható ki az
sem, hogy más-más terhelt esetében ezek
egyéni eltéréseket is mutathatnak.
Hatályos törvénykönyvünk alapján már a
0,5 ezrelékes véralkoholszintnél is min-
den esetben büntetőeljárás indul, továb-
bá minden esetben, még a helyszínen el-
vételre kerül a vezető jogosítványa. (0,5
ezrelék alatt levő véralkoholszint eseté-
ben közigazgatási eljárás keretében szab-
nak ki fix összegű bírságot)
Ha közúti ellenőrzés során, az alkohol-
tesztet alkalmazni kívánó rendőr kérését
a járművezető megtagadja, illetve a hite-
lesített légalkohol-mérő berendezéssel
végzett vizsgálatnak nem veti alá magát,

Olvasói kérdés: 
Kényszeríthető-e vérvételre

a rendőrök által a közúti ellenőrzés
során megállított autós, vagy

csupán a szondát kell megfújnia?
Mi történik, ha nem hajlandó

a vérvételnek alávetni
magát?

Az ittas jármûvezetésrôl
JOGTANÁCS  PR-CIKK, ELSIMERÉS

A pénzügyek világában való eliga-
zodás a legtöbb ember számára
gyakran komoly kihívást jelent. A
bankok bonyolult folyamatait, ne-
hezen érthető kifejezéseit, fogal-
mait sokszor felnőttek is nehezen
látják át. A szülőkre még egy ko-
moly feladat hárul: megértetni a
legkisebbekkel a pénz jelentőségét
és a takarékosság fogalmát. A
pénzügyi tudatosságra nevelés
esetében is igaz az állítás, érdemes
minél korábban elkezdeni.

Ebben igyekszik a Rajkai Takarék
szakértői támogatást biztosítani a
megújult, korábban már más formá-
ban létező (takarékbélyeg) szolgál-
tatásával. Nemcsak a csemeték
örülhetnek, hiszen a TakarékMatri-
cával a szülők egy olyan szolgálta-
tást kapnak, amelynek segítségével
a hétköznapokon egyébként is je-
lentkező költség (matrica-, kártyavá-
sárlás stb.) csökkenthető és megta-
karítássá konvertálható, miközben a
gyerekek egy értékes és szép, a Fő-

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

A Hotel Ibis Győr nyerte el a 2013 Év
Szállodája címet a Magyar Szállodák és
Éttermek Szövetségének első ízben kiírt
pályázatán. Az új szakmai díjat három
kategóriában ítélte oda a zsűri, az elis-
meréseket január 17-én, a Corinthia Ho-
telben tartott fogadáson adták át száz-
hatvan szakember jelenlétében. A győri
Ibis a hazai háromcsillagos szállodák kö-
zött bizonyult a legjobbnak, míg az öt-
csillagosok versenyét a budapesti Bos-
colo New York Palace, a négycsillagoso-
két a szintén fővárosi Hotel Palazzo
Zichy nyerte a hévízi Naturmed Hotel
Carbona társaságában.

Tóth Tamás, a Hotel Ibis igazgatója
lapunknak elmondta, a szakmai zsűri
négy szempont alapján értékelte a
pályázókat. Figyelembe
vették az elmúlt két év
eredménynöveke-

Hotel Ibis az Év Szállodája 
dését, ami jó pontokat jelentett a győri
szállodának, hiszen nőtt a városba láto-
gató turisták száma, s erre az időszakra
esett az Audi-gyár nagyberuházása. Az
ítészek mérték az elutazó szállóvendé-
gek elégedettségét és titkos auditoro-
kat is küldtek a hotelbe, akik jelentéseik-
ben 96 százalékosra értékelték a belvá-
rosi ház teljesítményét. Ez gyakorlatilag
hibátlan szolgáltatást jelent.

A Hotel Ibis innovációból is jól vizs-
gázott, ami az igazgató szerint a szállo-
dalánc humánpolitikájának, a megvál-
tozott munkaképességű dolgozók fog-
lalkoztatásának és az olyan újdonságok-
nak köszönhető, mint az alvásszakértők
bevonásával kifejlesztett szállodai
ágyak beszerzése. Tóth Tamás elmond-
ta, nagy megtiszteltetés az Ibis számára
az Év Szállodája cím, amit a legkiválóbb

magyar szakemberek ítéltek oda
és adtak át. 

Legyen játék a takarékoskodás!

TakarékMatricával
egy tudatosabb jövőért

városi Állat- és Növénykert állatait
ábrázoló matricakollekció össze-
gyűjtésére kapnak lehetőséget egy
egyedi albumban. 

A programhoz csatlakozáshoz
mindössze annyi a teendő, hogy a
szülő számlavezető - vagy ha még
nem rendelkezik takarékszövetke-
zeti kapcsolattal, a hozzá legköze-
lebb eső – Rajkai Takarék fiókjában
gyermeke nevére Csemete számlát
nyit, amihez egy TakarékMatrica-al-
bum jár. Minden egyes, erre a
számlára történő minimum ötszáz
forintos megtakarítás befizetésével
egy csomag állatos matricát kap a
gyermek, a szorgos takarékosko-
dást pedig különleges extra matri-
cákkal jutalmazzák. Ezzel még nem
ért véget a meglepetések sora: a
gyermek további praktikus ajándé-
kokkal gazdagodhat, ha összegyűj-
ti a százhatvan darab matricát és a
komplett albumot bemutatja a
számlavezető fiókjában.

(X)

úgy ebben az esetben az intézkedő rend-
őr a járművezetőt vérvételre előállítja. 
Ennek megtagadására nincs lehetősége
a járművezetőnek, mert a vérvételre elő-
állítás végső soron kényszerítő eszköz al-
kalmazásával is teljesíthető. 
A rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv
elé állíthatja azt, akitől bűncselekmény
gyanúja vagy szabálysértés, valamint köz-
úti közlekedéssel kapcsolatban kiszabha-
tó, közigazgatási bírsággal sújtandó sza-
bályszegés bizonyítása érdekében vize-
letvétel vagy véralkohol-vizsgálat céljából
vérvétel, valamint műtétnek nem minősü-
lő módon egyéb mintavétel szükséges.
A kötelező vérvétel további eseteit jelenti,
ha az ellenőrzés alá vont egyén tehát
megtagadja a nyilatkozatot, vagy a jegy-
zőkönyv aláírását, avagy 8 napon túli sé-
rüléssel vagy annál súlyosabb kimenetel-
lel járó közlekedési balesetet okozott,
vagy valószínűsíthető, hogy szervezeté-
ben más, az ítélő- vagy cselekvőképessé-
gére hátrányosan befolyást gyakorló szer
hatása alatt áll, vagy az elektromos alko-
holteszter megfújására alkalmatlan álla-
potban van, illetve saját maga véralkohol-
vizsgálatot kér.

Dr. Rákosfalvy Zoltán
jogtanacs@gyorplusz.hu
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 2014-es esztendő választási
év, hiszen országgyűlési, Euró-
pa Parlamenti, önkormányzati
és települési nemzetiségi önkor-
mányzati választásokat is ren-
deznek Magyarországon. Dr. Li-
povits Szilárd győri jegyzőt, a
Helyi Választási Iroda vezetőjét
arról kérdeztük, mi a teendője a
választópolgárnak.

Az országgyűlési képviselők választá-
sát Áder János köztársasági elnök áp-
rilis 6-ra tűzte ki. Újdonság, hogy az
idén csak egyfordulós lesz a voksolás,
és a korábbi 386 képviselő helyett
csak 199 kerül be a Parlamentbe. Kö-
zülük 106 egyéniben, 93 pedig orszá-
gos listáról. A létszámcsökkentés mi-
att a választókörzetek is változtak, így
nem mindenki ott szavaz, ahol a ko-
rábbi években. Ne megszokásból in-
duljunk szavazni, a pontos helyszín a
Nemzeti Választási Iroda értesítőjéből
kiderül! Az ajánlások rendszere is vál-
tozott, kopogtatócédula átadása he-
lyett az ajánlóív aláírásával és a meg-
felelő adatok megadásával lehet jelöl-
tet ajánlani. A jelöltek az ajánlásokat –
minimum 500 darabot – február 17-
től március 3-ig gyűjthetik össze. Egy
választópolgár több jelöltet is ajánlhat,
de minden jelöltet csak egyszer. Az
idei évtől megszűnik a kampány-

csend, így a február 15-én kezdődő
kampányidőszak az urnazárással ér
véget. 

Kik vehetnek részt a választá-
sokon?

Az országgyűlési választáson a
nagykorú magyar állampolgárok ve-
hetnek részt. A magyarországi lakcím-
mel rendelkező uniós választópolgá-
rok a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint az Euró-
pai Parlament tagjainak választásá-
ban vehetnek részt, amelyből a helyi
választásokon való részvétel automa-
tikusan megilleti őket. Ahhoz, hogy az
Európai Parlament képviselőinek vá-
lasztásában is részt vehessenek, kér-
niük kell névjegyzékbe vételüket az
Európai Parlament tagjainak választá-
sára vonatkozóan. Ebben az esetben
szavazati jogukat más uniós tagállam-
ban nem, csak Magyarországon gya-
korolhatják. Az önkormányzati válasz-
tásokon a fentieken kívül a magyaror-
szági lakcímmel rendelkező menekült,
bevándorolt, vagy letelepedett szemé-
lyek is részt vehetnek.

Mi az, amit már most intézhet-
nek a szavazati jogukkal élni kí-
vánó állampolgárok?

A központi névjegyzékben szereplő
választópolgárok 2014. január 1-jétől
kezdődően kérhetik a nemzetiségi név-
jegyzékbe vételt a 13 elismert magyar-
országi nemzetiség – bolgár, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, roma,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén

és ukrán – valamelyikére vonatkozóan.
Amennyiben valaki egyszerre több
nemzetiséget is megjelöl, kérelme ér-
vénytelennek minősül. Ha valakit nem-
zetiségi választópolgárként nyilvántar-
tásba vettek, választhat és választható
az önkormányzati választásokkal egy
időben sorra kerülő települési nemze-
tiségi önkormányzati választá-
sok alkalmával. Amennyiben
viszont már az országgyűlési
választások alkalmával szeret-
ne nemzetiségi jelöltre voksol-
ni vagy nemzetiségi jelöltként
megméretni magát, akkor kér-
nie kell azt is, hogy a nemzeti-
ségi névjegyzékbe vételének
hatálya kiterjedjen az országgyűlési
képviselők választására is. Ez esetben
viszont az országos (párt)lista helyett
csak nemzetiségi listára szavazhat. Le-
hetőség van a szavazáshoz segítséget
is igényelni. A mozgásukban korláto-
zott személyek kérhetik, hogy akadály-
mentes szavazóhelyiségben szavaz-
hassanak, a vakok és gyengénlátók
igényelhetnek Braille-írással készült
szavazósablont, de mozgóurna igény-
lésére is lehetőség van. A választópol-
gárok megtilthatják adataik kampány-
célú kiadását a jelölő szervezetek szá-
mára. A független jelöltek és a jelölő
szervezetek igényelhetnek a helyi vá-
lasztási irodától ajánlóíveket,  azonban
ezeket legkorábban 2014. február 17-
től vehetik majd át, amiket legkésőbb
március 3-ig kell leadniuk. 

Mi a teendőjük azoknak, akik
magyarországi lakcímmel ren-
delkeznek, de a szavazás napján
külföldön tartózkodnak?

Aki külföldön szeretne élni a vá-
lasztójogával, annak legkésőbb a sza-
vazást megelőző nyolcadik napon
kell kérnie felvételét a külképviseleti
névjegyzékbe a magyarországi lakó-
helye szerinti jegyzőtől, győri lakó-
hellyel rendelkező választópolgár
esetében személyesen Győrben, a
Liszt Ferenc út 20. alatt (Anyakönyvi
Csoport), levélben, a www.valasz-
tas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus
regisztráció esetén – a www.magyar-
orszag.hu honlapon.

Hogyan tájékozódhatnak a
szavazással kapcsolatos továb-
bi információkról az érdeklődő
választópolgárok?

Elsődlegesen a választások hiva-
talos honlapján, a www.valasztas.hu
oldalon, de természetesen a Helyi
Választási Iroda is minden felmerü-
lő kérdésben segítséget nyújt a vá-
lasztópolgároknak. Az említett köz-
ponti névjegyzék vezetésével kap-
csolatos kérelmeket, vagyis a nem-
zetiségi névjegyzékbe vételt, a sza-
vazáshoz segítség igénylését, az
adatok kiadásának letiltását a Liszt
Ferenc utca 20. szám alatti irodánk-
ban lehet intézni. Ugyancsak itt le-
het majd jelezni, ha valaki az értesí-
tőt nem kapta meg, illetve itt lehet
megtekinteni a szavazóköri névjegy-
zéket. Mozgóurnát, átjelentkezést,
külképviseleti névjegyzékbe való fel-
vételt, szavazási levélcsomag iránti
kérelmet ugyancsak a Liszt Ferenc

utca 20. szám alatt lehet igényelni
(telefon: 96/500-472, fax: 96/316-
308, e-mail: nevjegyzek@gyor-ph.hu.).
A Városházán az ajánlóívek igénylé-
se, a jelöltbejelentés, a választási bi-
zottságok megbízott tagjainak beje-
lentése, a választott szavazatszám-
láló bizottsági tagnak történő jelent-
kezés leadása, szavazási levélcso-
mag leadása intézhető majd (Város-
ház tér 1., telefon: 96/500-245,
96/500-406, 96/500-101, 96/500-
103, fax: 96/500-160, e-mail: va-
lasztas@gyor-ph.hu). Az onkor-
manyzat.gyor.hu honlapon, a válasz-
tások menüpont alatt is folyamato-
san friss információkat találnak az
érdeklődők, ahol egyébként a szava-
zókörök területi beosztása is megta-
lálható. 

INFORMÁCIÓ VÁLASZTÁS

Segítség
a választóknak
a szavazáshoz

A Helyi Választási
Iroda minden
kérdésben segít
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Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.

Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
• anemooptima@gmail.com

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A felvételi előtt álló diákok zöme
már kiválasztotta, milyen sza-
kot jelöl meg a felvételi papír-
ján, a távolabbi jövőről viszont
kevesebb elképzelésük van a
fiataloknak. A legtöbben olyan
képzés mellé teszik le a voksu-
kat, ami nyitva hagy több lehe-
tőséget a munkavállalás felé
vezető úton.

December 21-én elindult a 2014-es
általános felsőoktatási felvételi eljárás.
A szeptemberben induló alap-, mes-
ter- és osztatlan mesterképzésekre és
felsőoktatási szakképzésekre február
15-ig lehet jelentkezni.

A diákok többsége már összeállí-
totta, milyen szakokat jelöl meg a kö-
zelgő határidőig, de abban már bi-
zonytalanok, hogy a diploma meg-
szerzése után merre induljanak. A fia-
talok többsége olyan képzést választ,
amiről könnyen át lehet nyergelni más
irányba, vagy maga a választott szak
több lehetőséget rejt. Van aki ragasz-
kodik szülővárosához, Győrhöz, van
akit a fővárosi pezsgés vonz, és akad
olyan diák is, aki egészen Abu Dhabiig
megy továbbtanulni.

A Kazinczy Ferenc Gimnáziumban
tanuló Pilikta Orsolya például orvosi
pályára készül, de a biológia–kémia
tanári pálya is érdekli. Mindkét szakot
Budapesten jelöli meg, mert Győrben
ilyen képzést nem indítanak. A fiatal
karrieristának vallja magát, sokakkal
ellentétben, neki pontos elképzelése
van arról, mit akar csinálni a diploma
után. Szerinte az általa válasz-
tott területen ez nem is lehet
másként, hiszen ehhez elhiva-
tottság kell. 

