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4. oldal Történésszel diskurálni
kalandos elfoglaltság, bármelyik
mondat hátán belovagolhat a
szobába egy szpáhi – dr. Horváth
Józseffel, a könyvtár igazgatóhe-
lyettesével beszélgettünk.

13. oldal A Győr+ szerkesztősé-
gében járt Vastag Csaba s adott in-
terjút: a népszerű énekes tavaly
decemberben megjelent, Conecto
című albumának fáklyáját viszi kör-
be az országban.

8. oldal A magyar járműipar Szilícium-völgyét akarja létrehozni
Győrben és városunk térségében az Audi. A német világcég innová-
ciós és csúcstechnológiai központot tervez az egyetem területére –
hangzott el a győri Széchenyi István Egyetemen működő Járműipari
Kutatóközpont budapesti konferenciáján, melyen a matematikai al-
goritmustól az intelligens autókig sok minden szóba került.

A lüktető belvárosért
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

29. oldal  A Győri Audi ETO KC hazai pályán
23–23-as döntetlent játszott a Buducnost Pod-
gorica ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája kö-
zépdöntőjének első fordulójában.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

százalékkal, 11,3 milliárd forintra nőtt a győrszentiváni
Chio termékeket gyártó Intersnack Magyarország Kft.
nettó árbevétele tavaly, ezzel több éve tartó csökkenő
trendet fordított meg a cég. Az eredményt az értéke-
sítés növelésével, valamint a működés racionalizálásá-
val tudták elérni.

7 3 forinttal emelte a gázolaj és a 95-ös benzin árát a Mol.
Az emeléssel a benzin átlagára 405-406 forintra, a gáz-
olajé pedig 423-424 forintra nőtt. A Mol a múlt héten
szintén bruttó 3–3 forinttal emelte a gázolaj és a benzin
literenkénti nagykereskedelmi árát. 

NAPRÓL NAPRA

Január 31.

Február 1.

Február 2.

Február 3.

Február 4.

Február 5.

Február 6.

Baleset. Egy kisteherautó ütkö-
zött a szalagkorlátnak Győr egyik
legforgalmasabb hídján. A bal-
eset miatt lezárták a Petőfi hidat. 

Figyelmeztetés. Győr-Moson-
Sopron megyében is piros riasz-
tást rendelt el az Országos Mete-
orológiai Szolgálat az ónos eső
miatt.

Riasztás. A rendkívüli időjárás
miatt korlátozták a kamionforgal-
mat megyénk több közútján. Az
ónos eső miatt a kórház trauma-
tológiai és sürgősségi osztály-
ának betegforgalma is megnőtt.

Gázolás. Elgázolt egy férfit a
Budapestről Szombathelyre tar-
tó vonat Győr és Győr-Szabad-
hegy között, ezért jelentős késés-
re kellett számítani a Győr–Pápa–
Celldömölk vasútvonalon.

Oktatás. Újra tanári szakpárok
indulnak a következő tanévben a
Győri Hittudományi Főiskola és a
Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központja
(SEK) együttműködése alapján a
hittanár-nevelőtanár képzéshez
kapcsolódva Szombathelyen. 

Karambol. A Tatai úton a körfor-
galom és a rendőrlámpa közötti
szakaszon történt a karambol, a
balesetnek egy sérültje van.

Nyílt napok. Kitárta kapuit a
Széchenyi István Egyetem Deák
Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kara, hogy nyitott előadásokon
adjon ízelítőt a középiskolások-
nak büntető-, polgári- és alkot-
mányjogból.

Győr és a város környé-
kének sikertörténetét írja
tovább megválasztása
esetén a Fidesz-KDNP
két országgyűlési képvi-
selő-jelöltje, Simon Ró-
bert Balázs (1. körzet) és
Kara Ákos (2. körzet) –
hangzott el a politikusok
szerdai bemutatkozásán.
Simon Róbert Balázs sza-
badhegyi képviselőként
és Győr alpolgármestere-
ként is letette politikai
névjegyét. A jelenlegi si-
kerekre kell alapozni –
hangsúlyozta Simon Ró-
bert Balázs amikor prog-
ramjából kiemelte a Ba-
ross-híd felújítását. „Azért
is mindent megteszek,
hogy a Győri Nemzeti
Színházat is sikerüljön fel-

Járvány
A fővárosban és tizen-
négy megyében emelke-
dett az influenzaszerű
megbetegedéssel orvos-
hoz fordulók száma – ír-
ta az Országos Epidemio-
lógiai Központ hét köze-
pén kiadott jelentésében,
de mint kiemelték, az
influenza továbbra is las-
san terjed az országban.
Győr-Moson-Sopron me-
gye is azok között van,
ahol emelkedett az influ-
enzás betegek száma. A
járvány miatt egy bölcső-
dét be is kellett zárni.

Közúti bírság
Eddig a közigazgatási bír-
sággal sújtandó közleke-
dési szabályszegésekért
a bírságot az ország
egész területén a Vas me-
gyei rendőrfőkapitány
szabta ki, február 1-jétől
a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei rendőrfőka-
pitányt is felhatalmaz-
ták erre. Az erről intézke-
dő kormányrendelet két
részre osztja az országot.
A választóvonal a Duna,
de a Vas megyei rendőr-
főkapitány szabja ki a
bírságot a Budapest terü-
letén elkövetett közleke-
dési szabálysértésekre is. 

Játék
R. Kárpáti Péter és Pauli-
nyi Tamás Élet az élet
után című előadására
Lipcsei Szilvia, Jámbor Il-
dikó, Sinkó Sándorné és
Maár Melinda nyerte a
belépőjegyet. A nyeremé-
nyek a Győr+ Média Ba-
ross út elején álló pavi-
lonjában vehetők át.

újítani a következő ciklus-
ban” – ígérte.
A megyei közgyűlés alel-
nökeként is dolgozó or-
szággyűlési képviselő
Kara Ákos büszke rá,
hogy a négy éve ígért
százötven kisebb-na-
gyobb fejlesztésből száz-
negyvenkilenc elkészült
vagy megvalósítás alatt
van. A jelölt a jövőben is
folytatná a munkahelyte-
remtést és -megőrzést,
valamint a panelfelújítá-
sokat is ösztönözné. A je-
lölt a győri lakóutca-
program folytatását is
ígérte, valamint azt
mondta, figyel arra, hogy
a szigetközi árvízvédelmi
rendszer kialakítása sike-
resen befejeződjön. 

Hegyi Zoltán február 11-én 17 órakor képviselői fo-
gadóórát tart a Bartók Béla Ének-Zenei Általános
Iskola épületében, amelyre minden érdeklődőt sok
szeretettel vár. Vendég: Fábián György. 
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Hároméves voltam, amikor
a magyar labdarúgó-váloga-
tott utoljára világbajnoksá-
gon vagy Európa-bajnoksá-
gon vehetett részt, az azóta
eltelt közel huszonnyolc év-
ben pedig tanúja voltam a
kudarcoknak, a kínos ma-
gyarázkodásoknak és annak,
ahogy előbb Európa nyugati,
majd keleti része is elhúz
mellettünk, miközben mi
egyre mélyebbre merülünk
a mocsárban, ráadásul élve-
zettel fürdőzve abban. Sok
olyan fellángolást láttam,
mint amilyen a szövetség je-
lenlegi vezetéséé volt a 8–1-es
hollandiai vereség után, re-
mélem, ezúttal valóban sike-
rül megragadni a probléma
gyökerét és az utánpótlás-
képzéstől indulva rendbe
tenni a labdarúgásunkat. A
szövetségi kapitánynak
azonban nincs ideje meg-
várni azt a legalább másfél
évtizedet, mire ennek ered-
ménye lehet, neki a jelenleg
rendelkezésre álló állo-
mányból kellene ütőképes
válogatottat formálnia. Há-
látlan feladatot vállalt Pin-
tér Attila, akinek személye
már azelőtt hatalmas indu-
latokat váltott ki, hogy akár
egyetlen mérkőzésen is le-
ült volna a kispadra. Új mód-
szereket alkalmaz, összetar-
tásra hívja a játékosait és az
összefogás fontosságát
hangsúlyozza. Lehet, hogy
igaza van, lehet, hogy téved.
Azt azonban megérdemli,
hogy bizonyíthasson, és
majd az eredményei alapján
értékeljük tevékenységét. Él-
jen bárki bármilyen kifogás-
sal a személye ellen, a ma-
gyar válogatott ellen nem le-
het szurkolni, érte viszont
kötelező, irányítsa azt nép-
szerű vagy megosztó kapi-
tány. Elsőként március ötö-
dikén éppen Győrött tehet-
jük ezt a finnek ellen. Én biz-
tosan ott leszek.

Lakner Gábor

Válogatott
gondolatok

szerző: papp zsolt 
fotó: o. jakócs péter

Számos utca és épület újul meg
Győrben a Lüktető Belváros pro-
jekt keretében. Az Új Széchenyi
Terv több mint hétszázmillió fo-
rinttal támogatja a fejlesztést.

Borkai Zsolt polgármester a projekt-
nyitó rendezvényen hangsúlyozta, az
önkormányzat célja, hogy a gazdaság
növekedése mellett a város élhetősé-
ge, vonzereje is tovább javuljon. Az el-
múlt években ennek érdekében ösz-
szességében több mint hétmilliárd fo-
rint értékben történt fejlesztés a belvá-
rosi rehabilitáció kapcsán, amelyek ke-
retében megújult a Széchenyi tér, szá-
mos sétálóutca és épület rekonstruk-
ciója valósult meg, és a Dunakapu tér
építése is megkezdődött. A mostani,
több mint hétszázmilliós beruházás ré-
vén újabb utcák újulnak meg. Kiemel-
te, az önkormányzat törekvése, hogy a
várost programokkal, pezsgő élettel
töltse meg, így a mostani projekt is
tartalmaz olyan programelemeket,
amelyek révén a győriek jobban meg-
ismerhetik városunk történetét, legen-
dáit, nevezetességeit, hiszen ezen

ismeretek birtokában érezhetik igazán
Győrt a sajátjuknak.

A projektnyitó rendezvény helyszí-
nén, az Esterházy-palotában már meg
is valósult a projekt egyik eleme, itt az
épület léghűtéses rendszerét alakítot-
ták ki. Grászli Bernadett, a Rómer Flóris

Folytatódik
a belvárosi
rehabilitáció

Művészeti és Történeti Múzeum igaz-
gatója kiemelte, Győr egyik legszebb
barokk palotájában található a Radnai-
gyűjtemény, és rangos időszakos kiál-
lításokat is szerveznek itt. A fejlesztés
révén az intézmény minden évszakban
alkalmassá vált magas színvonalú ren-
dezvények megtartá-
sára. Hozzátette, a
léghűtéses rend-
szer nem csak
komfortosabb kö-
rülményeket te-
remt a látogatók
számára, de
m ű -

tárgyvédelmi szempontból is
nagy segítség. 

A program keretében meg-
újul továbbá a Király utca, a Dr.
Kovács Pál utca, a Hal köz, a Ká-

posztás köz, a Stelczer Lajos utca (a Du-
nakapu tér és Apáca u. között), a Szap-
panos köz (a Dunakapu tér és Apáca u.
között), a Kenyér köz, a Zsák köz útbur-
kolata, a Király utca és a Dr. Kovács Pál
utca pedig új közvilágítást is kap. A pro-
jektpartnerek fejlesztéseként megtörté-

nik a Matróz Vendéglő (Dunakapu tér 3.)
és az Apáca utca 16. szám alatti épület
külső homlokzatának felújítása, a Duna-
kapu tér 4. szám alatti épület komplex
rekonstrukciója és a LaMaréda étterem
átalakítása. 

A projekthez kapcsolódó „soft” ele-
mek révén olyan programokat valósíta-

nak meg városunkban, mint a temati-
kus idegenvezetés, a győri legendák
felelevenítése, a város szépségeit be-
mutató fotókiállítás, vagy éppen a bel-

városi információs tér kialakítása, a
győri találmányok, a város híres szülöt-
teinek táblákon történő bemutatása,

de a program keretében készül el
a „Győri Meséskönyvem” har-

madik része is. 
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata a „Nyu-
gat-dunántúli Operatív

Program megyei jo-
gú városainak város-

rehabilitációs té-
májú kiemelt pro-

jektjavaslatai-
hoz” meghir-
detett pályá-

zati konst-
rukción pá-
lyázott si-
keresen a
„ L ü k t e t ő
belváros –
Győr törté-

nelmi belvárosának funkcióbővítő
fejlesztése, II. ütem” címmel. A pro-
jekt támogatási összege 725 millió
forint, a támogatás mértéke pedig
100 százalék. Az Európai Unió és a
Magyar Állam által támogatott prog-
ram keretében az önkormányzat a
konzorciumi partnerek együttműkö-
désével folytatja a Belváros integrált
funkcióbővítő rehabilitációját, amely
a tervek szerint 2015 februárjában
fejeződik be.

Pezsgő élettel
telnek meg
a felújított utcák

A projektnyitón a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeinek vonósnégyese
Baranyai István vezetésével népszerű darabokkal zárta a megnyitót.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Történésszel diskurálni kalandos elfoglaltság, bármelyik
mondat hátán belovagolhat a szobába egy szpáhi, véres han-
dzsárral a kezében. Az egyesített győri könyvtárak igazgató-
helyettesi irodájában beszélgetünk, Horváth József a szülő-
falujáról mesél. Magyarkimlét kétszer pusztították el a törö-
kök, az üresen maradt portákra először horvátok, másodszor
németek költöztek. Azt mondja, a család horvát gyökerű, de
szülei otthon csak németül beszéltek. Kimle izgalmas hely,
három nemzetiség él együtt, ápolják hagyományaikat, s ha
ünnep van, mindhárman műsort adnak a 48-as emlékműnél.
A történész ma már díszpolgárként jár haza, kutatja a falu tör-
ténetét és előadásokat tart. Lehet, hogy beszél a szpáhikról
is, de fontosabb, hogy jeles helyi személyiségek hagyatékát
élteti. Olyanokét, mint Gladich Pál plébános, aki a múlt szá-
zad elején nyomdát működtetett és háromnyelvű újságot
adott ki a hatszáz lelkes Magyarkimlén. 

Horváth József már kisdiákként bölcsésznek készült, ab-
ban a reményben iratkozott be a győri bencés gimnáziumba,
hogy ott rendesen megtanítják latinul. Érettségi után egy életre
választott várost és munkahelyet, 1976-ban állománykezelő-
ként lépett be a Kisfaludy Könyvtár csapatába. Munka mellett
tanult, könyvtár–történelem szakos tanári diplomát, kevéssel
később doktori címet szerzett könyvtörténész, könyvmuzeo-
lógus szakterületen. Azt mondja, izgalmas dolog szakértő
szemmel látni környezetünk kincseit, a szülőföldet, a várost, a
könyvtárat. Helyben kutat, publikál és szerkeszt, már egyetemi
dolgozatainak témái is következetesen győriek voltak. A város
kora újkortól számított múltjáról gazdag forrással szolgál a le-
véltár, s mesél a kutatónak az épített örökség is. Ha akarom
történelmi hangulat, ha akarom misztikum, hogy állnak még
azok a belvárosi házak, amelyekben a sok száz évvel ezelőtt kel-
tezett iratok szerzői, szereplői éltek és haltak.  

A győri könyvtártörténet a középkorig nyúlik vissza, mű-
ködtettek egyet-egyet a szerzetesrendek s a püspökség, a
káptalan, később a papnevelde is. A civilek első olvasóka-
binetjét Müller Ferenc könyvkötő hívta életre 1789-ben, ezt
követte Dr. Kovács Pál olvasótársasága 1838-ban, akit a
győri Hazánk című kereskedelmi és szépirodalmi lap tett
híressé, méltán nevezték el róla a nemrégiben egyesített
Galgóczi- és Kisfaludy-könyvtárakat. Horváth József az
eseményhez készséggel fűz magyarázatot, az országos
könyvtárügy át-
alakításának ré-
szeként a me-
gyei könyvtár
üzemeltetését
nálunk is átvette
a megyei jogú vá-
ros, amely nem
tarthat fent két
azonos funkciójú intézményt. Összevonták azokat a mun-
kafolyamatokat, amelyeket lehetett, s mindenki megőrizte
specialitásait. Csak itt, a Baross úti palotában van zenei tár
és helytörténeti gyűjtemény. 

Horváth József adatai szerint a bibliotékának húszezer
regisztrált olvasója van, ha életkor szerint nézzük, jó részük
diák vagy nyugdíjas. Az emberek azért járnak ide, hogy ta-
nuljanak, kölcsönözzenek, lapokat olvassanak és interne-
tezzenek, de népszerű a helyismereti gyűjtemény is a régi-
ós kutatók körében. Az igazgatóhelyettes nem osztja a
könyvek és a könyvtárak jövőjére vonatkozó aggodalmakat,
azt mondja, erős a könyvbarátok győri tábora, ugyanannyi-
an olvasunk, mint húsz évvel ezelőtt. Az viszont igaz, hogy
céltudatosabbak lettünk. Az internet jó barát, a világhálón
elérhető katalógus, a digitális tartalmak, hírek, népszerű
publikációk egyszerűbbé teszik és erősítik a nagyközönség
kapcsolatát a könyvek házával.   

Horváth József: Erős a győri
könyvbarátok tábora 

Újsághír
„A magyar kultúra nap-
ján Győr Közművelődé-
séért Díjjal tüntették ki
dr. Horváth Józsefet, a
Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi
Tér igazgatóhelyettesét.
A laudációban méltat-
ták több évtizedes
könyvtárosi működését,
könyvtörténészként
végzett kutatásait, vala-
mint a Műhely folyóirat
és a Győri Tanulmányok
szerkesztőjeként vég-
zett tevékenységét.” 

Győr 
„Győrt mindenki más
miatt szereti. Én szenve-
délyes biciklista vagyok,
tetszik, hogy a város
bármely pontja köny-
nyen elérhető két keré-
ken, hogy egyre több a
kerékpáros és a kerék-
párút. Szeretem, hogy
minden nap más kultu-
rális eseményre kapok
meghívót és örülök, ha
megállítanak az utcán
valamelyik frissen meg-
jelent tanulmányom
miatt. Most éppen a
győri sajtó és nyomda a
kedvenc témám, a
könyvtár honlapján ol-
vashatók az idevágó,
1850-es évek előtti idők-
ről szóló történetek.” 

Egy életre
válaszott
várost
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KÖZÉLET FEJLESZTÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr egy sikertörténet, és ez nem puszta
szlogen – fogalmazott dr. Rechnitzer János
professzor a város településfejlesztési stra-
tégiáját megalapozó vizsgálat kapcsán.

Az idei év első közgyűlésén a képviselők két olyan
anyagot is tárgyaltak, amelyek a város és a régió fej-
lődését hosszú évekre meghatározzák. A Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepció el-
fogadása mellett a testület elé került a város telepü-
lésfejlesztési koncepciója és integrált településfej-
lesztési stratégiája elkészítéséhez szükséges meg-
alapozó vizsgálat. A tanulmányt az Universitas-
Győr Nonprofit Kft. készítette el. Dr. Rechnitzer Já-
nos professzor az anyag készítői nevében úgy fogal-
mazott, arra törekedtek, hogy a leírtak az elmúlt
időszaknak egy használható tükre legyen. „Ez nem
propagandaszöveg, Győr valóban egy sikertörté-
net. Ezt kell a városnak kihasználnia, adottságai, di-
namikus fejlődése révén tovább erősítenie.” Hozzá-
tette, a tanulmány célja, hogy biztos támpontokat
adjon az önkormányzat számára a városfejlesztési
irányok meghatározásához.

A megalapozó vizsgálat Győr teljes területére
tartalmaz városi és városrészi szintű helyzetelem-
zést a településszerkezetre, a társadalmi összetétel-
re, a gazdaságra, a közszolgáltatásokra vonatkozóan.

Készül a város fejlesztési koncepciója
Borkai Zsolt polgármester korábban többször
hangsúlyozta, hogy Győr lakosságszáma az elkövet-
kezendő években várhatóan jelentősen bővülni fog,
hiszen a város dinamikus gazdasági növekedése a
munkaadói és a munkavállalói oldal számára egy -

aránt vonzó. Hozzátette, Győr folyamatosan erősö-
dő járműipari központ szerepe újabb és újabb lehe-
tőségeket rejt a város további fejlődését illetően. A
stratégia ezen lehetőségeket és irányokat fogja ösz-
sze. „Győr tervezhető életpályát kínál a tanulástól a

munkavállaláson át a családalapításig, ennek a tö-
rekvésnek az egyik jó példája a járműipari életpálya-
modell kidolgozása is.”

Fekete Dávid alpolgármester az elkészült hely-
zetfeltárással kapcsolatban lapunknak elmondta,
az anyag elkészülte fontos álllomás a város integ-
rált településfejlesztési stratégiájának elkészítésé-
hez. Hozzátette, a stratégia előfeltétele annak,
hogy Győr a korábbi évekhez hasonlóan eredmé-
nyes legyen az európai uniós pályázatok során a
2014 és 2020 közötti tervezési időszakban is.
Hozzátette, az önkormányzat célja, hogy folytassa
a Belváros és Újváros rehabilitációját, tovább fej-
lessze infrastruktúráját, erősítse régióbeli szere-
pét, illetve nemzetközi kapcsolatait, és a lehető
leghatékonyabban használja fel adóbevételei mel-
lett a központi és az európai forrásokat is.

