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HIRDETÉS  MOZAIK

Az országos főállatorvos határozata szerint az ország területén található va-
lamennyi állattartóra vonatkozóan előírás, hogy baromfi csak zártan tart-
ható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű
madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a ba-
romfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező
nagyságúnak kell lennie.

Zárlat a madárinfluenza miatt

Ahogy arról korábban a Győr+ Heti-
lap is többször hírt adott, egy inter-
netes újság szavazást hirdetett,
hogy melyik az ország legnépsze-
rűbb lakótelepe. Adyváros toronyma-
gasan nyert, nemrég pedig a győz-
tesnek járó elismerést is átvehette.
Adyvárost Molnár Barbara nevezte, s
a városrész egy emberként mozdult
meg és szavazott, hogy lakóhelyük
nyerjen, a lakótelep végül 2631 voks-
sal lett aranyérmes.

Az országos online lap munkatár-
sai úgy döntöttek, olyan embernek
szeretnék átnyújtani az elismerést, aki
egész Adyvárost képviseli, illetve
olyan helyre kerüljön ki a trófea, ahol
sokan láthatják. Így esett a választás
Büki Lajosnéra, aki 40 éve él már a vá-
rosrészben és nemrég „Adyváros szol-
gálatáért” elismerést kapott. Helyszí-
nül pedig a Móra Ferenc Általános Is-
kola és Szakgimnáziumot választot-
ták, ahol ott is marad az elismerés, és
mindenki számára megtekinthető. A
díj igazán találó: egy paneltömb ma-
kettja, amelyet saját kezükkel készítet-
tek az ötletgazdák. Személyesen ad-
ták át Büki Lajosnénak, ám elmond-
ták: minden szavazót, minden adyvá-
rosit megillet, kérik, legyenek büszkék

Panel-makettel 
ismerték el Adyvárost

rá. Ráadásul egy plusz ajándékkal is
érkeztek: elhozták a telep szülöttjé-
nek, Szabó Kristófnak a litográfiáját is.
Tényleg érdekelte őket, miért is lehet
szeretni Adyvárost, így vendéglátóik-
kal bejárták a városrészt: voltak a Ba-
rátság Parkban, a tóparton és a Kuo-
pió parkot is megnézték.

Adyváros önkormányzati képvise-
lője Radnóti Ákos, aki elmondta: na-
gyon örül az országos díjnak és köszö-
ni annak, aki benevezte a városrészt,
és azoknak is, akik szavaztak. „Adyvá-
ros megmutatta, érdemes az első he-
lyezésre. A többi lakótelepnek is lett
volna lehetősége nyerni, mégis a mi-
énk lett a befutó és fővárosi lakótele-
peket győztünk le. Ez egy remek visz-
szajelzés arról, hogy a Borkai Zsolt
polgármesterrel közösen elkezdett
munka jó úton halad” – fogalmazott
Radnóti Ákos, majd hozzátette: ahol
gond van, azon is próbálnak javítani,
dolgoznak a megoldáson. Ilyen példá-
ul a parkolás kérdése is, de a megol-
dás már közel.

Ez az országos nyeremény tovább
erősítheti a lokálpatriotizmust, a kö-
zösségi életnek is további fellendülést
hozhat, hiszen az első helyezés is mu-
tatja: Adyvárosban jó élni!

A múlt héten elkezdődött az „Arrabona
évszázadai” műveltségi játék, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ és a
Győr+ Média szervezésében, negyedik
alkalommal. A népszerű vetélkedőre
húsz négyfős csapat nevezett közel tíz
iskola 6–7. osztályából. 

A cél továbbra is az, hogy az ötfor-
dulós vetélkedő erősítse a gyermekek-
ben a lakóhelyhez kötődést. A műem-
lékek, helyi szellemi, tárgyi, természeti
értékek megbecsülésére, védelmére
neveljen, azokat játékos formában is-
mertesse meg, és a különböző felada-
tok kapcsán olyan helyszínekre csábít-

Sportosan indul újra
az Arrabona évszázadai

sa a csapatokat, amelyek mellett a
hétköznapokban csak egyszerűen el-
sétálunk. Idén pedig sportos kérdé-
sekkel is bővül a feladatsor a közelgő,
győri rendezésű EYOF kapcsán.

Az előzetesen regisztrált csapatok-
nak 13+1 kérdéses totót kell kitölteniük,
mely kéthetente más-más témakörhöz
kapcsolódik. A feladatok a Győr+ Heti-
lap hasábjain is megjelennek, az első
kvízt a február 3-i számban találhatták,
jövő héten pedig jelentkezünk az újab-
bal. A totók és az elődöntő alapján, a
legügyesebbek a május 16-i döntőn
mérik össze tudásukat.



Azért van abban valami meg-
hökkentően bájos Semmelweis
Ignác hazájában, hogy a fertőzé-
sek megelőzése érdekében Nem-
zeti Kézhigéniás Kampányt kel-
lett indítani. Szívügyünk a kéz-
higiénia, ne adjunk esélyt a kór -
okozóknak, hirdeti a nem túl
szellemdús plakátok egyike.
Különösen időszerűvé most, az
influenza idején válik a figyel-
meztetés. Amennyiben valaki rá-
kattint az ÁNTSZ oktatófilmjére,
a kampányvideóban zenés-tán-
cos koreográfiát láthat arról, mi-
ként kell kezet mosni – ha már
odahaza vagy az óvodában nem
tanították volna meg nekünk. 
Célratörő mozdulatokkal kell uj-
jainkat és ujjaink közét is meg-
tisztítani, miután a gyűrűket gon-
dosan eltávolítottuk a higiénia út-
jából. Azt nem igazán sikerült
megfejtenünk, miért érdemes
táncolni is közben, de hát arra
sem készült tudományos magya-
rázat, mi okból támad kedve zu-
hany alatt énekelni az embernek.
Mindenesetre úgy tűnik, mintha
kultúránkból hiányozna a kézmo-
sás automatizmusa.
Persze próbáljon kezet mosni
valaki a közintézményekben, a
várótermekben vagy akár a kór-
házakban. Ha víz van, csap
nincs, törlőkendő szinte soha,
jobb híján lerázzuk a földre a
vízcseppeket. Majdnem mind-
egy persze, hogy mosunk-e ke-
zet ezeken a helyeken, hiszen
utána megfogjuk a fertőtlenítő-
szert felszerelése óta nem látott
kilincseket, s bacilusok és víru-
sok ezrei landolhatnak a kezün-
kön. Ezen csak az segít, ha a
csap mellett a kilincset is ellop-
ják, akkor legalább a vállunkkal
nyitunk ajtót, mint a műtőbe lé-
pő orvosok, s így fedetlen testré-
szünk védett maradhat. 
Nagy tévedés persze azt hinni,
hogy valóban nincs a kultúránk-
ban kiemelt helye a kézmosási
szokásoknak. Ha igaz, hogy nyel-
vében él a nemzet, gondoljunk
csak a „mossuk kezeinket" sokat
mondó igazságára. Nem is beszél-
ve a „kéz kezet mos" nevű játék-
ról, melyet persze a világ minden
részén sikerrel gyakorolnak.  

H. F.

Mossuk kezeinket

A program előzménye, hogy Zom-
bori Balázs egyik felnőtt ismerőse gé-
geműtét következtében nem tudott
szavakkal kommunikálni. A fiatalember
az ő érdekében kezdett el foglalkozni az
okostelefonok kínálta lehetőségekkel.
Fejlesztéséért a Magyar Ifjúsági Innová-
ciós Verseny győztese lett, de nemzet-
közi díjat is kapott programjáért. Ezt kö-
vetően rengetegen felkeresték, szülők,
gyógypedagógiai tanárok, intézmé-
nyek, mert abban bíztak: egy ponto-
sabb, változatosabb  kommunikáció
biztonságot ad a gyereknek, s ezáltal a
stigmatizációt is csökkenteni tudja. 

A program prototípusa rendkívül
szerteágazó volt, ezt kellett leegysze-
rűsíteni a könnyebb használhatóság
kedvéért. Először 150 képet, piktogra-
mot tartalmazott a szoftver, mára már
négyezret. Ezek közül választhat a fel-
használó. A kiválasztott kép által tar-
talmazott üzenetet a legmagasabb
szintű magyar nyelvű hanggenerátor
segítségével hangosan közölheti a
gyerek a szülőkkel, a tanárokkal vagy
éppen az osztálytársakkal. 

A számtalan visszajelzés közül egy le-
velet ismertet kérésünkre Zsombori Ba-

lázs. Elöljáróban elmondja, hogy az au-
tista gyerekek számára fontos a kiszá-
mítható környezet, nehezen követik a
szabályok, szokások változásait. A leve-
let író édesapa minden héten ugyanab-
ban az időben úszni vitte a kisfiát. Egy al-
kalommal nem ért rá, s a nagynéni vál-
lalkozott a fuvarra. A gyerek nem találta
helyét, látták rajta, hogy frusztrált. Egy-
szer csak elővette a telefont, a program
érzelem-mappájából rábökött az „Apa
hiányzik” képre. Miután tudatta, mi bánt-
ja, könnyen meg tudták nyugtatni.

A tesztelő pedagógusok szerint, a
programnak köszönhetően, az érin-

tett gyerekek sokkal
gyorsabban fejlődnek,
beilleszkedésük során
kevesebb a konfliktus. 

A programot felnőt-
tek is használják. A gé-
geműtéten, stroke be-
tegségen, agyvérzésen
átesett betegek egy ré-

szének sérül a beszédközpontja, a be-
széd képességének hiánya esetenként
önálló létüket veszélyezteti. A szoftver
segítségével nem kell családtagot
vagy idegent kérni, bevonni például a
banki ügyek intézéséhez, s az orvossal
is közölni tudják panaszaikat. Egy férfi
pedig biciklije összes szükséges alkat-
részét meg tudta vásárolni a szoftver
segítségével. 

A Verbalio programcsalád leg -
újabb fejlesztése – mely már több-
nyelvű, s külföldön is használják – he-
teken belül elérhető lesz.

szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Kérdéseket, kéréseket, de még
érzéseket is közölhetnek egy új
magyar fejlesztés segítségével
azok az emberek, akik valami-
lyen fogyatékosság vagy akár
felnőttkorban szerzett baleset,
betegség következtében akadá-
lyozottak a beszédben. A prog-
ramot Győrben is bemutatták.

Az okostelefonok az eddig ismert és
használt lehetőségeken túl célirányosan,
a beteg gyerekeknek, felnőtteknek is se-
gíteni tudnak a kommunikációs akadály
elhárításában. Az androidos szoftvercsa-
lád első programját még középiskolás
korában fejlesztette ki a ma már műsza-
ki egyetemista Zsombori Balázs, leg -
újabb programját használják a Pető In-
tézetben, több gyógypedagógiai intéz-
ményben és családoknál is. Nemrég
Győrött, a szülők előtt ismertették az
egyre bővülő lehetőségeket.

Árnics Katalin gyógypedagógiai ta-
nár, pszichopedagógus szerint főleg az
autista vagy más, genetikai betegség-
ben szenvedő, esetleg értelmi fogyaté-
kos gyerekek beszédképessége korlá-
tozott. Ők nehezen tudják megértetni
magukat a környezetükkel. A könnyen
kezelhető szoftver viszont  pontos, sőt
árnyalt kommunikációra ad alkalmat, s
ezáltal az eddigieknél hatékonyabb le-
hetőséget teremt a gyerekek képessé-
geinek fejlesztésére is.

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Az okos eszközök
beteg gyerekeknek és
felnôtteknek is segítenek 

Felolvassa a kéréseket, 
tolmácsolja az érzéseket

Gyôrben is használják a programot azok, akik akadályozottak a beszédben
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PROGRAMOK  FEJLESZTÉS
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

I. Győri Prevenciós konferencia
dr. Zacher Gáborral Február 16. 

Építőipari vállalkozások
konferenciája Február 16.

Tervezési, építési és kivitelezési szerződések tel-
jesítéséből fakadó vitás ügyével forduljon a ka-
mara mellett működő Teljesítésigazolási Szakér-
tői Szervhez! http://www.mkik.hu/hu/tszsz

Turisztikai Bál  Február 18. 
Jegyek még korlátozott számban kaphatóak.

Gazdaság határon innen és túl 
találkozó és könyvdedikálás Michael Leier úrral
a Női Vállalkozói Klub szervezésében.
Február 20.

Vállalatirányítási
rendszerek bevezetése 

és tapasztalatai 
a KKV-szektorban

Folytatódik a KKV-vezetők 
klubja. Február 21.

Partnerrendezvény
Vállalati rugalmasság=siker? A munkaerő 
megtartásának jó gyakorlatai – konferencia 
Február 22. 

Kamarai Szalon
Életünk útjai – beszélgetés és előadás Papp Norbert

festőművésszel és vendégeivel. Február 22. 

Fogyasztóvédelmi panasza van?
Forduljon a GYMSKIK mellett működő –
Békéltető Testülethez! Telefon: 96/520-217.

„A jövő a digitalizáció, ezért a kormány összesen 54
milliárd forint keretösszegű támogatással segíti a ha-
zai vállalkozások digitalizációját, legyen szó az ipari
termelésről, a kereskedelemről vagy a szolgáltató
ágazatokról” – mondta Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztó-
védelemért felelős államtitkára. Kara Ákos a Győri
Ipari Parkban tartott sajtótájékoztatóján arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy a hazai kis- és középvállalkozások
digitalizációját elősegítő három pályázat beadási ha-
tárideje megváltozott, a pályázatokra március 8-tól le-
het beadni a támogatási igényeket.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, tekintettel a
pályázatok megnyílásának közelgő időpontjára, ar-
ra ösztönzi az érintett magyarországi és a megyé-
ben működő vállalkozásokat, hogy éljenek a lehető-
séggel. A kérelmek beadásának kezdeti időpontját
annak érdekében módosították március elejére, hogy
az érintett kis- és középvállalkozások, a nagy érdek-
lődéssel kísért támogatási lehetőségek pályázatainak
beadásakor a lehető legjobb, és a követelményeknek
leginkább megfelelő anyagokat készíthessék elő. 

A három pályázati felhívás közül a mintegy 40 mil-
liárd forint forráskeretű GINOP 3.2.2 keretében válla-
lati komplex infokommunikációs és mobilfejleszté-

Digitalizáció a KKV-knál
sekre, valamint felhőalapú online üzleti szolgáltatások
terjesztésének támogatására adhatók be a pályáza-
tok. A vissza nem térítendő támogatásra és kedvez-
ményes kölcsönre az agrárágazat kivételével bármely
szektorban tevékenykedő vállalkozás pályázhat,
amely a közép-magyarországi régión kívül működik.
Ebben a pályázatban négyezer nyertesre számítanak.

A pályázat standard elbírálású, beérkezési sor-
rendben kapnak támogatást a követelményeknek
megfelelő pályázatok a keret kimerüléséig. 

A GINOP 3.2.4-8.2.4 („Felhőalapú (IaaS, PaaS, Sa-
aS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejleszté-
sének és piaci bevezetésének támogatása”) pályázat
vállalati felhőszolgáltatások elindítását támogatja. A tá-
mogatás ebben a kategóriában a legnagyobb, 150-
200 millió is lehet, így 20 nyertes pályázattal számolnak.

Szintén ezen a napon nyílik meg a GINOP 3.1.2-
8.2.4 kódszámú pályázat, mely az infokommuniká-
ciós ágazatban működő mikro-, kis- és középvállal-
kozások által előállított termékek és szolgáltatások
nemzetközi piacra juttatásához nyújt segítséget. Itt
a nyertes pályázatok száma elérheti a kétszázat.

A sajtótájékoztatón részt vett Görög Tibor, az ipari
park ügyvezető igazgatója, úgy fogalmazott, a parkban
levő 140 cég számára öröm a pályázat bejelentése. 

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat és a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat
által alapított „Szigetköz–Felső-
Duna mente” Térségi Fejlesztési
Tanács (SZTFT) kezdeményezésé-
re az EuroVelo6 nemzetközi kerék-
párút Rajka–Dömös szakaszának
fejlesztésével kapcsolatos eszme-
cserére került sor hétfőn Győrött.

A három testület elnöke, Né-
meth Zoltán, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Közgyűlés, Popo-
vics György, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Közgyűlés, valamint
Babos Attila, az SZTFT elnöke
meghívását elfogadták a Felső-
Duna menti választókerületek or-
szággyűlési képviselői. 

Németh Zoltán a rendezvény
előtt úgy fogalmazott, ha meg-
épül a Rajka és Dömös közötti
175 kilométer hosszú kerékpár -
út, az óriási lökést adna a turiz-
mus fejlesztésének, amelynek
hasznából számos megyei tele-
pülés is kamatozna, legyenek
azok a vendéglátásban érdekelt
vagy éppen a kerékpárjavításban
dolgozó vállalkozások. Nem csak
nyugaton, hanem Magyarorszá-

Kerékpárút Rajka és Dömös között
gon is nagy népszerűségnek ör-
vend a kerékpáros turizmus, így
a két megye nagyon is érdekelt a
nemzetközi hálózathoz kapcsoló-
dó kerékpárút megépítésében.

A mostani győri tanácskozás
az egyeztetés jegyében telt, s
megállapodtak abban, hogy kö-

zös lobbierőként lépnek fel a két
megye országgyűlési képviselői
és közgyűlési elnökei.

A kerékpárút 2 méter 90 cen-
timéter széles lenne, kétsávos,
és számítások szerint 9,5 milliárd
forintba kerülne. A 175 kilométer
hosszú úton részszakaszok már
több helyen elkészültek, ezek fel-

újításon esnének át, ha a mun-
kák megkezdődhetnek.

Nagyon bízom abban, hogy el
tudjuk érni, hogy állami források-
ból megépülhet az út, a turizmus -
élénkítés ugyanis a kormány
egyik kiemelt céljai közé tartozik
– fogalmazott Németh Zoltán. 

A Duna vonalát követő kerékpár -
út a határ menti turizmusra is jó ha-
tással lenne. Kérdésünkre, hogy mi-
kor válhat valósággá az út, dr. Völ-
ner Pál, az Igazságügyi Minisztéri-
um államtitkára azt mondta, remé-
nyei szerint két-három éven belül
már kerékpáros turisták közleked-
hetnek Rajka és Dömös között.
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Az egyetemisták Forma–1-es futamának számító
Formula Student versenyre ismét új autót építenek
a győri Széchenyi-egyetem Arrabona Racing Team
csapatának tagjai. Augusztusban, a magyar futa-
mon debütál az autó. Csütörtökön bemutatták az
ART_4 jármű terveit, amelynek a motorját a SZEn-
gine csapat fejleszti.

Jakubik Tamás, az egyetem Járműfejlesztési Tan-
székének vezetője felidézte, hogy három éve, 2014-
ben kezdődött a munka, s a Formula Student csapat
már az első évben megnyerte a moszkvai versenyt.