Több lehetőséget hagy
magának a választásnál Or-
bán Tímea és Sütöri Kitti.
Mindketten gazdasági infor-
matikusnak jelentkeznek,
amivel több terület felé tudnak majd
elindulni diplomával a kezükben. Tí-
mea a képzés színvonala miatt a Cor-
vinus Egyetemre készül, s szerinte
gyakorlati helyet is könnyebb a fővá-
rosban szerezni. A kazinczys lány
hozzátette, a tapasztalat megszerzé-
se után nem szeretne Budapesten
maradni és külföld sem vonzza. Csa-
ládcentrikusnak vallja magát, így a
karrierjét és a letelepedést is ennek
rendeli alá.

• jogász
• európai és nemzetközi

igazgatás MA
• munkaügyi és társadalom-

biztosítási igazgatási BA
• igazságügyi igazgatási BA
• nemzetközi igazgatási BA
• jogi asszisztens felsőoktatá-
si szakképzés

Örömmel tájékoztatjuk a kedves ér-
deklődőket, hogy a 2014 szeptem -
berében induló képzéseinken állami
ösztöndíjas helyeket is meghirdetünk!

A felvételivel kapcsolatban
bővebb információt
a http://felveteli.sze.hu
és a http://dfk.sze.hu
honlapokon találsz.

A győri Széchenyi István
Egyetem Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Kara

FELVÉTELT
HIRDET
az alábbi szakokon (nappali
és levelező munkarendben):

Fontos, hogy több út
nyitva álljon a fiatalok előtt

Kitti szerint ugyan kényelmesebb
lenne Győrben maradni, de Tímeához
hasonlóan ő is a Corvinusra készül. A
diploma megszerzése után szívesen
visszatérne Győrbe, azt mondja, a me-
gyeszékhely az országban nagyon jó
helyzetben van.

Szintén a városban rejlő lehetősé-
gek miatt szeretne Győrött maradni a
Révai Miklós Gimnáziumban tanuló
Juhász Kristóf is. Gépészmérnök
szakra jelentkezik a Széchenyi-egye-
temre és Budapestre. Szerinte ezzel a

diplomával könnyű elhelyezkedni, s ha
Győrben folytatja az iskolát, már a
képzés alatt bekapcsolódhat az Audi-
ban folyó munkába. 

A révais Torma Barna is szívesen
visszatérne az egyetem után Győrbe.
Ő az ELTE matematika–informatika
tanári szakára készül. Azt mondja,
amellett, hogy szeretne tanítani, vonzza

a nyári szabadság is. El tudja képzelni
a jövőjét, hogy saját iskolája katedrá-
ján oktatja a fiatalokat, de a tanári pá-
lya után a továbbképzést is fontosnak
tartja.

Külföldön képzeli el a jövőjét a réva-
is Dénes Dóra. A fiatal lány úgy tervezi,
hogy a Pethő Intézetben tanul tovább,
konduktor szeretne lenni. Azt mondja,
számára fontos, hogy azzal foglalkoz-
zon, amivel segíthet az embereken.
Munkát azért külföldön szeretne

vállalni, mert szerinte ott jobbak a le-
hetőségek, és az ő szakmáját kint job-
ban megbecsülik.

A kazinczys Kónya Bendegúz is a ha-
táron túlra készül, a bécsi egyetemen
felvételizik nemzetközi tanulmányok
szakra. Azért ezt a képzést szemelte ki,
mert még nem tudja, mivel szeretne
foglalkozni az iskola után. Szerinte ez a
szak sok lehetőséget nyit meg, s segít-
séget ad a konkrét elképzelés kialakítá-
sában. Bendegúz azt mondja, könnyű
a bécsi intézménybe bekerülni, de

ugyanilyen könnyű kiesni is. A fiatal úgy
látja, nem elképzelhetetlen, hogy Auszt-
riában marad, de ha olyan lehetőség kí-
nálkozik előtte, szívesen helyezkedik el
Németországban is.

Nyirő Judit pedig egészen a New
York-i egyetem Abu Dhabi kampuszá-
ra készül. Személyes interjúra már be-
hívták, ami szerinte annak a jele, hogy
közel a cél. Négy már kint tanuló réva-
is diáktól hallott a lehetőségről. Sze-
rinte a kampusz nagyon jó hely, a világ
minden tájáról összeszedi a tehetsé-
ges diákokat. A fiatal lány a biokémia
szakot nézte ki, ugyanis kutatási terü-
leten szeretne majd dolgozni. Úgy
képzeli, hogy Angliában fog majd
munkát vállalni.

A fiatalok egyetértenek abban,
hogy a mobilitásra való hajlandóság
az ő korosztályukban már benne van,
ez nem jelent nekik akadályt. Hozzá-
tették, a nyelvtudás – ami az előző ge-
nerációkban kevésbé volt jellemző –
ebben nekik sokat segít.

A fiatalok jövőképében csak sokadik
helyen szerepel a családalapítás. Ezzel
kapcsolatban azt mondták, előbb a biz-
tos anyagi hátteret teremtik meg, csak
azután lehet szó a családról. 

A nyelvtudás
sokat segít
a fiataloknak
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EGYETEM HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás 

Nem esett messze az alma a fájától
– idézhetnénk a közhelyes mondást
Stein Júlia építészmérnökkel kap-
csolatban. Édesapja az építőipar-
ban dolgozott, bátyja is építész, volt
kiktől megszeretni és átörökíteni a
szakmát.

Gyermekkorom óta rengeteg épít-
kezésen jártam, meg sem fordult a fe-
jemben, hogy más szakmát válasszak
– erősít rá az alma és a fája összefüg-
gésére Stein Júlia.

Tatabányáról került 2004-ben a
Széchenyi István Egyetemre, ahol
2011-ben szerzett diplomát.

Fél évig Barcelonában voltam
szakmai gyakorlaton, egy évig pe-
dig a diplomamunkát készítettem
– ad magyarázatot arra, miért
nyúlt hét évre az egyetemi alma
mater. Nem bánta persze, pozití-
van élte meg a hét esztendőt, mint
ahogy azért is hálás a sorsnak,

Öregdiákok a Széchenyi István Egyetemről

Álma, hogy amit megtervezett,
felépüljön

hogy a győri egyetemre adta be je-
lentkezését. 

Barcelona az egyik legszebb és leg-
megkapóbb város, ahol élmény sétálni,
az emberek kedvesek, a hangulat pedig
különleges – kapjuk a választ, amikor ar-
ra kérjük, egy bő mondattal próbáljon
meggyőzni bennünket, miért érdemes
abba a városba utazni, ahol Stein Júlia
egy fél évet eltölthetett az Erasmus-
program keretében.

Nem csak Katalónia fővárosát,
Borzavár nevét is szeretettel említi,
diplomamunkájában olyan falureha-
bilitációt képzelt el a kis Veszprém
megyei településnek, amely ha
megvalósulna, a község életében
aranykor lenne. 

Egy régi mezőgazdasági épület-
ből turistaszállót terveztünk, meg-
újítottuk az iskolát, megterveztük a
település Fő terének rehabilitáció-
ját, s egy biomassza-erőmű tervei is
készen vannak – jelzi diplomamun-
kájának eszenciáját, amelyet egyik

hallgatótársával közösen készített.
Kérdésünkre, hogy csodájára jár-
nak-e a faluból elszármazottak,
hogy megcsodálják az átalakult Bor-
zavárt, nemmel felel, a falunak
ugyanis nincs pénze arra, hogy a
szép terveket valóra váltsa. 

Stein Júlia tanársegédként annak
az egyetemnek az oktatója, ahol dip-
lomáját szerezte. Két tanszék életé -
ben is részt vesz. Az Építészettörténe-
ti és Városépítési Tanszéken oktat,
míg az Épülettervezési Tanszéken a
Mild Home nevezetű európai uniós
projektben vesz részt. 

Végezetül arra kérjük, engedje sza-
badjára fantáziáját, építészként ál-
modjon nagyot, s mondja el, mit sze-
retne építészként elérni?

Álmom egy kis álom, hogy felépül-
jön az az épület a valóságban is, amit
én terveztem – kapjuk a választ Stein
Júliától, amely arról árulkodik, két láb-
bal áll a földön áll, s biztosak vagyunk,
az álma valósággá válik. 

Minden szombaton délben 
és este, valamint vasárnap délben
30% kedvezménnyel válogathat 

kedvére étlapunkról.

• HÉTVÉGE  • 
• CARMEN ÉTTEREM •

• 30% •

HÉTKÖZNAP DÉLBEN
háromfogásos menü 

950 Ft

–30%

www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D •  +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu
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KULTÚRA TÁNC, DÍJ, BORTÚRA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Újra meghódította Olaszországot a Győri Balett,
az együttes december elején indult tíznapos tur-
néra hat olasz városba: a győrieket zsúfolásig
megtelt színházak fogadták, s a közönség rajon-
gott az előadásukért – derül ki azokból a beszá-
molókból, kritikákból, melyek olasz újságokban
születtek a fellépések után. A társulat ifjabb Ha-
rangozó Gyula Zorba című darabját adta elő a 4-
5 százalékos lejtésű olasz színpadokon, amely a
balettművészektől a megszokottnál jóval nagyobb
koncentrációt igényelt. „Akrobatikus elemek, pi-
ruettek és a csodával határos ugrások bizonyítot-
ták azonnal, hogy ez a fiatal táncosokból álló tár-
sulat miért vált néhány év alatt a magyar és a nem-
zetközi tánc világában igazi intézménnyé” – olvas-
ható például a La Gazzetta del Mezzogiorno című
lapban. A jelmezeket elbűvölőnek titulálták, „aho-
gyan megjelenítik a XX. század egyszerre paraszti
és polgári világát”. A mozgásvilág szintén elraga-
dó, „beleértve a híres Zorba táncát is, egy kirob-
banó szirtakit, amit kifejezetten az azonos című
filmhez készítettek, s melyet a ritmus ellenállha-
tatlan gyorsulása jellemez. Az elején lassú és har-
monikus mozdulatokkal, a földhöz tapadó lépé -
sekkel a szirtaki az élet különleges metaforájává

„Ha megcsordul a Vince, tele lesz a
pince” – a hagyomány szerint a boros-
gazdák a Vince-napi időjárásból pró-
bálják megjósolni a szüret minőségét,
mialatt pincéről pincére járva kóstol-
gatják az új borokat, étvágyukat íny-
csiklandó étkekkel csillapítják, és Is-
ten áldását kérik a szőlőkre. A szokás
apropóján újra pincejárást szervez a
Pannonhalmi Borvidéki Bor-Promóci-
ós Kft.: január 24–25-én a borvidék
nyolc borászata várja szeretettel a bor-
kedvelő közönséget! A Vince-napi
pincejárás keretében látogatható
helyszínek, borászatok különböző pin-
celátogatási és kóstolási lehetősége-
ket kínálnak, amelyek ideje a Győrből
induló borvidéki buszjárat menetrend-
jéhez igazodik. A járatokon a borvidé-
ket és a pincészeteket ismerő segítő-

Vince-napi pincejárás
a Pannonhalmi Borvidéken

kész utaskísérő várja a látogatókat. A
buszjáratra az első felszálláskor az
utaskísérőknél készpénzben kell a na-
pijegyet megváltani, amelyek bármely
megállóban való fel- vagy leszállásra
jogosít a nap folyamán.

A Pannonhalmi Apátsági Pincé-
szet, valamint a Viator Étterem és Bor-
bár a kóstoló és a vacsora mellett kü-
lönleges ajánlattal is várja az érdeklő-
dőket: akik előre regisztrálnak,  Poty-
tyondy Ákossal, a gyógynövénykert
vezetőjével túrázhatnak a Széldomb
dűlőbe. Itt zsoltáréneklés és áldás
Hortobágyi T. Cirill perjellel, tőkék
szentelt újborral történő meghintése
Liptai Zsolt borásszal, szőlőmetszés
Drozdik Attila szőlésszel, majd forralt
borozás következik, ez a program a je-
lentkezők számára ingyenes.

„Csodával határos ugrások”
Zorba betáncolta magát az olaszok szívébe is

vált, az előadás végső üzenetéhez kapcsolódva:
az élet szeretete, a szenvedély, a derűlátás és az
eltökéltség a lényeges, mindig előre kell haladni.”
Mikisz Theodorakisz görög folklór és kortárs ele-
meket ötvöző zenéje „aláfestést adott az összes
képnek, lenyűgöző leíróképességgel.” Egy másik

újságíró pedig „ártatlan, spontán és
magával ragadó” szavakkal illette az
előadást.

Kiss János társulatigazgató az indu-
lás előtt a Győr+ Televíziónak hangsú-
lyozta, fontos, hogy nemzetközi színpa-
dokon is megmérettessen az együttes, s
hozzátette, a Győri Balett megalakulása
óta benne van a nemzetközi vérkeringés-
ben. Egy olasz újságnak úgy nyilatkozott,
Itáliában mindig nagy melegséggel és
lelkesedéssel fogadják az együttest. „Azt
gondolom, hogy Zorbával sok közös vo-
nást fedeznek fel. Azonkívül ez egy rend-
kívül magával ragadó tánc. Pozitív és má-
sokkal mindent megosztani akaró lelkü-
lettel lépünk a színpadra, készen arra,
hogy a minket körülvevő problémákkal
derűlátóan nézzünk szembe.”

Zorba történetét Anthony Quinn
1964-es filmes alakítása tette híressé.
Egy angol író sztoriját meséli el, aki

Krétára utazik, s találkozik Zorbával, az erőtől és
életörömtől duzzadó munkásemberrel. Különleges
barátság szövődik közöttük, amin keresztül az író
megismerkedik Zorba munkával teli évei és utazá-
sai alatt megélt élményeivel, melyben a múlt, a csa-
lád, a nők és az életöröm dominálnak.

A Vince-napi pincejárásól további információkat
a www.borpromo.hu weboldalon érhetnek el.

A pincelátogatás és borkóstolás, a speciális programokon való
részvétel, valamint buszjárat igénybevétele előzetes bejelentkezéshez
kötött, hogy minden érintett az igényeknek megfelelően készülhessen
fel. A jelentkezéseket az alábbi elérhetőségekre várják:
sandor.borbely@borpromo.hu, telefon: 20/566-0803

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Január 22-én tartjuk a magyar kultúra
napját, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Himnuszunk kéziratát.
Győrben egész héten ünnepeljük gaz-
dag kulturális örökségünket, tehetsége-
inket számos programmal. A szerdai,
Richter Teremben tartott ünnepi rendez-
vényen a hagyományokhoz híven átad-
ták a Győr Művészetéért díjakat, illetve a
Győr Közművelődéséért díjat.

Az átadó előtt dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester úgy fogalmazott, noha egy-
re kevesebb időnk jut az értékekre, nem
szabad hagynunk, hogy háttérbe szorul-
jon kultúránk, hiszen gyökeret, igazodási
pontot, hitet és elismertséget ad. Kultú -
ránk hírét viszi népünknek, hiszen annyi
mindennel ajándékoztuk meg mi a nagy-
világot. Hangsúlyozta, Győrben virágzik a
magyar kultúra, hiszen van, ki táplálja,
ápolja. A kulturális élet és az oktatás terü-

letén dolgozó elhivatott szakemberek nap
mint nap tesznek azért, hogy nyelvünk, iro-
dalmunk, zenénk, táncunk, képzőművé-
szetünk eljusson az emberekhez.  

A Győr Művészetéért díjat idén a kul-
turális életben nyújtott magas színvonalú
művészeti tevékenysége elismeréséül
Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház
igazgatója és Velekei László, a Győri Balett
koreográfusa kapta, valamint magas szín-
vonalú könyvtárosi és közművelődési te-
vékenysége elismeréséül dr. Horváth Jó-
zsef, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér igazgatóhelyettese pedig
Győr Közművelődéséért díjat vehetett át.
„A Győri Városháza Ezüst Emlékérmet”
pedig Wiedra Berzsenyi Mónika asszony-
nak adományozta az önkormányzat ma-
gas szintű áldozatos tevékenységének, a
győri állandó babakiállítás gyűjteményé-
nek önzetlen és nagylelkű adományozá-
sát és gazdagítását megköszönve.

