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5. oldal Fagyban, hóban is az
utcán éjszakáznak 80-90-en. A
sátrakat, bódékat, elhagyott
épületeket választják inkább a
hajléktalanszálló helyett. A város
nem hagyja őket magukra. 

6–7. oldal A napokban újabb
felújított panelépületeket adtak át
Győrben. A társasházak energetikai
korszerűsítése közben hamarosan
egy tízmilliárd forintos keretössze-
gű pályázattal folytatódik. 

10. oldal Tulajdonképpen az evolúció csak azért működik, mert
nincsenek költséghatékonysági szempontjai. Mindegy, mennyi pusz-
tul ki, az az érdekes, mennyi él túl. Egy mérnöknek nem mindegy
hány zsákutcát jár be — többek között erről is beszélt lapunknak
adott interjújában Mérő László matematikus, pszichológus, aki a kö-
zelmúltban az egyetemen tartott előadást.

Részletes
tévéműsor
16–17. oldal

20–21. oldal  E heti Vény nélkül rovatunkban
többek között a beültetéses fogpótlásról és a pá-
nikbetegségről is olvashat. A hét kérdése egy fő-
ként az arcot érintő bőrbetegségről szól. 

Tölt és költ
Meddig csökken a benzin ára?

Írásunk a 8. oldalon



A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt.
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: 96/511-620.  Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Vezérigazgató: Pallagi Ferenc. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438.
E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-79

IMPRESSZUM

2 / + / 2015. január 16.

KIS HÍREK  MOZAIK

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője,
Csizmadia Gábor rendőr dandár-
tábornok és a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Roma Nemzetiségi
Képviselet elnöke, Nyári Róbert
együttműködési megállapodást
írt alá, melynek célja, hogy a rend-
őrség és a roma kisebbség viszo-
nya konfliktus- és előítéletmen-
tes legyen. A partnerség kiemelt
figyelmet fordít a bűnmegelőzés-
re, az áldozattá válás elkerülésére,
az ismeretterjesztő kommuniká-
cióra és a felek képviselőinek
munkakapcsolatára.

Egy hét alatt háromszorosára emelke-
dett az influenzaszerű tünetekkel or-
voshoz forduló betegek száma – ol-
vasható az Országos Epidemiológiai
Központ (OEK) szerdán közzétett je-
lentésében.

Eszerint az első naptári héten regiszt-
rálthoz viszonyítva a második héten az
ország valamennyi területén emelkedett
az influenzaszerű megbetegedés miatt
orvoshoz fordulók száma. A legtöbb be-
teget Pest, Fejér és Győr-Moson-Sop-
ron megyében regisztrálták.

A Demokratikus Koalíció győri és
megyei politikusai szerint a kisal-
földi megyeszékhely az egyik leg-
nagyobb vesztese a vasárnapi
boltbezárásoknak. A térségben
ugyanis meghatározó a hétvégi
szlovák és osztrák bevásárló turiz-
mus, ami visszaeshet a vasárnapi
zárva tartás miatt. Glázer Tímea, a
párt önkormányzati képviselője
hozzátette, amennyiben a DK a va-
sárnapi boltbezárás miatt kezde-
ményezett népszavazása zöld utat
kap, a helyi aktivisták elkezdik a
megyében az aláírásgyűjtést. 

Hamarosan itt az éves számvetés
ideje, elkezdődött a bevallási
nyomtatványok postázása. A NAV
az adózói szokásokat figyelembe
véve állította össze az szja-egység-
csomagokat, így a csomag csak
azt tartalmazza, amire az adózó-
nak szüksége van bevallási kötele-
zettsége teljesítéséhez. A munka-
vállalóknak még ebben a hónap-
ban nyilatkozniuk kell arról, kérik-e
munkáltatójuktól adójuk megálla-
pítását, illetve a bevallás elkészíté-
sét. Az adóhatóság ebben az év-
ben is elkészíti a bevallást azoknak,
akik ezt igénylik, erről február 17-
ig kell nyilatkozni. 

Közelgô határidôk

Aláírásgyûjtés

Együttmûködés

Tetôzött a Duna, a Rába és a Lajta

Apadásnak indult a Duna, a Rába és a Lajta vízszintje, és az elsőfokú árvízvédelmi készültséget is megszüntette
a Dunán és a Lajtán az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője kedden este. A Duna Nagybajcsnál hétfőn
folyamatosan áradt, az árhullám szintje késő délután tetőzött 527 centiméteren. Kedd reggel 481 centiméter
volt a vízállás. A Rába Győrnél keddre virradó éjszaka 435 centiméteres vízszinttel tetőzött. A Lajta Mosonma-
gyaróvárnál kedd hajnalban 205 centiméteren érte el a legmagasabb szintet. A Rábca menti belvízvédelmi sza-
kaszon lapzártánkig továbbra is másodfokú készültség volt. A belvízzel elöntött terület nagysága 7749 hektár.

Influenza: megyénkben sok a beteg 
Megyénkben az elmúlt héten kö-

zel kétszázan fordultak orvoshoz inf-
luenzaszerű tünetekkel. Ez mérsékelt
influenzaaktivitást jelent. A megbete-
gedések elsősorban a fiatal felnőttek
és a középkorúak korosztályát érin-
tették. A betegek 7,33 százaléka
gyermek, 38,74 százaléka 15-34 év
közötti fiatal felnőtt, 34,55 százaléka
35-59 év közötti, 19,37 százaléka 60
év feletti. A megbetegedések első-
sorban a fiatal felnőttek és a közép-
korúak korosztályát érintették.A má-

sodik héten a figyelőszolgálatban
részt vevő praxisok területén 14 956-
an fordultak orvoshoz, közülük 191
embernél jelentkeztek influenzaszerű
tünetek, az orvoshoz fordulók 1,28%-
ánál. Az orvoshoz fordulók és az inf-
luenzaszerű megbetegedések szá-
ma is jelentősen emelkedett az előző
héthez képest. Megyénkben az influ-
enzafigyelő-szolgálat jelentése 57
felnőtt- és gyermekháziorvosi szolgá-
latban ellátott 98.940 ember megbe-
tegedési adataira terjed ki.
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Még szélesebbre tárta kapuit a Szé-
chenyi István Egyetem, hogy a pálya-
választás előtt álló középiskolások is
beférjenek rajta. A Nyitott kapuk nap-
ján ismét nagy volt az érdeklődés, hi-
szen a továbbtanulás előtt álló diákok
színes képet kaptak arról, hogy mi
minden vár rájuk, ha a győri campust

Thomas Anders és a Modern Talking Band lépett fel a 30 éves
együttes jubileumi turnéjának győri állomásán, az Audi Arénában,
múlt pénteken este.

Bezáró üzletek
Győrben három, országosan 13 üzle-
tét zárja be a Tesco. A brit szupermar-
ketlánc magyarországi vezetőségé-
nek közleménye szerint erre azért van
szükség, hogy a változó kiskereske-
delmi környezethez és vásárlói szoká-
sokhoz igazodva, hosszú távon mű-
ködhessenek. Az elmúlt időszak jog-
szabályi változásainak hatására jelen-
tősen megnőttek a Magyarországon

működő kiskereskedelmi láncok mű-
ködési költségei, továbbá a jövőben a
jogszerű működés csak a nyereséges
vállalatok számára lehetséges. Mind-
ezek hatására sürgetőbbé vált az áru-
házak eredményességének felülvizs-
gálata – tették hozzá. Február 4-én az
Ifjúság körút 80., a Liget utca 85. és a
Szent István út 25. szám alatti boltok
csuknak be.

Összesen bruttó 11.243,3 grammnyi
kábítószert foglaltak le győri és buda-
pesti nyomozók, miután átvizsgáltak
egy személyautót és a járműben ülő
egyik férfi lakását – közölte az MTI a
rendőrség honlapja alapján. A közle-
mény szerint a Győri Rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztályának beosztottai a
múlt pénteken délelőtt a 81-es számú
főút egyik kamionparkolójában ellen-
őriztek egy Mercedest és a benne tar-
tózkodókat, akik a nyomozók kérdéseire
zavartan, összefüggéstelenül feleltek.

A felderítők a két férfi ruházatát és
a jármű utasterét átvizsgálva, egyikük-
nél 1,5 millió forint készpénzt, a kocsi
hátsó ülésén két csomag zöld színű

Az Audi győri telephelyén mint -
egy kétmillió motor készült
2014-ben, több mint 135 ezer
autót gyártottak, és kilencszáz
fővel nőtt a foglalkoztatottak
létszáma, ezzel minden idők
legsikeresebb évét zárta a vál-
lalat Magyarországon – közölte
az Audi Hungaria Motor Kft.

A közlemény szerint a válla-
lat az elmúlt évek pozitív fejlő-
déséhez hasonlóan, továbbra
is folytatja növekedését:
2013-hoz képest mintegy 50
ezerrel több motort gyártot-
tak, a járműgyártás 45 ezerről
több mint háromszorosára
emelkedett, emellett 10.400-

Minden idôk
legjobb évét zárta az Audi
Magyarországon

ról 11.300-ra nőtt a foglalkoz-
tatottak száma.

Thomas Faustmann igazga-
tó elmondta, hogy dinamiku-
san bővült a motor- és jár -
műgyártás, amely a vállalat
„következetes stratégiája meg-
valósításának, valamint a ma-
gasan motivált és kiválóan kép-
zett munkatársak munkájának
az eredménye”.

A győri székhelyű vállalat az
Audi-konszern tagja, az Audi- és
Volkswagen-konszern központi
motorszállítója. Itt gyártják az
Audi A3 Limousine, az A3
Cabrio let, az Audi TT Coupé és
az Audi TT Roadster modelleket. 

Több mint 11 kiló kábítószert
foglaltak le a rendôrök

kábítószergyanús növényi törmeléket
találtak. A férfiak a bruttó 2214,3
gramm marihuána eredetére nem
tudtak érdemleges választ adni.

Ezt követően a budapesti gyanúsí-
tott házát kutatták át a Budapesti
Rendőr-főkapitányság felderítő főosz-
tályának munkatársai, akik ott 9029
gramm, hasonló kábítószergyanús
növényi törmeléket foglaltak le. A
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság a 40 éves budapesti la-
kos ellen kábítószer-kereskedelem, a
38 éves győri lakos ellen kábítószer-
birtoklás megalapozott gyanúja miatt
büntetőeljárást indított, kezdemé-
nyezte előzetes letartóztatásukat.

Nyitott kapuk az egyetemen
választják. A rendezvény főszervezője,
a Kommunikációs és Szolgáltató Köz-
pont volt, amelynek vezetője a diplo-
más pályakövetési rendszer alapján is
erősnek ítéli a Széchenyi-egyetem
helyzetét. 

Az Új Tudástér épület aulájában
több mint 30 standon fogadták az ér-
deklődőket, és az egyetem oktatói
mellett a hallgatók is nagyon komoly
szerepet vállaltak abban, hogy általuk
első kézből kapjanak információt a le-
endő gólyák. A győri campus kísérő
programokkal is készült, így laborláto-
gatások, könyvtárlátogatás, a felvételi
eljárásról szóló előadások, valamint
szaktájékoztatók is színesítették a ren-
dezvényt. Ezen felül pedig a középis-
kolások a hallgatói életbe is bepillan-
tást kaptak a Széchenyin tanulók, va-
lamint a Hallgatói Önkormányzat által. 