Berobbantak a versenyszférába, az elmúlt há-
rom évben komoly fejlődési ívet rajzoltak fel – fogal-
mazott a tanszékvezető, aki úgy vélekedett, az első

Arrabona Racing Team: új év, új szezon, új autó
két év a tapasztalatszerzés évei voltak, a harmadik-
ban pedig innovatív megoldások sokaságával je-
lentkezik a csapat. Jakubik Tamás úgy vélekedett,
a járműépítés ezeknek a fiataloknak nem csak hob-
bi, hanem nagyszerű befektetés a jövőbe. A Formu-
la Student versenyben edződött egyetemisták vég-
zés után nagyon kapósak a versenyszférában.

A végzősök helyére mindig újak kerülnek, ez nehéz-
ség és kihívás is, hogy a harmincfős csapat 2-3 évente
kicserélődik – erről már Kun János csapatvezető be-
szélt. Amiben viszont nincs változás, hogy az Arrabona
Racing Team autóját az idén is a Széchenyi-egyetem
motorfejlesztő csapata, a SZEngine adja. Az autó épül,
így Design Freeze rendezvényen még csak fotókon je-

Kérem ajánlja fel
adója 1 százalékát 

a Szívkatéterezés Gyôr
Alapítványnak.

Adószám:

18982545-1-08

„Adjon esélyt
Ön is

a vészhelyzetben!”

Adója

százalékával

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Lassan másfél esztendeje, hogy Peter
Kösslert kinevezték a győri Audi Hun-
garia Zrt. igazgatósági elnökének. Az
ingolstadti születésű autóipari me-
nedzsert arról kérdeztük, megismer-
te-e, és megszerette-e Győrt, mióta
nálunk dolgozik. Kérdéseinkre nagy
lelkesedéssel válaszolt.

„Amikor Győrbe érkeztem, a ba-
rokk belvárost azonnal feltérképez-
tem és egyből a szívembe zártam”,
fogalmazott Peter Kössler. „Mivel
nagy rajongója vagyok az építészet-
nek, a csodálatosan felújított házak
és a gyönyörű terek gyorsan elbűvöl-
tek. Nyáron nekem Győr olyan, mint
egy mediterrán város. Esténként jól -
esik kiülni egy étterem teraszára, be-
szélgetni és magamba szívni a város
energiáját – természetesen a remek
ételek kíséretében. Győr egy pezsgő,
lüktető város, amelyet a város lakói –
fiatalok és idősek egyaránt – élettel
töltenek meg.” 

Peter Kössler: Miért szereti Gyôrt?
Kedvenc helye után érdeklődve, el-

sőként a Széchenyi teret nevezi meg,
ahol az épületek harmonikusan illesz-
kednek egymásba, és hangulatos ét-
termek sorakoznak. De rögtön az im-
pozáns Városházát is megemlíti,
amelyre mindig csodálattal pillant rá.
A nap nagy részét természetesen az
Audi Hungariánál tölti, de esténként
szívesen sétál a város utcáin vagy a fo-
lyók partján. „Hétvégén, amikor a fe-
leségem is Győrben van, közösen
tesszük meg esti sétáinkat, egészen a
Belvárosig” – mondta el kérdésünkre.

„De hogy mit szeretek még Győr-
ben?”, teszi fel magának a kérdést. „A vá-
ros egyetemi élete is magával ragad. A
sok-sok fiatal életöröme, nyüzsgése,
ahogy az egyetemre sietnek, sportolnak,
a folyókon eveznek, és jól érzik magukat.”  

Szóba kerül természetesen a
gasztronómia is. Peter Kössler szereti
a német konyhát, és ragaszkodik a
nagymamája által készített bajor éte-
lekhez, amelyek közel állnak a magyar
konyha étkeihez, így itt is van bőven
kedvence.

„Szeretem a fűszeres ételeket, kü-
lönösen a fokhagymát, ebben a ma-
gyar konyha igazi élvezetet jelent” –
árulja el Peter Kössler.

Amikor konkrét kedvenceire kérde-
zek rá, egyből rávágja: „Gulyásleves,

méghozzá Erős Pistával.” S bár Bajor-
országból jött, amely söreiről híres,
Peter Kössler nem sör-, hanem borivó. 

Nagyszerűnek tartja a magyar vö-
rösborokat, feleségével szívesen kós-
tolja meg hazánk borait.

lent meg az ART_4 jármű. Amit már tudhatunk róla: di-
zájnban szinte a Forma–1-et idézi. Össztömege to-
vább csökken, nem lesz nehezebb, mint 158 kilog-
ramm. Csak összehasonlításképpen: az első autó sú-
lya még 206 kilogramm volt. 

Könnyebb autóval könnyebb és gyorsabb a ma-
nőverezés is. Ennek jegyében az idei kocsihoz mag-
néziumfelnit használnak, az abroncsokat a Conti-
nental C17-ese jelenti. Optimalizálták a lengőkaro-
kat, továbbfejlesztették a kormányművet, áttervez-
ték a vázat, a fogattyúházhoz újratervezték a főten-
gelyt, az elektronikában pedig a szenzorok számát
a duplájára növelték  – sorolta a csapatvezető az
idei fejlesztéseket. 



Egész életre szóló talPárban szép
Párkapcsolati krízisek és különböző szexuális problémák
esetén keresik a párok a győri Szabados Barbara párkapcso-
lati tanácsadó és szexuálterapeutát, egyre többen, hiszen va-
lós kiutat jelenthet egy külső szakértő útmutatása. Legtöb-
ben a gyermekvállalás utáni időszakban fordulnak hozzá,
akik a baba születése után egy-két évvel nehezen találnak
vissza egymáshoz. Felborulnak a hétköznapok, az anya a
gyereknevelésre fókuszál, az apa viszont élne az addig meg-
szokott rend szerint. „Kis segítséggel azonban viszonylag
könnyen orvosolható a probléma” – hangsúlyozza a szakem-
ber, aki szerint a jó kapcsolat alapja az egyensúly, a közös cé-
lok és az értékek megléte. „A türelmet és az egymás iránti
tiszteletet nem lehet elégszer hangsúlyozni, ha hosszú távú
kapcsolatra törekszünk” – mutat rá. A problémák legtöbb-
ször az egymásra figyelés hiányából erednek, ha nincs őszin-
te kommunikáció, akkor félreértések, konfliktusok és prob-
lémák keseríthetik meg a mindennapokat. „Például az inti-
mitás, szexualitás elmaradása, amiből aztán csak újabb konf-
liktusok születnek. Ehhez vezethet az is, ha felborulnak a fér-
fi-női szerepek, esetleg a nő kezd irányítani és hatalmi játsz-
mák is kialakulnak” – sorolja Szabados Barbara. Probléma
esetén fontos a lelki blokk feloldása, a terápia pedig akkor le-
het a legsikeresebb, ha együtt érkeznek a párok, akik első al-
kalommal megfogalmazzák a problémát, a vágyaikat. „A te-
rápia során pontosan meg kell találni és megérteni azokat a
helyzeteket, viselkedési formákat, történéseket, gondolato-
kat, amelyek összefügghetnek a panasszal, s megnézzük,
van-e közös cél, van-e hova továbbmenni. Utána egyénileg
történik a terápia, átbeszéljük a múltbeli eseményeket, trau-
mákat, amik a jelenben okozhatják a problémákat. Ha ez
megtörtént, összeállítunk egy terápiát, melyet alkalmazva,
először egyénileg, majd közösen haladnak a cél felé” – mond-
ja és hozzáteszi, a legfontosabb, hogy önmagukkal rendben
legyenek a felek, s ha egységben van a test, a szellem és a
lélek, lehet párosan folytatni. Ahogy a legszebb az élet.

In-ter-ne-ten-sze-re-lem
Az online társkereső már nem ciki, csupán az egyik formája
az ismerkedésnek. Ugyanúgy végződhet csalódással, de há-
zassággal is. Sándor András újságíró kutatása nyomán és az
ebből született könyvéből  „A szenvedélyek hálójában” egyér-
telműen kiderül, a veszélyfaktora semmiben sem különbözik
az életbelitől, hiszen a gazember itt is, ott is az, a naiv pedig
ugyanúgy megvezethető. Azonban arra mindenképpen lehe-
tőséget ad, hogy több időnk legyen feltérképezni az illetőt.
Igaz, akár egy zsibvásár, mindenki a legjobb portékáját árulja,
kérdés, tudjuk-e kit és mit keresünk. Legfőbb hátráltatónk a
magány. Rengeteg dologban megalkuvók vagyunk, hogy ne
kelljen egyedül vacsorázni, koncertre, moziba járnunk, egy
idő után jó lesz az alkoholista, drogdíler vagy akár egy börtön-
viselt is. Természetesen a helyzet nem ennyire szélsőséges,
de azért nem az utcán ismerkedünk, mert a rohanásra fogjuk
prüdériánkat, marad az esti, tévé előtti chatelés. Hölgyeim,
uraim, hajrá! Statisztikák ugyan nem, de András munkája azt
bizonyítja, van eredménye, hiszen a könyv megjelenése után
két évvel is levelek sokasága rohamozza őt különböző siker-
és sikertelen storykkal egyaránt. Előző azonban egyre gyako-
ribb, betudható ez annak, hogy az online vadászat már nem
szégyellnivaló, mindenki csinálja. A legutóbbi eset kifejezetten

biztató, hiszen egy felvidéki hölgy, aki szkeptikusságáról és
magabiztosságáról volt híres, hosszú hónapokon keresztül
levelezett egy svájci fickóval, aki, mire elhatározta, hogy a Fel-
vidékre látogat karácsonykor, a hölgy szerelemtől ittasan vár-
ta, és lám, azóta is együtt járnak. Mindehhez szerencse is kell,
mivel a hónapokon át tartó levelezés gyönyörű külsőt és bel-
sőt mutat egyaránt, ám élőben akár 20 kilogrammal többet
és 20 centiméterrel alacsonyabbat is. Természetesen zsák-
bamacska, mint ahogy az is, hogy a fantomképekbe is bele
tudunk szeretni, egy illúziót alkotunk és dédelgetjük, egészen
addig, míg már az sem számít a későbbiekben, ha az életben
két foga van az illetőnek. Sokan ebben bíznak, és ad is egy
újabb reményt a félénkebb jellemeknek.

Férfiak és nők. Nagy különbség van a két nem hozzáállásá-
ban. A kötet első része a nőkről szól, akik komoly kapcsolatra
vágynak, a hamarosan megjelenő második rész pedig a férfi-
akról fog szólni, akiket kizárólag a szex érdekel. Nem kell csüg-
gedni, hiszen az oroszlánok is, induló szándékuktól függetlenül
beleesnek a szerelem csapdájába, így válnak kezesbárányokká
az oltárnál. Egy kulcs van csupán mindehhez, az önbizalom, ha
tisztában vagyunk azzal, hogy kik vagyunk, és mit akarunk, bát-
ran ismerkedjünk a buszon vagy akár a hálón is.

A gyôri program
Február 13., 18 óra

Megnyitó: dr. Veres András megyés püspök előadása.
Házigazda: Borkai Zsolt polgármester, Városháza díszter-
me (Városház tér 1.)

Február 14., 18 óra
Együtt egymással – Bakos Rafael karmelita atya beszélgetése
házasokkal a házasokról, Klastrom Klub (Zechmeister u. 1.)

Február 15., 16 óra
Hát én immár kit válasszak? – Bogdányi Gábor és Mária
családtrénerek, Széchenyi István Egyetem, Apáczai Kar
(Liszt Ferenc u. 42.)

Február 16., 18 óra
Együtt az Úr előtt – Zenés áhítat a Bárka Banddel, Kossuth
utcai református templom (Kossuth u. 9.)

Február 17., 18 óra
Háború, tűzszünet és előrevivő konfliktuskezelés a házas-
ságban – dr. Papp Miklós előadása. Görög katolikus temp-
lom (Bálint Mihály u. 54.)

Február 18., 10–16 óra
Társra várva – Konferencia házasság előtt állóknak – dr.
Kováts György és Anna előadása, Hajnalcsillag Baptista
Közösségi Ház (Bisinger sétány 6.). Regisztráció: +36-
20/886-1550 vagy bevi85@gmail.com
15–17 óra:
Házaspárok megáldása katolikus, református és evangélikus
lelkészek szolgálatával, bencés templom (Széchenyi tér 9.).
18 óra: 
Szerelmes kalandtúra sorsolása, majd táncház, Klastrom
Klub (Zechmeister u. 1.)

Február 19., 17 óra
Ökumenikus záró istentisztelet – igehirdető: Szemerei János
evangélikus püspök. Evangélikus öregtemplom (Petőfi tér 2.)
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szerzők: földvári gabriella, szarka zsófia, zoljánszky alexandra • fotó: orosz sándor

A hétfőn kezdődő Házasság Hetének okán beszélgettünk győri „szakértőkkel”
kapcsolatokról, házasságról, mert bízunk benne, hogy a statisztika –
miszerint minden második házasság válással végződik – visszafordítható.
Trendek jönnek-mennek, az ismerkedés módja is változik, ám az biztosan
nem, hogy mindenki arra vágyik, megtalálja azt, akivel ha a viharokat nem
is lehet elkerülni, tudja, a nap mindig kisüt!



álkozásaink

Hát én immár kit válasszak?
Az élet egyik legnehezebb kérdése, hogyan
válasszunk párt, milyen szempontok figyelem-
bevételével kötelezzük el magunkat egy életre.
Ezekre a kérdésekre próbál választ adni Bog-
dányi Mária evangélikus egyetemi lelkész és
férje, Bogdányi Gábor informatikus, család -
tréner házaspár a Házasság Hete győri ren-
dezvénysorozatán. Előadásuk címéül az is-
mert népdal egyik sorát választották. 

A lelkésznő saját példájukat bemutatva,
beszélt lapunknak arról, hogy ő 30 éves, a fér-
je 32 éves volt, amikor megismerkedtek,
mindketten a másiknak az első igazi szerel-
mük voltak. Kapcsolatuk egy munkahelyi e-
maillel kezdődött, majd két hónapos levele-
zés, telefonálást követően úgy találkoztak sze-
mélyesen, hogy csak egymás gondolatait,
hangját ismerték, az arcát nem. Rövid időn
belül jegyesek lettek, majd pár hónap múlva
házasok. Ma négy gyereket nevelnek, 17 éve
élnek boldog házasságban, amelyért minden
nap megdolgoznak.

Mária szerint nem az a fontos, hogy milyen
életkorban találunk párt, hanem az, hogy a
megfelelőt válasszuk. A párkeresés egyik alap-
vetése, hogy legyünk nyitottak. Próbáljunk
meg folyamatosan olyan helyzetbe kerülni,
ahol emberekkel ismerkedhetünk. Fontos,
hogy ne állítsunk fel magunkban teljesíthetet-
len követelményeket, olyat, amit senki nem tud
megugrani. Legyünk tisztában saját értékeink-
kel, rendelkezzünk önismerettel, akarjunk meg-
újulni, ha pedig alakulóban van egy kapcsolat,
a legtermészetesebben adjuk önmagunkat.

A párkapcsolat, a házasság alapja a lelki
„egyhúronpendülés”, a nagy mérföldkövekről
hasonlóképpen kell gondolkodni – állítja a szak-
értő. Tapasztalatai szerint, amikor két ember
egymásra talál, és kölcsönösen kialakul egy tes-
ti-lelki vonzalom, és közös céljaik vannak, akkor
bizony fejest kell ugrani a bizonytalanba, és el
kell kötelezniük magukat. Manapság az embe -
rek bizonyos kapaszkodókat keresnek az élet-
ben, akár 6-8 évig is együtt járnak, de nincs

meg bennük a döntő elköteleződés, „hogy én
melletted akarom leélni az életem”. Ezekben a
kapcsolatokban mindig ott a lebegtetés, a bi-
zonytalanság, hogy a másik bármikor kiléphet.
Kutatások bizonyítják, hogy ennek biológiai, ké-
miai magyarázata is van. A pároknál az első két
évben nagyon erős a kémia és biológia, ami ké-
sőbb megszokássá lanyhul, emiatt is szétme-
hetnek azok a párok, akik nem házasságban
élik meg ezt az időszakot. 

Az első ugródeszka a párválasztás, majd
ezután jön a neheze, hiszen a házasság egy fo-
lyamatos, kemény munka. Ahhoz, hogy egy
pár harmonikusan tudjon együtt élni, folyama-
tosan dolgozni kell. Mária szerint rengeteget
kell beszélgetni a párunkkal, ez a jó házasság
kulcsa, na meg az, hogy hetente egy órát, ha-
vonta egy napot és évente egy hetet csakis
egymással törődjön a pár. 

A lelkésznő azonban azt is hangsúlyozza,
nem szeretnék azt sugallni, hogy csak az a tel-
jes, boldog ember, aki házasságban él.
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Nyáron lesz öt éve, hogy címlap-
párunk, Fehér Alexandra és Má-
té Richárd házasságban élnek.
Imádják egymást, s még a közös
munka is jól működik: együtt te-
vékenykednek a Győri Nemzeti
Színház kulisszái mögött (a cím-
lapunk háttere a Csoda című da-
rabból való), s esküvőkön is jó
párost alkotnak.

Egyre többen élnek élettársi kap-
csolatban. Miért tartottátok fon-
tosnak, hogy összeházasodjatok?

Szandi: Soha nem akartam férj-
hez menni, de aztán megismertem
Ricsit, és tudtam, hogy Ő az a pasi,
akinek a felesége szeretnék lenni.

Ricsi: Mindketten a színház mellett
az esküvők világában dolgozunk,
Szandi fotósként, én ceremóniames-
terként. Szép is lenne, ha pont mi
nem lennénk összeházasodva, ami-
kor imádjuk az esküvőket. Szerintem
ez a lányoknak valamivel fontosabb,
mi fiúk pedig szeretjük boldoggá ten-
ni a lányokat, nem? Ha csak rajtunk
múlna, szerintem kevesebb esküvő
lenne. Viccet félretéve, hiszünk benne,
hogy nagyon jó megünnepelni azt a
fontos döntést, amikor hiszel benne,
hogy ez az az ember, akivel le tudnád,
illetve le szeretnéd élni azt a hátralévő
időt, ami megadatik.

Hogyan tartható fenn a harmó-
nia hosszú távon?

Szandi: Egymásra való odafigye-
léssel, együtt töltött idővel. Azzal,

Éjjel-nappal, szabadon
hogy nincsenek kötelező elvárása-
ink a másikkal kapcsolatban. Hülye
példa lesz, de az mosogat el, akinek
előbb eszébe jut, vagy több az ideje.
És rengetegszer mondjuk őszintén
egymásnak, hogy szeretlek. 

Ricsi: Kommunikációval. Nem baj,
ha nem értünk 100 százalékosan min-
denben egyet, de mindent meg kell
tudnunk beszélni. Amikor apróságo-
kon kezdünk el néha vitázni, egy perc
alatt elfojtja valamelyikünk egy „Igazad
van, drágám"-mal. Hagyunk szabad te-
ret egymásnak, önálló emberként is lé-
tezni, hogy sokszor csinálhassa azt a
másik, amihez kedve van. Így is elég-
szer kell kompromisszumot hozni, két
ember együttélésekor. Például soha
nem várom el, hogy a Szandi főzzön.
Csak akkor tegye, ha kedve van hozzá.
Szóval a kémián kívül, nem baj, ha jó
partner az életben életed szerelme.