A díjazottakról a későbbiekben
részletesen írunk. 

AA  kkuullttúúrráátt  ddííjjaazzttáákk
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SZÍNHÁZ, KOMOLYZENE KULTÚRA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Az operákat főként a zenén ke-
resztül kell megszerettetni a né-
zőkkel, a Rigolettóé pedig gyö-
nyörű” – nyilatkozta lapunknak
Forgács Péter igazgató, rendező,
ugyanis a világ egyik legtöbbet
játszott, több mint 160 éve debü-
tált operáját a Győri Nemzeti
Színház is bemutatja szombaton.

Miért tartja fontosnak, hogy egy
operát tűzzön a műsorra?

Nemzeti színház vagyunk, a kritéri-
umnak megfelelően operát is kell ját-
szanunk. Egy ekkora városban egyéb-
ként is fontos, hogy opera is kerüljön
a repertoárra. Nem vagyok a műfaj
nagy rajongója, ellenben nagyon érde-
kel. Leginkább az, hogy mit lehet

kihozni belőle színészileg, színházilag,
mert egyébként sok kivetnivaló van
számomra ezekben a művekben, nem
úgy játsszák, ahogy kellene. Én meg-
reformálnám a műfajt.

Miként nyúlt hozzá a Rigolet-
tóhoz? 

A darabban igen fontos a kapcso-
latrendszer, azt szeretném láttatni,
hogy az emberek miképp viszonyulnak

szerző: z. a.

Fantasztikus koncertet adott hétfőn a
The King’s Singers a Győri Filharmo-
nikus Zenekarral: a világ egyik legün-
nepeltebb énekegyüttese magyaror-
szági lemezbemutatóját tartotta a
Richter Teremben. A Grammy-díjas
együttes nem először járt hazánkban,
sőt, jól ismerik a 20. századi magyar
zeneszerzőket, Ligeti Györgyöt, Bar-
tók Bélát és Kodály Zoltánt is. Az
együttes számára a magyar komoly-
zenei kultúra nem ismeretlen, fennál-
lásuk 45 éve alatt többször léptek fel
a Zeneakadémián.

A brit a capella énekegyüttes re-
pertoárja rendkívül széles, mintegy
2000 dalt adtak elő pályájuk során. A
csapat erőssége a folytonosságban
rejlik, ha új tagok is érkeznek, az ese-
tek többségében évtizedeket töltenek
az együttesben. A mostani felállásban
David Hurley a legrégebbi tag, 24 éve
erősíti a King’s Singerst. A Győr+ Rá-
diónak a koncert előtt elmondta, na-
gyon örülnek, hogy ismét Magyaror-
szágon lehetnek, együtt dolgozhat-
nak a Győri Filharmonikus Zenekarral.
„Külön próbáltunk a koncert előtt, az
alapokat könnyedén össze lehet illesz-
teni az előadások előtti napokban.
Pontosan tudjuk és ismerjük milyen
tehetségek vannak ebben az ország-
ban. A zenei képzés nemcsak Buda-
pesten, de a magyar városokban is ki-
emelkedő” – tette hozzá.

A tagokkal készült interjúkat a
Győr+ Rádió Divertimento című mű-
sorában meghallgathatják vasárnap
11 és 19 órakor.

A legtöbbet játszott operát
tűzte műsorra a színház

egymáshoz, ezért lélekoperának is hí-
vom. Történetét a ’30-as évek Ameri-
kájába tettem, nagyon izgalmassá vált
így, a ruhák és a díszlet is Al Capone
világát idézi. Sok újdonságot csem-
pésztem még be, például Gilda halála

egészen elképesztőre sikeredett. De
az operákat főként a zenén keresztül
kell megszerettetni a nézőkkel, a Rigo-
lettoé pedig gyönyörű.

Ez az első operarendezése.
Hogy érzi, testhezálló a feladat?

Vegyesek az érzéseim, de a premi-
er felé haladva egyre inkább azt gon-
dolom, ezzel foglalkoznom kellene a
jövőben is. Először nem akartam, a
karmesterem, Silló István beszélt rá,
hogy próbáljam meg. Most már kez-
dem belátni, hogy igaza volt. Meg kel-
lett szoknom az operisták színpadi lé-
tezését, egészen más műfaj, mint ami-
ket eddig csináltam. Tudomásul kell
venni nagyon sok dolgot: egész más-
hogy játszanak a színészek, más ének-
technikát igényel, sokszor nem lehet
úgy elénekelni, ahogy én gondoltam.
Nem biztos, hogy életem nagy vágya

lesz, hogy operákat rendezzek, de
egyszer biztos, hogy még bele fogok
vágni.

Több szereplőt kellett tobo-
roznia a színháznak. Milyen gár-
da találkozott Győrben?

Többen a Magyar Állami Opera-
házból jöttek, de szerepelnek fiatal
operisták is a darabban. Jó társaság
jött össze, nagy sikerélményem van
velük. Ők is élvezik a munkát, mert
nem egy úgymond operarendezővel
dolgoznak, ők is tanultak tőlem és én
is sokat kaptam tőlük.

Az énekesek közül sokan
többször szerepeltek már a Ri-
golettóban. Ez megkönnyítette
a feladatot?

Néhányan annyiszor játszották már,
hogy nehéz őket kizökkenteni az eddig
megszokottakból. Gurbán János példá-
ul már hat rendezésben szerepelt. Érde-
kes volt találkoznom László Boldizsárral
is, akit a Cotton Club Singersből ismer-
tünk meg és egészen kiválóan énekel
operát, korábban ő is játszotta már a
mantuai herceg szerepét.

A darab címszereplője az éles
eszű Rigoletto, aki lányát, a szép-
séges Gildát a világtól elzártan
neveli. Nagyon félti a mantuai her-
ceg társaságának ármányaitól,
aki azonban így is elcsábítja Gil-
dát. Amikor mindez Rigoletto tu-
domására jut, a dühödt apa bosz-
szút forral... 

Világsztárok
léptek fel
a Richter
Teremben
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).

KULTURÁLIS kínáló

SZENT LÁSZLÓ
ARCAI címmel Kiss
Tamás, a Győri Egy-
házmegyei Kincstár
és Könyvtár vezetője
tart előadást január
28-án 17.30-kor a
Bezerédj-kastély-
ban. Az érdeklődők
megtekinthetik a
Káptalandombon őr-
zött ereklye tudomá-
nyos vizsgálatáról,
restaurálásáról, az
arc rekonstruálásá-
ról készült filmet is.

ISTENI MŰSZAK. A Bodzsár Márk rendezte magyar ko-
médiát a Bridge csónakház egyetemi filmklubjában vetítik
január 30-án 9 órától. 

A MOKKA ALKOTÓMŰ-
HELY Színek és dallamok cím-
mel tartja következő foglalkozá-
sát. Zenei idézetek hangzanak
el, amelyeket geometriai for-
mákkal, színekkel, irányokkal,
ritmusokkal jeleníthetnek meg
a 6–12 éves érdeklődők január
25-én 10 órától, a Gyermekek
Házában. 

ARANYKAPU-KONCERT. A zenés, mon-
dókás foglalkozást Töreky Zsuzsi zenepeda-
gógus vezeti, közreműködik Kiss Krisztián és
Lőrincz Tamás. A koncertre a kicsiket és szü-
leiket február 25-én 10.30-tól várja a Gyer-
mekek Háza.  

KREATÍV BÜTYKÖLDE.
Vidám farsangi kézműves
foglalkozásra várja az alsó ta-
gozatos gyerekeket Akker-
man Katalin január 30-án 16
órától a Bezerédj-kastélyba.  

A GYŐRI TÁNC- ÉS
KÉPZŐMŰVÉSZETI
ISKOLA január 27-én
16 órakor alkalmassági
megtekintést tart leen-
dő első osztályosok
számára. Várják a tán-
cot szerető lányokat és
fiúkat a Szabolcska u.
5–6. szám alatt. 

A MAGYAR
KULTÚRA HE -
TE. A Csikóca
Művészeti Mű-
hely és Kiállítótér
kreatív kézműves
foglalkozásra vár -
ja a gyerekeket
január 25-én 10
órától a Gyer-
mekmúzeumba.
Másnap, január
26-án 15 órától
Farkas Zsuzsa és
Szabadvári Attila
graf ikusművé -
szek tartanak be-
mutatót a Napó-
leon-házban. 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. A győri székesegyház-
ban Jánosa Attila evangélikus igazgató-lelkész hir-
det igét január 24-én 18 órától. A Kossuth utcai ka-
tolikus templomban Szemerei János evangélikus
püspök január 25-én 18 órától, a baptista imaház-
ban Wagner Tamás református lelkész január 26-án
18 órától hirdet igét.

CSILLAGÖSVÉNY 2. A Böjte Csaba ferences
szerzetes által alapított Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány gyermekmentő munkájáról készített legújabb
filmet tűzte műsorára a Klastrom Filmklub. Vándor
Attila alkotása január 25-én 18 órától látható a
Klastrom Hotelben. 

A GYIRMÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 9–14 éves tanulóknak
hirdet vetélkedőt a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából. A ve-
télkedőre 5 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők. A
programot Keserü Balázs vízvédelmi ügyintéző, vízügyi taná-
csos az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársának
előadása színesíti. A vetélkedőt január 30-án 9.00–12.00 óra
között tartják. Jelentkezési határidő: január 27. 14.00 óra

AZ UTOLSÓ SZAMU-
RÁJ című filmet vetítik a
Kozi Drink Bár (Városház
tér 3.) filmklubjában január
26-án 18 órától. A filmet
követő beszélgetést Rózsa
Péter vezeti. 

MALANCSIN FRUZSINA FESTŐMŰVÉSZ önálló fest-
ménykiállítására várják az érdeklődőket a Marcal Étterembe.
,,Az én világom” című tárlatot január 30-án 17 órakor nyitja meg
Harcsás Judit író, újságíró-riporter és Rózsavölgyi László önkor-
mányzati képviselő.

FERGETEGES - A királynő, a gróf és a cigánylány Történet
a beteljesületlen vágyakozásról és szenvedélyről. Az Experi-
Dance Production és a 100 Tagú cigányzenekar szólistáinak
közös produkciója február 9-én, 19 órakor a Győr Városi Egye-
temi Csarnokban. Jegyvásárlás: Győr+ Pavilon, Tourinform,
IBUSZ Utazási Iroda, Líra Koncert és Zeneműbolt, Party Zoo
Jegyiroda, Alexandra Könyváruház, és experidance.hu. 
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JANUÁR 26., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 Útmutató
10:30 Kérdések a Bibliában
10:45 Metodista magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 Balatonfelvidéki 

református templomok
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Telesport – Sport 7
13:10 Odüsszeusz nyomdokain 
14:10 Madagaszkár 
15:05 Nászút Vegasba 
16:45 A Lényeg
17:20 Férfi kézilabda Európa-

bajnokság
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A király beszéde 
22:20 Ütközések 
00:10 Kasztner meggyilkolása 
02:21 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Jóbarátok 
04:55 Tuti gimi 
05:40 Eastwicki boszorkák 
06:25 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:40 Max Steel 
10:05 EgészségKalauz 
10:45 Teleshop
11:45 Kalandor
12:10 Havazin
12:40 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:20 Glee – Sztárok leszünk! 

14:25 Ki ez a lány? 
16:30 Alex és Emma – Regény 

az életünk 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Ő a megoldás 
21:55 Nem fogadott hívás 
23:45 Portré 
00:25 A hős 93-as járat 
02:10 Cobra 11 
03:05 Élve vagy halva 

04:05 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
10:35 Astro-Világ
11:40 Stahl konyhája 
12:10 Több mint TestŐr 
12:40 Aktív Extra 
13:10 Édes élet 
14:10 Édes élet 
15:10 Édes élet 
16:10 Bingo 

18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 27 idegen igen 
22:10 A bűn színe 
00:10 A boldogság nyomában 
02:15 Napló 
03:00 Psych – Dilis detektívek 
03:45 Vers éjfélkor 

05:50 Virágzó Magyarország
06:15 Új nemzedék 
06:40 Világ-nézet
07:40 Nyelvőrző
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:35 Rome Reports
09:00 Római katolikus szentmise 

Hargitafürdő
10:35 Lyukasóra
11:00 Törzsasztal 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Teljes töredék
12:35 Ízőrzők: Hajdúhadház
13:10 Címzett ismeretlen 
14:35 Hazajáró 
15:05 Szerelmes földrajz 
15:35 Hogy volt
16:35 Falusi lakodalom 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:25 Önök kérték!
20:20 A szerelem bolondjai 
21:25 Mága Zoltán – Budapesti 

újévi koncert
22:20 Klubszoba
23:20 Oldás és kötés 
00:50 Dunasport

JANUÁR 25., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Vágtass velem!
10:30 Két duci hölgy
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 A világörökség kincsei
13:40 Sir David Attenborough 
14:10 A világ madárszemmel 
15:05 Tilos a szerelem 
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A Dal
22:25 Ellenállók 
00:40 Csalás és ámítás 
02:15 Ennio Morricone Krakkóban 
03:15 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Jóbarátok 
04:55 Tuti gimi 
05:40 Eastwicki boszorkák 
06:25 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:05 Max Steel 
09:30 Mint a mesében 
10:20 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:40 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
11:15 Házon kívül 
11:45 a'la CAR 
12:20 4ütem 
12:55 FTC-Érd női bajnoki 

kézilabda-mérkőzés
14:35 Gossip girl – A pletykafészek 
15:35 Kőgazdagok 
16:35 Észak és Dél 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 A Gyűrűk Ura: A Gyűrű 

Szövetsége 
23:05 Leszámolás az 51-es körzetben 
01:00 Hellraiser – Halálos 
02:40 Kipurcant a bébicsősz, 

anyának egy szót se! 

04:35 Alexandra Pódium 
05:00 Vers éjfélkor 
05:10 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Tv2 matiné
09:25 Gondos bocsok 2.
10:40 Astro-Világ
11:45 Állatőrség 
12:15 Babavilág 
12:45 Stílusvadász 
13:15 13-as raktár 
14:15 Édes élet 
15:15 Édes élet 
16:15 Majomszeretet 
18:00 TényekHD
19:00 Aktív Extra 
19:25 Magánnyomozók 
20:30 Példátlan példaképek 

22:35 Cápa 
01:00 Az iskoláját! 
02:25 Luxusdoki 
03:10 Xena 
03:55 Vers éjfélkor

06:45 Öt kontinens
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:15 Isten kezében
08:40 Akadálytalanul
09:10 Nóvum 
09:40 Határtalanul magyar 
10:05 Székely kapu 
10:35 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak... 
11:30 Talpalatnyi zöld
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 A nap vendége
12:20 Csodabogár 
12:50 Robbie, a fóka 
13:35 Az aranykezű férfi 
15:40 Önök kérték! 
16:35 Az alvilág professzora 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:25 Hogy volt!?
20:25 Futótűz 
21:10 Fölszállott a páva
21:55 Egy ember és kutyája 
23:30 Dunasport
23:45 MüpArt – Ötéves 

a Budapest Bár 
01:45 Contemporary Piano

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Pomodoro (ism.)
10:05 Rejtett tájakon (ism.)
11:05 TV shop
18:00 Épí-tech (ism.)
18:30 Győr+ Impro (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 
19:00 Győr+ Sport (ism.)
20:00 Konkrét (ism.) 
20:10 Vény nélkül  (ism.) 
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét (ism.) 
21:20 Győr+ Sport (ism.) 
22:20 Konkrét (ism.) 
22:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:55 Kitekintő (ism.) 
23:25 TV shop

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Épí-tech (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Impro (ism.)
10:00 Győr+ Sport ism).
11:00 Konkrét (ism.) 
11:10 Vény nélkül  (ism.) 
11:35 Kitekintő (ism.) 
12:05 TV shop
16:10 Győri Audi ETO KC – 

Dunaújváros NB I-es női 
kézilabda bajnoki mérkőzés 

17:30 Pomodoro (ism.)
17:45 KultÓra (ism.)
18:40 TV torna (ism.) 
18:45 Konkrét (ism.) 
18:55 Rejtett tájakon (ism.) 
19:55 Pomodoro (ism.)
20:10 KultÓra (ism.) 
21:05 Konkrét (ism.) 
21:15 Rejtett tájakon (ism.) 
22:15 TV shop

GYŐR+ TV

DUNA Televízió, január 25., szombat 16.35

Az alvilág professzora
Fekete-fehér, magyar krimi

Lohmann „nyugatnémet” milliomos
kisfiát elrabolják. Az ismeretlen tette-
sek váltságdíjul egy harmincezer dol-
láros ékszert kapnak. A rendőrség agi-
lis alezredese, Gálffy (Latinovits Zol-
tán) kideríti, hogy a szálak egy titok-
zatos szőke nőhöz vezetnek, aki per-
sze barna. Rablógyilkossághoz hívják
hirtelen az alezredest – a szálak egy ti-
tokzatos főnökhöz vezetnek. 