Győr még a tavalyi évben nyert el negyvenmillió
forintot a Nyugat-dunántúli Operatív Program ke-
retében a város integrált településfejlesztési stra-
tégiájának elkészítésére. Ennek a munkafolyamat-
nak az egyik fontos állomása a megalapozó vizs-
gálat elkészülte, amely az innovacio.gyor.hu olda-
lon olvasható el, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Koncepcióval együtt. Lapunk
megjelenésének napján Fekete Dávid alpolgár-
mester és dr. Rechnitzer János közös sajtótájékoz-
tatón mutatják be a helyzetelemzés főbb megálla-
pításait, erről további részleteket a www.gyorp-
lusz.hu oldalon olvashatnak.

szerző: dániel zsuzsanna
fotó: o. jakócs péter

A Győr-Szol Zrt. az elmúlt tanévben hul-
ladékgyűjtési akciót szervezett a műkö-
dési területén található iskolák és óvo-
dák körében. Papírhulladékok, elektro-
nikai és elektromos berendezések, mű-
anyag kupakok gyűjtésére vállalkozhat-
tak az intézmények. Az akció célja első-
sorban a környezettudatos gondolko-
dásmód népszerűsítése volt, a legszor-
galmasabb intézmények emellett érté-
kes díjakat kaptak. A Győr-Szol Zrt. a
nagy sikerre való tekintettel ebben a
tanévben is meghirdette a hulladék-
gyűjtést, amihez ősszel már sok iskola
és óvoda csatlakozott. 

A tavaszi akció menetét, illetve a
főbb tudnivalókat a Győr-Szol Zrt., az
Italos Karton Környezetvédelmi Egye-
sülés (IKSZ) és a győri önkormányzat
egy közös programindító tájékoztatón
ismertette az érintett intézmények ve-
zetőivel a városházán.

A tájékoztatón dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester elmondta: az önkor-
mányzat nagyon fontosnak tartja a kör-
nyezettudatos nevelést Győrben. Min-
den olyan kezdeményezést örömmel fo-
gadnak, amely a szelektív hulladékgyűj-

Folytatódik az intézményi hulladékgyűjtési akció
tést és a hulladékok újrahasznosítását
népszerűsíti a gyerekek körében.

Kövecses Péter, a Győr-Szol Zrt.
városgazdálkodási igazgatója ismer-
tette a hulladékgyűjtés technikai rész-
leteit, hozzátéve: az akcióban össze-
gyűjtött anyag mennyiségétől függő
díjazásain felül a legeredményesebb
intézmények a tavalyi gyakorlatnak
megfelelően külön ajándékot is kap-
nak. Hozzátette: a szolgáltató azon túl,
hogy működteti a nagytérségi hulla-
dékgazdálkodási rendszert, nagy
hangsúlyt fektet a fiatalok nevelésére
is. Kiemelte, az anyagában történő új-
rahasznosítás előfeltétele a szelektív
gyűjtés, és a Győr-Szol Zrt. által évről
évre meghirdetett akcióval azt szeret-
nék elérni, hogy a most felnövő gene-
rációnak ez a gyűjtési mód már termé-
szetes legyen, mire felnőtté válnak.

Újdonság, hogy a tavaszi félévben
bővül a gyűjthető hulladékok köre. A
papír, az elektronikai és elektromos
berendezések, valamint a műanyag
kupakok mellett lehetőség lesz italos
kartonok gyűjtésére is.

Baka Éva, az Italos Karton Környe-
zetvédelmi Egyesülés ügyvezető igaz-
gatója osztotta meg az italos karto -
nok gyűjtésével kapcsolatos informá-

ciókat a jelenlévőkkel, akik megtud-
hatták: a május végéig tartó program
keretében az összegyűjtött dobozo-
kért az IKSZ díjazásban részesíti az ok-
tatási intézményeket. A gyűjtésért já-
ró díjazáson felül azt az intézményt,

amelyben a program folyamán 1,5
tonna feletti mennyiséget gyűjtenek a
gyerekek, 100.000 forinttal jutalmaz-
za. Mindemellett az országos össze-
hasonlításban, létszámarányosan leg-
többet gyűjtő óvoda és iskola is
100.000-100.000 Ft-os különdíjban
részesül. 

A gyűjtőprogram keretében a gye-
rekek megtanulhatják, hogy a hulla-
dék érték, a résztvevő óvodások és is-
kolások felismerik és szüleiknek is
megtanítják a szelektív hulladékgyűj-
tés és -újrahasznosítás fontosságát.

Az akciók részleteiről az érdeklő-
dők a www.gyorszol.hu internetes ol-
dalon olvashatnak bővebb információ kat.
A lehetőségekről a Győr-Szol Zrt.
munkatársai a 20/922-5710-es tele-
fonszámon és a szallitas@gyorszol.hu
e-mail címen tudnak bővebb felvilá-
gosítást nyújtani.
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kép és szöveg: gy. p.

Győr rendezheti meg a 2017-es
nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált (EYOF). Néhány év
múlva az egész kontinens odafi-
gyel majd városunkra. Az EYOF
megrendezése évtizedekre is
megalapozhatja Magyarország
sportbéli fejlődésének irányát.
Olvasóink véleményét kérdez-
tük a fesztivál Győrre gyakorolt
hatásáról és a hozzá kapcsoló-
dó fejlesztésekről.

A kormánygarancia és a város önkor-
mányzatának támogatása révén komoly
infrastrukturális fejlesztések várhatók
Győrben, így egy új uszoda, atlétikai pá-
lya, multifunkciós csarnok építése vagy
éppen más, már meglévő létesítmények
felújítása történik meg a fesztiválig.

Az új győri uszoda, melynek alap-
kövét tavaly novemberben helyezték
el, a volt Dózsa-sporttelepen épül,
ahol egy nyolcpályás, 50-szer 25 mé-
teres versenymedence mellett egy
16,66-szor 10 méteres bemelegítő
medencét is kialakítanak majd, de a
tervek szerint az épület mellett egy be-
fedhető kültéri medence is helyet kap. 

A Magvassy-sportcsarnok szom-
szédságában épülő, több mint ötezer
férőhelyes létesítmény nem csak a
sport, hanem a kulturális élet, a kiállí-
tások, vásárok és fontos társadalmi
események új otthona is lesz. A győri-
ek régóta vártak arra, hogy a multi-
funkcionális csarnok megvalósulhas-
son, hiszen így még többen élvezhetik
majd kézilabdázóink Bajnokok Ligája-
szerepléseit, Európa- és világbajnok-
ságok helyszíne lehet Győr, és tovább
erősödhet az utánpótlásbázis is.

Az EYOF megváltoztatja életünket
Péter Győző,
szabadhegyi lakos
Nagyon örülök, hogy ilyen rendez-

vénynek adhat otthont a város. A hoz-
zá tartozó fejlesztések pedig rendkívü-
li módon gazdagíthatják Győrt, ami-
ből az itt élők is profitálhatnak. Bárme-
lyik beruházásról van szó, a családok-
nak mindegyik hasznára válik majd.
Gyermekeim Marcalvárosba járnak
uszodába, de ha elkészül az új, oda
megyünk, az teljesen más lesz.

A fejlesztéseken túl a 2017-es fesz-
tivál az egész város életét meghatá-
rozza majd, világhírűvé tesz bennün-
ket, Győr belekerül egy széles isme-
retségi körbe, hiszen az EYOF-ra
egész Európából érkeznek fiatalok.
Negyven éve lakom Győrben, részese
lehettem annak, hogyan lett a város
az iparán túl a kultúráról is ismert,
most pedig a sport is Győr hírnevét
öregbítheti. 

Fendt Tamás, szigeti lakos
Jó hatással lesz az Európai Ifjúsá-

gi Fesztivál a város életére. Annak
különösen örülök, hogy a fejlesztés
jelentős része Sziget városrészt
érinti, mert én is ott élek. Nagyon
nagy dolog, hogy városunkba érke-
zik az olimpiai láng, ez az egész vi-
lág figyelmét Győrre irányíthatja. A
fesztiválnak köszönhetően még
több turista érkezhet hozzánk. Az
EYOF fellendítheti a város sportéle-
tét is, a kézilabdásaink végre tény-
leg hazai terepen vívhatják nagy
csatáikat több ezer néző előtt, rá -
adásul olyan sportágak indulhatnak
el, amik eddig nem voltak jellemző-
ek Győrre vagy kicsit háttérbe szo-
rultak. A folyók városában végre
nemcsak az evezősök arathatnak

még páratlan sikereket, hanem az
úszók is. Szerintem az utánpótlásra
is nagy hatással lesz a fesztivál, na-
gyon fontos, hogy már gyerekkor-
ban kiemelt szerepet kapjon a sport.

Kiss Aliz egyetemista
Tanulmányaim révén kerültem

Győrbe két évvel ezelőtt, és meghatá-
rozó volt számomra, amit itt tapasztal-

tam. Győr egy nagyon mozgalmas vá-
ros akár a kulturális életet nézem, akár
a sportot. Szerintem az EYOF mind-
kettőre nagy hatással lesz. Olyan jó ér-
telemben vett lavina indulhat el, ami-
nek köszönhetően rengetegen kere-
sik majd fel a várost, ami remélem
azt fogja eredményezni, még színe-
sebbek lesznek a programok. A fesz-
tiválra ezer fiatal és családtagjaik
jönnek, akik messze vihetik az itteni
pezsgő hangulat hírét. A kapcsolódó
fejlesztések pedig mind az itt élőket
gazdagítják majd. Hobbim az evezés,
ehhez kiváló erőnléti felkészülési

terep lesz az új uszoda és az atlétikai
beruházások. 

Preszeller Tamás
egykori labdarúgó
Nagy öröm, hogy ilyen színvonalú ese-

ményt rendezhet Győr, mint az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál. Köszönet érte
Borkai Zsolt polgármesternek és támo-
gatóinak, hogy sikerült elérni, hogy váro-

sunkban tarthassuk a rendezvényt. Az
EYOF egy mérföldkő a város életében, de
még többet jelentenek a létesítmények,
amik a program miatt épülnek. Az uszo-
da és a multifunkciós csarnok, az atlétikai
és egyéb fejlesztések még jobban fellen-
díthetik Győr sportját. Ezek után már bár-
milyen világeseménynek otthont adhat
városunk, bátran állíthatjuk, hogy Győr
lett Magyarország sportfővárosa. Mint
sportember úgy vélem, a fiatalokra is ösz-
tönzőleg fog hatni az EYOF, s a szülők is
szívesebben hordják majd gyermekeiket
edzésekre, ha tudják, színvonalas körül-
mények között sportolhat csemetéjük.



Kedves Hölgyem, Tisztelt Uram! 

2014. február 12-én (szerdán) 17 órakor a rezsicsökkentés
folytatásával kapcsolatban fórumot tartunk, amelynek meghívott
vendége és elôadója Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivôje lesz.

Helyszín: Móra Ferenc Általános és Középiskola
9023 Gyôr, Kodály Z. u. 20-24.

Szeretettel várjuk a rendezvényre!

MEGHÍVÓ

www.simonrobertbalazs.hu   |  www.facebook.com/SimonRobertBalazs

országgyûlési képviselôjelölt
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: rába

2016 végéig szóló szállítási meg-
állapodást írt alá a Rába Jármű
Kft. Európa egyik vezető építőipa-
ri-jármű gyártójával, a Joseph Vö-
gele AG-vel. A Rába új beszállító-
ként nyerte el a továbbfejlesztett
aszfaltozógépek alvázainak gyár -
tási jogát. A nemrég megkötött
üzlet tovább erősíti a polgári érté-
kesítési szegmenst, és kiváló refe-
renciát jelent a Jármű Üzletág
számára a további piacépítéshez.

A szerződés értelmében a Rába az új
termék két típusváltozatát szállítja a
német piacra. A műszakilag rendkívül
összetett alváz lánctalpas aszfaltozó-

Rába-alvázak a piac-
vezető német gyártó
aszfaltozógépeibe

gépekbe kerül, gyártása nagy szakér-
telmet kíván és speciális technológiák
alkalmazását is megköveteli.

Az új együttműködés létrejöttét
nagyban elősegítette, hogy a Rába a
haszongépjármű-alvázak nyugat-eu-
rópai piacán számos neves gyártónál
már bizonyított. 2013-ban a Rába Jár-
mű Kft. több mint kétezer építőgép-
hez szállított vasszerkezeti terméket.
Az üzletfejlesztési sikereknek és a fo-
lyamatosan növekvő forgalomnak kö-
szönhetően, a tavalyi évben a polgári
értékesítés árbevétele elérte a katonai
termékek árbevételi szintjét.

Az új alváz sorozatgyártása a tava-
lyi évben megkezdődött. Az együtt-
működés kedvező tapasztalataira ala-
pozva a felek a további bővülés lehe-
tőségét is keresik. 

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Szórakoztató, s egyben megrázó elő-
adást mutat be Gál Tamás színmű-
vész az Újvárosi Esték keretében Ho-
gyan ettem kutyát? címmel február
15-én az Újvárosi Művelődési Házban.

A darabot a kalinyingrádi születésű,
kortárs orosz színész-drámaíró, Jev-
genyij Griskovec írta a csendes-óceá-
ni orosz flottánál töltött élményei alap-
ján. „Aki átélte a katonaságot tudja,
hogy az emberek éntudatát akarják
megszüntetni, hogy az utasításokat
végrehajtsák. Griskovecet nagyon
megviselte ez a három év, amikor ha-
zaért, diktafonra mondta az élményeit,
ebből született a monodráma” –
mondta el Gál Tamás. A szerző az élet
értelmét boncolgatja, a szabadság fo-
galmának hétköznapi megvalósulásá-
ról értekezik. Tűnődik azon, mit gondo-
lunk gyerekkorunkban, és ebből mit

Hogyan ettem kutyát?

valósítunk meg, mivé válunk, tudunk-e
tisztán kijönni ebből a „játékból”. Az író
élményeit mindannyian bejárjuk a fel-
nőtté válás során, a kérdés az, ki ho-
gyan dolgozza fel ezeket. „A csodála-
tos az ebben a műben, hogy a félbeha-
gyott gondolatokat a közönség fejezi
be az előadás után, önmagában” –
hangsúlyozta a színművész.
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AUTÓIPAR  EGYETEM

szöveg: gyorplusz.hu
fotó: marcali gábor

A matematikai algoritmustól az
intelligens autókig sok minden
szóba kerül a mai konferencián
– így nyitotta meg a győri Szé-
chenyi István Egyetemen műkö-
dő Járműipari Kutatóközpont
budapesti konferenciáját Pálinkás
József, a rendezvénynek otthont
adó Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke. 

A Járműipari Felsőoktatási és Kutatá-
si Együttműködés átfogó témaköré-
hez szerveződtek az előadások.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági
Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkára utalt arra: jelenleg
620 járműipari cég tevékenykedik Ma-
gyarországon, s ezek a társaságok ta-
valy több mint százezer embernek ad-
tak munkát.  

Az államtitkár azt is hangsúlyozta:
a kormány fő célja az, hogy a ver-
senyszférában növelje a foglalkozta-
tottak számát. 

Földesi Péter, a Széchenyi-egye-
tem rektora méltatta, hogy a felsőok-
tatás, az akadémiai kutatás, s az ipar
mennyire egymásra talált a Járműipa-
ri Felsőoktatási és Kutatási Együttmű-
ködés című projekt keretében, melyet
a Magyar Állam és az Európai Unió
1,6 milliárd forinttal támogat. 

Ez az együttműködés egyedi, pél-
daértékű, fűzte hozzá Pálinkás József. 

Thomas Faustmann, az Audi Hun-
garia Motor Kft. ügyvezetője  átfogó ké-
pet adott a világcég magyarországi tör-
ténetéről, fejlődésének állomásairól és
jövőképéről is. Külön kiemelte, hogy a
cég filozófiájának szerves része a mun-
katársak iránti tisztelet, a bátorság a vál-
ság éveiben is – van, amikor nem a fák-

Újabb nagyszabású beruházás
lyát kell lobogtatni, hanem karddal kell
küzdeni, mondta –, s folyamatos straté-
giai cél a prémium minőség. 

Részletesen beszélt a gyár motor-
illetve járműipari fejlesztőrészlegének
tevékenységéről, eredményeiről.
Megemlítette, hogy akusztikai kame-
rával akusztikai ujjlenyomat készül a
motorokról, autókról a gyárban, de
számtalan más műveletet is elvégez-
nek a fejlesztés keretében.   

Az ügyvezető hangsúlyosan szólt
az egyetemekkel, kiemelten a győri
Széchenyivel kialakított szakmai, ok-
tatási, kutatási együttműködésről,
majd nagy visszhangot kiváltó beje-
lentést tett:  A magyar járműipar
Szilícium-völgyét akarja létrehozni
Győrben és városunk térségében az
Audi. A német világcég innovációs és
technológiai központot tervez az
egyetem területére.

Az Audi első embere munkatár-
sunknak elmondta: Első lépésként
egy olyan épületet kell felhúzni az
egyetem területén, melyben irodák,
laborok, műhelyek és az azokat kiszol-
gáló csúcstechnika és technológia ta-

lálható. Véleménye szerint támoga-
tást lehetne szerezni az Európai Struk-
turális Alapból is.

Thomas Faustmann úgy gondol-
ja, hogy az épület építését a Magyar
Államnak kell finanszíroznia. A
csúcstechnológiát s a tudástransz-
fert pedig az Audi vállalná magára.

Az ügyvezető hangsúlyozta: erről
már tárgyaltak a szakminisztérium
egyik illetékesével, s rövidesen ismét
egyeztetnek vele. Hozzátette: Ha Ma-
gyarország valóban a térség termelési
központja szeretne lenni, akkor min-
dent meg kell tennie, hogy a korszerű
tudás csúcsminőségben teljesedjen
ki. Ehhez pedig a tervezett központ je-
lentősen hozzájárulhat.

Borkai Zsolt polgármester örömének
adott hangot, hogy a rangos konferenci-
án többször is Győr, az itteni együttmű-
ködések és lehetőségek kerültek a kö-
zéppontba. Thomas Faustmann be je -
len tésé hez kapcsolódóan hangsúlyozta,
Győr tovább erősítheti pozícióját, a fej-
lesztések pedig a város, a régió és az or-
szág érdekeit is szolgálják.

Cél, hogy városunkban mindenki
megtalálja a számításait, az új innová-
ciós és technológiai központ megépí-
tése még szélesebbre tárja a kapukat,
miközben egyedülálló értékteremtés-
nek nyújt lehetőséget az élet számta-
lan területén, így a győri autóipari élet-
pályamodell berkein belül is – mondta
a polgármester.

Czomba Sándor államtitkár és Ka-
ra Ákos országgyűlési képviselő –
mindketten jelen voltak az akadémiai
konferencián – kérdésünkre válaszol-
va egyaránt úgy vélte: foglalkoztatási
szempontból is nagy jelentőségű el-
határozásról van szó.

Pálinkás József, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) elnöke pedig
munkatársunknak azt mondta: a térség,

de az egész ország számára fontos ez a
bejelentés. Nyilván csúcstechnológiai
bázist képzel el az Audi, ami az oktatás
és a kutatás tekintetében is komoly ér-
tékteremtő és tudásátadó előnyökkel
jár, vélte az MTA elnöke. 

A konferencián sokan vettek részt, s
a nagy járműipari cégek is képviseltet-
ték magukat. Előadást tartott – mások
mellett – Lepsényi István, a Knorr-
Bremse Fékrendszerek Kft. ügyvezető
igazgatója is. A hibrid és elektromos jár-
művek fejlesztését megalapozó kutatá-
sok kihívásairól is tanácskoztak a szak-
emberek. Szó esett a biztonságnövelő
és gazdaságos járműirányítások terve-
zéséről, az elektromos járműhajtások
irányításáról és a járművekben alkalma-

zott villamos hajtások kutatásairól is. A
JKK célja olyan megoldások fejlesztése
a hibrid és elektromos meghajtású jár-

művek elektronikájához, vezérléstech-
nikájához, irányítástechnikájához, ame-
lyeket a járműipar is hasznosítani tud.
A hibrid és elektromos járművek fejlesz-
tését megalapozó kutatásokat a Ma-
gyar Állam és az Európai Unió
869.701.757 Ft-tal támogatja, amely-
nek során a Széchenyi István Egyetem
és konzorciumi partnerei, a Kecskemé-
ti Főiskola és az Óbudai Egyetem Alba
Regia Egyetemi Központ a járműdina-
mika és -irányítás, a szimuláció és opti-
malizáció, valamint az elektromos és
hibrid járművek hajtásláncának terüle-
tén végeznek kutatásokat. 

A szakemberek külön hangsúlyt fek-
tetnek a járművek környezeti kibocsá-
tásának csökkentésére. A konferencián
szó esett a „Smarter Trans port” – Ko-
operatív közlekedési rendszerek info-
kommunikációs támogatásáról, amely-
nek célja a városok közlekedési terhe-
lésének csökkentése. A projekt kereté-
ben a Széchenyi István Egyetem és
konzorciumi partnerei, az Óbudai Egye-
tem, a Kecskeméti Főiskola és az Uni-
versitas-Győr Nonprofit Kft. a Jármű-
ipari Kutatóközpont irányításával egy
teljes, a környezeti terhelést csökkentő
közlekedési rendszer létrehozásán dol-
goznak. A fejlesztések során egyebek
mellett a forgalomirányítás optimális
paraméterei nek meghatározására ké-
pes virtuális városmodellt is létrehoz-
nak. A kutatás az Európai Unió által tá-
mogatott, több mint 950 millió forintos
projekt keretében valósul meg. 

