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Ezerarcú város
Cikkünk a 7. oldalon

Gyôr az Utazás kiállítás díszvendége
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Az ország egyetlen és korhű barokk bálját
Győrben rendezik, melyet idén már 25. al-
kalommal tartottak a Zichy-palotában,
szombaton. Rengeteg bált datálunk a kor
előrehaladtával, mégis az egyik legkülönle-
gesebbnek ezt az estét tartja számon a
nagyérdemű, hiszen a jó mulatságon kívül
különleges élménnyel térhetnek haza a

résztvevők. A helyszín termei, szalonjai, szi-
varszobája, táncterme nem lehetne autenti-
kusabb a 18. században sem: freskók, cirá-
dák, motívumok, boltívek díszítik, melyeket
hétköznap is érdemes megnézni, de mind-
ez akkor tölti be igazi funkcióját, ha életre
keltik szereplői. Akik nem csupán Győrből

A Pannon-Víz Zrt. több pályázatot hirdet a március
22-i Víz Világnapja alkalmából, melynek köz-
ponti figurája Hugoo, az EYOF kabalafigurája.

A gyermekrajzpályázatra „Hugoo és a
csapvíz” címmel óvodások vagy alsó tago-
zatos iskolások bármilyen technikával el-
készített, A4-es méretű alkotásait várjuk. 

A „Víz világnapi séta” című pályázat kere-
tében látogassatok meg egy közeli vízműte-

lepet, kérdezzetek, fényképezzetek, rajzolja-
tok! A programhoz előzetes egyeztetés szüksé-

ges, a 96/522-600/160-as telefonszámon, de
kérhetitek bármely kollégánk segítségét is. A
kategóriában általános és középiskolás gyere-
kek pályaműveit várjuk. A pályázatra bármilyen
technikával elkészített, kreatív, rajztechnikai ki-

egészítésű, A3-as méretű alkotást várunk, a „Hugoo és a csapvíz”
motívum megjelenítésével.

A „Pannon-Víz plusz” kategóriában egy vidám csoportkép
vagy szelfi Hugooval egy ivókútnál, tűzcsapnál, víztoronynál,
vagy akár egy jól sikerült koccintós felvétel egyaránt nyerő le-
het. A szokásostól eltérő, akár humoros megközelítés előnyt
jelent. A pályaműveket JPG formátumban, maximum 2 MB
méretben, e-mailben várjuk. 

A kategóriák legjobbjai állatkerti belépőket és értékes ajándé-
kokat nyerhetnek. 

Az első két kategória pályaműveit személyesen ügyfélszol-
gálatainkon adhatják le, vagy postacímünkre küldhetik (9025
Győr, Országút u. 4.). A harmadik kategória pályaműveit a
kviz@pannon-viz.hu e-mail címre várjuk.

A személyes leadás, postai beérkezés, illetve az e-mail elkül-
désének határideje március 21., kedd 12 óra. A pályaművek hát-
oldalára kérjük, írják rá (illetve az e-mailben adják meg) a pályázó
elérhetőségét, valamint a szülő vagy gondviselő telefonszámát.

Pályázatunkon csak a Pannon-Víz Zrt. fogyasztói vehetnek részt. 
A pályaművek társaságunk tulajdonába kerülnek, felhasznál-

hatjuk azokat. Kérdése van? Írjon e-mailt a kviz@pannon-viz.hu
címre, szívesen adunk további felvilágosítást. 

Rajzoljatok, fényképezzetek, pályázzatok és nyerjetek Hugooval!

HIRDETÉS  MOZAIK

Pályázzatok és nyerjetek
Hugooval!

A KURIÓZUMOK ESTJE. A Győri Örmény Nemzetiségi Önkormányzat március 3-án
17 órától a Hotel Konferenciában tartja hagyományos bálját. A rendezvényt ezúttal is Agek-
jan Ajasztan, az örmény önkormányzat elnöke nyitja meg, a fővédnök Borkai Zsolt, Győr
polgármestere és dr. Turgyán Tamás, az örmény nemzetiségi szószóló.  A 14. bál ismét a
kuriózumok, a meglepetések estje lesz, az örmény és magyar tánc mellett lesz ének, fellép
többek között Karsai Klára és Elek Zsolt. A hagyományokhoz híven, a tombolán befolyt
összegeket a hátrányos helyzetű, beteg és sérültséggel élő gyermekek javára ajánlják fel.

Amikor az idô megállt egy pillanatra
érkeztek idén sem, hanem a környező tele-
pülésekből és országokból is. Nem szüksé-
ges ehhez egyéb, mint egy kis merészség,
hogy ne csupán a kanapéról nézzék a kora-
beli, jól megrendezett filmeket, hanem ma-
guk éljék át és a szereplőivé váljanak egy es-
tére. A megjelenés kosztümben ajánlott, s
a barokk viselet nem csak öltöztet, hanem

észrevétlenül viselkedni is megtanít ennek
megfelelően. A gyakran hangoztatott kíván-
ság ugyanis ezen az éjszakán teljesülhetett,
megállt az idő egy pillanatra. Eltűnt a min-
dennapi rohanás érzése, hiszen kinek is jut-
na eszébe Bach, Vivaldi, Händel zenéjét
hallgatva bárhová is sietni?



Egy kisgyerek rohamot kapott,
bevitték a legközelebbi kórház-
ba. Apró intézmény volt ez, né-
hány alapszakmával, gyermek-
intenzív-orvost nem is alkal-
maztak. Az ügyeletes orvos já-
ratlan volt ennek a rohamnak a
kezelésében, ám arra nem ma-
radt idő, hogy egy korszerűbb
intézetbe szállítsák a beteget.
Az orvos megnyomott egy gom-
bot, s a folyosón ácsorgó robot
azonnal odagurult, üzembe he-
lyezte magát, képernyőjén meg-
jelent a távoli klinikán dolgozó
szakorvos, a robot érzékelői a
beteg mellkasára kerültek, a
specialista meghallgatta a szív-
és tüdőhangokat és kiadta az
utasítást: intubálni kell. Elma-
gyarázta a kollégának, hány fo-
kos szögben nyomja be a tubust
a légcsőbe, röntgenen ellenőriz-
te, jó helyre került-e, elmondta
a további teendőket, megkö-
szönte a bizalmat, aztán eltűnt
a képernyőről. Mindez Ameriká-
ban történt, és szó sincs vadonat -
új technikáról. Máshol is kevés
az orvos, nem jut mindenhova
specialista. De kevés a takarító
is, egy fővárosi magyar kórház-
ban már régóta a háztartások-
ban is megjelenő robotok szív-
ják a port, mossák a folyosót. S
hogy ne csak a gyógyításból
hozzunk példát, több országban,
a gyorséttermekben robotok ad-
ják ki a hamburgert, a halat, a
fagylaltot. A munkaerő-hiány
csökkentésének csak egyik
módja az, hogy az embert jól
meg kell fizetni. Amíg nagy kü-
lönbségek vannak az országok
gazdasági lehetőségei, a bér-
színvonal között, addig a mun-
kaerő kiáramlását nehéz megál-
lítani, s nemcsak Magyarország,
hanem sok más nemzet jár eb-
ben a cipőben. Ha a gazdaság, az
ipar, a kereskedelem nem gyor-
sítja meg saját szektorának ro-
botizációját, lemarad a világver-
senyben. Nem elég nyugtázni,
hogy például az autókat robo-
tok gyártják a világcégeknél, ha
más ágazatok nem élnek ezzel
a lehetőséggel, akkor marad a
siránkozás – de legalább az még
emberhangon.

H. F.

Robot

székkel közlekedők számára a lakáson
belüli akadálymentesítést is végeztek,
sorolta az alpolgármester. 

Az idősotthonok férőhelyei sajnos
korlátozottak, nehéz bejutni ezekbe az
intézményekbe, hosszú a várakozási
idő – vázolta a helyzetet dr. Somogyi
Tivadar, aki kormányzati segítségre is
számít az otthonok bővítésében. 

Dr. Feller Gábor pszichiáter főorvos
adatokkal szolgál: A világon ma a népes-
ség 11 százaléka 60 év fölötti, 2050-re
azonban az arányuk megduplázódik,
ami annyit jelent, hogy akkor a Földön 1
milliárd 200 millió idős ember fog élni.
Magyarországon most a népesség 23
százaléka 60 év feletti, ez a szám 2050-
re a 35 százalékot éri el. Egyre tovább
élünk, ám a hosszú életkor mellett az a

kérdés, milyen minőségben telnek el
éveink. Az időskor pszichiátriai következ-
ményei közül a szakember elsősorban a
depressziót és a szorongást említette. A
szorongás akkor fokozódik, ha a szociá-
lis kapcsolatrendszerek megszakadnak,
például nyugdíjba megy az ember, elve-
szíti társadalmi, szociális biztonságérze-
tét. Hiányzik a napi ritmus, és az ember
önmaga fontosságába vetett hite is
meggyengül. A depresszió – folytatta dr.
Feller Gábor – a negyvenes korosztályt
és a hatvanon felülieket fenyegeti legin-
kább. Több nő betegszik meg ebben a
korban, mint férfi. Ha a depresszió sú-
lyossá válik, akkor akár öngyilkosság is
lehet a betegség tragikus végkifejlete. 

Szerencsére az időskori depresz-
szió általában nem súlyos, mégis el-

gondolkodtató, hogy az öngyilkosság
serdülőkorban és a 70 éven felüliek
körében a leggyakoribb – hangsúlyoz-
ta a főorvos, majd hozzátette: a dep-
resszió idős korban is orvosi kezelést
igényel, de figyelembe kell venni,
hogy az öregek másképpen reagálnak
a gyógyszerekre. Az a szakmai ajánlás,
hogy egy idős ember ötfajta gyógy-
szernél többet ne szedjen rendszere-
sen. Ezzel szemben Magyarországon
az összlakosság háromnegyede 6-8
fajta gyógyszert fogyaszt.

A pszichiáter megemlített néhány,
kifejezetten az idős korra jellemző
szindrómát is. Elsőként az esendőség-
szindrómát, melynek következtében
az ember rosszul reagál a stresszhely-
zetekre. Lelassul, a máskor mindenna-

pinak számító cselekvései is
félelmet, szorongást kelte-
nek bennük. Akár egy pos-
tai vagy banki ügy intézése
is stresszt vált ki belőlük. Rit-
kább az úgynevezett Ek-
bom-szindróma, az ebben
szenvedők tévesen azt érzik,

hogy különböző paraziták fertőzik
őket, állandó viszketésérzetük van. A
Diogenész-szindróma pedig a felesle-
ges tárgyak, állatok értelmetlen gyűj-
tésére készteti az embereket. Előfor-
dul, hogy valaki negyven macskával él
együtt, vagy hosszú hónapokon át föl-
halmozza a kenyeret, romlott élelmi-
szereket.

Az időskornak vannak természetes,
esetenként kellemetlen velejárói, a be-
tegségek is gyakrabban fordulnak elő. A
hosszú élet ennek ellenére nem szabad,
hogy nyűg legyen, hiszen hatalmas lehe-
tőség, melyet értelemmel, élményekkel
megtölteni az idős emberek hozzátarto-
zói és a társadalom közös segítségével
lehet – értett egyet az alpolgármester és
a pszichiáter.

szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Az idősek életminőségének javí-
tását célzó idei koncepció vég-
rehajtása érdekében részletes
feladattervet tárgyal pénteken
a közgyűlés. Az önkormányzat
stratégiájáról dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester, az idősödés
pszichiátriai jellemzőiről dr. Fel-
ler Gábor pszichiáter, osztályve-
zető főorvos beszélt lapunknak.

A közgyűlés előterjesztése szerint az
önkormányzat vállalja, hogy az épített
környezet kialakítása, a közösségi köz-
lekedés fejlesztése során figyelembe
veszi az idős emberek igényeit. Segí-
tik az öregek saját otthonukban mara-
dását, közéleti aktivitásuk kiteljesíté-
sét, társadalmi integrációjukat, lehe-
tőség szerinti foglalkoztatásukat. 

Győrben a lakosság 30 százaléka
nyugdíjas, nagyon fontos szerepük van
a városban – mondta dr. Somogyi Tiva-
dar. – Az önkormányzat célja, feladata,
hogy segítse őket életük irányításában.

Az alpolgármester szerint az idős
emberek többsége ragaszkodik ahhoz,
hogy saját lakásában, megszokott kör-
nyezetében élje le az életét. Ezt az
igényt el kell fogadni, ehhez az életfor-
mához kell nekik a lehető legtöbb se-
gítséget megadni. Az otthon élők biz-
tonságát szolgálja az a hívó rendszer,
melyet a bajbajutottak egyszerűen
használni tudnak. Az otthoni életminő-
séget javítja, hogy pályázni lehet az
idős emberek megváltozott egészségi
állapotához kapcsolódó kisebb átalakí-
tásokra is. Többen, különösen a moz-
gásukban korlátozottak kértek segítsé-
get ahhoz, hogy kádas fürdőszobáju-
kat zuhanyzóssá alakítsák át, mert ott
könnyebben tudnak fürödni. A toló-
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Ötfajta gyógyszernél
többet ne szedjenek
az idôs emberek

A hosszabb élet hatalmas lehetôség
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Tájékoztató a szakképzési
hozzájárulás elszámolásáról

március 1. 9 órától

Középpontban
a gazdaságfejlesztés
Március 2. 16 órától 
Az eseményen többek között szó lesz a célegye-
nesben lévő pályázatokról, az aktuális GINOP
pályázatokról, a felsőoktatás és az ipar együtt-
működéséről, pénzügyi eszközökről, a hatékony
exportfinanszírozás lehetőségeiről. A részvétel
ingyenes, de kérjük, részvételi szándékát jelezze
a http://www.szpi.hu/esemeny-regisztracio címen.

Könyvelőklub
Március 2. 9 órától

Téma: A zárással kapcsolatos kiemelt
feladatok és változások.

MS Office 2013 
képzés indul Győrben

Márciustól hat alkalommal, péntekenként önkölt-
séges, 36 órás képzés indul. Az Excel táblázatke-
zelés, a Word szövegszerkesztés, a PowerPoint
prezentációkészítés és az Outlook levelező prog-
ram kihasználásában lehet gyakorlatot szerezni.
Jelentkezés március 3.

szerző: havassy anna katalin

A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a 2016-os
évet megfelelően teljesítette a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitányság, amelyről sajtótájékoz-
tató keretében számolt be Csizmadia Gábor rendőr
dandártábornok, főkapitányság-vezető.

A tájékoztatót egyébként egy nappal megelőzte
egy állománygyűlés is, ahol a főkapitány értékelte az
elvégzett munkát. Ezen részt vett az Országos Rend-
őr-főkapitányság vezetője, Papp Károly rendőr altá-
bornagy is. Az országos rendőrfőkapitány a megye
rendőri állományának szakmai teljesítményét kivéte-
lesnek értékelte, intézkedéseit határozottnak, jogsze-
rűnek és polgárbarátnak ítélte, és ennek folytatását
határozta meg erre az évre vonatkozóan is.

„Győr-Moson-Sopron megye a negyedik legsűrűb-
ben lakott területe Magyarországnak, és egyben az
egyik legfejlettebb is” – kezdte Csizmadia Gábor dan-
dártábornok. „Ez sokaknak vonzó lehet, a bűnelköve-
tők számára is. A megye bűnügyi helyzete az elmúlt év-

Jó évet zárt
a megyei rendôr-fôkapitányság

szerző: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

A rendőrök a közterület-fel-
ügyelőkkel közösen ellenőr-
zik Győr Belvárosában és a
város nagyobb lakótelepein
a mozgáskorlátozott-par-
kolókat használó autókat, s
aki jogtanul használja őket,
megbüntetik.

„Eddig is ellenőrizték a mozgáskor-
látozottaknak fenntartott parkoló-
kat, ám most még nagyobb hang-
súlyt kap ez a feladat” – kezdte
Radnóti Ákos alpolgármester és
hozzátette, ezeknek a helyeknek a
kékre festése tesztjelleggel indult,
de most már kimondhatjuk: bevál-
tak. Egyrészt két év után sem kel-
lett őket újramázolni, tehát tartó-
sak, másrészt tényleg van figye-
lemfelhívó és visszatartó ereje is. A
lakosságtól is több visszajelzés ér-
kezett, hogy egyre több helyre fes-
sék fel a jelzést, így már nem csak
a Belvárosban találkozhatnak ilyen-
nel az emberek. A rendőrség a köz-
terület-felügyelettel közösen fogja
ellenőrizni és betartatni a mozgás-
korlátozott-parkolóra vonatkozó
szabályokat.

ben is stabil volt, a szervezett bűnözés továbbra sem
nyert teret. Kiemelt veszélyességű, a lakosság széles
rétegeit érintő bűncselekmények nem fordultak elő.” A
bűnügyi tevékenység kapcsán elmondta, a nyomozó-
hatóság által befejezett eljárásokban a bűncselekmé-
nyek száma 2016-ban 9,2 százalékkal csökkent az elő-
ző évihez képest. A nyomozások eredményessége 56
százalékról 61,4 százalékra emelkedett. A vizsgált idő-
szakban az elmúlt évhez képest csökkent az ember -
ölések száma, 9-ről 6-ra, ezen belül a szándékos befe-
jezett emberölések száma 5-ről 1-re, ami az elmúlt 5
év legalacsonyabb értéke. 2016-ban is valamennyi,
emberölés miatt indított ügyet felderítettek, és elfogták
az elkövetőt vagy elkövetőket.

Hangsúlyozni kell, hogy Győr-Moson-Sopron
megyében tizenhét éve nincsen felderítetlen gyil-
kossági ügy, nemrég fogtak el egy 14 éve embert
ölő gyanúsítottat. A főkapitány kiemelte az akkor
szolgálatban lévő rendőröket, akiknek szaktudása
és precízsége nélkül vélhetően nem juthattak volna
el a gyanúsított beismerő vallomásáig.

Közös ellenôrzés a jogtalanul
parkolókkal szemben

A Győri Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztály-
vezetője, Böröcz Péter rendőr
alezredes kiegészítette az al-
polgármester szavait, miszerint
jobb komolyan venni a tiltást,
hiszen fix helyszíni bírsága van
a mozgáskorlátozott-parkoló-
ban való jogtalan megállásnak,
amely 50 ezer forintot jelent.
Amennyiben az érintett nem is-
meri el a vétkességét, feljelen-
tést tesznek ellene, ennek költ-
sége pedig már 100 ezer forint-
ra rúg. Nem csak embertársa-
inkat, hanem pénztárcánkat is

megkíméljük tehát, ha betart-
juk a szabályokat.  

Truka István a Közterület Fel-
ügyelet és Mezei Őrszolgálat intéz-
ményvezetője hozzátette, a közös
ellenőrzés célja a rászorultak par-
kolásának megkönnyítése, az
esetleges szabálysértőkkel kap-
csolatos intézkedések és a moz-
gássérültek részére kiadott parko-
lókártyák érvényességének és
jogszerű használatának vizsgálata.
Az akciót Győr Belvárosában és a
város nagyobb lakótelepein rend-
szeresen és visszatérő jelleggel
folytatják az érintettek.
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A munka nem egy terhes, szük-
séges dolog, hanem szeretett
tevékenység. A nyugalom az
unalom. A hétvégén szemlét
tartani a cégeknél tiszta élve-
zet. Három napig a strandon
lustálkodni – maga a horror. A
luxusban élvezkedni – haszonta-
lan időpocsékolás. Hogy nincs
mit csinálni – elborzasztó elkép-
zelés – vallja Michael Leier oszt-
rák és magyar üzletember, aki a
Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Női
Vállalkozói Klubjának vendége
volt a napokban.

Az ismert és elismert üzletember ket-
tős jubileumot élhetett át a közelmúlt-
ban. Ausztriában ötven éve, Magyar-
országon pedig harminc éve kezdett
el vállalkozni, s nemzetközi cégbiro-
dalmat épített fel. A kettős jubileumra
megjelent egy vaskos kötet is, amely-
nek címe: Kézfogás határokon át – Mi-
chael Leier és az ő útja az európai tör-
ténelemben. A kötetet a klub vendé-
geinek dedikálta, életéről pedig más-
fél órán mesélt.