Fotó: MTI/Krizsán Csaba
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Syncreon Hungary Logisztikai Kft.
Gyôri Telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

Targoncavezetôket/
Sorkiszolgálókat

Elvárások
Új típusú jogosítvány esetén:
• 3324 Elektromos vezetô üléses targonca
• 3313 Elektromos vezetô állásos targonca

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

Amit kínálunk
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

Kapcsolat
Jelentkezni hétfôtôl péntekig,
8–15 óráig az alábbi
telefonszámon lehet:
96/661-213

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A tervek szerint a nyár végére el-
készül a Győr és Enese közötti
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út, a 6,8 kilométeres szakasz épí-
tési költsége 11,5 milliárd forint
–  tájékoztatta szerkesztőségün-
ket Kara Ákos győri országgyűlé-
si képviselő.

2011 decembere óta használ-
hatják az autósok az enesei elke-
rülő utat. A hét kilométer hosszú,
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
úthoz a nyáron csatlakozik a
Győr–Enese szakasz, ami jelen-
tősen javítja majd a Csorna kör-
nyékéről a megyeszékhelyre in-
gázók közlekedési feltételeit. A
gyorsforgalmi út nem csak biz-
tonságosabb, gyorsabb is lesz,
mivel a megengedett sebesség
ezeken az utakon 110 kilomé-
ter/óra.

Az új út építésén gőzerővel
dolgoznak a CC M85 I. Konzorci-

Tovább javulnak a megyeszékhelyre bejárás feltételei

Nyár végére elkészül a Gyôr—Enese
közötti gyorsforgalmi út

um szakemberei. A munka nagy-
ságát jól jelzi, hogy az érintett
szakaszon négy felüljáró és egy
aluljáró is épül. Az útépítéssel el-
zárt, döntően mezőgazdasági
művelésű területek megközelíté-
sére párhuzamos megerősített
földutakat alakítanak ki, 846 ezer
köbméter töltést építenek, továb-
bá 21.627 köbméter főpályás
aszfaltburkolatot, ezen kívül 726

fát és 28.320 darab
cserjét telepítenek. 

A kivitelezés je-
lenlegi állapotáról
Kara Ákos elmond-
ta, 2014 végére el-
készült a meglévő
85-ös számú főút

három korrekciós szakasza az
M1 autópálya csomópontnál, az
Ikrényi bekötőútnál, és az 5-600
km-szelvény térségében. Ezen
korrekciós szakaszok elkészülté-
vel nyílt lehetőség a főpálya
nyomvonalának végleges meg-
építésére. A szakaszon mind a 4
híd megépült, melyből az egyikre
a forgalom ráterhelése 2014 no-
vemberében megtörtént. Az au-
tópályát keresztező közművek ki-
váltása ugyancsak kész. A 6800
méter hosszú főpályán 6500 mé-
ter hosszban elkészült két réteg-
ben az aszfaltozás. December fo-

lyamán befejeződött az utolsó ré-
gészeti feltárás is a Kós domb
térségében, így az 5-ös számú
földút töltésépítési munkálatai
elől az akadály elhárult. Az év vé-
gén a kivitelező megkezdte a be-
fejező munkákat, ezek a rézsű-
képzés, rézsűhumuszolás, pad-
kaépítés, szalagkorlát-építés,
üzemi hírközlési rendszer kiépíté-
se. A legfelső aszfaltréteg teríté-
se április hónapban várható.

További jó hír az autósoknak,
hogy a Győr–Enese szakasz mel-
lett ugyancsak gőzerővel épül az
Enese elkerülő–Csorna közötti,
ugyancsak kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út. Ennek hossza 7
kilométer, amelyen négy aluljáró
és két felüljáró is lesz. Építési költ-
sége 15,5 milliárd forint, s átadá-
sát a Győr–Enese szakaszhoz ha-
sonlóan, a nyár végére tervezik. 

Amit ígértünk, teljesítjük – fo-
galmazott Kara Ákos győri or-
szággyűlési képviselő. 

Az érintett szakaszon
négy felüljáró is épül
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Karácsony előtt több poszttal
találkoztam az interneten, me-
lyek egy-egy bajbajutott meg-
segítéséről szóltak. Tízperces
hírnevet szerzett a világháló
népénél például Zoli, aki vo-
natjegyre gyűjtött, hogy elutaz -
hasson Svájcba, a családjához.
Kutyájával üldögélt az egyik
szupermarket parkolójában, s
azt írták róla, „szüksége lenne
egy bőröndre, erősebb zacs-
kókra, hogy a dolgait bele tud-
ja rakni, könnyebben tudjon
majd hazautazni. Ha csak a
mobilod van nálad, akkor
ajánld fel neki egy hívásra,
mert nagyon hiányzik neki a
családja.” Rengetegen meglá-
togatták az alig negyvenes,
mit szépítsünk, hajléktalan
férfit. „Beszélgettem vele, és
okos, művelt, intelligens, vég-
telenül kedves ember. Megér-
demli a segítségnyújtást, ed-
dig nagyon rájárt a rúd, szóval
itt lenne az ideje, hogy valami
jó is történjen vele” – véleke-
dett egy fiatal hölgy, míg más
azt mondta, „a világ kemény
és ezen az emberen egy mun-
kahely segítene, nem az, hogy
elvegetál adományokból. Csak
próbáljatok neki munkát aján-
lani!” „Ott rohadjon meg, ahol
van” – kontrázott egy jól fésült
fiatal, mire jött a reakció: „ő is
ember, ezt ne felejtsétek el.”
Bővelkedett tehát a karácso-
nyi történet dühös arroganciá -
ban és naiv kedvességben is,
amiből Zoli remélhetőleg csak
azt érezte az utcán, hogy ér-
deklődik a sorsa iránt néhány
ember, így valószínűleg a sze-
rencsésebb szerencsétlenek
közé tartozhatott egy időre.
Zolival találkoztam a múlt hé-
ten, ugyanabban a parkoló-
ban üldögélt, mint az ünne-
pek előtt. Egy szép nagy bő-
röndöt már kapott az utazás-
hoz, posztokat viszont már
nem látok róla, ahogy a többi
sorstársáról sem. Most épp
egy-két boltbezárás miatt zúg
az internet népe…

Zoljánszky Alexandra

Egy hónapnyi
figyelem

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Fagyban, hóban is az utcán éjsza-
káznak 80-90-en Győrben, a sátra-
kat, összetákolt bódékat, elha-
gyott épületeket választják in-
kább a hajléktalanszálló helyett. A
város nem hagyja őket sem telje-
sen magukra, a krízisidőszakban
minden nap visznek nekik a szoci-
ális munkások teát és élelmet.

A szokatlanul tavaszias hétvége előtt
csatlakozunk a „teajárathoz”. Rizses
zúza a menü, ebből visznek ki 70 ada-
got a szociális munkások. Háromdecis
kanalakkal mérik a fejadagot, minden-
kinek 35-40 dkg jut, mellé pedig forró
tea és néhány kedves szó, utóbbit a
legnehezebb beszerezni az utcán.

A Likócshoz közeli erdős részen kez-
dődik a vizit. Az otthontalanok minden
hétköznap számíthatnak a fiúkra, Lász-
ló már az út szélén várja a meleg élelmet
kutyájával. Nyújtja a flakont, megköszöni
a védőitalt, s a búcsú után eltűnik a fák
között. Sátorban él, ahogy a
többiek is a környéken, az el-
képzelhetetlenül hosszú
évek során kialakították a
túlélési stratégiáikat. 

Útközben Takács Szi-
lárd és Végh László, a Segí-
tőház Alapítvány munka-
társai elmondják, a város
mindkét intézménye, a likócsi hajlékta-
lanszálló és a Szarvas utcai krízisszálló
is telt házzal működik, több mint 260
embernek biztosítanak jelenleg fedelet.
A fagyban persze senkit nem küldenek
el, aki kopogtat náluk. 80-90-en éjsza-
káznak most a peremterületeken, kerti
bódékban, összetákolt kalyibákban, ro-

mos épületekben. Szerencsére többe-
ket sikerült bevinni a szállóra, már ez is
sikernek számít.

Az kevésbé, hogy egyre több fiatal
kerül az utcára, olyan cél nélküli srácok
például, akik gyermekotthonokból,
börtönökből jönnek, és nem tudnak
beilleszkedni a társadalomba. Többen
– fiatalok és idősek egyaránt – érkez-
nek az ország keleti feléből is a jobb
élet vágyával és nulla forinttal, de van-
nak, akiket becsapnak, s ez kirántja a
talpuk alól a talajt.

Az erdőben dudálva jelzik a szociális
munkások jöttünket. Sándor bújik ki a
bokrok mögött felépített sátorból, egy
pitbullal él ott. Nyolc éve ez a lakhelye, 15
éve került az utcára. A sátra „le van szige-
telve”, azt mondja, ez a –3 fok még sem-
mi, bírja ő a hideget, a szállóra biztos,
hogy nem megy be. Üvegek és alumíni-
um gyűjtéséből van némi jövedelme, ta-
vasztól ősz végéig pedig mezőgazdasági
munkákat is tud vállalni. „Hajnalban indu-
lok ilyenkor, és csak este érek haza,
egész nap a földeken dolgozom” – me-
séli. A közelben él Miki is, az autót az út

szélén hagyjuk, gyalog tudunk csak be-
menni a sátorhoz. „Ez az otthonom, a
szép hazám” – mutat körbe, s párja hoz-
záteszi, igazi csillagszálló ez. A sátrat rak-
lapokból tákolták és szőnyegekkel, ron-
gyokkal, nejlonnal borították be. Egy fek-
vőalkalmatosság jelenti a hálószobát, a
„konyhában” pedig egy kisasztal és két

szék fér el. A bodega nem összkomfor-
tos, mosakodni a „haveroknál, rokonok-
nál tudunk, vagy bemegyünk a Szarvas-
ba” – árulják el. A sátor előtt még áll a ka-
rácsonyfa, néhány szaloncukorpapír len-
gedezik rajta. „Mindig megadjuk a mód-
ját” – mondja a pár. Az ünnepi menü fe-
jenként egy-egy egész csirkecomb volt,
amit a szociális munkások hoztak. „Sze-
retnék változtatni, de nincs lehetőségem.
Csak lógok, mint gyümölcs a fán” – néz
ránk Miki, aki a reggeli kávé után minden-
nap elindul, hogy keresse a betevőt.

A szociális munkásokat mindenhol na-
gyon hálásan fogadják, szinte csak tőlük
kapnak egy-egy kedves szót, segítséget.
„Siker, ha mosolyt tudunk csalni az arcuk-
ra, ezzel lehet őket motiválni, máshogy
nem megy” – mondják, s közben egy tó
mellé érünk, ahol hárman élnek. Egy ala-
csony, kipirult arcú férfi jön elénk. Mióta
él itt? – kérdezem Tamástól (képünkön),
miközben tartja a flakont a teának. „Elájul,
ha megtudja” – válaszolja nevetve. 1991
óta. „Most nincsenek otthon – mutat a
szomszédba –, csak a kutyák, de nem kell
félni, nem harapnak. Nekem is van egy, a
Bógáncs, hosszú óval, igen, én kisku-
tyám, a szemem láttára dobták ki az utcá-
ra egy autóból. Képzelje el, mi lett volna
vele, ha nem találom meg. Megkötöttem,
nem kell félni, jöjjön csak be” – invitál az
elhagyott, néhány négyzetméteres épü-
letbe. „Nem szabad, kicsim” – szól a ku-
tyára, a puli ugyanis heves ugatással üd-
vözöl. Viszonylag meleg van, egy jóakaró-
jától kapott néhány mázsa fát, ami talán a
tél végéig kitart, megfagyni nem fog, az
ajtóként szolgáló takarón azonban hamar
kiszökik a meleg. Tamás ma otthon ma-
radt, mert tudta, hogy hozzák a meleg
ételt. Holnap viszont „tapossa a várost”,
szendvicset kap a szociális munkásoktól,
ami megvárja a szögre akasztva estig.