RTL Klub január 25., szombat 19.30

A Gyűrűk Ura: 
A Gyűrű Szövetsége
Új-zélandi–amerikai fantasztikus kalandfilm

Frodó (Elijah Wood), az ifjú
hobbit egy gyűrűt kap Bilbótól,
amiről kiderül, hogy az Egy
Gyűrű, mellyel a Sötétség Ura
rabszolgasorba taszíthatja Kö-
zépfölde népeit. Gandalf Völgy-

zugolyba küldi Frodót, ahol a tündék legbölcsebb vezetője, El-
rond dönt a gyűrű sorsáról. Nincs más lehetőség, a gyűrűt el
kell pusztítani Mordorban, a Végzet-katlanban. 

RTL Klub, január 26., vasárnap 20.00

Ő a megoldás
Amerikai vígjáték

A randi ellentétes érzelmeket váltott ki Steve-ből és Mary-
ből. Steve igyekszik mielőbb elfelejteni a kínos estét, Mary
azonban teljesen fel van dobva,
úgy érzi, megtalálta álmai her-
cegét. A kissé túlkoros hölgye-
mény nem is hagyja annyiban
a dolgot, a férfi után ered – még
ha a fél országot kell is átutaz -
nia –, hogy bebizonyítsa, kette-
jüket az Isten is egymásnak te-
remtette. 
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06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Made in Hungary (ism.)
11:00 TV shop
17:15 XII. Alcufer Kupafutballtorna
17:55 Híradó 5 percben
18:00 XII. Alcufer Kupafutballtorna
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Ráta
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Ráta (ism.) 
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

JANUÁR 29., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:50 Gasztroangyal 
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:05 On The Spot: Diktátorok 

gyermekei 
22:10 Az Este
22:45 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 Szulejmán 
23:05 Házon kívül 
23:40 Reflektor 
23:55 Sweeney Todd – A Fleet 

Street démoni borbélya 
02:05 Gálvölgyi-show 
02:55 A szív útjai 
03:45 A szív útjai 

04:00 Műsorszünet
04:05 Eva Luna 
04:50 Családi Titkok 
05:35 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 Banki meló 
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 A médium 
02:50 Vers éjfélkor 
03:00 Műsorszünet

JANUÁR 28., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este (ism.)
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Vágtass velem!
14:00 Életművész 
14:55 Rex felügyelő 
15:45 A múlt fogságában 
16:35 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:15 Van képünk hozzá 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban
23:10 Gyilkosság 
23:55 Rex felügyelő 
00:45 Elcserélt lányok 
01:30 Everwood (12
02:15 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Havazin
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
22:45 Döglött akták 
23:50 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
00:25 Reflektor 
00:40 A főnök 
01:45 A Grace klinika 
02:55 A szív útjai 
03:45 A szív útjai 

04:05 Eva Luna 
04:50 Családi Titkok 
05:35 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 Kutyaütők 
00:20 Tények Este
00:55 Aktív 
01:20 Zsaruvér 
02:10 Az ember, aki nappal aludt 
03:50 Vers éjfélkor

05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:30 Doc Martin 
20:25 A névtelen vár 
21:30 Hírek
21:40 Dunasport
21:45 Cserbenhagyás 
23:25 Kultikon 
23:45 Kormorán koncert
00:40 Kondorostól a világhírig – 

Kepenyes Pál 
01:10 Vers
01:15 Himnusz
01:20 Hírek 
01:25 Tudatom veletek, megvagyunk

JANUÁR 27., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:50 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:45 Rex felügyelő 
15:40 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Párizsi mentősök 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban 
23:05 Aranymetszés
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Elcserélt lányok 
01:40 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Fókusz Plusz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 Castle 
22:45 CSI: A helyszínelők 
23:50 Pokerstars - European 

Poker Tour 9 
00:55 Mr. és Mrs. Bloom 
01:55 Reflektor 
02:10 Kémpárbaj 
02:55 A szív útjai 
03:45 A szív útjai 

04:05 Eva Luna 
04:50 Családi Titkok 
05:35 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Show-ja 
20:25 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 NCIS 
23:40 NCIS 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Elit egység 
02:40 Walker, a Texas-i kopó 
03:30 Vers éjfélkor 
03:40 Műsorszünet

06:30 Híradó
06:35 Székely kapu 
07:00 Életkerék
07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd
09:40 Élő egyház
10:05 Isten kezében
10:35 Rome Reports
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:55 Doc Martin 
20:45 Vivát Benyovszky! 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
22:00 Dokureflex
22:01 Nicky családja.
00:05 Kultikon 

07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:55 TV torna (ism.)
08:00 Híradói (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Kitekintő (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 KultÓra
20:45 Innovella
21:00 Híradó 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánlóa (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Innovella (ism.) 
23:00 Híradó (ism.)
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

07:50 Konkrét.(ism.)
08:00 Kitekintő (ism.)
08:30 TV torna (ism.)
08:40 Pomodoro (ism.) 
08:55 KultÓra (ism.) 
09:50 Rejtett tájakon (ism.) 
10:50 TV shop
17:15 XII. Alcufer Kupafutballtorna
17:55 Híradó 5 percben
18:00 XII. Alcufer Kupafutballtorna
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló 
09:45 Győr+ Impro
19:50 Győr+ Sport
20:45 Made in Hungary
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Made in Hungary (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:30 Sportaréna
10:00 Doc Martin 
10:50 A névtelen vár 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:35 Kincskereső kisködmön
15:05 Hungarikum: A pálinka 
15:30 A nemzet szolgálatában - 

Bátyám Koltay Gábor 
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 Doc Martin 
20:30 Megtörtént bűnügyek 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:50 A fehér sejk 
23:15 Kultikon 
23:35 Pina Bausch 
01:15 Koncertek az A38 hajón 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP,
ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

RÁDIÓ,
TELEVÍZIÓ

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485

JANUÁR 31., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
13:00 Esély
13:30 Történetek a nagyvilágból 
14:00 Különleges mentőalakulat 
14:50 Rex felügyelő 
15:40 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Ezeregy éjszaka meséi 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Verssor az utcazajban
23:00 Orvlövészek célkeresztben 
00:35 Rex felügyelő 
01:25 Elcserélt lányok 
02:10 Everwood 
02:55 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Kalandor
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 A zöld íjász 
22:45 Gyilkos elmék 
23:50 Odaát 
00:50 Reflektor 
01:05 Kalandor 
01:35 Az egység 
02:30 4ütem 
02:55 A szív útjai 

04:05 Eva Luna 
04:50 Családi Titkok 
05:35 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:50 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:50 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 Az áruló 
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Szellemdoktor 
02:50 Walker, a Texas-i kopó 
03:40 Vaklárma 

JANUÁR 30., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:30 A kékvércse 
13:55 Különleges mentőalakulat 
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 Elcserélt lányok 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Az Este
22:20 Híradó
22:30 Sporthírek
22:35 Verssor az utcazajban
22:40 A rejtélyes XX. század 
23:10 Történetek a nagyvilágból 
23:40 Rex felügyelő 
00:30 Elcserélt lányok 
01:10 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:40 Reflektor 
13:00 EgészségKalauz  (2013)
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 Gyilkos kígyó 
23:40 Reflektor 
00:00 Dollhouse – A felejtés ára 
01:00 Mélyvízben 
02:00 a'la CAR 
02:20 Gálvölgyi-show 
02:55 A szív útjai 
03:45 A szív útjai 

04:05 Eva Luna 
04:50 Családi Titkok 
05:35 Édes élet 
06:25 Tények Reggel
06:50 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:50 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:50 Maricruz 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 A tábornok lánya 
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Célkeresztben 
02:50 Walker, a Texas-i kopó 
03:40 Vers éjfélkor 
03:50 Műsorszünet

07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Nyelvőrző
09:00 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:00 Doc Martin 
10:55 Megtörtént bűnügyek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 A nap vendége
14:35 Kincskereső kisködmön
15:00 Gyógyító természet 
15:30 Erdélyi történetek
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 Doc Martin 
20:30 Özvegy és leánya 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 A kenguru 
23:10 Kultikon 
23:30 Varnus Xaver-koncert 

a Berlini dómból

07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 KultÓra (ism.)
10:45 Innovella (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Dívamagazin nőknek (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Zooo+állatbarátok magazinja
20:30 Széchenyi híradó
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Zooo+állatbarátok 

magazinja (ism.) 
22:30 Széchenyi híradó (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Zooo+állatbarátok 

magazinja (ism.) 
10:30 Széchenyi híradó (ism.)
11:00 TV shop
17:15 Hat-Agro UNI Győr – Kassa 

női kosárlabda Euroliga mérkőzés 
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Hat-Agro UNI Győr – Kassa 

női kosárlabda Euroliga mérkőzés 
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Pomodoro
20:00 Nyugdíjas Egyetem
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Pomodoro (ism.)
22:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
23:00 Híradó (ism.) 

GYŐR+ TV
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:35 Szerelmes földrajz
10:10 Doc Martin 
11:05 Özvegy és leánya 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:30 Kívánságkosár
14:30 Kincskereső kisködmön
15:00 Mediterraneo
15:30 Szerelmem, Kanada
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:20 Hölgyek öröme 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 A papa szolgálati útra ment 
23:40 Kultikon 
00:00 A tűz háborúja 
01:35 Vers

• Február 1-jétôl nyelvtanfolyamok minden nyelvû szinten
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

elôkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Spanyol, francia, orosz kezdô kurzusok péntekenként is
• Fordítások szakképzett fordítók által
• Angol nyelvtani rendszerezô tanfolyam nyelvvizsgára készülôknek
• Érettségire felkészítô tanfolyamok angolból, németbôl

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070
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Az Openhouse Országos Ingat-
lan Hálózat véleményét az építtetô
együttmûködô partnerek is gyakran
kikérik. Idén már megindultak a ta-
vaszi építkezések. „A tervezési

szakaszban a kivitelezôk gyakran
kérik a tanácsainkat, véleményün-
ket. Ilyenkor mi is megnézzük a sta-
tisztikákat: milyen típusú ingatlan-
ból adtunk el a legtöbbet, mit keres-
nek leginkább ügyfeleink” — árulta el
Szepessy Anita, az Openhouse gyô-
ri irodáinak vezetôje. „Az elmúlt
másfél év tapasztalata és 26 ezer in-
gatlanból álló portfóliónk alapján
azt tudom mondani, hogy a kisebb
méretû lakások cserélnek nagy
számban és gyorsan gazdát.” 

A vidék ingatlanszakértôjeként
piac vezetô Openhouse tapasztalatait
a KSH adatai is megerôsítik: Gyôrben
és környékén, a Nyugat-Dunántúlon
évek óta a legnagyobb az ingatlan-
adásvételek száma. Bár országos
szinten egyre kevesebb lakás cserél
gazdát, arányaiban a régióban stag-
nál a tranzakciószám. 

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Apróhirdetés

Nádorvárosban 42 m2-es  magas-
földszinti  lakás, kedvelt utcában el-
adó! Irányár: 8,99 M Ft. Érdeklô-
dés: 06-70/977-7841. 
Ménfôcsanak Gyôrhöz közel esô
részén 70 m2-es lakás alacsony re-
zsivel, zárt autóbeállóval, azonnali
költözéssel kiadó. Ár: 110.000 Ft.
Tel.: 06-70/977-7833
Gyôrben 2 vagy 3 szobás lakást ke-
resek 8—12 M Ft-ig, erkélyes elônyben,
kézpénzért! Tel.: 06-70/ 338-6708
Kiadó lakásokat és házakat keresek
Gyôrben 40.000—250.000 Ft árkate-
góriában! Érd.: 06-70/977-7838
Révfalu csendes utcájában épült,
társasházzá is alakítható, 3 szintes
családi ház, saját kerttel, garázzsal
sürgôsen eladó! Minden szinten
szinte minden! Ára: 39,9 M Ft. Tel.:
06-70/372-0110
Gyôr-Marcalvárosban 1+2 fél szo-
bás panellakás felújítva eladó. Ár
9.990.000 Ft. Érd.: 06-70/977-7842.
Révfalu klasszikus részén épülô 4
lakásos társasházban lakások le-
köthetôk. Ár: 325.000 Ft/m2. Tel.:
06-70/977-7831.
Gyôr-Nádorvárosban két- vagy három-
szobás, téglaépítésû társasházi lakást
keresek,  akár fe lú j í tandót is ,
15.000.000 Ft-ig. Tel.: 06-70/601-0228.
Gyôrújfalu Idôsek Otthona Lakó-
parkban 1,5 szobás, nem használt
lakás sürgôsen eladó! Ár: 9,9 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôr-Ménfôcsanakon új építésû, nap-
pali + háromszobás, ikerház eladó!
Ár: 19,99 M Ft. Tel.: 70/459-2409. 
Eladó 2-3 szobás lakást keresek Gyôr
belvárosában, és annak közelében 25
M Ft-ig! Tel.: 06-70/372-0114.
Gyôrújbaráton faluközpont közelé-
ben 5 szobás családi ház eladó. Ár:
16,8 M Ft. Érd: 06-70/372-0105
Gyôr-Révfalu klasszikus részén el-
adó egy nappali + 2 fél szobás tár-
sasházi lakás! Ár: 20,5 M Ft. Tel.:
06-70/977-7832.
Gyôr-Pinnyéden 92 m2-es sorházi
lakás sürgôsen eladó! Ár:
15.900.000 Ft. Tel.: 70/977-7840.
Nyúl csendes utcájában 5 szobás
családi ház, nagy telekkel eladó. Ár:
13.000.000 Ft. Érd.: 70/703-0865.
Egyedi fûtésû, kétszobás téglala-
kás, garázzsal és saját kertrésszel,
Gyôr-Gyárvárosban eladó. Ár: 13,7
M Ft. Tel.: 06-70/459-3010.
Écsen kétszobás, összkomfortos
családi ház, csendes utcában el-
adó. Írányár: 7,99 M Ft. Tel.: 06-
70/333-3839.

Bár az országos statisztikák és a hosszútávú trendek mást mutatnak, Gyôrben és környékén ellenállva minden-
féle irányzatnak, dübörög a panellakások piaca. 

Paneldömping

Az, hogy országos szinten a
régió ban jó áron lehet ingatlant el-
adni, szintén a kisebb méretû laká -
soknak kedvez. „Mi az Openhouse-
nál azt is tapasztaljuk, hogy a ki-

sebb méretû lakásokból is a pane-
lek a kedveltek. Nagy részüket 24
órán belül eladjuk. Viszont a túlérté-
kelt ingatlantól nagyon nehéz sza-
badulni!” — árulja el Szepessy Anita. 

Az Openhouse-nál panellakást
vevôk nagy része befektetési céllal
vásárol. „Egyre több a magánsze-
mély, aki kiadásra, hosszú távú fix
bevétel reményében vásárol lakást.
Akinek most van egy kis megtakarí-
tása, annak ezt a megoldást jó szív-
vel tudjuk javasolni!” Mivel a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatai alap-
ján Budapest után Gyôr-Moson-
Sopron megyében építik a legtöbb
lakást, így kínálat — és kereslet is —
akad bôven.