Magyarország a második válasz-
tott hazám, sajnos magyarul nem ta-
nultam meg, pedig a határ közelében,
Pomogyon nőttem fel – ezekkel a sza-
vakkal nyitotta a pódiumbeszélgetést
az üzletember. Elárulta, szülei még be-
széltek magyarul, mert természetes
volt a vasfüggöny előtti korszakban,
hogy az osztrákok tudtak magyarul, a
magyarok meg németül. Az unokái vi-
szont beszélik a nyelvünket.

A határ közelében felnőtt Michael
Leier gyorsan belevetette magát az
életbe. Tizennyolc évesen kezdett el
vállalkozni, és még abban az évben
meg is nősült, azóta is együtt él fele-
ségével, immár ötven éve.

Magyarországra 1983–84 környé-
kén érkezett meg. Egy korábbi interjú-
ban elmondta, osztrák barátai óvták
attól, hogy a kommunista Magyaror-
szágon vállalkozzon. Elszedik a pénze-

Kettôs jubileum: Ausztriában ötven, Magyarországon harminc éve alapított céget

Michael Leier, az ember és a vállalkozó
det és lehet, hogy még börtönbe is
csuknak – mondta el egyszer e sorok
írójának.

Leiert azonban nem bántották, sőt
támogatták. Be kellett bizonyítani az
akkori hatalomnak, hogy az osztrák
tőke a szocializmus keretei között is
működőképes. A rendszerváltás után
azonban már piaci viszonyok uralkod-
tak, s a Leier-cég birodalommá nőtte
ki magát.

Hálás vagyok Magyarországnak,
hogy befogadott, az itt termelt hasz-
not sosem vittem ki, itt fektettem be,
én nem vagyok sáska vagy szöcske,
Ausztriában így hívják azokat, akik kül-
földön termelnek és viszik haza a
hasznot – jelentette ki az üzletember
a kamarában. 

Beszélt arról is, hasonló a magyar
és a burgenlandi mentalitás, ez meg-
könnyítette magyarországi vállalkozá-
sai beindításában. Sógorok vagyunk,
nem csak a magyarok hívják így az
osztrákokat, az osztrákok is a magya-
rokat – fogalmazott.

Nem szereti a fennhéjázó vállalko-
zókat, akik luxusautóban ülnek, exklu-
zív nyaralásokat szerveznek, barátnő-
ket tartanak. A pénz gyorsan elfogy, a
vállalkozás pedig csődbe juthat – hív-
ta fel a vállalkozói felelősségre a figyel-
met, s elborzasztó példaként említet-
te azokat a gazdag oroszokat, akik egy
időben ellepték Ausztriát, s azzal kér-
kedtek, hogy százdollárost gyújtottak
meg, s azzal izzították meg a cigaret-
tájukat.

Michael Leier sikereinek titka a
munka. Szerinte nincs szebb annál,
ha az ember szereti azt, amit csinál. A
munkában leli örömét, ennek persze
felesége nem mindig örül. Amikor
Salzburg környéki síházukban vannak,
a környék betonüzemeinek vezetőivel
találkozókat szervez, hogy megvitas-
sák a szakma aktualitásait. Amikor fe-
lesége ezt szóvá teszi, azzal válaszol:
Nekem ez a kikapcsolódás.

Részletesen beszélt arról is, ho-
gyan született meg a könyv, amely
magyarul is olvasható. Először Auszt-
riában látott napvilágot. A szerzője,
Josef Fally diákként Leieréknél dolgo-

zott, hogy pénzt keressen. Felnőve az-
tán könyveket írt, így jött a gondolat,
a régi ismeretség nyomán. A német
példányok Magyarországra is eljutot-
tak, s komoly érdeklődés mutatkozott,

hogy a magyar történések is helyet
kapjanak benne.

Ez nem csak rólam szól, kordoku-
mentum, a magyar rendszerváltást is
részletesen taglalja, több osztrák isko-
lában kötelező olvasmány lett – mond-
ta el Michael Leier.

A személyes emlékek és a vállalko-
zói lét folyamatosan váltották egy-
mást a beszélgetés során. 

A vállalkozásban nem a vállalkozó
a legfontosabb, hanem a csapat, én
ebben a csapatban csak egy fogaske-
rék vagyok – jelentette ki, s elmondta
azt is, számára a pénz nem sokat je-
lent, ő sikert akar.

Majd hallgatósága teljes tetszését
kiváltva, azt fejtegette, nem szereti
azokat az osztrákokat, akik lenézik

Magyarországot, mert fejletlenebb,
mint Ausztria. Mi az elmúlt ötven év-
ben Ausztriában szabadon vállalkoz-
hattunk, volt időnk megtanulni, a ma-
gyarok azonban csak a rendszerváltás

után kezdhették el azt, amiben ne-
künk már hosszabb ideje gyakorla-
tunk van – védett meg bennünket.

Természetesen szóba került a fel-
újított Frigyes-laktanya is, amely Győr
egyik ékessége lett. A mérleg pozitív,
most már keresek rajta, de a Leier
City Centerből a város is profitál – fűz-
te hozzá, amikor többen is gratuláltak
a nagyszerű felújításhoz. 

Szóba kerültek legújabb magyaror-
szági fejlesztései is. Jánossomorján
15 millió eurós beruházással bővít,
Győrben pedig a MTESZ-székház fel-
újításába vágott bele.

Küszködöm időnként a magyar bü-
rokráciával, olyan azonban számomra
nem létezik, hogy valami nem megy –
fogalmazott a pódiumbeszélgetésen.

A kötet kordokumentum,
a rendszerváltást is részletesen

taglalja



6 / + / 2017. február 24.

HIRDETÉS MOZAIK

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Csaknem két éve, hogy elin-
dult a győri Partisegély
Szolgálat, aminek kereté-
ben képzett fiatalok adnak
felvilágosítást a bulikban,
illetve segítenek, ha baj
van. Az évek során egyre
többekben alakult ki a biza-
lom feléjük, így nem csak az
ártalomcsökkentő szere-
kért mennek a standjukhoz,
hanem sokan maradtak be-
szélgetni is.

Többek között a kiszáradást, fel-
melegedést, szédülést és komo-
lyabb rosszullétet megelőző esz-
közöket találják a bulizók a Parti-
segély Szolgálat standjánál, és
olyan fiatalokat is, akik képzettsé-
gük által felvilágosítással szolgál-
nak a drogok káros hatásairól és
váratlan következményeiről, más-
részt segítenek a problémák ke-
zelésében, akár konkrét rosszul-
létről van szó, akár tanácsadás-
ról. A konzultációk 70-80 száza-
léka nem is a drogról, hanem a
mögöttes dolgokról szól, és hogy
miként tudják a nehéz helyzete-
ket kezelni, a feszültséget csök-
kenteni. 

A Partisegély Szolgálatot a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
SzínStér Szenvedélybetegek Ala-
csonyküszöbű Ellátása indította
el 2015 márciusában a városban.
A győri Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF) által támogatott
kezdeményezésben a helyi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ is
közreműködik.

A modell alapját az INDIT Köz-
alapítvány 2000 óta működő Bu-
lisegély Szolgálata adta. A győri-
ek a két év során több színtéren
is megjelentek, részt vettek elekt-
ronikus zenei partikon, tini buli-
kon, goa fesztiválon, egyetemis -
táknak szóló rendezvényeken és
koncerteken is.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, a KEF elnökeként régóta
foglalkozik a drogproblémával, s
mindig hangsúlyozza: mindent
meg kell tenni, hogy a fiatalok ne
próbálják ki a kábítószereket, ha
pedig mégis eljutnak a kipróbálá-
sig, lássák a visszautat. Az évfor-
duló alkalmából szervezett ösz-
szejövetelen elmondta, a preven-
ciós tevékenység minden lehet-
séges színterét meg kell találni,

Képzett kortársak a bulikban
keresnie kell a szakembereknek
azokat az alkalmakat, amikor sze-
mélyesen találkozhatnak, beszél-
gethetnek a veszélyeztetett cso-
portokkal, hiszen ennek óriási a
szerepe a megelőzésben.  Hozzá-
tette, szeretnék bővíteni a szolgá-
lat létszámát és az alkalmak szá-
mát is. „Ez az a munka, amit soha
nem szabad feladni, annak elle-
nére, hogy az eredménye csak
lassan érik be” – mondta végül,
utalva arra is, hogy a KEF évek

munkájával érte el, hogy az ada-
tok szerint a kábítószereket kipró-
bálók számának emelkedése
megállt a városban.

Dr. Báthy Andrásné, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat
Nyugat-Dunantúli Régiójának
vezetője emlékeztetett, két éve
az önkormányzat kérésére kezd-
ték el a programot. A lelkes, fia-
tal csapat pedig belevetette ma-
gát az éjszakákba, jelenlétükkel
megerősítést adnak a bajban lé-
vőknek, hogy nincsenek egye-
dül, s nem csak aggódnak, ha-
nem tesznek is értük. Elárulta,

nagyszabású prevenciós pályá-
zatra készülnek, erősítve a bűn-
megelőzés területét. 

Városunk egyébként az egye-
düli település Magyarországon,
amely húsz évre visszamenőleg
rendelkezik összehasonlító ada-
tokkal a fiatalok szerhasználatá-
ról. Miklósyné Bertalanfy Mária,
a KEF alelnöke, WHO-koordiná-
tor elmondta, a felmérésekből ki-
derül, a családi devianciák, a
depresszió, az iskolai kudarcok

és a baráti társaság negatív befo-
lyásolása mellett a partizás az,
ami rizikót jelent a szerkipróbálás
szempontjából a fiataloknál.

A Partisegély Szolgálat jelen-
létét a győri szórakozóhelyeken
elfogadták, a múlt csütörtöki
eseményre mégis csak a Ró-
mer Ház képviselője jött el. Ta-
kács Krisztiánnal, a házat mű-
ködtető Rómer Flóris Művésze-
ti és Történeti Múzeum kommu-
nikációs és csoportvezetőjével
2017-re szóló együttműködési
megállapodást írt alá dr. Báthy
Andrásné.

A győri székhelyű Rába Csoport 42,6 milliárd forintos
konszolidált árbevétellel zárta a mérföldkőnek számító
2016-os évet. A társaság pénzügyi alapjait erősítő,
rendkívül alacsony hitelállomány támogatta a tavalyi
évben elindított, stratégiai jelentőségű beruházásokat. 

„Tavaly elindítottuk beruházási programunkat an-
nak érdekében, hogy a legkorszerűbb járműipari
technológiával, minőségi szintlépéssel, a stratégiai
céljainkat szolgáló kapacitással gyárthassuk termé-
keinket. Ezzel megerősítjük versenyképességünket
és növeljük piaci részesedésünket. További lehetősé-
geket kínál számunkra, hogy kormányzati támoga-
tással kibővíthettük beruházási programunkat,
amely így magában foglalja mindhárom üzletágunk
fejlesztését. Piaci pozícióink megőrzésének záloga,
hogy időben reagálunk élvonalbeli vevőink igényeire,
és termékportfoliónkat, kapacitásainkat a piaci igé-
nyek mentén rugalmasan kezeljük” – hangsúlyozta
Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-
vezérigazgatója, a 2016-os évet értékelve. 

A Futómű üzletág közel 79 százalékos, kiemelkedő
bővülést ért el a FÁK országok piacain, és Európában
is növelte jelenlétét a cégcsoport másik két üzletágá-
val együtt. A társaság a mérséklődő értékesítés elle-
nére – megőrizve iparágvezetői helyzetét −, kétmilliárd
forint üzemi nyereséget könyvelhetett el tavaly.

Rába:
új beruházások
indultak
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TURIZMUS HIRDETÉS

Kérem ajánlja fel
adója 1 százalékát 

a Szívkatéterezés Gyôr
Alapítványnak.

Adószám:

18982545-1-08

„Adjon esélyt
Ön is

a vészhelyzetben!”

Adója

százalékával

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Március 2–5. között rendezik
az ország legjelentősebb
turisztikai kiállítását, a bu-
dapesti Hung expo terüle-
tén. A hazai díszvendég 2011
után ismét Győr lesz, amely
számos újdonsággal készül a
bemutatkozásra.

Az idén – Ganczer Gábor, a fő-
szervező Hungexpo Zrt. vezér-
igazgatója bejelentése szerint –
23 országból több mint 300 kiállí-
tó várja majd az érdeklődőket. A
kiállítás belföldi díszvendége
Győr, a külföldi Oroszország, kul-
turális díszvendége pedig a Pan-
nonhalmi Bencés Főapátság lesz. 

2011 után lesz városunk ismét
díszvendég a fővárosi idegenfor-
galmi seregszemlén, ezúttal az ak-
tualitást a nyáron Győrben rende-
zendő Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál adja. „Az EYOF egy hete

Gyôr lesz
az Utazás kiállítás 
díszvendége

alatt mintegy négyezer sportoló és
sportvezető tartózkodik majd váro-
sunkban. Az eseményre 1500-nál
is több önkéntest képeznek ki, mi-
közben a létesítmények és az olim-
piai falu építése is zajlik” – mondta
el dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester az Utazás kiállítás fővárosi
sajtótájékoztatóján. Hozzátette,
május 23-án Rómában gyújtják
meg az európai olimpiai lángot, s
miután megérkezik Magyaror-
szágra, öt héten át tartó fáklyafu-
tást is szerveznek. Az alpolgár-
mester arról is beszélt, hogy Győr
megpályázza a 2023-as Európa
Kulturális Fővárosa címet.

„Győr március 2–5. között 100
négyzetméteres standon mutat-
kozik be a Hungexpo területén. A
város éves programkínálata mel-
lett a nagyközönség is megismer-
heti az idei ifjúsági olimpiai rendez-
vényt, hazánk első ötkarikás ese-
ményét” – emelte ki Domanyik
Eszter, a Városháza Városmarke-
ting és Programszervezési Főosz-

Május 24-én, valószínűleg a péri reptérre érkezik az
olimpiai láng, onnan öthetes lángfutás keretében
az ország számos településére elviszik – mondta
Domanyik Eszter, az önkormányzat Városmarketing
és Programszervezési Főosztályának vezetője, aki
a megyei közgyűlést tájékoztatta az Európai ifjúsági
Olimpiai Fesztivál előkészületeiről. A július 23-tól 29-
ig tartó EYOF nemcsak Győr, hanem az egész me-
gye és a régió számára kiváló lehetőségeket kínál –
hangzott el a tájékoztatón. A megyei települések is
szállásokat adhatnak a kísérőknek, szurkolóknak,
családtagoknak, s a térség turisztikai vonzereje sok
látogatót csábíthat a közeli városokba, falvakba. 

Az EYOF-ra – mely a harmadik legnagyobb olim-
piai esemény – Európa 50 országából 3600 spor-
toló érkezik. Tíz sportágban mérik össze tehetségü-
ket a 14 és 18 év közötti fiatalok. Magyar és győri
sportdiplomáciai siker, hogy a versenyek közé sike-
rült felvetetni a kajak-kenut is. Hat egyéni és három
csapatsportban összesen 760 érem talál gazdára,
s 461 bíró vezeti az összecsapásokat, valamint öt-
száz VIP vendég érkezik a világ minden tájáról.

A magyar kormány eddig több mint 20 milliárd
forinttal támogatta az esemény infrastruktúrájának
megteremtését. Domanyik Eszter kiemelte: vala-
mennyi létesítmény a helyi igényeket szolgálja, az if-
júsági olimpia után sem marad kihasználatlanul. Pél-
daként említette, hogy az Aqua Sportközpont meg-
építésével jelentősen nőtt a sportolásra alkalmas víz-
felület a városban, de a helyi igények némileg még
így is meghaladják a kínálatot. Május 31-e fontos dá-
tum az ifjúsági olimpia szempontjából. Ekkor lesz a
műszaki átadása a Radnóti utcai sporttelepnek,
mely egy tataihoz hasonló edzőközpont lehetőségét
vetíti előre. Ugyancsak május végére készül el a fel-
újított és egy további szárnnyal kiegészített egyetemi
kollégium, ahol összesen kétezer versenyzőt tudnak
elhelyezni. A volt olajgyár helyén pedig magántőké-
ből valósul meg 201 lakás építése, 212 parkolóhely-
lyel. A lakásokat az olimpia után értékesítik.

Körbejárja
az országot
az olimpiai láng

tályának vezetője. Kiemelte, a ma-
gyar csapat minden idők legna-
gyobb létszámával vesz részt az
EYOF-on, több mint 150 sportoló
képviseli majd hazánkat. Végeze-
tül azt is elárulta, érdemes lesz
Győr standjához ellátogatni, mert
rengeteg újdonsággal és látvá-
nyos meglepetéssel is készülnek.
Ilyen például a város térképét áb-
rázoló interaktív fal, amely Győr
nevezetességeit ikonszerűen mu-
tatja, és ha egyes ikonokat meg-
érintünk, megelevenedik a kisal-
földi megyeszékhely egy-egy le-
gendája, értéke, látványossága.

A színpadi programok sorából
is kiveszi a részét a belföldi dísz-
vendég, több alkalommal lesz le-
hetősége a kiállítás vendégeinek
az ifjúsági olimpiára készülő papír-
virágok hajtogatását kipróbálni, va-
lamint együtt táncolni Hugooval, a
rendezvény kabalakakasával.

Győr standja a rendezvény
ideje alatt az „A” épület 307. he-
lyén található meg.
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter 

„Szent László király értékrendje nem
idejétmúlt, ma is trendi, és annak, aki
boldogulni akar, a keresztény érték-
rend szerint kell élnie” – hangzott el
Győrben, a Szent László-emlékév
megnyitóján. A székesegyházban Ve-
res András győri megyés püspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke ünnepi szentmiséjével kez-
dődött múlt pénteken az országos
Szent László-év, melyet a nemzetpoli-
tikai államtitkárság hirdetett meg
Szent László trónra lépésének 940. és
szentté avatásának 825. évfordulója
alkalmából.

Az ünnepi program a győri Város-
háza dísztermében folytatódott, ahol
Borkai Zsolt polgármester vendéglá-
tóként köszöntötte az egybegyűlteket.
„Városunk nem csak Szent László
ereklyéjét, hanem szellemiségét is
félt ve őrzi, és magáénak vallja, nem
engedi a feledés homályába veszni" –
hangsúlyozta. Győr ma is méltón őrzi
Szent László tiszteletét, a körmenet
hagyománya 1763-ra nyúlik vissza,
amely fontos esemény városunk éle -

Veres András: Szent László király értékrendje ma is trendi
tében. Június 27-én, László-napon az
egyházi ünnepségek mellett a győri
képviselő-testület díszközgyűlést tart
és ekkor adják át a Szent László-díjat,
amely az egyik legrangosabb kitünte-
tés. Idén különleges módon készül a
város a lovagkirály ünnepére, melynek
célja, méltóképpen tisztelegni Szent
László emléke előtt – emelte ki a pol-
gármester.

Veres András arra hívta fel a figyel-
met, hogy még két dátum kötődik a
Szent László-évhez, a szabolcsi zsinat
925. és a herma Győrbe érkezésének
410. évfordulója. A püspök felidézte
Szent László erényeit, többek mellett
azt, hogy uralkodása alatt független-
séget, önállóságot teremtett nemze-
tünknek, kialakította az önálló állami
struktúrát, és maghatározó hatalom-
má vált Közép-Európában. Szent ki-
rály volt, nem csak a magánéletében
tartotta a vallás erkölcsi értékeit fon-
tosnak, hanem a közigazgatásban, az
ország építésében is, birodalmát az
evangéliumi alapokra helyezte. 

„A Kárpát-medencei magyarság
megerősítésére és a közép-európai
országok szoros együttműködésén
alapuló sorsközösség vállalására kö-

telez ma Szent László öröksége” –
hangsúlyozta Potápi Árpád János,
nemzetpolitikáért felelős államtitkár
megnyitóbeszédében: „Szent László
alakja olyan szimbólum, amelyet a kö-
zép-európaiság és a visegrádi orszá-
gok tekintetében is használhatunk,
mert ha évszázadok múlva is rajta aka-
runk lenni a kontinens térképén, akkor
ezeket a barátságokat ápolni kell.”

Az ünnepi beszédeket követően
Gaal Gergely, a Szent László-év Ta-
nácsadó Testületének elnöke meg-
nyitotta Móser Zoltán a Kárpát-me-
dence Szent László-freskóiról készí-
tett fotókiállítását a Városháza folyo-
sóján.