„Csak lógok, mint gyümölcs a fán”

Ez a —3 fok még semmi,
bírja ô a hideget...

Hajléktalansors a város peremén
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HIRDETÉS FÓKUSZBAN

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A napokban újabb felújított panelépületeket
adtak át Győrben. A társasházak energiataka-
rékos felújítása hamarosan egy tízmilliárd fo-
rintos keretösszegű pályázattal folytatódik.

Mintegy 280 lakás felújítása készült el a közelmúltban
Marcalváros II-n. Az átadáson Radnóti Ákos alpol-
gármester elmondta, a Kovács Margit utca 1–3. és
a Mécs László utca 10–18. számú épületek olyan
komplex fejlesztésen estek át, amelynek kereté-
ben megtörtént a nyílászárók cseréje, megvaló-
sult a homlokzati szigetelés és a fűtést is korsze-
rűsítették. Hozzátette, Győr élenjáró a panelfel-
újítások terén, és a jövőben is szeretne a lakos-
ság partnere lenni a pályázatok során, hiszen a
fejlesztés révén nem csak jelentős energia-
megtakarítás érhető el, de a lakókörnyezet is
esztétikusabbá válik, és nő a lakások értéke is. 

Rózsavölgyi László, a terület önkormány-
zati képviselője a lakók nevében mondott kö-
szönetet az összesen közel hatszázmillió forin-
tos beruházásért. Számos család életkörülmé-
nye vált jobbá a fejlesztéssel, hiszen a Kovács Mar-
git utcai épületben 110 lakás újult meg mintegy
246 millió forintból, a Mécs László úti épületben pe-

Panelprogram újratöltve
Folytatódik a társasházak energetikai korszerûsítése
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dig 170 lakás vált korszerűbbé közel 347 millió fo-
rintból. 

Simon Róbert Balázs, a terület országgyűlési kép-
viselője kiemelte, a győri lakosság közel egyharmada
él lakótelepen, ezért is fontos, hogy városunk 22 ezer
győri panellakásának közel hatvan százalékában való-
sult már meg az energetikai felújítás valamelyik eleme.
Ez a szám a lakók, az önkormányzat és az állam össze-
fogásának eredménye. Hozzátette, a beavatkozás ak-
kor a leghatékonyabb, ha a nyílás zárók cseréje, a külső
hőszigetelés és a fűtéskorszerűsítés is megtörténik,
ahogy ez a mostani beruházásnál is egyszerre valósult
meg. A komplex felújítással egy 63 négyzetméteres la-
kás esetében havi 5-8000 forintos megtakarítás is el-
érhető. A képviselő utalt arra, hogy az Otthon Melege
Program keretében hamarosan újabb pályázati lehe-
tőség nyílik meg, amely már nem csak a panelépüle-
teket, de az egyéb társasházakat is érinti, s a korábbi
elemek mellett a megújuló energiát is beemeli.

A március 9-én induló programmal kapcsolatban
lapunknak Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára kifejtette,
a kormányzat tízmilliárd forintos keretet biztosít a több
mint négy, de maximum 60 lakással rendelkező, 1946
és 2007 között épült, távfűtéssel, házközponti-fűtéssel,
illetve egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek tulajdo-
nosi közösségei számára. Hozzátette, a lakóközössé-
gek képviselőit hamarosan Borkai Zsolt polgármester-
rel közösen fogják tájékoztatni a pályázat részleteiről
és az azzal kapcsolatos lehetőségekről. Az államtitkár
azt is elmondta, hogy a korábban meghirdetett, Győr-
ben 1300 panellakást érintő felújítási program nagyon
jól halad, nagyjából 120 olyan lakás van hátra, ahol a
műszaki átadás még nem történt meg.
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TANKOLJANAK
NÁLUNK,
MINÔSÉGET,
KEDVEZÔ
ÁRON!

Non-stop benzinkút
a Gyôr Plazánál,
a McDonald’s mellett. 

Koszos, sólé marja autóját?
UGYANITT, 
MOSSA LE
a járgányát!

PB-PALACKOT
A LEGKEDVEZÔBB ÁRON

Akcióinkat keresse a facebookon

a facebook.com/cashkut
oldalunkon
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L! szerző: wurmbrandt andrás

fotó: marcali gábor

Mindig van lejjebb – ám ezt
eddig a benzinárak tekinte-
tében nem szoktuk meg. A
kérdés furcsamód most az:
meddig csökken, és hol
stagnál majd az üzemanya-
gok ára?

Míg tavaly szeptemberben még
420 forint körül mozgott a benzin
literenkénti átlagára, addig ma
327 forint körül van ez a szám.
Legutóbb 2010 novemberében
volt ilyen alacsony az üzemanyag
ára, azaz négy év alatt drágult
annyit, mint amennyit most né-
hány hónap alatt csökkent: csak-
nem 100 forintot. A fogyasztói ol-
dalról örömmel vett változások
mögötti világpiaci folyamatokkal
kapcsolatban dr. Tatay Tibor, a
Széchenyi István Egyetem Kautz
Gyula Gazdaságtudományi Kara
Gazdasági Elemzések Tanszéké-
nek egyetemi docense elmond-
ta, a kőolajpiacon túlkínálat van.
Az eddig olajimportőrként jelen
lévő USA a palaolaj miatt expor-
tőrré vált a piacon, s az arab ta-
vasz után Líbia is a vártnál gyor-

sabban tért vissza. Közben az
olyan nagy olajkitermelők, mint
Szaúd-Arábia, a csökkenő árak
ellenére sem fogták vissza a ter-
melést, csakúgy, ahogy Irak és
Irán sem. Mindezekkel szemben
a keresleti oldalt tekintve nem
prognosztizálható a világgazda-
ság gyors fellendülése – muta-
tott rá dr. Tatay Tibor, aki megje-
gyezte, a Brent kőolaj hordón-
kénti ára 100 dollárról 50 dollár
alá süllyedt. Ez az egyetemi do-
cens véleménye szerint a piaci
túlreagálásnak köszönhető, és az
új árcentrum majd valamikor fél,
egy éven belül 50-70 dollár/hor-
dó árra fog beállni. 

Persze a magyar üzemanyag -
árat a forint/euró/dollár árfolyam
alakulása is befolyásolja. Jelen-
leg – és várhatóan ez így is marad
a 2015-ös évben – a dollár erős
az euróval szemben. Ehhez töb-
bek között az európai térség gaz-
dasági gyengesége és az enyhe
defláció is hozzájárul, miközben a
növekedési kilátások nem túl biz-
tatóak. Szemben az Egyesült Ál-
lamokkal, ahol viszont már a nö-
vekedés jeleit láthatjuk. Magyar-
országra, periféria országként
Cseh- és Lengyelországhoz ha-

sonlóan kevés befektetés érkezik,
és gyengült a fizetőeszköz is.
Ezek miatt az olajárak zuhanása
nem jelentkezett oly mértékben,
mint ahogy jelentkezhetett volna,
és dr. Tatay Tibor szerint 310–
320 forint között meg is fog állni
az árcsökkenés, majd egy kicsit
emelkedni fog, mire beáll egy
stagnáló szintre. 

A gazdasági elemzések tan-
székének docense úgy véli, az
alacsony benzinár a téli hónapok-
ban nem hoz különösebb fo-
gyasztásnövekedést, és az egyes
termékek árában sem lesz rövid
távon érzékelhető, hogy olcsóbb
lett a szállítás. Hosszú távon
ugyanakkor azt prognosztizálja,
hogy a mezőgazdasági termékek
áraiban észrevehető lesz majd az
alacsonyabb üzemanyagár, ha
másként nem is, legalább úgy,
hogy kényszerítő nyomás hiányá-
ban, nem emelkednek majd.

Meddig csökken
a benzin ára?
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Pontosan egy héttel ezelőtt, hetila-
punk megjelenésének napján az
ónos eső tükörjeget hozott Győr-
be.  A Groupama Garancia Zrt. kár-
szakértőjét, Rácz Gábort arról kér-
deztük, fekete nap volt-e ez a biz-
tosítónak?

Határozott nemmel tudok válaszol-
ni – fogalmazott Rácz Gábor, aki el-
mondta, általában a tél első két-há-
rom napja a legkritikusabb, akkor tör-
ténik a legtöbb baleset, amikor leesik
az első hó és csúsznak az utak.

A kárszakértő szerint két-három
nap után az autósok felveszik a téli ve-
zetési stílust, óvatosabbak lesznek, ki-
sebb sebességgel közlekednek, szá-
molnak a hosszabb fékúttal.

Az idei tél kritikus napja december
22. volt, amikor az első hó leesett a
megyében. Bár hamar elolvadt, kará-
csony és szilveszter között jött az
utánpótlás, s az anyagi kárral járó bal-
esetek száma is nőtt.

Az utána következő hetekben, így
a múlt pénteken sem volt kiugróan
magas a balesetek száma, erre az idő-
szakra a gépkocsivezetők már átálltak

Télen 10-15 százalékkal több a baleset 

Nem hozott fekete pénteket
a biztosítónak az ónos esô

fejben a téli üzemmódra – fogalmaz
Rácz Gábor.

A közhiedelemmel ellentétben, a
tél nem tartozik a kiugróan magas bal-
eseti statisztikák közé. Átlagosan 10-
15 százalékkal történik több anyagi
kárral járó baleset, mint más évsza-
kokban.

A Groupama megyei ügyfelei közül
egy évben átlagosan 1000-1100-an
jelentenek be biztosítási eseményt.
Ebbe az egyszerű szélvédőrepedéstől
a totálkárig minden benne van.

A baleseteknek több mint a fele, 55
százaléka Győrben és környékén tör-
ténik. Döntően városhatáron belül.

Rácz Gábor tizenhar-
madik éve kárszakértő,
kérdésünkre, hogy mi
változott ebben a több
mint egy évtizedben,
óvatosabbak, körülte-
kintőbbek lettek-e a jár-
művezetők, határozott
nemmel felel. A figyel-
metlenség, a gyorshaj-

tás és számos más egyéb ok miatt a
kárral járó balesetek száma nagyjából
állandó.

Egy dologban érzem a pozitív vál-
tozást, a téli gumi használata általá-
nossá vált, szinte elenyésző azok szá-
ma, akik hóban is nyári gumikkal sze-
relt autóval indulnak útnak – mondja
a kárszakértő.

Végül arról kérdeztük Rácz Gábort,
volt-e az idei télen fekete napja a bizto-
sítónak. Volt, mégpedig az a decembe-
ri nap, amikor egy traktor vált totálká-
rossá, ez a biztosítónak több mint negy-
venmillió forintjába került. 