Az eseményen bemutatták a Vir-
CA-t, a világ első kollaboratív labo-
ratóriumhálózatának működését és
egy elektromos versenyautót, a SZE-
lectricityt is. 
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JOG OKTATÁS

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Szabó Gábor, a győri Széchenyi
István Egyetem Idegennyelvű
Oktató Központjának munka-
társa az Audi ETO női kézilabda -
csapatának az angol–magyar
nyelvi tanára. Értelemszerűen
aki tud magyarul, azt angolra
tanítja, a csapat külföldi játéko-
sait pedig magyarra.

A legnehezebb feladat az órák össze-
hangolása, hiszen a lányok az edzés
mellett bajnoki, hazai és nemzetközi
kupamérkőzéseket játszanak, s ne-
kem mint tanárnak rugalmasan alkal-
mazkodnom kell hozzájuk – mondja
Szabó Gábor, aki elárulja azt is, a hely-
zetet komplikálja az is, hogy az ango-
lul tanulók szintje mellett a magyarul
tanulók szintje sem egyforma, így leg-
alább négy csoportban tanulnak a já-
tékosok a nyelvórákon.

A tanár úr, akit a lányok nem tanár -
uraznak, hanem Gábornak szólítanak,
élvezi a tanítást. Kézilabda-szerető
emberként közel kerülhet azokhoz,
akiket mások legfeljebb a pályán

Szabó Gábor a tanítás mellett
a kézilabdát is szereti

Akitől Görbiczék angolul, Lökéék pedig magyarul tanulnak

láthatnak. Titkokat pedig nem fedhet
fel, udvariasan elhárítja a választ, ami-
kor arra próbálunk rákérdezni, a ma-
gyar lányok küszködnek-e jobban az
angollal, vagy a csapat külföldi játéko-
sai a magyar nyelvvel.

Eduarda Amorim folyékonyan be-
szél magyarul, mivel sok nyelven tud,
a magyarban is gyorsabban halad –
említ egy példát Szabó Gábor, aki az
Audi ETO célkitűzésének igyekszik
eleget tenni: ez pedig nem más, mint
hogy a kommunikáció ne jelentsen
problémát a játékosok között. Erre
alapvetően az angol nyelv, kisegítőnek
pedig a magyar is alkalmas lehet.

Az órák módszertana más a lányok-
kal, nem olyan, mint egy hagyományos
nyelvóra – fogalmaz a tanár úr, aki el-
árulja azt is, alapvetően a gy-betűs sza-
vak jelentenek problémát a külföldiek-
nek, mint Győr, győzelem, ez a hang
ugyanis sok nyelvben ismeretlen.

Szabó Gábor hatéves volt, amikor
édesapja révén kikerült az Amerikai
Egyesült Államokba. Az iskolát Chica-
góban kezdte, s hét éven keresztül élt
az USA-ban, így anyanyelvi szinten
megtanulta az amerikai angolt. Ami-
kor hazatértek, egyenes út vezetett a

veszprémi egyetem angol szakára. A
diploma megszerzése után első és
eleddig utolsó munkahelye a győri
Széchenyi István Egyetem lett.

– Rajtam maradt az angol, mint
szamáron a fül – reagál arra a felve-
tésünkre, hogy mégiscsak köny-
nyebb megtanulni egy idegen nyel-
vet, ha az ember sokáig ott él. De va-
jon mi kell a sikerhez akkor, ha nem
adatik meg az eredeti környezet? –
tudakoljuk a tanár úrtól.

– Motiváció kell, ez a legfontosabb –
kapjuk a választ. – Aki csak a papírért csi-
nálja, nem jut el jó szintre. Sokféle nyelv-
tanuló van. Van, aki elkezdi és abbahagy-

ja és olyan is, aki újra kezdi, többször ne-
kirugaszkodik. Az egyetemen két féléves
kurzuson vannak nálam a hallgatók, sze-
meszterenként 100-150 ember, de ké-
sőbb velük már nem találkozom, így
nincs számadatom arra, hányan jutnak
el a középfokúnál magasabb szintre – fo-
galmazott Szabó Gábor. 

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A Széchenyi István Egyetem Deák
Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kar,  Alkotmányjogi Tanszék kö-
zépiskolás képzési programot és
vetélkedőt szervezett „Jogod van
hozzá! Emberi jogok képekben”
címmel. Hét középiskolában tar-
tottak a kar oktatói és hallgatói
előadásokat, a diákok pedig ötle-
tes, az emberi jogokat ábrázoló
pályaműveket készítettek, melye-
ket szakmai zsűri értékelt.

A pályaművek elkészítése a „Jogod van
hozzá! Emberi jogok képekben” prog-
ram utolsó állomása volt.

Dr. Székely László alapvető jogok biz-
tosa, a zsűri elnöke szerint jó apropót
adott a rendezvénynek, hogy idén 25
éve, hogy létrejött a New York-i egyez-
mény a gyermekek jogáról. Ehhez ez a

Jogod van hozzá!
rendezvény nagyon fontos adalék. A biz-
tos kifejtette, tavaly készített az UNICEF
magyar bizottsága egy széles körű köz-
vélemény-kutatást, amiből az derült ki,
hogy a gyerekek negyede azt hiszi,
hogy a szülőnek joga van verni, 80 szá-
zalékuk pedig még soha nem találko-
zott a gyermeki jogokkal. Székely László
hangsúlyozta, ezért is fontos, hogy a fia -
talok megismerjék, vannak jogaik.

A műveket neves szakmai zsűri érté-
kelte, a bírák között dr. Rechnitzer Já-
nos egyetemi tanár, műgyűjtő is helyet
foglalt, aki fontosnak tartja a fiatalok vi-
zuális nevelését. A szakember az érté-
kelés előtt azt mondta, fontos a prog-
resszivitás, az izgalmas témamegjelení-
tés. Hangsúlyozta, olyat támogatni, aki-
ben ez a feltörekvő vizualitás, az újítás
benne van.

A rendezvény nem titkolt célja volt a kar
népszerűsítése is. A Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Kar versenyképes jövő-
képpel várja az idei felvételizőket. 
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HIRDETÉS MOBILIS

Tel.:  20/406-0559

Facebook: 

Kölyökcentrum
Gyôr Plaza
(Vasvári P. u. 1/A)

Játszóház
és gyermekfelügyelet

1—7 éveseknek

Születésnapi party
(wii dance, karaoke, hercegnôs,
kalózos, cowboyos)

délelôtt

•  Csiri-biri torna    •  Zenemanó

•  English gym&fun for babies and kids

•  Mûvészpalánta képzô

Részletek és AKCIÓK a honlapon www.vidamkolykok.hu

délután
•   Kreatív kölyökkuckó
•  Tapp-Mancs torna

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Európa harminc országának és huszonhat in-
tézményének együttműködésével indult út-
jára az Európai Bizottság által támogatott
RRI Tools projekt, amelynek célja, hogy elő-
segítse a tudomány és a társadalom kapcso-
latának fejlesztését. Magyarországot a pro-
jektben a győri Mobilis Közhasznú Nonprofit
Kft. képviseli, nemzeti koordinátora pedig a
kft. ügyvezetője, Szilasi Péter Tamás.

A projekt három éven keresztül tart majd, amelyre
az Európai Unió hétmillió eurót biztosít. 

– A projektet január 20-án indítottuk útjára a
résztvevő partnerekkel Brüsszelben – nyilatkozta
Szilasi Péter Tamás. Az Európai Bizottság Hetedik
Keretprogramja által finanszírozott projekt célja,
hogy elősegítse Európában a felelősségteljes kuta-
tást és innovációt, hogy a tudomány az európai tár-
sadalommal harmonikus és hatékony kapcsolat-
ban álljon.

Szilasi Péter Tamás elmondta, a felelősségteljes
kutatás és innováció, amelyet az angol kifejezésből
– Responsible Research and Innovation – RRI-nek
rövidítenek, hat területet ölel fel. A nyilvánosság be-
vonását, a tudományok formális és nem formális

A tudomány és a társadalom kapcsolatának fejlesztése a cél

Uniós projektben vesz részt a Mobilis

oktatását, a nemek közötti egyenlőséget, etikai kér-
déseket, a tudományos eredményekhez való nyilvá-
nos hozzáférést, illetve a kutatás és innováció irá-
nyítását.  A projekt kiemelt figyelmet fordít a politi-
kai döntéshozók bevonására, hogy jelentős hatást
tudjon kifejteni a jövő K+I irányítására. 

A projektben részt vevő huszonhat intézményre
hárul a feladat, hogy a tudomány és társadalom kö-
zötti együttműködés filozófiájának széles körű meg-
ismertetését lehetővé tevő eszköztárat kidolgozza.
A fiatalokat egyebek közt számítógépes játékkal, a
szakmabelieket konferenciákkal, az érdeklődő, de
nem szakértő embereket pedig olyan előadásokkal
igyekeznek majd megszólítani, ami rávilágít arra,
hogy egy társadalom fejlettségéhez és előrejutásá-
hoz elengedhetetlen a kutatás és innováció, s an-
nak megértése, hogy az állam adott esetben az
adófizetők pénzéből miért finanszíroz milliárdokat
kutatásokra.

– Az etikai kérdések között arra keressük majd
a választ, mit szabad, mit nem szabad, mit etikus
kutatni s mivel, például az Európai Unió kiemel-
ten kezeli a nemek közti egyenlőséget, nemcsak
több nő bevonása várható a kutatásokban, ha-
nem több, nőket érintő és érdeklő kutatás is vár-
ható – fogalmazott Szilasi Péter Tamás. Elmond-
ta továbbá, hogy a Mobilis, az általa koordinált
regionális és országos hatáskörű intézmények
bevonásával, kettős feladatot kapott a projekt-
ben. Egyrészt a helyzetfelmérés és jó gyakorlat
gyűjtése során a magyar tapasztalatok feltérké-
pezéséért felel, másrészt pedig a kifejlesztett
eszközöket és módszereket továbbadja majd a
hazai intézményeknek.  
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EGYETEM HIRDETÉS

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: illusztráció

Dr. Mészáros Attila szerkesztésé-
ben megjelent a Duális mérnök-
képzés megvalósítása Magyar-
országon című kötet, amelyben a
legkiválóbb szakemberek gon-
dolatai olvashatók a hazai felső-
oktatás fejlesztésének irányai-
ról. A kötet kiadója az Universi-
tas-Győr Nonprofit Kft. 

A duális képzés fő jellemzője, hogy
kettéválik az elméleti és gyakorlati fel-
készítés – olvasható a könyvben. Az
elméletet a felsőoktatási intézmény-
ben szerzik meg a hallgatók, a gyakor-
latot pedig a termelő vállalatnál, cég-
nél, vállalkozásnál töltik az egyetemis-

Új kötet a duális
mérnökképzésről

ták. A győri Széchenyi István Egyetem
másfél éve vezette be a duális képzést,
elsősorban az Audi Hungaria Motor
Kft. szakember-utánpótlási igényeire
alapozva, azóta azonban az Audin kí-
vül egyre több cég vesz részt a prog-
ramban. A Széchenyi-egyetem mel-
lett a Kecskeméti Főiskolán is megin-
dult a duális képzés, itt a Mercedes-
gyár volt az, amely igényként fogal-
mazta meg a duális képzést.

A tanulmánykötetet szerzőként
jegyzi: dr. Jósvai János,
dr. Kovács Miklós, dr. La-
katos István, dr. Mészá-
ros Attila, dr. Nagy Ta-
más, dr. Nyéki Lajos és
dr. Palkovics László. A
lektor: dr. habil Szretykó
György volt. 

A Széchenyi István
Egyetem a könyvet egy
TÁMOP-projekt kereté-
ben jelentette meg,
amely a Practing tapasz-
talataira épülő duális
mérnökképzést valósítja
meg részben német
nyelven, járműmérnöki
szakon a győri Széche-
nyi István Egyetemen, a
Kecskeméti Főiskola
közreműködésével. 

– A tanulmánykötet
konkrétan bemutatja a
duális képzést, az elmúlt

években megvalósult ez irányú fejleszté-
seket és a további előrelépés érdekében
számos ajánlást tesz – mondta el a kö-
tetről dr. Mészáros Attila szerkesztő, aki
szerint a duális mérnökképzés fejleszté-
se a jelen és a  következő időszak egyik
kiemelt területe az egyetemen.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

TARGONCAVEZETÔKET

Jelentkezni
hétfôtôl péntekig

8–15 óráig
az alábbi

telefonszámon:

96/661-213

Elvárások:
Új típusú jogosítvány esetén:
• 3324 Elektromos vezetô üléses targonca

Régi típusú jogosítvány esetén 5 T alatt:
• 3331 Elektromos szállító targonca
• 3334 Elektromos teleszkópos targonca
• 3335 Elektromos vontató targonca

Juttatások:
• Cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása

Syncreon Hungary Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE
több mûszakos munkarendbe felvételre
keres gyakorlattal rendelkezô

Kara Ákos országgyûlési képviselô és Valiczkó Mihály a KPE-KPSZ Párt
Gyôr-Moson-Sopron megyei elnöke lakossági fórumra szeretettel várja Önt. 

A fórum vendége: dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.

Helyszín: Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola, 9024 Gyôr, Ikva u. 70.

Idôpont: 2014. február 11. (kedd) 18 óra 30 perc

LAKOSSÁGI FÓRUM
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KULTÚRA SZÍNHÁZ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Ebből elég volt, Jockey!” –
hányszor hallottuk ezt péntek
esténként a Dallas legnépsze-
rűbb szereplőjétől, Bobbytól...
Emlékeznek még kellemes ma-
gyar hangjára? Kisgyermekes
szülőknek egy kis segítség: ő
Thomas, a gőzmozdony mesélő-
je is. Valószínűleg fel tudják
idézni Csankó Zoltán barátsá-
gos orgánumát, aki több mint
száz szereplőt szinkronizált
már, s 2009 óta a Győri Nemzeti
Színház színpadán is láthatjuk.

Gyakran látni Csankó Zoltánt a belvá-
rosban egy gurulós bőrönddel, miköz-
ben a színházba vagy a vasútállomásra
igyekszik, folyamatosan ingázik ugyan-
is Győr, Tatabánya, Budapest és Mis-
kolc között. Szerencsére szeret utazni,
s mivel jogosítványa nincs, általában
vonatozik. Az utak minden alkalommal
a szerepek ismétlésével és felkészülés-
sel telnek, talán már az összes kalauz
sejti az ország északi vasútvonalán, ha
félhangosan mormol valamit, este elő-
adása lesz. Az ötvenkét éves színész azt
mondja, ahogy idősödik az em-
ber, egyre nő a veszélyérzete,
tudja, milyen hibákat követhet
el, ezért a stressz a művész
folytonos útitársa. A papír per-
sze „már nem remeg a kezé-
ben”, mint pályája elején, ami-
kor még csak egy-egy monda-
tot szinkronizált.

Nincs színészportré a kérdés nélkül,
ami a pálya iránti vonzalom fellángolá-
sát firtatja, ám Csankó Zoltán ezt hosz-
szas válasz helyett elintézi azzal, az iro-
dalom érdekelte, s a környezet unszolá-
sának eleget téve jelentkezett a Színház-
és Filmművészeti Főiskolára, de nem
sokon múlt, hogy inkább középiskolai
tanár legyen. A diploma megszerzése
után aztán sorra kapta a kisebb-na-
gyobb szinkronszerepeket is, de az igazi
tanulási lehetőséget a szakmában a
Dallas hozta. Pedig az elején nem gon-
dolták, hogy ekkora sikert hoz Magyar-
országon a sorozat. „Mikor megláttam
az elavult filmkockákat meg a trapéz-
nadrágokat, mondtam, ez bukás lesz.
Ám ahogy telt az idő, s egyre közelebb
került hozzánk korban a sorozat, meg-
szerettem, ahogy a nézők is, a Dallas
péntek este már úgy hozzá tartozott az
emberek életéhez, mint a hétvégi rán-

Bobby Ewing
a győri vonaton

tott hús illata.” Mikor Bobby a híres
„álom évadból” kimaradt, Csankó Zol-
tán tudta, hogy visszatér majd a nézők
kedvence, de mint mondja, számukra is
voltak meglepetések. „Például ma is
előttem van, amikor Pamela autója fel-
robbant. Akkor, munka közben derült ki,
hogy az volt az utolsó napja. A szinkron-
hangja, Simorjay Emese el is sírta ma-
gát, egyáltalán nem volt erre felkészül-
ve” – meséli, s hozzáteszi, ekkoriban
még nem volt digitális technika, ezért a
színészek gyakran együtt dolgoztak, jó
esetben két részt vettek fel egy hét alatt.
Ma egy mozi főszereplőjét egy nap alatt
szinkronizálja. Ilyenkor általában reggel-
től estig a mikrofon előtt áll, ebédelni
sem tud, az csak kizökkentené. „Vannak
olyan színészek, akik előadásszünetben
megesznek egy mákos tésztát, nekem
eszembe nem jutna” – nevet, majd arról
is beszél, megható volt a Dallas újrain-
dításakor a szereplőket tizenhét év után
együtt látni.

Az emblematikus szerepet több
mint száz szinkronizálás követte, iga-
zán emlékezetes például A király be-
szédében nyújtott teljesítménye, az
alakításáért Oscar-díjat kapott Co-
lin Firth-t szinkronizálta zseniálisan:
a dadogó király minden egyes mon-

datát külön-külön megalkotta. „Co-
lin Firth emelt a hangszínén, nekem
is mennem kellett utána, hogy hite-
les legyen” – avat be, s hozzáfűzi,
ma már könnyebb a szinkronszíné-
szek dolga, fejhallgatón hallják az
eredeti szöveget, de régebben táto-
gó emberekre szinkronizáltak. Ter-
mészetesen nem elég a kellemes
hang, a színészi véna is feltétel. Lé-
teznek szinkroniskolák, de szerinte a
tehetséget nem lehet tanítani. „Ez a
munka nem arról szól, hogy időben
kell elkezdeni és befejezni a monda-
tot, ha az ember csak ezzel foglalko-
zik, beleesik a szakadékba. Minden
mozdulatra figyelni kell, különben le-
lógunk a szereplőről”. Azt mondja, a
kereskedelmi csatornák megjelené-
sével a szakma felhígult, ennek kö-
vetkeztében gyakran találkozhat a
néző silány minőséggel.

Csankó Zoltán rengeteg dokumen-
tumfilm narrátora is, és kellemes
hangjáért a gyerekek is rajonganak,
például ő az imádott Thomas, a gőz-
mozdony mesélője. A sorozat elején
még nem animálták a mozdonyok
száját, így megszemélyesítette az el-
lenőrt, a dízelmozdonyokat meg a kis
füstös vonatokat ugyancsak, úgy me-
sélt, ahogy a fiának annak idején. A
szülők kérnek is tőle hanganyagokat
különböző alkalmakra, például szüle-
tésnapi üdvözletet Sodor szigetéről.
Ám nem mindenki ismeri fel: „egyszer
újságot olvastam egy kerthelyiség-
ben, amikor egy apuka odahozta hoz-
zám a kisfiát, aki nagy rajongója a so-
rozatnak. Bemutatkoztam neki, pró-
báltam a Csankó Zoltánba belecsem-
pészni Thomast”. A kisfiú nézte, néze-
gette az akkor még szakállas színészt,
s csak annyit mondott: nem ő az.

Csankó Zoltán ragyog, miközben a
rajzfilmes munkáiról mesél, többek kö-
zött ő a Túl a sövényen teknősének a
hangja, a Hupikék törpikék moziváltoza-
tának Hókuszpókja, de alakított már go-
nosz papagájt is a Rióban. „Ezt látta?
Nem baj, ha nem, kinek van ennyi ideje?
Nekem szerencsém van, én munka köz-
ben is mozizhatok időnként” – moso-
lyog és hangsúlyozza, a színházat is leg-
alább ennyire szereti, viszont a filmezés
nem véletlenül kerüli el. Ahogy az sem
véletlen, hogy soha nem láthattuk őt so-
rozatokban vagy főzős műsorokban, pe-
dig hívták már szappanoperákba is, de

amíg megteheti, nem vesz részt abban,
amit nem szeret nézni.

A színész 2009-ben szerződött
Győrbe, amit élete egyik legjobb dönté-
sének tart. „Nagyon megszerettem a
várost, és úgy érzem, engem is egyre
jobban kedvelnek, ezt igyekszem meg-
hálálni.” Ami bántja, hogy a vidéki szín-
házaknak sokkal inkább küzdeniük kell
a szakma figyelméért, mint a fővárosi te-
átrumoknak, a komoly kritikákat példá-
ul nagyon hiányolja. „A színész lelkének
kell, hogy néha visszaigazolva lássa,
hogy fontos, értékes, amit csinál. Mert
egy színdarab rengeteg munkával jár:
felkészülés, aztán hat hét próba, sok
stressz, vívódás, sírások, kiabálások so-
ra, míg megszületik a csoda a színpa-
don.” Csankó Zoltán mindig az adott ka-
rakterével él, utánaolvas, jegyzetel. Ma
már azt is tudja, a nagy fájdalmak, örö-
mök gazdagítják a színészt. Jelenleg
Győrben az Illatszertárban és a Csiniba-
bában láthatjuk, utóbbiban táncol és
azt is elénekli, hogy „fogj egy sétapálcát,
és légy vidám!”, de nosztalgiázik is Si-
mon bácsiként a Különös éjszakáról, mi-
kor „fények úsztak a Dunán”.