Az előttünk álló év programjairól a
Szent László-év Facebook-oldalán tá-
jékozódhatnak.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Előkerült egy elveszettnek hitt filmpla-
kát, melyet szerdán mutattak be a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum Magyar Ispita kiállítóterében,
ahol tavaly november óta látogatható
A magyar hangosfilm plakátjai 1931–
1944. című tárlat. A kiállítás több mint
150 eredeti filmplakáttal idézi fel a
filmtörténet aranykorát. Ezek közé ke-
rült az 1939-es A miniszter barátja cí-
mű film plakátja is. A mozi a korszak
egyik emblematikus vígjátéka, Páger
Antal és Mihályi Béla főszereplésével,
Bánki Viktor rendezésében. A plakátot
Nagy Sebastian gyűjtő adta kölcsön,
egy pesterzsébeti padláson talált rá.

A kiállításhoz kapcsolódva megje-
lent egy kötet is Fekete Dávid alpolgár-
mester szerkesztésében, amely több
mint 500 filmplakát reprodukcióját tar-
talmazza. A korszakban 360 film ké-
szült, és mindegyiknek legalább két pla-
kátja volt, így még mintegy 200-250 „el-
veszettet” keresnek. A könyvben publi-
káló kutatók a függelék oldalain adták

Elveszettnek hitt plakát
került elô

közre a korabeli sajtóban, árveréseken
felbukkant képeket, melyek létezéséről
tudtak, de a kötet készítésekor nem vol-

tak meg. A kötet országos könyvbemu-
tatóját követően jelentkezett Nagy Se-
bastian, hogy az egyik keresett filmpla-
kát az ő gyűjteményében van. Az elve-
szettnek hitt, Győry Gy. László által ter-
vezett filmplakát így kerülhetett be a
győri kiállítás anyagai közé.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Meséket, regényeket és gyermekver-
seket illusztráltak idén a  Győri Kovács
Margit Német Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Iparművészeti Szakgim-
názium és Szakközépiskola diákjai. A
vizsgamunkákkal és a legsikeresebb
alkotásokkal a Napóleon-házban ta-
lálkozhatnak az érdeklődők.

Horváth Éva Andrea intézményveze-
tő a kiállítás szerdai megnyitóján el-
mondta, a rajz, a festés és a mintázás
alapfokú tárgyai mellett láthatjuk a szak-
képzés szakmáinak alkotásait, a divat-
és stílustervező, az ötvös- és fémműves,
a zománc- és üvegműves, valamint a
nemzeti kulturális örökség szakmái kö-
zül a népi kézműves szakmákat, a famű-
ves, a fazekas és a népi bőrműves mun-
kákat is. A tanulmányi munkák mellett
a közönség megcsodálhatja az elmúlt
évek vizsgaremekeit is. Minden alkotás,
amellett, hogy klasszikus szakmai és
rajzismereteket tükröz, egyedi, és a diák
látásmódját, gondolkodásmódját tükrö-
zi – hangsúlyozta az igazgatónő.

Horváth Éva Andrea azt tanácsolja,
aki ellátogat a kiállításra, legyen nyi-

Alkotások az inasévekbôl
tott, engedje magához mindazt a
szépséget, amit a gyermeki alkotások
tükröznek, tudjon elfogadni. Nagy él-
ményben lesz része annak, aki rácso-
dálkozik a gyermeki bájra, az ötletes-
ségre, az egyediségre, a kreativitásra,
az igényességre.

A kiállított munkák között van mo-
dernebb, előremutatóbb, mint amit
megszoktunk a hétköznapi tárgykultú-
rában, és van, ami jobban visszanyúlik
a hagyományokhoz.

A tárlat március 12-ig, hétfő kivéte-
lével naponta 10 és 18 óra között te-
kinthető meg.
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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

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Színes programokkal kezdődik
márciusban a győri Négy Év-
szak Fesztivál: a tavaszi teríté-
ken szerepel többek között Be-
tyárjáték, ZeneHajó, női talk-
show és a Győr+ Média munka-
társainak kiállítása is. A Zichy-
palota kapuit még szélesebbre
tárják, koncertekre és irodalmi
estre várják az érdeklődőket.

„Egyre közelednek a tavasz színes pil-
lanatai, a fesztivál pedig minden kor-
osztály számára tartogat programot.
Az előző évekhez hasonlóan, idén is a
március 15-i koszorúzással és lovas
díszfelvonulással kezdődik a tavaszi
sorozat” – kezdte a Győri Tavaszi Fesz-
tivál keddi sajtótájékoztatóját Szom-
bati-Serfőző Eszter, a Kulturális és
Sport Főosztály vezetője.

A programokat a szervező Győri
Művészeti és Fesztiválközpont élére
december 31-től kinevezett Tóthné dr.
Kardos Krisztina ismertette. Az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
évében sportosan indul az évszak, a
riói olimpiát idézik fel a Győr+ Média
munkatársai, Marcali Gábor fotóripor-
ter és Nagy Roland sportriporter a
Győr Rióban, Rió Győrben című fotó-
kiállításon. Munkatársaink a legizgal-
masabb ott készült fotóikból válogat-

Színes programokkal indul a tavasz

Betyárjáték, ZeneHajó
és Nôcomment! 

tak, s fűztek hozzá történeteket, kom-
mentárokat, szeretnék átadni azt a
semmihez sem fogható hangulatot,
amit a múlt nyári eseményen tapasz-
taltak. A tárlat március 16-án nyílik a
Kisfaludy Károly Könyvtár rendez-
vénytermében. Ehhez kapcsolódóan
beszélgetésekre is várják az érdeklő-
dőket márciusban, elsőként a Győr+
két munkatársával találkozhatnak,
majd Jakabos Zsuzsanna olimpikon-
nal és edzőjével, Petrov Ivánnal, az
EYOF önkénteseinek pedig Pásztor
Rudolf tart előadást.

Tóthné dr. Kardos Krisztina el-
mondta, célja, hogy a csodálatos ba-
rokk épületben, a Zichy-palotában
még több programot szervezzenek. A
sajtótájékoztatón részt vett Gerendás
Péter, Liszt Ferenc-díjas zeneszerző,
előadóművész is, aki meghitt hangu-
latú estre várja a közönséget a palotá-
ba. Elárulta, a saját szerzeményei mel-
lett olyan előadók dalait is életre kelti,
mint Leonard Cohen, Frank Sinatra és
a közelmúltban irodalmi Nobel-díjat
kapott Bob Dylan dalaiból készült for-
dításokat is mutat. Ezenkívül lesz ha-
gyományos Műhely-est és kamara-
koncert is a barokk épületben, Fabio
Barbagallo gitárművész és Bojtár Im-
re oboaművész előadásában.

Az előző évekhez hasonlóan, a gye-
rekekre is gondoltak a szervezők a
programok összeállításánál, a Bon-
Bon Matinén a Lúdas Matyi zenés fel-
dolgozását ismerhetik meg a gyere-
kek hangszerbemutatóval egybeköt-
ve. További zenei utazásra is számít-
hatnak a kicsik, a ZeneHajó interaktív,
zenés ismeretterjesztő előadás kapi-
tánya Hajós András lesz, az első tiszt Fe-
kete-Kovács Kornél, a legénység a 18
fős Modern Art Orchestra. A Generáci-
ók Házában pedig hagyományos Hí-
mes Tojás Napjára várják a családokat.

A fesztiváligazgató kiemelte még
a Betyárjáték című koncertfilmszín-
házat, összművészeti előadást, Fe-
renczi Györggyel és a Rackajammal
az élen, s a felhőtlen kacagást ígérő
Romance.com című produkciót a
Rózsavölgyi Szalon előadásában.
Végül április 1-jén pedig egy rend-
hagyó talkshow-ra várják az érdeklő-
dőket Nőcomment! elnevezéssel,
melyen Ábel Anita, Dobó Kata,
Gryllus Dorka, Risztov Éva és Rákó -
czi Ferenc beszélnek ki, át és meg
mindent, illetve mindenkit.

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Győrben, a Leier City Irodaházban tart
előadást a Peruban is élt és kutatást vég-
zett írónő, Purisaca Golenya Ágnes már-
cius 18-án 15 órakor. Dél-amerikai anya-
gából válogat, valamint a témában meg-
jelent könyveit – Perun innen és túl, Tál-
tosok barlangja – mutatja be. Golenya
Ágnes tíz éve írt regényt Aranyasszony
címmel, melyben az Andok alatt húzódó
labirintusrendszerrel foglalkozott, ame-
lyet Móricz János aranybánya-tulajdo-
nos fedezett fel. Közben eljutott Peruba,
bebocsátást nyert az alagútrendszerbe,
majd évekig járta a perui falvakat. Azóta
megírta a Perui papnő trilógiát, és elké-
szült az Aranykapu című könyve. Azt
mondja, Móricz János felfedezése az
egész őstörténetet átírja, a hatalmas
mesterséges labirintusrendszer Kolum-
bia, Ecuador, Peru, Argentína, Chile és
Brazília alatt húzódik az Andokban, az
őslakók pedig ide hordták a kincseket. A
kamrákban Móricz múzeumra bukkant.
Azt, ahol az aranylemezekre vésett, rová-
sos könyvtárat, szobrokat találta, elne-
vezte Táltosok barlangjának. A pince-
rendszerben találtak több ezer arany- és
rézlapot, melyekre furcsa jeleket véstek.

Utazás az aranykorba
A kincs ma az államé, nagy része múze-
umba került, egy része a barlangban
maradt. Ágnes szerint az előadása el-
gondolkodtatásra késztet tudományos
kutatókat és laikus közönséget egy aránt,
hisz még feldolgozatlan és a jelenlegi

történelmi ismeretek köz nem beágya-
zott ősi kultúrák ma is kézzelfogható nyo-
mait mutatja be. Előadásán olyan isme-
retlen civilizációkat mutat be, vizuális
anyagokkal, amelyekről nem volt isme-
retünk. Őstörténeti, régészeti és forrás-
kutatásokat végzett annak érdekében,
hogy bebizonyítsa,  jóval nagyobb tudás,
technológia létezett régen, mint amit
ma az emberiség történetéről tanítanak.

Munkatársainknak is
nyílik kiállítása
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szerző: farkas mónika 
fotó: gy. f. z. 

Csakúgy, mint a bel canto az olasz operairodalom
fejlődéstörténetében, úgy a mostani évad a Győri
Filharmonikus Zenekar életében aranybetűs kor-
szaknak számít. Idén a műfaj szerelmesei kiváltsá-
gos és szerencsés helyzetben vannak, hiszen janu-
ár végén az év kiemelt kulturális eseményét tartotta
a zenekar, amikor is vendégül látta a magyar opera-
dívát, Miklósa Erikát és a világhírű tenort, Ramón
Vargas-t az Egyetemi Csarnokban.

Ritkán hallható zeneművekből és világsztárokból
továbbra sem lesz hiány, hiszen érkezik a Bel Can-
to-est, Eva Mei-jel és karmester férjével, Gerard
Korstennel. A Sándor János-hangversenybérlet
március 3-i programjában ismét a dél-afrikai szüle-
tésű karmester vezényli a Győri Filharmonikus Ze-
nekart. A világjáró zenész két éve szeretett bele a
győri együttesbe, amikor is Mozart, Dvorák és Sme-
tana műveit dirigálta nagy sikerrel a Richter Terem-
ben. Akkor egy kötetlen beszélgetésből derült ki a
győri zenekar vezetőinek, hogy Gerard Korsten fe-
lesége Eva Mei, aki napjaink egyik legkiválóbb szop-
ránja. A férj és a zenekar invitálására érkezik most
városunkba a londoni Royal Hall, a milanói Scala
vagy éppen a berlini Operaház ünnepelt szopránja.
Mint ismertes, a művész házaspár elkötelezett híve
a bel canto műfajnak, a március 3-i zenei progra-
mot többször mutatták már be a világ koncerthely-
színein, mindent tudnak Donizetti és Verdi operáiról.
Az olaszországi születésű, koloratúrszoprán Eva

Szívhez szóló bel canto: az énekmûvészet diadala

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Tíz év alatt hét kötet, 178 egykor
élt tanító és tanár életműve, 123
társszerző munkája – ez a Jeles
pedagógusok Győr-Moson-Sop-
ron megyében című kötet leltára.

A két szerkesztővel, dr. Gönczöl László-
néval és Kallós Károlynéval elevenítet-
tük fel az egy évtizedes tevékenységü-
ket. Annak idején néhány lelkes, honis-
meret iránt érdeklődő pedagógus és
szakember elhatározta, hogy megala-
kítja a Megyei Helytörténeti Munkacso-
portot azzal a céllal, hogy bemutassák
az egykor megyénkben élt jeles tanítók,
tanárok élettörténetét, emléket állítva
ezzel az utókornak. Olyan példaértékű
tanárokat mutatnak be, akiknek peda-
gógiai tradícióit érdemes megőrizni,
közhíré tenni, tovább örökíteni.

A 178 pedagógus között eddig 48
győri szerepel a kötetekben, például
Cziráki Lajos és testvére, Cziráki Lász-
ló, Grábics Frigyes, Öveges Kálmán,
Radó Tibor, Péterfy Sándor, Tihanyi

Mei sikerei azt mutatják, tudatosan indította útjára
pályáját, hogy az olasz bel canto műfaj hiteles tol-
mácsolója legyen. Hazánkban sem először lép fel.
A Magyar Állami Operaházban énekelt már többek

között Polgár Lászlóval is, jövő februárban pedig a
Budapesti Fesztiválzenekarral, a Faltsaffon dolgozik
majd együtt, Fischer Iván vezényletével. Tiszteletre-
méltó azon karmesterek névsora is, akikkel a világ-

hírű szoprán pályafutása alatt dolgozott, csak a tel-
jesség igénye nélkül: Nicolas Harnoncourt, Claudio
Abbado, Zubin Mehta, Riccardo Muti. Ehhez a név-
sorhoz teljes joggal csatlakozik a férj, Gerard Kors-
ten, aki pályafutását hegedűművészként kezdte, és
Végh Sándornál tanult Salzburgban. Dolgozott a
Camerata Salzburg koncertmestereként, illetve ze-

neigazgató-helyetteseként, és vezette a London
Mozart Players kamarazenekart is. Napjainkban
karmesterként a világot járja, hisz abban, hogy ko-
molyzenei oktatással jelentős eredményeket lehet
elérni hátrányos helyzetű gyermekek sikeres felzár-
kóztatásában. A márciusi koncerten a művész há-
zaspár, a Győri Filharmonikus Zenekarral karöltve,
mindent megtesz majd azért, hogy a közönség fel-
hőtlenül élvezhesse a bel canto operaáriák szívhez
szóló melódiáit. 

Jeles pedagógusok emlékezete
Árpád, dr. Timaffy László, Valastyán
Mihály vagy Jáki Sándor Teodóz. A ne-
ves tanárok között van iskolaigazgató,
festőművész, nyelvész, orgonamű-
vész, földrajzkutató, idegenvezető, ze-
netudós, költő és író is.

A szerzők a pedagógusokkal kap-
csolatban részletes kutatómunkát vé-
geznek könyvtárakban, levéltárakban,
figyelembe veszik a család és a tanít-
ványok visszaemlékezéseit, de nem-
csak a konkrét tanulmányokat, élet-
utakat kutatják fel, hanem kitérnek a
történelmi, társadalmi háttérre is. 

A könyvekkel rendszeresen járják a
megyét, a legkisebb településekre is
eljutva mutatják be egy-egy jeles pe-
dagógus életútját. A szerkesztők azt
mondják, a könyvsorozatnak egy nem
várt hatása is lett, mégpedig az, hogy
egyre több, a kötetekben szereplő pe-
dagógus nevét adják iskolai tanulmá-
nyi versenyeknek, tanári díjaknak, em-
léktáblát avatnak, emlékhelyet létesí-
tenek, síremléket újítanak fel. Az ön-
kormányzatok, a civil szervezetek és a
magánemberek járulnak hozzá ahhoz,
hogy az egykori pedagógusok emléke

ilyen módon is fennmaradjon. Győr-
ben többek mellett a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Apáczai Csere Já-

nos Karán dr. Göcsei Imréről neveztek
el előadótermet 2014-ben.  

2010-től az „Emelj fel, emlék!” Ala-
pítvány keretében készülnek a kiadvá-
nyok, 2014-től közhasznú szervezet-
ként működnek, támogatók jóvoltából
adják ki a könyveket. Mindenki önkén-

tesen dolgozik, az Emberi Erőforrások
Minisztériumától meg is kapták a köz-
érdekű önkéntes cím adományozásá-

nak jogát. Már készül a nyolcadik kö-
tet, amely nyár elején lát napvilágot,
bemutatva újabb húsz jeles pedagó-
gus életútját, pedagógiai munkássá-
gát, közéleti tevékenységét, valamint
a nevükhöz kötődő, ma is működő he-
lyi hagyományrendszert.

A bel canto jelentése szép ének, amely olyan éneklési
technikát jelent, ami a tökéletes dallamformálást helye-
zi az opera előadásának középpontjába. A hang moz-
gékonyságán, a hangképzés kiegyenlítettségén alapul.
A bel canto a 17–19. században volt a legnépszerűbb,
főleg az olasz operában, kiváltképpen a nápolyi iskolá-
ban. A korszak nagy triászának, Gioachino Rossini és
Vincenzo Bellini mellett a harmadik tagja Gaetano Do-
nizetti, minden idők egyik legtermékenyebb operaszer-
zője: legendás történetek sora szól tíz-tizennégy nap
alatt írott több felvonásos operáiról.

Kallós Károlyné és
dr. Gönczöl Lászlóné
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: takács renáta

„Volt egyszer egy... – Király! – szóltok
közbe tüstént, kis olvasóim. Csak-
hogy, barátocskáim, ezúttal tévedtek.
Nem királyról szól a mese. Hol volt, hol
nem volt, volt egyszer egy darab fa. 

Mégpedig nem is valami pompás,
hanem csak egy közönséges tuskó.
Olyan, amilyet telente a tűzre raknak,
kályhába, kandallóba, hogy a szobát
fűtse” – kezdte 1883-ban megjelent
regényét, a Pinokkiót, Carlo Collodi.
Az örök mese Walt Disneyt is megih-
lette, 1940-ben mutatta be második
filmjeként. Azóta a fából lett kisfiú tör-
ténete bejárta a világot, s most meg-
érkezett a Vaskakas Bábszínház szín-
padára is, vasárnap mutatják be
ugyanis Somogyi Tamás rendezésé-
ben. A hatvanperces darab az eredeti
mű szerint követi Pinokkió kalandjait,
persze hosszú regény lévén, néhány
apróbb sztori kivételével.

A történet szerint Dzsepettó a tus-
kóból elkészíti élete fő művét, egy bá-
bot, ami megelevenedik. „Egyszer
csak ott lesz Pinokkió, akiről tudjuk,
hogy nem ember, de nem is báb. Egy

Kalandos belsô utazásra hív Pinokkió
kortalan, végtelenül naiv, számos
kontraszttal bíró figura, akinek a törté-
net során döntenie kell, ki is ő valójá-
ban” – kezdte az előadás bemutatását
a rendező, aki szerint a Pinokkió egy
szembenézés-történet. A főszereplő-
nek le kell küzdenie naivitását, amikor
kikerül a nagyvilágba, megtanulja ön-
maga működését és azt is, hogyan
tudja elfogadni magát – a fabábusá-

gát –, minden pozitív és negatív tulaj-
donságával együtt. A belső utazás vé-
gén definiálni tudja önmagát, s így
megteheti a sorsdöntő lépéseket.

Addig persze rengeteg kalandon
megy keresztül, nyomában a köpö-
nyegforgató macskával és rókával, a
pedáns tücsökkel és a gonosz báb-
színház-igazgatóval. Utóbbit vicces
stílszerűséggel Kocsis Rozi, a Vaska-

kas vezetője alakítja, aki szerepe sze-
rint szeretné megkaparintani magá-
nak Pinokkiót, hogy marionettként
használhassa. „Ezt a szálat kicsit meg-
erősítettük, viszont a füllentéssel, és
az elhíresült orrnövekedéssel nem
foglalkozunk, hiszen a könyv is csu-
pán egyszer említi, egyébként a filmes
feldolgozás domborította ki” – tudtuk
meg Somogyi Tamástól. A rendező
mindössze két bábbal dolgozik, a tör-
ténetbeli figurákat maszkokkal jelení-
tik meg, az embereket pedig hús-vér
szereplőkkel. Pinokkiót Markó-Valen-
tyik Anna alakítja, mert a rendező el-
képzelése szerint a „bábuság” nem
köthető nemhez, s a társulaton belül
Annát találta a legalkalmasabbnak a
karakter megformálására belső jel-
lemvonásai és külső adottságai alap-
ján. Ha Pinokkióra gondolunk, min-
dig pici figurát képzelünk el. Somo-
gyi Tamásnak pedig tetszett az a
gondolat, hogy Dzsepettó faragjon
egy óriásbábot, a saját termeténél
magasabb, nyúlánkabb figurát a tus-
kóból, aki túlszárnyalta mestere kép-
zeletét, miszerint legyen olyan cso-
dálatos, hogy táncoljon és bújócs-
kázzon is a levegőben.