Az ország lakásállománya fokozatosan, de növekszik. Az elmúlt 13 év során mintegy 400 ezer új ingatlant építettek.

Forrás: KSH adat
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Openhouse
Franchise
Gyôri irodájába
ingatlanértékesítônek
és szállj versenybe
az OH legsikeresebb
értékesítôjével
Fülöpné
Máté Ildikóval!!

Légy
a csapatunk
tagja!!

Telefonszám:
06-30/757-2991

www.karrier.oh.hu

Gyôr-
Nádorvárosban
épülô
társasházban
lakások
és üzlethelyiség
leköthetôk.

Ár: 330.000 Ft/m2

Telefonszám:
06-70/977-7830

A legnagyobb rajongószámmal a
Facebookon az ország legnagyobb ingat-
lanhálózata, a Duna House (DH) rendel-
kezik, ôt követi a sorban az Otthon Cent-
rum (OC) és kissé lemaradva — az orszá-
gos ranglistában is harmadik legnagyobb
hálózat — az Openhouse. A rajongószám
tehát, mondhatjuk, hogy a hálózatok in-
gatlanportfóliójával arányos.

Ha viszont megnézzük, kirôl beszél-
nek a rajongók legszívesebben, máris
változik a helyzet: az Openhouse értéke
a Benchmark-vizsgálat során 73, míg a
két riválisé 10 és 8 lett, a negyedik vizs-
gált CDC Ingatlanhálózat pedig egyálta-
lán nem ad témát a követôknek. Talán
ebbôl is következik, hogy az Openhouse
rajongói elkötelezôdése nagyon magas.
Ha a négy cég összes Facebook-isme-
rôsét nézzük, akkor az elkötelezôdött ra-
jongók kilencven százaléka az Openhouse
mellett teszi le a voksát, tíz százalék az
OC-ra szavaz. 

A Facebookon jelen lenni egy ingatlanközvetítéssel foglalkozó cégnek — sôt,
majdnem minden vállalkozásnak — ma már a szükséges minimum. Az Open -
house-nál igyekszünk ügyfeleink (és leendô ügyfeleink) részére megkönnyíteni
a kapcsolatfelvételt kollégáinkkal, ezért sok energiát fordítunk a közösségi mé-
diában való megjelenésre, tájékoztatásra. Emiatt kíváncsiak lettünk, az ingat-
lanosok közül ki mit tesz a Facebookon. Megvizsgáltuk a négy legnagyobb cé-
get Magyarországon.

Ingatlanközvetítôk
a közösségi térben

Ennek oka az is lehet, hogy az Open-
house posztol leggyakrabban és a leg-
változatosabb módon: naponta mini-
mum egy üzenet kikerül az idôvonalra.
Az OC esetében tíznaponta kerül ki egy
hír, míg a CDC és a DH úgy tûnik, nem
sokat kommunikál ügyfeleivel ezen a fó-
rumon.

A legnépszerûbb tartalomtípus (56
százalékkal) az ingatlanosok esetében
is a kép, a leggyakrabban posztolt tar-
talomtípus pedig (az összes poszt 69
százaléka) link. 

Az Openhouse eddigi facebookos tel-
jesítménye során mintegy 14.250 interak-
ciót generált rajongói körében, 16 száza-
lékuk elkötelezett híve lett a brandnek.

Reméljük azonban, hogy „rajongóink”
nem csak az online felületeken akadnak.
Térjen be Ön is az Önhöz legközelebb
esô irodánkba, és tapasztalja meg pro-
fesszionális kiszolgálásunkat! Legyen el-
ragadtatott ügyfelünk offline is!

Révfalu
frekventált részén épülô
egyedi megjelenésû társasházi
lakások leköthetôk

Ár: 360.000 Ft/m2-tôl
Tel.: 06-70/372-0110

JELENTKEZZ

Forrás: facebook
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HIRDETÉS KASZKADŐR

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: vilcsek alexandra/koch norbert

Nagy Richárd álmodott, átszal-
tózta magát az akadályokon és
elment szerencsét próbálni. Út
közben találkozott Draculával
és Herculessel is, mázlija volt, a
velük való harcból is megerő-
södve került ki. De nem mese ez,
sokkal inkább mondhatjuk azt:
ilyen, ha egy fiatal céltudatos...

Majdnem két éve, hogy lapunkban be-
mutattuk azokat a fiúkat, akik Győr kü-
lönböző pontjain ugrálnak, szaltóznak,

falon futnak. Megoszlik azok vélemé-
nye, akik őket látják, hiszen az elké-
pesztő mutatványok nem veszélytele-
nek, a szemlélődők akár a felelőtlen
jelzőt is ráaggathatják a parkourozó
fiatalokra. Egy olyan extrém utcai
sport ez, ahol a futó az útjába kerülő
akadályokat ugrások és akrobatikus
mozdulatok segítségével küzdi le.

A csapat vezetője, a 22 éves Nagy Ri-
chárd már egy évtizede űzi a parkourt,
előtte 13 évig szertornázott, egy térd-
sérülés miatt hagyta abba. A mozgás
fontos része lett az életének, nem is
volt kérdés, a rengeteg gyakorlást ka-
matoztatni szeretné: egyszer kaszka-
dőr akar lenni! Ezért több módon ké-
pezte magát, tanult kung-fuzni, kick-
bokszolni és a trükklovaglást is pró-
bálta minél jobban elsajátítani. A világ-
szerte ismert Piroch Gábor kaszka-
dőrszakértő edzéseire járt, akit a „Sza-
badság, szerelem” című film kaszka-
dőrszakértőjeként Oscar-díjra jelöltek,
de szerepelt számos filmben a Termi-
nátortól a Titanicig. 

2013 elején pedig, fogalmazása
szerint, elment szerencsét próbálni a
fővárosba. Azóta, egy év leforgása
alatt nyolc filmben mutathatta meg tu-
dását. „Egy másik csapat hirdetett
adatbázis-frissítést, jelentkeztem, sze-
rencsém volt: meglátott egy koordiná-
tor és bemutatott az NBC csatorna ál-
tal Magyarországon forgatott Dracula
sorozat rendezőjének, kellett egy srác,
aki tud szaltózni, a falon futni” – mesé-
li Ricsi. Ezután sorra kapta a kisebb-
nagyobb lehetőségeket, szerepelt pél-
dául a Strike Back című akciósorozat-
ban, több reklámfilmben, dublőrkö-
dött az Életművész és a Hack-
tion elnevezésű magyar soro-
zatokban. A legjelentősebb
munkát pedig a hazánkban
forgatott Hercules: a trák há-
ború című mozifilmben kapta,
ebben 90 napot dolgozott ki-
emelt szerepekben. A filmben
a görög félistent Dwayne
Johnson alakítja és Páty mellett, egy
külön erre a célra kialakított díszletfa-
luban, illetve a rákospalotai filmstú-
dióban forgatták mintegy 500 magyar
statisztával. A kaszkadőrök körülbelül
nyolcvanan voltak, Ricsit egészen a

forgatás végéig foglalkoztatták. „Jól
jött a parkouros tapasztalatom, min-
dig elő tudtak venni, ha ugrani kellett”
– mondja és hozzáteszi, a filmesek
gondosan ügyelnek a háttérjelenetek-
re is, de ez azzal jár, hogy nem mindig
vehetnek fel védőfelszerelést. Persze
különböző technikákkal óvják az em-
bereket, például gumireszeléket szór-
nak a földre, vagy szivacsot ásnak el,
de léteznek „betonszínűek is”. Van,
hogy kötéllel megrántják a kaszka-
dőrt, amit aztán utómunkával eltüntet-
nek. „Olykor elkerülhetetlenek a hor-
zsolások, de nem is baj, mert így meg-
tanulja az ember, hogy milyen jó, ha
felveheti a védőfelszerelést” – meséli,
és hangsúlyozza, maximálisan ügyel-
nek a biztonságra, és különböző esési
technikákkal próbálják kivédeni, hogy
egy-egy esés fájdalmas legyen. Azt
mondja, ha nem érezné magát felké-
szültnek egy feladatra, nem csinálná
meg, ám sokan felelőtlenül vállalkoz-
nak extrém mutatványokra. „Magyar-
országon körülbelül százan vagyunk,
akik kaszkadőrök szeretnénk lenni,
többen már annak is vallhatják magu-
kat, de csak nagyon kevesen tudnak
ebből megélni. Ha nincs munka,
nincs pénz. Aki nem sokrétű, nem tud
annyit dolgozni”. A tél például holtidő,

bár egyre több filmet forgatnak ha-
zánkban, mivel számos felszerelt stú-
dió épült és kiváló magyar szakembe-
rek vannak minden területen. Mint
már említettük, a kaszkadőrök munká-
jára koordinátorok ügyelnek, ők meg-

kapják a forgatókönyvet, tudják, adott
esetben milyen biztonsági intézkedé-
sek szükségesek, s ők választják ki az
embereket is. Tapasztalt kaszkadőrök
segítsége is fontos, a győri fiatalnak
Szántó György segített rengeteget.

Ricsi vallja, mindegy, milyen célja
van az embernek, a legfontosabb az,
hogy minél többet próbáljon tenni ér-
te, így napról napra közelebb kerülhet
hozzá. Ha pedig nem sikerül, akkor is
azt mondhatja, nem tétlenkedett. Ő
most intenzíven angolt tanul és képezi
magát a profi kaszkadőröknél, hogy a
jövőben külföldi forgatásokon is bizo-
nyíthasson. „De nem mondtam le ar-
ról sem, hogy a parkourt oktassam
Győrben. Szeretném, ha egyre töb-
ben megismernék ezt az extrém
sportot, és akkor talán eltűnnének az
előítéletek.”

Filmekben is
megmutatta
tudását

Győrből ugrott a Hactionbe



Közösséget
épít a LISZI
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KÖZÖSSÉG HIRDETÉS

Nádor-, Ady- és Marcalváros I., valamint Szabad-
hegy lakóközösségét fogja össze együttműködve
a Szabadhegyi Református Egyházközséggel a
tavaly december elején nyitott LISZI-Lakóközös-
ségi Információs és Szolgáltató Iroda. Munkatár-
saik egy olyan közösséget kívánnak építeni, ahol
egymásra találhatnak, beszélgethetnek és ismer-
kedhetnek az emberek, nemcsak másokkal, ha-
nem a közösségen és a valláson keresztül saját
magukkal is. Fontosnak tartják, hogy gyerekek
és felnőttek egyaránt a közösségben megismer-
jék egymást és rendszeresen olyan programok
keretén belül találkozzanak, amelyek érdekesek,
motiválóak és tanító jellegűek.

A LISZI-ben februártól havonta egy ingyenes új-
ság is megjelenik, melyben interjúkat, könyv-, film-,
illetve kulturális programajánlókat olvashatnak. A
gyerekeknek meseoldallal és játékos fejtörőkkel ké-
szülnek, de találhatnak majd benne izgalmas recep-
teket és rejtvényt is. Az újságból az érdeklődők ter-
mészetesen tájékozódhatnak a közösség program-
jairól, valamint az előző havi eseményekről is talál-
nak élménybeszámolót.

Varga B. Árpád református lelkész elmondta,
Győr-Szabadhegyen évtizedek óta formálódik egy
református közösség, amely januártól önálló egy-
házközséggé vált. „Mindenki szeretne valahova
tartozni. Ki a gazdagabbak vagy a befolyásosab-
bak, netán valamilyen vezetők közé, ki csupán ah-
hoz a körhöz, ahol önmaga is fontos lehet. Én – az
Ige alapján – az Istennel való közösségbe, közös-
ségre hívom az olvasót, melynek szilárd alapja, ér-
telme és jövője van, amely a Szentírásban van le-
fektetve” – hangsúlyozta és hozzátette, ebben a
közösségben nem emberi karriert építenek, nem
pénzimádók alakulata, nincs széthúzás és önzés,
azonban a szeretet, a békesség, a jóság annál in-
kább meghatározza Isten közösségének életét,
ami feltétele a teljes örömnek.

A LISZI első családi napját február 8-án, a Ko-
vács Margit-iskolában (Répce út 2.) tartják, min-
den érdeklődőt várnak. A programokról részletes
tájékoztatást a www.liszi-gyor.hu és a www.gyor-
ref.hu/szabadhegy weboldalakon olvashatnak, il-
letve a közösségek Facebook oldalán. Az irodák
címe: Herman O. u. 22. és Lajta u. 10.

NYERJEN
jegyet az elôadásra!
R. Kárpáti Péter és Paulinyi Tamás Élet az élet után címû
közös gyôri estjére nyerhet jegyet a Lélekzet-elôadások
szervezôjének közremûködésével, aki velünk játszik.

Melyik sorozatban játszott R. Kárpáti Péter?
Milyen élményekkel foglalkozik az elôadás?

A megfejtéseket a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk január 29-ig.

Gyôr Telekom üzletek:

Budai út 1. – Árkád Bevásárlóközpont
Baross Gábor u. 7.

LSS' Com Kft.

Vasvári Pál út 1/a. – Gyôr Plaza
Fehérvári út 3. – Interspar
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HIRDETÉS HOROSZKÓP, ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

A januári enyhe időjárásnak az állatkert
lakói is nagyon örülnek, hiszen így több
időt tölthetnek a külső kifutókban. A ta-
valyi zord, havas időjárás mellett a győri
állatkert lakói a nap nagy részét inkább a
belső fűtött kifutójukban töltötték. Az ál-
latkertben élő legtöbb állat trópusi éghaj-
laton őshonos, így nem csoda, ha inkább
a meleg belső részt választották. 

Ám néhány állatnak tetszett a hava-
zás. Chico és Zoia is szívesen játszottak
a hóban, mint a gyerekek, úgy élvezték a
havazást.  A zebracsalád is nagyon örült,
külső kifutójuknak nem volt olyan része,
ahol a hóban ne lettek volna patanyo-
mok. Körbenyargalták a kifutót, játszot-
tak, nem érdekelte őket a hideg. 

KOS
A Kos szülöttek legyenek nagyon figyel-
mesek, ügyeljenek minden félbe maradt
feladatra. Párkapcsolatukban akkor marad meg a
harmónia, ha megbeszélnek egymással mindent. 

BIKA
Nagyon figyeljenek minden pénzügyi
tranzakcióra, ne fektessenek be meggondolatla-
nul. Figyeljenek testi, lelki egészségükre, szedje-
nek vitaminokat, meditáljanak, pihenjenek. 

IKREK
Legyenek diszkrétek, nehogy Önök kerül-
jenek a pletykák középpontjába. Sok bizalmast
vesztenének el így. Munkájuk most sikeres, csa-
ládjuk is elismeri eredményeiket. 

RÁK
Vigyázzanak hangulati ingadozásaikra,  el-
lentétes érzelmek kavarognak lelkükben. Kedvesük-
kel beszéljék meg ezeket a problémákat. A pihenés
is szerepeljen céljaik között.

OROSZLÁN
Lekerül a teher vállukról,  sok problémá-
juk megoldódik. Teli vannak új célokkal, ez moti-
válja Önöket. A párkapcsolat is középpontba kerül,
most rátalálhatnak a szerelemre.

SZŰZ
Figyeljenek nagyon a munkájukra. Új is-
meretségeket köthetnek, legyenek nyitottak,
előbbre viheti életüket. Ne féljenek segítséget kér-
ni, beszéljék meg családjukkal is.

MÉRLEG
Most minden idejüket leköti a szerelem.
Iktassák ki a féltékenységet a kapcsolatukból.
Munkájukat ne hanyagolják el,  fontos feladatuk
van. Lazítsanak, pihenjenek is.

SKORPIÓ
Kicsit nyugodjanak meg, mérlegeljenek,
ne döntsenek hirtelen. Párjukkal beszéljék meg a
dolgokat, ne legyenek pont velük feszültek. A ro-
mantika legyen jelen. 