Miért számít jó partnernek a
másik?

Szandi: Figyelmes. Hét év után is
udvarol. Kitalálja a gondolataimat.
Vicces. Fontos! Nagyon fontos a hu-
mor. Velem nevet és sír. Elviseli, ha
néha kinőnek a házisárkány-szár-
nyaim. És szeretem, hogy szenvedé-
lyes. Mindig a kedvemben jár. Ön-
magam vagyok mellette.

Ricsi: Mert egy csiszolatlan gyé-
mánt. Az évek alatt sok türelemmel tö-
kéletesen összecsiszolódik egymás-
hoz az életünk, és ebben (is) nagyon jó
partner. Figyel rám. Meghallgat. Elvi-
sel. Szeret. Kell ennél több?
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egészség-Piac, „Békés iskola”
program, az EYOF-on részt vevő
idősek és kábítószer-fogyasz-
tást megelőző honlap is szere-
pel a győriek egészségmegőr-
zésének idei eszköztárában.

Bár a címben szereplő kérdés egy bi-
zonyos programra, az óvónők lelki
egészségével foglalkozó eseményso-
rozatra utal, elmondható, hogy az
Egészséges Városok Program kereté-
ben a győri szakemberek minden kor -
osztállyal törődnek. 

Fontos, hogy a legkisebbek már az
óvodában kiegyensúlyozott közegben
fejleszthessék képességeiket, éppen
ezért a már említett „És veled ki törő-
dik?” program a velük foglalkozó óvoda-
pedagógusokat célozta. Antal Judit
mentálhigiénés szaktanácsadó ahhoz
kívánt segítséget nyújtani, hogy az óvó-
nők jól érezzék magukat a bőrükben,
így tudnak értő figyelemmel fordulni a
gyermekekhez is. A következő lépcső-
fok az általános iskola, a számukra hir-
detett pályázat révén teljes körű iskolai
egészségfejlesztési mintaprogram va-
lósul meg az idén a Kovács Margit- és
a Váci Mihály-iskolában. A győri önkor-
mányzat nem csak ezzel a lehetőséggel,

„És veled ki törôdik?” — folytatódik az egészségfejlesztés
de különböző módszerekkel, képzések-
kel segíti az iskolai erőszak megelőzését
is. A „Békés iskolák” program is ezt a
célt szolgálja, amelyhez a győrszentivá-
ni Váci Mihály Általános Iskola kapcso-
lódott, s a Zuglói Közbiztonsági Non-
profit Kft.-vel együttműködve, vállalta a
program elterjesztését a területünkön. 

Az Egészség-Piac 12 városrészben
nyújt szűrővizsgálatokat, tanácsadást,
életmódprogramokat a generációk-
nak. Az Egészség Világnap, így az
Egészség-Piac idei témája is a dep-
resszió. Ez a betegség mentális prob-
lémákat okoz, akár a legegyszerűbb
hétköznapi tevékenységek elvégzését
is megnehezíti, és sokszor pusztító kö-
vetkezményekkel jár a családi és baráti
kapcsolatokra, valamint a munkavég-
zési képességre nézve. Legrosszabb
esetben öngyilkossághoz is vezethet,
pedig a depresszió megelőzhető és ke-
zelhető – mondta el lapunknak Mik-
lósyné Bertalanfy Mária WHO-koordi-
nátor. Hozzátette, a WHO azért is állí-
totta a figyelem középpontjába ezt a té-
mát, hogy a depresszióval küzdő em-
berek merjenek segítséget kérni. 

Az Egészséges Városok program
ez évi célkitűzéseit a tavaly elkészített,
2016–2020-ra szóló Győr Városi
Egészségfejlesztési Terv adja. A prog-
ram végrehajtásának tavalyi tapaszta-
latait a városi közgyűlés február 24-én

tárgyalja. Ekkor kerül terítékre az idő-
sek életminőségének javítását célzó
koncepció feladatainak értékelése is.
Győr Idősügyi Tanácsa olyan rendez-
vényeket szervez, amelyek a szépko-
rúak kikapcsolódását szolgálják. A
boldog időskor kulcsa többek között
az aktivitás megőrzése. Ennek egyik
módja az önkéntes munka, amelyet
egyre több idős vállal. Ilyen például a
2009 óta működő „Beszélgető Háló-
zat” is, melynek nyugdíjas önkéntesei
rendszeresen látogatnak magányos,
egyedül élő időseket. Az önkénteske-
dés az idén Győrben különös aktuali-
tással bír, és örömteli, hogy a nyári Eu-

rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kap-
csán számos szépkorú jelentkezett,
hogy a fiatalokkal karöltve, segítsék a
nagyszabású esemény sikerét. 

A drogkérdés sajnos ugyancsak
több korosztályt érint. Győrben évtize-
dek óta széles körű összefogással szá-
mos szakember dolgozik a kábítószer
terjedése ellen, azonban a legtöbbet a
családok, az érintettet körülvevő közös-
ségek tehetnek. Éppen ezért a közel-
múltban elindult a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum honlapja, a
kef.gyor.eu, ahol külön menüpont szol-
gálja a fiatalok, a szülők és a szakembe-
rek informálását.

szöveg: h. f.
fotó: marcali gábor

Eljárási szabálysértések miatt a Győri Íté-
lőtábla hatályon kívül helyezte a Veszprémi
Törvényszék  minden vádlottat felmentő el-
ső fokú ítéletét a vörösiszap-perben, s új el-
járást rendelt el. 

Hat év után sem született jogerős ítélet a vörös -
iszap-perben. A Győri Ítélőtáblára a Fellebbviteli Fő-
ügyészség fellebbezése nyomán került az ügy. Dr.
Zólyomi Csilla tanácsa nyílt ülést tartott, ahol előbb
a vádat képviselő dr. Fejes Péter ügyész terjesztette
elő indítványát. Azért kérte az elsőfokú ítélet hatá-
lyon kívül helyezését, mert eljárási szabálysértése-
ket talált. Ezek közül a leglényegesebb, hogy állás-
pontja szerint a Veszprémi Törvényszék nem indo-
kolta kellő részletességgel az ítéletét, nem írta le,
hogy miként mérlegelte és vetette össze a különbö-
ző tanúvallomásokat és szakértői véleményeket. 

A vádlottak védői viszont valamennyien lényeginek
és szükséges mértékűnek nevezték az indoklást, s sze-
rintük rendkívül széles körű bizonyítási eljárást követő-
en, alapos ítélet született. A Győri Ítélőtábla sem vitatta
az ítélet megalapozottságát, de úgy foglalt állást: az el-

Újra kezdôdik a vörösiszap-per
járási szabálysértések másodfokon nem orvosolható-
ak, ezért újra kell kezdeni az elsőfokú eljárást.

Az Ítélőtábla a bűnösség kérdését nem vizsgálta,
addig nem is jutott el, hiszen az úgynevezett abszolút
szabálysértések észlelésekor, a jogszabályok értelmé-
ben hatályon kívül kellett helyezni az ítéletét – mondta
el a határozathozatalt követő sajtótájékoztatón dr.
Széplaki Tamás, a Győri Ítélőtábla elnöke, aki azt is

hangsúlyozta: a hatályon kívül helyezés nem a rossz
döntés kritikája, hanem a helyes döntés első lépése.

Közismert, hogy 2010. október 4-én a Veszprém
megyei Kolontár térségében átszakadt a MAL Zrt.
egyik vörösiszap-tározójának a gátfala. A lúgos
anyag gyorsan elöntötte Kolontár, Devecser és
Somlóvásárhely utcáit. A tragédiában tíz ember
életét vesztette, több ház összedőlt.

A hat éve tartó eljárás során a szakértői vélemények
ismeretében abban teljes az egyetértés, hogy a gátsza-
kadást az altalaj törése okozta, nagy valószínűséggel a
helytelen tervezés következtében, s esetleg a kiviteli
munkák is hozzájárultak a létesítmény instabilitásához.
Az ügyészség szerint azonban a MAL Zrt. vádlottak
padján ülő vezetői, munkatársai is felelősek a tragédiá-
ért, mert nem építették ki a műszaki ellenőrző monito-
ring rendszert, a tározó túltöltése következében elszap-
panosodott a talaj, nem tulajdonítottak érdemi jelentő-
séget a falsüllyedésnek és a szivárgásra utaló jeleknek,
illetve nem értesítették időben a lakosságot és a ka-
tasztrófavédelmet a tragédiáról. Ezzel szemben a védők
azt hangsúlyozták: a privatizációs szerződés sem írta
elő monitoring-rendszer kiépítését, a működést vizsgá-
ló hatóságok sem találtak kivetnivalót a biztonságban. 

Az új elsőfokú tárgyalás soron kívül kezdődik el
Veszprémben.
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Autóban az ember

szöveg: h. f.
fotó: orosz sándor

Merész ötlet, de izgalmas és ka-
lapemelően bátor vállalkozás a
Vaskakas Bábszínházban fel-
nőtt előadás keretében szín-
padra állítani Ladislav Fuks: A
hullaégető című rémtörténetét.

A győri Vaskakas társulata igazolta
már, milyen erős, visszhangos felnőtt
bemutatókra képes, gondoljunk csak
a Kádár Katára, mely az akkori színhá-
zi évad kiemelkedő előadása volt. Az
új otthonra talált (a volt Bartók Béla
Megyei Művelődési Központ épületé-
ben) bábszínház, az Orlai Produkciós
Irodával közös vállalkozásban, most a
cseh Ladislav Fuks legismertebb mű-
vét, A hullaégetőt mutatja be. A könyv-
ből 1968-ban csehszlovák film is szü-
letett, a címszereplő Rudolf Hru-
sinszkynek Gálvölgyi János volt a ma-
gyar szinkronhangja. A magyar szí-
nész többször is próbálkozott azzal,
hogy színházat talál a könyv színpadi
változatának, ám a darab címe és té-
mája miatt mindenki tartott tőle. 

A groteszk rémtörténet főszereplője
a prágai Karel Kopfrkingl, „a kispolgár
mintapéldánya”. Szereti a családját, s
példaadó szorgalommal és precizitás-
sal dolgozik a munkahelyén, ami törté-
netesen egy halotthamvasztó. 1938-
ban aztán, amikor a németek elfoglal-
ják a Szudéta-vidéket, szinte észrevét-
lenül lesz meggyőződéses híve és szol-
gálója a nácizmusnak, magától értető-
dő természetességgel áldozza fel a hoz-
zá legközelebb állókat is. 

A hullaégetôt mutatják be a Vaskakasban, Gálvölgyi János fôszereplésével 

„A körülmények hatására sem
válhatunk szörnyeteggé”

ka során derült ki, mennyire hasonló-
an gondolkodnak az értékekről, s a
darabról is. A rendező révén jutottak
el aztán a Vaskakas Bábszínházba.
„Mindig csodálattal néztem a báb -
előadásokat, Budapesten sokszor
hátulról is sikerült meglesnem, hogy
miként tudnak személyiségeket áb-
rázolni az arcukkal meg sem jelenő
művészek” – idézte fel korábbi élmé-
nyeit. Emlékezett arra is, hogy a sok-
oldalú, neves operettszínész, Ráto-
nyi Róbert – különböző beszélgeté-
sekből, portréműsorokból tudjuk,
hogy Gálvölgyi a színészmesterség
jó néhány fortélyát tőle tanulta –
szintén játszott bábszínházban is.
Győrben nem bábjátékot láthatnak
majd A hullaégetőre kíváncsi nézők,
de a báboknak, bábszínészeknek
fontos szerepük  lesz a darabban,
avatott be bennünket a főszereplő,
aki már-már lelkendezve beszélt a
Vaskakas Bábszínház társulatáról:
„Kivételesen ritkán találkozik az em-
ber ennyire tehetséges, alázatos, öt-
letgazdag társulattal” – fogalmazott
Gálvölgyi János.  

A darab hivatalos premierje csütör-
tökön volt a Vaskakas Bábszínházban,
ahol szombaton is láthatják az elő-
adást. Budapesten csak később mu-
tatják be. A darab szereplői: Gálvölgyi
János, Schruff Milán, Szúkenyik Ta-
más, Ujvári Janka, Ragán Edit, Ger-
gely Rozália, Bora Levente. A drama-
turg Zöldi Gergely, a látvány Kálmán
Eszter munkája. Mozgás: Fejes Kitty,
zene: Matisz Flóra Lili, báb: Michac
Gábor, Maszk: Juristovszky Sosa,
bábkonzulens: Tengely Gábor.

Gálvölgyi János lapunknak el-
mondta, hogy nem akarták a filmet
színpadra állítani, a könyvet a színmű-
vész felesége, Gálvölgyi Judit alkal-
mazta színpadra. Sok mellékszálat hú-
zott ki a műből, a cselekmény fősod-
rára koncentrált. A megmaradó ere-
deti mondatokat azonban maradékta-
lanul tiszteletben tartotta. 

„Nem szeretem azokat az embe -
reket, akik tisztességtelenségüket az
őket körülvevő körülményekre fogják”
– fogalmazott lapunknak Gálvölgyi Já-
nos. Szerinte tisztességes ember soha

nem juthat el odáig, mint a hullaégető.
Sem a szakmai előmenetel lehetősége,
sem az emberi hiúság nem magyaráz-
hatja azt, ha valaki elvakultan hisz bár-
milyen ordas eszmének, s annak szel-
lemében szörnyeteggé válik. „A ’hulla-
égetők’ minden korban jelen vannak a
társadalomban, bizonyára már akkor is
ott voltak a barlangban, amikor a falak-
ra a vadak elejtésének jeleneteit karcol-
ták az ősemberek” – mondta a Kos-
suth-díjas színművész. 

Gálvölgyi János Pelsőczy Rékát
kérte fel rendezőnek. Az alkotómun-
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Száz éve született Cziráki Lajos
győri festőművész, az évforduló
alkalmából pedig nagyszabású
emlékkiállítást rendez a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum vasárnaptól, március 15-ig
az Esterházy-palotában. A mes-
ter életét Cziráki Lajos özvegyé-
vel, Erika nénivel idéztük fel. 

Hogyan ismerkedett meg Cziráki
Lajossal?

1959-ben, Győrben alakult meg a
Felsőfokú Tanítóképző Intézet, amikor
Cziráki Lajos tanárnál felvételiztem
rajzból. Ott láttam meg először. Egy
csendéletet kellett rajzolnom, de ne-
kem nem nagyon ment a rajzolás.
Amikor letelt a megadott idő, a hátam
mögé állt és a ceruzájával itt-ott bele-
rajzolt, majd azt mondta: ez egész jó
lesz. Felvettek, majd három évvel ké-
sőbb, miután megkaptam a diplomá-
mat, meg is esküdtünk. Kezdetben
nem is tudtam, hogy ő milyen nagy
művész, az emberbe szerettem bele,
nem a képeibe.

Milyen ember volt?

Cziráki szellemében
Nem e világra való. Nagyon udvarias,

humánus, etikus, megértő volt, de zár-
kózott is, mindig tartott bizonyos távol-
ságot, és rendkívül nagy önfegyelem-
mel rendelkezett. Hívő emberként reg-
gel ötkor kelt, hatra a templomba ment,
majd a munkahelyére. Nagy erényeként
az önfegyelme mindenre kihatott.

Mit szeretett igazán festeni?
Minden műfajban festett, kezdet-

ben tájképeket, majd kompozíciós ké-
peket, portrékat. Megejtette Győr
szépsége, a Káptalandomb, a Rába-
part, de ha képeit nézzük, láthatjuk,
hogy ezek a tájképek a szürrealitás irá-
nyába mentek el. Sok rajzán, festmé-
nyén a balatoni táj tűnik fel, a nyarakat
ugyanis a balatonfüredi apartma-
nunkban töltöttük. Ő azonban soha
nem a helyszínen, a nyilvánosság előtt
festett, ott csak vázlatot készített, min-
dig műteremben dolgozott. Nem
akart a címekkel manipulálni, azt val-
lotta, a cím nem menti meg a képet,
csak megkülönbözteti. Hiszen min-
den képzőművészeti alkotást ketten
alkotnak, a művész és az, aki nézi.

Önnek melyik a kedvenc képe a
férjétől?

Mindegyiket szeretem, de egy en-
gem ábrázoló rajzhoz érzelmileg na-

gyon kötődök, amit 1962-ben, nagy
betegen készített. Válságos időszakot
éltünk meg, féltünk, hogy elveszítjük
egymást. 

Több száz képet készített, hol
vannak most ezek az alkotások?

Egy történetet hadd meséljek el,
régen az volt a szokás Győrben, hogy
a művészeti pályázatok kapcsán, a dí-
jakat az üzemek és gyárak ajánlották
fel, cserébe a díjazott alkotásokat tu-
lajdonba kapták. Egyszer meghívták
a férjemet a Vagongyárba előadást
tartani, a folyosón, a szekrény mögül
kikandikált egy kép. Kivette, és meg-

látta a nagydíjas festményét. Ekkor
tett javaslatot arra, hogy a pályadíjas
műveket helyezzék letétbe a múzeum-
ba, ott állítsák ki őket. Így is lett, a Xan-
tus-múzeumba 35 év alatt nagy
mennyiségű festmény került, többek
között az ő 25 képe is. Műveinek több-
sége azonban magángyűjtemények-
ben lelhető fel, Pákh Imre és Kolozs-
váry Ernő gyűjteményében, valamint
Pannonhalmán is őrzik munkáit. A
győri tárlaton gyűjteményekből válo-
gatva áll össze a kiállítás. Az anyagot
Horváth Tamás és Grászli Bernadett
rendezésében láthatjuk.

Rekordszámú közönséget tudtak elérni tavaly
a Rómer Ház programjai, a koncertekre, szín-
házi előadásokra, filmvetítésekre és worksho-
pokra több mint húszezren voltak kíváncsiak
2016-ban. A ház kívül-belül megújulhatott,
decemberben megnyílt a ház kávézója is, s a
szervezők azon dolgoznak, hogy a hétköznap
estékre is kínáljanak izgalmas eseményeket,
a jazztől az elektronikus zenéig.

Csupán két évre nyúlik vissza a könnyűzenei koncer-
tek, bulik története, melyekkel a Rómer Ház vissza-
nyerte a népszerűségét. Az pedig egyre nő, míg
2015-ben 15 ezren látogatták a programokat, addig
tavaly már több mint húszezren kapcsolódtak ki a
házban. A szervezők gondoskodtak róla, hogy legyen
miből válogatni, 55 koncertet, 60 filmvetítést és közel
30 színházi előadást tartottak az érdeklődőknek. Ta-
kács Krisztián, a működtető intézmény, vagyis a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kommu-
nikációs és marketing csoportvezetője elmondta, fo-
lyamatosan gondolkodnak az újításokon, így szüle-
tett meg például a Rock a Rómer körül ötlete, mely-
nek keretében négy rocklegendát láthattak vendé-
gül. Régi vágyuk, a Kárpát-medence néptánchagyo-
mányainak bemutatása is megvalósul, havi rendsze-
rességgel tartanak táncházakat, hétfőnként pedig si-
kerrel fut a Quiz Night műveltségi vetélkedő. Tervezik
a folytatást, ahogy a zenei események terén sincs

A rekord után további programkavalkád a Rómer Házban
megállás. Szerencsére a fellépőkre sem kell vadász-
ni, elfogadják a meghívást, holott többen 200-300
fősnél kisebb klubokban nem zenélnek. Itt viszont,
hogy karnyújtásnyira lehetnek a közönségtől, na-
gyobb helyhez nem fogható hangulat alakul ki, amit
a fellépők is kifejezetten élveznek.