Mostanában a vonaton az Úri muri
márciusi bemutatójára készül, újraolvas-
sa a regényt, közben jegyzetel, illetve
megvette Móricz Zsigmond naplóit.
„Szeretek a vonaton olvasgatni, s szere-
tek megérkezni is, bár otthon, Budapes-
ten nagyon kevés időt töltök. Csak a cso-
magolás és a pakolás, az visel meg.
Meg ha leesik a vállfa” – mosolyog. 

Kellemes hangjáért
a gyerekek is
rajonganak
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POPZENE HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A Győr+ szerkesztőségében járt
Vastag Csaba: a népszerű énekes
tavaly decemberben megjelent,
Conecto című albumának fáklyá-
ját viszi körbe az országban, me-
lyet márciusban, egy nagyszabá-
sú koncerten mutat be.

Látszik, hogy nagyon fáradt
vagy, de gondolom ez nem csak
intenzívebb, hanem izgalma-
sabb időszak is számodra...

Körülbelül tíz éve járjuk az országot,
most a Conecto fáklyáját viszem körbe,
a márciusi nagykoncertem üzenetét
szeretném mindenkihez eljuttatni. Igaz,

hogy voltam Győrben az elmúlt hónap-
ban és jövök máskor is koncertezni, de
a Syma-csarnokban egy egészen más,
egyedi élményt nyújtunk: több mint két-
órás, látványelemekkel és különleges
vendégekkel megtűzdelt koncert-show-
ra várunk mindenkit. Ilyen show-t még
soha nem láthattak Magyarországon!
Ráadásul az utazást is megoldjuk, buszt
indítunk, hogy segítsük az érdeklődők
koncertre jutását, és természetesen ha-
za is hozzuk őket.

A rajongóid sokat vártak a le-
mezedre. Mit fejez ki a Conecto,
azaz „összekapcsolódás”?

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromkosmetic.hu

Menü
Paprikakrémleves gyömbérhabbal és garnéla nyárssal

vagy
Marhapofa tökmagbundában waldorf

salátával fahéjas narancsraguval 

Aszalt paradicsomos szűzpecsenyetekercs
és füstölt libamájjal töltött csirkemell fenyőmagos,

mézes fügeraguval, szerecsendiós burgonyapürével,
áfonyás tésztabatyuval

Kardamomos csokoládékrém, cseresznyeraguval
és creme brulée-vel

A menü ára 3850 Ft/fő

www.carmenetterem.hu

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

VALENTIN-NAP
Kóstoljátok meg együtt

a Carmen Étterem vágykeltő ízeit
február 14 és 15-én!

„Egy irányba haladunk!”
A lemez külleme retrós világot idéz,

ám a zenék között kimondottan modern
hangzású dalokat is hallhatunk. Ez egy
érdekes fúzió, a régi, klasszikusoktól
kezdve a mai kor kimondottan elektroni-
kus zenéin keresztül egészen az örök ér-
vényű rockig mindenféle stílusirányzatot
igyekeztünk megmutatni. Tehát a Co-
necto egy színes, széles palettán mozgó
lemez lett. A dalok csapatmunka ered-
ményei, de vannak olyanok is, amiket
csak én írtam. Törekedtünk rá, hogy
mind a 16 dal más értéket, gyöngysze-
met mutasson. Több barátommal dol-
goztam együtt ezen a műalkotáson
azért, hogy többfajta vélemény forrjon,
„conectálódjon” össze egy gondolattá,
közös iránnyá. Ám a cím nem csak ránk
utal, hanem a közönség minden egyes

tagjára. Azért latin szót választottunk,
mert az örök nyelv, többé már nem vál-
tozik. Örök az üzenete is: egy irányba ha-
ladunk, megpróbálunk összekapcsolód-
ni a másikkal, egymás kezét megfogva,
segítve úgy haladni, hogy igyekezzünk
többre jutni és előre menni.

Tehát hiszel a közösség ere-
jében?

Mindent együtt, a közönséggel ho-
zunk létre. Bár a Facebook és az internet
térhódításának egy időben próbáltam
ellenállni, de már használom, mert na-
gyon jó, hogy mindenkivel személyes
kapcsolatot alakíthatok ki. Alapvetően

mindent a közönségnek köszönhetünk,
amit elértünk. Ez egy közös munka, és
mindenki ugyanolyan fontos része en-
nek a láncnak, építménynek, csak min-
denki mást rak bele.

A szórakoztatás mellett mit
tartasz fontosnak, mit szeretnél
a zenéddel képviselni?

Mindegyik dalt úgy alkottuk meg,
hogy ezek nem csak egymás után hányt
szavak, hanem fontos értelmük van és
olyan üzenetük, amik nekem fontosak.
Például a Törékeny világom című dallal
az ember felelősségére szeretnék rámu-
tatni. Én hiszek abban, hogy egy fecske
is csinálhat nyarat. Szoktam is mondani,
ha azt gondolod, hogy mindenki hülye,
csak te vagy helikopter, akkor igazad
van, és szállj fel. Ha többen megpróbá-
lunk odafigyelni a jövőnk jobbítására, ak-
kor hosszú távon tudunk segíteni.

Ez lesz az első nagykoncer-
ted, amikor több ezer ember
előtt állsz a színpadra. Izgulsz?

Sok dologra kell odafigyelni, az előbb
említett technikai háttéren kívül például
a vendégekkel is próbálunk, a háttér-
munka sokkal több, mint a tanulás, ám
most arra várok, hogy a zenekar végre el-
sajátítsa a dalokat, ami nem kis feladat.
Hogy jól megszólaljon, ahhoz nagyon so-
kat kell dolgoznunk. Az elmúlt jó pár év-
ben rengeteg értékes baráti kapcsolatot
alakítottam ki, többen fellépnek majd a
koncerten, de legyen meglepetés, hogy
kik. Az nyilván nem titok, hogy az öcsém,
Tomika is ott lesz, illetve többen a leme-
zen dolgozó barátaim közül, valamint azt
is elárulhatom, az X-Faktorból megis-
mert zenekar, a ByTheWay is fellép.

A barátságokról jut eszembe,
műsorbeli mentorod, Nagy Feró
járt nemrég Győrben, és nagyon
dicsért téged.

Ez nagyon jólesik, a műsor közben
is kijöttünk egymással, de a vége után
barátok lettünk, s ez a kapcsolat azóta
is töretlen.

Négy éve, hogy megnyerted az
X-Faktort. Azóta egyike vagy a leg-
népszerűbb egykori versenyzők-
nek. Minek tudod be ezt a sikert?
Mi az, ami benned plusz lehet?

Egyszerűbb lenne, ha ezt nem én
mondanám meg. Az biztos, hogy egy-
ben nem ismerek tréfát, az pedig a
munka. Az X-Faktor után láttam, hogy
nagyon sokan sztárnak gondolták ma-
gukat, ők nem jó úton jártak. A műsor
után még többet kell dolgozni, sokkal
jobban oda kell figyelni. Azért is, hogy
a nézők, akik támogattak minket,
büszkék lehessenek ránk, azt mond-
hassák, igazuk volt, hogy mellettünk
tették le a voksukat.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

KULTURÁLIS kínáló

Az ESTI EGYENLEG zenekar Bálint-na-
pon (február 14-én) tartja következő kon-
certjét a Kultúrpincében (Komédiás étte-
rem pincehelyiség). A jó hangulatú, félig
élőzenés koncertre a  részvételi szándékot
e-mailben (dr.darnoi@t-online.hu), vagy a
20/9278-678-as számon kell jelezni!

Benkó Dixieland Band-koncertet szer-
vez a Széchenyi István Egyetem az intéz-
mény hangversenytermében (Zsinagóga)
február 17-én. A „New-Orleanstól Chicagó-
ig – a lüktető XX. század” című koncert 19
órakor kezdődik. A belépés díjtalan.

VASÚTMODELLEZŐ terepasztalokat
és hajómodelleket mutatnak be február
8-án 10 és 16 óra között Győr-Ménfő-
csanakon, a Bezerédj-kastélyban. Lesz
csere-bere, börze, vásárlási lehetőség is.
A szervezők várják a régi és új érdeklődő-
ket. A belépés díjtalan.

DOLHAI ATTILA
Valentin-napi kon-
certje február 15-
én lesz a Richter Te-
remben, Vendég
Vágó Bernadett.

HÁZASSÁG HETE programsorozatba bekapcsolódott a Győr-
Szabadhegyi Református Egyházközség és a LISZI is. A Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségében február
11. 17 órakor Bonyhárd Eszter Coach & Mediátor & Lelki tréner
beszél a párkapcsolati kommunikációról, február 12-én 17 órakor
Gelsei Bernadett, párkapcsolati megoldásközpontú tanácsadó
„Az ÖT szeretet nyelv és az ÖT bocsánatkérő nyelv” címmel tart
előadást. Február 13-án 17 órakor pedig Nyáry Krisztián író mutatja
be „Így szerettek ők 2.” irodalmi szerelmeskönyvét. Az előadások látogatása ingyenes.

FERGETEGES - A királynő, a gróf és a cigány-
lány, történet a beteljesületlen vágyakozásról és
szenvedélyről. Az ExperiDance Production és a
100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak közös pro-
dukciója február 9-én 19 órakor az egyetemi
csarnokban. Jegyvásárlás: Győr+ Pavilon, Tour -
inform, IBUSZ Utazási Iroda, Líra Koncert és Ze-
neműbolt, Party Zoo Jegyiroda, Alexandra
Könyváruház és experidance.hu. 

A DINO SZÍNPAD tagjai Dani Brigitta és
Zsugonits Tamás ezúttal is súlyos csapásokat
fognak mérni a rekeszizmokra! A február 16-
án 18 órakor kezdődő Ablakzsiráf-abszurd
humor előadás nem gyerekeknek szól! Hely-
szín: Kozi Drink Bár. Belépés díjtalan!

A MAGYAROK NYILAI
CÍMMEL tart előadást
Horváth Gábor hadtörté-
nész, technikus február
11-én 17:30-tól Győr-
Ménfőcsanakon, a Beze-
rédj-kastélyban. Már Ár-
pád harcosainak Kárpát-
medencébe való bevonu-
lását megelőzően megta-
pasztalták, hogy új hata-
lom van születőben hatá -
raiktól keletre, mellyel szá-
molni kell. Őseink a lovas -
íjász harcmodort tökélete-
sen alkalmazták, de lehet,
hogy ennél is többet tud-
tak? A belépés díjtalan! 

PEREDI Adri rajz-
kiállítás megnyitója
lesz a Kozi Drink
Bárban, február 10-
én 17 órakor.

A IV. ART/TÁRLAT
megnyitójának hely-
színe technikai okok
miatt módosult. Új
helyszín: Eszterházy-
palota, Király u. 17.
Időpont: 02. 07-én,
pénteken 17 órakor

ALGERNON-EF-
FEKTUS – Kísérleti
patkánynevelde 70
percben, avagy egy
orvosi látlelet balladá-
ja. Daniel Keyes: Vi-
rágot Algernonnak cí-
mű regénye alapján
írt előadást február
10-én 19 órakor mu-
tatják be a Kozi Drink
Bárban.

CSIZMADIA ISTVÁN festőművész
60 Év Kép című kiállítása nyílik február
12-én 18 órakor a Széchenyi István
Egyetem, Széchenyi Galériában. A meg-
nyitón közreműködik: St. Martin előadó-
művész, Ungvári István színművész.

AZ OROSZ–MAGYAR EGYESÜLET
ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYE-
TEM meghívására ad koncertet Ludmil-
la Stetinova hegedűművésznő, Filipp
Szubbotyin zongoraművész a Széchenyi
István Egyetem Hangversenytermében
február 8-án 15 órakor. Belépés díjtalan. 

VALENTIN-NAPI keresgélős ver -
senyt szervez február 14-én 12 és
15 óra között a Ménfőcsanaki Fiók-
könyvtár. Várnak minden kalandra
vágyó kíváncsi kalandort, elsősor-
ban gyerekeket. 

SOHA NEM LÁTOTT műtárgyakat mutatnak be a pannonhalmi Apátsági
Major Látogatóközpont állandó kiállításában. A „Rejtett kincsek a Pannonhal-
mi Főapátság gyűjteményéből” című tárlat keretében különleges festménye-
ket, ötvösműveket, textíliákat, házi oltárokat mutatnak be. A kőtárban a mo-
nostor építésének a faragott kőemlékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. 

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 9., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok - 

Ábrahám Béla
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Ízőrzők: Szentgál
08:00 Híradó
08:05 Időjárás-jelentés
08:10 Téli Olimpia – Szocsi
10:05 Hét Szentség
10:20 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Evangélikus magazin
12:30 Baptista ifjúsági műsor
12:45 A világörökség kincsei 
13:05 Hétköznapi kifutó 
13:35 Téli Olimpia – Szocsi
15:05 Sárkányok háborúja 
16:55 Ákos: Karcolatok 20 
17:55 A Lényeg
18:30 Téli Olimpia – Szocsi
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Casanova 
22:20 Ismerős játékok 
23:55 The Artist – A némafilmes 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:45 Gossip girl – A pletykafészek 
05:30 Eastwicki boszorkák 
06:15 Top Shop
06:40 Kölyökklub
09:25 Max Steel 
09:50 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop
11:25 Kalandor 
11:50 Havazin
12:20 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:00 Glee – Sztárok leszünk! 
14:05 Fiú a Marsról 
16:15 Szuperzsaru 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Salt ügynök 

21:45 Vesztesek bosszúja 
23:45 Portré 
00:25 Sarah Cain megmentése 
02:20 Cobra 11 
03:10 Gálvölgyi-show 

04:15 Vers éjfélkor 
04:25 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján
06:50 Tv2 matiné
10:05 Astro-Világ
11:10 Stílusvadász 
11:40 Stahl konyhája 
12:10 Több mint TestŐr 
12:40 Édes élet 
13:45 Édes élet 
14:50 Édes élet 
16:00 Családi titkok 
17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 A Nagy Duett 

22:45 Halálosabb iramban 
00:50 Ray 
03:30 Psych – Dilis detektívek 

05:50 Virágzó Magyarország
06:15 Isten kezében 
06:40 Világ-nézet – 

Ábrahám gyermekei
07:45 Gazdakör 
08:10 A nap vendége
08:20 Nemzeti Nagyvizit
08:45 Rome Reports
09:10 Törzsasztal 
10:05 Nyelvőrző
10:35 Lyukasóra
11:00 Önkéntesek
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Ízőrzők: Sárszentlőrinc 
12:45 Tavaszi zápor 
13:50 Hazajáró
14:20 Szerelmes földrajz 
14:50 Hogy volt!?
15:50 Két félidő a pokolban 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Életképek 
19:10 Önök kérték!
20:05 Különös házasság 
21:35 Vihar 
23:15 Dunasport
23:35 Heti Hírmondó
00:00 Klubszoba

FEBRUÁR 8., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Kerékpártúra
10:30 Téli Olimpia – Szocsi
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:25 Két duci hölgy
14:00 A világ madárszemmel 
14:55 Téli Olimpia – Szocsi
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A Dal – 0208
22:30 Kiképzőtábor 
00:10 Millennium II – 

A lány, aki a tűzzel játszik 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:45 Gossip girl – A pletykafészek 
05:35 Eastwicki boszorkák 
06:15 Top Shop
06:50 Kölyökklub
09:10 Max Steel 
09:35 Mint a mesében 
10:25 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:45 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:20 Házon kívül 
11:50 a'la CAR 
12:25 4ütem  (2013) 
13:05 Kőgazdagok 
14:05 Jóbarátok 
14:35 Észak és Dél 
16:30 Tökéletes célpont 
17:35 A nagy svindli 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 A Gyűrűk Ura: 

A király visszatér 
23:30 Kútfejek 
01:35 Elátkozott sors 
03:20 Gálvölgyi-show 

04:00 Édes élet 
04:55 Babavilág 
05:20 Super Car 
05:45 Vers éjfélkor 
05:55 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Tv2 matiné
10:05 Astro-Világ
11:10 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:40 Állatőrség 
12:10 Babavilág 
12:40 13-as raktár 
13:40 Édes élet 
14:50 Édes élet 
16:00 Családi titkok 
16:55 Irigy Hónaljmirigy 
18:00 Tények
19:00 Magánnyomozók 
20:00 Tök állat 
21:45 Cápa 3. 
23:50 Prérifarkas Blues 
01:50 Luxusdoki 
02:40 Xena 
03:30 Monk – Flúgos nyomozó 

05:55 És még egymillió lépés 
06:40 Öt kontinens 
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul
09:05 Nóvum
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu 
10:30 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak... 
11:30 Kapásjelző
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:15 Csodabogár
12:40 Ízőrzők: Zengővárkony
13:15 Robbie, a fóka 
14:05 Éjjel-nappal jazz 
15:30 Önök kérték!
16:25 A múmia közbeszól 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Életképek 
19:10 Fölszállott a páva
19:55 Futótűz 
20:40 Hogy volt!? 
21:35 Fekete tulipán 
23:25 Dunasport
23:40 Petrovics Emil: C'est la guerre
00:50 Világ-nézet

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 TV shop
17:30 Konkrét (ism.)
17:40 Kitekintő (ism.)
18:10 Ráta (ism.)
18:35 Arrabona Évszázadai (ism.)
18:50 Konkrét (ism.)
19:05 Vény nélkül  (ism.)
19:30 Győr+ Sport (ism.)
20:30 Konkrét (ism.)
20:40 Kitekintő (ism.)
21:10 Ráta (ism.)
21:35 Arrabona Évszázadai (ism.)
21:50 Konkrét (ism.)
22:05 Vény nélkül  (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Kitekintő (ism.)
09:40 Ráta (ism.)
10:05 Arrabona Évszázadai (ism.)
10:20 Konkrét (ism.)
10:35 Vény nélkül  (ism.)
11:00 Győr+ Sport (ism.)
12:00 TV shop
16:10 ETO-SZESE – Mezőkövesd 

NBI-es férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés 

17:30 Credo  (ism.)
18:00 KultÓra (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Épí-tech (ism.)
19:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:00 KultÓra (ism.)
22:00 Konkrét (ism.)
22:15 Épí-tech (ism.)
22:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
00:00 Műsorzárás

GYŐR+ TV

DUNA Televízió, február 8., szombat 21:35

Fekete tulipán
Francia–olasz–spanyol kalandfilm  

A cinikus Guillaume gróf kettős életet
él, amelynek sötét oldalát kalandorko-
dás és rablás tölti ki. Midőn sebesülé-
sét leleplezné, felhozatja vidékről öcs-
csét, hogy a gyógyulás idejére a világ
előtt helyettesítse. Julien boldogan
vállalja a szerepet, mert azt hiszi, báty-
ja is osztozik az ő eszméiben és az igaz-
ságért harcol. Keserves csalódás éri,
mikor kiderül, hogy az csak a saját él-
vezeteire gondol.

TV2, február 8., szombat 20:00
Tök állat
Amerikai vígjáték  

A helyi rendőrőrsön írnok-
ként dolgozó, kétbalkezes
Marvin nyomozó szeretne
lenni. Egy éjjel kis híján az
életével fizet. Megmentőjé-
nek, a bogaras dr. Wildernek szerencséjére sikerül feltörnie
a genetikai kódját, és kis házi laboratóriumában különféle
állatok szerveit ültetve, megmenti Marvint. Amikor az állati
rendőr visszatér az őrsre, újonnan dagadó izmait és kiváló
szaglását egy új energiaitalnak tulajdonítja. 