A
 m

el
lé

kl
et

et
 a

 H
at

os
 é

s 
Tá

rs
a 

N
ye

lv
is

ko
la

 K
ft.

 fo
rd

íto
tt

a

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

BEL CANTO – Opernarien, - Eröffnungstänze,
-Zwischenspiele am 3. März um 19 Uhr im Rich-
ter-Saal (Aradi vtk. útja 16.). Unter Mitwirkung
von Eva Mei und dem Győrer Philharmonie Or-
chester. Es dirigiert: Gerard Kolsten.

In einer Show der Expe-
ridance Produkcion: „FI-
EBER: DIE KÖNIGIN,
DER GRAF UND DAS
Z I G E U N E R M Ä D -
CHEN. Ein Tanzspiel
über die Romanze von
Königin Elisabeth, am
26. Februar um 19 Uhr
in der Audi Arena (Kiskút
liget). Unter Mitwirkung
der Solisten der 100-
Musiker-Zigeuneror-
chesters.

Am 26. Februar fin-
det ab 10 Uhr die
4. GYŐRER
PLATTENBÖR-
SE im Rómer Ház
(Teleki út 21.) statt.
Vinylverliebte und
Sammler haben
auf der Börse viel
Auswahl.

KONZERT DES GITARREN-KÜNST-
LERS FABIO BARBA-
GALLO UND DES OBOEN-
KÜNSTLERS BOJTÁR
IMRE am 25. März um 
19 Uhr im Győrer 
Zichy-Palast 
(Liszt Ferenc
u. 17.). Auf demProgramm

stehen Werke von Spinacino, Locatelli,
J.A.Logy, Telemann, N. Paganini. 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

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!

A BELAU február 28-
án 21 óra 30-tól egy
exkluzív koncerten
mutatja be a 12 vado-
natúj dalt tartalmazó
Fonogram-díjra jelölt
The Odyssey című
nagylemezét a Bridge-
ben (Kálóczy tér 6.)

A 3. STAFÉTA SÉTA indul a győri Városházától
február 26-án 10 órától. A különleges sétán az
idegenvezetők egymásnak adják a stafétát sok
színes történetet egymásba fűzve és betekintést
engednek munkájukba is. A részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött: www.gyeregyorbe.hu,
idegenvezetes.gyor@gmail.com.

HALMOS LÁSZLÓ HALÁLÁNAK 20. ÉV-
FORDULÓJA alkalmából március 3-án 18
órakor a győr-újvárosi Szent József-templom-
ban tartanak megemlékezést. A templom szkó-
lái, a győr-szigeti és Szent Erzsébet-telepi egy-
házközségek énekeseivel közreműködve, közö-
sen csendül fel Halmos László Missa e Sole
(Napmise) című latin miseordináriuma, az Ecce
sacerdos, a Scapulis suis (nagyböjti offertóri-
um) és a Tantum Ergo című kórusművei ünnepi
püspöki szentmise keretében.

TÜNDÉREK FE-
HÉRBEN ÉS AZON
TÚL címmel műhely-
foglalkozás lesz a Csi-
kóca Művészeti Mű-
helyben (Apor Vilmos
püspök tere 2.) febru-
ár 25-én 15 órától 17
óráig. A gyerekek kar-
colt „varázsképet” ké-
szíthetnek.

A 100 ÉVE SZÜLETETT KÖLTŐ, ÍRÓ ÉS
MŰFORDÍTÓ, DEVECSERI GÁBOR műve-
iből rendeznek felolvasó estet február 27-én 18
órakor a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Ménfőcsanaki Fiókkönyvtárában
(Győri u. 90.). Szívesen látják azokat az olvasó-
kat is, akik szeretnék felolvasni kedvencüket.

AZ ÚTON – HATÁR-
TALANUL! sorozat ke-
retében Pető András 5
ország, 5 millió lépés –
El Camino Budapestről
címmel tart élménybe-
számolót március 2-án
16.30-tól a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér Központi
Könyvtárának klubhelyi-
ségében (Herman Ottó
u. 22.).

A 4. GYŐRI LEMEZBÖRZÉT
RENDEZIK MEG a Rómer Ház-
ban (Teleki út 21.) február 26-án
10 órától. A bakelit szerelmesei, a
gyűjtők kedvükre válogathatnak a
börzén.

KERESZTEK címmel nyílik tárlat március 1-én,
Fülöp Péter győri fotográfus képeiből, a győr-
gyárvárosi Jézus Szíve templomban. A képek
mellett bibliai idézetek, szövegek hozzák köze-
lebb az időszak szakrális világát a látogatók szá-
mára. A kiállítás április 14-ig tekinthető meg.

ESTI KORNÉL KONCERT kezdődik a Ró-
mer Házban (Teleki u. 21.) február 25-én 21
órakor. A best of műsort követően fellép a
Dope Calypso, majd Midstream Selections
DJ set következik.

MEGNYÍLT A  GYŐRI PAÁL LÁSZLÓ KÉP-
ZŐMŰVÉSZKÖR KIÁLLÍTÁSA a Hotel Kon-
ferencia aulájában, az  Apor Vilmos püspök te-
re 3.  szám alatt. A képzőművészkör 24 amatőr
festője 165 festménnyel kápráztatja el a látoga-
tót. A kiállítás március 5-ig tekinthető meg.
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Közel száz ingatlanból válogathat!
Megnézné portfóliónkat?
Segítséget kérne? Keressen
minket bizalommal telefonon
a +36 (20) 347-7702 számon!

Szoktál arról álmodozni, milyen lenne egy új otthon? Milyen
lenne mindent újra kezdeni? Minden felesleges holmitól
megszabadulni és az új helyen csak összepasszoló tárgyak-
kal berendezkedni? Adunk ötleteket és ihletet... no és in -
gatlanválasztékot, hogy mindent újrakezdhess!

Eladó új építésû és használt lakások,
családi házak, ikerházak Gyôrben,
Gyôrújfalun, Ménfôcsanakon, 
Vámosszabadin... CSOK, NOK
igénylés és ingyenes hitelügyintézés!
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offroad: nincs
leküzdhetetlen akadály

Offroad: unüberwindbare
Hindernisse gibt es nicht

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

A Gázfröccs eddig leforgatott húsz
adásában még soha nem szerepelt
egyetlen képkockán sem offraoad
autó, ezúttal azonban olyan ese-
ményre látogatott el a stáb, ahol egy-
szerre legalább húsz ilyen gép tapos-
ta a sarat. Mivel nem meghirdetett
versenyre hívták kameráinkat, ha-
nem egy születésnapi buli keretein
belül rendezett laza versengésre, a
szabályokat sem vették olyan szigo-
rúan a szervezők, mint egy profi
megmérettetésen. Nem csak az au-
tókban ültek tapasztalt pilóták, a
meghívottak és a pályabírók között
is találkoztunk olyanokkal, akik ko-
moly eredményeket értek el ebben a
sportban. Takács János navigátor-
ként Európa-bajnoki címet szerzett,
a kategóriákról, az autókról tőle kap-
tunk fontos információkat, megtud-
tuk azt is, hogy éppen egy trial verse-
nyen forgatunk. „Offroadban két sza-
kág van. A trophy mezőny hosszú tá-
von versenyez, ez lehet ötven vagy
akár száz kilométer, így több órán ke-
resztül is a pályán lehetnek a pilóták
és a navigátorok, akiknek ellenőrző-
pontokon kell áthaladniuk. Mindezt
nehezíti, hogy közben speciális fel-
adatokat kell teljesíteniük időre, mi-
nél kevesebb hibaponttal. A másik
szakág a trial, aminek a lényege,
hogy kis területen, meredek emelke-
dőkkel, egyéb akadályokkal tarkított
pályát teljesítenek a versenyzők, itt a
hibák száma és a gyorsaság dönt. A
versenygépeket öt kategóriába lehet
sorolni az utcaitól a proto autókig.

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm des
Fern sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

Utóbbiakat én hegymászógépeknek
hívom, hiszen nincs olyan akadály,
amit ezekkel ne lehetne legyőzni.
Egy Európa-bajnokságon az is ritka-
ság, ha valakit hibaponttal büntet-
nek valamiért, ott szinte csak a gyor-
saság az, ami eldönti a versenyt.” A
filmezés persze most sem volt elég,
akármilyen veszélyesnek tűnt is off-
road autóba ülni, a rali és a drift után
ezt is kipróbáltuk. Az élmény felejt-
hetetlen volt. A műsorban két külön-
böző kategóriába tartozó kocsit is
bemutatunk. A Gázfröccs 21. adásá-
ból a teszt sem maradhat ki. Ezúttal
a Volvo 940-es 1998-ban gyártott
modelljét és a márka egyik mostani
büszkeségét is kipróbáltuk. Az érde-
kesre sikerült időutazásról szintén
beszámolunk a műsorban, de szó
lesz az Audi Hungaria Zrt. két szak-
területéről, a jármű- és motorlogisz-
tikáról is.

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.

Niemals vorher in einer der zwanzig
bisher gedrehten Ausgaben von Gáz-
fröccs tauchte ein einziges Bild zu ei-
nem Offroad-Wagen auf, nun jedoch
hat die Crew einem solchen Ereignis
beigewohnt, bei dem mindestens
zwanzig solcher Maschinen auf ein-
mal den Schlamm plattgedrückt ha-
ben. Da unsere Kameras zu einem
inoffiziellen Wettbewerb eingeladen
waren, sondern der lockere Wettbe-
werb im Rahmen einer Geburtstags-
party stattfand, haben die Organisa-
toren es mit den Regeln auch nicht so
genau genommen, wie sie es bei ei-
nem Profirennen zu tun pflegen. Nicht
nur dass erfahrene Piloten hintern
Steuer saßen, auch unter den gelade-
nen Gästen und Schiedsrichtern ha-
ben wir Mitglieder getroffen die in di-
eser Sportart große Erfolge vorzuwe-
isen haben. Takács János hat als Na-
vigator den Europatitel geholt. Zu den

Kategorien und Au-
tos bekamen wir
von ihm wichtige In-
formationen, eben-
so dass wir gerade
einen Probewettbe-
werb filmten. „Im
Offroadban gibt es
zwei Abschnitte.
Das Trophy-Feld
wird langfristig im
Wettbewerb ste-
hen, das können
fünfzig oder gar
hundert Kilometer
sein, so dass die Pi-

loten und Navigatoren, die wir an Kot-
rollpunkten überbrücken, über meh-
rere Stunden hinweg auf der Bahn
sind. Der andere Abschnitt ist der so-
genannte „Trial”, wo es wesentlich ist,
dass die Wettbewerber eine Bahn auf
kleinem Gebiet mit Erhebungen und
Senkungen und sonstigen Hindernis-
sen schaffen. Hier entscheiden Fehle-
ranzahl und Geschwindigkeit. Die
Rennwagen lassen sich in fünf Kate-
gorien von Straßenwagen bis Proto-
wagen einteilen. Letztere nenne ich
Bergkletterer, denn es gibt kein Hin-
dernis, dass sich nicht von ihnen be-
wältigen ließe. Auch auf einer Europa-
meisterschaft kommt es selten vor,
dass jemand für etwas mit Fehler-
punkten bestraft wird, dort entschei-
det praktisch allein die Geschwindig-
keit den Wettbewerb”. Natürlich hat-
ten wir auch jetzt noch nicht genug
vom Filmemachen, egal wie gefähr-
lich es schien, in ein Offroad-Auto zu
sitzen, wir haben nach Rally und Drift
auch diese ausprobiert. Das Erlebnis
war unvergesslich. In der Sendung ze-
igen wir auch Wagen aus zwei unters-
chiedlichen Kategorien.  Auch in der
21. Ausgabe von Gázfröccs  darf der
Test nicht fehlen. Demnach haben wir
einen 1998 gebautes Modell des Vol-
vo 940 und einen jetzigen Stolz der
Marke ausprobiert. Über die interes-
sant verlaufene Zeitreise berichten wir
in der Sendung, ebenso wird über
zwei Fachbereiche der Audi Hungaria
die Rede sein: Fahrzeug- und Motor-
logistik.
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TESZT: Volvo V90 D4 FWD Momentum

skandináv ipari remekmú́
Képzeljék el, hogy egy skandináv or-
szágban élnek. A hosszú tél, sötét
nappalok után a várva várt tavasz és
ragyogó napsütés veszi át a főszere-
pet az életükben. Ez az érzés, ami az
ember sejtjeibe hatol, olyan, mint
egy Volvoban ülni. Letisztultan stílu-
sos környezetben, az ember köré
tervezett gépezetben átadni magun-
kat az utazás élményének.

1959-ben a Volvo kezdte szériautóiba
beszerelni a hárompontos biztonsági
övet. Ma, a Volvo V90-ben ez a dátum
látható az öv csatján. A büszke svéd
gyártó nem csak ezen az alkatrészen ke-
resztül érezteti velünk, hogy valami más-
ban ülünk. Egy mai Volvo olyan, mintha
egy manufaktúrából került volna ki. Pe-
dig természetesen
mind tömegtermelés-
ből származó autó.
Mégis azt érezni raj-
tuk, hogy minden
négyzetmilliméterét
nekünk tervezték, és
emberek, érzéssel al-
kották. Mindeközben
a funkcionalitáson
sem esett csorba
(csomagtér: 560–
1526 l). Hiszen egy
igazi Volvo kombi ka-
rosszériával bír. Már
az 50-es években
megjelent ez a karosz -
szériaforma. A PV szériára épített Duett
koncepciója a következő volt: hétköznap
szállítójármű, hétvégén pedig kényel-
mes családi szedán. A 90-es évek leg-
nagyobb hátsókerék-hajtású, négyhen-
geres Volvói a 900-as sorozatba tartoz-
tak. Utolsó éveiben ez a modell
S90/V90 néven búcsúzott, átadva he-
lyét a fronthajtású öthengereseknek.

A gothenburgi vezetés végre a nagy
elődökhöz méltó szellemi örököst készí-
tett. 4,936 méteres hosszával a nagy
autók közé tartozik. A hátsókerekes kon-
kurensekhez hasonlóan hosszú, erőtől
duzzadó orra egyedi karaktert ad a V90-
esnek, arányai tökéletesek. A karosszéria
biztonságot és letisztult eleganciát sugá-
roz. Az első, LED-es fényszórók Thor ka-
lapácsát imitáló menetfényekkel és a
klasszikus, tetőig nyúló hátsólámpák biz-
tosítják a márkaidentitást. Az új, négy-
hengeres, kétliteres motorcsalád pedig
gazdaságos és gyors utazásra teszik al-
kalmassá a kombit. Benzinesből 254 és
320 lóerős választható (350-400 Nm), dí-
zel erőforrásból pedig három teljesít-
ményszint érhető el (150, 190, 235 LE;
320-480 Nm). Az erősebb motorok össz-

Autentik Motor-Car Kft.
9012 Győr, Mérföldkő út 1. 
Tel.: (+36) 96/556-270.
Web: www.autentik.hu

kerékhajtással is, vagy csak azzal kérhe-
tők. Létezik 6 sebességes kézi váltós ki-
vitel, de a legtöbb az XC90-ben bemuta-
tott 8 fokozatú automatával érkezik.

Mi egy 190 lóerős, elsőkerékhajtású
automatával ismerkedtünk meg köze-
lebbről. A világos bőrbelső és a szálcsi-
szolt burkolatok, valamint a sok alumí-
nium betét együtt otthonos atmoszférát
teremtettek. A legendásan kényelmes
ülések szinte bármilyen testalkatú so-
főrt körülölelnek, és a hátsó sorban is
kényelmesen elfér akár három felnőtt is.
A középkonzolon csak néhány alap-
gomb és tekerentyű található, egyéb-
ként egy állított, 12,3 colos érintő képer-
nyőn egy tablet kezelhetőségével tud-
juk vezérelni a klímát, a biztonsági rend-
szereket, a hifit, a navigációt és a telefo-
nunkat – mely csak néhány perc meg-
szokást igényel. Ahogy a kormány
gombjait is könnyű memorizálni, és
kapcsoljuk a távolságtartó tempomatot
vagy váltunk az előttünk lévő 8 colos
LCD műszeregység információi között.

Ha csak a gyári „high performan-
ce” audió rendszert kapjuk, akkor is
boldogan telnek majd a kilométerek,

ha pedig maximalisták vagyunk, ak-
kor Bowers & Wilkins rendszert is ren-
delhetünk. Csomagban kérhetjük a
nagyobb középkonzoli képernyőt, a
head-up display-t és akár a panorá-
ma üvegtetőt. A belső és külső tökéle-
tesen egyedi elemekkel szerelhető fel,
kezdve a végtelen bőrkárpit-színkom-
binációval, a közel húszféle alufelnin
át, a testre szabható hangulatvilágítá-
sig. Ez egy igazi prémiumautó.

A vezetés élmény vele, az utazás ki-
kapcsol. A környezetünk suhan melle-
tünk, mi pedig békésen autózunk. A
Volvo V90-ben a rohanás relatív foga-
lommá válik. És ha gyorsak is va-

gyunk, mindig biztonságban érezhet-
jük magunkat és a többi közlekedőt is.
A City Safety ütközésmegelőző rend-
szer gyalogosokat, bicikliseket figyel
városi tempónál, az Intellisafe Assist
sávban tartó automatika nem enged
a szembe-sávba sodródni. És, ha
nem kapcsoljuk be az övünket, a kézi-
fék nem old ki.

Milyen áron kapunk egy másik di-
menziót a garázsunkba? 11,9 millió
forinttól indul a legkisebb dízel modell
ára, egy közepesen felszerelt változat
15-16 milliót kóstál. De, ne felejtsük,
a biztonságunk és a nyugodt közérze-
tünk minden pénzt megér.
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Füstmentes száguldás 
az egész családnak!
Folyamatos akciók,
családi kedvezmények!

Céges rendezvényekre

gyerek e-kartok
kitelepüléssel!
Felejthetetlen élmény 
a kicsiknek,
biztonságosan.elektromos partner

A Genfi Autószalonon mutatko-
zik be a Peugeot Partner Tepee
Electric, mely kisáruszállítós mé-
reteivel és ennek megfelelően hi-
hetetlenül tágas belső térrel a
legjobb null-emissziós személy-
autó címért is indulhatna. Ugyan
a hatótávolsága nem egetverő,
hiszen 160 km-t ígér a gyártó, de
sok egyéb tulajdonsága kárpótol

ezért. Konkrétabban: miután a
hajtás és az akkuk beépítésével
sem csökkent a tér, így öt üléssel,
plafonig pakolva 1350 liter, két
személlyel pedig három köbmé-
ter (!) áll rendelkezésre, amit tele-
pakolhatunk. A hagyományos ér-
tékek mellett ultramodern felsze-
reléssel is gazdagodott a típus.
Így felszerelték távvezérlő funk -
cióval, aminek hála, okostelefon-

ról aktiválható a klíma és sza-
bályozható a töltés folyama-

ta. Ezenkívül tempomat
és tolatókamera is el-

érhető. A Peugeot 8
év vagy 100 ezer

kilométer ga -
ran ciát vállal
az akkumulá-

torokra.

Itt az ignis
Ismét megjelent a Suzuki palettá-
ján az Ignis típus. Az új jövevény
barátságos áron, mini autós alap-
területen kisautós teret kínál 4-5
utasának. A belsőt színes dekorbe-
tétek dobják fel és változattól füg-
gően, a hátsó ülések tologatásával
bővíthető a 260 literes csomagtér
– ekkor viszont csak négyszemé-
lyes a kocsi. Egyelőre csak egy mo-
torvariánssal rendelhető, ami egy
1,2 literes szívó benzines erőforrás
90 lóerővel és 120 Nm nyomaték-
kal. Kevésnek hangzik, de az alig
900 kilós apróságot várhatóan
megfelelően mozgatja, miközben
a fogyasztása is visszafogott ma-
rad (gyári adat: 4,4–5,5 l/100 km).