Filmvetítésből is egyre többet tartanak, Borkai
Zsolt polgármester támogatásával megújult a ház
kívül-belül, új vetítőgépet is vásárolhattak és a né-
zőtér is kényelmesebb lett az új székek által.
„Olyan filmeket vetítünk, amiket a nagy mozikban
nem biztos, hogy láthatnak. Nem kasszasikerek,
de mi nagyon értékesnek gondoljuk az adott alko-
tásokat. A filmek 30 százaléka magyar, s néhá-

nyuk alkotója is eljön hozzánk közönségtalálkozó-
ra” – folytatta Takács Krisztián.

Színházi előadásokat az Import Impró Társulat, a
RÉV Színházi és Nevelési Társulat tart, illetve a fiata-
lokból álló együttesek számos vendégszereplőt is
hívnak a Rómerbe. „Itt rendezik meg az országos
imp rovizációs fesztivált, nem titkolt célunk, hogy az
improvizációs színjátszás fővárosává tegyük Győrt
és a házat” – tette hozzá a csoportvezető, és az idei
tervekről elmondta, szeretnék a hétköznapokat is fel-
tölteni programokkal, kedden, szerdán és csütörtö-
kön fővárosi dj-ket, előadókat elhívni, a pincében pe-
dig a jazz és a blues irányába nyitni. Elindult a design
workshop havi egy alkalommal, győri és környéki,
vagy a városból elszármazott divattervezőket hívnak
meg, akikkel a jelentkezők elkészíthetnek például
egy táskát, ékszert, mobiltokot. Idén is megrendezik
a kétnapos RómerKvelle majálist, népszerű fellépők-
kel a Nefelejcs közben, és természetesen a Múzeu-
mok Éjszakájába is bekapcsolódik a Rómer Ház. Ek-
kor a ’Food Truck Show’ autói is begurulnak a Nefe-
lejcs közbe, hogy elhozzák a legmenőbb street foo-
dokat. Ez pedig előszele a további újításoknak, Ta-
kács Krisztián ugyanis elárulta, gasztronómiai külön-
legességeket is szeretnének behozni a jövőben a Ró-
merbe, ahol a felújítások is folytatódnak idén, való-
színűleg az udvar lesz a következő, ami otthonosab-
bá válik. Az Új Nemzedék Központ is helyet talált itt,
januártól Kontaktpontot működtetnek a házban.

Cziráki Lajos özvegyével, Erika nénivel
idéztük fel a mester életét
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A kisasszonyok s bátor vitézeik idén is fel-
öltik az  legdíszesebb ruháikat, hogy a
tündérmese tovább íródjék ezen az éj-
szakán: idén huszonötödik alkalommal
rendezik meg a Barokk Bált a Zichy-pa-
lota pompás termeiben, február 18-án. 

A különleges bál szervezői nem
hagyják, hogy a közönség kedvét szeg-
jék az modern kor gazságai, vívmányai,
ezen az estén a barokk muzsika, pompa
és tánc uralkodik a palotában. Tréfát
nem kímélvén, az udvar ceremóniames-
tere, Zugmann Zoltán köszönti vendége-
it. Majdan a köszöntőt tovább folytatván,
következik az Győr táncművészeti os ko -
lájának nyitótánca, melyet dr. Somogyi

Pompás báli idôutazás
Tivadar alpolgármester szava zár. Fény -
űző lakoma veszi eztán kezdetét, az hí-
res CulinArt recepttárából, s mihelyst
megszólal a korhű muzsika az derék Mu-
sica Historica követeitől, Kovács Gábor
táncmester okítása uralja a tánc színhe-
lyét. Körtánc, vigadalom, hogy a bor
még tovább csúszhasson. Mikor azon-
ban az éj leszáll, a vendégsereg tüzet lát,
a Tűzvarázs Produkció tűzzsonglőr elő-
adását. Nem is szól ez másról, mint az
udvar szórakoztatásáról, ének, zene,
színház, Kovács Gábor, Csonka Zsuzsan-
na és Egyházi Géza ajkából. Az udvar ka-
puja nyitva áll, hogy kedvét lelje, ki ezen
éjszakán táncra, borra, vigadalomra vár. (x)

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

Miután Nagy Vencelt vaksága el-
lenére keresőképesnek nyilvánít-
ják, megpróbálja az átlagembe-
rek életét élni – ebből az alapszi-
tuációból születik a groteszk, tra-
gikus és komikus darab. Schwaj-
da György Csoda című tragiko-
médiáját szombaton tűzi műsor-
ra a Győri Nemzeti Színház, a Kis-
faludy Teremben. Tasnádi Csaba
rendezővel beszélgettünk.

Csodával indul a történet: keresőké-
pesnek nyilvánítják a vak betűsze-
dőt. Hogy fordulhat ez elő?

Schwajda György 1978-ban írta a
művet. Az alaphelyzetet leírva, érthetővé
válik a műfaji meghatározás: tragikomé-
dia. A betűszedő főhős, Vencel elveszti
látását, betegállományba kerül. Egy év
után kötelező a felülvizsgálat, ezután
senkit nem lehet betegállományban tar-
tani. A családja is arra számít, hogy le-
százalékolják. Viszont Vencelnek nincs
meg a kellő szolgálati ideje, ezért a bü-
rokraták úgy vágják át a gordiuszi cso-

Vakon leélt életek
mót, hogy keresőképessé nyilvánítják.
Végiggondolja, nyomdai betűszedő
csak az lehet, aki lát, s ha ő keresőképes,
az azt jelenti, hogy nem vak. Innentől
próbálja úgy élni az életét, mint egy látó,
ami groteszk, tragikus és komikus is
egyben. Egyik pillanatban kacagunk, a
másikban pedig szorongatja valami a
torkunkat. Elgondolkodtató, hogy mi-
lyen nagy galibákat tud okozni az egyént
figyelmen kívül hagyó jogalkotó, végre-
hajtó hatalom és a társadalmi elvárás.

Visszamegy tehát dolgozni?
Hősünk különböző élethelyzetek-

be keveredik, dolgozik, szeretője lesz,
kocsmázik, sőt vezetni is megtanul. A
Gutenberg szocialista brigád próbál
neki segíteni, de kérdés, hogy jól ér-
telmezett szolidaritás-e ez, vagy a
problémák továbbgörgetése? Fontos
az is, miként reagál Vence irreális vi-
selkedésére felesége. Megható az az
odaadás, ahogy minden idegszálával
igyekszik társa vágyait beteljesíteni.
Ahogy haladunk a cselekményben,
újabb és újabb kérdések merülnek
fel, hiszen, maga az írásmű is réteg-
zett. Ha a néző olyan befogadói álla-
potban van, akkor elgondolkodtatja,

ha csak szórakozásra vágyik, bohó-
zatként is működik.

Milyen kérdéseket vet fel?
A legvégsőbbig elmegy a darab:

meddig tekinthető értelmesnek egy
emberi élet?

Schwajda legendássá vált Rátóti
legényanyájában is a kisember gro-
teszk küzdelmeit mutatja meg a szo-
cializmusban, ami ismerős a közép-
korú generációnak. A fiataloknak
ma mit mondhat a Csoda?

A mostani huszonévesek is tudnak
nevetni, és gondolkodnak az élet kérdé-
seiről. Közösségben léteznek, hétközna-
pi problémákkal küzdenek. Nem szere-
tem, ha azt kérdezik, miben aktuális? Az
alapmű mélységétől függ, hogy játsszuk-
e még és meddig. Ahogy egy Oidipusz

királyt sem aktualizálni kell, hanem elme-
sélni a történetet. Schwajda György is al-
kotott egy olyan művet, ami valószínűleg
újabb 40 év múlva is működni fog.

Nagy kihagyás után tér vissza a
győri színházba rendezni, hogy tel-
tek az első napok?

16 évig voltam Nyíregyházán színhá-
zi igazgató, nem tudtam megoldani a tá-
volságot. Előtte rendszeresen dolgoz-
tam itt, például az Óz, a csodák csodáját,
a Tótékat és az Édes Annát rendeztem.
Ahogy a darab is tükör, úgy tükör volt az
én első pár napom is  itt, összehasonlí-
tottam az akkorit a mostani élethelyze-
temmel. Azt hiszem, a Schwajda-mű tö-
kéletesen alkalmas arra, hogy elgondol-
kodjunk a saját és közös dolgainkon,
múlton, jelenen és a jövő kérdésein is.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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GRAFIKEN VON FRANZ
LISZT und seinen Familienmit-
gliedern im Szent László Besu-
cherzentrum, durch Ihre Spen-
de unterstützen Sie die Bedürf-
tigen, die keine Möglichkeit
zum Heizen besitzen. Der in
Bratislava geborene und im
Burgenland lebende Pianist,
Musiklehrer, Grafiker und Kos-
tümdesigner Karal Viola stellt
bis 31. März, täglich von 10 bis
18 Uhr unter der Adresse Káp-
talandomb 11. seine dreissig
Bleistiftzeichnungen aus.

„HOLLYWOOD IN UN-
GARN” am 12. Februar im
Győrer Nationaltheater (Czu -
czor G. u. 7.) in zwei Vorstel-
lungen: um 15 und um 19 Uhr.
Das Budapester Monarchie
Symphonieorchester gibt
Stücke des weltbekannten
Filmmusikkomponisten Hans
Zimmer zum Besten. Stargast:
die Sängerin Lisa Gerrard.

IM RAHMEN EINER SPANNENDEN
KONZERTSHOW bekommt das Győrer
Publikum das neue Album von Edvin Mar-
ton geboten – am 11. Februar um 19 Uhr
gibt es in der AUDI Arena (Kiskút liget) die
besten Schlager der „Rock Symphony”.
Der weltbekannte Geiger ungarischer Abs-
tammung giesst Klänge aus Klassik und
Rock in eine besondere Klangwelt und
schafft auf seinem Konzert eine grossarti-
ge musikalische Atmosphäre.

ZUM 100. GEBURTSTAG
DES MALERS CZIRÁKI LA-
JOS das Rómer Flóris Museum
für Kunst und Geschichte eine
Gedenkausstellung. Dies wurde
noch nie dem grossen Publikum
gezeigt: Werke, die aus der muse-
umseigenen Sammlung, bzw.
aus Sammlungen von Kunst-
sammlern stammen. Die gros-
sangelegte Ausstellung ist von
12. Februar bis 15. März zu be-
sichtigen, täglich ausser mon-
tags von 10 bis 18 Uhr im Ester-
házy-Palast (Király u. 17.). 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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PROGRAMajánló

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!

TENGERCSEND címmel Szabó Béla fotó-
művész kiállítása és Juhász Attila költő könyv-
bemutatója lesz február 17-én 18 órakor a
VOKE Arany János Művelődési Házban. A
könyvet bemutatja: Tolnay Imre képzőművész.
A kiállítás március 14-ig látogatható a Révai
út 5. szám alatt.

FARSANGI MULATSÁGHOZ szükséges díszeket készíthetnek a
gyerekek papírból a foglalkozásvezetők segítségével február 13-án
15.30 órától, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
gyermekkönyvtárában (Herman O. u. 22., földszint).

BATYUS FARSANGOLÁSRA várják a családokat február
11-én 16 órára a pinnyédi művelődési házba (Napfény u. 1.).
18 órától az újvárosi művelődési házba (Liget u. 55.) a Far-
sangi hagyományok címmel kezdődik program. 

KALEIDOSZKÓP címmel Hágen Zol-
tán fotókiállítása nyílik február 13-án 18
órakor a ménfőcsanaki Bezerédj-kas-
télyban (Győri út 90.). A tárlatot Liziczai
Miklós, a Győri Fotóklub elnöke nyitja
meg, közreműködnek a Harmónia Alap-
fokú Művészeti Iskola  növendékei.

RÉVÉSZ SÁNDOR ÉS ZÁVODI JÁNOS PIRAMIS ÉVEK
című koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők február 11-
én 21 órától az ETO Park 2. emeleti rendezvénytermében
(Nagysándor József u. 31.). Vendégzenekar a B52. 

„ N O S Z TA L G I -
KUS” KALAPÁCS-
KONCERT lesz
feb ruár 11-én a
Bridge Hallgatói és
Oktatói Klubban
(Kálóczy tér 6.). Kala-
pács Józsi és metál-
bandája megidézi a
30 éve megjelent To-
tális Metál (1986)
szellemét. Vendég
zenekarok: Orfeus,
Red Rockets.

„SZERELMEKRŐL MESÉL A
VÁROS – LOVE STORY-K
GYŐRBEN” címmel indul séta
Valentin-nap alkalmából február
12-én 15 órakor a Bécsi kapu tér-
ről. A sétát több meglepetés is
emlékezetessé teszi. Bejelentkezés:
idegenvezetes.gyor@gmail.com
és telefononszám: 06-30/294-
9174.

FÜLÖP PÉTER FOTOGRÁFUS EX POZÍCIÓ – 2016-os tárlatának zárásaként filmvetítésre várja
az érdeklődőket, február 13-án 18 órára a (VOKE) Arany János Művelődési Ház galériájába (Révai út
5.) A fotográfus által, az elmúlt években készített fény(kép)filmek közül látható lesz a Megörökítés, a
Kali Yuga, a Szépség teremtő kauzalitása, valamint az Emlékváros, Kolozsvár című.

PHOENIXMADÁR – lélekmeg-
újító líra szóban és dalban cím-
mel verses-zenés estet hallhat-
nak február 11-én 16 órától a FI-
LO-Pontban (Kálóczy tér 15.).
Közreműködik: Szarka Fedor Gu-
ido képzőművész, Szabados Éva
előadóművész és az Új Akropo-
lisz zenei együttese.

AZ OLLI MÄKI
L E G B O L D O -
GABB NAPJA cí-
mű filmet vetítik a Dr.
Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közös-
ségi Tér Központi
Könyvtár Klubjában
(Herman O. u. 22.
fszt.) február 16-án
17 órakor. A feliratos,
fekete-fehér, finn–
svéd–német filmdrá-
ma tavaly készült.

A NAGYHATALMAK ÉS AZ OSZTRÁK–MAGYAR
MONARCHIA FELBOMLÁSA címmel tart ismeretterjesz-
tő előadást Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész, egye-
temi tanár február 14-én 17 órakor a Kisfaludy Károly Könyv-
tár Rendezvénytermében (Baross G.u.4.)
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ligenciája alkalmassá teszi a kiképzésre. Ültetvé-
nyeket, településeket, szafarik sátortáborait kel-
lett őriznie az afrikai éjszakában, valamint ragado-
zó nagyvadakat elriasztania. Ha kellett, harcba is
szállt, és gyakran győzedelmeskedett, innen kap-
ta nevét: oroszlánku-

tya. Napjainkban terület-
és vagyonvédelemre képe-
zik ki őket. Nyugodt, kie-
gyensúlyozott, idegenek-
kel szemben tartózkodó,
nem agresszív, de nem is

félénk. Nagy mozgásigényű.
Rendkívül családcentrikus,

kiváló őrző. Testileg-lelkileg
körülbelül 2-3 éves korukra ér-

nek meg. A prémium minőségű
táplálást meghálálja, és nagyon

szépen növekszik. Szőrzetét nem
szükséges gondozni. Rendkívül muta-

tós kutyafajta.
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SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

kép és szöveg: nagy ferenc

Az afrikai oroszlánkutya (rhodesian ridgeback,
magyarul „rodéziai tarajoshátú”) Zimbabwe állam
területéről származik. Jelenleg az afrikai oroszlán-
kutya az egyetlen bejegyzett, Dél-Afrikából szár-
mazó, őshonos fajta. Sokáig vadon élő, falkában
kóborló, embert kerülő fajta volt, amit később dél-
afrikai telepesek háziasítottak. Termetes, izmos
kutya. Feje háromszög alakú, keskeny, melyet
nagy lógó fülei kereteznek. Szeme sötétbarna,
végtagjai egyenesek, párhuzamosak. Farkát íve-
sen tartja, lefelé vékonyodik. Szőrzete rövid, hátán
sajátos szőrbarázda van, amely a testszőrzettel el-
lentétes irányú, s a faroktól a fej felé húzódik,
egyébként erről kapta a nevét. Színe sárgásvörös.
Tulajdonságai: hűséges, megbízható, könnyen
képezhető, jó természetű. Marmagasság:
kan 64–69 cm, szuka 61–66 cm. Test-
tömeg: szukák 30–35 kg, kanok 40–
45 kg. Alomszám: 4–7 kölyök. Vár-
ható élettartam: 10–14 év. Az
ember mellett hűséges, jóin-
dulatú társsá vált, de nem árt
fél szemünket rajta tartani.
Szeretik a kényelmet, köny-
nyen a kanapén kötnek ki,
de ha ezt az elejétől nem
engedjük, tiszteletben
tartják a szabályokat.
Kertben tartható, és re-
mekül elvan, csak a rövid
szőre miatt jól szigetelt ku-
tyaház kell neki. Inkább
családtagnak tekinti magát,
nagyon kötődik a gazdihoz.
Ház őrző típus, magától, kép-
zés nélkül is védi a területét.
Más állatokkal való viszonya szok-
tatás kérdése, de kiválóan működik,
ha határozottan bánunk velük. Ha ide-
gen macskát lát, azt megkergeti (azért va-

Szavannák kutyája: rhodesian ridgeback
dászkutya...) de a sajátot nem bántja, sőt, isme-
rünk olyat, ahol jó barátok lettek. A mozgásigénye
nagy. Napi séta pórázon nem elég, hagyni kell fut-
ni. Kimondottan jó, ha futtatják, sportolnak vele,
igaz, ez sok más kutyára is igaz. Odafigyeléssel
kell kezelni, de szereti a gyerekeket. Inkább az a
gond, hogy mivel elég nagy testű, könnyen fellöki
pusztán szeretetből. Általában szó nélkül tűri a
gyerekek nyaggatását, ha megunta, odébb megy,
azonban ne hagyjuk őrizetlenül kisgyermek köze-
lében. Kezdő kutyásnak nem ideális. Makacs, ön-
álló kutya. Kitartó, következetes nevelést igé-
nyel. Megbízhatósága, és veleszületett intel-

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)



szerző: lukács lászló, nagy ferenc
fotó: nagy ferenc

A tropheus sügerek több mint 100 éve ismertek a
halbiológiával foglalkozó emberek számára. Nevü-
ket ivadékgondozó viselkedésükről kapták, mivel
szájukban gondozzák a kicsinyeiket (tropheus = daj-
ka), és azóta sem sorolták át őket. A fajok szintjén
már több a vitás elem, de igazán pontos besoro-
lásra, a földrajzi variánsok egyértelmű, tudomá-
nyos igényű szétválogatására, új fajokba soro-
lására még nem igazán akadt jelentkező. En-
demikus halfaj, ami azt jelenti, hogy csak a
Tanganyika-tóban honos, sehol másutt a vi-
lágon. Az első tropheus, amit leírtak 1898-
ban, a narancsfoltos volt, később kiderült,
hogy ebbe a fajba tartozik a legtöbb föld-
rajzi variáns. Az annectens, a brichardi,
mpimbwe viszonylag új változatok, míg a
tropheus duboisi a legősibb tropheus faj,
aminek a tó keleti és nyugati partvonalán
is élnek variánsai, jellemzően ott, ahol
nem kell versengenie fiatalabb tropheus
fajokkal. A tó minden részén megtalálhatók
a tropheusok, a sziklás partszakasz fő lakói,
0,5–3 méter közötti mélységben élnek, kivé-
tel ez alól a polli, ami inkább 4–8 méteres
mélységben, és a duboisi, ami a még mélyebb,
5–15 méteres mélységet kedveli. Az élőhelyé-
ből adódóan, az akvárium berendezésénél is
ügyelni kell a köves, sok búvóhellyel tarkított me-
dencére, a tiszta, oxigéndús vizet igényli.