RTL Klub, február 9., vasárnap 20:00

Salt ügynök
Amerikai akciófilm  

Evelyn Salt a Központi Hírszerző
Iroda titkos ügynöke. A nyugal-
masnak eddig sem nevezhető
élete fenekestől felfordul, amikor
egy orosz disszidens azt állítja ró-
la, hogy a KGB alvó ügynöke, akit
nem akármilyen feladat miatt „élesítettek": az Egyesült Ál-
lamokba látogató orosz elnököt kell megölnie. A CIA persze
semmit nem bíz a véletlenre, el akarja kapni, ám Salt
ügynök menekülésre fogja a dolgot. Ez az egyetlen módja
ugyanis annak, hogy bizonyítsa az ártatlanságát. 
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07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 VoltTimer (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 VoltTimer (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 TV shop
17:25 Rába ETO FC – Haladás 

NB I-es bajnoki futsalmérkőzés 
18:05 Híradó előzetes I.
18:10 Rába ETO FC – Haladás 

NB I-es bajnoki futsalmérkőzés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Ráta
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül   (ism.)
22:00 Ráta (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 12., SZERDA
M1
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Időjárás-jelentés
08:10 Téli Olimpia – Szocsi
10:05 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 Útravaló
13:50 Gasztroangyal 
14:45 Jövő-időben
14:55 Téli Olimpia – Szocsi
16:40 Híradó+
16:50 Téli Olimpia – Szocsi
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
21:10 On The Spot: 

Diktátorok gyermekei 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban
23:05 Summa
23:35 KorTárs 
00:05 Őshüllők bolygója 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:55 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 
21:10 Barátok közt 
21:50 Szulejmán 
23:15 Házon kívül 
23:50 Így készült 
00:20 Reflektor 
00:40 Árnykép 
02:20 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

04:25 Családi titkok 
05:15 Édes élet 
06:15 Vers éjfélkor 
06:20 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 A kaptár 3. – Teljes pusztulás 
00:35 Tények Este
01:10 Aktív 
01:35 A médium 
02:30 Walker, a Texas-i kopó 
03:20 Eva Luna 

FEBRUÁR 11., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:05 Ízőrzők: Herencsény 
09:40 Család-barát
11:00 Téli Olimpia – Szocsi
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Téli Olimpia – Szocsi
14:30 Srpski Ekran
15:00 Unser Bildschirm
15:30 Téli Olimpia – Szocsi
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 
21:20 Van képünk hozzá 
22:15 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban
23:15 A rajzoló 
00:15 Kém a jégen – Hogy filmezzünk

jegesmedvét 
01:05 A fagy birodalma 
01:55 Everwood 
02:42 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 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
12:55 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 
21:10 Barátok közt 
21:50 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
22:50 Döglött akták 
23:55 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:30 Reflektor 
00:45 A főnök 
01:45 A Grace klinika 
02:30 A szív útjai 
03:15 Gálvölgyi-show 

04:00 Aktív 
04:20 Családi titkok 
05:10 Édes élet 
06:15 Vers éjfélkor 
06:20 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 NCIS 
23:40 Zsaruvér 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 A Szent Lőrinc folyó lazacai 
03:40 Eva Luna 

05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Camino
08:00 Könyvajánló
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 
19:35 A hegyi doktor 
20:25 A névtelen vár 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Félix és Lola 
23:35 Kultikon 
23:50 Könyvajánló
23:55 Vers
00:05 Himnusz
00:10 Hírek
00:15 Makám-koncert

FEBRUÁR 10., HÉTFŐ
M1
05:50 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Időjárás-jelentés
08:10 Téli Olimpia – Szocsi 
10:05 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Téli Olimpia – Szocsi 
13:50 Roma Magazin
14:20 Domovina
14:50 Jövő-időben
15:00 Téli Olimpia – Szocsi 
16:40 Híradó+
16:50 Téli Olimpia – Szocsi 
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 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban
23:20 Aranymetszés
00:15 Kém a jégen – Hogy filmezzünk

jegesmedvét 
01:05 A fagy birodalma 
01:55 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 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
12:55 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 
21:10 Barátok közt 
21:50 Castle 
22:50 CSI: A helyszínelők 
23:50 Mr. és Mrs. Bloom 
00:50 Reflektor 
01:10 Kémpárbaj 
02:05 A szív útjai 
03:05 A szív útjai 

04:00 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi Titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 NCIS 
23:40 Elit egység 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 NCIS 
02:30 Walker, a Texas-i kopó 
03:15 Eva Luna 

07:35 Camino
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Hagyaték 
09:05 Közbeszéd 
09:35 Élő egyház 
10:00 Isten kezében
10:30 Rome Reports 
10:55 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:25 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 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:25 Az öt zsaru 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:25 Dokureflex
21:26 Friss és máris a szemétben 
22:45 Kultikon 
23:05 Könyvajánló
23:10 Sportaréna
23:40 Fölszállott a páva

08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Rába ETO FC – Haladás NB I-es

bajnoki futsalmérkőzés (ism.)
12:20 TV shop
17:25 ETO-SZESE – Juniorválogatott 

NB I-es férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés

18:10 ETO-SZESE – Juniorválogatott 
NB I-es férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 VoltTimer (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

07:00 KultÓra (ism.)
08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Épí-tech (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
10:00 ETO-SZESE – Mezőkövesd

NBI-es férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés (ism.)

11:20 TV shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 VoltTimer
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Camino
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 A nap vendége
09:45 A hegyi doktor 
10:35 A névtelen vár 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:30 Kívánságkosár
14:25 Vers
14:35 A világörökség kincsei
14:55 Városrajzolatok – Budapest 
15:20 William és Kate –

Mesebeli románc
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 A hegyi doktor 
20:25 Megtörtént bűnügyek 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Téli Olimpia – Szocsi
23:30 Kultikon 



2014. február 7.   / + / 17

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:05 Ízőrzők: Kisnána 
09:40 Család-barát
11:00 Téli Olimpia – Szocsi 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:15 Időjárás-jelentés
12:20 Téli Olimpia – Szocsi
13:30 Slovenski Utrinki
14:00 Kvartett
14:30 Kerékpártúra
15:05 Téli Olimpia – Szocsi
16:40 Híradó+
16:50 Téli Olimpia - Szocsi
17:15 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
22:35 Sporthírek
22:40 Verssor az utcazajban
22:45 A rejtélyes XX. század 
23:15 Történetek a nagyvilágból 
23:45 Őshüllők bolygója 
00:40 A fagy birodalma 
01:30 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 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
12:55 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 
21:10 Barátok közt 
21:50 Elárulva 
23:45 Reflektor 
00:05 Dollhouse – A felejtés ára 
01:05 Mélyvízben 
02:05 a'la CAR 
02:35 A szív útjai 
03:20 A szív útjai 

04:05 Aktív 
04:25 Családi titkok 
05:15 Édes élet 
06:15 Vers éjfélkor 
06:20 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Walker, a Texas-i kopó 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 Grimm 
23:40 Célkeresztben 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Grimm 
02:25 Célkeresztben 
03:15 Eva Luna 

06:30 Híradó
06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Camino
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Virágzó Magyarország
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
14:25 Téli Olimpia - Szocsi
16:10 Magyar elsők
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 
20:25 Özvegy és leánya
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Téli Olimpia – Szocsi
23:20 Kultikon 
23:35 Könyvajánló
23:45 Moszkva tér 
01:15 MüpArt classic
02:55 Vers
03:00 Himnusz

07:45 VoltTimer (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 VoltTimer
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.)
10:45 ETO-SZESE – Junior-válogatott

NB I-es férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés (ism.)

12:05 TV shop
17:25 Győri Audi ETO KC–Érd NB I-es

női kézilabda bajnoki mérkőzés
18:10 Győri Audi ETO KC–Érd NB I-es

női kézilabda bajnoki mérkőzés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 Zooo+ (ism.)
20:30 Széchenyi híradó (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Zooo+ (ism.)
22:30 Széchenyi híradó (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 14., PÉNTEK
M1
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Időjárás-jelentés
08:10 Téli Olimpia – Szocsi
09:35 Aranymetszés
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Téli Olimpia – Szocsi
14:05 P'amende
14:35 Esély
15:05 Történetek a nagyvilágból 
15:35 Jövő-időben
15:45 Téli Olimpia – Szocsi
16:40 Híradó+
16:50 Téli Olimpia – Szocsi
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Az Adlon hotel 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban
23:05 Orvlövészek célkeresztben 
00:40 Őshüllők bolygója 
01:30 A fagy birodalma 
02:20 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:30 Top Shop
06:00 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
12:55 Kalandor
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:10 Csók és csata 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 A zöld íjász 
22:50 Gyilkos elmék 
23:50 Odaát 
00:55 Reflektor 
01:10 Kalandor 
01:45 Az egység 
02:40 4ütem 
03:10 A szív útjai 

04:00 Aktív 
04:20 Családi titkok 
05:10 Édes élet 
06:15 Vers éjfélkor 
06:20 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Walker, a Texas-i kopó 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az élet show-ja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 Fogadom 
00:45 Tények Este
01:20 Aktív 
01:45 Szellemdoktor 
02:35 Walker, a Texas-i kopó 
03:20 Eva Luna 

07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül 
10:00 Zooo+ (ism.)
10:30 Széchenyi híradó (ism.)
11:00 Győri Audi ETO KC – Érd NB I-es

női kézilabda bajnoki 
mérkőzés (ism.)

12:20 TV shop
17:25 Rába ETO FC–Újszegedi TC

futsal Magyar Kupa mérkőzés
18:05 Híradó előzetes I.
18:10 Rába ETO FC–Újszegedi TC 

futsal Magyar Kupa mérkőzés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Találkozás Bodrogi Gyulával
20:45 VoltTimer (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Programajánló (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Találkozás Bodrogi Gyulával (ism.)
22:45 VoltTimer (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV
07:30 Híradó
07:35 Camino 
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:35 Szerelmes földrajz
10:05 Partiumi barangoló
10:15 A hegyi doktor 
11:05 Özvegy és leánya
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Téli Olimpia – Szocsi 
16:10 Magyar elsők
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 
20:25 Hölgyek öröme 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Téli Olimpia – Szocsi
23:20 Kultikon 
23:40 Könyvajánló
23:45 A hegyek lánya 
01:05 Elégia Huszárik Zoltánról

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

3.000 Ft
/kezelés

EGÉSZSÉGBEN
SZÉP AZ ÉLET!

Valentin nap alkalmából
a Sensolite Gyógycentrum

is kedveskedik Vendégeinek!
Ha február 7 és 21 között

vásárol 1 kezelést,
akkor plusz 1 kezelést

ajándékba adunk!
Vegyen több alkalmat

és ajándékozza meg párját,
gyermekeit, családtagjait,

szüleit, nagyszüleit, 
barátait is

a szeretet jeléül.

Egészségpénztári
és Szép-kártya
elfogadóhely!
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HIRDETÉS TURIZMUS

szerző: p. zs.

Megjelent a hazai idegenforga-
lom ötven legbefolyásosabb
személyét bemutató kiadvány,
amelyben Borkai Zsolt polgár-
mester nevét is megtaláljuk.

A Turizmus Kft. egy kiadványba gyűj-
tötte azt az ötven személyt, akik a
legnagyobb hatást gyakorolják a ha-
zai turizmusra. A szállodaláncok és
légitársaságok vezetői mellett olyan
személyiségek is szerepelnek a kiad-
ványban, mint Andy Vajna, akit a film-
turizmus katalizátoraként említenek,
Horváth Tihamér, akinek nevéhez fű-
ződik a Szép-kártya ötlete, de a lis-
tán Borkai Zsolt, Győr polgármeste-
re, a Magyar Olimpiai Bizottság elnö-
ke is helyet kapott. 

A győri vendégforgalom folyama-
tos és dinamikus emelkedése mel-
lett a kiadvány szerkesztői kiemelik,
hogy a város gazdaságának motorja
éppoly szépen duruzsol, mint az itt
gyártott TT Coupéké: az ipari park
immáron a hetedik bővítési ütemen

A turizmus legjei
között

esik át, az Audi 2013 végéig 252 mil-
liárd forintot fektetett járműgyártásá-
nak bővítésébe, a péri repülőtér fej-
lesztése pedig további kapukat nyit-
hat meg az idegenforgalom számára
is. Győr szerepét a hazai sportélet te-
kintetében is kiemelik, hiszen a vá-
ros az élsportban és a sportrendez-
vények terén egyaránt jeleskedik.
Utóbbi kapcsán hangsúlyozzák a
MOB-elnök polgármester szerepét,
aki rendkívül büszke arra, hogy szü-
lővárosa 2014-ben kézilabda-, egy
évvel később kosárlabda-Európa-
bajnokságnak ad otthont. „A legna-
gyobb durranás azonban a 2017-es,
45-50 ország látogatóit vonzó Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lesz,
ami nem kevesebb, mint 25-30 milli-
árd forintos beruházást indukál a vá-
rosban.” Az épülő új létesítmények
további lökést adhatnak a város ide-
genforgalmának. „Az első hazai ren-
dezésű olimpiai esemény pedig
Győrnek és Magyarországnak is elis-
mertséget jelenthet” – szerepel a ki-
adványban, amiről bővebben a turiz-
mus.com oldalon olvashatunk.
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Útmutató új építésű ingatlanokhoz

Kelemen Ildikó
06-70/866-7426

Búza Tímea
06-70/425-5590

www.edesotthongyor.hu

Győr-Révfalu városrészen

1.  Élvezze az 5 lakásos társasház kínál-
ta kertvárosi hangulatot! Földszinti,
kertkapcsolatos, 76 nm-es. ÁR: 25,1 M
Ft. Garázs vásárolható. 06-70/866-7426

2. Minimál design maximalistáknak!
Legyen Öné az utolsó 65 nm-es emele-
ti lakás, 6 lakásos társasházban emelt
szintű fűtéskészen. ÁR: 19,9 M Ft. 06-
70/425-5590

3. Az ideális választás azoknak, akik
csak kényelmesen költözni szeretné-
nek. Kulcsrakészen 41 nm-es, földszin-
ti lakás. ÁR: 15,9 M Ft. Kocsibeálló vá-
sárolható. 06-70/866-7426

4. Ha fontos Önnek a minőség és az ár,
itt jó helyen jár. Utolsó kertkapcsola-
tos lakás. 55 nm-es, 15 nm terasz és ko-
csibeálló. Emelt szintű fűtéskészen.
ÁR: 19,7 M Ft. 06-70/866-7426

Naponta teszik fel nekünk a kérdést új építé-
sű ingatlanoknál, hogy melyik szerkezeti ál-
lapot milyen műszaki tartalmat jelent. Pontos
jogszabályi szabályozás nem vonatkozik ezen
kifejezések mögötti műszaki tartalomra, meg-
határozása inkább szokásjog alapján értelmez-
hető. Alábbiak szerint teljesség és pontosság
igénye nélkül megpróbáljuk összefoglalni
ezen fogalmak tartalmát. A kivitelezők min-
den esetben a kínált ingatlanhoz pontos és
egyedi műszaki tartalmat mellékelnek. 

Röviden és tájékoztatás jelleggel: Az épületek
értékesítése során a társasházak közös területei
kulcsrakész állapotban kerülnek minden eset-
ben átadásra. Ide tartoznak az előzetes társas-
ház-alapító okiratban szereplő közös tulajdonú
helyiségek. (Pl.: lépcsőház, folyosók, kukatáro-
ló, közös tároló.) Ezek a helyiségek komplett vi-
lágítással, festve, burkolva kerülnek átadásra.
Szerkezetkész állapot: Az alépítmények, a főf-
alak, a födémek, a nyílásáthidalók és a komp-
lett tető tartozik bele, ami az épület kivitelezé-
sének első szakasza. Emelt szintű szerkezet-
kész állapot: A lakások válaszfalazva, villamos
és gépészeti csövezéssel, aljzatbetonozva kerül-
nek átadásra. Ezt követi az Emelt szintű fűtés-
kész  állapot: Lényegében az emelt szintű szer-
kezetkész állapotú lakást jelenti, melyek komp-
lett működő fűtésrendszerrel kerülnek átadásra.
Kulcsrakész állapot: Az utolsó fázisra marad

az ingatlan befejezése. Itt mutatkozhat-
nak eltérések kivitelezőktől függően.
Általában, ha így kérik, beletartozik a
festés, burkolás anyaggal együtt, vil-
lanykapcsolók, szaniterek, belső nyí-
lászárók, viszont a konyhabútor  jel-
lemzően nem. Sokan kérdezik azt is,
hogy  mennyire terheli az ember pénz-
tárcáját az, hogy  emelt szintű fűtéskész

állapotból  kulcsrakészig jussunk. Ez természete-
sen függ attól, hogy ki milyen anyagokat választ,
de számításaink szerint 20-25 E Ft/nm áron, már
igényesen be lehet fejezni egy ingatlant. 

Bátran vágjanak bele, az új építésű ingatlanok
vásárlásába, hiszen számos előnye van.
Olyan lesz, amilyet Ön megálmodott, szinte
mindegyik illetékmentesen megvásárolható
és még a szoc.pol is igénybe vehető.

Irodánk kiemelten foglalkozik ezekkel az in-
gatlanokkal, ezért portfóliónkat megtekintve,
biztos vagyok benne, hogy Önnek is megtalál-
juk az Édes Otthont!

Győr-Sziget városrészen

5. Ha nem csak lakást, hanem befekte-
tést is keres, akkor ez Önre vár. 2 szo-
ba+ nappalis lakás emelt szintű fűtés-
készen. ÁR: 14,2 M Ft. Gépkocsibeálló:
400 ezer Ft. 06-70/425-5590

6. Gondolkodjon előre! A legdinami-
kusabban fejlődő városrészen fektesse
be pénzét. Kulcsrakészen, földszinti
44 nm-es lakás. ÁR: 12,9 M Ft. Gépko-
csibeálló vásárolható. 06-70/866-7426

Győr-belvárosi részen

7. Belvárosi elegancia megfizethető
áron. Élje kényelmesen mindennapjait
ebben a br. 69 nm-es lakásban. ÁR:
22,9 M Ft. 06-70/866-7426

Pinnyéd

8. Ébredjen reggel madárcsicsergésre! Itt
megtalálja a természet közelségét. 55 nm-
en 2 szoba+ nappali és kertkapcsolat.
Emelt szintű fűtéskész. ÁR: 13,6 M Ft ko-
csibeállóval együtt. 06-70/866-7426

Csanak

9.  Jól látja! Már ennyiért az Öné lehet
álmai lakása. Ideális nagy családosok
részére ez a 82 nm-es, dupla erkélyes
lakás, kocsibeállóval. ÁR: 17,3 M Ft.
06-70/425-5590

10. Kellemes zöldövezeti részen élheti
mindennapjait ebben a modern iker-
házban, alapterülete 90 nm + 30 nm te-
tőterasz. Emelt szintű szerkezetkész.
ÁR: 17,9 M Ft. 06-70/425-5590

11. Mediterrán hangulatra vágyik? Ne
keressen tovább, 93 nm-es ikerház sa-
ját kis kerttel, emelt szitű fűtéskészen.
ÁR: 18,9 M Ft. 06-70/425-5590

Győrújfalu 
12. Kihagyhatatlan ajánlat! 1 hónap
múlva költözhető ez a 80 nm-es ikerház,
400 nm telekkel. Emelt szintű fűtéské-
szen. ÁR: 17,9 M Ft. 06-70/425-5590
13. Ikerház dupla garázzsal, 600 nm-es
telken, kerítéssel, térkővel. Alapterüle-
te 100 nm. Emelt szintű fűtéskészen.
ÁR: 26,5 M Ft. 06-70/425-5590

Győrzámoly
14. Ikerház lakás áráért! 80 nm-es, 3
szoba + nappalis, 400 nm-es telken,
kulcsrakészen. Hívjon bátran, tudom,
hogy ez érdekelni fogja. ÁR: 15,9 M Ft.
06-70/425-5590

Minden nálunk vásárolt ÚJ ÉPÍTÉSŰ ingatlanhoz

adunk AJÁNDÉKBA!
WELLNESS HÉTVÉGÉT
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Négy ütemben végzett
energetikai megtakarí-
tást eredményező és
technológiai korszerűsí-
tést jelentő beruházá-
sokat 2009. és 2013. kö-
zött a Győr-Szol Zrt. 

A beruházás tárgyát képező,
több száz lakást ellátó nagy
tömbhőközpontok (szolgál-
tatói hőközpontok) és az el-
látott épületek közötti sze-
kunder hálózat műszaki álla-
pota szükségessé tette a há-
lózat felújítását. A Győr-Szol

Zrt. úgy döntött, hogy nem
a harminc évvel ezelőtti
technológiát rekonstruálja,
hanem az épületek hőfoga-
dóit közvetlenül a primer
rendszerre csatlakozó, csak
az adott épületet ellátó fel-
használói hőközpontokká

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Európai Uniós támogatásból
szervezetfejlesztés valósul meg
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalban

A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kormányhivatal közel
ötven millió forint uniós támoga-
tást nyert el a „Szervezetfejlesz-
tés a konvergencia régiókban lé-
vő megyei kormányhivatalok szá-
mára” című pályázati kiíráson az
Új Széchenyi Terv keretében. A
projekt eredménye, hogy megfe-
lelő összhang teremtődik meg a
kormányhivatal feladatai, erőfor-
rásai, szervezete és működése kö-
zött, tovább javul a belső ügyme-
net, a problémamegoldó képes-
ség, valamint az ügyfélbarát szol-
gáltatás.

A kormány kifejezett szándé-
ka hazánk versenyképességének
növelése, a lakosság közigazga-
tásba vetett bizalmának visszaál-
lítása. A cél eléréséhez jelentős
előrelépést jelent a kormányhiva-
talok szervezetfejlesztése.

A projekt célja az állami fel-
adatok hatékony ellátása, a meg-

Intézmény megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Cím: 9021 Győr, Árpád út 32.
Telefon: +36 (96) 507-200, fax: +36 (96) 507 205
E-mail: hivatal@gyorkozig.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

kezdett szervezeti átalakítások
szakmai támogatása, és a műkö-
dési hatékonyság fejlesztése ér-
dekében a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok tevékenységének
átvilágítása, ez alapján javasla-
tok kidolgozása, valamint a szer-
vezeti kompetenciák fejlesztése.

A projekt keretében felülvizs-
gálatra került húsz munkafolya-
mat, két alkalommal megtartásra
került „Szervezeti tudásfejlesz-
tés” című előadás-sorozat, veze-
tői workshop és tanácsadás való-
sult meg, amelyen több mint két-
száz fő vett részt. 

A projekt eredménye, hogy
megfelelő összhang teremtődik
meg a kormányhivatal feladatai,
erőforrásai (ide értve humán,
anyagi, információ), szervezete
és működése között, tovább javul
a belső ügymenet, a probléma -
meg oldó képesség, valamint az
ügyfélbarát szolgáltatás.

Energetikai fejlesztés
a Győr-Szol Zrt.-nél

alakítja át. A szolgáltatói hő-
központokat megszüntet-
ték, a hőközpont és az
egyes épületek közötti sze-
kunder fűtési és melegvíz-
távhővezetékeket korszerű,
előreszigetelt, közvetlen
földbe fektethető primer
távhővezetékekkel váltották
ki, a hőfogadók helyett pe-
dig felhasználói hőközpon-
tokat alakítottak ki, melynek
szabályozása az adott épü-
let igényéhez alkalmazkodik,
biztosítva a távhőenergia
hatékonyabb felhasználását.
A beruházás részeként
nyolc szolgáltatói hőköz-

pont szétválasztása és har-
minchárom felhasználói hő-
központ kiépítése történt
meg. A fejlesztésnek kö-
szönhetően a hőveszteség,
valamint a hőközpontok üze-
meltetéséhez felhasznált vil-
lamos energia is csökkent.