Az Ignis formája ötletes, terepjárós
benyomást kelt, amihez a hasma-
gassága és az opciós összkerék-
hajtás is megvan. A listaára min-
den alapvető felszereléssel 3,755
millió forinttól indul, és egy csúcs-
modell (elsőkerekes automata
vagy összkerekes) alig több, mint
5 millió forintért hazavihető. Ebben
pedig könnyűfém felni, tetősín,
érintőképernyő, tolatókamera,
ülésfűtés, LED-es fényszóró, tem-
pomat, nyomógombos motorindí-
tás, automata légkondicionáló, ko-
moly hifi, navigációs rendszer,
Stop&Start és kétkamerás vezető-
támogató rendszer is jár. Ez azért
ütős ajánlat!

civic type-r
Nem kell sokat várni az új Civic sportos változatára, mert Genfben bemu-
tatja a gyártó. Már korábban megjelentek a tanulmánnyal, amit eszmé-
letlen formával ruháztak fel. A korábbi szériában csak késve érkezett a
csúcsmodell, miután turbós erőforrást kellett tervezniük a japán mérnö-
köknek. Most a motor kész, mehet az új karosszériába. A teljesítmény 310
lóerőnél nem valószínű, hogy sokkal több lesz, mert az első kerekeknek
már így is kihívás ezt az elementáris teljesítményt az útra vinni. Egy biztos,
a brutális megjelenés – főleg fekete színben – és a kifinomult technika
várhatóan ismét a csúcsra repíti a Civic-et.
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így közlekedünk a városban
Kérem a tisztelt olvasót, hogy a cím-
ből következtetve ne lapozzon gépie-
sen tovább. Megpróbálom egy rögzí-
tett helyről, egy forgalmas belvárosi
utca teraszáról megítélni, hogy mi-
lyen ma a közlekedési morál, milyen
az egyes közlekedési szereplők viszo-
nyulása a felgyorsult forgalomhoz, mi-
lyen a szabályismeret és annak alkal-
mazása, valamint az egyes közlekedé-
si helyzetek megítélése. Reményeim
szerint, legalább tíz lapszámon ke-
resztül kínál témát a győri közlekedés.
Az észrevételeim, meglátásaim ter-
mészetesen nem kötelezhetnek
egyetlen közlekedőt sem arra, hogy
szokásait megváltoztassa, de ha
érintve érzi magát, ha magára ismer
és használhatónak gondolja a felveté-
seket, akkor a saját és környezete biz-
tonsága érdekében bátran változtas-
son. Témáim szerteágazóak, de min-
denképpen ahhoz kapcsolódnak,
amit naponta a teraszomról látok, és
ami arra késztetett, hogy megírjam.
Első témám a vérmérséklet, a fegye-
lem és a közlekedési szabályok betar-
tásának és betartatásának összefüg-
géseivel kapcsolatos.

Mint az sokak által ismert, az em-
ber négyféle személyiségi típusba so-
rolható, melyek a szangvinikus, a ko-
lerikus, a melankolikus, és a flegmati-
kus. Sajátos jellemzőiket nincs hely itt

boncolgatni, de az elnevezések önma-
gukban is beszédesek. Azért jutott
eszembe ez a tudományoskodó meg-
közelítés, mert a közlekedésben ezek
a típusok nagyon jól felismerhetők,
egy-egy közlekedési megoldás, vagy
éppen súlyos szabálysértés kapcsán.
Ma a közlekedés alaposan felgyorsult,
a járművek sebessége, teljesítménye
lényegesen megnőtt, a járművezetők
és közlekedők alkalmazkodó képessé-
ge a közlekedés ritmusához viszont
változó. Rögzíthetnénk azt a tényt,
hogy a közlekedési szabályok, a közle-
kedő járművek és a gyalogosok között
megromlott a viszony, vagy szelídeb-
ben fogalmazva, nincs harmónia. Az
erőtől duzzadó járművek féken tartá-
sa sokak számára megoldhatatlan
csábítást jelent, ezért a belvárosi rövid
útszakaszokon – két zebra, vagy két
körforgalom között is erőt demonst-
rálnak. Szabályismeret, lehet hogy
van, de nincs önkontroll és nincs se
rendőri kontroll, sem fekvőrendőr,
sem sebességmérő. Ez utóbbi három
hiánya teszi lehetővé a vérmérséklet
és technikafüggő rohanást ott, ahol
virgonc gyerekek, botozgató öregek,
mozgáskorlátozottak is közlekednek
nagy számban. A veszélyhelyzetek
száma ennek következtében egyre nö-
vekszik, és gyakran csak a véletlennek
köszönhető a tragédiák elkerülése.
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A győri közlekedés általam „ellen-
őrzött” szegmense kiválóan mutatja
a közlekedők morális felkészültsé-
gét, illetve felkészületlenségét. A kö-

zönyt emelném ki egyes esetek lát-
tán, amikor például az autóst nem
érdekli embertársa állapota, szándé-
ka, joga, és szigorúan a saját elkép-
zelése, életritmusa, vérmérséklete
szerint cselekszik, a közlekedési sza-
bályok megsértésével.

Természetesen tisztelet a kivétel-
nek, mert a közlekedők nagyobbik ré-
sze még törvénytisztelő, viszont van
egy réteg, amely törvényen felülinek ér-
zi magát – minden bizonnyal jelentős
tőkeerővel – és ez nagyon nagy veszé-

lyeket rejteget a városlakók, valamint a
gyanútlan közlekedők számára. Sok
megfigyelt közlekedési szituációban
nincs tolerancia, nincs egymás iránti

tisztelet, nincs szabályalkalmazás, vi-
szont van erődemonstráció, van önzés,
vannak kulturálatlan beszólások, és
sajnos vannak ezekből következően
balesetek. Utána pedig jön a megbá-
nás, az életpályák keresztbe törése, fo-
gyatékosságot okozó sérülések.

Nos, ennyi felvezetés után konkré-
tabb témákkal várom olvasóimat,
amelyeket a teraszomról megtapasz-
taltam az elmúlt években.

Nagy Zoltán

A Walter Autó történetének egyik
nagy beruházásaként kezdte meg
működését Győrben a SEAT leg -
újabb márkakereskedése és a Por -
sche Hungaria által forgalmazott
összes modell javítására alkalmas,
korszerű márkaszerviz.

A Walter Autó Kft. Győr-Moson-Sopron
megyei márkakereskedőként 1993 óta
képviseli a VW-Csoport márkáit. Palet-
táján a VW-konszern teljes repertoárja
szerepel, beleértve az AUDI, a VW, a VW
Haszonjárművek, a ŠKODA és a SEAT
márkákat is. A társaság tulajdonosi hát-
tere jól átlátható családi vállalkozás,
amelynek alapítója és névadója Walter
Dezső üzletember és befektető.

2013-ig a soproni székhelyű társa-
ság főként Sopronban tevékenykedett
és onnan szolgálta ki folyamatosan bő-
vülő ügyfélkörét, amit most Győrben is
szeretnének önállóan, az ügyfeleik tel-
jes megelégedésére megvalósítani. Ez

A gyori régió meghódítására készül a Walter Autó
idáig városunkban egy korábbi, az Au-
di-gyárral közös program keretén belül
1200 SEAT gépkocsit értékesítettek a
gyár dolgozói részére. A győri régió
megbízhatóságát, gazdasági erejét fel-
ismerve, a tulajdonosi kör lehetőséget
látott arra, hogy több évtizedes tapasz-
talatával, Győrben is megkezdje a jár-
mű-értékesítést és szervizelést az Íves
utca 4. szám alatt.

A cég történetének nagyszabású,
456 millió forint értékű beruházásaként,

a legmodernebb technológiákat felvo-
nultató, új márkakereskedés és márka-
szerviz tíz új munkahelyet teremtett,
ahol idén száz új SEAT eladása a cél.

A szervizben három teljes emelős
állás és egy gyors emelő várja javításra
az autókat, a szalonban pedig egyszer-
re hat új SEAT modell kiállítására van
lehetőség. A kereskedés 26 gépkocsit
tároló 420 négyzetméteres tetőparko-
lója teherlifttel megközelíthető.

Az értékesítés és a szerviz mellett
a 2530 négyzetméteres telken álló,
összesen 1554 négyzetméteres győri
létesítmény igényre szabott szolgálta-
tásokkal (hozom-viszem szolgáltatás,
csere- és bérautó, keréktárolás, klíma-
szerviz, autómosó és -kozmetika, tar-
tozékértékesítés és bérlet) áll partne-
rei rendelkezésére. (x)
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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!”

HIRDETÉS

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

SOHA VISSZA NEM TÉRÔ LEHETÔSÉG!
Dunapart Rezidencia földszintjén, új építésû, Dunára nézô lakások, 48–96 m2, sa-
ját 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!

Gyôrben gyönyörûen felújított mûemlék
házban keresi tulajdonosát ez az új, nap-
pali + egy hálószobás, nettó 54 m2 lakás. A
lakásban akár kandalló is kialakítható. Ma-

gas mûszaki tartalommal kínáljuk. Pár hét
alatt beköltözhet!

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

Szeretne közel a városhoz élni, és a
természet közelségét élvezni? Akkor
ne keressen tovább! Ez a kiváló állapotú,
96 m2-es családi ház Abdán, 2000 m2-es,

déli tájolású telken épült igényes anyagok-
ból, kellemes nagyságú terekkel. Igényes,
ápolt kert, térkövezett udvar, kétállásos ga-
rázs és melléképületek! Itt mindent megta-
lál, ami a kényelméhez szükséges! 

Ár: 38.000.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

Gyôr-Révfaluban belsô kétszintes, jó ál-
lapotú ikerház garázzsal, saját kerttel el-
adó. Az alsó szinten a konyha-étkezô-nap-
pali mellett egy hálószoba, két fürdô, míg a

felsô szinten 3 szoba, gardrób és egy nagy
fürdô került kialakításra. Az ingatlanhoz ga-
rázs is tartozik.

Ár: 56.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

Pinnyéden, 6 lakásos társasházban kert-
kapcsolatos lakások eladók. A 90 m2-es,
nappali + 4 szobás lakáshoz saját kert, per-

golás gépkocsibeálló és önálló tároló is tar-
tozik. Fûtéskész átadás: 2017. ôsz

Ár: 25.200.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

CSAKNÁLUNK!

CSAKNÁLUNK!

CSAKNÁLUNK!



HIRDETÉS ÁLLATKERT
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CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

szöveg és fotó: xantus-állatkert

A győri Xantus János Állatkert mindig
is ismert volt csimpánzairól. Sőt! Az
árván maradt „Pola Zaire” története
bejárta a világot. Az emberi gondos-
kodásnak hála, azóta teljes jogú tagja
a csapatunknak, igazi vezéregyéniség
és most már boldog anyuka is. De -
cember 26-án gyönyörű karácsonyi
ajándékot kapott tőle állatkertünk: egy
apró csimpánzlányt. Már nagyon vártuk
az érkezését, és szerencsénkre jelen is
lehettünk a születés csodájánál. Amikor
a gondozók úgy látták, közeledett az idő,
Polának, az anyukának, a csimpánzhá-
zon belül biztosítottak „szülőszobát”.
Örömünkre Pola ösztönösen tudott
mindent, amit egy csimpánzmamának
kell. Azonnal szeretettel fogadta kislá-
nyát, aki gondozóitól a „Zahira” nevet
kapta, aminek jelentése gyönyörű, ra-
gyogó. Azóta is figyelemre méltóan bá-
nik a kicsivel, pedig ezt sohasem figyel-
hette meg, mivel a mamája, Paula már
idős volt, amikor ő született, és nem
sokkal később el is pusztult. 

Anya és lánya reggelig elkülönítve,
tölthette együtt az időt, majd először az
apa, utána pedig a csapat tagjai is meg-
ismerkedhettek az új jövevénnyel. A kis
Zahira napjait most még főleg alvással
és evéssel tölti, anyukája óvó ölelésében.
Azonban egyre gyakrabban hallatja a
hangját, ügyesen forgolódik, és érdeklő-
dik a külvilág iránt. Nevéhez híven, gyö-
nyörű kislány! Okos, tágra nyílt szemmel
figyel meg mindent maga körül. Ebben
is az anyukájára ütött. Nagyokat cuppog
a szoptatás alatt, majd a végén, teli po-
cakkal elégedetten hümmög.

A csimpánzoknál az anya–gyermek
viszony a legfontosabb családi kötelék.
A 225 napig tartó vemhesség után egy
kölyök jön a világra. A kicsik fejlődési üte-
me hasonló az emberekéhez. A kölyök
születésétől kezdve az ötödik hónapig
anyja hasán lóg, aztán elkezd rajta lova-

Csimpánzkislány született az állatkertben
golni. Ebben az életkorban teszi meg az
első lépéseket is. Az anyaság Polát is
megváltoztatta,  a régi huncutság még
ott csillog a szemében, de már nem ez,

hanem a lánya tölti ki az idejét. Az egész
csapatból ő óvja leginkább kicsinyét.

Különleges és kalandos Pola szülei-
nek története is. Paula – Pola anyja –
Közép-Afrikában, vadon született. Tíz -
évesen került emberek közé, majd húsz -
évesen, az akkori Csehszlovákiából a

veszprémi vadasparkba hozták. Ott is-
merkedett meg Misivel – Pola apjával –,
a majomfiúval, de megszakadt a kap-
csolatuk, mert a nőstény Győrbe, a hím

Debrecenbe, majd a fővárosba került.
2002-ben, huszonhárom esztendő kü-
lönélés után történt újra a nagy találko-
zás, amikor a két emberszabású csapa-
tot állatkertünkben egyesítették. Már az
összeszoktatás elején boldogan egy-
másra ismertek, pedig a gondozók attól

féltek, ha összeengedik őket, a két vezér
rögtön egymásnak ront. Ehelyett azon-
ban azonnal összeölelkeztek.

Paula ekkor már nagyon öreg volt,
ezért a gondozóik nem tartottak attól,
hogy újra kölyke lesz. Annál nagyobb
volt a meglepetés, amikor 2003. októ-
ber 25-én, Európa egyik legöregebb
csimpánzaként, pici, de egészséges kis-
lánynak adott életet. Emberi mértékkel
mérve, életkora megközelítette a 90
évet, ezért ekkor már azt is sejthették,
hogy mivel egy kiscsimpánznak három-
négy éves koráig állandó anyai jelenlét-
re van szüksége, a 48 éves „hölgynek"
nincs annyi ideje, hogy felnevelhesse a
kölykét. Sajnos ez hamar be is követke-
zett, az akkor 48 éves Paula halála miatt,
csak féléves koráig tudott az anyja mel-
lett maradni. Polát az állatkert akkori
zoo pedagógusa, Kapa Ágnes vette
pártfogásába, és a kicsi oda is költözött
Ági családjához. A pótmama mint saját-
ját nevelte Polát, akinek saját ágya, ru-
hái, játékai is voltak. Hároméves koráig
így, boldogan, emberek között, család-
ban nevelkedett. Már kicsi korában
megtanult cipőt kötni, öltözködni és a
logikai játékokat is szerette. Amikor há-
roméves lett, elég idősnek és erősnek
is bizonyult ahhoz, hogy bekerüljön a
csapatba. Eleinte nem volt könnyű a
beszoktatás, hiszen Pola nem ismerte a
csimpánzkommunikációt és így adód-
tak is félreértések a majmok között. Az-
tán szépen lassan megtanult beillesz-
kedni. Ez is azt bizonyítja, hogy egy em-
berek által nevelt csimpánz is képes min-
dent megtanulni, és újra igazi csimpánz-
ként viselkedni. Pola sokkal intelligen-
sebb társainál. Ő tanította meg a csapa-
tot a jól ismert tapsolós kéregetésre is.

Pola és Zahira sok időt tölt a csa-
pattal a csimpánzházunkban. Ha ellá-
togatnak hozzánk, akkor láthatják az
anyukája karjai alól kukucskáló ragyo-
gó szemeket, persze a fülei sem elha-
nyagolhatóak!

Pola gondoskodó anyaként
óvja a kis Zahirát
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Mi az, amit egy fiatal pár vagy
egy kisgyermekes család sze-
retne, amikor otthonvásárláson
gondolkozik? Valószínűleg min-
denki olyan helyre vágyik, ahol
nyugalomban, a város zajától,
zsúfoltságától távol, egészsé-
ges környezetben nevelheti fel
gyermekeit. Ahol otthona a ter-
mészettel összhangban, a való-
di kikapcsolódást, pihenést
nyújtja a családja számára. Erre
a célra nyújt remek lehetőséget
a Halomdomb Lakópark.

A lakópark Győr-Ménfőcsanak határá -
ban található. Egyedüliként a most
Győrben épülő  lakóparkok között, tel-
jes egészében családi házas övezetben
épül. Mindez garanciát nyújt a leendő la-
kók számára, hogy a későbbiekben
nem épülhet váratlanul egy többemele-
tes társasház a szomszédjukban, tönk-
retéve ezzel a már megszokott családi-
as hangulatot. A beköltözőket egy nyu-
godt kertvárosias környezet várja. A la-
kópark zsákutcában épül, ennek kö-
szönhetően a gyerekek biztonságosan
közlekedhetnek, játszhatnak majd. 

A helyszín megközelítés szem-
pontjából is ideális, hiszen Győr Bel-

Minôség és nyugalom a város szélén

városa autóval 8 perc alatt elérhető.
A tömegközlekedés remekül kiépí-
tett, a lakóparkhoz legközelebb eső
buszmegálló 300 méterre található.

A városrészben óvoda, iskola, posta
és üzletek kisebb gyaloglás után elérhe-
tő közelségben vannak.

A Halomdomb Lakópark ésszerű-
en kialakított, 700-1100 m2-es telkei
kényelmes életteret nyújtanak, a két
szoba+nappalis ikerházas, vagy akár

az öt szoba+nappalis, teraszos, dupla
garázsos családi házak iránt érdeklő-
dők számára is. A lakóparkban kizáró-
lag családi és ikerházak épülnek, ame-
lyek teljes kivitelezés mellett, szerke-
zetkész vagy kulcsrakész állapotban
vásárolhatók meg. A kitűnő alaprajzi
elrendezésű házak kényelmes kialakí-
tásúak, rövid beköltözési határidővel
leköthetők, melyekre CSOK is igény-
be vehető.

A területen a tereprendezés, a köz-
művesítés és a földmunkák már elkez-
dődtek. A beruházó-kivitelező cég a
tervezéstől egészen a kulcsok átadá-
sáig felügyeli a munkákat, levéve az
építkezés, a szakemberek utáni sza-
ladgálás terhét a leendő ingatlantulaj-
donosok válláról. 

Az egyedi elképzelések megvalósí-
tását felkészült, rugalmas szakember-
gárda garantálja. Igény esetén lehető-
ség van belsőépítészeti szolgáltatá-
sok igénybevételére is.

A házak kivitelezésének minősé-
gére a két nagy múltal rendelkező,
tőkeerős cég, a BNF Kft. Építő-
anyag-kereskedés és Áruház (a Huf-
bau Csoport tagja) és a BJB-
System Kft., amely hét éve van jelen
a győri ingatlanpiacon, számos sike-
res családi és társasházas projekttel
a háta mögött vállal garanciát.