Ezektől talán fontosabb a viselkedésük, ami a leg -
inkább megosztja az embereket, a kialakult negatív
sztereotípia, miszerint brutálisan agresszív, kezelhe-
tetlen halak, ami viszont két egymástól gyökeresen
eltérő tartási alternatívával is cáfolható. Érdemes
egy nagy medencében (500–650 liter) tartani, még-
hozzá körülbelül 30 egyedes csapatban! Bár drága
halak, mégis a legjobb módszer, ha nagy csapatban
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(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 

Szájban költô sügércsoda Afrikából:
Tropheus
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tartjuk, mert így a folyamatos agressziót és egyéb
más problémákat is kiküszöbölhetünk! Lehet ki-
sebb medencében, egy hím három nőstény arány-
ban tartani, de alapvetően csapathalak. Lehet kö-
rülbelül 10-15 fős csapatban is tartani, de ez még
nem is túl sok, de nem is túl kevés, viszont így több
gonddal kell majd szembenéznünk, mint egy nagy
csapat esetén.

Csak egy színváltozat példányait gondozzuk! Ala-
posan szűrt, kristálytiszta, bomlástermékmentes
és oxigéndús vizet igényelnek! Különösen értelmes
sügérfaj. Nem állítjuk, hogy könnyű lenne tropheust
tartani, de némi odafigyeléssel és az igényeik betar-
tásával, megadásával sokáig gyönyörködhetünk eb-
ben a különleges és változatos halban, amiből na-
gyon sokféle variáns él a Tanganyika-tóban. Órákig
lehet nézni, hogyan élnek, hogy a társadalmi vitái-
kat miként rendezik, csatáikat, háborúikat hogyan
vívják nap mint nap...

Etetésükre nagyon érzékenyek, kaphatóak a
kereskedelemben speciális tropheus-tápok,

elsősorban a száraz eleségek közül azokat
alkalmazzuk, valamint kaphatóak fagyasz-

tott tropheus-mixek is. A különféle tro -
pheus-mixek összetevőit külön-külön

is adagolhatjuk általában. Forrázott
zöldséget is kaphatnak, de lehetőleg
saját termesztésű legyen, 100 szá-
zalékosan vegyszermentes! Szigo-
rúan tilos vörös szúnyoglárvával,
tubifexszel etetni, érzékeny bél-
rendszerük miatt. A természetben
is apró rákocskákat, de leginkább
algákat és növényi eredetű táplálé-
kokat fogyasztanak. Érdekes, hogy

a frissen befogott és akvarizálás alatt
lévő egyedek mennyire nem ugranak

a spirulinára és más tisztán növényi
eleségekre, ezzel ellentétben a halliszt

tartalmú eleségekért megőrülnek, még a
kevésbé erős, kissé meggyötört egyedek is

erőre kapnak tőle. Fontos, hogy változatosan
etessük őket, minél többféle száraz eleséggel és
időnként fagyasztottal. Az újonnan telepített ha-
lakat sose etessük degeszre, eleinte naponta 5-
6-szor egészen keveset, majd egyre többet, és
ezzel egy időben ritkítva az etetésüket, szoktas-
suk az eleségekre őket.

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese, várjon minket havonta megjelenő
magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!
Jó szórakozást!



(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)

csak igen nehezen szaporod-
nak. Az arák egy életre vá-
lasztanak társat maguknak, a
kialakult párok hosszú időn
keresztül együtt maradnak.

Miután a nemek külső jegyek
alapján csak nehezen vagy

egyáltalán nem különböztethe-
tőek meg, így a legbiztosabb a

DNS alapú ivarmeghatározás. Az
ideális fészekodú 60×60 cm alapte-

rületű, 90 cm magas keményfa vagy
rönkodú, a röpnyílás 18 cm átmérőjű.
Az odút a volier legmagasabb pontjá-
ra kell tenni, a madarak ezt általában
minden további nélkül elfogadják.
Ennek valószínűleg az az oka, hogy a
természetes élőhelyükön nagyon ke-
vés a fészkelésre alkalmas odvas fa,
így nem válogatnak. Megfelelő gon-
doskodás mellett élettartamuk 40–
50 év, de jó körülmények között a 70,
sőt akár még az ennél több sem lehe-
tetlen.

Győrött például dr. Dézsi Csaba
András kardiológus professzor és fe-
lesége tartanak arapapagájokat.

kép és szöveg: nagy ferenc

Az arapapagájok talán a legszebb
nagy testű díszmadarak. Ha valaki
egyszer élőben is találkozott velük,
akkor biztosan lenyűgözte őt e mada-
rak szépsége, eleganciája és nem
utolsósorban intelligenciája. Élőhe-
lyükön kisebb-nagyobb csapatok-
ban élnek, sokuk még a szaporodási
időben is a többiek közelében marad.
Ennek megfelelően a kedvencként
tartott arának is szüksége van arra,
hogy a „csapat” teljes jogú tagja le-
hessen. Az egyedül tartott madár
rendkívül erős kötődést mutat az ál-
tala kiválasztott ember iránt, ez az
ivarérettségük elérése után kissé za-
varó lehet. Ha párban tartjuk őket, ak-
kor ez a kötődés gyengébb
lesz, a madár kiegyensú-
lyozottabb viselke-
dést fog mutatni.
F o l y a m a t o s
motivációk-

ra, játéklehe-
tőségekre és rág-
csálnivalóra van
szükségük. A legjobb, ha
nagy tér és nagy játszóhely áll
a rendelkezésükre. A termé-
szetben az arák magokat,
gyümölcsöket és különféle dió-
kat esznek. Táplálékuk nagy részét az
igen kemény, nehezen feltörhető dió-
félék teszik ki, csőrük tökéletesen al-
kalmazkodott ezeknek a kibontására.
Ezért nekünk is megfelelő összetéte-

18 / + / 2017. február 10.
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A papagájok királya: az ara

lű és arányú táplálékkal kell etetnünk
őket. Itt rögtön szeretném felhívni a
figyelmet arra, hogy a földimogyorót
(arachis hypogaea) nem lehet tökéle-
tesen aflatoxin-mentessé tenni – saj-

nos nagyon sok, amúgy minőségi
magkeverék is tartalmazza – minden-
képp vegyük ki a magkeverékből. Te-
nyésztésükhöz megfelelő élettérre
van szükségük, kis helyen nem, vagy
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor
testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet 30 országban több mint 300 Atlasprof

specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-,
gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az eredmény tartós,
mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére
kerül. A technika egyedülálló, természetes,
nem orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia

és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki
izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló
mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyar-
országon 8 Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt  éve  az
AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek óta
fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki-és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszüntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre INGYENES ismertető előadást tart
Győrben 2017. február 18-án (szombaton)

15 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban,
az első emeleti teremben.

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Hosszú egyeztetéseket követően
sikerült Nyári Tamás tetováló mű-
vésszel találkoznom, hiszen járja a
világot, sokfelé hívják vendégteto-
válónak. A belvárosi szalonba érke-
zésemkor éppen egy idős úr karjá-
ra varrt macskát, fénykép alapján.
Kiderült, a férfinak eltűnt a ked-
venc cicája, ezért döntött úgy,
hogy élete első tetkójaként a
macskáját örökítteti meg a testén.
Tamás pedig örült a kihívásnak,
ilyen feladatokat szívesen vállal.
Amíg készült a cica képmása, Ta-
más az életéről mesélt, arról, hogy
kisgyermekkora óta szívesen raj-
zolt és mindig is tudta, hogy ezzel
a művészeti ággal szeretne foglal-
kozni. Először pólókat tervezett, de
hamar rájött, abból nem lehet
megélni. 16 éves volt, amikor
ügyes kezű barátja denevéreket te-
tovált rá, a Batman-őrület jegyé -
ben. Ekkor már körvonalazódott,
mi is lesz az útja, közben leérettsé-
gizett és szakács lett. Nyolc évvel
ezelőtt készítette az első tetoválá-
sát, elsősorban autodidakta mó-
don tanult, sok mindenre magá-
nak kellett rájönnie, mert akkori-
ban ilyen jellegű képzés még nem
volt és a győri mesterek sem szíve-
sen adták át tudásukat.

Egy tetováló teremtményei

Tamásnak mára kialakult a kü-
lönleges, egyedi stílusa, melyet kül-
földi útjain inspirálódva fejlesztett ki.
Dolgozott Svájcban, Ausztriában,
Svédországban, Németországban,
Görögországban és Thai földön is.

Gyakran vesz részt különféle ver-
senyeken, sokat közülük meg is
nyert, most is készül egy februári,
budapesti megmérettetésre. „Azon-
ban az igazi elismerés számomra az,
ha örül a vendég annak a tetkónak,
amit tőlem kapott, és amikor példá-
ul egy gyűjtő felhív, hogy szeretne
egy Nyári Tomi-tetkót!”

Ma a színes, izgalmas, fantázia-
dús tetoválások a menők, gyakori,
hogy az ő rajzait, az ő ötleteit varrat-
ják magukra a vendégek, és van
olyan is, aki konkrét elképzeléssel

érkezik, de Tamásra bízza a megva-
lósítását.

Az extrémitásokról beszélgetve
meséli, egy fiúnak pizzaszeletet te-
tovált az arcára, egy másikat a fene-
kétől a lábfejéig egy fantáziavilággal,
portrékkal, oroszlánokkal, tündérek-
kel varrt ki. Vannak, akik a filmekért,
a sztárokért rajonganak, Bud Spen-
certől, Leia hercegnőn át (Carrie
Fisher) a szuperhősökig, sok min-
denkit felvarrt már a bőrre, van
olyan is, akinek különböző filmjele-
netekkel tetoválta tele a testét. Leg-
idősebb vendége egy 72 éves svájci
hölgy volt, ő lepkét kért a vállára. 

Tamás is gyűjtőnek vallja ma-
gát, neves művészek munkáit vi-
seli, leginkább a nyaktetoválásra
büszke és a lábán lévő mesefigu-
rákat kedveli magán. Mint mondja,
van még bőven hely a testén, de
ma már jól megválasztja, kivel és
mit készíttet a bőrére.

Már csak azért is, mert egy
meggondolatlan, vagy egy rosszul
készített tetkót nehéz kijavítani. Lé-
zerrel lehet eltüntetni, vagy egyes
esetekben újabb tetoválással elta-
karni. Azt is elárulta a művész, mi-
nél idősebb az ember, annál fájdal-
masabb a művelet, szerinte a talpra
és a lábujjakra nem érdemes teto-
válni, mert nem maradnak meg
örökre és fájdalmasak is.

„Ma már csak művészi munká-
kat vállalok, szerencsére megtehe-
tem, hogy válogathatok, amiben
nem látok fantáziát, azt finoman el-
utasítom”– vallja be Tamás.   

A beszélgetés végére el is készül
a cicatetkó, ami több mint négy-
órás művelet volt. Távozásomkor az
idős férfi még elárulta, a macskája
időközben meglett, de már szé-
gyellte volna lemondani az időpon-
tot, nem is bánta meg, hogy bevál-
lalta, nagyon elégedett az ered-
ménnyel, élethűre sikerült a cicus.



Az Audi Hungaria ÁMK 2017
szeptemberében kereskedelmi
szakképzési tagozatot indít.

A győri Audi Hungaria Általános Műve-
lődési Központ eddig óvodának, általá-
nos iskolának és gimnáziumnak adott
otthont. Azonban a 2017–2018-as tan-
év kezdetével az intézmény képzési kí-
nálata szakképzési tagozattal bővül.

Az új tagozaton 2017. szeptember
1-jén „Idegen nyelvű kereskedelmi és
ipari ügyintéző”-képzés indul. A né-
met minta alapján bevezetendő duális
szakmai képzés túlnyomórészt német
nyelven folyik, és két helyszínen – egy-
részt az Audi Hungaria ÁMK-ban,
másrészt pedig a régió egyes szak-
képző vállalatainál – történik. Erre a
2016 óta OKJ-akkreditált kereskedel-
mi szakképzésre érettségivel és kitű-
nő német nyelvtudással, valamint kü-
lönös elhivatottsággal rendelkező fia-
talok jelentkezhetnek.

A régió jövőbeni munkaerőigényé-
nek biztosítása olyan kiemelkedően
fontos feladatkör, amelyben az Audi
Hungaria ÁMK a kétnyelvű duális

Új OKJ-s szakképzés
indul a régióban

szakképzés bevezetésével is szerepet
kíván vállalni. A képzés időtartama két
év. Az itt szerzett képesítés németor-
szági elismertetésére is lehetőség nyí-
lik. Ezen képesítés továbbá ideális fel-
készítést nyújt későbbi duális gazda-
sági tanulmányokra – akár németor-
szági egyetemeken is.

Az első évfolyamra vonatkozó pályá-
zati időszak 2016. december 1-jével vet-
te kezdetét és 2017. február 15-ig tart.

Az új szakképzéssel, valamint a pá-
lyázati folyamattal kapcsolatos továb-
bi információ az Audi Hungaria Általá-
nos Művelődési Központ honlapján
(www.audischule.hu) a „Szakképzés”
címszó alatt található. (x)
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Karal Viola Liszt-grafikái címmel nyílt ki-
állítás pénteken, a Szent László Látoga-
tóközpont kiállítótermében. A pozsonyi
születésű, Burgenlandban élő zongora-
művész, zenetanár, grafikus és jelmez-
tervező, Karal Viola több mint kétszáz
rajzot készített a zeneszerzőről, melyek
közül harmincat a Győri Egyházmegyei
Karitász harkai csoportjának adomá-
nyozott, hogy azokból tárlatot állítsanak
össze jótékonysági célra.

A győri tárlaton, mely egy országos
vándorkiállítás első állomása, a har-
minc grafika hiteles, számozott máso-
lata látható, elsősorban a zeneszerző
különböző életkorából és a családtag-
jairól készült ceruzarajzok.

Szabó György, a Győri Egyházme-
gyei Katolikus Karitász vezetője elmond-
ta, Liszt Ferenc maga is jótékonykodott,
hiszen számos jótékony koncertet
adott, többek között az 1838-as pesti
árvíz idején Bécsben, az árvízkárosultak
megsegítésére. Ezúttal a róla készült
grafikák megtekintésével segíthetnek
az érdeklődők a rászorulókon. A kiállítá-
son adománygyűjtő dobozt helyeztek el,
a befolyt bevételből pedig azoknak a

Liszt ma is
jótékonykodik

győri családoknak kívánnak segíteni,
akiknek elfogyott a fűtésre szánt pénze.
Szabó György hangsúlyozta, csak az
ötezer lakos alatti kistelepülések kaptak
az államtól pénzügyi támogatást a fű-
tésre, és csak 20 darab kályhát sikerült
szerezni idén télen az egyházmegyében.
A karitász ezzel az akcióval szeretné fel-
hívni a figyelmet arra, hogy a nagyváro-
sokban is vannak olyan rászorulók, akik-
nek önhibájukon kívül nincs lehetősé-
gük fűteni.

A kiállítás március 31-ig, naponta
10 és 18 óra között látogatható a Káp-
talandomb 11. szám alatt.



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR
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DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:00 Magyarul Balóval 00:40 Halá-
los fegyver  01:40 Odaát  02:30
Odaát 03:20 Gálvölgyi-show 
04:15 Gálvölgyi-show  05:00 Dallas
 05:40 Dallas  06:20 Televíziós vá-
sárlás 06:55 Kölyökklub  10:00 Te-
leshop 10:55 Nyugi, Charlie!  11:25
Nyugi, Charlie!  11:55 Fitt Mánia 
12:25 Autogram  13:00 Sülve-főve
 14:55 Kapcsolat  16:00 A Föld
utolsó órái  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  19:20 A vihar
magja  21:10 A bátrak háborúja 
23:45 Lejárt lemez 

00:55.Tények Este 01:45 Sportos
01:50 Teleshop 02:15 Bukott angya-
lok  03:00 Bukott angyalok  03:40
Esernyőtrükk  05:15 Oltári szerve-
zők  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 09:10 Maci Laci  09:25 Tom
és Jerry gyerekshow  09:55 Trend-
mánia  10:25 Babavilág  11:00 Az
Év Háziasszonya  11:30 Poggyász
12:05 Tűsarok  12:35 A titkok
könyvtára  13:40 Gyilkos sorok 
14:45 Columbo: Béke poraira 
16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 18:55 Az elvarázsolt dollár 
21:00 A Bourne-csapda  23:25
Megtört város 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Nyugdíjas Egyetem 10:30 Kép -
újság 18:00 Vény nélkül 18:30 Credo
19:00 Győri7 19:45 Konkrét 20:00
Zooo+ 20:30 Vizsgakoncert 2016
21:30 Üzleti negyed 22:00 Győri7
22:45 Konkrét

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 12., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:15 Oltári szervezők  06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 09:00 Ma-
ci Laci  09:15  09:45 Nagy Vagy,
Auchan kupa!  10:15 Stahl konyhá-
ja  10:50 Több mint TestŐr  11:20
SpeedZone  11:55 Super Car 
12:25 Falforgatók  13:00 A Miller
család  13:30 A titkok könyvtára 
14:35 Gyilkos sorok  15:40 Tom és
Jerry: Tengerész egerész  17:15
Maci Laci  17:25 Hupikék törpikék
 18:00 Tények 18:55 A Madagasz-
kár pingvinjei  20:45 Madagaszkár:
Állati szerelem  21:05 Egyszerűen
bonyolult  23:55 G. I. Jane 

07:00 Vény nélkül  07:30 Credo
08:00 Zooo+ 08:30 Vizsgakoncert
2016 09:30 Üzleti negyed 10:00 Zo-
oo+ 10:30 Képújság 18:00 Győri7
18:45 Konkrét 19:00 Kulisszák mö-
gött 19:30 A borvidék hírnökei 19:45
Konkrét 20:00 Építech 20:30 Gáz-
fröccs 21:00 Nyugdíjas Egyetem
22:00 Győri7 22:45 Konkrét

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 13., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:25. Sportos 02:30 Elit egység 
03:15 Elit egység  03:55 Doktor
Rush  04:40 A Miller család 
05:05 Csapdába csalva  05:30 Az
uralkodónő  06:15 Stahl konyhája
 06:20 Mokka  09:00 Ékszer TV
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben  12:30 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  13:35 Walker, a texasi
kopó  14:40 Magánnyomozók 
15:45 Ana három arca  16:50 Fat-
magül  18:00 Tények 19:25 Az 50
milliós játszma  21:00 A szultána 
21:35 Bad Boys – Mire jók a rosszfi-
úk?