Így az átalakítások közvetle-
nül is hozzájárultak ahhoz,
hogy a Győr-Szol Zrt. a ko-
rábbinál kevesebb földgáz-
vásárlással, valamint keve-
sebb villamosenergia-fel-
használással az elvárt szín-
vonalon tudja biztosítani a
távfűtést Győrben.

A projekt eredményeként
a primer energiahordozó
megtakarításával csökken
az üvegházhatású gázok ki-
bocsátása is.

A Győr-Szol Zrt. a fejlesz-
tések megvalósítására a
Környezet és Energia Opera-
tív Programból a KEOP-

5.4.0 konstrukció keretében
több mint 128 millió forint
vissza nem térítendő támo-
gatást kapott, mely a beru-
házás költségeinek a felét fe-
dezi. A fennmaradó részt a
szolgáltató önerőből finan-
szírozta.
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A napokban az Országgyűlé-
si Egyéni Választókerületi
Választási Iroda (OEVI) hívta
konzultációra az egyéni jelöl-
teket és a jelölő szervezetek
képviselőit a választások
előkészületeivel, lebonyolí-
tásával, szabályaival kapcso-
latban.

A választás szabályairól egyeztettek
Az OEVI munkatársai széles körű tá-
jékoztatást adtak a választásokon in-
dulni kívánó szervezetek képviselői-
nek az elkövetkező hetek teendőiről.
A résztvevők megtudhatták, ahhoz,
hogy jelöltként nyilvántartásba ve-
gyék őket, legalább ötszáz választó-
polgár érvényes ajánlása szükséges.
Az ajánlásokat február 17-től gyűjt-
hetik, legkésőbb március 3-ig. Az
OEVB a jelölés elfogadásáról a beje-

lentést követő három napon belül
dönt, az igazolás kiadásától tekinthe-
tő az ajánlásokat összegyűjtő sze-
mély hivatalosan is jelöltnek. 

Az országgyűlési választások
előtti kampány hivatalosan február
15-én kezdődik, és mivel az idén
először nincs kampánycsend, az
április 6-i urnazárásig tart. A fóru-
mon részt vevők részletes tájékoz-
tatást kaptak a kampányolás sza-

bályairól, a politikai hirdetések elhe-
lyezésének rendjéről, a választási
bizottságokba delegálásról, a sza-
vazás menetéről, a választás során
igénybe vehető jogorvoslatokról,
valamint a választás eredményé-
nek megállapításáról.

A jelölő szervezeteknek szóló
részletes tájékoztatás az onkor-
manyzat.gyor.hu oldal „választá-
sok” menüpontjában érhető el.  

A franciaországi Poitiers
egyik középiskolája cse-
rediák-kapcsolat szán-
dékával kereste fel a De-
ák Ferenc Szakközépis-
kolát, amelynek köszön-
hetően francia diákok és
kísérő tanáraik látogat-
tak el Győrbe. A vendé-
geket Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármester kö-
szöntötte a városháza
dísztermében, de elláto-
gattak Pannonhalmára
és meglátogatták az Au-

di gyárat is. A program
célja, hogy az iskola di-
ákjai gyakorolhassák az
idegen nyelveket, a fran-
ciát és az angolt.
A Deák-iskola reméli,
hogy egy hosszú távú
cserediák-kapcsolat jött
létre, melynek kereté-
ben ősszel saját diákjaik
fedezhetik fel Poitiers
városának szépségeit,
nevezetességeit és
megismerhetik a francia
kultúrát.

Francia diákok
a Deákban

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

Végre eladóak a Dunapart rezidencia üres ingatlanai.

Értékesítés a piaci ár alatt!

• RENDEZETT JOGI KÖRNYEZET!
• BEJEGYZETT, TARTOZÁSOK NÉLKÜLI TÁRSASHÁZ
• KULCSRA KÉSZ BEFEJEZÉS A VEVÔ IGÉNYE SZERINT

Több mint ingatlan, a legjobb befektetés!
www.dunapartrezidencia.hu

06-30/567-7831

9022 Gyôr, Móricz Zsigmond rkp. 1. A ép. földszint. 5. sz.
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APRÓ ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástya egyik lakója egy mél-
tán híres varangyfajta, a coloradói fo-
lyami varangy. A varangyok által ter-
melt méreganyagokat nagy valószínű-
séggel a neander-völgyi ember is is-
merte és használta. A méreg termelé-
sét módosult mirigyek, az úgyneve-
zett méregmirigyek végzik. Ezek, elté-
rően a nyálkamirigyektől, a testfelüle-
ten találhatóak. A varangyok eseté-
ben a fül hátsó-oldalsó részén, a való-
di békaféléknél a hátoldalon elszórva
fordulnak elő. 

A varangyok mérge elsősorban a
ragadozók elleni védekezést szolgálja
azáltal, hogy a támadóban kellemet-
len testi tüneteket idéz elő. Létezik
azonban egy varangy, a Colorado fo-
lyami vagy Sonoran-sivatagi varangy,
mely az Amerikai Egyesült Államok
délnyugati és Mexikó északi részén
honos. A legtöbb varanggyal ellentét-
ben, a sivatagi körülményekhez alkal-
mazkodva egész évben a megbízható
vízforrások közelében tartózkodik. Éj-
szakai életmódot folytat, szélsőséges

Pszichoaktív varangy
a Füles Bástyában

körülmények miatt napközben a föld
alatt tölti az idejét. 

Párzási időszakuk május–június
hónapokra esik, a legnagyobb aktivi-
tásuk ebben az időszakban érzékelhe-
tő, így gyűjtésük is ekkor a legintenzí-
vebb. A mérge viszkózus, tejfehér vá-
ladék, ami nagy mennyiségben tartal-
maz pszichoaktív anyagot. Ez a vegyü-
let egy rendkívül hatékony hallucino-
gén.

Falánk ragadozó, megeszik min-
dent, ami a nagyságához képest elejt-
hető. Rovarokkal, apró emlősökkel és
hüllőkkel táplálkozik, de más varangy-
fajokat is eszik. 

KOS
Ideje, hogy elkezdjenek saját maguk in-
tézkedni életükben. Ne engedjék ki az irá-
nyítást a kezükből, ne bocsátkozzanak felesleges
konfliktusokba. 

BIKA
Figyeljenek pénzügyeikre és szerelmi élet-
ükre. Szemlélődjenek, mérjék fel a munkahelyi hely-
zetüket. Nem alkalmas a változtatásra ez az időszak.
Párjukkal menjenek közös programokra.  

IKREK
Tökéletes a helyzetfelismerésük most, ne
engedjék lebeszélni magukat véleményükről.
Munkájuk nagyon pozitívan alakul most, legye-
nek optimisták. 

RÁK
Nagy hangulati ingadozásaik lesznek a
héten, ha nem figyelnek jobban önmagukra. Hall-
gassanak szívükre, védjék meg magukat, ha kell. 

OROSZLÁN
Szükség lesz jó ítélőképességükre és irá-
nyítási hajlamaikra. Változtassanak azokon a dol-
gokon, ami nem tetszik saját életükben, legyenek
bátrak, mint az igazi oroszlánok. 

SZŰZ
Lépjenek távolabb három lépésnyire a
helyzettől,  azok az összefüggések is megmu-
tatják magukat, amiket közelről nem vettek
észre. Töltsenek több időt párjukkal, lazítsa-
nak kicsit. 

MÉRLEG
Álljanak ki önmagukért, ne vonuljanak fe-
dezékbe, vállalják fel most önmagukat. Párjuk nem
igazán támogatja most önöket, így még ez is nehe-
zíti helyzetüket. Vigyázzanak egészségükre is! 

SKORPIÓ
Nézzenek vissza az elmúlt eseményekre,
vonjanak mérleget. Párjukra figyeljenek most na-
gyon, az ő igényeit, kéréseit is vegyék figyelembe.
Családjuk legyen az első döntéseikben.

NYILAS
Ne kerüljenek most kétes és gyanús hely-
zetekbe. A jóindulatuk most bajba sodorja önöket,
inkább legyenek gyanakvóak. Párjuk tökéletesen
rálát erre a helyzetre, kicsit többet beszélgessenek. 

BAK
Ez a változások ideje az önök életében. A
fontos, lényeges barátságok megmaradnak. Ha
még nincs párjuk, önökre lelhet a szerelem, csak
tartsák jól nyitva a szemüket. 

VÍZÖNTŐ
Merjenek nagyot álmodni, ne korlátozzák sa-
ját ötlettárukat. Párjukkal is beszéljék meg ezeket a
terveket, hogy a harmónia megmaradjon önök kö-
zött. Másokkal ne beszéljék meg magánéletüket.

HALAK
Figyeljenek a közlekedésre, ne legyenek fi-
gyelmetlenek, ne álmodozzanak, amikor koncent-
rálniuk kellene. Kicsit szórakozottabbak a kelleté-
nél. Fontos ez az időszak, figyeljenek mindenre. 

Horoszkóp

ÁLLÁS

Mérlegképes könyve-
lő többéves gyakorlattal könyve-
lőirodába főállást keres. RLB, Forint-
Soft és Solar program, a számlave-
zetéstől a mérlegbeszámoló-készi-
tés ismerete. Bevalláskészítési gya-
korlat, szja, áfa, bérszámfejtés. Tele-
fon: 06-70/310-6156.

Középkorú, csecsemő- és
gyermekápoló (asszisz-
tensnő) munkát keres. (Családok-
nál is.) Tel.: 06-70/594-1854.

„Otthon végezhető!
Tollak és egyebek összeállítása.
06-90/603-607 (www.mediafo-
nebt.webnode.hu 635 Ft/perc,
06-1/222-8397, 06-20/910-
4517.)”

TÁRSKERESÉS

INTELLIGENS TÁRS-
KERESŐ várja hölgyek, urak
jelentkezését! Nyílik a hóvirág. Tel.:
06-30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS 

Irodák és egyéb intézmények taka-
rítását bízza szakértőre! Győrben,
Ménfőcsanakon, Győrújbaráton és
Nyúlon. Tel.: 06-30/425-2493.

Szobafestést, mázo-
lást laminált parkettázást válla-
lok nagyon kedvező áron! Nyugdí-
jasoknak kedvezménnyel! 06-
30/984-3518

Környezetvédelmi szol-
gáltatás, tanácsadás,
ügy in tézés teljes körű-
en! Sokéves tapasztalattal, széles
körű referenciákkal vállaljuk kis- és
nagy cégek környezetvédelmi felada-
tainak ellátását, nyilvántartásának ve-
zetését, hatósági ügyintézését, képvi-
seletét. Közeledik a kötele-
ző éves bevallások be-
nyújtásának határide-
je! Lépjen időben, for-
duljon hozzánk biza-
lommal! Érd./Tel.: +36-
30/897-0405.

Kárpitos! Bútoráthúzás, -javítás
Győrben és vidéken! Tel.: 06-
20/523-4767.

Dunántúli társkereső iroda várja
életkortól függetlenül hölgyek, urak
jelentkezését. Tel.: 06-30/369-
7305, 06-30/217-1234. 

Minden, ami kárpitosmunka, elvál-
lalom ingyenes felméréssel. Vidé-
ken is. Tel.: 06-20/239-9198. 

Kőműves, festő és
burkoló munkát, bontást, te-
tőfedést, tető-oldalfal szigetelést
vállalnék megfizethető áron! Tel.:
70/428-1785

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

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Táro-
lóját,  garázsát kitakarítom. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

Költöztetés, fuva-
rozás, lomtalanítás, bútor,
műszaki termék szállítása
kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
06-30/5420-720 

EGYÉB

Bankhitelek! 
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár  80 éves

korig,  BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak,  min. 6  hóna-

pos  munkaviszony szükséges
– vissza nem térítendő 

lakástámogatás

Tel.: 06-20/922-3330.

Magas áron vásárolok
zongorákat, régi hangszereket, an-
tik varrógépet, bútorokat, vitrintár-
gyakat, porcelánokat, festménye-
ket, pénzérméket, teljes hagyaté-
kot! Díjmentesen házhoz megyek!
06-30/458-7765

Vásárolok régi bú-
torokat, órákat, festmé-
nyeket, porcelánokat, ezüsttár-
gyakat! Németh Csaba, 06-
20/937-9671.

COFIDIS gyorshitel
48 órán belül (max. 800 E Ft).
Új SZOCPOL, támoga-
tott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
06-20/951-0235

Bélyeget (magyar, külföldi,
tematika), képeslapot, egyéb
papírrégiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

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

GARÁZS

Eladó Gyárvárosban, zárt udvar-
ban 16 m2-es garázs. Irányár: 1,6
M Ft. 06-30/856-9664

Garázs eladó, 21 m2, Győr belváro-
sában (Baross híd mellett). Ár:
2.000.000 Ft. Érd.: 06-96/525-
060, 06-70/321-3764.

ÜZLET 

Fodrászok, figyelem!
Exkluzívan berendezett fodrász-
szalon Győr-Révfaluban, teljes
berendezéssel, hosszú távra ki -
adó. Tel.: 06-20/346-8231.

Győr-Révfaluban, Dózsa
rakparton exkluzívan berendezett
szépségszalonban fodrásznak, mű-
körmösnek szék kiadó. Tel.: 06-
20/346-8231.

Vendégkörrel rendelkező mű-
körmösnek Győr belvárosában
félnapos munkaidőre üzlet
hosszú távra kiadó. Érd.: 06-
70/615-4660.

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

Iroda kiadó, 18 m2, Győr belvárosá-
ban, frekventált helyen. 50.000
Ft/hó+rezsi (alacsony rezsi). Érdek-
lődni lehet: 06-96/525-060, 06-
70/321-3764.

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

Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány
Székhely: 9024 Győr, Bartók Béla u. 38.
Telephely: Autista Lakóotthon 
9098 Mindszentpuszta, Ady E. u. 3.

Kérjük támogassa adója 1%-val
A Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítványt!
Adószám: 18510425-2-08 
Az alapítvány legfőbb célja:
•  az autizmussal élő személyek élet-
minőségének javítása, így különösen
az autizmussal élő felnőtt személyek
számára lakóotthon működtetése

• az autizmus,
mint fogyatékosság
szélesebb körű
megismertetése és
elfogadása

•  az autista em-
berek társadalmi
beilleszkedésének
elősegítése
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Nemzetközi cég magyarországi leányvállalata emelôgépek karbantartására, javítására
középfokú erôsáramú végzettséggel rendelkezô, önálló, precíz munkavégzésû

SZERVIZTECHNIKUST keres
Gyôr-Moson-Sopron megye területére.
Szakirányú szakmai tapasztalat, számítógép-felhasználói ismeretek
és angol nyelvtudás elôny.

Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:
szerviztechnikus.nyugat@gmail.com

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!

Február 22-én OPERETTEST!

Februári KIEMELT ajánlatunk!
Szombaton és vasárnap kedvezményes extra menüajánlataink:
• Húsgombócleves 2 személyre
• 2 személyes Marcaltál
• saláta 2 személyre
• desszert 2 személyre

Ára: 5700 Ft/2 fő
helyett 3990 Ft/2 fő

• Tyúkhúsleves
• Kisalföldi gombás sertéstekercs rántva
• vegyes köret • saláta
• desszert

Ár: 1700 Ft/fő
helyett 1150 Ft/fő

HIRDETÉS APRÓ

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

az Amstel Hattyú Fogadóban
FEBRUÁR 2-től, VASÁRNAPTÓL.

Farsangi ízek, farsangi ételek

Kóstolja meg kedvezményes árú
farsangi ételkülönlegességeinket!

A farsangi ételeket kóstoló
vendégeinket meghívjuk

egy alkoholos vagy
alkoholmentes koktélra!Eladó Gyôr belvárosától 7 percre Likócson, egy 1416 m2-es dupla

telek. A telek gyönyörû környezetben, közel a Mosoni-Dunához,
a töltés mellett, csendes családi házas övezetben helyezkedik el.
Ideális dupla telekként barátoknak vagy testvéreknek, rokonoknak.
A telekre a képen látható látványterv készült!

Ár: 14 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com

INGATLAN

Győr-Nádorvárosban
55 m2, kétszobás, erkélyes lakás
eladó: Irányár: 12,5 M Ft. Tel.: 06-
96/431-827.

Debreceni 2 szobás, 51 m2-
es, igényesen felújított önkormány-
zati lakásom Győrben vagy Észak-
Dunántúlon található nagyvárosi
önkormányzati lakásra cserélném.
+36- 20/540-7640

Győrött, Halász utcá-
ban, 800 m2-es terület eladó! Ár:
550.000 Ft. Tel.: 06-96/319-468.

Eladó Győr-Marcalvárosban há-
romszoba-hallos, felújított, fűtés-
korszerűsített lakás.  Irányár:
12.300.000 Ft. 06-70/528-3033

Győrszemerén 2 szo-
bás, összkomfortos
családi ház, 1040 m2-es
telken eladó! Irányár: 6 M Ft.
Tel.: 06-30/270-7908.

Győr-Sárásbeépíthető I. részén
301 m2-es telek (tereprendezés, füve-
sítés alatt) 28 m2-es, 4 helyiségből álló
faházzal eladó. Víz, villany van, gáz az
utcában. Könnyű megközelíthetőség,
helyi járatú buszmegálló gyalog 5 perc.
Ár: 4,19 M Ft. 06-20/366-8480

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: 06-20/327-8603.

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 2 szobás, 48
m2-es, komfortos, egyedi gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne, 35 m2-es, 1
szobás, határozatlan bérleti szerző-
déses, földszinti, gázfűtéses bérle-
ményre. Újváros és tartozás kizár-
va. (Hirdetésszám: 370.)

Adyvárosi 3 szobás, ha-
tározatlan önkormányzati lakást
cserélnék kisebb önkormányzati la-
kásra. Tel.: 06-96/811-195.

Győri, 36 m2-es, önkor-
mányzati, összkomfortos, 1,5 szo-
bás, fűtés-korszerűsített, hőszige-
telt, műanyag ablakos, acél bejára-
ti ajtós lakásomat elcserélném
Győri 1,5-2 szobás, 44–49 m2-es,
összkomfortos önkormányzati la-
kásra. Tel.: 06-70/633-4773.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 m2-
es, távfűtéses, összkomfortos, felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 1+2+fél szobás, ha-
tározatlan idejű bérleményre. Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám: 367.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 06-96/511-420.

Adyvárosi,2 szobás, 49 m2-es,
távfűtéses, összkomfortos, jó állapotú,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–70 m2-es, 3 szobás, ha-
tározott – határozatlan bérleti szerző-
déses, erkélyes, elsősorban 2 szoba
+ hallos, vagy 1+2 és fél szobás bér-
leményre. WC külön legyen. Bán A.
utca kizárva. (Hirdetésszám: 368.)
Érd.:Győr-Szol Zrt., 06-96/511-420.

Adyvárosi 36 m2-es, ha-
tározatlan idejű bérlakásomat
cserélném 44–49 m2-es, hason-
ló bérlakásra. Érd.: 06-70/214-
9233.

Nádorvárosi 1 szobás, 32
m2-es, összkomfortos, fűtés-kor-
szerűsített , új nyílászárókkal,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne nyugdíjas-
otthonban 30-50 m2-es 1-2
szobás, határozatlan – határo-
zott idejű bérleményre. (Hirde-
tésszám: 369.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 06-96/511-420.

Nádorvárosi 1 szobás, 32
m2-es, összkomfortos, fűtés-kor-
szerűsített, parkettás, műanyag
ablakos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne erkélyes,
45–55 m2-es, 1+fél vagy 2 szobás,
határozatlan – határozott idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros, Gyárvá-
ros, tartozás kizárva. (Hirdetész-
szám: 371.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
06-96/511-420.

OKTATÁS

Matematika, fizika,
kémia korrepetálás
általános és középiskolásoknak.
Sokéves tapasztalattal, referen-
ciákkal. Ha nem úgy sikerült a
féléved, ahogy szeretted volna,
hívjál bizalommal, segítek! A
sikerhez persze a Te
szorgalmadra is szük-
ségünk lesz! Érd./Tel.:
06-30/897-0405.

Sok szabadidővel ren-
delkező aktív kémiatanár korrepe-
tálást vállalna általános iskolások-
nak. Tel.: 06-30/212-1089.

Marketing, marketingkutatás,
kom  munikáció, szociológia tantár-
gyakból gyakorlati szakember kor-
repetálást, vizsgára felkészítést vál-
lal. 06-20/922-5716

ZUMBA, 
KUBAI
SALSA, 
TÁRSAS TÁNC, 
ARGENTIN TANGÓ.  
Tel.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu, 
facebook.com/zum -
 bagyor.hungary

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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HIRDETÉS PR-CIKK

Miért nehezebb felismernünk a hallás-
problémát, mint mondjuk a látásunkét?

Nap, mint nap találkozom azzal a tipikus
esettel, amikor a hallásvizsgálatra jelentkező
személy azt mondja, hogy „csak a gyerekeim
unszolására jöttem el a hallásvizsgálatra, nekem
nincs hallásproblémám, nem vagyok én süket,
hiszen hallom, amit mondnak nekem”. Sajnos
ez azonban nem minden esetben igaz. Gyakran
előfordul, hogy az érintett személy hallja ugyan,
hogy beszélnek hozzá, de a szavakat, mondato-
kat nem érti, vagy nem érti meg pontosan. Még
egész jó állapotban lévő hallásnál is lehet na-
gyon rossz, csupán 40-50 százalékos a beszéd -
értés. Ez nyilván súlyos kommunikációs problé-
mákat okozhat, és sürgős segítséget igényel.