Az értékesítés már elkezdődött, az
első vásárlók akár az év végén beköl-
tözhetnek új otthonaikba. A tervek
szerint a  teljes lakópark várhatóan
2018 végére készül el. (x)

További információért látogasson el
honlapunkra:

www.halomdomb.hu
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FEBRUÁR 25., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:05 Magyarul Balóval 00:45 Halá-
los fegyver  01:50 Odaát  02:30
Odaát  04:15 Gálvölgyi-show 
04:45 Dallas  05:25 Dallas  06:05
Televíziós vásárlás 06:35 Kölyökklub
 10:00 Teleshop 10:55 Nyugi, Char-
lie!  11:25 Nyugi, Charlie!  11:50
Fitt Mánia  12:25 Autogram 
12:55 Hazudj, ha tudsz!  14:05 Az
elnök különgépe 2. – Halálos játszma
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz Plusz  19:20 Fel!  21:20 Még
drágább az életed!  23:55 Végzetes
viszonyok 

00:30 A férjem védelmében  01:35
Tények Este 02:15 Teleshop 02:40
Bukott angyalok  03:25 Bukott an-
gyalok  04:05 Ügynöklista  04:45
Csapdába csalva  05:15 Oltári szer-
vezők  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné  09:00 Tom és Jerry gye-
rekshow  09:30 Trendmánia 
10:00 Babavilág  10:35 Az Év Házi-
asszonya  11:05 Poggyász 11:40
Tűsarok  12:10 A titkok könyvtára 
13:15 Gyilkos sorok  14:20 Dolgo-
zó lány  16:50 Megtört szívek 
18:00 Tények 18:55 Csontdaráló 
21:25 Eredet 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Gázfröccs 08:00 Híradó 08:25
Sporthírek 08:30 Vény nélkül 
09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Nyugdíjas Egyetem 10:00 Ké-
pújság 18:00 Civil kurázsi 18:30 Épí-
tech 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
20:00 Zooo+ 20:30 Creative chef
21:00 Gázfröccs 21:30 Kulisszák mö-
gött 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 26., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:55 Bűnös Chicago  04:40 Cine-
matographer 05:15 Oltári szervezők
 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
 09:20 Tom és Jerry gyerekshow 
09:50 Nagy Vagy, Auchan kupa! 
10:20 Stahl konyhája  10:55 Több
mint TestŐr  11:25 SpeedZone 
12:00 Super Car  12:30 Falforgatók
 13:05 A Miller család  13:35 A tit-
kok könyvtára 14:40 Gyilkos sorok 
15:45 Tom és Jerry: Az óriás kaland 
16:55 Maci Laci  17:10 Maci Laci 
17:25 Hupikék törpikék  18:00 Té-
nyek 18:55 Végre otthon! 20:55 Nők
 23:30 A mag

07:00 Nyugdíjas Egyetem 08:00 Épí-
tech 08:30 Kulisszák mögött 09:00
Creative chef 09:30 Civil kurázsi
10:00 Vény nélkül  10:30 Képújság
18:00 Győri7 18:45 Konkrét 19:00
Test-lélek-szellem 21:00 Üzleti ne-
gyed 21:30 Hello Győr! 22:00 Győri7
22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 27., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:10 Elit egység  02:50 Elit egy-
ség  03:35 Doktor Rush  04:20
Gyilkos sorok  05:05 Csapdába
csalva  05:30 Knight Rider  06:15
Stahl konyhája  06:20 Mokka 
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben  12:20 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  13:20
Walker, a texasi kopó  14:20 Ma-
gánnyomozók  15:25 Ana három ar-
ca  16:30 Fatmagül  17:30 Ripost
 18:00 Tények 19:25 Az 50 milliós
játszma  21:00 Egymás szemében
 22:20 Az öt kedvenc

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Hello Győr! 08:30 Vény nélkül 
09:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Építech 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 Kulisz-
szák mögött 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Ar-
rabona évszázadai 3. 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Építech
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 28., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:30 Bűnös Chicago 01:35 Tények
Este 02:15 Teleshop 02:40 Haláli test-
csere  03:25 Felejthetetlen  04:10
Balfékek  04:35 Csapdába csalva 
05:05 Csapdába csalva  05:30
Knight Rider  06:15 Stahl konyhája
 06:20 Mokka  09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:20 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők 13:20 Walker, a texasi kopó
 14:20 Magánnyomozók  15:25
Ana három arca  16:30 Fatmagül 
17:30 Ripost 18:00 Tények 19:25 Az
50 milliós játszma  21:00 Született
szobalányok  21:55 A szultána 
23:10 Sherlock és Watson 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Zooo+ 09:00 Hír-
adó 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 Zooo+ 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Hello Győr! 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Ku-
lisszák mögött 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 1., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:10 Az indíték  01:20 Tények Este
02:00 Teleshop 02:25 Szuperbojz 
03:45 Smokey és a Bandita 3. 
05:05 Csapdába csalva  05:30
Knight Rider  06:15 Stahl konyhája
 06:20 Mokka  09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben  12:20 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  13:20 Walker, a texasi
kopó  14:20 Gyilkos sorok  15:25
Ana három arca  16:30 Fatmagül 
17:30 Ripost  18:00 Tények 19:25
Az 50 milliós játszma  21:00 Vigyá-
zat, gyerekkel vagyok!  22:20 X-
Men 2. 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Creative
chef 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Creative
chef 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Konkrét 21:45 Arrabona év-
századai 4. 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Üzleti negyed
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

01:55 Dr. Csont 02:55 Döglött akták
04:05 Fókusz 04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Televíziós
vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:45 Magyarul Balóval 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:20 BabaKalauz  13:05 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:15 A kis menyasz-
szony  14:50 Szulejmán  16:10 A
Konyhafőnök  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 le-
gendák velünk élnek 23:15 RTL Klub
Híradó 23:50 Magyarul Balóval 

02:40 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 03:10 Peru, Chile 03:35 Duna an-
zix – A folyók, a hídak és a fröccs vá-
rosában – Győr 03:50 Hagyaték
04:20 Pannon expressz-Szilvásvárad
 04:50 Noé barátai 05:20 Lélek Bo-
ulevard  05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:00 Rome Reports
– Vatikáni híradó  06:25 Isten kezé-
ben 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 09:05 Furcsa pár
 10:55 Noé barátai 11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Ízőrzők 13:30 Elrabolt évek
nyomában 14:15 Jegyzőkönyv Mans-
feld Péter emlékére  14:30 Szerel-
mes földrajz 15:05 Magyar Krónika
15:35 A nagy kék jelzés  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat  19:30 Mans-
feld  21:35 A cég 

00:25 Az én '56-om  00:30 Marnie
 02:35 Mephisto  04:55 Noé bará-
tai 05:20 Lélek Boulevard  05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Végtelen szerelem  06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:25 Srpski Ekran
07:55 Unser Bildschirm 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 
14:05 Múzeumtúra  14:40 Ötcsilla-
gos 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 Önök kérték!
21:25 Velvet Divatház 22:10 Kenó
 22:20 Cédrusliget  23:05 Nagyok
(ism.) 23:30 Reformáció hétről hétre
23:40 Kékfény 

01:30 Vámpírnaplók  02:25 Döglött
akták  03:15 Mi muzsikus lelkek 
04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Televíziós
vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:45 Magyarul Balóval 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:20 StílusKalauz  13:05 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:15 A kis menyasz-
szony  14:50 Szulejmán  16:10 A
Konyhafőnök  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 23:45 Magyarul Balóval 

01:10 Portré  01:45 Pokoli bázis 
04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Televízi-
ós vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:45 Magyarul Balóval 09:20
Asztro Show 10:25 Televíziós vásár-
lás 12:20 Fókusz Plusz  13:05 Éjjel-
nappal Budapest  14:15 A kis
menyasszony  14:50 Szulejmán 
16:10 A Konyhafőnök  17:25 Story
Extra  18:00 RTL Klub Híradó 19:00
Fókusz  19:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:55 Barátok közt  21:30
Dr. Csont  22:35 Gyilkos elmék 
23:35 RTL Klub Híradó 

06:50 Will és Grace  07:15 Will és
Grace  07:40 Will és Grace  08:00
Jóbarátok  08:30 Jóbarátok 
09:00 Szívek szállodája  09:55 Szí-
vek szállodája  10:50 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája  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
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 Kínzó közelség  23:20
Chloe – A kísértés iskolája 

06:50 Will és Grace  07:15 Will és
Grace  07:40 Will és Grace  08:00
Jóbarátok 08:30 Jóbarátok 09:00
Szívek szállodája  09:55 Szívek szál-
lodája  10:50 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:45 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Gordon Ramsay
– A pokol konyhája  18:35 Született
szinglik  19:05 Született szinglik 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 Chloe – A kísér-
tés iskolája  23:00 Lucifer  23:55
Nyugi, Charlie! 

06:50 Will és Grace  07:15 Will és
Grace  07:40 Will és Grace  08:00
Jóbarátok 08:30 Jóbarátok 09:00
Szívek szállodája  09:55 Szívek szál-
lodája  10:50 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:50 NCIS – Tengerésze-
ti helyszínelők  14:45 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle  17:35 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája 18:35 Szüle-
tett szinglik  19:05 Született szinglik
 19:35 Nyugi, Charlie!  20:05 Két
pasi – meg egy kicsi  20:35 Két pasi
– meg egy kicsi  21:00 Lucifer 
22:00 Észbontók  23:00 Stephen
King: Halálsoron 

00:50 Oscar 2017  06:10 Himnusz
06:15 Hajnali gondolatok 06:25 Mú-
zeumtúra  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 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  14:40 Ötcsil-
lagos 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 Kék-
fény  21:25 Hawaii Five-0  22:05
Kenó  22:15 SOKO – Alpesi nyo-
mozók  23:05 Felvidék 

03:15 Peru, Chile 03:40 Duna anzix
03:55 Hagyaték 04:25 Pannon exp-
ressz 04:50 Noé barátai 05:20 Lélek
Boulevard 05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:05 Végtelen szere-
lem  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ecranul
nostru 08:25 Feketén-fehéren 09:15
Elfeledett szerelem  10:00 Család-
barát  11:35 Jamie 15 perces kajái
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Columbo: Összeesküvők 
14:40 Ötcsillagos szerelem 15:30 El-
feledett szerelem  16:15 Charly, ma-
jom 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
21:25 A fehér királyné 22:25 Kenó
 22:35 A rejtélyes XX. század 23:10
Apocalypto 

02:00 Tudathasadás  04:15 Fel! 
05:40 Fókusz Plusz  06:05 Televízi-
ós vásárlás 06:40 Kölyökklub 
09:30 BabaKalauz  10:05 Teleshop
11:00 Spirit  11:30 EgészségKala-
uz  12:05 StílusKalauz  12:35 Ha-
vazin  13:10 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  13:40 Házon kívül
 14:15 Nevelésből elégséges 
14:45 A mi kis falunk  15:45 Tánco-
ló talpak 2.  Közben: 16.05 Hatos-
lottó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Nász-ajánlat  21:15 A csúf
igazság  23:20 Saul fia 

00:20 Sikítófrász 01:25 Nyugi, Char-
lie!  01:55 Vérmes négyes  02:20
Kaliforgia  02:50 Kaliforgia  03:20
Crossing Lines – Határtalanul 
06:25 Televíziós vásárlás 07:00 Will
és Grace  07:25 Will és Grace 
07:55 Jóbarátok  08:25 Jóbarátok
 08:55 Amerikai mesterszakács
09:50 10:50 Szalonskicc 11:20
Monk – Flúgos nyomozó  12:20
Monk – Flúgos nyomozó  13:15
NCIS: Los Angeles  14:15 NCIS:
Los Angeles  15:10 Castle  16:10
Csont nélkül 17:05 Csont nélkül
18:05 Rólunk szól 19:05 Zűrös viszo-
nyok  20:05 Zűrös viszonyok 
21:00 Halálosabb iramban  23:10
Az utolsó mágnás 

01:40 Csont nélkül 02:30 Szalon -
skicc 02:55 NCIS: Los Angeles 
05:40 Will és Grace  06:05 Televízi-
ós vásárlás 06:35 Will és Grace 
07:00 Jóbarátok  07:25 Jóbarátok
 07:55 Lakástalkshow 08:55 Ame-
rikai mesterszakács 09:50 Amerikai
mesterszakács 10:50 Monk – Flúgos
nyomozó  11:45 Castle  Halálos
tánc 12:45 Rólunk szól 13:40 Zűrös
viszonyok  14:40 Zűrös viszonyok 
15:40 Harry Potter és a titkok kamrá-
ja  18:55 Halálosabb iramban 
21:00 Stephen King: Halálsoron 

04:50 Noé barátai 05:15 Lélek Boule-
vard  05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:53 Reformáció hétről
hétre 05:55 Rome Reports – Vatikáni
híradó  06:20 „Így szól az Úr!” 06:25
Útmutató  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Család-barát 08:55 Isten
kezében 09:20 Kereszt-Tények 09:35
Katolikus krónika  10:00 Új nemze-
dék  10:25 Reformáció hétről hétre
10:30 Evangélikus magazin 11:05 Az
utódok reménysége 11:30 Önkénte-
sek 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Rúzs és selyem 13:20 A
világ örökség kincsei 13:40 A nyár kirá-
lyai  15:20 Havasi napsütés  17:00
Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35 Miss
Fisher rejtélyes esetei  19:35 Ma-
gyarország, szeretlek! 21:05 Mindenki
 21:35 Kártyavár  22:25 Kenó 
22:30 Mephisto 



TÉVÉMŰSOR FÜGGŐSÉGEKKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év
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MÁRCIUS 3., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:30 Spíler TV bemutatja: Premier
League – Összefoglaló 01:00 Tények
Este 01:50 Teleshop 02:15 Karantén
03:40 Ügynöklista 05:05 Csapdá-
ba csalva  05:30 Knight Rider 
06:15 Stahl konyhája  06:20 Mokka
 09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben  12:20 NCIS -
Tengerészeti helyszínelők  13:20
Walker, a texasi kopó  14:20 Gyilkos
sorok  15:25 Ana három arca 
16:30 Fatmagül  17:30 Ripost 
18:00 Tények 19:25 Az 50 milliós játsz-
ma  21:00 Csizmás, a kandúr 
23:00 Hello Hollywood – Návai Anikó-
val  23:35 Serenity 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 2., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:05 A törvény embere  02:10 Té-
nyek Este 02:50 Teleshop 03:15 Fenn
vagy lenn  04:45 Rebecca bírónő 
05:05 Csapdába csalva  05:30
Knight Rider 06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka 09:00 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 
12:20 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  13:20 Walker, a texasi kopó 
14:20 Gyilkos sorok  15:25 Ana há-
rom arca  16:30 Fatmagül  17:30
Ripost 18:00 Tények 19:25 Az 50 mil-
liós játszma  21:00 Detektív Bt. – A
nyomozócsalád  22:20 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  23:30 1/1
Azurák Csabával 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 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 Vény nélkül  20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Vény nélkül
 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Zooo+ 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Hello Győr! 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

00:25 A hatalom hálójában  01:35
A hatalom hálójában  03:05 Döglött
akták  04:05 Fókusz  04:30 Story
Extra  04:55 Barátok közt  05:25
Televíziós vásárlás 05:50 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz  08:45 Magyarul Ba-
lóval 09:20 Asztro Show 10:25 Tele-
víziós vásárlás 12:25 Havazin 
13:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:15 A kis menyasszony  14:50
Szulejmán  16:10 A Konyhafőnök 
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  22:30
Cobra 11  23:35 RTL Klub Híradó 

06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Will és Grace  07:40
Will és Grace  08:00 Jóbarátok 
08:30 Jóbarátok  09:00 Szívek szál-
lodája  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 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
Nyugi, Charlie!  20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Amerikai pite: A sze-
relem Bibliája  23:00 Sikítófrász 

05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Will és Grace  07:40 Will és Grace 
08:00 Jóbarátok 08:30 Jóbarátok 
09:00 Szívek szállodája  09:55 Szí-
vek szállodája  10:50 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája  11:50 Monk
– Flúgos nyomozó 12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:50 NCIS – Tenge-
részeti 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 Harry Potter és a Tűz serlege 

01:30 Az én '56-om  01:40 Édes
Charity 04:05 Peru, Chile 04:25 Pan-
non expressz  04:55 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 Rondó 07:55 Kvar-
tett 08:25 Feketén-fehéren 09:15 El-
feledett szerelem  10:00 Család-ba-
rát 11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50 Co-
lumbo: Végzetes gyakorlat 14:30 Öt-
csillagos szerelem  15:20 Elfeledett
szerelem 16:05 Charly, majom a csa-
ládban  16:50 Szerencse Híradó 
17:10 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Te-
temre hívás 18:45 Végtelen szerelem
19:40 Maradj talpon! 20:40 Fábry
22:00 Munkaügyek 22:30 Munka-
ügyek  22:55 Kenó  23:05 Meglóg-
tam a Ferrarival 

02:45 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 03:15 Peru, Chile 03:40 Duna an-
zix 03:55 Hagyaték 04:25 Pannon exp-
ressz 04:50 Noé barátai 05:20 Lélek
Boulevard 05:45 Himnusz 05:50 Haj-
nali gondolatok 06:05 Végtelen szere-
lem  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 P'amende 07:55 Öt kontinens
08:25 Feketén-fehéren 09:15 Elfele-
dett szerelem  10:00 Család-barát
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:50 Colum-
bo: Negatív reakciók  14:40 Ötcsilla-
gos szerelem  15:30 Elfeledett szere-
lem  16:15 Charly, majom a család-
ban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon!  20:30 Csak színház és
más semmi  21:30 Tetthely – Isten
hozott, Hamburgban! 23:00 Kenó 
23:10 Nem írnek való vidék 

00:10 Magyarul Balóval 00:50 Gyil-
kos hegy  02:50 Döglött akták 
04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Televízi-
ós vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:45 Magyarul Balóval 09:20
Asztro Show 10:25 Televíziós vásár-
lás 12:20 EgészségKalauz  13:05
Éjjel-nappal Budapest  14:15 A kis
menyasszony  14:50 Szulejmán 
16:10 A Konyhafőnök  17:25 Story
Extra  18:00 RTL Klub Híradó 19:00
Fókusz  19:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:55 Barátok közt  21:30
Gyertek át! 22:45 Playback párbaj 
23:25 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 év-
századai 5. 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Gázfröccs 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek
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szerző: szarka zsófia
fotó: marcali gábor

Tabu témák, vagyis mindennapi füg-
gőségeink kapták a főszerepet a múlt
héten tartott I. Győri Prevenciós Kon-
ferencián, melyen számos szakember
tartott előadást, köztük az ismert to-
xikológus, dr. Zacher Gábor is.

Nem kell ahhoz drogot, alkoholt és cigarettát
fogyasztanunk, hogy a függők közé tartozzunk
– többek között ilyen és ehhez hasonló meglepő
felismerések jöttek felszínre az előadások alkal-
mával. A megoldások pedig több megközelítés-
ből hangoztak el, hiszen mindenki más szem-
szögből tekint az emberi gyengeségekre.

Soóky Andrea, HR és mentálhigiénés
szakgrafológus a konferencia kezdetén
Sydney Smith elhíresült mondatát idézte, mi-
szerint: „A legnagyobb hiba, amit elkövetünk
az, ha nem teszünk semmit, csak azért, mert
azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.”

„Gyakran falakat építünk és börtönbe zár-
juk önmagunkat, viszont mindig van egy ajtó,
ami nyílik, és bármikor távozhatunk” – ezt már
Durgó Attila, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal pártfogó-felügyelője mondta.
Ők abban segítenek, hogy csökkentsék a
bűnismétlések számát, s növelik a bűnelköve-
tők társadalmi integrációjának esélyét. Ta-
pasztalataik szerint pedig, ha az elkövető
szembesül tetteinek következményeivel és
közvetlen káraival, csökken ezek száma.  

Dr. Zacher Gábor, Magyarország jól ismert
toxikológusa hazánk függőségének mércéjéről
beszélt. „Egy évben annyi alkoholt fogyaszt a
magyar nép, mintha háromszor kiinnánk a hé-
vízi tavat 96 százalékos alkohollal.” A szakem-
ber szerint szinte az egész világtól függünk már:
telefon, könyv, csokoládé, szex, pénz, sorozatok
– ha kiesik bármelyik is a megszokott életritmu-
sunkból, mi magunk is kizökkenünk a komfort-
zónánkból, és a napunk már el is van szúrva.
Mindezekben a hírhedt függőtárgyak, mint az
alkohol és a drog még benne sincsenek. „Való-

ban, gyakran ezek vezetnek halálhoz, de szemé-
lyiségünket befolyásolja ugyanúgy az is, ha a te-
lefonunk töltöttsége csupán néhány százalékot
jelez, hiszen a világ végén élünk, ha lemerül a
mobilunk, nincs tovább” – élcelődött és hozzá-
tette, ez a hozzáállás is függőségnek számít.