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Vény nélkül  08:30 Nyugdíjas
Egyetem 9:30 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Üzleti
negyed 20:00 Híradó 20:20 Sport-
hírek 20:30 Kulisszák mögött 21:00
Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Konkrét 21:45 Arrabona évszázadai
4. 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Üzleti negyed 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 14., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:10 Bűnös Chicago 01:15 Tények
Este 02:05 Teleshop 02:30 Haláli test-
csere  03:15 Felejthetetlen  03:55
Balfékek 04:20 Walker, a texasi kopó
 05:05 Csapdába csalva  05:30 Az
uralkodónő  06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka 09:00 Ékszer TV 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 
12:30 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  13:35 Walker, a texasi kopó 
14:40 Magánnyomozók  15:45 Ana
három arca  16:50 Fatmagül (török
drámasorozat, 17. rész, 2010) 18:00
Tények 19:25 Az 50 milliós játszma 
21:00 A szultána  21:35 Sztárom a
párom

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Hello Győr!
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Építech 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 15., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:10 Teleshop 02:35 Ananász exp-
ressz  04:20 Sherlock és Watson
(am. krimisor., IV/16. rész, 2012) (ism.)
Baskerville kutyaszorítóban  05:05
Csapdába csalva  05:30 Az uralko-
dónő 06:15 Stahl konyhája 06:20
Mokka  09:00 Ékszer TV 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Magánnyomozók 15:45 Ana három
arca  16:50 Fatmagül  18:00 Té-
nyek 19:25 Az 50 milliós játszma 
21:00 A szultána 21:35 Tök alsó 2. –
Európai turné  23:30 A törvény em-
bere 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Kulisszák
mögött 09:00 Híradó 09:20 Sporthí-
rek 09:30 Konkrét 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Zooo+ 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Zooo+ 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Konk-
rét 21:45 Arrabona évszázadai 5.
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Gázfröccs 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek

GYŐR+ TV

04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Televízi-
ós vásárlás 05:55 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:40 Magyarul Balóval
09:20 Asztro Show 10:20 Televíziós
vásárlás 12:05 BabaKalauz  12:45
Éjjel-nappal Budapest  14:00 Tövis-
madarak  15:00 A kis menyasszony
 15:40 A kis menyasszony  16:10
Szulejmán  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt  21:30 Keresem
a családom  22:45 XXI. század - a
legendák velünk élnek  23:15 RTL
Klub Híradó 23:50 Magyarul Balóval 

01:10 Az én '56-om  01:25 Psycho
 03:10 Peru, Chile 03:40 Duna an-
zix 03:55 Hagyaték  04:25 Pannon
expressz  04:50 Noé barátai 05:20
Lélek Boulevard  05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 
06:25 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 09:05 Grease 2
 11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Ízőrzők 13:25 A világörökség
kincsei 13:45 Kelet-Európa vadonjai
14:40 Szerelmes földrajz 15:10 Ma-
gyar Krónika 15:45 Nem szoktam ha-
zudni  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat  19:30 A Dal 2017  21:40 A
Dal – Kulissza 22:05 Kenó  22:15 A
kis szemtanú

01:55 Az én '56-om  02:05 Casino
 04:55 Duna anzix 05:15 Lélek Bo-
ulevard  05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:05 Végtelen sze-
relem  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Srpski Ekran 07:50 Unser
Bildschirm 08:25 Feketén-fehéren 
09:15 Elfeledett szerelem  Elfele-
dett szerelem 10:00 Család-barát 
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50
Columbo  14:40 Ötcsillagos szere-
lem  15:30 Elfeledett szerelem 
16:15 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:25 Maradj
talpon!  20:25 Önök kérték! 
21:25 Velvet Divatház  22:05 Kenó
 22:15 Cédrusliget  23:05 Nagyok
(ism.) 23:30 Reformáció hétről hétre
23:40 Kékfény 

02:30 Vámpírnaplók  03:00 Mi mu-
zsikus lelkek  04:05 Fókusz  04:30
Story Extra  04:55 Barátok közt 
05:30 Televíziós vásárlás 05:55 Jó reg-
gelt, skacok!  08:05 Fókusz  08:40
Magyarul Balóval 09:20 Asztro Show
10:20 Televíziós vásárlás 12:05 Stílus-
Kalauz 12:45 Éjjel-nappal Budapest
 14:00 Tövismadarak – A hiányzó
évek  15:00 A kis menyasszony 
15:40 A kis menyasszony 16:10 Szu-
lejmán  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest  20:55
Barátok közt  21:30 Szulejmán 
22:40 Házon kívül  23:10 RTL Klub
Híradó 23:40 Magyarul Balóval 

01:15 Portré  01:50 Végzetes viszo-
nyok  04:05 Fókusz  04:30 Story
Extra  04:55 Barátok közt  05:30
Televíziós vásárlás 05:55 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz 08:40 Magyarul Baló-
val 09:20 Asztro Show 10:20 Televízi-
ós vásárlás 12:05 Fókusz Plusz 
12:45 Éjjel-nappal Budapest 14:00
Tövismadarak 15:00 A kis menyasz-
szony  15:40 A kis menyasszony 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fó-
kusz 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt  21:30 Dr. Csont
 Dr. Csont 22:35 Gyilkos elmék 
23:30 RTL Klub Híradó 

05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will
és Grace  06:50 Will és Grace 
07:15 Jóbarátok  07:40 Jóbarátok
 08:05 Szívek szállodája  09:00
Gordon Ramsay – A pokol konyhája
 09:55 Flash – A Villám  10:50
Flash - A Villám  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó  13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:45 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:40
Castle  16:40 Castle  17:35 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
18:35 Született szinglik  19:05 Szü-
letett szinglik  19:35 Nyugi, Charlie!
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Szellemíró 23:45 Holiday

05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Jóbarátok 07:40 Jóbarátok 08:05
Szívek szállodája  09:00 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája  09:55
Flash – A Villám  10:50 Flash – A Vil-
lám  11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 15:40 Castle 16:40 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik  19:35 Nyu-
gi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 Holiday  23:50 Vicky
Cristina Barcelona 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Jóbarátok  07:40
Jóbarátok  08:05 Szívek szállodája
 09:00 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  09:55 Flash – A Villám 
10:50 Flash – A Villám  11:50 Monk
– Flúgos nyomozó  12:50 Monk –
Flúgos nyomozó  13:50 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  14:45 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  15:40
Castle  16:40 Castle  17:35 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
18:35 Született szinglik  19:05 Szü-
letett szinglik  19:35 Nyugi, Charlie!
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Lucifer  22:00 Rólunk szól 
23:00 Jurassic Park 3. 

01:20 Római vakáció  03:15 Peru,
Chile 03:35 Duna anzix 03:55 Hagya-
ték 04:20 Pannon expressz 04:50
Noé barátai 05:15 Lélek Boulevard 
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Végtelen szerelem 
06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25 Ro-
ma Magazin 07:55 Domovina 08:25
Feketén-fehéren  09:15 Elfeledett
szerelem 10:00 Család-barát 11:35
Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Columbo
 14:05 Múzeumtúra  14:40 Ötcsil-
lagos szerelem 15:30 Elfeledett sze-
relem  16:15 Charly, majom a csa-
ládban  17:10 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:35 Végtelen szerelem 19:25
Maradj talpon!  20:25 Kékfény 
21:25 Hawaii Five-0  22:05 Kenó 
22:15 SOKO – Alpesi nyomozók 
23:05 Szabotőr

04:20 Pannon expressz  04:45 Noé
barátai 05:20 Lélek Boulevard 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Végtelen szerelem  06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:25 Hrvatska kro-
nika 07:55 Ecranul nostru 08:25 Feke-
tén-fehéren  09:15 Elfeledett szere-
lem 10:00 Család-barát 11:35 Ja-
mie 15 perces kajái 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:50 Columbo: A
becsületbeli ügy 14:05 Múzeumtúra
14:40 Ötcsillagos szerelem 15:30
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban 17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szerelem
19:25 Maradj talpon! 20:25 Skan-
dináv lottó sorsolás  20:35 Zsaruvér
 21:15 Brit követi jelentések, 1956
21:25 A fehér királyné 22:25 Kenó 
22:35 A rejtélyes XX. század 23:05 Mo-
rente 

01:55 Élve eltemetve  04:15 A vihar
magja  05:35 Fókusz Plusz  06:00
Televíziós vásárlás 06:35 Kölyökklub
 09:30 BabaKalauz  10:00 Teles-
hop 11:00 A Muzsika TV bemutatja
 11:30 EgészségKalauz  12:00
StílusKalauz  12:35 Havazin 
13:05 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  13:35 Házon kívül 
14:10 Nevelésből elégséges  14:40
Nevelésből elégséges  15:05 A mi
kis falunk 16:10 A nagy zsozsó  A
nagy zsozsó 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Apafej  20:45 Anyád napja 
Anyád napja 22:50 Social Network –
A közösségi háló 

01:10 Vérmes négyes  01:40 Szí-
vek szállodája  02:30 Crossing
Lines – Határtalanul 05:35 Will és
Grace  05:55 Televíziós vásárlás
06:30 Will és Grace  07:00 Jóbará-
tok  07:25 Jóbarátok  07:55 Ame-
rikai mesterszakács  08:50 Ameri-
kai mesterszakács  09:45 Egy nap
a világ 10:20 Akadémia Itália  10:50
Szalonskicc 11:25 Monk – Flúgos
nyomozó  12:25 Monk – Flúgos
nyomozó  13:20 NCIS: Los Angeles
 14:10 NCIS: Los Angeles  15:10
Castle  16:10 Supergirl 17:05 Su-
pergirl 18:00 Sikítófrász 19:10 Zűrös
viszonyok  20:05 Zűrös viszonyok 
21:00 Jurassic Park 2. – Az elveszett
világ  23:45 Jurassic Park 

02:10 Egy nap a világ 02:40 Szalon -
skicc 03:05 NCIS: Los Angeles 
05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Aka-
démia Itália  06:55 Will és Grace 
07:15 Will és Grace  07:40 Jóbará-
tok  08:10 Jóbarátok  08:40 La-
kástalkshow 09:35 Amerikai mester-
szakács  10:35 Amerikai mester-
szakács  11:30 Monk – Flúgos nyo-
mozó  12:30 Monk – Flúgos nyomo-
zó  13:25 Rólunk szól  14:20 Zű-
rös viszonyok  15:20 Zűrös viszo-
nyok  16:20 Jég veled!  18:20 Ju-
rassic Park 2. – Az elveszett világ 
21:00 Jurassic Park 3.  22:55 A
sebhelyes arcú 

04:20 Pannon expressz  04:50 Noé
barátai 05:15 Lélek Boulevard 
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Reformáció hétről hétre
06:00 Rome Reports – Vatikáni híradó
 06:20 „Így szól az Úr!” 06:30 Refor-
mátus riportok 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:25 Család-barát 08:55 Is-
ten kezében  09:20 Kereszt-Tények
09:35 Katolikus krónika  10:00 Új
nemzedék 10:25 Reformáció hétről
hétre 10:30 Baptista magazin 11:05
Evangélikus riportok 11:30 Tanúság-
tevők 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Rúzs és selyem 13:20 Ró-
mai vakáció  15:20 Vámmentes há-
zasság 17:00 Hogy volt!? 18:00 Hír-
adó 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei
 19:35 Magyarország, szeretlek!
21:05 Kártyavár  22:00 Kenó 
22:05 Casino 
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FEBRUÁR 17., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:20. Spíler TV bemutatja: Premier Le-
ague – Összefoglaló 00:50 Tények Este
01:40 Teleshop 02:05 Elhagyott szoba
 03:25 Rebecca bírónő  03:45
Ügynöklista  04:25 Az uralkodónő 
05:05 Csapdába csalva  05:30 Az
uralkodónő  06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka 09:00 Ékszer TV 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 
12:30 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
 13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Magánnyomozók  15:45 Ana három
arca 16:50 Fatmagül 18:00 Tények
19:25 Az 50 milliós játszma 21:00 G.I.
Joe – Megtorlás  23:25 Hello Holly-
wood – Návai Anikóval

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 16., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:35 Tények Este 01:25 Teleshop
01:50 Bibliothéque Pascal  03:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
04:20 Walker, a texasi kopó  05:05
Csapdába csalva  05:30 Az uralko-
dónő 06:15 Stahl konyhája 06:20
Mokka  09:00 Ékszer TV 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
NCIS – Tengerészeti helyszínelők
13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Magánnyomozók 15:45 Ana három
arca  16:50 Fatmagül  18:00 Té-
nyek 19:25 Az 50 milliós játszma 
21:00 Én a vízilovakkal vagyok 23:10
1/1 Azurák Csabával

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Zooo+ 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 10:00 Képújság  19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Vény nélkül  21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Hello Győr!
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Kulisszák mögött 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek

GYŐR+ TV

01:35 A hatalom hálójában  02:55
CSI: Miami helyszínelők  04:05 Fó-
kusz  04:30 Story Extra  04:55 Ba-
rátok közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40
Magyarul Balóval 09:20 Asztro Show
10:20 Televíziós vásárlás 12:05 Hava-
zin  12:45 Éjjel-nappal Budapest 
14:00 Tövismadarak – A hiányzó évek
15:00 A kis menyasszony 15:40 A
kis menyasszony  16:10 Szulejmán
17:25 Story Extra 18:00 RTL Klub
Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:55 Barátok
közt  21:30 A mi kis falunk  22:35
Cobra 11  23:40 RTL Klub Híradó 

05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Jóbarátok 07:40 Jóbarátok 08:05
Szívek szállodája  09:00 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája  09:55
Flash – A Villám  10:50 Flash - A Vil-
lám  11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 15:40 Castle 16:40 Cast-
le  17:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik  19:35 Nyu-
gi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi 21:00 Sikítófrász 22:10 Ameri-
kai pite 5. – Pucér maraton

03:05 Szívek szállodája  05:55 Tele-
víziós vásárlás 06:25 Will és Grace 
06:50 Will és Grace  07:15 Jóbará-
tok 07:40 Jóbarátok 08:05 Szívek
szállodája  09:00 Gordon Ramsay –
A pokol konyhája 09:55 Flash – A Vil-
lám  10:50 Flash – A Villám  11:50
Monk – Flúgos nyomozó  12:50
Monk – Flúgos nyomozó  13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:45 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:40 Castle  16:40 Castle 
17:35 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája  18:35 Született szinglik 
19:05 Született szinglik 19:35 Nyugi,
Charlie! 20:05 Két pasi – meg egy ki-
csi 20:35 Két pasi - meg egy kicsi 
21:00 Harry Potter és a bölcsek köve 

03:25 Duna anzix 03:40 Hagyaték
04:10 Pannon expressz  04:40 Noé
barátai 05:05 Fatüzelés – A cserépkály-
ha  05:15 Lélek Boulevard  05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Végtelen szerelem  06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:25 Rondó 08:25
Feketén-fehéren  09:15 Elfeledett
szerelem  10:00 Család-barát 
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:50 Co-
lumbo: Szemfényvesztő  14:25 Öt-
csillagos szerelem  15:15 Elfeledett
szerelem  16:00 Charly, majom a
családban  16:50 Szerencse Híradó
17:10 Ridikül 18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem 19:25 Maradj tal-
pon!  20:25 Fábry  21:45 Munka-
ügyek (magyar filmsor., VI / 21. rész,
2012) Kézi irányítás  22:10 Kenó 
22:20 A Csodacsapat 

01:50 A Csodacsapat  03:25 Peru,
Chile 03:50 Hagyaték  04:20 Pan-
non expressz  04:50 Noé barátai
05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Végtelen szerelem  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 P'amende 07:55
Öt kontinens 08:25 Feketén-fehéren
 09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát 11:35 Jamie 15 perces
kajái 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Columbo: Utolsó üdvözlet
a kapitánynak  14:40 Ötcsillagos
szerelem  15:30 Elfeledett szerelem
 16:15 Charly, majom a családban
 17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:30
Maradj talpon!  20:30 Csak színház
és más semmi  21:00 Az élet ízei 
22:55 Kenó  23:05 Nyomoz a páros:
Olajralépés

00:55 Ördögi bosszú 02:55 Totál szí-
vás 04:05 Fókusz 04:30 Story Ext-
ra  04:55 Barátok közt  05:30 Tele-
víziós vásárlás 05:55 Jó reggelt, ska-
cok!  07:35 RTL Klub Híradó 08:05
Fókusz  08:40 Magyarul Balóval
09:20 Asztro Show 10:20 Televíziós vá-
sárlás 12:05 EgészségKalauz 12:45
Éjjel-nappal Budapest  14:00 Tövis-
madarak – A hiányzó évek  15:00 A
kis menyasszony  15:45 A kis meny-
asszony  16:10 Szulejmán  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 19:30 Éjjel-nappal Bu-
dapest  20:55 Barátok közt  21:30
Halálos fegyver 22:35 Gyilkos elmék
 23:30 RTL Klub Híradó  

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Creative chef 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Creative chef
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Konkrét 21:45 Arrabona évszá-
zadai 6. 22:00 Híradó 22:20 Sporthí-
rek 22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

Hagyományainkhoz híven, február 18-án a
Füles Bástya látogatóit egész napos „állati
jó” mulatság várja: lesz állatsimogatás, vi-
dám vetélkedők és kézműves-foglalkozás,
jelmezes felvonulás és látványetetések is.

Az alkotni vágyók délelőtt kollégáink se-
gítségével a bástya díszítésében vehetnek
részt, délután pedig különleges állatos
maszkokat készíthetnek. 14 és 16 óra között
vetélkedők, játékos feladatok várják a mó-
kázni kész látogatóinkat. Testközelből talál-
kozhatnak majd néhány állatunkkal, a bát-
rabbaknak ekkor simogatni és tapogatni is
lehetősége nyílik. Próbáld ki, milyen a kígyó
meleg bőre, vagy a bogárpáncél érdessége.

Ezen a napon, aki a farsangunkra állatos
jelmezben érkezik, sorsoláson vesz részt 16
órától, fődíjunk pedig állatkertes meglepe-
tés lesz.