NYILAS
Nagyon jó passzban vannak, felszabadul-
tak, sikeresek, pozitívak. Osszák meg párjukkal is
ezt a sikert. Alkalmas kisebb utazásra is ez az idő-
szak, szüleikkel is törődjenek.

BAK
Vigyázzanak lelkiállapotukra, ne üljenek
fel az érzelmi hullámvasútra. Inkább derítsék ki,
mi rosszkedvük oka, és szüntessék meg. Pénzügye-
iket is tegyék rendbe.

VÍZÖNTŐ
Nagyon jó periódusban vannak, oldjanak
meg mindent, amit csak lehet. Párkapcsolatuk is
előtérbe kerül, tervezzenek olyan programokat,
ahol csak kettecskén vannak. 

HALAK
Életükben többnyire harmónia uralkodik.
Rendezzék el azért a hivatalos, pénzügyi dolgaikat.
Így családjukban meg tudják élni a harmóniát,
ami boldoggá teszi Önöket.

Horoszkóp

Január az állatkertben
A látogatók többsége inkább a belvá-

rosi Füles Bástyát választotta, hiszen ott
nagyrészt Dél-Amerika esőerdeiben ta-
lálható állatokkal találkozhatnak, így az
időjárás is inkább trópusi. Idén az eddigi
enyhe időjárásnak köszönhetően a láto-
gatók is szívesebben töltik hétvégéiket a
szabadban. Így kedvet kap az ember,
hogy sétáljon egyet az állatkertben.
Megnézze, hogyan bohóckodik Gyurci,
a bóbitás gibbon, hogyan cicázik Chico
és Zoia, a két jaguár. Chico tényleg tud-e
ablakot mosni, mekkora már a kis láma,
és hogy Lili, a kis szitatunga hogyan cse-
peredik, és mit szólnak hozzá fajtársai.

A tavaly megkezdett bővítési munkák
a kedvező időjárás miatt nem álltak le, így
tavasszal az állatkertbe látogatók sok új-
donsággal találkozhatnak.



A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Biztos, hogy
nem maga rendelt füldugót? Nyertes: Németh Miklós (Győr). Nyereményét
szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

Egyre többen tartják fontosnak, hogy sa-
ját maguk és családtagjaik megfelelő vi-
taminellátásáról gondoskodjanak.

A vásárcsarnokban széles választék-
ban juthatunk hozzá a zöldségekhez és
a gyümölcsökhöz. A halbolthoz vezető
emeleti feljárórámpa alatt kínálja napon-
ta termékeit Kiss Józsefné Adrienn. A ko-
roncói termelőtől megtudtuk: januárban
is sokan keresik a minőségi magyar al-
mát, ami egyenesen a szabolcsi almás -
kertekből kerül a pultjára. Kérhetünk nála
még például szintén magas vitamintar-
talmú sóskát és spenótot is vagy céklát.
Utóbbit legtöbb esetben salátának, sa-
vanyúságnak készítik, pedig meg is lehet
sütni. Ehhez a céklát szeletekre vagy koc-
kákra kell vágni, majd kis tűzön egy óráig
tanácsos sütni. Az alacsonyabb hőmér-
sékleten a vitaminok benne maradnak.
A különlegesebb ízek kedvelői fűszerez-

szerző: gyorplusz.hu
fotó: pannon-víz

Nemcsak a rosszra van füle az ember-
nek. Ülünk az autóban, a Kossuth Rádió
180 perc című műsora szól, valaki bete-
lefonál, hogy milyen jó a győri csapvíz.

Belegondolunk, mikor ittunk utol-
jára. És bosszankodunk. Ha értékes is,
meg az íze is jó, miért nem élünk ve-
le?Megkérdeztük azért a szakembere-
ket is, hogy mit mutatnak a vegyi
elemzések. Tényleg jobb a győri csap-
víz a vezető ásványvizek többségénél?

Tóth László , a Pannon-Víz Zrt. disz-
pécserszolgálat vezetője szerint a la-
boratóriumi vizsgálatok azt mutatják:
a győri csapvíz legalább olyan gazdag
ásványi anyagokban, mint néhány
nagy piacvezető ásványvíz, sőt, egyes
mutatókban még jobb is.

Vízműtelepenként eltérő a szolgál-
tatott víz minősége, még pontosab-
ban, kutanként más és más a vízminő-
ség. Egy-egy ellátási körzetre átlagos
vízminőséget szoktunk megadni.
Győrt és az agglomerációt két vízmű-
telep látja el vízzel, Szőgye a déli és ke-
leti kerületeket, Révfalu pedig az észa-
ki és nyugati városrészeket.

Vizet prédikálunk: Győrben nem klórozzák
A védett rétegvizekbe a kőzetekből ol-

dódnak be azok az anyagok, amik a víz
ásványianyag-tartalmát adják. Ahol a
föld alatt kevesebb ilyen kőzetet találunk,
például Csorna, Rábaköz, Tóköz térségé-
ben, ott természetesen kevesebb a víz
ásványianyag-tartalma, Csorna térségé-
ben például kifejezetten lágy a csapvíz.

Tóth László utal rá: a Bakony és So-
koró térségében pedig magasabb a ku-
tak vizének ásványianyag-tartalma,

mert itt lényegesen több kőzet van a fel-
szín alatt. Alattunk, a Szigetköz alatt 200-
300 méter vastag kavicsréteg található,
tehát adott a feltétel az ásványi anyagok
beoldódására. A Szigetköz alatti vízkincs
európai léptékkel is jelentős értéket kép-
visel. A parti szűrésű kutakból kitermelt
víz nagyon jó minőségű.

A győri csapvíz nagyon finom ízű,
bárki meggyőződhet róla, aki más nagy-
városok vizét is megkóstolja. Az is tény,

hogy az egészségtudatos fogyasztási
szokások és a reklámok hatására emel-
kedik az ásványvízfogyasztás. Úgy tud-
juk, az ásványvíz-forgalmazók évente kö-
zel hatmilliárd forintot költenek reklámra,
ami megfelel a Győr-Moson-Sopron
megye kétharmadát ellátó Pannon-Víz
Zrt. éves árbevételének, magyarázza a
szakember.

Ezen számok ismeretében nyugod-
tan feltehetjük a kérdést: milyen drága
lenne a vízdíj, ha egy-egy világklasszis
futballsztárral reklámozná magát vala-
melyik vízmű?

Más vízellátó rendszereken, főleg
nagyvárosokban tényleg érezhető a
klóros íz. Azért klórozzák a vizet, hogy
a bakteriológiai szennyezettséget visz-
szafogják. A Pannon-Víz Zrt. területén
erre az eljárásra nincs szükség, olyan
jó a vízminőség, állítja a diszpécser-
szolgálat vezetője.

„A vízkeménység ősi ellenség, ez
korunk egyik legfőbb problémája”,
sulykolják húszpercenkénti reklám -
blokkokban. Ne felejtsük el azonban,
hogy az emberi szervezetnek nem ion-
mentes vízre, hanem optimális vizes
oldatra van szüksége, amihez a győri
ivóvíz nagyon közel áll.

szerző: győr-szol

Január elsejétől érvényes a győri önkor-
mányzat módosított helyi rendelete a te-
lepülési hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatásról, amely csak néhány, de sokak
számára fontos változást tartalmaz.

A dokumentum már az értelmező
rendelkezések között pontosítja az ingat-
lan fogalmát. Eszerint „ingatlan az ingat-
lan-nyilvántartás szerint külön helyrajzi
számmal rendelkező ingatlan, továbbá
az önállóan bérbe- vagy használatba ad-
ható ingatlanrész”. Ez azért lényeges vál-
tozás, mert így egyértelművé válik, hogy
az egy helyrajzi számon lévő, de bérbe
vagy használatba adott épület után is
meg kell fizetni a hulladékszállítási ren-
delkezésre állási díjat. Ugyanakkor a ren-
delet azt is kimondja, hogy „amennyiben
az ingatlan beépítetlen, a közszolgáltatá-
si díjat nem kell megfizetni”. A pontosítás
több, korábban eltérő értelmezésre lehe-
tőséget adó szituációt tisztáz ezzel.

A korábbiakhoz képest némileg mó-
dosultak a közszolgáltatás szünetelteté-
sére vonatkozó szabályok. Ugyanis ha az
ingatlant nem használják, az lakatlan,
kérhető a szolgáltatás díjfizetésének fel-

Változások
a helyi rendeletben

függesztése. Győrben a lakatlanság té-
nye igazolható a népesség-nyilvántar-
tás adatbázisából kért igazolással, mi-
szerint ott lakóhellyel és tartózkodási
hellyel senki nem rendelkezik, illetve a
szolgáltató elfogadja bejelentő által ké-
szített magánokiratot, melyet két tanú
hitelesít. Társasházak esetében a szüne-
teltetési kérelem ügyében a közös kép-
viselő jogosult eljárni. A bejelentést kö-
vető számlázási időszak első napjától az
ingatlanhasználó szüneteltetés időtarta-
mára közszolgáltatási díjat nem fizet. Né-
pesség-nyilvántartási igazolás felmuta-
tása esetén az ügyfél kérheti a hulladék-
gyűjtő edény elszállítását is.

A hulladékudvarok használata eseté-
ben fontos tudnivaló, hogy január elsejétől
nem változtak a jogosultság igazolásának
feltételei – lakcímkártya, Győr-kártya, fél -
évesnél nem régebbi közüzemi számla  –,
viszont csak annak a lakossági beszállító-
nak a hulladékát fogadja be a hulladékud-
var, akinek nincs egy hónapnál régebbi
hulladékszállítási díjfizetési elmaradása.

A hulladékszállításra vonatkozó ren-
delet pontos szövege megtalálható a
www.gyor.hu és a www.gyorszol.hu inter-
netes portálon. 

Vitamint a vásárcsarnokból
hetik is a céklát. Szintén értékes téli cse-
mege a sütőtök, amelyet a konyhai eljá-
rások előtt gerezdekre ajánlatos vágni.
Sütőtökből egyébként akkor választot-
tunk jól, ha a sütéskor kevés vizet eresz-
tett. A sütőtököt viszik krémlevesnek és
pürének is – avat be a vásárlók ötleteibe
Adrienn, aki beszélgetésünk zárásaként
a vásárcsarnok kínálatából a magyar
zöldségekre és a hazai gyümölcsökre
hívja fel a figyelmet.

A Győr-Gyirmót, Szent László u. 33. szám alatti,
GYŐR-SZOL Zrt. tulajdonában álló, új építésű bérházban
kiadó egy 89 m2 nagyságú, 3 szoba, étkező-konyha+
terasz elrendezésű lakás.

Bérleti díj: 133.500 Ft/hó.
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APRÓ HIRDETÉS

…Minden, ami a jó érzéshez kell…
…Minden, ami az egészséghez kell…
…Minden, ami több, mint egyszerû masszázs…

Sense – Se több, se kevesebb!

Ildikó & Anikó Masszázs Stúdió
Gyôr-Szabadhegy, Konini u. 19.
06-30/951-6627, 06-30/402-1642

www.sens6.webnode.hu • www.balance.oldalunk.hu

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

A báli szezonban is
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!

Garázs eladó, 21 m2, Győr belvárosában (Baross
híd mellett). Ár: 2.000.000 Ft. Érd.: 96/525-060,
70/321-3764.

ÜZLET 
Győr-belvárosi, 23 m2-es üzlet (kozmetika) bérleti
joga eladó. Tel.: 30/4304362

Győr-Révfaluban, Dózsa Rakparton exkluzívan be-
rendezett szépségszalonban fodrásznak, műkörmösnek szék
kiadó. Tel.: 0620/3468231.

Iroda kiadó 18 m2 Győr belvárosában frekventált he-
lyen. 50. 000 Ft/hó+ alacsony rezsi Érdeklődés: 96/525-060
06/703213764.

Igényesen felújított üzlethelyiség Győr-
Révfaluban, Dózsa Rakparton kiadó. Telefonszám: 06-
20/3468231.

Vendégkörrel rendelkező műkörmösnek Győr
belvárosban félnapos munkaidőre üzlet hosszú távra kiadó:
Érd: 70/615-4660.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es, 70 m2-es irodák hosszú
távra kiadók. Érd.:Győr-SzolZrt., 96/511-420.

KIADÓ
2 szobás ,  bútorozott összkomfortos lakás,
Marcalvárosban  alacsony rezsivel kiadó! Telefonszám:
06-20/488-4928.

INGATLAN
Eladó Győr-Marcalvárosban háromszoba-hal-
los, felújított, fűtés-korszerűsített lakás. Irányár: 12.300.000
Ft. Tel.: 70/528-3033.

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lomtalanítást
igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállítással, akár díj-
mentesen, hétvégén is. 20/944-6667.

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

Irodák és egyéb intézmények takarítását bízza szakértőre!
Győrben, Ménfőcsanakon, Győrújbaráton és Nyúlon. Tel.:
30/425- 2493.

Költöztetés, fuvarozás, lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron, 2.900 Ft-tól. 30/5420-720. 

EGYÉB
Vásárolok régi bútorokat, órákat, festmé-
nyeket, porcelánokat, ezüsttárgyakat! Németh Csaba,
20/937-9671.

Dióbél-felvásárlás! Hétfő–péntek: 9-13 óráig. Győr,
Nádor u. 19. Tel.: 20/979-5105.

Magas áron vásárolok zongorákat, régi hangsze-
reket, antik varrógépet, bútorokat, vitrintárgyakat, porceláno-
kat, festményeket, pénzérméket, teljes hagyatékot! Díjmen-
tesen házhoz megyek! 30/458-7765.

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), képeslapot,
egyéb papírrégiséget vásárol magángyűjtő. Pál István.
Tel.: 20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet utalvány elfoga-
dása és beváltása. 70/564-2280.

Készüljünk együtt ESKÜVŐJÉRE! Menyasszonyi,
menyecske-, koszorúslányruhák (teltkarcsú méretben is)
akciósan eladók, kölcsönözhetők a győr-ménfőcsanaki
Charlotte szalonban, amely a hét minden napján látogat-
ható. Galgóczi u. 25., a Metrótól 1 percre található. Be-
jelentkezés: 30/747-3672.

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül (max.
800 E Ft), Új SZOCPOL, támogatott lakáshitel,
árfolyamrögzítés. 20/951-0235

GARÁZS
Extra áron garázst vásárolnék a Rákóczi utcától belvá-
ros felé. TEl.:20/9437424.

Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban 16 m2-es ga-
rázs. Irányár: 1,6 M Ft. 30/8569-664.

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és Zsolnay
porcelánt, ezüsttárgyakat, köny-
veket, órákat, csillárt, szőnyeget,
teljes hagyatékot, régiségeket
vásárolunk! 
70/640-5101.  

Győrszemerén 2 szobás, összkomfor-
tos családi ház 1040 m2-es telken eladó!
Irányár: 6 M Ft. Tel.: 30/270-7908.

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301 m2-es telek (te-
reprendezés, füvesítés alatt) 28 m2-es, 4 helyiségből álló fa-
házzal eladó. Víz, villany van, gáz az utcában. Könnyű megkö-
zelíthetőség, helyi járatú buszmegálló gyalog 5 perc. Ár: 4,19
M Ft. 20/366-8480

Balatonalmádiban eladó kétszintes ikernyaraló
egyik része. A nagy strandtól 700 m-re, 75 m2-es, két és fél
szobás, berendezéssel, kis kerttel, terasszal, kocsibeállóval.
Irányár: 11,9 M Ft. Telefon: 20/327-8603.

OKTATÁS
Pályázatíró intenzív (48 órás) képzést indít szom-
batonként a TIT. ( Győr, Szent István út 5.) Külföldön mun-
kát vállalóknak intenzív német nyelvtanfolyam indul
(kedd-csütörtök) a TIT-ben (Győr, Szent István u. 5.) Ér-
deklődés: 96/ 525-060 06/70321-3763 gyor@titpan-
non.t-online.hu Nysz:08-0218-05.