A győri kórház sürgősségi osztályának fő-
orvosa hangsúlyozta, kutatások igazolják,
hogy a függőségi hajlam részben genetikai-
lag kódolt – de ne lélegezzünk fel ennek hal-
latán, mint mentség –, hiszen ez agyi kontroll-
mechanizmussal irányítható. Csábító egy
csésze koffein, ami felpörget újra és újra, a va-
gány pipázás vagy a reményteli félkarú rabló
– igazi ínyenc falatok ezek és mi igazi bűnevők
vagyunk. Hozzátette, ha egy tizenéves kipró-
bálja a cigit a „mi van nyomi, nem mered?!”
buzdítással, könnyebben rászokik, mint aki
huszonévesen elszív néhány – esetleg mari-
huánás – cigarettát. Saját magunk nevelése
mellett még fontosabb a gyereké, ha felhív,
hogy részeg valahol és haza kell jutnia, azon-
nal el kell menni érte, de semmi bélyeget ne
kapjon másnap, se kárhoztatást, csak ismer-
tessük vele a következményeket és a pozitív,
negatív oldalait aktuális tettének. „Mindezt én
is megtettem, mivel tudom, hogy főként a fi-
úknál egy feles, sőt még kettő mekkora bátor-
ságot ad a csajozásnál. A mai napig előfordul,
hogy a fiam beül mellém mámorosan, miköz-
ben én pipázom – igen, több évtizede függő
vagyok –, s csak annyit mondok neki: Fiam,
jobbra vedd a levegőt, mert berobbanunk. Ő
is érzi, hogy ez nem a legkomfortosabb szitu-
áció, de néha megengedi magának. A hang-
súly a néha szócskán van, nem válik rendsze-
ressé és szenvedéllyé.” Hangsúlyozta, a leg-
jobb prevenció mindenki számára az, ha meg-
tanuljuk és megtanítjuk kihasználni a szabad-
időnket, lehet az egy szenvedély is, csupán
érezni kell a határt a tolerálható és a kóros kö-
zött. „A megoldás a tudatosság. Mindenkinek
megvannak a függőségei, hívhatjuk napi ru-
tinnak is, melyekből nehéz leadni, de ahogy
mondani szoktam: függőségek nélkül lehet
élni, csak nem érdemes.”

Zacher Gábor:
Bûnevôk 
vagyunk
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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 meg-
fejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Kepes András: Világkép 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: Sámbokréthy Péter.

KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV



ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    06-20/919-4518    •

Budai Mónika: +36-30/640-8794

GYŐR-KISMEGYER NYUGODT, KERTVÁROSI RÉSZÉN
TÁRSASHÁZI LAKÁSOK BEVEZETŐ ÁRON ELADÓK!
44 nm alapterület (1 + 1 szoba) + erkély = 13,99 M Ft. 
55 nm alapterület (2 szoba + nappali) + 9 nm erkély = 16,7 M Ft.

GYŐR-KISBÁCSÁN, A PACSIRTA LAKÓPARKBAN ELADÓK
EZEK A LAKÁSOK, AKÁR 10 + 10 CSOK-RA IS!
65 nm alapterület (2 szoba + nappali) + terasz + kertkapcsolat = 18,9 M Ft.
72 nm (alapterület) + terasz + kertkapcsolat = 20,9 M Ft.

Horváth Edina: +36-70/587-4020

GYŐR-RÉVFALU (VIZIVÁROS) KEDVELT RÉSZÉN
ÉPÜLNEK EZEK A PRÉMIUM LAKÁSOK!
45 nm alapterület (1 +  szoba) + 6 nm terasz + 44 nm saját kert = 17,2 M Ft.
62 nm alapterület (2 +1 szoba) + 7 nm terasz + 90 nm saját kert = 24 M Ft.  
76 nm alapterület (3 szoba + nappali) + 7 nm erkély = 27,9 M Ft. 

Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Most ajándék
gépkocsibeállóval
+ meglepetéssel 

kedveskedünk minden
vevőnknek!

GYŐR-SZITÁSDOMBON, A PACSIRTA LAKÓPARKBAN
TAVASZI ÁTADÁSSAL ELADÓ EZ A LAKÁS!
66 nm alapterület + terasz + ajándék gépkocsibeálló = 19,2 M Ft. 
Győr-Kisbácsán eladó ez a lakás. 
54 nm alapterület (2 szoba + nappali) = 15,7 M Ft.

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

GYŐR-MARCALVÁROSBAN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZBAN
MÉG PÁR LAKÁS VÁRJA GAZDÁJÁT.
43 nm alapterület (1 + 1 szoba) = 13,8 M Ft
61 nm alapterület (2 szoba + nappali) + 5 nm erkély = 20,5 M Ft.
62 nm alapterület (2 szoba + nappali)+ 6 nm terasz = 21,7 M Ft.

Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 • Budai Mónika: +36-30/640-8794
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GYŐR-SZIGETBEN ,  5 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN
ELADÓ MÉG KÉT LAKÁS:
53   nm  alapterület   ( 1+1 szoba ) = 14,7 M  Ft. 
54   nm  alapterület ( 2 szoba +   nappal i) =  17,7 M  Ft.

Tomena Ildikó:  +36- 20/669-3903 • Horváth Edina :  +36-70/587-4020
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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 igényelhetŐ elektronikus formában a vagyonkezeles@
gyorszol.hu e-mail címen, illetve elérhetŐ a www.gyorszol.hu web-
oldalon. 

Pályázati felhívás

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

A Győr-Szol Zrt. tájékoz-
tatja a sportbarátokat,
hogy a Magyar Vilmos
Uszoda medencetere
március 1-jétől kedden
és csütörtökön – a sza-
unával megegyezően –
az eddigi 19 óra helyett
21 óráig tart nyitva. A kí-
sérleti jelleggel kibőví-
tett, két órával megnö-
velt nyitvatartás több le-
hetőséget ad a meden-
cék igénybevételére. A
kezdeményezés ered-
ményét az üzemeltető
később értékeli. Ameny-
nyiben a tapasztalatok
kedvezőek lesznek, a
Győr-Szol Zrt. állandó-
sítja a hosszabb nyitva-
tartást.

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

KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános. Elônyt jelent: darukezelôi vég-
zettség •  konténeremelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosítvány • GKI (gép jár mû -
vezetôi képesítési igazolvány) • Digitális tachográf kártya

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk:
GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9024
Gyôr, Orgona utca 10. vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a
borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
munkakör megnevezését.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Győr-Szol Zrt. Társaságstratégiai Osztálya fel-
vételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Fő feladatok: műszaki ellenőri tevékenység • pro-
jektek felügyelete, irányítása. Feltétel: magasépítési
műszaki ellenőri jogosultság • felsőfokú végzettség

Jelentkezési határidő: 2017. március 6.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona
u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu A borítékra kérjük, írja
rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel az „építési mű-
szaki ellenŐr” jeligét.

Álláshirdetés

építési muszaki ellenor´́ ´́

A városi faállomány kezelőjeként, a Győr-
Szol Zrt. folyamatosan végzi a tuskóma-
rást. A munka során a kertészek nagy tel-
jesítményű traktorra szerelt maróberende-
zéssel eltávolítják a balesetveszélyt jelentő
és a határozati fakivágásokból visszama-
radt fák tuskóinak földfelszín feletti részét.
A beavatkozásnak köszönhetően, megszű-
nik a tuskó miatti elbotlás, elesés veszélye,
a gyökérről sarjadó hajtások növekedése
mérséklődik vagy abbamarad és a közte-
rületek rendezettebb képet mutatnak. A
tevékenység program szerint zajlik, a tus-
kómaró traktorral minden városrészben ta-
lálkozhatunk.

A tuskómarás alkalmanként, rövid időre,
járhat a parkolóhelyek igénybevételével és
a forgalom korlátozásával. Ezzel együtt a
Győr-Szol Zrt. a saját lehetőségein belül
mindent megtesz annak érdekében, hogy
a munkát a közlekedés és a lakosság lehe-
tő legkisebb mértékű zavarásával hajtsa

Tovább tart
nyitva
az uszoda

Minden városrészben
dolgozik a tuskómaró

végre. A szolgáltató köszöni a lakosság tü-
relmét, megértését.

Fotónk Győrszentivánon, az Űrhajós utca
74. szám előtt készült.

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 24—március 2.

999 Ft/kg

Magyaróvári
ömlesztett

sajt 1 kg

Tisza-tavi csikós
kolbász 1 kg

999 Ft/kg

Csirke alsó comb 639 Ft
Csirkemáj 499 Ft
Csirkenyak 229 Ft
Csirke farhát 169 Ft

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 Ft/kg

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

Füstölt hátsó
csülök vf. 1 kg

999 Ft/kg

Eredeti reszelt torma
4536,36 Ft/kg,
110g, 499 Ft/db

Pur mosogató 900 g,
443,33 Ft/kg

399 Ft/db

Csirkecomb farrésszel 1 kg

299 Ft/kg

Cherry Q. szív
desszert 125 g, 
5992 Ft/kg

NÔNAPI AJÁNLAT!

749 Ft/db



ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos ter-
jesztésére keresünk
munkatársakat. Jelent-
kezni lakcím és telefonszám
megadásával, az ugyintezes@
laphir.hu e-mail címen lehet.

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

Azonnali kezdéssel
győri gépipari cég munkavál-
lalókat keres az alábbi felada-
tokkal: Targoncaveze-
tő valamint Betanított
munka hengerfejek meg-
munkálása, és CNC esz-
tergályos, marós és
köszörűs tapasztalattal –
egyedi alkatrészek gyártása.
Hosszú távú, megbízható
munkalehetőség. Érdeklődni
munkanapokon 8–16 óra kö-
zött: 96/511-003, 06-30/266-
4549 (ingyen hívható)

Németországi bár ke-
res felszolgáló hölgyeket! Szál-
lás biztosított, kiutazásban se-
gítünk. Érdeklődni a 049/152-
1021-4056 vagy 06-70/593-
6282 telefonszámon.

OKTATÁS

ANGOL és NÉMET korrepe-
tálás általános és középiskolások
számára, MATEMATIKA általános
iskolásoknak a TANKUCKÓBAN,
az Ikva utcában. Tel.: +36-
70/6030-412.

SZOLGÁLTATÁS

Idősgondozást olcsónvállal
gyakorlott ápoló. Tel.: 96/416-127.

Szobafestést, mázolást,
laminált parkettázást vállalok.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Tel.: 06-30/984-3518.

Szobafestést, kőműves-
munkát, illetve burkolást válla-
lok. Tel.: 06-30/460-5184.

Fűnyírás, kaszálás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivétel, fa-
metszés, kertásás, bozótirtás! 06-
30/403-6810; 96/826-322.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk fe-

lesleges holmiját pincéjéből, pad-
lásáról, lakásából, illetve udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

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

Térkövezést, kerítés-
építést és teraszfedést válla-
lunk. Érd.: +36-30/298-4711.

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

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

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

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes elszál-
lítással. 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
körű lomtalanítást vállalok. Tároló-
ját, garázsát kitakarítom. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

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

Lakásfelújítást vállalok,
csempézés, járólapozás, gipszkar-
tonozás, laminált parketta lerakása,
ajtócserék, festés, javítások, falbon-
tás stb. 06-20/978-2176

EGYÉB

Vásárolok festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat, órá-
kat, régi bútorokat, hagyatékot! Né-
meth Csaba 06-20/937-9671

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása, be-
váltása. Nádorvárosban lakás kiadó.
06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot,
pénzt, kitüntetést (náci, Waffen-SS
is), jelvényt, könyvet, egyéb régiség-
et vásárol 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-Nádorvárosban
eladó egy 62 nm-es, 3 szobás,
első emeleti lakás. 16,5 M Ft.
Érd.: 06-30/218-7371.

Adyvárosban felújított 2 szo-
ba+hallos panellakás eladó.
13.290.000 Ft. 06-70/940-4046

Győrújfalun 100 nm-es, 3 szo-
bás, jó állapotú családi ház, 650
nm-es telken eladó. 17.790.000 Ft.
06-70/633-5250

Ménfőcsanakon, vállalkozásra,
két generáció együtt lakására alkalmas
ház, műhellyel, melléképületekkel el-
adó. Ár: 28,5 M Ft. 06-20/452-7007

Ménfőcsanakon, központi he-
lyen 100 nm-es ház, széles telken el-
adó. Ár: 17,5 M Ft. 06-30/925-2855

Győr-Belvárosban, két-
szoba-hallos, távfűtéses, első eme-
leti téglalakás eladó. 06-20/243-
3965; 06-20/514-1119.

Győr-Gyárvárosban hőszige-
telt, 48 nm-es, 3. emeleti, 2 szobás, fel-
újított téglalakás eladó. Ár:
12.800.000 Ft. Tel.: 06-20/370-1951.

Nádorvárosban bútorozott tégl-
alakás kiadó, ugyanott garázst bérelnék,
vennék. 06-30/302-6149.

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

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, határozott, bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3-4 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Újváros, Marcalváros I, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 595.)

Belvárosi, 1 szobás, 31 nm-es,
komfortos, függőfolyosóról nyíló, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 40–70 nm-es, 3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 596.)

Marcalváros I-en, 55 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, részben fel-
újított, csempés, járólapos, határozat-
lan idejű szerződéses lakást cserélne
1+fél szobás, határozatlan idejű szerző-
déssel rendelkező lakásra, Sziget és Új-
város kivételével. (Hirdetésszám: 288.)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított,
nyugodt helyen lévő, határozott idejű
szerződéssel rendelkező lakást cse-
rélne 45–55 nm-es bérleményre Szi-
get, Újváros és Szabadhegy kivételé-
vel. (Hirdetésszám: 289.)

Újvárosi, 1 szobás, 41 nm-es, tel-
jesen felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás,
45 nm-es, erkélyes lakásra, liftes ház-
ban max. 3. emeletig. Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 292.) 

Szigeti, 2 szobás, 46 nm-es, telje-
sen felújított, virágoskerttel rendelkező
házban lévő, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-
3 szobás, 50-60 nm-es, lehetőség sze-
rint erkélyes, tárolós, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra, Újváros kivé-
telével. (Hirdetésszám: 293.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
távfűtéses, teljesen felújított, fűtéskor-
szerűsített, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2 szoba, hallos
vagy l+2 fél szobás, nádorvárosi, ady-
városi, szabadhegyi vagy marcalvárosi,
határozatlan bérleti szerződéses lakás-
ra. (Hirdetésszám: 294.)

ÉPÍTŐANYAG

APRÓ HIRDETÉS
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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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

ENERGIAGYÓGYÁSZATI
kezelések Gyôrben

Kérjen idôpontot: 
KIRÁLY ENIKÔ +36-70/317-7015

Reiki mester, Access Bars és testkezelô, Kvantumgyógyító

www.kiralyeniko.hu

Most minden egyes kezelésfajta
50% kedvezménnyel vehetô igénybe

elsô alkalommal.
Ha szeretne javítani • egészségi állapotán

• anyagi helyzetén • kapcsolatain • önbizalmán
Ha szeretne • megszabadulni a stressztôl
• fiatalabbnak látszani tûk és mûtét nélkül

• az élete más területén jelenlevô problémát megoldani
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SPORTCSILLAGOK GÁLA
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szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat és a Győri
Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő
Alapítvány hagyományos gála-
estjén ismét díjazták a város
legjobb sportolóit, edzőit, a
2016-os eredményeik alapján.   

A hölgyeknél Fazekas-Zur Krisztinát
választották a legjobbnak. A Győri
Graboplast VSE sportolója Rióban
megvédte londoni olimpiai bajnoki cí-
mét azzal, hogy ismét tagja volt a
győztes kajak négyesnek. A szavazás
második helyén az Európa-bajnoksá-
gon is sikeres és a riói részvételével
már négyszeres olimpikon Jakabos
Zsuzsanna, a Győri Úszó SE verseny-
zője végzett, a harmadik helyen pedig
Csay Renáta. A Graboplast VSE mara-
toni kajakosa egyesben és párosban
is világbajnok lett tavaly, ezzel tizen-
nyolcadik vb-elsőségét ünnepelhette,
amivel rekorder lett. Csay Renátát né-
hány napja megválasztották a világ
legjobb kajakosának.

A férfiaknál ezúttal a Győri LK
sportlövője, Sike József végzett az
élen, aki a győri Eb-n egyéniben és
csapatban is dobogóra állhatott és a
világbajnokságon is remekül szere-
pelt. „Versenyekben gazdag, kemény
év van mögöttem, de ahogy az Euró-
pa-bajnoki ezüstérem, valamint a csa-
patban elért kontinensbajnoki és vb-
érmek is mutatják, rendkívül eredmé-
nyes is volt 2016. Nagyon kevés hi-
ányzott ahhoz, hogy első hely is le-
gyen a gyűjteményben. Boldog len-
nék, ha az idei versenyszezon hason-
lóan jól sikerülne. Nagyon meglepőd-
tem, hogy engem választottak a leg-
jobbnak a férfi sportolók között. Nem
ez az első alkalom, hogy így díjazzák a
teljesítményemet, ehhez nem lehet,
és nem is szabad hozzászokni, mert
mindig óriási megtiszteltetés. Idén
megpróbálom a maximumot kihozni
a felkészülésből, remélem, a jó formá-
ból futja majd a hazai rendezésű Euró-
pa-bajnokságra is. Idén a maribori
légfegyveres kontinensverseny a leg-
fontosabb megmérettetés, ez már na-
gyon közel van, aztán nyáron Bakuban
rendezik a robbanófegyveres Eb-t, re-
mélem, oda is kijutok a magyar válo-
gatott tagjaként.” A férfi sportolók kö-
zött a Győri Úszó SE olimpikonja, Ba-
logh Gábor lett a második, míg a
sportlövő Boros László a harmadik.

A legjobb csapatok kategóriájában
a bajnok és Magyar Kupa-győztes, a
Bajnokok Ligája ezüstérmes Audi
ETO-t választották meg a tavalyi esz-

Sportcsillagok: az elmúlt év legjobbjait díjazták
tendő legjobbjának. A kézilabdások
mögött az NB I-ben ezüstérmet szer-
zett CMB Cargo-UNI Győr női kosár-
labdacsapata végzett, a harmadik he-
lyezett díját pedig a Gyirmót FC Győr
NB II-es bajnokságot nyert labdarú-
gócsapata vehette át.

Az edzők között az olimpiai bajnok
Fazekas-Zur Krisztina férje, Rami Zur
érdemelte ki a legjobbnak járó elisme-
rést, megelőzve Petrov Ivánt, a Győri

Úszó SE és Ambros Martínt, az Audi-
ETO vezetőedzőjét.

A Sportcsillagok Gálaestjén min-
den évben gazdára talál az év felfede-
zettjének járó elismerés is. Ezt Sipőcz
Richárd, a Győri AC ifjúsági Európa-
bajnokságot nyert cselgáncsozója
kapta. A fiatal sportolót a győri rende-
zésű EYOF egyik éremesélyeseként
emlegetik. Győr polgármesterének
különdíját, Győr város ezüst emlékér-
mét dr. Zakariás Géza, a győri Széche-
nyi István Egyetem tanára vehette át.
„Úgy érzem, szerencsés csillagzat
alatt születtem, hiszen nagyon sokat
kaptam a sporttól. Feleségem révén

ebbe a csodálatos városba kerültem,
és pesti születésűként már győrinek
tartom magam. Itt fejezhettem be ka-
jakos pályafutásomat olyan verseny-
zőkkel, mint Sztanity Zoltán, Joós Ist-
ván, és Kadler Gusztáv. Néhány vidék-
bajnoki címet is köszönhetek nekik,
mert melléjük ülhettem a verhetetlen
négyesbe. Nem sokkal később testne-
velőként bekerültem a Bercsényi Mik-
lós Közlekedési és Sportiskolai Szak-

gimnázium és Szakközépiskolába,
ahol többek között Berzsenyi Annától,
Keglovich Lászlótól, Vén Lajostól, Tóth
Bélától tanultam a szakmát. Szeren-
csém volt, hogy az egyetemen dolgoz-
hattam, és hogy a TF szakedzőképzé-
sének vezetőjeként olyan sportolók-
nak egyengethettem az útját, akik
olimpikonok lettek. Legutóbb sem ke-
rült el a szerencse, amikor a győri
úszóknak volt szükségük egy olyan
szakemberre, mint én. Nagyon élve-
zem az új kihívást.”

A Magyar Sportújságíró Szövet-
ség különdíját az Audi ETO holland
játékosa, Nycke Groot érdemelte ki,

aki a klubbal elért sikerek mellett a
decemberi Európa-bajnokságon
hazája válogatottjával ezüstérmet
szerzett és részt vett az olimpián is.
„Nagyon hosszú és nehéz idény volt
számomra a tavalyi. Rengeteg meg-
mérettetésen vettem részt az ETO-
val és a holland válogatottal is. Ha-
talmas élmény volt pályára lépni a
Bajnokok Ligájában és képviselni
hazámat a riói olimpián és az Euró-

pa-bajnokságon. A feszített tempó
ellenére azt mondom, minden úgy
volt jó, ahogy történt, sokat tanul-
tam. Örülök, hogy egy ilyen klub já-
tékosa lehetek, nagyon boldog va-
gyok Győrben.”