A megoldás akár a hallókészülékek
viselése is lehet?

Igen, de fel szeretném hívni arra a figyelmet,
hogy a megfelelő hallókészülék kiválasztása fon-
tos döntés, ami minimum hat évre szól. Szeren-
csére számtalan lehetőség közül válogathatnak
a páciensek, érdemes több gyártó készülékeit

Hallókészülék?
Próbálja ki otthonában, mielőtt megveszi!

is kipróbálni. A jól bejára-
tott, kitűnő minőségű, nagy
múlttal rendelkező márkák
különböző típusai minden-
kinek megoldást jelenthet-
nek. Az úgynevezett próba-
hordás nem csupán egy le-

hetőség, hanem egy kötelező dolog, amit azért
is támogatok, mert a hallókészüléket ott a leg-
jobb kipróbálni, ahol azt valóban használni fog-
ják: otthon, baráti környezetben vagy akár a
munkahelyen. Másképpen nem lehet szakmai-
lag megalapozott, felelős döntést hozni.

Mit kell tennie annak, aki részt akar
venni egy ingyenes hallásvizsgálaton
és szükség esetén az ingyenes halló-
készülék próbahordásán?

Kérem, hogy mindenki használja ki a le-
hetőséget, és jelentkezzen be Győrbe, a Dr.
Kovács Pál utca 1. szám alatt, Tejfölös asz-
szony szobránál található Amplifon Hallás-
központba a 06 (96) 529-850-es telefonszá-
mon! Várunk mindenkit szeretettel!

A megfelelő hallókészülék kiválasztása fontos döntés, hiszen minimum hat évre
szól. Érdemes több modellt, több márkát kipróbálni, hiszen azok hangzásukban
különbözhetnek. A több napos próbahordási időszak alatt pedig lehetőséget kell
adni arra, hogy otthonukban is kipróbálhassák, tesztelhessék a készülékeket a
páciensek – mondta el lapunknak dr. Csizmás Mária fül-orr-gégész, a győri Amp-
lifon Hallásközpont audiológus szakorvosa.
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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 legszerencsésebbnek
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: Hidegtálat, fagylaltot,
jégkrémet tessék. Nyertes: Gelley András (Győrladamér). Nyereményét a
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.    

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
M
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A járőr télen
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: pannon-víz  

Az ellopott csatornafedlapok
okozta balesetveszély megelő-
zésére indít akciót a Pannon-Víz
Zrt. Februártól havi rendszeres-
séggel szeretnénk megjutal-
mazni néhány közérdekű hiba-
bejelentőnket, akik korrekt,
gyors és pontos tájékoztatással
segítik munkánkat.

Nemrég egy másik szolgáltató akná-
jának fedelét lopták el a tolvajok, itt
egy gyermek sérült meg, mert bele -
esett az aknába.  Szeretnénk, ha mi-
nél kevesebb ilyen baleset történne. A
Pannon-Víz Zrt. munkatársai a napi el-
lenőrzések során számos hiányzó fed-
lapot észrevesznek, pótolnak, és sok
segítséget kapunk a társszolgáltatók-

Pezsgőt a vízművektől
tól is. Jó néhány csatornafedél azon-
ban nehezen megközelíthető helyen
van, parkolókban, házak közt, fás, bok-
ros, füves területen. Szeretnénk, ha
ezekről a balesetveszélyes helyzetek-
ről is minél hamarabb értesülnénk,
hogy intézkedhessünk.

A Pannon-Víz Zrt. éjjel-nappali disz-
pécserszolgálata ingyen hívható zöld
számon fogadja a közterületi hibabeje-
lentéseket. Sokszor nehéz telefonon le-
írni a helyszínt, többet mond egy-egy
fénykép. Ennek alapján könnyebben
azonosítható a hiba, gyorsabban reagál-
hatnak kollégáink, egyből a megfelelő
anyagokat vihetik ki a helyszínre. 

Februártól havi rendszerességgel
szeretnénk megjutalmazni azokat a
közérdekű hibabejelentőinket, akik
korrekt, gyors és pontos tájékoztatás-
sal segítik munkánkat. Ha időben rea-

gálhatunk, balesetet, káreseményt
előzhetünk meg, ez mindannyiunk kö-
zös érdeke. Hibabejelentéseiket a 06-
80/204-086-os zöld számon, vagy a
diszpecser@pannon-viz.hu e-mail cí-
men várjuk. Az elkövetők jó része

előbb-utóbb rendőrkézre kerül. Nem-
csak lopásért, hanem a közlekedés
biztonságának veszélyeztetéséért is
felelniük kell. Nagyon fontos, hogy mi-
nél hamarabb megszüntessük az álta-
luk okozott balesetveszélyt.

Révfalu Rónay Jácint utcájának elején hibaelhárítás miatt felbontják
az útburkolatot, február 10-től megváltozik a környék közlekedési rend-
je. A szakembereknek hatméteres mélységben kell megjavítaniuk egy
csatornavezetéket, a forgalmi rend várhatóan február 17-én áll helyre.
Az okozott kellemetlenségekért az ott lakók és az arra közlekedők meg-
értését kéri a Pannon-Víz Zrt.  

Interneten a hulladéknaptár
A Győr-Szol Zrt. megjelentette a 2014. évi hulladéknaptárt a hon-
lapján. Az elektronikus hulladéknaptárból mindenki megtudhatja,
hogy a saját címén mikor aktuálisak a szolgáltató által nyújtott kom-
munális szolgáltatások. Az ügyfélkód és a számlaszám megadását
követően a rendszer megjelenteti, hogy a keresett ingatlanhoz kap-
csolódóan melyik napokon lehet ürítésre kitenni családi házaknál a
barna és a szürke fedeles hulladékgyűjtő edényeket, társasházaknál
a vegyesen gyűjtött hulladékot tartalmazó kukákat.

A hulladéknaptár a www.gyorszol.hu internet címen megtekinthe-
tő weboldal jobb oldalán, a hulladéknaptár szóra kattintva érhető el.

munkakörbe keres munkavállalót, főleg
homlokrakodó gépek üzemeltetésére. Lieb-
herr gépek ismerete előnyt jelent. Műszak-
rend: több műszakos.

Jelentkezését, önéletrajzát a 9002 GyŐr, Pf. 78 postai
címre, vagy a varosgazdalkodas@gyorszol.hu email
címre várjuk.
Jelentkezési határidŐ: 2014. február 15.

Pályázati hirdetmény

Győr, Káptalandomb 2–4. fszt. 1. sz. alatti
81 m2-es, 2 szobás, összkomfortos,
önkormányzati bérlakás határozott idejű
bérleti jogának elnyerésére.

A lakás megtekinthető: 
2014.  február 14. (péntek) 10.45–11.00 óra

A pályázat benyújtásának helye, határideje: 
GYŐR-SZOL Zrt. Központi Ügyfélszolgálat (Orgona u. 10.)
2014. március 7. (péntek) 12.00 óra
(a határidő elmulasztása jogvesztő)

Pályázati feltételek: 
1. A Káptalandomb 2–4. fszt. 1. szám alatti 81 m2-es
lakás bérleti díja: 97.500 Ft/hó
2. Az elbírálást a Győr-Szol Zrt. – a tulajdonosi jogok gyakor-
lójának felhatalmazása alapján – végzi. A pályázatok elbírálása
során figyelembe veszik a pályázók jövedelmi helyzetét. 
3. Az elbírálás eredményéről a pályázók postán, írásban
kapnak értesítést.
4. A bérleti szerződést a bérbeadó 1 év határozott időre
közjegyzői okiratba foglaltan köti. A közjegyzői díjat a
bérlő és a bérbeadó fele-fele arányban fizeti. 
A bérleti szerződés meghosszabbításáról és annak időtar-
tamáról a bérbeadó dönt. A pályáztatott lakások megvá-
sárlására nincs lehetőség. 
5. A pályázat nyertese az a személy, aki a legtöbb havi lakbér
előre történő megfizetését vállalja. Azonos ajánlatok esetén
az a személy, aki a pályázatát előbb nyújtotta be. 
6. A lakbér, és a lakbérrel együtt fizetendő külön szolgáltatá-
sok díjának biztosítására a bérlő a szerződés megkötésekor
3 havi lakbérnek megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni.

Pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó és a vele együtt
költözŐ személyek adatait, jövedelmi viszonyait (kereseti
igazolást az utolsó 3 havi munkabérérŐl). 

A Gyor-Szol Zrt.
pályázatot hirdet

´́

A Győr-Szol Zrt. Hulladékkezelési Üzletága

nehézgépkezeló́

A Győr-Szol Zrt. Likócsi komposztáló központjába,
gumikerekes homlokrakodóra, nehézgépkezelői
OKJ-s végzettséggel és minimum 3 éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező 

keres Győrből és környékéről. Kisgépkezelői
végzettség előnyt jelent.

Jelentkezését, önéletrajzát a varosuzemeltetes@
gyorszol.hu e-mail címre várjuk. További információ hét-
köznap 7–15 óra között a 96/414-466 telefonszám
231-es melléken kérhetŐ.

nehézgépkezelot´́

A Győr-Gyirmót, Szent László u.
33. szám alatti, a Győr-Szol Zrt. tulaj-
donában álló, új építésű bérházban ki -
adó egy 89 m2 nagyságú, 3 szoba, étke-
ző-konyha+ terasz elrendezésű lakás. In-
formáció a 96/50-50-53-as telefonon.

Bérleti díj: 133.500 Ft/hó.

kép és szöveg: győr-szol

Folyamatos az előző évi intéz-
ményi hulladékgyűjtési verseny
nyereményeinek beváltása. A
Győr-Szol Zrt. jóvoltából har-
minc, Takácsiból érkezett óvo-
dás tehetett látogatást a Xantus
János Állatkertben. A papírhul-
ladék gyűjtésében jeleskedő
győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat tanulói Ópuszta-
szeren voltak kirándulni, amely-
hez az autóbuszt biztosította a

Diákok jutalomkiránduláson
Győr-Szol. A kupakgyűjtésben
remeklő nádorvárosi Gárdonyi
Géza Általános Iskola, Kölcsey
Ferenc Általános Iskola diákjai a
Mobilisben tölthettek el egy
hasznos délelőttöt. A bőnyi ne-
bulók az Alcufer Kft. fehérvár-
csurgói feldolgozójában voltak
tanulmányúton. Érdemes tehát
együttműködni a Győr-Szol
Zrt.-vel, hiszen a legtöbb hulla-
dékot gyűjtő óvodák és iskolák
a mostani tanév végén is hason-
lóan értékes nyereményekre
számíthatnak.
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Beindult a versenyszezon az Unicentrál Bulls Thai Box & Kick-box Klub
csapata számára. Az egyesület Győr mellett már Mosonmagyaróvá-
ron és Komáromban is várja a sportolni vágyókat, akik kipróbálnák
magukat a küzdősportok területén. A csapat legutóbb Biatorbágyon
vett részt muaythai versenyen, melyen Grónai Sándor (63,5 kg A),
Mednyánszky Ádám (75 kg A), Lukács Balázs (81 kg B) és a moson-
magyaróvári Balázs Péter (54 kg kadett) első helyen végzett. Horváth
László (75 kg A) a második helyen zárta a megmérettetést. A felkészítő
edzők Csányi János, Vlasich Róbert és Puter János voltak. 

A Patent Gladiátor SE az első fordulóban el-
szenvedett hazai vereséget követően ide-
genben tudott győzni a BoxingOne Champi-
onshipben. A közép-európai amatőr ökölví-
vó csapatbajnokság második fordulójában
Galántán vendégeskedtek a győriek, ahol
11–8-as győzelmet arattak. A juniorok közül
Bányai Arnold döntetlenre végzett, Fullér
Kornél azonban győztesen hagyta el a rin-
get. Csimár Dávid vereséggel zárt, majd Ba-
lázs Márton nyerni tudott. Nyéki Georgian
fontos találkozón megnyerte a jokerek ösz-
szecsapását, Zámbó Dániel győzelme és
Sellei János döntetlene pedig bebiztosította
a vendégsikert. Ezt követően az is belefért,
Hámori Ádám és Darmos József is TKO-val
maradjon alul a két legnagyobb súlycsoport-
ban. A következő fordulót Montenegróban
rendezik, ahol az újonc Podgorica Falcons a
hétvégén önbizalmat szerzett Patent Gladi-
átor SE-t várja szorítóba. 

Remek évkezdet

Javítottak a Gladiátorok
Nyéki Georgianra még egy fontos feladat vár,

az ökölvívó képviseli ugyanis a győri csapatot az
58. Bocskai István emlékversenyen Debrecen-

ben. A viadal szerdán kezdődött el, a döntőket
vasárnap rendezik. Európa egyik legrangosabb
nemzetközi versenyén huszonegy nemzet száz-
negyvenhárom versenyzője vesz részt, az érdek-
lődésre jellemző, hogy a szervezőknek számos
nevezést vissza kellett mondaniuk. 
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Mindössze negyvennyolc éves
volt, és máris elment közülünk!
Számtalan nagy meccsen diadal-
maskodott életében, de sajnos a
legfontosabb csatát nem nyer-
hette meg. A betegség legyőzte
őt, és fájóan hamar itt hagyott
bennünket. Szegényebbek let-
tünk egy kiváló szakemberrel,
egy nagyszerű férfival, igaz barát-
tal. Két nemzet gyászolja őt, hi-
szen Norvégia mellett Magyaror-
szág is szívébe zárta őt.

Amikor Karl Erik Böhn váro-
sunkba érkezett, a győriek olyan
gyorsan befogadták, megsze-
rették őt, mint amilyen gyorsan
megszerette ő a várost, a ma-
gyar embereket. A szakember
nem jött üres kézzel. Magával
hozott egy mentalitást, egy
szemléletet, amely frissességet
hozott a hazai kézilabdasport-
ba. A magyarok technikai kép-
zettségéhez hozzáadott valami
pluszt, amelynek révén a női
szakág eredményesebb lett.
Előbb az ETO-val ért el komoly
sikereket, aztán a magyar válo-
gatottat vezette vissza a világ
közvetlen élvonalába. Sajnos
azonban munkája nem teljesed-
hetett ki, hiszen egy évvel ez-
előtt leukémiát diagnosztizáltak
nála. A hír mindenkit megrázott.
Tudtuk, hogy halálos betegség-
ről van szó, de reménykedtünk.
Reménykedtünk, hogy nem tel-
jesedik be a tragédia, és csodá-
lattal figyeltük, ahogy a kapi-
tány dacol a rákkal, és amilyen
emelt fővel, bátran néz szembe
a betegséggel. Novemberben
aztán nagyszerű híreket kap-
tunk. Akkor ugyanis úgy tűnt, a
mesternek sikerül leküzdenie a
kórt. Sajnos az örömünk nem
tartott sokáig, karácsonyra ki-
derült, Karl Erik Böhn gyógyít-
hatatlan beteg. 

Sajnos csak kevés idő ada-
tott neki itt a Földön, de a rövid
idő alatt is maradandót tudott
alkotni! Beírta nevét a kézilab-
da-történelem lapjaiba, és beír-
ta nevét a szívünkbe.

Nyugodj békében, Karl Erik
Böhn! Emléked megőrizzük, és
továbbvisszük mindazt, amit ta-
nítottál nekünk!

Borkai Zsolt
polgármester 

szerző: lakner gábor – mti
fotó: marcali gábor

Elhunyt Karl Erik Böhn, a magyar
női kézilabda-válogatott szövet-
ségi kapitánya. A negyvennyolc
éves szakembert hosszan tartó,
súlyos betegség után vasárnap
hajnalban, a tonsbergi kórház-
ban érte a halál.

Vetési Iván, a Magyar Kézilabda Szövet-
ség (MKSZ) elnöke úgy nyilatkozott,
sokkolta a hír. Mint mondta: a szövetsé-
gi kapitányát veszítette el a válogatott.
„Nagyon nehéz megszólalnom, még
akkor is, ha az utóbbi hetekben sajnos
tudtuk, hogy elkerülhetetlenül közele-
dik a vég. Az egész magyar kézilabda-
társadalom hálás KEB-nek azért a fá-
radhatatlan és eredményes munkáért,
amit a magyar női kézilabda-válogatott
élén végzett” – reagált Vetési Iván, aki
jelezte azt is: Böhnt az MKSZ saját ha-
lottjának tekinti. 

„Sajnos csak rövid időt töltöttünk
együtt Karl Erikkel, nemcsak a klub-
nál, a válogatottnál is. De ez alatt a pár
hónap alatt is megtapasztalhattuk,
hogy KEB nemcsak kiváló szakember,
hanem emberként is fantasztikus.
Egyedülálló módon tudott motiválni
bennünket, játékosokat, hatására cso-
dákat műveltünk a pályán. Halála óri-
ási veszteség számunkra” – fogalma-
zott Görbicz Anita, a Győri Audi ETO
KC csapatkapitánya. 

Hajdu János, aki Karl Erik Böhn he-
lyett megbízott kapitányként átmene-

tileg vezette a csapatot, azt mondta,
mindenki bízott Böhn felépülésében,
még akkor is, amikor azt mondták ne-
ki, hogy gyógyíthatatlan beteg. Ki -
emelte: azzal a szándékkal vette át ta-
valy a csapatot, hogy idén március-
ban visszaadja neki. Éppen ezért
ugyanazzal a stábbal, ugyanazokkal a
játékosokkal vívta végig a világbajnok-
ságot – tette hozzá Hajdu János.

Karl Erik Böhnt 2011. augusztus
30-án nevezték ki szövetségi kapi-
tánynak, megbízatása a 2016-os riói
olimpia végéig szólt. Ő volt az első kül-
földi szakvezető a magyar válogatott
élén. Szaktudásával, közvetlen visel-
kedésével, humorával gyorsan a játé-
kosok és a szurkolók kedvence lett.

Játékosként 126-szor szerepelt ha-
zája válogatottjában. Visszavonulását
követően edzőként dolgozott, először
mint a norvég férfi válogatott másod -
edzője. Később a Drammen férfi és a
Larvik női csapatát irányította, utóbbi-
val ötszörös bajnok, KEK-győztes. Ak-
kori élettársa, Heidi Löke győri átiga-

zolása miatt menesztették, és ezt kö-
vetően lett a magyar válogatott szö-
vetségi kapitánya. Egy fél szezon ere-
jéig a Győri Audi ETO KC vezetőedző-
jeként is dolgozott, és a klubbal Bajno-
kok Ligája-döntős, valamint magyar
bajnok volt 2012-ben. Ebben az év-
ben a válogatottal Európa-bajnoki
bronzérmes lett. 

Karl Erik Böhnnél 2013 februárjá-
ban diagnosztizáltak akut leukémiát.
A szakember hat kemoterápiás keze-
lésen és egy csontvelő-átültetésen
esett át, 2013 novemberében pedig
úgy tűnt, sikerült legyőznie a betegsé-
get, ám karácsony előtt kiderült, hogy
leukémiája gyógyíthatatlan. 

Az elhunyt kapitányra gyertyagyúj-
tással emlé-
keztek Győr-
ben a Mag-
vassy Mihály
S p o r t c s a r-
nok bejáratá-
nál és Buda-
pesten a Ma-
gyar Sport
Háza előtt.
Karl Erik
Böhnt ked-
den helyezik

végső nyugalomra szülővárosában, a
norvégiai Sandefjordban. A gyász-
szertartáson a szövetség képviseleté-
ben Vetési Iván elnök és Siti Beáta
másodedző lesz jelen. Az MKSZ Karl
Erik Böhn jövő keddi temetéséig nem
nevez ki új szövetségi kapitányt a női
válogatott élére.

Szegényebbek
lettünk

A Győri Audi ETO KC
vezetőedzőjeként
Bajnokok Ligája-döntős,
valamint
magyar bajnok volt 

Könnyes
búcsú

Karl Erik
Böhntől



2014. február 7.   / + / 29

MOZAIK SPORT

A Győri Audi ETO KC hazai pályán
23–23-as döntetlent játszott a Bu-
ducnost Podgorica ellen a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája középdön-
tőjének első fordulójában. A zöld-
fehérek magukhoz képest sok hi-
bával játszottak, küzdőszellemükre
azonban nem lehetett panasz. A
szünetben már négy góllal vezet-
tek a vendégek (9–13), a címvédő
azonban nagy csatában még a ve-
zetést is visszavette. Az utolsó per-
cekben bármelyik csapat a maga
javára fordíthatta volna a mérkő-
zést, végül azonban döntetlennel
zárult az összecsapás. 

„Gratulálok az ellenfélnek, na-
gyon okosan kézilabdáztak. Gra-
tulálok a saját csapatomnak is,
mert hatalmasat küzdöttek. Na-
gyon nehéz hátrányban játszani,
és mi újra és újra hátrányba kerül-
tünk egy-egy felzárkózás után. Ez
nagyon sokat elvesz az energiá-
ból. A teljesítményünk hullámzó
volt ma, nem sikerült a jó formát
hosszan fenntartanunk. Rengete-
get kell még dolgoznunk, edzé-
sen napról napra kell építkeznünk.