SZLOVÁK túlélő nyelvórák Győr központjában
síeléshez, kiránduláshoz, vásárláshoz, ismerkedéshez 3–5 al-
kalommal. Érd.: 30/747-9544.

Marketing, marketingkutatás, kommunikáció, szocio -
lógia tantárgyakból gyakorlati szakember korrepetálást, vizs-
gára felkészítést vállal. 20/922-5716.

ZUMBA, KUBAI
SALSA, TÁRSASTÁNC,
ARGENTIN TANGÓ.  
Tel.: 70/590-7075; 
www.dimenziotse.hu, 
facebook.com/
zumbagyor.hungary

ÁLLÁS
Győr egyik legrégebbi biztonságtechnikai cége villany-
szerelő kollégát keres riasztótelepítő
munkakörbe. Telepítő igazolvány, jogosítvány előny.
Jelentkezni: 96/517-939, vagy szakmai info@megoldas-
security.hu.

ELADÓ
Zsűrizett képcsarnoki virágcsendélet olajfest-
mény eladó!  68x57 cm-es. Ár megegyezés szerint! Tele-
fonszám: 423-735.

TÁRSKERESÉS
INTELLIGENS TÁRSKERESŐ várja hölgyek,
urak jelentkezését. Nyílik a hóvirág. Tel.:0630/3697305

SZOLGÁLTATÁS 
Tetőfedést,javítást, bádogozást lapostető-szige-
telést garanciával engedménnyel vállalok: 06-30/376-2712

Irodák és egyéb intézmények ta karítását
bízza szakértőre! Győrben, Ménfőcsanakon, Győrújbará-
ton és Nyúlon. Tel.: 06 30 425 24 93.

Kárpitos! Bútoráthúzás, -javítás Győrben és vidé-
ken! Tel.: 20/523-4767.

Dunántúli társkereső iroda várja életkortól függetlenül höl-
gyek, urak jelentkezését. Tel.: 30/369-7305,  30/217-1234. 

Minden, ami kárpitosmunka, elvállalom ingyenes felmé-
réssel. Vidéken is. Tel.: 20/239-9198. 

Hőszigetelési, szobafestési és villanyszerelési mun-
kák kivitelezését vállaljuk gyors és pontos határidővel. Ezen
felül cégünk vállalja lakossági szinten a megújuló energia
(napelem, napkollektor) kivitelezését is. Az első 10 megren-
delő 10% kedvezményben részesül. 20/824- 8996

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

Győr, Déry T. u. 11/a • Telefonszám: 96/431-330 
www.marcal-etterem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 
MKB és OTP SZÉP kártyák szálláshely- és szabadidő alszámláját is elfogadjuk!

JANUÁR és FEBRUÁR hónapban szerdán és csütörtökön
a 2 SZEMÉLYES MARCAL-TÁL
4.200 Ft helyett 2.200 Ft
Pénteken, szombaton és vasárnap
extra menüajánlatunk a következő:
húsgombócleves 2 fő részére,
2 személyes Marcal-tál, saláta
2 fő részére, desszert 2 fő részére
Extra menü: 5.800 Ft helyett 3.990 Ft/2 fő
Magyarnóta-est január 31-én, pénteken!

WORK FORCE KFT. 
GYÔRI KIRENDELTSÉGE
keres azonnali belépéssel határozatlan
idejû munkaszerzôdéssel munka-
vállalókat az alábbi pozíciókra:

EGYEDI GYÁRTÁSÚ ALKATRÉSZEKHEZ
ÖSSZESZERELÔKET • ÁRUÖSSZEKÉSZÍTÔKET, 
KOMISSIÓZÓKAT • RAKTÁROS ÉS TARGONCA-
VEZETÔKET (ELEKTROMOS TÍPUS)

Feltétel: autóipari beszállítói tapasztalat 
Amit kínálunk: hosszú távú munkaviszony, útiköltség-

térítés, bruttó 110.000—158.000 Ft alapbér
Jelentkezni: wfgyor@work-force.hu

További információ: hétfôtôl péntekig 8—15 óráig
az alábbi telefonszámon 20/505-04-24

Kedvezményezett: „HÍD A JÖVŐBE”
Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány
9082.  Nyúl, Táncsics u. 174. Tel.: 96/540-133
Adószám: 18697373-1-08
Bankszámlaszám:  UniCredit  Rt.: 
10918001-00000018-64380000

Kérjük, támogassa

ADÓJA 1%-val
a nyúli Márton Lakóotthon

autista és fogyatékkal élő lakóit.

Bővebb információ: www.martonlakootthon.hu

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HETILAP,
ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485

RÁDIÓ,
TELEVÍZIÓ
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SPORT PORTRÉ

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Az ETO-SZESE férfi kézilab-
dacsapatának egyik nagy erős-
sége a nyáron igazolt Halász
Levente. Az erdélyi születésű
balátlövő Spanyolországból
szerződött Győrbe, ahol hamar
a közönség egyik kedvence lett. 

Halász Levente későn érő típus, a ké-
zilabdapályán legalábbis minden-
képp. A balátlövő életében először 19
éves korában vett labdát a kezébe, el-
ső magyar élvonalbeli mérkőzését pe-
dig 24 évesen játszotta. Bemutatkozá-
sa jól sikerült, hiszen az újonc ETO-
SZESE egyik meghatározó játékosává
nőtte ki magát, és a házi góllövőlistán
is előkelő pozíciót foglal el. Ősszel het-

ven találatig ju-
tott a bajnokságban, a Filipe Motával
folytatott – csupán félig komoly – kü-
lön versenyben jelenleg két góllal van
lemaradva a portugál irányító mögött. 

„Az iskolában mindenféle sportág-
gal megismerkedtem, kivéve a kézilab-
dát. Ha hívtak volna kézilabdameccsre,
akkor se mentem volna, mert egyálta-
lán nem érdekelt. Tizenkilenc éves ko-
romig nem is fogtam labdát a kezembe.
Aztán amikor a barátaim elmentek egy
kézilabdatornára, hiányzott egy magas
emberük, és rábeszéltek arra, hogy
csatlakozzak hozzájuk. Sokáig a padon
ülve néztem a mérkőzéseket, aztán sé-
rülések miatt beálltam, nekem pedig
megtetszett a játék, és emellett egé-
szen jól is ment. Szülővárosom, Sepsi-
szentgyörgy testvérvárosa Veszp-
rém, ennek köszönhetően az
MKB Veszprém csapata
rendszeresen
tartott ná-
lunk te-

Jó döntés volt a sportágváltás
hetségkutatókat. Az egyiken részt vet-
tem, és elhívtak magyarországi próba-
játékra. Ez olyan jól sikerült, hogy rög-
tön le is akartak igazolni, de előbb haza
kellett mennem leérettségizni, csak
utána csatlakoztam hozzájuk. Másfél
évig voltam Veszprémben, a felnőttek-
kel edzettem és a junioroknál játszot-
tam” – mondta a kezdetekről Halász Le-
vente, aki a kézilabda előtt legnagyobb
sikereit karatéban érte el. Nagybátyja,
Preda Csaba ugyanis világ- és Európa-
bajnok karatés volt, ő edzőként foglal-
kozott unokaöccsével. Ennek kö-
szönhetően Levente há-
romszoros romániai
utánpótlásbajnoknak
vallhatja magát. 

Veszprém után
Várpalota volt a kö-
vetkező állomás pá-

lyafutásában, majd másfél év NB I/B-s
tapasztalattal a háta mögött belevágott
a légiós életbe, és Spanyolországba
szerződött. Külföldi karrierje nem indult
zökkenőmentesen, egy sérülést köve-
tően további pályafutása is veszélybe
került, végül egy specialista helyrehoz-
ta a kezét. Először a harmadik vonalban
a Zaragozánál játszott, a következő év-
ben már a másodosztályú Poto Blanco
együttesében kézilabdázott, míg a leg-
utóbbi szezont már az élvonalban, a
Cangas együttesében töltötte. Innen
igazolt Győrbe, ahol elmondása szerint

remekül érzi magát. 
„Az elején picit izgultam, mert a

magyar élvonalban ez az első
évem. Nem tudtam, mennyire tu-
dok érvényesülni, de úgy érzem,
sikerült levetkőzni ezt az izgalmat
az első mérkőzés után. Szeret-
tem volna itt is kipróbálni ma-

gam, és egyáltalán
nem bán-

tam meg a döntést,
hogy Győrbe szer-

ződtem” – fogalma-
zott Halász Levente,

aki a pályán kívül is
fontos szerepet tölt
be a csapatnál. Spa-
nyoltudásának kö-
szönhetően ő jelenti

az összekötő kapcsot a csapat magyar
játékosai és légiósai között. „Napi hu-
szonnégy órában elérhető vagyok és ezt
ki is használják... Sokszor kell segítenem,
ami elég fárasztó, viszont legalább nem
felejtem el a spanyolt” – mondta másik
fontos feladatáról a játékos. 

A csapatnál decemberben edző-
váltás történt, amint arról mi is beszá-
moltunk, Magi Serra helyét Rosta Mik-
lós vette át az ETO-SZESE kispadján.
Az új vezetőedző új módszereket is ho-
zott, és alaposan meghajtotta a játé-
kosokat a téli szünetben. 

„Ég és föld a két edző közötti kü-
lönbség, Magi tipikus spanyol menta-
litású tréner volt, aki kilencven száza-
lékban taktikai jellegű edzéseket tar-
tott. Talán ez is volt az oka annak,
hogy a mérkőzések ötvenedik percé-
ben, vagy talán még hamarabb, elfá-
radtunk. Mikivel nagyot fordult a világ,
sokat edzünk és sokkal keményeb-
ben. Újításokat is bevezetett, a hagyo-
mányos edzésformák mellett megje-

lent a crosscore, az úszás és
m é g

a birkózás is.
Egyelőre még intenzí-
ven készülünk, aztán lassan jönnek a
taktikai elemek is. Még fel kell ven-
nünk a ritmust, meg kell szoknunk a
másféle edzésmunkát, de ha ez sike-
rül, nagyot léphetünk előre. Fiatal
csapatunk van, amelynek szüksége

van erre a munkára, ennek köszönhe-
tően szép tavaszunk lehet” – mondta
bizakodva a balátlövő. 

Halász Levente a román válogatott-
nál már a kerettagságig eljutott, de
pályára még nem lépett. A kézilabdá-
zó elmondta, bármelyik válogatottban
szerepelni nagy megtiszteltetés, de
azért szívesebben játszana a magyar
nemzeti csapatban, még ha tudja is,
hogy ez csak rengeteg munkával ér-
hető el. A győri szurkolók mindeneset-
re nagyon boldogok lennének, ha tel-
jesítményével fel tudná hívni magára
Mocsai Lajos figyelmét… 

Tizenkilenc éves
koromig nem is fogtam
labdát a kezembe
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A Magvassy Mihály Sportcsarnokban rendezik meg a XII. Alcufer-ku-
pa felkészülési teremtornát, amely már kilencedik éve adózik Horváth
Ferenc emléke előtt. Az idei rendezvényen négy csoportban össze-
sen tizenhat együttes lép pályára szombaton és vasárnap. Az A cso-
portban az SVSE-GYSEV, a Győrszemere, az Öttevény és a János-
somorja, a B csoportban az Ajka, a Veszprém, a Lipót és a Bágyog-
szovát, a C csoportban a Győri ETO FC B csapata, a Csorna, a Mén-
főcsanak és a Lébény, míg a D csoportban a Gyirmót, az MTE 1904,
a DAC és a Nyúl együttese kapott helyet. A küzdelmek mindkét nap
9 órakor kezdődnek, a döntőt a tervek szerint vasárnap 17.35 órakor
játsszák. A tavalyi torna a házigazda gyirmótiak sikerével zárult, a kék-
sárgák szeretnék megvédeni címüket Sisa Tibor irányításával.  

Finnország nemzeti együtte-
se ellen játssza idei első mér-
kőzését a magyar labdarú-
gó-válogatott, melynek új
szövetségi kapitánya, Pintér
Attila ezen a találkozón mu-
tatkozik be a kispadon. A ba-
rátságos találkozót március
5-én a győri ETO Parkban
rendezik.

A finnek a magyarokhoz
hasonlóan csoportharma-
dikként zárták a világbajnoki
selejtezőket, így lemaradtak
a brazíliai szereplésről. Az
északi ország csapata jelen-
leg 66. a világranglistán,
míg a magyarok a 46. he-
lyen állnak. A két válogatott
13 alkalommal játszott ed-
dig egymás ellen, s a mérleg
magyar fölényt mutat: kilenc
győzelem és három döntet-
len mellett mindössze

A Győri ETO FC szombaton gól nélküli első félidőt kö-
vetően 1–1-es döntetlent játszott az OFC Russel
Gabcikovo együttesével. Az első felkészülési mérkő-
zésre mintegy ötszáz néző volt kíváncsi, akik azt lát-
hatták, hogy térfélcsere után egy védelmi hibát köve-
tően a vendégek szereztek vezetést, majd Kalmár
Zsolt nagyszerű passza után Dudás Ádám egyenlített.
A mérkőzésre nevezett keretből kimaradt Kiss Máté,
Mihai Nicorec és Lazar Sztanisics, sérülés miatt pe-
dig Rudolf Gergely, Takács Ákos, Varga Roland és Völ-
gyi Dániel hiányzott. Horváth Ferenc vezetőedző a
szünetben sort cserélt, egyedül Lubos Kamenár véd-
te végig a mérkőzést. A szlovák kapus hamarosan új
vetélytársat kaphat, hiszen Szasa Sztevanovics visz-

Döntetlennel kezdett az ETO
szavonult, Nagy Gergely pedig a hírek szerint nem
hajlik a szerződéshosszabbításra. A zöld-fehérek így
új hálóőr után néznek, a héten a horvát Miro Varvodic
képességeit teszteli a szakmai stáb. A nyolcszoros vá-
logatott kapus legutóbb az azeri FC Karabakh csapa-
tában védett, de korábban megfordult a Bundesligá-
ban is a Köln játékosaként. További hír, hogy hétfőn
megkezdte az edzéseket Völgyi Dániel, az elmúlt idő-
szakban mellőzött Simon András pedig Kecskemé-
ten tréningezik. Dudás Ádám biztosan marad Győ-
rött, a támadó ugyanis 2015. június 30-ig meghosz-
szabbította szerződését. A zöld-fehérek a folytatás-
ban szombaton 12 órakor a Spartak Trnava együtte-
sét fogadják az ETO Parkban. 

Alcufer-kupa hétvégén

Győrött debütál Pintér Attila
egyetlen vereséget szenve-
dett el a nemzeti csapat.
Legutóbb a 2012-es Euró-
pa-bajnokság selejtezősoro-
zatában csaptak össze a fe-
lek, s 2011 októberében 0–0-ás
döntetlennel zárult a buda-
pesti találkozó.