Az idei tél kritikus napja
december 22. volt
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INTERJÚ  A HÉT EMBERE

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Mérő László matematikus, publicista,
pszichológus, az ELTE gazdaságpszi-
chológiai szakcsoportjának egyetemi
tanára mindig is „jól beszélt matekul”,
mégis a pszichológia felé vette az
irányt. A matematika szak elvégzése
után először a Számítástecnikai és
Automatizálási Kutatóintézetbe került
a Mesterséges Intelligencia nevű cso-
porthoz, ahol gépeket tanítottak. Az
itt eltöltött tíz év során egyre inkább
kezdte érdekelni az emberi gondolko-
dás működése. A tudományos nyelv
az anyanyelve, mégis számos ismeret-
terjesztő könyve azok számára is él-
vezhető, akik nem elsősorban tudo-
mányosan közelítenének egy-egy kér-
déshez. Sokat foglalkozik a gondolko-
dás, a döntés kérdéskörével, az érzel-
mek és a csodák logikájával. A közel-
múltban a Széchenyi István Egyete-
men tartott előadást, ahol többek kö-
zött arról beszélt, a racionális gondol-
kodás erejének és korlátainak megis-
merése segít saját gondolkodásunk
mélyebb megértésében, valamint nyi-
tottabbá tesz a miénktől eltérő gon-
dolkodásmódok iránt. 

Az igazán sikeres vezetők
gyakran nem csak a racionali-
tásra támaszkodnak, hanem a

„Az evolúció csak
azért mûködik, mert
nincsenek költség-
hatékonysági
szempontjai”

Interjú Mérô László pszichológussal döntéseink és az evolúció kapcsolatáról

megérzéseikre is. Mi áll a jó dön-
tések hátterében?

Nincs általános recept, előfordul,
hogy csak logikusan végig kell gon-
dolni egy ügyet, de ez ritkábban mű-
ködik. Az sem mindegy, mennyire ta-
pasztalt, aki dönt. A gondolatainkat is
érzelmek közvetítik a tudatos feldolgo-
zás felé, jelezhetik, hogy jó irányban já-
runk-e, így meggyorsíthatják a gon-
dolkodást. Egy mérnök is a korábbi ta-

pasztalatokra támaszkodna, ha olyan
szerkentyűt próbálna tervezni, ami vi-
szonylag gyorsan tud dönteni, nem
gondolna át mindent ától cettig. Ezt a
természet érzelmi impulzusokkal ol-
dotta meg.

De ennek nem mindig va-
gyunk tudatában.

Soha nem vagyunk tudatában, az
evolúció kontármunkája miatt. Az evo-
lúció már csak ilyen, azt csinálja, ami-
ről az egyetemeken öt éven át szoktat-
ják le az embereket. Egy műegyetem
mindig arra tanít, hogy tervezz és ne

gányolj. Az evolúció viszont buherál,
fuserál, tákol, rúgja a labdát, amerre
áll, aztán ha nem jön ki jó belőle, a ter-
mészetes szelekciót alkalmazza. Tulaj-
donképpen az evolúció csak azért mű-
ködik, mert nincsenek költséghaté-
konysági szempontjai. Mindegy,
mennyi pusztul ki, az az érdekes,
mennyi él túl. Egy mérnöknek nem
mindegy, hány zsákutcát jár be. 

Azt mondja, a racionális gon-
dolkodásnak vannak
korlátai, amelyek
szükségessé teszik
az okosság más for-
máinak a fennmara-
dását is. Mit ért ez
alatt?

Pszichológiai kísérle-
tek kimutatták, van

olyan, hogy valaki egyértelműen oko-
san gondolkodik és dönt, míg közben
garantáltan nem racionális, például
azért, mert módosult tudatállapotban,
mondjuk, hipnózisban van.

Hogyan fejleszthetjük gondol-
kodásunkat?

Nagyon banális választ fogok ad-
ni: a tanulással, ugyanis ennek során
zsigeri reflexekké válnak dolgok, aka-
ratlanul is a helyes sínekre terelhet-
jük így a gondolkodásunkat. Nem
közvetlenül az érzelmeink fejleszté-
sén kell dolgozni.

Tehát az iskolában tanultakat,
ha közvetlenül nem is vesszük
hasznát, másként kamatoztat-
hatjuk az életünkben.

Az iskolában gondolkodásmódo-
kat, majdhogynem modelleket sajátít-
hatnak el a diákok. Minden szakmá-
nak megvannak a „szivatótárgyai”,
amiket nem fog használni. Például
egy orvostanhallgató megtanulja a
halántékcsont összes üregének és du-
dorának latin nevét, van belőle vagy
250. De nem ettől fog tudni gyógyíta-
ni, ezek még csak megbetegedni sem
tudnak. Ám, aki nem edzette így ma-
gát, a gyógyszerkönyvnek évi sok száz
oldalas változásait sem fogja tudni kö-
vetni. Nincs gyakorlatiasabb, mint a jó
elmélet, amit egy adott helyzetben
használni tud valaki.

Említette az érzelmek fejlesz-
tését, ez egyet jelent az érzelmi
intelligencia fejlesztésével?

Az érzelmi intelligencia divathívó-
szóvá vált, de valójában ez a normál in-
telligencia egy később felfedezett ré-
sze. Descartes felvetette, hogy az ér-
zelmek és a gondolkodás két külön
rendszer, ám az utóbbi 20-25 év kuta-
tásaiból kiderült, ebben nagyon dur-
ván tévedett, az érzelmek és a gondol-
kodás akarva akaratlanul is szorosan
össze vannak drótozva, így hozta a
már említett evolúció.

Nincs gyakorlatiasabb,
mint a jó elmélet
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A korábbi évekhez hasonlóan, a
győri Széchenyi István Egyetem
idén is részt vesz az Educatio Nem-
zetközi Oktatási Kiállításon. Az
Egyetem az Audi Hungaria Motor
Kft.-vel és a Mobilis Interaktív Kiál-
lítási Központtal közösen várja a di-
ákokat, szülőket és nagyszülőket,
valamint pedagógusokat és min-
den kedves érdeklődőt.

A háromnapos rendezvényen
mindent megtudhatnak az egye-
tem műszaki, gazdasági, jogi, vala-
mint egészségügyi és zeneművé-
szeti képzéseiről. Az érdeklődők ta-
lálkozhatnak a karok és az intézetek
hallgatóival és oktatóival, így első
kézből kaphatnak információt a kü-
lönböző szakokról, a tananyagokról
és a diploma megszerzése utáni le-
hetőségekről, elhelyezkedésről.

Az egyetem legnagyobb képzé-
si területén, a műszaki tudomá-
nyok területén tevékenykedő több
világhírű csapat is bemutatkozik a
kiállításon. A SZEnergy Team alter-
natív energiával hajtott elektromos
járműveket készít, melyek több
nemzetközi versenyen értek el do-

bogós helyezést. A SZEngine Mo-
torfejlesztő Csapata a Belső Égé-
sű Motorok Tanszékének segítsé-
gével fejleszt motorokat a minél
jobb teljesítmény elérése érdeké-
ben, valamint az Arrabona Racing
Team is jelen lesz. A kiállításon
nemcsak a csapatok tagjaival, ha-
nem az általuk készített járművek-
kel és motorokkal is megismer-
kedhetnek a látogatók. 

A Petz Lajos Egészségtudo-
mányi és Szociális Képzési Inté-
zet hallgatóinak és oktatóinak kö-
szönhetően, nemcsak a képzé-
sekről, hanem egészségi állapo-
tukról is bővebb információt kap-
hatnak mindazok, akik ellátogat-
nak a Széchenyi István Egyetem
standjához. Itt vércukorszint-,
vérnyomás- és egyéb egészség-

ügyi méréseket is végeznek. A
karok és intézetek mellett megis-
merkedhetnek az egyetemen
működő hallgatói szervezetekkel,
akik segíthetnek az egyetemi
évek aktív eltöltésében, a hallga-
tók tanulmányokon kívüli kompe-
tenciafejlesztésében.

Az Audi Motor Hungaria Kft.
idén is szeretettel vár minden ér-
deklődőt az egyetem standjánál,

ahol a rendezvényre lá-
togatók személyesen
kérdezhetnek az Audi
Hungaria Motor Kft.
munkatársaitól, vala-
mint a náluk gyakorla-
tot töltő hallgatóktól. 

A standnál lehető-
ség lesz kvízfeladatok kitöltésé-
re és más aktivitásokra, amiért
cserébe a Széchenyi István
Egyetem ajándékaival gazda-
godhat minden aktív és játékos
kedvű látogató.

A középiskolások és az érdek-
lődők tájékoztatása a TÁMOP-
4.1.1.F-13/1-2013-0001 projekt
keretében valósul meg.

A jármûiparhoz kapcsolódó szakok
népszerûsítése az Educatio-kiállításon

Elsô kézbôl kaphatnak
információt a
különbözô szakokról
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Január 12-én éjjel meghalt Pin-
giczer Csaba, a Győri Nemzeti
Színház színésze. Szívbetegsé-
ge miatt vonult kórházba, ahon-
nan sajnos már nem tért vissza. 

Pingiczer Csaba 1982. szeptember 8-
án született. A színpadra lépcsőről lép-
csőre lépett fel. Még ötéves sem volt,
amikor szülei elkezdtek a győri teátrum
színfalai mögött dolgozni. Így iskola
után nem hazament, inkább a színház-
ban élt a társulattal, és megnézett min-
den darabot. Tordy Géza jegyezte meg
édesanyjának, hogy ez a gyerek annyit
van a színházban, hogy mire felnő, vagy
megutálja, vagy élni sem tud majd nél-
küle. Hat éve stúdiózott, amikor meg-
kapta az első statisztaszerepeit. Korcs-
máros György, az akkori igazgató vette
fel a társulathoz, színésznek. Tíz év
után, egy 2012-es interjúnkban mesél-
te, ha megkérdezik, mi a foglalkozása,
zavarba jön, pedig büszke arra, hogy
színész lehet. Nem volt elégedett ma-
gával, azt hangsúlyozta, még sokat kell
tanulnia. Pedig az egyik legsikeresebb
szerep volt az övé, Sátánt alakította a
Portugálban. Jellemző volt rá, hogy

Pingiczer Csaba
az égi színpadon

nem akarta magának a figyelmet, pe-
dig ha Sátán megmozdította a mutató-
ujját, már mindenki nevetett.

A Hajmeresztő szereplőgárdájá-
nak egyik alapköve volt. A most futó
évadban szerepelt a Csinibabában, A
walesi lakomában, A windsori víg nők-
ben és a Júniusban. A decemberben
bemutatott 80 nap alatt a Föld körül
főszereplője lett volna, a premier előtt
három nappal derült ki, meg kell mű-
teni a szívét.

Nem csak a Győri Nemzeti Szín-
házban játszott, láthattuk a Hold Szín-
házban, a Maszek Színkörben és az
Import Impró előadásain is. Azt
mondta magáról, nem főhős típus.
Nem bánta, mert karakterszínészként
tágabb horizonton mozoghatott, és
ezt nagyon élvezte.

Halála előtt ezt írta a Faceboo-
kon: „Ne aggódjatok, mert akit eny-
nyien szeretnek, annak nagyon erős
szíve van.” 