A „Győr sportjáért" életműdíjat
Hollósi László atlétikaedző kapta.

„Régi sportolóként jól ismerem
azokat, akik előttem már megkapták
ezt a díjat. Büszke vagyok rá, hogy
ilyen emberek között említik az én
nevemet is. A családom mellett a
sport az életem, mindig azt mon-
dom, hogy több száz nevelt gyer-
mekem van, hiszen én a tanítványa-
imra is gyerekeimként tekintek. Per-
sze nem mindenkiből lett élsportoló,
de az biztos, hogy amit együtt meg-
tanultunk, az csak hasznára vált
mindenkinek. Különösen büszke va-
gyok Horváth Bélára, aki először fu-
tott Magyarországon nyolc percen
belül 3000 méteren, és a junior vi-
lágranglistán második volt. Biacsics
Elvira olimpiai kerettag volt 1984-
ben, de nem szerepelhetett a Los
Angeles-i játékokon, ahogy a többi
magyar sportoló sem. Földingné
Nagy Judit a világ egyik legjobb ma-
ratonistája lett, két olimpián is indul-
hatott. Örülök annak, hogy a gyere-
keim 11 magyar csúcsot futottak,
ezek közül két rekordot még most
sem döntött meg senki.”
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Egy hete jelentette be az Audi
ETO női kézilabdacsapatának
vezetősége, hogy szerződést
hosszabbított Görbicz Anitával,
valamint Kiss Évával, és szerződ-
tette a dán átlövőt, Anne Mette
Hansent. Dr. Bartha Csaba hét-
főn már arról nyilatkozott, hogy
még egy külföldi klasszis érkezé-
se szinte biztosra vehető.

Bartha Csaba, a Győri Audi ETO elnöke
Tomori Zsuzsanna távozásáról, Korsós
Dorina és Tóth Gabriella jövőjéről, vala-
mint Stine Bredal Oftedal lehetséges ér-
kezéséről beszélt egy sportműsorban.
Az elnök azt mondta, Tomorinak nyáron
lejár a szerződése, a szakmai stáb pedig
úgy ítélte meg, hogy frissítésre van szük-
ség ezen a poszton. Az elnök Korsós Do-
rináról annyit mondott, kizárt, hogy a
szélső ne kapjon új szerződést a klubtól,
hiszen az ETO soha nem engedné el egy
olyan játékosának a kezét, aki megsérült
a pályán. Bartha Csaba szerint nem biz-

Közel a megállapodás: Oftedal is ETO-játékos lehet
tos, hogy Korsós olyan állapotban lesz a
nyáron, hogy rögtön az ETO segítségére
tudjon lenni, így valószínűleg egy évet

kölcsönben kell töltenie valahol. Tóth
Gabriella hosszú kihagyás után térhet
vissza, de egyelőre ő sem az ETO-ban.

A 20 éves irányító felépülése március
elején várható, ekkor csatlakozik majd a
Kisvárda keretéhez, ahova a Győr köl-

csönadta. Tóth valószínűleg jövőre is köl-
csönben szerepel, akkor már Érden,
ugyanis a klubnál állandó játéklehetősé-

get kapna mint első számú irányító. Az
ETO elnöke Stine Bredal Oftedalra is ki-
tért, azt mondta, kilencvenkilenc száza-
lék, hogy a norvég irányító Győrben foly-
tatja, egy-két héten belül pont kerül az
ügy végére.

Győrben 18 fős kerettel számolnak,
benne nyolc külföldi játékossal. Közben
a Magyar Kézilabda Szövetség kisorsol-
ta a női Magyar Kupa elődöntőjének pá-
rosítását. A címvédő Győri Audi ETO a
DVSC-vel, az FTC-Rail Cargo Hungaria
pedig a Dunaújvárossal csap össze. A
négyes döntőt április első hétvégéjén
rendezik, szombaton az elődöntő két
mérkőzése szerepel a programban, va-
sárnap pedig a bronzmeccs és a döntő
következik. Az ETO és a Ferencváros
csak a legjobb négy között kapcsolódik
be a Magyar Kupa küzdelmeibe. Az elő-
ző körben a DVSC az Érdet, a Dunaújvá-
ros pedig a Mosonmagyaróvárt bú-
csúztatta. A döntők helyszínéről és a ta-
lálkozók kezdési időpontjáról a közeljö-
vőben döntenek.

A kormány szerdán határozatot hozott arról, hogy
javaslatot tesz a fővárosi önkormányzatnak, vala-
mint a Magyar Olimpiai Bizottságnak a 2024. évi
budapesti olimpia és paralimpia megrendezésére
irányuló pályázat visszavonására – tájékoztatott a
Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Az elfogadott kormányhatározat megállapítja: „Bu-
dapest és Magyarország számára az olimpia nemzeti
ügy. Régi tapasztalat, hogy a nemzeti ügyek képvise-
letéhez egyetértésre van szükség. Ez az egyetértés
az ország vezetői és a pártok között a pályázat benyúj-
tásakor megvolt, megtestesült a Fővárosi Közgyűlés
92 százalékos, illetve az Országgyűlés 80 százalékos
többséggel meghozott döntésében. Az elmúlt hóna-
pokban a korábban létrejött egység felbomlott, az
olimpia ügye nemzeti ügyből pártüggyé vált. Ezért a
felelősség a korábbi döntésükből kihátráló ellenzéki
pártokat terheli" – áll a kormány szerdai ülésén elfo-
gadott szövegben. A határozatban leszögezik: „Sike-
res pályázásra, az olimpia megrendezésére csak
olyan városoknak van esélyük, ahol a kérdésben
egyetértés jött létre és áll fenn. Ez Párizs és Los An-
geles esetében ma is igaz. Mivel Budapesten a szük-
séges egység felbomlott, így Budapest olimpiaren-
dezési pályázata esélytelenné vált. Ebben a helyzet-
ben csak az a felelős döntés, ha Budapest és a Ma-

Borkai Zsolt: sok ember álma szertefoszlott
gyar Olimpiai Bizottság a rendezésre irányuló pályá-
zatot nem tartja fenn. Ezért Magyarország Kormánya
javaslatot tesz arra, hogy Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság vonja visz-
sza a 2024. évi olimpiai és paralimpiai játékok meg-
rendezésére irányuló pályázatát" – olvasható a kor-
mányhatározatban. Borkai Zsolt MOB-elnök szerint
a jelenlegi helyzetben más döntés nem születhetett,
de a Magyar Olimpiai Bizottság mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy Magyarország mihamarabb öt-
karikás játékokat rendezzen. Az elnök közleményében
reagált arra a határozatra, amelyet a kormány hozott
arról, hogy javaslatot tesz a fővárosi önkormányzat-
nak, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságnak a
2024-es budapesti olimpia és paralimpia megrende-
zésére irányuló pályázat visszavonására. „A Magyar
Olimpiai Bizottság a fejlemények tükrében szomorú-
an veszi tudomásul, hogy jelen helyzetben más dön-
tés nem születhetett, hiszen a Fővárosi Közgyűlés mai
ülésének hangvétele után érezhető volt, hogy a re-
mélt csoda elmarad, és a konszenzus nem visszaál-
lítható a politikai pártok között" – jelentette ki Borkai
Zsolt. „Szomorú, hogy egy álom, sok ember álma
most ténylegesen szertefoszlott. Nem azért, mert
Magyarország nem teljesített jól, nem azért, mert a
magyar emberek és a magyar sportolók nem méltó-

ak a hazai rendezésű olimpiára, hanem mert egy
nemzeti ügy felett győzedelmeskedett egyesek öncé-
lú politikai érdeke. A Magyar Olimpiai Bizottság a jö-
vőben is mindent megtesz majd annak érdekében,
hogy hitének, alapszabályának és küldetésének meg-
felelően, Magyarország mihamarabb olimpiai játéko-
kat rendezhessen!" – mondta Borkai Zsolt.
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízitorna)
kezdőknek és haladóknak

ÚSZÁS
erő, egészség,
edzettség

Szeretettel várjuk minden
régi és új tanítványunkat!

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

Az úszófoglalkozások a győri
Aqua- Magyar Vilmos-, Móra

és Sátoros Uszodában zajlanak.

Időpontok: hétfőtől péntekig 
16:00–20:00 között uszodánként

különböző beosztásban.

Részletek a honlapon:
www.vidrauszoiskola.hu

Beiratkozás: 
2017. március 3-án pénteken 

a győri Sátoros Fedett
Uszodában 16:00–18:00 között.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

Kovács Aliz 06-70/947-9409

Története során negyedszer az
Alba Fehérvár nyerte meg a fér-
fi kosárlabda Magyar Kupát, mi-
után a győri fináléban nagy csa-
tában, egyetlen ponttal 59–58-
ra legyőzte a Szolnoki Olaj
együttesét. A bronzmérkőzésen
a Szeged hat ponttal nyert a
Körmend ellen. 

A Magyar Kupa nyolcasdöntőjének az
Audi Aréna adott otthont, a mérkőzé-
seket a Hepp-Kupa találkozóival
együtt múlt hét csütörtökön, pénte-
ken és szombaton játszották. Az elő-
döntőkben a Székesfehérvár a Kör-
mendet, a Szolnok pedig a Szegedet
győzte le. A Magyar Kupa fináléjában
így harmadszor játszott egymással a
székesfehérvári és a szolnoki együt-
tes: a 2010–2011-es szezonban a
Szolnok, két évvel később az Alba sze-
rezte meg a végső győzelmet. Győri
sikerével a kupa negyedik alkalommal
került Székesfehérvárra. A mezőny

Az Alba nyerte a kupát
legeredményesebb játékosa a finálé-
ban a szolnokiak kosarasa, Nikola Pav-
licsevics volt, 15 ponttal. „Nagyon
örülünk a kupagyőzelemnek, vártunk
már rá, tudtuk, hogy képesek vagyunk
erre. Nem játszottunk olyan jól, mint
ahogy tudunk, de nagyon küzdöttünk,
és sikerült kiharcolnunk a sikert” – nyi-
latkozta a meccs után Dzunics Bra-
niszlav, az Alba vezetőedzője. „Igazi
kupadöntő volt, kevés ponttal, magas
tempóval, kemény ütközésekkel, szép
jelenetekkel. Megvolt az esélyünk rá,
hogy megnyerjük, egy kosáron múlt,
sajnos nem sikerült. Dicséret a fiúk-
nak, mert az utolsó energiájukat moz-
gósítva is küzdöttek” – mondta a dön-
tőről Knézics Zorán, a Szolnok edzője.
„A döntő nagyon izgalmas volt, finálét
jobb nyerni egy ponttal, mint unalmas
meccsen. Hatalmas csatában kivívott
siker után az öröm is sokkal nagyobb”
– értékelte a finálét a Fehérvár csapat-
kapitánya, a találkozó utolsó kosarát
szerző Lóránt Péter.

A Graboplast Győri VE kajak-kenusai
és a KSI vízilabdázói vehették át a két-
két millió forintos támogatással járó,
Az év műhelye elismerést a szerdai
díjátadó gálán.

A Magyar Olimpiai Bizottság, a De-
cathlon és az Utánpotlássport.hu által
közösen életre hívott utánpótlás-neve-
lési díjat a 2016-ban nyújtott teljesítmé-
nyek alapján egy szakmai kuratórium
ítélte oda az arra legérdemesebbnek
tartott két műhelynek. A díjat ötödször
adták át, 2012-ben a Vasas vívói, 2013-
ban a Kőbánya SC úszói, 2014-ben a

A gyôri kajak-kenusok kapták
Az év mûhelye díjat

KSI egyesülete, egy évvel ezelőtt pedig
a Graboplast Győri VE kajak-kenusai és
a Vasas Akadémia leány kosarasai nyer-
ték el. A duplázó győri kajakosok és ke-
nusok annak köszönhetik a mostani el-
ismerést, hogy a szakosztály ifjú sporto-
lói öt arany-, két ezüst- és két bronzér-
met nyertek a tavalyi minszki ifjúsági és
U23-as világbajnokságon. A teljes via-
dal legeredményesebb versenyzője az
ifjúságiak között három aranyérmet be-
gyűjtő Homonnai Luca lett, de arannyal
tért haza a U23-as vb-ről a kenus Laka-
tos Zsanett, valamint a Balla Virág, De-
vecseriné Takács Kincső kenus kettős
is, az ifjúsági maratoni Eb-n pedig
Obert Ákos párosban végzett az élen. A
KSI vízipólósai azzal érdemelték ki az el-
ismerést, hogy utánpótlás-csapataik
2016-ban minden korosztályban meg-
nyerték a Magyar Bajnokságot. Szívós
István szakosztályvezető büszkén tette
hozzá, hogy a klub az elmúlt négy évben
28 játékost adott a korosztályos váloga-
tottaknak. A díjakat Bartha Csaba, a
MOB főtitkára, Pósfai Gábor, a Decath-
lon ügyvezető igazgatója és Bruckner
Gábor, az Utánpotlássport.hu főszer-
kesztője adta át.

A labdarúgó NB I tavaszi nyitányán
egy pontot szerzett a tabella utolsó he-
lyén álló, és a kiesés elől menekülő
Gyirmót FC Győr. Urbányi István veze-
tőedző együttese a 20. fordulóban a
Paksot fogadta az Alcufer Stadionban.
A mérkőzés gól nélküli döntetlennel
ért véget. A Gyirmót 14 ponttal to-
vábbra is a 12. helyen áll, a közvetlen
rivális MTK-nak 20 pontja van. „A pak-
si csapattól azt kaptuk, amire előzete-
sen is számítottunk. Nagyon szerve-
zetten védekeztek és megpróbálták
megtartani a megszerzett labdákat.
Érezhető volt a játékukon, hogy az el-
sődleges céljuk a vereség elkerülése,
tehát a pontszerzés. A statisztikák
alapján kiderült, hogy nagyon jó arány-
ban szereztünk labdákat és elég pon-
tosan passzoltunk. Jól sikerült az átál-
lás is a kétékes rendszerre, mert No-
vák Csanád nagyon jól állt be és kapu-

Pontot szerzett a Gyirmót
ra is veszélyes volt” – értékelte a Paks
elleni mérkőzést Bori Gábor. A Gyir-
mót középpályása a következő bajno-
kin, a jelenleg harmadik helyen álló Va-
sas elleni találkozón győzelmet vár. „A
Vasas bajnoki mérkőzése elmaradt és
ezt nem lehet pótolni semmivel. Ellen-
felünk nyomás nélkül futballozhat, hi-
szen remek őszt produkáltak, biztosan
fel is vállalják majd a nyíltabb játékot
és így lehet, hogy nekünk több lesz a
területünk. Tudjuk, hogy nem lesz
könnyű mérkőzés, és nem is abból in-
dulunk ki, hogy ebben a bajnokság-
ban itt Gyirmóton már egyszer legyőz-
tük őket. Most nem vagyunk olyan
helyzetben, hogy sokat foglalkozzunk
az ellenfeleinkkel, nekünk már elsősor-
ban a saját játékunkra kell figyelnünk.
Keményen dolgozunk tovább, hiszen
a következő fordulókban győznünk
kell, hogy csökkenjen a hátrányunk.”
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szerző: iván gábor
fotó: illusztráció

Már-már a 22-es csapdájában vergőd-
ve érezhetjük magunkat, amikor a he-
lyes táplálkozás kapcsán próbálunk ma-
napság a minket érő, egymásnak ellent-
mondó információk világában kiigazod-
ni. „Elég, ha helyesen táplálkozunk,
nem kell étrend-kiegészítőket szedni.”
„Csak a táplálékból felvett vitamin hasz-
nál az egészségnek…” „A szintetikus és
természetes vitamin között semmi kü-
lönbség, és szükség van a pótlásra...”
Akkor most szedjünk étrend-kiegészí-
tőt, vagy sem? Ártalmas az egészségre,
vagy sem? De ugye az nem „koksz”?  És
mi van a vitaminokkal?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre
próbált Vörös Zoli (lásd. korábbi ré-
szek) választ adni, és egyúttal ködöt
oszlatni a fejünkben a táplálék-kiegé-
szítőkkel kapcsolatban.

Egészségünk megőrzése érdeké-
ben és különböző egészségügyi bajok
megelőzése céljából sokunk használ
gyógyhatású vagy preventív terméke-
ket: a tökmagolaj a prosztatánál, a hal-
olaj a koleszterin- és triglicerid-szin-
tünknél fejti ki jótékony hatását, a C-vi-
tamin az immunrendszert támogatja, a

Cutler-életmódnapló — 5. rész: Téveszmék, oszoljatok!
kalcium és a magnézium csontjaink és
idegrendszerünk erősítését szolgálja.
No, de mi van a táplálék-kiegészítőkkel?

A Gödöllői Agártudományi Egyetem
1966-tól mintegy negyven éven keresz-
tül vizsgálta a magyarországi élelmisze-
rek tápanyag- és vitamintartalmát. A hi-
vatalos eredmények sajnos lesújtóak. A
mikroelem-tartalom az 1966-os évhez
viszonyítva a búzánál 50%, az
árpánál 37,7%, a kukori-
cánál 18,6%, a répa-
féléknél 75%, a bur-
gonyánál 86,7%. A
vitamintartalom az
1966-os évhez vi-
szonyítva a borsó-
nál 46,7%, a tejnél
5% (!), a káposztánál
10% (!), a sárgarépánál
60%, a paprikánál 12% (!). Ami
viszont lényegesen növekedett, az
a növényvédő szerek, mesterséges
táp oldatok kémiai összetevőinek és a
színezőanyagoknak a mennyisége. Va-
gyis az igazi tápérték bevitele néhány év-
tized távlatában a tizedére csökkent. Rá-
adásul környezetünk változása miatt
drasztikusan változik az igény más ösz-
szetételű tápanyagok irányában: enzi-
mek, vitaminok, ásványi anyagok, nyo-

melemek... Szennyezett környezetünk-
ben, az élelmiszeripar salakanyagai mi-
att, szervezetünk egyre leterheltebb, ne-
hezen boldogul, különböző betegségek
válnak népbetegséggé, melyekről ko-
rábban alig hallottunk. A mai modern
ember minőségileg alultáplált, mert bár
sokat eszünk, de mégis keveset, nem
mennyiségileg, hanem minőségileg.

Felvetődik a kérdés, hogy akkor el-
méletileg tízszer annyit kéne együnk,
hogy minőségileg a korábbi szinten ét-
kezzünk? Igen, de ezzel együtt ötször-
tízszer annyi felesleges salakanyagot is
bevinnénk a szervezetünkbe, és meny-
nyiségi szempontból sem kivitelezhető.

Ma már rengeteg táplálék-kiegészítő
létezik, hogy pótolja azt, ami hiányzik a
szervezetünkből, és amelyekhez nem ju-
tunk hozzá élelmiszeripari termékekből.
Ráadásul ezek felszívódása a természe-
tes élelmiszerekhez képest gyorsabb, és
nem tartalmaznak nemkívánatos anya-
gokat sem. Használatuk biztonságos, ha-
tásuk tudományosan igazolt, és dopping-
mentesek! Fontos, hogy olyan terméket
válasszunk, mely bevizsgált és zárt láncú
technológiával készült. Érdemes jól is-
mert gyártók termékeiből válogatni, ahol
a címkén az adagolás mellett adott a
gyártói felelősségvállalás, a termékek
összetétele és az alapanyagok eredete is.

A kiemelkedő sporteredmények, így
a Cutler Életmód eredményei sem len-
nének elérhetők táplálék-kiegészítők
nélkül. A fehérjék, tömegnövelők, zsír -
égetők, energizálók, kreatinok, amino-
savak, vitaminok és ízületi karbantartók
célja egyrészt a közvetlen teljesítmény-
fokozás, másrészt az immunrendszer
erősítése, a csontrendszer és az ízületek
védelme, a megnövekedett tápanyag-
igény fedezése, a regeneráció és a gyó-
gyulás gyorsítása, az energiaellátás ja-
vítása. Hogy mik ezek részleteiben, és
hogyan alkalmazzuk őket, arról a követ-
kező részben olvashatnak.
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