Látványetetésekkel is színesítjük a prog-
ramjaink sorát, délután csemegét kapnak a
halak, a leguán és törpe selyemmajmok,
nem maradnak ki a mézmedvék, és végül a
kedves tengerimalacok és koi pontyok sem.

Kalandra le! Farsangozzunk együtt a Fü-
les Bástyában!

Állati farsangozás
Egész napos vidám program a Füles Bástyában
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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 jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Hyeonseo Lee és
David John: A lány hét névvel címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk
szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. A múlt heti szerencsés nyertes: Fogarasi Ilona.

KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

www.reag-invest.hu  •  Gyôr, Apáca u. 18.

Gyôr-Szitásdombon új építésû, földszinti,
46 m2-es, nappali + 1 szobás, kertkapcso-

latos lakás eladó. Emelt szintû fûtéskészen,
nyáron kerül átadásra. Gépkocsibeálló, ga-
rázs és tároló vásárolható! A lakás kiváló
befektetésnek is! Hívjon most!

Ár: 14.543.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

Gyôrben, a Kossuth utca elején felújí-
tásra került, 14 lakásos, hangulatos, belsô
udvarral rendelkezô társasházban már
csak egy eladó lakás szabad. Az egyedi
tervezésû, amerikai konyhás nappali + egy

hálószobás lakás emelt szintû fûtéskészen
került átadásra. A kád és a zuhanytálca már
beépítésre került. A fûtés kondenzációs ka-
zánnal történik. A lakás már átvehetô!

Ár: 18.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

Gyôr-Révfaluban földszinti, kertkapcso-
latos lakás eladó. A lakásban az amerikai

konyhás nappali mellett egy hálószoba ta-
lálható. Az ingatlan fûtéskészen kerül át-
adásra. Zárt udvari gépkocsibeálló vagy
garázs is vásárolható.

Ár: 15.667.200 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

UTOLSÓ lakás! Pinnyéden, bauhaus
stílusban épült 6 lakásos társasházban ez
az egy lakás eladó még. A földszinti, 91 m2

lakás nappali + 3 szobás, 27 m2 terasszal.
A világos, jó elosztású lakás kertkapcsolat-
tal rendelkezik. Geotermikus fûtésû otthon,

így nagyon alacsony fenntartási költséggel
számolhat. Fûtéskész átadás nyáron!

Ár: 26.290.000Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

SOHA VISSZA NEM TÉRÔ LEHETÔSÉG!
Dunapart Rezidencia földszintjén, új építésû, Dunára nézô lakások, 48–96 m2,
saját kerttel eladók 19.990.000 Ft-tól.
Ugyanitt új üzletek, irodák eladók. 30–320 m2 nettó 10.990.000 Ft-tól.
Hívjon! Válassza ki lakását, üzletét a Belvárosban, amíg nem késô! 

Pozsgai Éva: 70/866-7424

CSAKNÁLUNK!
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A Győr-Szol Zrt. pályázati felhívást tesz közzé a kizárólagos tulajdo-
nát képező, Győr belterület 6838. helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Győr, Stelczer L. u. 1. szám alatt található Delikát
Ház bérleti jogviszony útján történő hasznosítására.

A pályázat leadási határideje: 2017. február 28.

A pályázati felhívás beszerezhetŐ személyesen, a GyŐr-Szol Zrt.
GyŐr, Orgona u. 10. szám alatti székhelyén, a Vagyonkezelési Üzlet -
ágnál, vagy elektronikus formában igényelhetŐ vagyonkezeles@
gyorszol.hu, valamint elérhetŐ a www.gyorszol.hu web oldalon. 

Mobilszámokon is 
elérhetô a közszolgáltató

Pályázati felhívás

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

A Győr-Szol Zrt. telefonos ügyfélszolgálata, hiba-
és kárbejelentő vonala, valamint az Orgona utcai
központja a közismert vonalas telefonszámokon,
szolgáltatói üzemzavar miatt, a héten több alkalom-
mal nem voltak elérhetőek.

A Győr-Szol Zrt. rendszerétől független telekom-
munikációs meghibásodás észlelésekor a Győr-Szol
Zrt. három mobilszámot helyezett üzembe, ezeken a
telefonszámokon az ügyfelek folyamatosan, a vona-
las telefonhálózat hibája esetén is elérik a társaságot.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-20/922-5678
Hívható munkanapokon 7 és 16 óra között.

Hiba- és kárbejelentő: 06-20/922-5700
0–24 órában elérhető.

Orgona utcai központ: 06-20/913-8052
Munkaidőben elérhető.

A Győr-Szol Zrt. köszöni az ügyfelek türelmét és
megértését.

Még mindig munkálatok folynak az Újkapu utcában
szöveg és fotó: pannon-víz

Az Újkapu utca környékén
várhatóan további egy
hónapig megváltozik a
forgalmi rend, az utcai
csatorna cseréje is szük-
séges.

Január végén az Újkapu utca
5. számú társasház csatorna-
bekötését cseréltük. A munka
utólagos ellenőrzése során az
utcai csatorna gerincvezeték
meghibásodását tártuk fel. A
biztonságos szennyvízelveze-
téshez ki kell cserélnünk az út
tengelyében húzódó, 37 méte-
res csatornaszakaszt. Az Apá-
ca utcához hasonlóan, itt is kő-
agyag csatornacsöveket épí-
tünk be. Ez a csőanyag stabili-

tását és kopásállóságát tekint-
ve a legjobb választás. A
szennyvízelvezetés a csatorna-
javítás idején is változatlanul
működni fog. Az ötméteres
mélységben végzett munkát
várhatóan még a jelenlegi ala-
csony talajvízviszonyok között
sikerül befejezni.

Az Újkapu utca lezárásával
a környéken több helyen meg-
változik a forgalmi rend, kérjük,
ne megszokásból vezessenek
és parkoljanak. Révfalu felől ér-
kezve vagy rögtön a rakparton
balra fordulva, vagy a Bástya
utcában, a mélygarázs irányá-
ba kerülhetik ki a javítást.

Az okozott kellemetlensé-
gekért az ott lakók és az arra
közlekedők szíves türelmét,
megértését kérjük! 

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2017. február 10—16.

749 Ft/db

Nárcisz, Pipacs töltött 
vegyes desszert

127 gr, 4096 Ft/kg

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 Ft/kg

999 Ft/kg

Cherry Q.-szívdesszert
125 g, 5992 Ft/kg

519 Ft/db

Pecsenyekacsa máj 790 Ft
Pecsenyekacsa nyak 219 Ft
Pecsenyekacsa farhát 109 Ft

Magyaróvári
ömlesztett
sajt 1 kg

Csirkecomb farrésszel 1 kg

299 Ft/kg

Sertéslapocka 1 kg

749 Ft/kg

Tisza-tavi csikós kolbász 1 kg

999 Ft/kg

Tomi mosószer
1,32 l, 1,4 kg,
642,14 Ft/kg 

899 Ft/db



ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@laphir.hu e-
mail címen lehet.

CNC gépkezelőket, for-
gácsolókat keresünk. 1.700 Ft-
os nettó órabér. Illetve kovács-
üzembe fémipari szakmunkáso-
kat: 1.100 Ft-os nettó órabér.
Tel.: 06-70/941-0185; 06-
70/941-0994; e-mail: hegesz-
to2016@gmail.com

OKTATÁS

ANGOL és NÉMET korrepetá-
lás általános és középiskolások szá-
mára, MATEMATIKA általános isko-
lásoknak a TANKUCKÓBAN, az Ikva
utcában. Tel.: +36-70/6030-412

Általános iskolások
korrepetálása, tanítása
angol, német nyelvből Ménfő-
csanakon. Érdeklődés: 06-
20/411-4881.

SZOLGÁLTATÁS

Lakásfelújítást vállalok,
csempézés, járólapozás, gipszkarto-
nozás, laminált parketta lerakása, aj-
tócserék, festés, javítások, falbontás
stb. 06-20/978-2176

Családi házak kivitele-
zését vállaljuk kulcsrakész és
szerkezetkész állapotra. Érd.:
+36-30/298-4711.

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érd.:
+36-30/298-4711.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-
leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, illetve udvaráról. Hívjon bi-
zalommal! Non-stop tel.: 06-70/675-
0654.

Villanyszerelés, tanács -
adás rövid határidővel, Győrben és
környékén. Tel.: 06-20/402-6657.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-
szigetelést, falak javítá-
sát, festését, garanciával,

engedménnyel vállalom.
Telefonszám: 06-30/376-
2712.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, ud-
varát. Felesleges holmit elszállí-
tok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-6590.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal. 06-70/707-
5812

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

Villanyszerelést és vil-
lanybojlerek javítását vállalok
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! Telefon: 06-
30/542-0720.

EGYÉB

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, 

dísztárgyakat, hagyatékot 
vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

INGATLAN

Győr-Gyárvárosban, hő-
szigetelt, 48 nm-es, 3. emeleti,
2 szobás, felújított téglalakás eladó.
Ár: 12.800.000 Ft. Tel.: 06-20/370-
1951.

Győr-Belvárosban, frekven-
tált helyen, sétálóutcában 35 nm-es,
színvonalas üzlethelyiség kiadó. Érd.:
06-20/546-5191.

Belvárosi, felújított, 68 nm-es,
első emeleti, erkélyes téglalakás el-
adó. 20.990.000 Ft. 06-70/633-
5250

Nádorvárosban, 54 nm-es, 2
szobás, igényesen felújított lakás el-
adó. 17.350.000 Ft. 06-70/633-
5250

Nagycenk, Keresztúri utca, 460 nm-
es telken, 110.00 nm-es családi ház
eladó. A tetőtér beépített. Ár: 27,7 M
Ft. Tel.: +36-30/678-8297 www.in-
gatlan.com/22358953

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/505-000

Sárási, 2 szobás 49,4 nm-es,
összkomfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserélne
50-60 nm-es, 2-3 szobás, hatá-
rozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget , Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 590.)

Szigeti, 2 szobás, 48 nm-es, kom-
fortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2-3 szobás, 48–68
nm-es, határozatlan-határozott idejű

bérleményre. Bán A. utca, kizárva.
(Hirdetésszám: 591.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 52 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 55–100 nm-
es, 3-4 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 592.) 

Szigeti, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 36–45 nm-es, határozat-
lan-határozott idejű, földszinti, le-
het udvaros bérlemény is. (Hirde-
tésszám: 593.) 

Belvárosi, 1+fél egybe nyíló szo-
bás, 41 nm-es, felújított, komfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 36–55 nm-es, 1-2 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Újváros, Gyárváros, Marcal-
város I-II kizárva. (Hirdetésszám:
594.) 

Újvárosi, 2 szobás, 40 nm-es,
gázfűtéses, felújított, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 szobás, belvárosi, újvárosi
révfalui, nádorvárosi, szabadhe-
gyi, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra, 50 nm-ig. (Hirdeté s -
szám: 281.) 

Adyvárosi, 1 + fél szobás, 36
nm-es, távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne, kül-
ső szigeteléssel, költségmegosztós
fűtéssel, 2 szobás belvárosi, nádor-
városi, adyvárosi, szabadhegyi, mar-
calvárosi bérleményre. (Hirdetés -
szám: 284.)

ÉPÍTŐANYAG

APRÓ HIRDETÉS
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975
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NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban nö-
vekvô, világviszonylatban 94 telephellyel ren-
delkezô  vállalata, gyôri  telephelyére több mû-
szakos munkarendbe felvételre keres

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel. Ha szeretnél
INGYENESEN OKJ-s targoncavezetôi 
jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!

Ami a munkakör betöltéséhez szükséges
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása 
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör betöltéséhez szükséges
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány

• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer (lakáshitel-

törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô 
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni, 
JELENTKEZZ!
Kapcsolat: 96/661-213
hétfôtôl péntekig 8–16 óráig 



A női kézilabdaliga 13. fordulójában az Audi ETO
KC a Vác együttesével játszott hazai pályán, és 33–
22-re nyert, így a továbbra is hibátlan mérleggel,
nagy előnnyel áll a tabella élén. A Győr nehéz soro-

zatot teljesít, hiszen hét nap alatt három meccset
játszik, a Vácot két BL-találkozó között fogadta. A
bajnoki találkozón újra pályára lépett a sérülésből
visszatérő balszélső, Puhalák Szidónia, aki két góllal
vette ki a részét a sikerből. „Gratulálok az ellenfél-
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Magyarország Szlovákiával közösen
rendezi az U19-es fiú röplabda Európa-
bajnokságot, idén áprilisban. A mérkő-
zéseket április 22–30. között rendezik
Győrben és a szlovákiai Puchov városá-
ban. A magyarországi csoport meccse-
inek az Egyetemi Csarnok ad majd ott-
hont, itt szerepel a hazai válogatott is. A
kontinensbajnokság felvezetésének
egyik legizgalmasabb részén, a sorsolá-
son az is kiderült, hogy a mieinknek a
lengyel, az olasz, a bolgár, az orosz és a
belga válogatottal kell megküzdenie a
továbbjutásért.

A korosztályos válogatott szövetségi
kapitánya, Tomanóczy Tibor elmondta,
rendkívül nehéz csoportba kerültek, de
örül neki, hogy ilyen komoly ellenfelekkel
találkozhatnak majd, s bízik benne, hogy
sikerül örömet okozniuk a magyar szur-
kolóknak. „Nézzük pozitívan, komoly el-
lenfelekkel kell szembenéznünk, de végre
Európa elitjével játszhatunk egy konti-
nenstornán. Erre az utóbbi tíz évben nem
volt lehetőségünk. A két ünnep között,
decemberben nyertünk Győrben egy
rangos tornát, így tudjuk, hogy csodála-
tos helyszínre térünk vissza áprilisban.
Nem szomorkodni kell a nehéz sorsolás
miatt, hanem élvezni a játékot és megpró-
bálni meccseket nyerni. Nyáron ez a kor-
osztály szerepel majd a győri Európai Ifjú-

U19-es röplabda Eb Gyôrben: nehéz csoportban a magyarok
sági Olimpiai Fesztiválon is. Az Eb-n ren-
geteget tanulhatunk, és ezt remélhetőleg
hasznosítani tudjuk júniusban. Biztos va-
gyok benne, hogy a 8 csapatos EYOF-ra

a mi csoportunkból öt válogatott kvalifi-
kálja magát, ebből is látszik, hogy rendkí-
vül nehéz meccsekre számíthatunk” –
beszélt az Európa-bajnokság magyar
esélyeiről a szövetségi kapitány. Szabó
Márton, a válogatott csapatkapitánya is

úgy gondolja, kemény ellenfeleket kap-
tak, de felkészültnek érzi a csapatot –
amely az NB I-ben szerepel –, és áprilisra
csúcsformába kerülve, meg akarják mu-

tatni a tudásukat Európának. „Felkészül-
tünk az Eb-re, az akkori forma dönt majd
arról, hogy elérjük-e a céljainkat. Minden-
képp a nyolc közé jutást várom a csapat-
tól, ha a legjobb négybe kerülnénk, az
extra teljesítmény lenne a válogatottól.

Már készülünk az Európa-bajnokságra,
majd utána folyamatosan az EYOF-ra,
nincs megállás, reméljük, ez meglátszik
majd az eredményeken.” A másik hatos
csoportba a társ házigazda szlovákok
mellé a román, a török, a finn, a francia,
és a cseh nemzeti együttes került. Ez a
csoport papíron jóval gyengébb a másik-
nál. Az U19-es korosztály az Eb után még
visszatér a városba, a fiúk ott lesznek nyá-
ron az EYOF-on is. A szervezésben Győr
városa minden segítséget megad a röp-
labdaszövetségnek. „Örülünk, hogy az If-
júsági Olimpiai Fesztivál előtt egy ilyen
nagyszabású eseményt láthat vendégül
a város. Remek alkalom lesz az Eb arra,
hogy leteszteljük az Egyetemi Csarnokot,
így az esetleges hiányosságokat könnye-
dén ki tudjuk javítani az EYOF-ra, ahol
ugyanaz a szervező gárda dolgozik majd,
mint az áprilisi kontinenstornán” – mond-
ta Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális
és Sport Főosztály vezetője. Az U19-es
Európa-bajnokság csoportjaiból az első
két helyezett folytatja majd a győri elő-
döntőkben, míg a 3–4. helyezettek az 5–
8. pozíciókért küzdenek. A magyarok
mellett az Európa-bajnokság legjobb hét
csapata kerül a győri Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál mezőnyébe, míg az el-
ső hat résztvevője lesz az augusztusi,
bahreini Világbajnokságnak is.

A CMB Cargo-UNI Győr női kosárlabdacsapatának
amerikai játékosát, Cyesha Goree-t nagy öröm érte,
kedvenc csapata, a New England Patriots nyerte
meg az 51. Super Bowlt, történelmi tettet végrehajt-
va, huszonöt pontos hátrányból felállva, lett bajnok a
Tom Brady irányító által vezetett bostoni alakulat.
Nem mellékesen, Brady minden idők legeredménye-
sebbje lett a posztján az öt bajnoki gyűrűvel. Cyesha
hűséges szurkolóként a tévében nézte a mérkőzést:
„Úgy nőttem fel, hogy a Super Bowlt mindig néztük,
s annak ellenére, hogy most Magyarországon vagyok,
a hat óra eltérés sem akadályozott meg abban, hogy
megnézzem a nagy döntőt. Azt kell mondanom, meg-
érte fent maradni. Az első félidő nem egészen úgy ala-
kult, ahogyan azt egy Patriots-szurkoló várta, de egy
meccs hatvan percig tart. Ráadásul Tom Brady nem
az első Super Bowlját játszotta, volt része hasonló
helyzetekben, így bíztam benne, hogy esetleg fordul
a kocka. Nagy Brady-rajongó vagyok, ugyanarra az
egyetemre, a Michiganre jártam én is, s az ottani
iránymutatás az, hogy „soha ne add fel”. Nos, ők sem
tették, s ahogyan jött fel a Patriots, úgy bizonytalano-
dott el a Falcons. Az Atlanta játékosai gyakorlatilag
menekültek a lehetőségek elől. Az egyik legjobb Su-
per Bowl volt a mostani, s természetesen nagyon
büszke vagyok a csapatomra!" – mesélte a klub kö-
zösségi oldalán Cyesha Goree.