HIRDETÉS  NEKROLÓG



szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Járai Mátéval, a Győri Nem-
zeti Színház Jászai Mari-dí-
jas színészével még az év
végén beszélgettünk a Fa-
padról, A revizorról, na és
Matildról, akit szeretne le-
cserélni.

„A 111-es kilométerkőnél
érkezett a hír az M1-es au-
tópályán, hogy megkap-
tam a Jászai Mari-díjat” –
emlékezett vissza Járai
Máté. Fontos időszak
volt a népszerű színész
életében a 2014-es ta-
vasz, A kripliben nyújtott
alakításának ugyanis
nem csak a rangos állami
elismerést, s a Thália Hu-
morfesztivál legjobb alakí-
tása díját köszönheti, ha-
nem a Fapadban va-
ló szereplést is.
A Magyar Tele-
vízión futó so-
rozat alkotói
körülbelül
150 színhá-
zi előadást
néztek vé-
gig, hogy
a szá-
muk-

ra legmegfelelőbb színészeket hív-
ják be a válogatóra. Mátét A kripli-
ben látták, így kapta meg Rakon -
czay Rajmund szerepét. Az ősz
óta futó álreality kapott hideget is,
meleget is, de Járai Máté minden
szempontból csak védeni tudja a
sorozatot. „Ma is igent mondanék
a Fapadra, elképesztően sokat ne-
vettem már a forgatókönyv olvasá-
sa közben is. Úgy gondoltam,
hogy a televíziózás történetének
legfantasztikusabb sorozata lesz,
ehhez képest sokan nem szeret-
ték. Ezt abszolút elfogadom, hi-
szen speciális a humora, a társa-

dalomkritikája, amire nem min-
denki vevő, sokan bántónak,
nyersnek, túljátszottnak vagy ép-
pen nem elég játszottnak érzik” –
mondta és hozzátette, haragszik
kissé azokra az álrealitykre, me-
lyekben civil emberek „játszanak”,
vagy adják saját magukat, mert
úgy érzi, amióta ezek futnak, több

néző elvárja a színészektől is, hogy
ne játsszanak, ami viszont egy szí-
nész halála. „Szerintem meg fogja
találni a közönségét a Fapad,
ahogy a Munkaügyek is nagy si-
ker lett a vetítés után az interneten,
egy komoly másodvirágzása lehet
a mi sorozatunknak is”. Még az is
lehetséges, hogy második évadot
is forgatnak, melyben ismét szíve-
sen elvállalná Máté a légikísérő
alakítását.

A Győri Nemzeti Színházban A
revizor című komédiában láthat-
juk új szerepben, február közepén
a művészt. „Az orosz klasszikust

Bagó Bertalan rendezi, nem dol-
goztam még vele, ezért nagyon iz-
gulok. Kell, hogy legyen valami kö-
zös kémia, út, gondolkodás a ren-
dező és színész között, hogy jó le-
hessen a darab, épp, mint a szere-
lemnél. Nem tipikusan járaimátés
szerep lesz ez sem. Ivan Alek-
szandrovics Hlesztakov, a volt pé-
tervári hivatalnok fontoskodó figu-
ráját játszom a darabban, akiről
azt hiszik, ő a revizor. Izgalmas
lesz, azt mondta valaki a színház-
ban, hogy ez a prózai konferan-
szié” – mesélte Máté.

A színész folyamatosan ingázik
Budapest és Győr között, illetve,
ha Szolnokon is játszik, még na-
gyobb utat kell megtennie, s elő-
fordul, hogy egy nap alatt. Mégis
sokáig várt a jogosítvány meg-

szerzésével, alig több mint egy
éve vezet. „Későn érő típus va-
gyok, vannak dolgok, amikre úgy
gondolok, ó, hát azt a felnőttek csi-
nálják, és a vezetés is pont ilyen.”
Függetlenné válásának utolsó
pontja volt, hogy lett saját autója,
amit nagyon megszeretett, s ne-
vet is adott neki. Matilddal felre-
gisztrált egy útitárs-kereső hon-
lapra is, így amikor nem a színész-
társaival autózik, idegenek jelent-
kezhetnek mellé. „Elképesztő
sztorijaim vannak oda-vissza,
több utasomból lett bérletes szín-
házi néző” – mesélte boldogan.
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Járai Máté, az útitárs-keresô

Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁS
MEGVALÓSÍTÁSA, (GYÔR, JÓKAI U. 12.)
KEOP-2012-5.6.0 PÁLYÁZAT KERETÉBEN”

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 182.255.348
forint Európai Uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0
„Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai”
elnevezésû pályázati konstrukció keretében.

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épüle-
tekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrá-
sokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energia-
biztonságát is megteremtjük. A projekt célja a Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Földmûvelési Igazgatóságának és az Igaz-
ságügyi Szolgálatnak helyet adó Gyôr, Jókai út 12. szám alatti iroda-
épület energetikai korszerûsítése. A projekt elsôsorban építészeti és
épületgépészeti munkákra terjed ki. Az épület 1967-ben épült, az az -
óta eltelt több mint 40 évben nagyobb volumenû energetikai fejlesz-
tés, felújítás nem történt. Négyszintes, vasbeton vázszerkezetes épü-
let, rendkívül kedvezôtlen hôtechnikai adottsággal rendelkezik. A be-
ruházás legfôbb célja az épület épületfizikai, épületenergetikai javítá-
sa és az energiatakarékos üzemvitel megteremtése, mely a nyílászá-
rók cseréjével, az épület külsô hôszigetelésével, a fûtési rendszer
korszerûsítésével, napelemes rendszer kiépítésével érhetô el. A pro-
jekt eredményeként összességében hatékonyabb energiafelhaszná-
lású, környezetbarát, modernebb épület áll majd a Kormányhivatal-
ban dolgozók, továbbá ügyfeleik rendelkezésére.

Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
H 9021 Gyôr, Árpád út 32. 
Tel.: +36 (96) 507-204 Fax: +36 (96) 507-225
E-mail: kormanyhivatal@gyorkozig.hu
Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
KEOP-5.6.0/12-2013-0006
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Egyedi, világszabadalommal védett technológián alapuló
orvosesztétikai arcplasztika.

Egyedülállóan ötvöz 5 különbözô eljárást:

• Infravörös lézer- 
• Magasfrekvenciás fókuszát ultrahang-,
• Korondumkristályos mikrodermabrázió-,
• Vákuumkezelés- és 
• Mélymasszázs technológiákat.

Ráncok, bôrhibák, öregségi foltok, nap által okozott foltok,
hyperpigmentáció, akne, aknés hegek, foltok, stria,
illetve különféle hegek eltüntetéséhez.

KEZELÉSEK MÁR 8.990 FT/ALKALOM ÁRTÓL

Mûtét nélküli orvosesztétikai 
ARCPLASZTIKA, ARCKEZELÉS GYÔRBEN,
a MediShape Esztétikai Szalonban!

Bôvebb információ, bejelentkezés: +36-70/944-6482
medishape@zsireltavolitasgyor.hu Cím: Gyôr, ETO Park Élménysziget

www.zsireltavolitasgyor.hu

www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás: Sátoros uszoda szombatonként
8 óra, 8.45, 9.30. Indul: jan. 17.

06-70/947-9409
Kovács Alíz

Úszásoktatás, kondicionáló úszás,
gyógyúszás, edzés óvodások, gyermekek,
diákok és felnőttek számára

Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–19 óráig
Indul: jan. 19.

Magyar Vilmos Uszoda
(GYÁÉV):
kedd, csütörtök:16–17 óráig
Indul: jan. 20.

Felnőtt oktatás, edzés:
Sátoros uszoda
hétfő, szerda, péntek:
19–20 óráig.
Indul: jan. 19.

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc

Jelentkezés,
érdeklődés:

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!

A

jelentk
ezés

folyam
atos
!!!

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök: 17–19 óráig
Indul: jan. 20.
hétfő-szerda-péntek
17.30–18.30 óráig
Indul: jan. 19.

szerző: földvári gabriella

A négy, a hat és a nyolc évfolyamos gim-
náziumokba jelentkező tanulóknak
szombaton kell megírniuk a központi
írásbeli felvételit magyarból és matema-
tikából. Győrben csaknem minden érett-
ségit adó intézmény megköveteli a köz-
ponti felvételit. 

Németh Tibor, a Kazinczy-gimnázi-
um igazgatója azt mondja, ma a közép-
iskolába csaknem nehezebb bejutni,
mint az egyetemre. Fontos a felvételiz-
tetés, hogy objektíven lehessen eldön-
teni, ki felel meg a gimnáziumi képzés-
nek. A gond azzal van, hogy egy gyerek-
nek egy adott időben kell jól szerepelni,
mert itt javításra nincs lehetőség. 

A felvételi nem könnyű, alkalman-
ként szokatlan feladatokat tartalmaz,
és nehezítő tényező, hogy a feladato-
kat 45 perc alatt kell megoldani.

A felvételi szombaton 10 órakor
kezdődik. Az első dolgozat a magyar.
Tíz feladatot kell megoldani, az utol-
só fogalmazás írása, erre minimum
5-10 percet szánjon a tanuló. Ne-
gyedóra szünetet követően, 11 órá-
tól kerül sor a matematika írásbelire,
amely leginkább a kompetenciamé-
résekhez hasonló feladatsorokat tar-

Felvételi 

talmaz, algebrai és mértani felada-
tokból áll. 

Németh Tibor szerint tisztességes,
célorientált felkészülés szükséges ah-
hoz, hogy a diák jó felvételit írjon. Meg
kell tanulni a feladattípusok megoldá-
si módszerét, amelyet a korábbi felvé-
telik alapján lehet begyakorolni. A ma-
gyar nyelvből és matematikából készí-
tett központi írásbeli vizsgatesztek el-
sősorban nem tantárgyi, lexikális tu-
dást mérnek, hanem azokat az esz-
köztudás körébe tartozó képessége-
ket és készségeket, amelyek a közép-
iskolában való eredményes továbbta-
nuláshoz szükségesek.

A dolgozatokat az az iskola javítja
ki, ahol a tanuló megírta azt. Legké-
sőbb február 5-ig kapnak értesítést
az írásbeli eredményéről a szülők.  

Aki szombaton valamilyen oknál
fogva nem tud részt venni az írásbeli
vizsgán, az jelezze az intézménynek, a
pótfelvételit január 22-én 14 órától
tartják.
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ARRABONA VETÉLKEDŐ

A héten indul az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Érdemes figyelni a Győr+ Televíziót is, hiszen
fontos részletek derülnek ki Győrről, amelyek segítenek a totók helyes megfejtésében!

1. Győrött 1455-ben Hunyadi János országos főkapitány
országgyűlést hívott össze. A növekvő török veszéllyel
szemben összefogást hirdetett meg. A cél elérését segítet-
te Kapisztrán János ferences szerzetes lelkesítő beszéde.
A török elleni harcban érdekelt külföldi uralkodók köve-
tei 100.000 fegyveres harcos kiállítását vállalták és telje-
sítették. Így Hunyadi János megerősített hadakkal indul-
hatott 1456-ban a nándorfehérvári ütközetbe, ahol július
22-én fényes diadalt aratott. III. Kallixtus pápa a győzel-
mi örömhír megérkezésének napját (augusztus 4.) főün-
neppé nyilvánította, és a déli harangszóhoz hálaadó
imádságot rendelt. Emléktábla jelzi az országgyűlés he-
lyét. Hol látható?