Közel két hónapos szünet után
folytatódik az élvonalbeli férfi ké-
zilabda-bajnokság. Az ETO-SZE-
SE rövid időn belül két hazai mér-
kőzést játszik, szombaton 18 óra-
kor a Mezőkövesd, majd kedden
18 órakor a Juniorválogatott ér-
kezik az egyetemi csarnokba. A
zöld-fehérek számára mindkét
találkozón kötelező a győzelem. 

Amint arról beszámoltunk, a
közelmúltban jelentős változás
történt a csapat életében. A téli
szünetben edzőt váltott a klubve-
zetés, Magi Serra helyett Rosta
Miklós ült le a kispadra. Az újdon-
sült vezetőedző befejezte az aktív
játékot, pótlására Zivan Pesic ér-
kezett Veszprémből. A szerb vá-

Változtak
a tilalmi idők

AJÁNLJUK
FEBRUÁR 8., SZOMBAT
Labdarúgás
11.00: Gyirmót FC Győr–Haladás II
(felkészülési mérkőzés, Gyirmót)

Férfi kézilabda
18.00: ETO-SZESE–Mezőkövesd
(NB I-es mérkőzés, egyetemi csarnok)

FEBRUÁR 10., HÉTFŐ
Futsal
18.15: Rába ETO–Haladás VSE
(NB I-es mérkőzés, Magvassy-csarnok)

FEBRUÁR 11., KEDD
Férfi kézilabda
18.00: ETO-SZESE–Juniorválogatott
(NB I-es mérkőzés, egyetemi csarnok)

FEBRUÁR 12., SZERDA
Női kézilabda
17.45: Győri Audi ETO KC–Érd
(NB I-es mérkőzés, egyetemi csarnok)

FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK
Futsal
18.15: Rába ETO–UTC Futsal Team Szeged
(Magyar Kupa-mérkőzés, Magvassy-
csarnok)

Az egyes halfajok tilalmi idejében változás lépett
életbe az új horgászati és halászati törvény és an-
nak végrehajtási rendeletének megjelenésével.
A győri horgászok is jó, ha tudják, hogy a csukára
már február elseje óta tilalom van, ami március
31-ig tart. A változás azért jelentős, mert a ko-
rábbi években február közepétől indult a halfaj
szaporodását elősegíteni hivatott korlátozás.
Odébb van még, ám már most felhívjuk a figyel-
met: március elsejétől április végéig tilos kifogni
a balint, a sügért és a süllőt. Az előbbiekből új-
donság, hogy a szabályozás a sügért is fajlagos
fogási tilalommal védi. Ezért is fontos, hogy a
horgászok ne megszokásból kezdjék meg a sze-
zont, hanem ezt megelőzően mindenképpen tá-
jékozódjanak az újításokról. Az említett friss tör-
vény – ami tartalmaz minden tudnivalót – meg-
található a győri székhelyű Sporthorgász Egye-
sületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsé-
gének www.horgszovgyor.hu internet címen elér-
hető honlapján és a szervezet Facebook-profil-
ján. A közösségi média felületén a szövetség feb-
ruár hetedikén új, játékos vetélkedőt indít tizen-
négy év alatti gyermekeknek, ahol a fődíj két da-
rab, az egész megye horgászvizeire érvényes
éves gyermekengedély lesz.

Folytatódik
a bajnokság

logatott kerettag beállós fél évre
kölcsönbe érkezett a bajnokcsa-
patból. Az együttes győzelem-
mel hangolt a rajtra, az ETO-SZE-
SE utolsó felkészülési mérkőzé-
sén 30–24-re győzött az SKP
Bratislava vendégeként. 

„Ha nem is élet-halál meccs
lesz a szombati, de azért nagyban
meghatározza a folytatást. A nyu-
godtabb tavaszhoz ezt a mérkő-
zést mindenképpen meg kell nyer-
ni. Jó lenne úgy játszani, hogy ne
kelljen annyit idegeskedni. Úgy ér-
zem, a játékosok átálltak arra a
módszerre, amit az edzőváltás óta
alkalmazunk, de hogy mennyire
bírják el a terhet, az majd élesben
kiderül. Szerencsére a betegek,

akik a Tatabánya elleni Magyar Ku-
pa-meccsen nem játszhattak,
meggyógyultak, hála csapatorvo-
sunknak, Tóth Leventének. Persze
a kihagyás miatt az állapotuk nem
a legideálisabb, ezért a héten első-
sorban azt kell megoldani, hogy ők
utolérjék magukat, de formában is
maradjanak. Szép, nemes feladat
ez, de az edzői szakma már csak
ilyen. Én hiszek abban, hogy annak
a munkának, amit az elmúlt hetek-
ben elvégeztünk, lesz eredménye.
Ha kijavítjuk a Pozsonyban elköve-
tett apró hibáinkat, és ugyanezzel
a lelkesedéssel állunk hozzá a baj-
noki mérkőzéshez is, akkor elérjük
célunkat” – mondta a tavaszi nyi-
tány előtt Rosta Miklós. 

Pontosztozkodás a rangadón

Összességében elégedett vagyok
a játékkal, és igazságosnak gon-
dolom a döntetlent” – értékelt
Ambros Martin vezetőedző. 

„Nagyon jól játszott ma a Pod-
gorica, sokszor tudták irányítani
a játékot. A döntetlent a kitartó
küzdeni tudásunknak köszönhet-
jük, a meccs végéig nem adtuk
fel. Nem voltunk jó formában, de
ez a meccs már a múlt, előre kell
néznünk” – tette hozzá a hat gól-

jával csapata legeredményesebb
játékosának bizonyuló Eduarda
Amorim. 

A csoport másik mérkőzésén a
Krim Ljubljana hazai pályán 24–
18-ra győzött a Larvik ellen. A foly-
tatásban a Győri Audi ETO KC
pénteken 20 órakor a Larvik ottho-
nában lép pályára. Ezt követően
egy magyar bajnoki vár a csapatra,
szerdán 17.45 órakor az Érd érke-
zik az egyetemi csarnokba. 
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A Győri ETO FC február 6-tól 16-ig Tö-
rökországban edzőtáborozik, Horváth
Ferenc vezetőedző 25 fős kerettel dolgo-
zik majd a tíznapos felkészülés alatt. Az
utazó keretbe bekerült a kapus Poga-
csics Krisztián, aki fél évre kölcsönbe ér-
kezett Győrbe, valamint két saját nevelé-
sű fiatal, Illés Dávid és Lenzsér Bence. 

Szasa Sztevanovics sportigazgató
elmondta, hárman is távoztak a csa-
pattól. Linas Pilibaitis szerződését kö-
zös megegyezéssel felbontották, Kiss
Máté tavasszal is Mezőkövesden fut-
ballozik kölcsönben, Onisor-Mihai Ni-
corec pedig minden valószínűség sze-
rint Pápán szerepel kölcsönjátékos-
ként a következő félévben. A sport-

A címvédő Rába ETO hazai pályán kiütéssel győ-
zött a Rubeola FC Csömör ellen az élvonalbeli
futsalbajnokság 18. fordulójában. A zöld-fehé-
rek az első félidőben mutatott parádés játékuk-
nak köszönhetően jelentős előnyt harcoltak ki, a
szünetben már 8–0-ás hazai vezetést mutatott
az eredményjelző. A második félidőben is a győ-
riek játszottak fölényben, de a biztos vezetés tu-
datában csökkent a koncentráció, és sok ziccer
maradt kihasználatlanul. Kétszer azért térfélcse-
re után is betaláltak a hazaiak, így a végered-
mény 10–0 lett a Rába ETO javára. A győriek kö-
zül Alvarito háromszor, Fabio kétszer, Harnisch,
Juanra, Carlinhos, Lódi és Püspök egyszer-egy-
szer voltak eredményesek. További hír, hogy a
bajnokságtól visszalépett Rákosmenti FC ered-
ményeit törölték, de a címvédő vezető pozícióját
mindez nem befolyásolta. 

A zöld-fehérek pénteken este 19 órakor a Du-
nakeszi Kinizsi otthonában vendégeskednek,
majd hétfőn 18.15 órakor a Haladás érkezik a
Magvassyba. Ezt követően kupamérkőzés vár a
győriekre, csütörtökön 18.15 órakor a Szegedet
látják vendégül. A párharc két mérkőzésen dől
el, a visszavágót február 20-án játsszák Szege-
den. A győztes utolsóként csatlakozhat a leg-
jobb négy közé már bejutott Berettyóújfaluhoz,
a Veszprémhez és a MAFC-hoz. 

A Győr-Szol-Széchenyi
Egyetem együttese fontos
győzelmet aratott a PTE-
PEAC vendégeként az NB
I/B-s férfi kosárlabda-baj-
nokságban. A két egyete-
mi csapat összecsapását
a hazai pécsi gárda kezdte
jobban, a győriek ugyan
támadásban megfelelően
teljesítettek, de a védeke-
zésben akadtak gondjaik.
A nagyszünet után ezen a
téren is előrelépett a ven-
dégcsapat, és megfordí-
totta a mérkőzést. Az utol-
só negyedben tovább nö-
velte előnyét a győri együt-
tes, amely végül 93–79-re
győzött. 

„Az első félidőben nem
tudtuk tartani a hazaiak két
jól dobó játékosát, és sok
lepattanót engedtünk át el-
lenfelünknek. A második
játékrészben javult a véde-
kezésünk és továbbra is
eredményesen támadtunk.
Ez meghozta az elvárt győ-
zelmet. Több kiemelkedő
egyéni teljesítményt is lát-
hattunk mind védekezés-
ben, mind támadásban” –
értékelt Rátvay Tamás
szakmai igazgató. A csapat
legközelebb pénteken 17
órakor Baján lép pályára. 

A Hat-Agro UNI Győr együttese nem
tudta megszerezni első győzelmét a női
kosárlabda Euroligában, a Good Angels
Kosice nagy küzdelemben 67-60-ra
nyerni tudott a Magvassyban. A zöld-fe-
hérek túl sok technikai hibát vétettek a
találkozón, a rossz dobószázalék pedig
megpecsételte sorsukat. Ugyan a küz-
dőszellemre nem lehetett panasz, ezút-
tal ez kevésnek bizonyult a kassaiak el-
len. Bencze Tamás együttese csütörtö-
kön 20.30 órakor a Schio vendégeként
folytatja szereplését a sorozatban. 

A csapat ugyanakkor hibátlan telje-
sítménnyel – nyolc győzelemmel –
zárta a bajnokság alapszakaszát. A
győriek az utolsó fordulóban a ZTE
gárdáját győzték le hazai pályán 77–59-re.
Az első félidő ugyan kiegyenlített

Útra kész
a címvédő

igazgató hozzátette, a keret végleges-
nek tekinthető, de ha egy gólerős csa-
tár szerződtetésére esélyük nyílna, ak-
kor azzal élni fognak. 

Horváth Ferenc vezetőedző úgy fo-
galmazott, az edzőtáborban a legfon-
tosabb, hogy mérkőzéseket játssza-
nak, az elmaradt felkészülési meccs
ugyanis hátrányt jelent. Eddig három
találkozó biztos, ezeken a szerb Kra-
gujevac, a kínai Hangzhou Greentown
és a szlovák Spartak Myjava lesz az el-
lenfél, de egy negyedik összecsapást

is szeretnének lekötni. A vezetőedző a
válogatott játékosokra is számíthat az
edzőtáborban. 

A csapat legutóbbi felkészülési
mérkőzésén 1–0-ra kikapott a Slovan
Bratislavától. A zöld-fehérek sok hely-
zetet dolgoztak ki a találkozón, agresz-
szív letámadásukkal pedig rendre za-
vart okoztak a vendégek védelmében.
A kapuba mégis csak a pozsonyiak
tudtak betalálni, Zofcak az 56. perc-
ben szabadrúgásból lőtte a mérkőzés
egyetlen gólját. 

Fontos
siker
idegenben

Kiütéses győzelem

A középszakaszban
folytatják a kosarasok

játékot hozott, szünet után azonban
eldöntötte a mérkőzést a Hat-Agro
UNI Győr. Az együttes a jövő héttől a
középszakaszban folytatja bajnoki
szereplését.

A teljes program. Február 13., 19
óra: PINKK–Hat-Agro UNI Győr. Feb-
ruár 23., 18 óra: Hat-Agro UNI Győr–
UE Sopron. Március 1., 17 óra: DVTK–
Hat-Agro UNI Győr. Március 5., 20
óra: Hat-Agro UNI Győr–PEAC. Már-
cius 8., 18 óra: Hat-Agro UNI Győr–
Cegléd. Március 11., 18 óra: Cegléd–
Hat-Agro UNI Győr. Március 16., 18
óra: Hat-Agro UNI Győr–PINKK. Már-
cius 19., 18 óra: UE Sopron–Hat-Agro
UNI Győr. Április 2., 18 óra: Hat-Agro
UNI Győr–DVTK. Április 5., 18 óra: PE-
AC–Hat-Agro UNI Győr. 

Nézőcsalogató jegyárak
A szövetség tájékoztatása sze-
rint kedden kezdődik a jegyérté-
kesítés a Magyarország–Finn-
ország barátságos válogatott
labdarúgó-mérkőzésre, melyet
március 5-én, szerdán 18 óra-
kor játszanak Győrött, az ETO
Parkban. Pintér Attila szövetsé-
gi kapitány és csapata egyaránt
bízik abban, hogy telt ház előtt,
a szurkolók bizalmát és támo-
gatását élvezve, eredményes já-
tékkal megalapozhatják a válo-
gatott és a publikum egymásra
találását. Azért, hogy ez így le-
gyen, és minél többen szurkol-
hassanak a válogatottnak, elő-
reláthatólag február 11-től elő-
vételben megválthatóak lesz-
nek a belépők, nézőcsalogató
500 és 1000 forintos áron. 
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Jelentkezés, érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!

FELNŐTT úszásoktatás 
SOHA NEM KÉSŐ!

VÁGJON BELE, ÚSZNI FOG!

• Minden orvos minden
panaszra úszást javasol!

Szeretettel várunk minden jelentkezőt, csoportban is!

Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:

• 100% garanciával, szeretettel,
kedvességgel folyik az oktatás,
edzés

• A tanfolyam 16 alkalmas; hétfőn,
szerdán, pénteken 19 órakor a győri
sátoros fedett uszodában tartjuk.

• Az úszástudás birtokában
életük minősége pozitívan
megváltozik

• Negyed évszázados tapasztalatok
birtokában módszereink mindig
hatásosak!

• Más oktatási módszereket
használunk a Vidra Úszóiskolában,
EZ a siker egyik tényezője!

• A régi rossz élményekből fakadó
félelmek 2-3 alkalommal elmúlnak.

• Több edző foglalkozik a felnőt-
tekkel, egyéni oktatásra is van mód!

Tanfolyam indul:
február 10., hétfő

Gerincsérvvel megoperálták Dou-
chev-Janics Natasát, a Graboplast
Győri VSE háromszoros olimpiai baj-
nok kajakosát. A klub tájékoztatása
szerint a sportoló hosszú ideje bajló-
dott lumbágóval, a beavatkozás pedig
mostanra elkerülhetetlenné vált. A
műtét során stabilizálták a gerincosz-
lopot, a csavarok mellett egy titán
implantátumot is beillesztettek. Az or-
vosok szerint jól sikerült az operáció,
a gyógyulási idő azonban egyénfüggő,
így egyelőre nem lehet tudni, hogy a
tizenkilencszeres világbajnok mikor
sportolhat újra. A versenyző elmond-
ta, a problémái 2012-ben kezdődtek,
majd tavaly nyáron még rosszabb lett
a dereka, többször is volt orvosnál. 

„A tavalyi világbajnokság alatt azt
hittem, hogy ennél már nem fájhat
jobban, de nem akartam cserben-

A férfi hódeszkások selejtezőjével csü-
törtökön elrajtolt a XXII. téli olimpia Szo-
csiban, a játékok egészen február 23-ig
tartanak. Az ünnepélyes megnyitó pén-
teken, magyar idő szerint 17.15 órakor
kezdődik. A közmédia tévécsatornái
csaknem százötven órában közvetíte-
nek a téli olimpiáról, emellett az MTI és
a Kossuth Rádió is kiemelten foglalkozik
az oroszországi világeseménnyel. Ha-
zánkat tizenhat sportoló képviseli Szo-
csiban, a küldöttség a pontszerzés re-
ményében utazott el a Fekete-tenger
partjára. A magyar versenyzők rendben
megérkeztek a helyszínre, de szállást
kellett váltaniuk. 

A magyar indulók Szocsiban. Rö-
vidpályás gyorskorcsolya: Liu Shaolin
Sándor, Knoch Viktor, Béres Bence,
Heidum Bernadett, Lajtos Szandra,
Kónya Zsófia, Keszler Andrea, Darázs

Hétvégén Százhalombattán rendezték
meg a légfegyveres országos bajnok-
ságot, melyen a hagyományoknak
megfelelően, nagyszerűen szerepeltek
a Patent Győri Lövészklub versenyzői.
A futócéllövők 30+30 lövéses számá-
ban Sike József első, Boros László má-
sodik, ifj. Laczik Zsolt hatodik helyezést
ért el, csapatban pedig első lett a győri
klub. A futócéllövők 40 vegyes lövéses

hagyni a válogatottat. Utána tudtam
meg, hogy Duisburgban már gerinc -
sérvvel versenyeztem” – mondta, hoz-
zátéve: az őszi egy hónapos kihagyás
alatt még nagyobb fájdalmai voltak,
majd az edzések újrakezdésével úgy
tűnt, hogy javul a helyzet. 

Douchev-Janics Natasa kiemelte: a
különféle kezelések mellett bízott benne,
hogy nem kell sokat kihagynia, egészen
december közepéig, és utána a tatai erő-
felmérő már „pocsékul sikerült”, az
úszásnál pedig érezte, hogy nem tud úgy
elrugaszkodni, ahogy korábban.

Kadler Gusztáv szakosztályvezető
elmondta, bíznak Natasa mielőbbi fel-
épülésében, de nem türelmetlenek.
„Nem siettetünk semmit, hiszen a riói
olimpiáig két és fél év van még hátra.
Minden támogatást megadunk Nata-
sának a következő időszakban is.” 

Sikeres
műtét

Remekeltek az OB-n
a patentos lövészek

számában Sike József újabb bajnoki cí-
met szerzett, ifj. Laczik Zsolt negyedik,
Boros László ötödik lett, csapatban pe-
dig ismét aranyérem került a győriek
nyakába. A győriek ifjúsági lánycsapata
légpisztolyban a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel. A Janászek Evelin,
Laczik Zsófia Eszter, Pintér Lili összeté-
telű csapat letette névjegyét a hazai
mezőnyben. 

Kezdődik a téli olimpia

Rózsa. Gyorskorcsolya: Nagy Konrád.
Alpesi sí: Berecz Anna, Miklós Edit,
Farkas Norbert. Sífutás: Szabó Milán,
Simon Ágnes. Sílövészet: Gombos
Károly, Szőcs Emőke.

Képünkön Berecz Anna és Farkas
Norbert alpesi síelők hógolyóznak a he-
gyi olimpiai faluban, Szocsiban három
nappal a XXII. téli játékok kezdete előtt. 

Fotó: MTI – Illyés Tibor

• Last minute tanfolyamokról érdeklôdjön honlapunkon: www.hatos.hu
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Spanyol, francia, orosz kurzusok több szinten
• Olasz nyelvvizsga felkészítés minden szinten
• 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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Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let Győr, Liezen-Mayer
u. 57. Tel.: 96/412-221. Hétfőn, kedden és csütörtökön
16 órától más nap reggel 7 óráig. Szerdán 13 órától 7 órá -
ig, pénteken 14 órától 7 órá ig. Munka szü ne  ti és ünnep-
napokon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés 0–24 óráig:
96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat a 96/50-50-50-es
szá mon munkanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8–16, csütörtökön 7–19 óráig,
pénteken 8–14 óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–17, p.: 8–14 óráig. A pénztár
30 perccel előbb zár. Fax: 96/511-659. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Közterületi hibabejelentés
a 06-80/204-086-os ingyenes zöld számon. Ügy fél -
szolgálat: 96/ 522-630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30– 13.30 óráig.

Kalauz

Olvassák, nézzék, kattintsanak ránk. 

Megújult a gyorplusz.hu, a vá-
ros online médiája. Korszerûbb
külsôvel, hiteles tartalommal
várja mindazokat, akik el akar-
nak igazodni
szûkebb környe-
zetükben, fontos
információkhoz,
hátterekhez sze-
retnének jutni. Ki-
tekintünk az or-
szágra és a világ-
ra, adunk érdekes
híreket távolabb-
ról is, de fô felada-
tunk a helyi hírek tálalása. A he-
lyi érték bemutatása. A helyi

Elsô kézbôl: gyorplusz.hu
történések követése. A helyi fo-
lyamatok ábrázolása. 

Oldalunkról elérhetik a
Gyôrplusz Média minden felületét:

a hetilapot, a televíziót és a rá-
diót. Egy-egy információt leírt és

elmondott szóban, álló és moz-
góképben is elérhetnek.

A gyorplusz.hu folyamato-
san kínálja szolgáltatásait.

Rövidesen egy gyors
angol és német nyelv-
tanfolyamot indítunk az
online-oldalon, hogy a
nyáron már meg tudja-
nak szólalni az üdülôhe-
lyeken azok is, akik
nem beszélik ezeket a
nyelveket. Azoknak pe-
dig, akik már tudják, já-
tékos tudásfrissítésre

adunk alkalmat a Hatos és Tár-
sa Nyelviskola jóvoltából.

Egy fontos kilométerkô
az információs sztrádán:

gyorplusz.hu