Super Bowl: Goree
büszke a Patriots-ra

Egy este, két meccs, két gyôzelem
nek, nagyon nagyot küzdöttek, ami nekünk most ki-
fejezetten jól jött. Örülök a győzelem mellett annak
is, hogy új taktikai elemet, egy új védekezési formu-
lát sikeresen ki tudtunk próbálni. Dolgozunk tovább
és készülünk a vasárnapi rangadóra, amikor a Baj-
nokok Ligájában a Krim és az Esbjerg legyőzése
után a Larvikkal játszunk” – nyilatkozta a mérkőzés
utáni sajtótájékoztatón az ETO vezetőedzője, Amb-
ros Martín.  Az Audi ETO NB I-es mérkőzését köve-
tően egy EHF Kupa-találkozó kezdődött az Audi
Arénában. A Tatabánya férfi csapata az izraeli Mac-
cabi Tel-Aviv együttesét fogadta a csoportkör első
fordulójában. A Tatabánya csapatkapitánya, a ma-
gyar válogatott tapasztalt jobbszélsője, Harsányi
Gergely sérülés miatt nem lépett pályára a találko-
zón. Az oldalvonal mellett a Pick Szeged két korábbi
vezetőedzője, az egyaránt szerb Vladan Matic és
Dragan Djukic nézett farkasszemet egymással,
előbbi a Tatabánya, utóbbi pedig az Izraelben baj-
noki címvédő, és jelenleg százszázalékos teljesít-
ménnyel listavezető Maccabi trénereként. A hatal-
mas küzdelmet hozó meccset végül a Tatabánya
nyerte 27–24-re. Hazai oldalon hét góllal Vujovic, a
vendégek részéről pedig tíz találattal Pomeranz volt
a legeredményesebb játékos. A C csoportban a
dán KIF Kolding és a német SC Magdeburg szere-
pel még, a magyar együttes a másik két mérkőzé-
sét is Győrben játssza majd.

A sorsoláson kiderült, 
a magyar válogatottra
kemény csaták várnak
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Hosszú téli felkészülés és edzőmecs-
csek egész sora után, nagy remények-
kel várja a labdarúgó NB III tavaszi
folytatását az ETO FC Győr. A zöld-fe-
hérek három pont hátránnyal a máso-
dik helyen állnak a listavezető Érd mö-
gött a Nyugati csoportban, és bajnoki
címre pályáznak. A játékoskeretben
voltak változások, de Bekő Balázs ve-
zetőedző azt mondja, nem tervezik,
hogy újabb játékosokat igazolnak.  

„Nyilván alakulhat úgy, hogy tudunk
idehozni olyan futballistát, aki a csapat
hasznára lehet, de a terveink között
nem szerepel, hogy tovább bővítsük a
keretet. Azokon a posztokon, amelye-
ken szerettük volna megerősíteni a
csapatot, sikerült is. Leigazoltuk a leg-
nagyobb rivális, Érd kiváló középpályá-
sát, Csizmadia Zoltánt, visszatért Győr-
be az ETO korábbi játékosa, Medgyes
Sinan, és érkezett a bal oldali támadó,
Szimcsó Viktor, aki a Dinamo Kijev já-
tékosa is volt. Nagyon fontos, hogy fel-
épültek azok a játékosok, akikre sérü-
lés miatt az őszi idényben nem számít-
hattunk. Tajthy Tamás és Graszl Károly
is bevethető a bajnokság hátralevő ré-
szében” – beszélt Bekő Balázs arról,
hogy milyen csapattal vág neki az ETO
a tavaszi rajtnak.

Ketten biztosan máshol folytatják
pályafutásukat. Távozik a győriektől

ETO FC: Irány az arany!
Simonfalvi Gábor és a Csornára köl-
csönadott Szabó Bence. Valószínűleg
a kapus Horváth Dávid is új csapatba
igazol. „Amikor a keret megerősítésé-
ről beszélünk, ne felejtsük el, hogy az
első csapat ajtaján rengeteg fiatal te-
hetség kopogtat, akik közül többen le-
hetőséget kapnak majd a felnőtt csa-
pat mérkőzésein. Mindenképpen fel-
jutásban gondolkodunk, és figyelem-
be vesszük már most, hogy a másod-
osztályban két fiatalnak kell majd a pá-
lyán lenni a bajnoki találkozókon. Kiliti
Róbert, Zeke Márió, Pálfi Donát és
Gyurákovics Erik neve már ismerős le-
het az ETO szurkolóinak, hozzájuk
csatlakozhatnak a többiek” – mondta
a hosszú távú tervekről a vezetőedző.

Ha már utánpótlás, akkor meg kell
említeni, hogy a korosztályos váloga-
tottakban többen képviselik a győri
színeket. Kovács Krisztián és Farkas
Dániel az U17-es, Kiliti Róbert az U18-
as, Koncsag Martin pedig az U19-es
csapatban kap rendszeresen lehető-
séget. A klubnál az utánpótlásképzés
területén is történt változás a télen, Tu-
boly Frigyes az új akadémiai igazgató.
Az ETO FC NB III-as gárdája 18 fordu-
ló után a tabella második helyén áll,
három pont hátránnyal az Érd mögött,
de jelentős előnnyel, hat ponttal a Ka-
posvár, tízzel az Ajka és tizenhárom-

mal a Puskás Akadémia előtt. A Győr
február 18-án kezdi a tavaszi menete-
lést az Andráshida otthonában, majd
a 20. fordulóban egy olyan találkozó
következik, amit elképzelhető, hogy
meg sem rendeznek. A Tatabánya
ugyanis visszaléphet a bajnokságtól,
így eredményeit is elveszítheti, ami az
ETO pontjainak számát is befolyásol-
ja. A visszalépés függvénye, hogy Be-
kő Balázs együttese három- vagy hat-
pontos hátrányban követi-e az Érdet
a táblázaton. Ezután sorrendben az
Érd, a Veszprém és a Hévíz következik
az ellenfelek között. A vezetőedző bi-
zakodó, és bajnoki címet remél. „Sze-
rencsére a sérülések és egyéb zavaró
körülmények elkerültek bennünket,

így sikeresnek nevezhető a felkészü-
lés. Nagyon feszített tempót kellett tel-
jesíteni a keretnek, a felkészülési
meccsekre az ellenfeleket úgy válo-
gattuk, hogy komoly erőpróba legyen
a fiúknak mindegyik összecsapás. Ti-
zenhat forduló van hátra, a mögöttünk
lévők jelentős ponthátrányban van-
nak, így hátrafelé egyáltalán nem néz-
hetünk. Előttünk csak az Érd van, ve-
lük pedig játszunk még. A sorsunk a
saját kezünkben van, meg kell verni
őket, és a minimális különbséget le-
dolgozzuk. Látom a fiúkon, hogy el-
szántak, a csapat összeállt, és ahogy
futballozunk az utóbbi időben, azt
mondatja velem, hogy ennek a gárdá-
nak a másodosztályban a helye.”

Lezárult egy korszak a Győr Sharks történeté-
ben. Az amerikaifutball-csapatot a kezdetektől
irányító edző, Grátz Vilmos 12 év után távozik a
klubtól, helyét a kanadai John Burleson veszi át
a 2017-es szezonban. A korábban az Egyesült
Államokban dolgozó szakember tudja, nehéz
örökséget kell továbbvinnie, hiszen a korábban
két bajnoki címet is begyűjtő együttes az utóbbi
időben gyengébben teljesít. Burleson küldeté-
sének érzi, hogy újra a legjobbak közé vezesse
a Cápákat, ígéri, a játékosok új edzésmódsze-
rekkel és mentalitással, a szurkolók pedig gyor-
sabb, több passzos, pontokban gazdagabb já-
tékkal fognak találkozni. „.Megnéztem néhány
meccset, és azt láttam, hogy van tartalék bőven
a fiúkban. Biztos vagyok benne, hogy rövid időn
belül olyan sikereket ünnepelhetünk majd Győr-
ben, mint néhány évvel ezelőtt. Ez a világ legcso-
dálatosabb sportja, ahol gladiátorok küzdenek
egymás ellen. Az igazi hangulata akkor van meg

Új vezetôedzô a Cápáknál
az amerikai futballnak, ha több ezer néző előtt
futnak ki a pályára a fiúk. Ezt nem tartom elérhe-
tetlen célnak Győrben sem” – mondta céljairól
John Burleson, aki az elmúlt öt évben a kanadai
Pemberton Grizzlies vezetőedzője volt, de dol-
gozott Új-Mexikóban, Texasban és Oklahomá-
ban is. Most Győrben próbál sikeres csapatot
építeni. „Az erőnléti edzéseket már korábban el-
kezdte a csapat, a hónap végén pedig a pályát
is birtokba vehetik a fiúk. Márciusban két edző-
meccset is játszunk, 11-én és 18-án a győri
Elektromos-sporttelepen. Tavaly három hazai
találkozónk volt a hatcsapatos HFL-ben. Az idei
alapszakaszban is öt találkozót vívunk, ebből ket-
tő lesz itthon és három idegenben. Győrben elő-
ször április 9-én láthatják a cápákat a nézők. Ek-
kor visszavághatunk az előző idénybeli utolsó
meccsen elszenvedett vereségért az Eger He-
ros-nak. A bajnoki döntőt júniusban rendezik” –
mondta Vorholt Viktor, a Győr Sharks elnöke. 

Magyar sikerrel zárult a DownMall Tour 2017 extrém kerékpáros-
verseny budapesti futama az egyik bevásárlóközpontban. A győri
Szabó Konrád a BMX freestyle kategóriában világszínvonalú trük-
kökkel kápráztatta el a zsűrit és a közönséget, és végzett az első
helyen. A DownMall Tour különlegessége, hogy a versenyzők
nem a megszokott környezetükben, hegyeken, földugratókon,
BMX-pályákon, hanem a plaza belsejében kialakított pályán mér-
kőznek meg egymással. Szabó Konrád az előző futamon Frank-
furtban harmadik lett. A mezőny Prágában folytatja a versenyso-
rozatot, február 11-én. 

Gyôri gyôzelem 
az extrém BMX-versenyen 
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SZENT ANNA UDVAR TÁRSASHÁZ

A lakásokhoz folyosói privát tároló és zárt udvari parkoló is vásárolható!
A lakások CSOK 10 + 10 millió Ft kedvezménnyel is megvásárolhatók!

» www.facebook.com/szentannaudvar » szentannaudvar2017@gmail.com

ÉRTÉKESÍTÔINK: » 06-30/348-8888 » 06-30/904-3488 » 06-20/852-8380

C.T. & Partner Kft.
» Gyôr, Czuczor G. u. 18—24. » 06-96/335-805

» www.ctpartner.hu

BJB — System Kft.
» Gyôr, Bolyai F. u. 21. » 06-96/829-716

» www.bjb-system.eu

KÍNÁLATUNKBÓL:

Az árak az emelt szintû szerkezetkész állapotra vonatkoznak.

2 szoba + háló
+ nagy erkély
19.900.000

Forinttól!

lakás (m2) szobák száma (db)  terasz/erkély (m2) lakás ára (Ft)

42 1 + 1 3 14.500.000
43 1 + 1 13 15.900.000
56 2 + 1 9 19.900.000
64 1 + 2 8 21.900.000
68 1 + 3 9 22.900.000
73 2 + 2 5 24.900.000
86 2 + 2 38 33.500.000

Garzonok
akár 

9.900.000
Forinttól!

GYÔRBEN A MÉCS L. UTCA ÉS A KISERDÔ KÖZÖTTI RÉSZEN

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési-
terv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a település-
rendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfoga-
dott rendezési tervének:
1.)
SZTM 2016-085 Győr-Sziget, Liget utcai tömbfeltárás törlése
SZTM 2017-001 Győr-Likócs, Építési jogot adó vonal törlése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti
véleményezési eljárási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. február 4-tŐl 2017. február 16-
ig a város internetes oldalán: a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási
eljárások címszó alatt vagy személyesen, a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban,
a 231-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021
GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

2.)
SZTM 2017-003 Győr-Sziget, Építési hely kijelölése a 8584 hrsz.-on

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§
szerinti állami főépítészi eljárás partnerségi egyeztetési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. február 4-tŐl 2017. február 16-
ig a város internetes oldalán: a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási
eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban,
a 231-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021
GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

3.)
TSZTM 2016-077, SZTM 2016-077 Győr, Nádorváros – Vásárcsarnok bővítése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§
szerinti záró szakmai véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. február 8-tól 2017. február 23-
ig a város internetes oldalán: a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási
eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban,
a 232-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021
GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az Szabo.Lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

Sikerekkel kezdték az évet a Győri Atlétikai Club cselgáncsozói. Az ifjúsági
országos rangsor versenyen Szilli Nóra és Vida András első, Tóth Bálint ötö-
dik, Kőhalmi Zoltán pedig a hetedik helyen zárt. Junior korosztályban Kar-
dos Tímea, Szilli Nóra első, Inotai Péter harmadik, Csicsó Gyula Sorin hete-
dik lett. A felnőtt országos bajnokságon két ifjúsági versenyző lépett tatami-
ra a „nagyok” között. Szilli Nóra itt ismét tarolt, a 63 kilogrammosok között
ugyanis magabiztosan győzte le idősebb ellenfeleit és állhatott a dobogó
legfelső fokára. Vida András, magasabb súlycsoportban a négy között szen-
vedett vereséget a tavalyi U23-as Európa-bajnoki ezüstérmestől. 

Jó formában a GYAC judósai

Nyíregyházán rendezték az összevont
V–VI. korcsoportos diákolimpiát, ahol a
győri Bercsényi Miklós Közlekedési és
Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szak-
középiskola lány kézilabdacsapata
aranyérmes lett. A Győri Audi ETO KC
akadémiai képzésébe tartozó intéz-
mény növendékei a csoportmérkőzé-
sek során magabiztosan meneteltek,
és három nagyarányú győzelmet arat-
tak, ezzel bebiztosították helyüket az A
csoport élén. Az elődöntőben a Ferenc-
városi Sport Általános Iskolával találko-
zott a győri együttes, és 38–31-es sike-
rének köszönhetően, készülhetett a fi-
náléra. A diákolimpia döntőjében a
Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA)
elleni találkozó izgalmasnak ígérkezett,
és magas szintű játékot hozott, a
meccs lefújásakor a győri lányok örül-
hettek. A bercsényisek 22–20-as győ-
zelmükkel revansot vehettek a két évvel
ezelőtti diákolimpiai döntőben elszen-
vedett vereségért. Tóth Lászlóné, a Ber-
csényi testnevelője és Róth Kálmán, a
Győri Audi ETO KC-utánpótlás igazga-
tója vezette sikerre a csapatot. „Na-

gyon erős mezőnyben sikerült nyer-
nünk, hiszen az ország legkiemelke-
dőbb utánpótlás bázisai képviseltették
magukat Nyíregyházán. A NEKA két
csapattal is szerepelt, de ott volt a Fradi
és a Debrecen is, mindez tovább növeli
a győzelem értékét. Két évvel ezelőtt
ugyanezzel a korosztállyal kikaptunk a
NEKA-tól, most azonban sikerült visz-
szavágnunk. Nagy öröm számomra,
hogy két különdíjasunk is lett, Pál Ta-
mara szerezte meg a gólkirályi címet,
Binó Boglárkát pedig a legjobb kapus-
nak választották. Egyébként az egész
torna alatt nagyon fegyelmezett volt a
csapat, végig összeszedetten játszot-
tak a lányok, nagyon elégedett vagyok
a mutatott játékkal és természetesen
az eredménnyel is” – nyilatkozta az Au-
di ETO honlapján Róth Kálmán, akit a
torna legjobb edzőjének választottak. A
Bercsényi csapata ezzel a győzelem-
mel nem csak a diákolimpiai bajnoki cí-
met nyerte el, hanem a jogot is arra,
hogy Magyarországot képviselje 2018-
ban Dohában, a Nemzetközi Iskola -
sport Szövetség világversenyén.

Bercsényisek nyerték 
a diákolimpiát
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szerző: iván gábor
fotó: lazur eszter

Túl vagyunk az első hónapon, a Cutler
Életmód Program első harmadán. Ke-
mény, változatos edzések, cardio-tré-
ningek, komfortzónából való kilépés,
erős izomláz, szigorú diéta, hihetetlen
mennyiségű ráfordított idő, munka, hit
és kitartás jellemzi az elmúlt időszakot.
Az edzők továbbra is lelkesítőek, és sa-
ját bevallásuk szerint is elégedettek,
de azt hiszem, van is miért. A csapat a
sok nehéz pillanat ellenére továbbra is
odaadó és kitartó, ráadásul az első cik-
lus eredményei is tovább buzdítják a
társaságot. A fogyni vágyók közül van,
aki több, mint 7 kilogramm feleslegtől
szabadult meg, de sokan büszkélked-
hetnek 4-5 kilogrammos súlycsökke-
néssel! Joggal, hisz ez rendkívüli ered-
mény, miközben a korántsem „kelle-
mes és kényelmes” órák ellenére a
csapattagok jókedve, s a változás
igenlése cseppet sem csorbult. A tö-
megelők táborában is van fejlődés,
bár úgy érzem, jellegénél és irányánál
fogva az kevésbé látványos és jócskán
kisebb számokkal operál. Esetemben
4 hét mérlege plusz 2 kilogramm, ami
nem csekély. Ennek ellenére kissé el-

Cutler-életmódnapló — 4. rész: Dübörög a program
kedvetlenedtem a mai mérést követő-
en, kicsit többet vártam. Persze az em-
ber saját magával szemben sokkal szi-
gorúbb általában. Sőt, ha azt veszem,
hogy ezen ütemet tartva, a fennmara-

dó 2 ciklusban elméleti síkon nézve
akár további 4 kilogrammos súlytöbb-
lettel is gazdagodhatok, azt hiszem,
mégis kibékülök az eredményemmel.
De hogy az elméletből valóság legyen,

ehhez természetesen tenni is kell. Így
hát az edzések mellett megpróbálok a
következő ciklusban tovább növelni a
bevitt tápanyagmennyiségen és meg-
látjuk, mit hoz.

A program alatt az ember lelki álla-
pota elég hullámzó: hol bizakodóbbak
vagyunk, hol pedig „gyengébb” lába-
kon állunk, így felettébb jól jön még az
edzők bátorítása mellett a Cutler Élet-

mód Facebook csoportban kapott se-
gítség és ösztönzés is. A tagok meg-
osztják tapasztalataikat, eredményei-
ket, hasznos válaszokat adnak egy-
másnak a kérdéses témákban. S hogy
a társaság energiája kifogyhatatlan,
jól példázza az önszerveződően kiala-
kult „receptverseny” is. Csak néhány
példa a teljesség igénye nélkül: tava-
szi tőkehal üvegtésztával és chiliszósz-
szal, avokádós csirke-mártogatós,
zablisztből és túróból készített kara-
mellszirupos süti, csirkével töltött
gombafejek kölessel, brokkolikrémle-
ves pirított zabpehellyel, hamis rakott
krumpli zellerből, csirkehúsból, tojás-
ból és túróból... Elismerő mosolyt csal
az ember arcára az az ötlettár, amivel
találkozunk.

Két hete szombaton sor került a
közös sütés-főzés gyakorlati oktatá-
sára is. Így, aki kevésbé mozog ottho-
nosan a konyhában, az is elsajátíthat-
ta, hogyan lehet könnyen és gyorsan
a diétához szükséges ételeket elké-
szíteni. Most szombaton pedig
újabb tréning kapcsán a táplálék-ki-
egészítőkről lesz szó. Egy újabb terü-
let, mely kevesek számára ismert,
így biztosan sok új és hasznos infor-
mációval szolgál majd.

Kreatívak az életmódváltók:
tavaszi tőkehal üvegtésztával

és chiliszósszal
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