1. Frigyes-laktanya épületén
2. Székesegyház külső falán
X. Liszt Ferenc utca 13.

2. A 16. század elején, török támadásoktól félve, a közép-
kori győri vár megerősítését határozta el a bécsi udvar.
1529-ben a félig kész várat és a lakóházakat Lamberg Kris-
tóf várkapitány, kényszerhelyzetben, az előrenyomuló tö-
rök sereg előtt felgyújtotta, hadiszereivel és zsoldosaival
osztrák területre menekült. A város alá érkező törökök
meg sem álltak itt, meneteltek Bécs felé. Hogyan nevezték
el a romvárat.

1. Égett rom 
2. Janik Kala
X. Fekete vár

3. Kodzsa Szinán nagyvezír 1593-ban elfoglalta Veszp-
rémet, Palotát, ami már nagy veszélyt jelzett Bécsben és
egész Alsó-Ausztriában. Győr ostroma 1594. július 31-
én kezdődött meg. Az 5000–6000 fős helyőrség és pol-
gári lakosság a 100.000 török harcossal szemben nehéz
küzdelem előtt állt. Felmentő sereg nem érkezett. A har-
cosok között többségben voltak az idegen zsoldosok,
akiknek rábeszélésére Ferdinand Hardegg várkapitány
1594. szeptember 29-én, a szabad elvonulás fejében fel-
adta a várat. Hardegget és Perlin ezredest 1595. június
15-én, Bécsben fővesztésre ítélték és lefejezték őket.
Hány kapuja volt a győri várnak?

1. 7
2. 5 

X. 3

4. A győri várat a törökök rövid ideig birtokolták. A vissza-
vétel dicsősége Pálffy Miklós és Adolf von Schwarzenberg
vezette 5000 fős keresztény seregnek jutott. A küzdelem so-
rán török részről 1500, keresztény részről 600 harcos vesz-

A játékra 12-13 éves (6-7. osz-
tályos) diákok nevezhettek.
Ők játszanak „élesben”, de ér-
demes követni a játékot má-
soknak is, akik szeretnének
többet megtudni a városról. 

A 13+1 kérdéses totók min-
dig más-más témakörhöz kap-
csolódnak, a megfejtést pedig
a Győr+ Televízióban vetített
kisfilmek segítik. „Ám a nar-
rációs szövegek nem adnak
egy értelmű megoldást a fel-
adatokhoz. Így ki kell menni
a helyszínekre, utána kell
nézni a részleteknek. Né-
hány feladathoz könyvtári
kutatómunka is szükséges,
így ismerik meg a várost iga-
zán” – hangsúlyozza Varga
Zoltán ötletgazda, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési
Központ igazgatója.

Az egyes témákat neves szak-
emberek dolgozzák ki, az első
a város történetéről szól, ezt
Orbánné dr. Horváth Márta
helytörténész állította össze.
A második totó január végén
jelenik meg épített öröksé-
günk rejtelmeiről.

Első forduló: 13+1 TOTÓ
tette életét. A támadók fele akkor esett el, amikor Ali pasa
utasítására a védők felrobbantották a lőportornyot. A győriek
a hadvezéreknek már a 300 éves évfordulóra szerettek volna
szobrot állítani, de nem gyűlt össze elegendő pénz. 1998-ban
avatták fel a kettős szobrot. Ki az alkotó művész?

1. Szórády Zsigmond
2. Veres Gyula Alpár
X. Borsos Miklós

5. Amíg egy városban nem épült laktanya, a településen
átvonuló sereg katonáit, lovaikat a helybéli lakosok ott-
honába szállásolták el. A háziaknak volt a kötelességük
az étel, szállás biztosítása. Van egy ház a Belvárosban,
ahol a kapu fölött olvasható: „CURIA MOBILITARIS A.
D. 1565.” A ház gazdája Alsóky László volt, aki az 1560-
as évektől a vármegye alispánja volt. A szöveg kiváltságot
jelez, e nemesi ház gazdája mentesült az adó- és beszállá-
solási kötelezettség alól. Ez ritka kivétel volt, évszázado-
kon át megőrizték a feliratot. Azok a belvárosi győri pol-
gárok, akik nem részesültek ilyen kedvezményben, Újvá-
rosban béreltek istállót és betérő szállást a hívatlan ven-
dégek részére. Hol áll a feliratos ház?

1. Apáca utcában
2. Liszt Ferenc utcában
X. Rákóczi Ferenc utcában

6. A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben
használt és mai napig épségben megmaradt beavató ko-
ronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkí-
sérte a magyar történelmet a XII. századtól napjainkig. A
gyakori trónviszályok idején birtoklása nagy előnyt biz-
tosított a királyi hatalomért folytatott harcban. Abban a
városban őrizték, ahol az új királyt megkoronázták. Öt ko-
ronázó város volt. I. Szent Istvánt Esztergomban, Székes-
fehérváron 36 királyt szenteltek fel. Pozsonyban 9 ma-
gyar királyt koronáztak meg 1563–1830-ig, majd Buda
lett a koronázó város. (1625-ben a Pozsonyban pusztító
pestis miatt III. Ferdinánd királyt Sopronban koronáz-
ták.) A győri Püspökvárban is őrizték a Szent Koronát,
amiről emléktábla tudósít a Püspökvárban. Hány alka-
lommal őrizhették a városban a koronát?

1. Egyszer
2. Ötször
X. Háromszor

7. Mária Terézia királynő a győri jogakadémiát 1769-ben
alapította „óhajtván, hogy Magyarország dunántúli kerü-
letében se hiányozzanak azon eszközök, melyekkel ezen
igen nagy magyar vidéken a tudományosság, s a hazai jog-

ismeretek könnyen megszerezhetők legyenek.” A király
1785-ben Pécsre helyezte át a jogakadémiát. A győri városi
tanács, s a győri káptalan együttesen folyamodott az or-
szággyűlés közbenjárásáért, hogy visszahelyezzék a jogaka-
démiát a városba, ami 1793-ban valóra vált. 1850–1867-ig
nem volt oktatás az akadémián. 1868-ban új épületbe köl-
tözött (Liszt Ferenc utca 17.), és működött 1892-ig. 1995-
től a győri egyetemen folyik jogtudományi képzés. A győri
jogakadémiának sok híres tanítványa volt. A felsoroltak
közül ki nem tanult Győrben?

1. Batthyány Lajos
2. Kossuth Lajos
X. Deák Ferenc

8. A város első kórházáról (Szent Katalin) írásos emlékünk
a 16. századból való. A Szentháromság közkórház 1748-tól
működött. Az épület bővítésére ajánlotta fel dr. Mulartz Já-
nos Henrik a győri várerődítési orvos és neje, Neupauer Má-
ria Terézia minden vagyonukat.  Megépítését a doktor kez-
deményezte 1765–66-ban. Itt gyógyultak a betegek, amíg az
új kórház Nádorvárosban megépült, 1895-ig. Az épület ma
is áll. A jótevő házaspár hamvait a Zrínyi utcai kórház kert-
jében helyezték örök nyugalomra. Hol található a régi kór-
ház épülete?

1. Nádorváros
2. Sziget
X. Újváros

9. Győrött az 1890-es évektől 1910-es évekig nagyméretű ipa-
rosítás valósult meg, ebben jelentős szerepe volt a város pol-
gármesterének, Zechmeister Károlynak. Győr ipari nagyvá-
rossá alakult: megépült a Baross híd, a kórház, a laktanya, a
városháza és sok szép bérház és családi ház. Az új üzemek,
gyárak hosszú évtizedekig biztosították a munkahelyet a győ-
rieknek. A 21. századra jelentős gazdasági átalakulás ment
végbe. Egy gyár még ma is eredeti telephelyén működik, im-
már 131 éve. Válasszad ki, melyik gyárról van szó.

1. Győri Szeszgyár és Finomító
2. Magyar Waggon- és Gépgyár
X. Richard Finomposztógyár

10. A magyar állam 1913-ban megalapította a Magyar
Ágyúgyárat Győrött, a cseh Skoda és a német Krupp cég
támogatásával, Gyárvárosban. Az Osztrák–Magyar Monar-
chia legmodernebb üzeme volt. Megindult a tüzérségi lö-
vegek, lövedékek gyártása. Az itt elkészült hadiipari ter-
mékeket vízi úton akarták elszállítani. Ezért egy 2,3 km
hosszú, 8–11 méter mély csatorna építését kezdték meg.
Az Iparcsatorna csak 1924-re készült el, az Ágyúgyár 1919-

Iskola és csapat neve:

től már nem működött. Melyik folyó a forrása és torkolata
az Iparcsatornának?

1. Holt Marcal
2. Mosoni-Duna
X. Rába

11. A második világháború Győr városára és lakóira sok-sok
tragédiát, veszteséget hozott. Az 1944. április 12–13-ai győri
légitámadást az amerikai légierő 163 darab B–17 típusú
bombázója hajtotta végre. A menekülő német csapatok a vá-
ros hídjait felrobbantották az üldöző szovjet csapatok előtt.
Az 1933-ban épült Európa első 50 méter nyílás feletti acél-
hídja is áldozatul esett. Melyik ez a híd?

1. Baross híd
2. Kossuth-híd
X. Petőfi-híd

12. Győr egyik városrészét oklevél legkorábban 1216. évben
villa Urucang néven említette. A tatárjárás után, 1243-ban
„Salamon pannonhalmi főapát megvette az Apor nembeli-
ektől Urucang felét". A vételről szóló okiratot 1266-ban IV.
Béla király is megerősítette. A község a török időkben sokat
szenvedett a meg-megújuló támadásoktól. A 19–20. század-
ban gyors fejlődés és gyarapodás emlékeiről tudósítanak a
tanulmányok. Közigazgatási rendelettel több községet Győr
városhoz kapcsoltak, s ezzel a város megyei városi rangot
kapott. Melyik ez a városrész?

1. Bácsa
2. Győrszentiván
X. Pinnyéd

13. Győr az 1960-as évek végén már ipari nagyváros volt.
Az üzemekben sokan dolgoztak a városkörnyéki falvakból
is, akik a városban szerettek volna lakni. 1968–1977 között
nagyarányú lakásépítés kezdődött. Ebben jelentős szerepe
volt a győri házgyárnak. Az első lakótelep Adyváros nevet
kapta, ahol a lakóházak mellett megépültek a bölcsődék,
óvodák és iskolák is. 1975-re hány lakás épült itt?

1. 1500-nál több
2. 3500-nál több
X. 7000-nél több

13+1 Győr utcáit, tereit, parkjait sok-sok értékes művészi
alkotás díszíti, teszi szebbé. Ha azt a feladatot kapod,
hogy gondolatban indulj angyal-keresőbe a győri háztető-
kön, hol járnál sikerrel?

1. Baross úton
2. Bencés Gimnázium épületén
X. Püspökvár tetején

A kutatáshoz ajánlott könyvek:
• Győr: várostörténeti tanulmá-
nyok. Győr, 1971. Győri emlékhe-
lyek és köztéri alkotások. • Győr,
2006. Cziglényi László: Győr. Bu-
dapest, 1981. • Fátay Tamás:
Győr városépítés és városrende-
zés 1945–1986 között. Győr, 2011.