A magyar csapat októ-
ber 15. óta nem lépett pá-
lyára, akkor a lemondott
Egervári Sándor helyére
beugró Csábi József irá-
nyításával 2–0-ra győzött
Andorra ellen a vb-selejte-
zők zárásaként. Pintér At-
tilát december közepén
nevezték ki szakvezető-
nek, s éppen ott debütál-
hat a válogatott kispadján,
ahol klubedzőként leg-
utóbbi nagy sikerét elérte,
mivel tavaly az ETO-val
nyert bajnokságot.
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AJÁNLJUK
JANUÁR 24., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00: Győr-Szol-Széchenyi
Egyetem–SMAFC-NYME (NB
I/B-s mérkőzés, Magvassy-csar-
nok)

JANUÁR 25., SZOMBAT
Labdarúgás
9.00: Alcufer-kupa (felkészülési
torna, Magvassy-csarnok)

12.00: Győri ETO FC–Spartak
Trnava (felkészülési mérkőzés,
ETO Park)

Női kézilabda
18.00: Győri Audi ETO KC–
Dunaújvárosi KA (NB I-es mérkőzés,
egyetemi csarnok)

JANUÁR 26., VASÁRNAP
Labdarúgás
9.00: Alcufer-kupa (felkészülési
torna, Magvassy-csarnok)

Női futsal
17.00: Rába ETO–ELTE-BEAC
(NB I-es mérkőzés, ikrényi sport-
csarnok)

JANUÁR 30., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00: Hat-Agro UNI Győr–Good
Angels Kosice (Euroliga-mérkő-
zés, Magvassy-csarnok) 

A Győri Audi ETO KC győzelemmel avatta fel az egye-
temi csarnokot a női kézilabda-bajnokságban. A
zöld-fehéreknél az eddig kevesebb időt pályán töltő
játékosok szerepeltek többet a Békéscsaba ellen,
Lunde pedig ezúttal végig a kispadon maradt. A győ-
riek a szünetben 15–9-re vezettek, és bár ezúttal
nem pörögtek maximális fordulatszámon, 24–20-ra
győztek. Az eredmény némiképp csalóka, hiszen
nem volt szoros a mérkőzés, csupán a sok elhibázott
ziccer miatt maradt látótávolságon belül a vendég -
csapat. A címvédő szerdán az utolsó előtti MTK-Bu-
dapest SE otthonában lépett pályára, és a várakozá-
soknak megfelelően, újabb magabiztos győzelmet
aratott. Szünetben már 22–7-re vezettek a vendé-
gek, Ambros Martin együttese végül 45–16-ra nyert.
A csapat a folytatásban szombaton 18 órakor a
Dunaújvárost fogadja az egyetemi csarnokban. 

A Hat-Agro UNI Győr továbbra
is százszázalékosan menetel a
női kosárlabda-bajnokság
alapszakaszában. A zöld-fehé-
rek előbb az Atomerőmű Szek-
szárd ellen győztek, egy félidő-
nyi remek játék elég volt az
újabb sikerhez. Bencze Tamás
együttese a szünetben már 22
ponttal vezetett, végül 77–57-
re nyertek a Magvassyban
megrendezett mérkőzésen. A
győriek ezt követően a Vasas
otthonában léptek pályára,
ahol szintén magabiztos,

A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem
férfi kosárlabdacsapatának nem
volt esélye a győzelemre az SKC-
Soproni Sportiskola vendége-
ként az NB I/B-s férfi kosárlabda-
bajnokságban. A soproniak a har-
madik negyedben már harminc
ponttal is vezettek, a vendégek
végül kozmetikázni tudtak az
eredményen. A találkozót 80–65-
re nyerték a hazaiak a pontatlanul
és körülményesen játszó győriek
ellen. A folytatásban a Nyugati
csoport másik soproni alakulata,
a SMAFC-NYME érkezik Győrbe,
a találkozó pénteken 19 órakor
kezdődik a Magvassy Mihály
Sportcsarnokban. 

Az ETO-SZESE fél évre kölcsönvette
Veszprémből a szerb válogatott keret-
tag Zivan Pesicet. A beállós leigazolá-
sára azért volt szükség, mert Rosta
Miklós visszavonulásával kiesett egy
ember a középső posztokról. 

„Az edzőváltással sokat erősödtünk
az edzői poszton, beállósban azonban
sokat veszítettünk, így mindenképpen
pótolni kellett Rosta Mikit” – mondta dr.
Hoffmann László klubelnök. „Olyan já-
tékost kerestünk, aki illik a csapat profil-
jába, és megfelelő minőséget képvisel.
Nem idősebb játékosban gondolkod-
tunk, hanem egy fiatalban, aki lendüle-
tet tud vinni a játékunkba. Úgy gondo-
lom, Zivan sokat segíthet a csapatnak
és számára is fejlődési lehetőséget je-
lent, hogy nálunk szerepelhet.”

A 20 éves Zivan Pesic három és fél
éve kézilabdázik Magyarországon,
Veszprémben végigjárta a ranglétrát,
és már a Bajnokok Ligájában is lehe-
tőséget kapott. Tagja volt a szerb kor-
osztályos válogatottaknak, a felnőtt
válogatott bő keretében is szerepel,
és komolyan számolnak a riói olimpiai
csapatban a 194 cm magas és 107 kg
súlyú beállóssal.

„Szeretnék segíteni a csapatnak a
céljai elérésében. Mivel fiatal vagyok,

Pontatlan
játék

Veszprémből erősített az ETO-SZESE

Győrben sokat tanulhatok az idősebb
játékosoktól. Az első benyomásaim
pozitívak voltak a hétvégi tornán, de
látszott, hogy sokat kell még dolgoz-
nunk a folytatásban” – mondta bemu-
tatkozásként Zivan Pesic.

„Nagyon örülök Zivan érkezésének,
vele egyértelműen erősödött a beál-
lós játékunk. Alapember lehet táma-
dásban és védekezésben egyaránt. A
vele azonos poszton szereplő Tóth
Emil és Rivnyák Viktor sem a riválist
látja benne, feltüzelte őket az új társ
érkezése, komoly motivációs erőként

szolgál a jelenléte” – tette hozzá Rosta
Miklós vezetőedző.

Az ETO-SZESE a harmadik helyen
zárta az egri Dobó-kupát. A győriek
szombaton előbb 25–22-re győztek a
Nagybánya ellen, majd 26–23-ra bizo-
nyultak jobbnak a PLER gárdájánál.
Vasárnap a házigazda Eger 25–19-re
nyert a zöld-fehérek ellen, a győriek
így a harmadik helyért játszhattak a
Tata ellen. A csapat végig vezetve ma-
gabiztos győzelmet aratott, a 29–22-
es siker a harmadik helyet jelentette
az ETO-SZESE számára. 

Kötelező győzelmek

Hibátlanul állnak
az alapszakaszban

86–44-es győzelmet arattak.
A csapatra már csak egyetlen
mérkőzés vár az alapszakasz-
ban, akkor február elsején 16
órakor a ZTE együttesét fogad-
ják. A zöld-fehérek legköze-
lebb az Euroligában folytatják
szereplésüket, csütörtökön 18
órakor a Good Angels Kosice
érkezik a nemzetközi kupaso-
rozatban még nyeretlen győri
alakulathoz. A találkozó esélye-
sei egyértelműen a kassaiak, de
a győri lányok egészen biztosan
nem adják fel a küzdelmet. 
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BABAÚSZÁS

Érdeklődés: Kárpáti Marianna 06-20/350-9392
Kovács Aliz 06-70/947-9409

Szombatonként zárt uszodában:
a győri Sátoros fedett uszodában

Miért ajánlott a babaúszás?
• A víz megnyugtató közeg, ahol,

nagyon jól érzik magukat a cse-
csemők

• A szülő-gyermek kapcsolat erő-
södik, az anyával és az apával va-
ló úszás mindig az örömről, a fel-
hőtlen együttlétről szól

• Játékos vízhez szoktatás, az életkori
sajátosságok figyelembevételével

• A babák a vízben sokkal intenzí-
vebb mozgásra képesek, ezáltal
jobban fejlődik az idegrendszerük

• Mozgásfejlődésük gyorsabbá válik
• Fokozódik a babák ellenálló -

képessége, erősödik az immun-
rendszerük

• A gyakorlatokat sok színes játék-
kal, labdával és eszközzel végez-
zük, ami igencsak felkelti a gye-
rekek érdeklődését, valamint ki-
váló alkalmat ad a színek és for-
mák tanulására is

• Az úszásórák után minden baba
nagyon éhes és álmos lesz…

Már három hónapos kortól ajánlott. 

Foglalkozások időpontja:

SZOMBAT 8:00 (kezdő)
8:45 (haladó)
9:30 („nagyok”)

Ovis előkészítő úszás:
SZOMBAT 10:15;

11:00 Sátoros Uszoda

A Rába ETO 5–3-ra legyőzte a Be-
rettyóújfalut az élvonalbeli futsalbaj-
nokság hétfő esti rangadóján, a
címvédő zöld-fehérek ezzel nagy lé-
pést tettek az alapszakasz első he-
lye felé. A győriek egy új játékost is
neveztek a mérkőzésre, leigazolták
ugyanis a brazil Carlos Lima Bezze-
rát, aki Carlinhos néven szerepel a
futsalpályákon. A 34 éves játékos
hazájában a legnevesebb együtte-
sekben is megfordult, valamint ki-
lenc éven át játszott a spanyol élvo-
nalban is. Érdekesség, hogy szülő-
városában, Fortalezában a sportág
legnagyobb ikonjával, Falcaóval kö-
zösen működtet sportiskolát. 

A hazaiak kezdték jobban a hét-
fő esti mérkőzést, a folytatásban
azonban kiegyenlítettebbé vált a já-
ték. A vendégek szereztek vezetést

A horgászok számára az új év fontos
teendőkkel jár, itt az ideje a 2014-es
horgászengedély kiváltásának. Noha
új törvény és annak végrehajtási ren-
delete újra szabályozza a sporthorgá-
szatot, az engedélyek kiadása mégis
gördülékenyen történik. A győri szék-
helyű Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron Megyei Szövet-
sége január 15-ig eljuttatta az idei évi
állami jegyeket és fogási naplókat a
horgászegyesületekhez, akik meg is
kezdték a jegyek értékesítését.

Így van ez a Szigetköz Horgász Egye-
sületnél is, tájékoztatott Bunkóczi Sán-
dor elnök. A Dózsa rakpart 7. szám alatti
irodában hétfőn, szerdán és csütörtö-
kön 15 és 17 óra között várják az enge-
délyt váltani szándékozó horgászokat.
Akinek megvan rá a lehetősége, célsze-
rű a napokban elintézni a jegyváltást, ez-

A Patent Gladiátor SE vereséggel kezdte meg sze-
replését a BoxingOne közép-európai amatőr ököl-
vívó-csapatbajnokságon. Az év első mérkőzésén a
győriek a sorozatban győzelemmel debütáló BC
Sesvete gárdáját fogadták, melynek kerete meg-
egyezik a horvát válogatottéval. Parázs csatákat lát-
hatott a Győr Plazába kilátogató hazai és a Zágráb-
ból buszokkal érkező horvát közönség. A találkozó
a horvátoknak indult jobban, majd Csimár Dávid és
Márton Balázs döntetlenre hozta mérkőzését. Nyé-
ki Georgian magabiztosan győzött a jokerösz-
szecsapáson, így felzárkózott a hazai csapat, de ez-
után már nem szereztek pontot a győriek, a vendé-
gek végül magabiztosan, 16–5-re győztek. A csa-
patbajnoki után zárásként Hiba Sándor élete első
profi mérkőzésén lépett pályára, és a második me-
netben kiütötte ellenfelét. 

Győrik Csaba szövetségi kapitány kihirdette keretét a
február végi moszkvai sportlövő Európa-bajnokságra.
A futócéllövők között helyet kapott a Patent Győri LK
két kiválósága, Sike József és Boros László. A csapat
harmadik tagja a honvédos Tasi Tamás lesz. „Verseny-
zőink nagyon jól szerepeltek a válogatókon, így bizta-

Moszkvában a sportlövők

Vereség a nyitányon

zel a későbbi sorállás elkerülhető. Továb-
bi információk a www.szigetkoz-he.fw.hu
oldalon olvashatóak.

Kedden és csütörtökön 16 és 18
óra között intézhetjük ügyeinket a Rá-
batext Horgász Egyesület tanyaházá-
ban, a Rába és a Mosoni-Duna össze-
folyásánál.

Meghaladja a kétszázat a 2014-es
évre kiadott engedélyek száma a Ná-
dorvárosi Sporthorgász Egyesületnél,
ismertette az adatokat Pintér András
egyesületi elnök. A vezető egyben fel-
hívta a figyelmet, hogy a tagságnak
május végéig van lehetősége az ez évi
jogosultságok megszerzésére. Az en-
gedélyváltás a szervezet Szérűskert út
36. szám alatti irodájában, hétfőn és
csütörtökön 16 és 19 óra között lehet-
séges. A horgászegyesület weboldalá-
nak címe: www.nadorvaros-he.hu. 

Horgászengedélyek

Nagy lépés a címvédés felé
Szabó révén, de a győriek Dróth
duplájával még a szünet előtt fordí-
tani tudtak. Térfélcsere után Fabio
és Alvarito növelte tovább a hazai-
ak előnyét, majd a
Berettyóújfalu levitte
a kapusát és Dávid
révén kisbüntetőből
szépített. Fabio az-
tán az üres kapuba
ívelt egy labdaszer-
zést követően, így el-
dőlt a mérkőzés. Lo-
vas ugyan még szé-
pített, de a megérde-
melt hazai győzel-
met már nem fenyegette veszély. 

„Több lehetőségünk is volt,
mégis hátrányba kerültünk, de si-
került még szünet előtt fordítani,
ami nagyon fontosnak bizonyult.

Dolgoznunk kell tovább, hogy ne le-
gyen ennyi hibánk” – értékelt David
Madrid vezetőedző a mérkőzést
követően. 

A csapat lapzártánk után a
MAFC BME Docler Akadémia ott-
honában szerepelt, hétfőn 20 óra-
kor pedig a Rákosmenti FC vendé-
geként lép pályára. 

tónak nevezhető a formájuk, persze azért még van ho-
vá javulni. Csapatunk tagjai január 31. és február 2. kö-
zött Százhalombattán vesznek majd részt az országos
bajnokságon, ezt követően pedig edzőtáborban ké-
szülnek a kontinensviadalra” – mondta lapunknak
Laczik Zsolt, a Patent Győri LK vezetőedzője. 
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Olvassák, nézzék, kattintsanak ránk. 

Megújult a gyorplusz.hu, a város on-
line médiája. Korszerûbb külsôvel, hi-
teles tartalommal várja mindazokat,
akik el akarnak igazodni szûkebb
környezetükben, fontos információk-
hoz, hátterekhez szeretnének jutni.
Kitekintünk az or-
szágra és a világra,
adunk érdekes hí-
reket távolabbról is,
de fô feladatunk a
helyi hírek tálalása.
A helyi érték bemu-
tatása. A helyi törté-
nések követése. A
helyi folyamatok
ábrázolása. 

Oldalunkról elérhetik a Gyôrplusz
Média minden felületét: a hetilapot, a
televíziót és a rádiót. Egy-egy infor-
mációt leírt és elmondott szóban, ál-
ló és mozgóképben is elérhetnek.

Elsô kézbôl: gyorplusz.hu
A gyorplusz.hu folyamatosan kí-

nálja szolgáltatásait. Rövidesen
egy gyors angol és német nyelvtan-
folyamot indítunk az online-oldalon,
hogy a nyáron már meg tudjanak
szólalni az üdülôhelyeken azok is,

akik nem beszélik ezeket a nyelve-
ket. Azoknak pedig, akik már tudják,
játékos tudásfrissítésre adunk alkal-
mat a Hatos és Társa Nyelviskola
jóvoltából.

Egy fontos kilométerkô
az információs sztrádán:

gyorplusz.hu

Biztonságát kire bízza?
Nézze meg azt a céget, amelyikre rábízza családja, vagyona biztonságát! 

A biztonság nem pénzkérdés!
• Patent Panel Távfelügyeleti rendszer 0 forintos akció!
• Patent Kisbolt Távfelügyeleti rendszer 0 forintos akció!
• Patent Távfelügyeleti rendszer 0 forintos akció!

Tel.: +36/30/203-22-22,
+36/96/512-630

E-mail: info@securitypatent.hu

Látogasson el a Patent K   özpontjába!
Szívesen mutatjuk be Önnek cégünket!
Információ: +36/96/512-630
info@securitypatent.hu

A biztonságminősége!

A régió legnagyobb vagyonvédelmi cégcsoportja. 

Érdeklődjön a részletekről!

• 7000-nél több elégedett távfelügyeleti ügyfél
• 25 évnyi vagyonvédelmi tapasztalat
• 95 új ügyfél rendeli meg a szolgáltatást havonta
• 8 elfogó autó, 2 motorkerékpár kiképzett elfogószolgálattal

www.securitypatent.hu