A játékosok a megfejtéseket ja-
nuár 27-ig adhatják le a győri
Látogatóközpontban (Baross út)
kihelyezett gyűjtőládába.
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

JANUÁR 17., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Az
ember bolygója  09:55 Kapásjel-
ző 10:25 Két duci hölgy 11:10
Aranymetszés 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 Szabadság
tér '89 12:55 Kívánságiroda 
14:35 Műkedvelő műkincsrablók 
16:05 Szeretettel Hollywoodból 
16:35 Ég, föld, férfi, nő  17:35
Gasztroangyal  18:30 Szerencse-
Szombat  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Játék határok nélkül
2014  21:45 A Keresztapa 2. 
01:10 A rettegés tornya  02:45
Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:45 Ízes
élet – Mautner Zsófival  10:05 Te-
leshop 11:05 Kalandor 11:30 a'la
CAR  12:00 Trendmánia  12:35
Havazin  13:10 Családom és
egyéb emberfajták  13:40 Csalá-
dom és egyéb emberfajták 
14:05 Dr. Csont  15:05 Dr. Csont
 16:05 Vegyünk új mamit! 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz Plusz  19:20 Superman visz-
szatér  22:20 Kígyók a fedélzeten
 00:25 Don Juan DeMarco 
02:20 Az éden titkai  03:10 Az
éden titkai 

04:20 A Macska  05:10 Babavilág
 05:35 Super Car  06:00 Egzoti-
kus Ázsia 06:25 Tv2 matiné 09:05
Egészség Klinika  09:35 Astro-Vi-
lág 10:40 Pán Péter  12:45 Villám
Spencer, a karibi őrangyal  13:50
Walker, a Texas-i kopó  14:45
Walker, a Texas-i kopó  15:55 Ik-
rek  18:00 Tények 19:00 Vissza a
jövőbe  21:25 Egyszerűen bonyo-
lult  23:45 Kőkemény igazság 
01:20 Sportos 01:30 Doktor D. 
02:15 Pan Am  03:00 A férjem vé-
delmében  03:45 22-es körzet –
A bűn utcái 

07:25 Élő egyház 07:55 Isten kezé-
ben – Katonapapok 08:25 Akadályta-
lanul 08:55 Nóvum  09:25 Univer-
zum 10:20 Csodabogár 10:50 Nász-
út féláron  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 Vers – Tóth Ár-
pád: Álarcosan 12:10 Nótacsokor
12:25 Herman Ottó, az utolsó ma-
gyar polihisztor 13:20 Nálatok, lak-
nak állatok? 13:55 Rejtelmes sziget
 15:25 Önök kérték! 16:25 Az örö-
kös  18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Újév-
köszöntő gálaműsor 19:35 Újévkö-
szöntő gálaműsor 20:30 Az élet sava-
borsa  21:20 A balek bosszúja 
22:55 Dunasport 23:10 MüpArt – A
népzene ünnepe a Művészetek Palo-
tájában 01:25 Vers – József Attila:
Szeretnének 01:27 Himnusz 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Épí-tech (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-
rek (ism.) 08:30 Épí-tech (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Épí-tech (ism.)
10:00 Képújság 18:00 Jövőkép
(ism.) 18:25 Győr+ Sport (ism.)
19:00 Győri7 19:50 Konkrét (ism.)
20:05 Győr+ Sport (ism.) 20:40
Konkrét (ism.) 20:55 Jövőkép
(ism.) 21:30 Konkrét (ism.) 21:40
Kamarai Magazin (ism.) 22:00 Győ-
ri7 22:50 Konkrét 23:05 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 18., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25
Esély 05:55 Magyar gazda 06:25 Eu-
rópai szemmel  06:55 Család-barát
Hétvége 09:00 Kérdések a Bibliában
09:20 Református magazin 09:45
Református ifjúsági műsor 09:50 Út-
mutató 10:20 Engedjétek hozzám
10:25 Katolikus krónika 11:00 Római
katolikus szentmise közvetítése Kő-
szegről 12:00 Déli harangszó 12:01
Hírek 12:10 Telesport 13:05 Öltések
közt az idő  14:35 Nagyratörők: Ho-
gyan változtatta meg Steve Jobs a vi-
lágot?  15:30 Angel  17:30 A
Moszkító-part  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Játék határok nélkül
2014  21:45 A Lényeg 22:20 Az
ajánlat  00:05 Mint hal a vízben 
01:30 A látogató  03:10 Műsorszü-
net 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –Bosz-
szú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:40
EgészségKalauz  10:05 Teleshop
11:00 A Muzsika TV bemutatja 
11:30 4ütem  12:00 XXI. század –
a legendák velünk élnek  12:35
Házon kívül  13:05 Tuti gimi 
14:05 Dr. Csont  15:15 Dr. Csont
 16:20 Rendőrakadémia 3. – In-
dul a kiképzés  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Nagyfiúk  20:40
Zöld darázs  23:10 Portré 
23:40 Jeges rettegés  01:35 Az
utolsó csók  03:15 Gálvölgyi-
show 

04:30 Sue Thomas – FBI  05:15
Hazugságok gyűrűjében  06:00
Egzotikus Ázsia 06:25 Tv2 matiné
08:40 Babavilág  09:05 Több
mint TestŐr  09:30 Astro-Világ
10:35 Stílusvadász  11:05 Stahl
konyhája  11:35 Monk – Flúgos
nyomozó  12:35 Villám Spencer,
a karibi őrangyal  13:35 Walker, a
Texas-i kopó  14:40 Walker, a Te-
xas-i kopó  15:40 Vissza a jövőbe
 18:00 Tények 19:00 Rising Star
 21:40 Lepattintva  23:50 Pro-
paganda  00:55 Komfortos
mennyország  03:00 Sportos
03:10 Kasszasiker  03:55 Békét-
len békítő 

06:05 Élő egyház 06:40 Új nemzedék
 07:05 Isten kezében 07:35 Világ-
nézet 08:05 Rome Reports – Vatikáni
híradó 08:30 Pannóniától a csillago-
kig – Magyar eredmények az űrkuta-
tásban 09:00 Univerzum 10:00 Kot-
róhajókkal a fekete gólyákért 10:30
Az óceán óriásai  11:00 Élő világ-
egyház 11:30 Önkéntesek 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:10 Nóta-
csokor 12:15 Ízőrzők: Komlóska
12:50 Pusztai királykisasszony 
14:15 Hazajáró 14:45 Szerelmes
földrajz 15:15 Hogy volt!? 16:15 Ne-
héz kesztyűk  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Öregberény  19:10 Önök kér-
ték! 20:05 A sziget  21:15 A Rózsa-
szín Párduc  23:10 Dunasport
23:30 Heti Hírmondó 00:00 A balek
bosszúja 

08:00 Jövőkép (ism.) 08:30 Győr+
Sport (ism.) 09:05 Konkrét (ism.)
09:15 Kamarai Magazin (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 09:50 Győr+
Sport (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Erzsébet út (ism.) 18:45 Made in
Hungary (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:50 Konkrét (ism.) 20:00 KultÓra
(ism.) 20:50 Made in Hungary
(ism.) 21:10 Konkrét (ism.) 21:30
Győri7 (ism.) 22:20 KultÓra (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 19., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 A Zagyva  13:05 Ro-
ma Magazin 13:35 Domovina 14:10
Magyarlakta – vidékek krónikája
15:05 Zorro  15:55 Charly, majom
a családban  16:45 Híradó+ 16:55
Lola  17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Kékfény  21:25 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyomok
 22:25 Az Este 23:00 Híradó 23:10
Sporthírek 23:15 Aranymetszés (kult.
mag.) 00:05 Lola  00:50 Család-ba-
rát 02:25 Sophie szerint a világ 
02:55 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 A vihar  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet – Mautner
Zsófival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Fó-
kusz Plusz  13:15 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival  13:35 Reflektor 
13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 Döglött akták  23:50
Piszkos csapat  00:50 Piszkos csa-
pat  01:45 Reflektor  01:55 Az
éden titkai  02:50 Gálvölgyi-show 

04:40 Bazi nagy görög élet  05:05
Csapdába csalva  05:25 Családi tit-
kok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop (reklámf.) 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi titkok  13:50
Magánnyomozók  14:50 Valentina
titka  15:50 Emlékezz, Reina 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Az el-
nök árnyékában  22:30 Bunyó 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 EzoTV.hu
02:50 Elit egység  03:40 Sue Tho-
mas – FBI 

06:30 Híradó 06:35 Rome Reports –
Vatikáni híradó 07:00 P'amende
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Isten kezében 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Virágzó Magyar-
ország 09:25 Elcserélt lányok 
10:10 Hagyaték 10:40 Hazajáró
11:10 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:15 Idő-
járás-jelentés 12:25 Kívánságkosár
14:25 Liszt Ferenc  14:50 Gyökerek
és ágak  16:00 Magyarok Dél-Ame-
rikában 16:30 Térkép 17:10 Elcserélt
lányok  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Hölgyek örö-
me  20:05 Don Matteo  21:00 Hí-
rek 21:05 Dunasport 21:15 A szovjet
levelezőpajtás  22:10 Kultikon 
22:30 A Rózsaszín Párduc 00:20 Vers 

08:00 KultÓra (ism.) 08:35 Konkrét
(ism.) 08:50 Erzsébet út (ism.)
09:40 Made in Hungary (ism.)
10:00 Képújság 18:35 Arrabona év-
századai 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Győr+
Sport 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Győr+
Sport (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Győr+ Sport (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 20., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Srpski Ekran 13:00 Un-
ser Bildschirm 13:30 A rejtélyes XX.
század  13:55 A világörökség kin-
csei 14:15 Gasztroangyal  15:10
Zorro  16:00 Charly, majom a csa-
ládban  16:45 Híradó+ 17:00 Lola
 17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Grand Hotel  21:20
Zűrös szívügyek  22:10 Az Este
22:45 Híradó 22:55 Sporthírek
23:05 A Drakula dilemma  00:00
Lola  00:45 Család-barát 02:20
Sophie szerint a világ  02:50 Műsor-
szünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet – Mautner
Zsófival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Ha-
vazin  13:15 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:35 Reflektor  13:55
Fókusz  14:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:20 A men-
talista  22:15 RTL Klub Híradó
22:45 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:20 A mentalista 
00:25 A mentalista  01:25 Reflektor
 01:35 EgészségKalauz  02:05 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 02:30 Az éden titkai

04:25 A Macska  05:05 Csapdába
csalva  05:25 Családi titkok 
06:20 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:50 Valentina titka 
15:50 Emlékezz, Reina  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Tor-túra 2. 
23:20 King&Maxwell  00:20 Tények
Este 01:05 Aktív  01:25 Sporto
01:35 EzoTV.hu 02:35 Zsaruvér 
03:25 A fény ösvényei 

06:30 Híradó 06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Nóvum 08:30 Hír-
adó 08:35 Térkép 09:05 Magyar el-
sők 09:20 Elcserélt lányok  10:05
Don Matteo  11:05 Hölgyek öröme
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:15 Időjárás-jelentés 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vers 14:35 Liszt Fe-
renc  15:05 Táncvarázs 16:00 Sze-
relmes földrajz 16:30 Térkép 17:10
Elcserélt lányok  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Rex
felügyelő  20:00 Don Matteo 
20:55 Hírek 21:00 Dunasport 21:10
Ginger és Fred  23:15 Kultikon 
23:35 A Blekinge utcai banda 
00:20 Elégia Huszárik Zoltánról
00:50 Vers 00:55 Himnusz 01:00 Hí-
rek 01:05 Hazajáró 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Győr+ Sport (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.) 10:00 Ké-
pújság 18:35 Arrabona évszázadai
(ism.) 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV



JANUÁR 21., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Kövek és
emberek 10:15 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika 13:00 Ecra-
nul nostru 13:30 Útravaló 13:45 Eu-
rópai szemmel  14:15 Grand Hotel
 15:05 Zorro  15:55 Charly, ma-
jom a családban  16:45 Híradó+
17:00 Lola  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthírek
20:20 Időjárás-jelentés 20:30 A Ma-
gyar Kultúra Napja 22:05 Szabadság
tér '89 22:50 Az Este 23:25 Híradó
23:35 Sporthírek 23:40 Summa
00:10 Zsidók és muszlimok – Távol
és mégis oly közel  01:10 Lola 
01:50 Család-barát 03:30 Kövek és
emberek 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth 05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet – Mautner
Zsófival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Port-
ré  13:15 Ízes élet – Mautner Zsófi-
val  13:35 Reflektor  13:55 Fókusz
 14:20 Éjjel-nappal Budapest
15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:20 Szulej-
mán  22:35 RTL Klub Híradó 23:05
Házon kívül 23:40 Lúzert vegyenek!
 01:40 Reflektor  01:55 Furcsa pá-
ros  02:40 Teresa  03:25 Gálvöl-
gyi-show 

05:05 Csapdába csalva  05:25
Családi titkok  06:20 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 06:25
Tények Reggel 06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája  09:35 Ba-
bapercek  09:40 TeleShop 10:45
Astro-Világ 11:55 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:50 Valentina titka 
15:50 Emlékezz, Reina  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban Rosszban  20:15 Hal a tortán
– Meglepetés  21:30 Pitch Black
– 22 évente sötétség  23:40 Ha-
waii Five-0  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:45 Sportos 01:55
EzoTV.hu 02:55 A pacák 

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Akadálytalanul 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Magyar elsők
09:25 Elcserélt lányok  10:10 Don
Matteo  11:05 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:15 Időjárás-jelentés 12:25 Kíván-
ságkosár 14:20 Vers 14:30 Liszt Fe-
renc  15:00 Erdélyi kalandozások
15:30 Táncok és templomok  16:30
Térkép 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Párizsi helyszínelők 
19:55 Don Matteo  20:55 Hírek
21:00 Dunasport 21:10 Fapad 
21:40 Reszkess Monaco!  23:10
Kultikon  23:30 Miloš Forman: Ami-
be nem halsz bele...  00:30 Az em-
ber lánya  01:15 Vers 01:20 Him-
nusz 01:25 Hírek 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Zo-
oo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zo-
oo+ (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Zo-
oo+ (ism.) 10:00 Képújság 18:35
Arrabona évszázadai (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 KultÓra 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 KultÓra (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 KultÓra (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 KultÓra (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 22, CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Kövek és
emberek 10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Rondó 13:25 Átjáró 13:55 Me-
se a somogyországi patakgörbítőkről
14:55 Zorro  15:40 Charly, majom
a családban  16:30 Híradó+ 16:45
Lola  17:30 Szerencse Híradó 
17:40 Híradó 17:50 Ridikül  18:40
Szívek doktora  19:30 Híradó este
20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-je-
lentés 20:30 A boldogság sosem jár
egyedül  22:20 Az Este 22:55 Hír-
adó 23:05 Sporthírek 23:10 Baran-
golások öt kontinensen  23:40 Tör-
ténetek a nagyvilágból  00:10 Lola
 00:55 Család-barát 02:35 Kövek
és emberek 03:00 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet – Mautner
Zsófival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45
EgészségKalauz  13:15 Ízes élet –
Mautner Zsófival  13:35 Reflektor 
13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-nappal
Budapest 15:45 A vihar  16:50 Dr.
Tóth  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:40 Barátok közt  21:20
CSI: Miami helyszínelők  22:15 RTL
Klub Híradó 22:50 CSI: A helyszíne-
lők  23:55 Odaát  00:55 Reflektor
 01:15 Titkok otthona  02:05 a'la
CAR  02:30 Teresa  03:20 Gálvöl-
gyi-show 

04:25 Sue Thomas – FBI  05:05
Csapdába csalva  05:25 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 11:55
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 12:00 Tények Délben 12:25 Ak-
tív  12:50 Családi Titkok  13:50
Magánnyomozók  14:50 Valentina
titka  15:50 Emlékezz, Reina 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Az in-
díték  22:30 NCIS  23:30 Élet-
fogytig zsaru  00:30 Tények Este
01:15 Aktív  01:35 Sportos 01:45
EzoTV.hu 02:45 Családi karácsony 

06:30 Híradó 06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Csodabogár
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:25 Elcserélt lányok
 10:10 Don Matteo  11:05 Párizsi
helyszínelők  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:35 Liszt Ferenc  15:00 A romá-
niai forradalom tanúi 15:30 Szép, sző-
ke szerelmünk, a Tisza 16:30 Térkép
17:10 Elcserélt lányok  18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Ró-
zsák harca  19:50 Don Matteo 
20:45 Hírek 20:55 Dunasport 21:00
Tamási Áron: Vitéz lélek  22:45 Kul-
tikon  23:05 MüpArt – Muzsikás és
vendégei 00:35 Vers 00:40 Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 KultÓra (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 KultÓra (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 KultÓra (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:35 Arrabona évszázadai
(ism.) 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül
 (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül
 (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

JANUÁR 23., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Kö-
vek és emberek 10:20 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó délben 12:25 Életkerék 13:00
Esély 13:40 Két duci hölgy 14:15
Az ember bolygója  15:05 Zorro
 15:55 Charly, majom a család-
ban  16:45 Híradó+ 16:55 Lola 
17:40 Híradó 17:50 Ridikül  18:40
Szívek doktora  19:30 Híradó es-
te 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Öltések közt az idő
 22:05 Az Este 22:40 Híradó
22:50 Sporthírek 22:55 A rocker
csajok  00:40 Lola  01:25 Csa-
lád-barát 03:05 Kövek és emberek
03:30 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet –Mautner
Zsófival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:45 Ka-
landor (2014) 13:15 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival  13:35 Reflektor 
13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:20 Száguldó erőd  23:15 RTL
Klub Híradó 23:50 Kemény motoro-
sok  00:55 Kemény motorosok 
01:55 Reflektor  02:10 Havazin
02:40 Kalandor 03:00 4ütem 
03:25 Gálvölgyi-show 

04:35 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:25 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:45
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:50 Valentina titka 
15:50 Emlékezz, Reina  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Wanted 
23:40 Grimm  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:45 Sportos 01:55
EzoTV.hu 02:55 Combat Hospital – A
Frontkórház  03:40 Sue Thomas –
FBI 

06:30 Híradó 06:35 Rondó 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Pannon
expressz 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Mesélő cégtáblák 09:35 Elcse-
rélt lányok  10:20 Don Matteo 
11:15 Rózsák harca  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjárás-
jelentés 12:25 Kívánságkosár 14:25
Vers 14:35 Liszt Ferenc  15:00 Épí-
tészet XXI. (2011) 15:30 Európa
egészsége  16:30 Térkép 17:10 El-
cserélt lányok  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Rocca pa-
rancsnok  20:05 Don Matteo 
21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15
Columbo: A szuperintelligens gyilkos
csődje  22:30 Kultikon  22:45
Meghallgatás – Ha nem volnának ze-
nészek..., Verseny 00:05 Vers 00:10
Himnusz  

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Üzleti negyed
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üzle-
ti negyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-
pújság 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04) NMH SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Emelt szintû érettségire felkészítés angol és német nyelvbôl
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

• Tavaszi nyelvtanfolyamok február 7-tôl több szinten 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német és angol kurzusok több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés, javítás.
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78
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Jegyek kaphatók a jegy.hu online hálózatán, a Győr+ Pavilonban,
valamint a Tourinform Látogatóközpontban.

Der ungarische Farb-Do-
kumentarfilm „WEG UN-
TER DEN STERNEN -
EL CAMINO” wird am 20.
Januar um 17 Uhr im Dr.
Kovács Pál Komitatsbibli-
othek und Gemeinschafts-
raum Klub gezeigt. Regie:
Birinyi József.

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

DOLHAI ATTILA tritt in
Begleitung des Győrer
Philharmonischen Or-
chesters am 23. Januar
um 19 Uhr im Richter-Sa-
al auf. Es dirigiert: Silló Ist-
ván. Mitwirkende: Fischl
Mónika (Gesang). Karten
sind an der Kasse des
Richter-Saales erhältlich.

TÁTRAI ESZTER SINGT am 16. Januar um 20 Uhr im Szín-
Hely – Kulturkeller (Keller des Komédiás Restaurants). Im
Verlauf des Abends ertönen Klassiker des Jazz und aus Mu-
sikals und bekannte Lieder von Barbra Streisand. 

Am 20. Januar um 18 Uhr wer-
den alle Interessierte zu dem mit
Versen, Livemusik, Bildern ge-
würzten Abend unter dem Mot-
to „UNENDLICHE MOMEN-
TE” im Klastrom Klub erwartet.
Bei der Veranstaltung wirken
mit: der Bildende Künstler Fedor
Guido, die Schauspielerin Sza-
bados Éva und die neue Musik -
gruppe Új Akropolisz.

In der Begegnung der 1. Bundesliga messen sich am 21. Januar um 19 Uhr
in der Audi Arena die Mannschaften des GYŐRI AUDI ETO KC und des
FTC Rail Cargo Hungaria. 

Zum Gedenkabend „DR. KOVÁCS PÁL, DER SCHRIFTS-
TELLER ALS ALLHEIT DER KULTUR” findet am 22. Ja-
nuar um 17 Uhr im Dr. Kovács Pál Komitatsbibliothek und Ge-
meinschaftsraum Klub statt. An dem zum Anlass des Tages
der Ungarischen Kultur veranstalteten Abend wirken mit: das
Ehepaar Baksa Péter und Baksa Péterné.

Alle, die am 17. Ja-
nuar um 18 Uhr die
Audi Arena besu-
chen, können an
der Begegnung
der Mannschaften
GYŐRI AUDI
ETO KC – Siófok
KC Galérius Fürdő
teilnehmen.
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Bővebb programajánlót a gyorplusz.hu oldalon olvashatnak. 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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

„BELÉPŐ" címmel a Magyar Fo-
tóművészek Világszövetségébe
felvett tagok kiállításának megnyi-
tójára várnak minden érdeklődőt
január 20-án 17 órakor a József
Attila Művelődési Házban.

OKULÁRÉ PROJEKT soron következő elő-
adása január 19-én 19 órakor kezdődik a Kozi
Drink Bárban. A következő téma: Egyén és tö-
meg. Az előadásra felkért két alkotó: Formanek
Csaba, Szalóczi Géza és a Grund Színház csapa-
ta, az egyén és a tömeg viszonyára reflektál.

TÖREDÉKEK cím-
mel Lakatos György
Pro Ubre-díjas terve-
zőgrafikus kiállítása
nyílik január 20-án 17
órakor a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem
Apáczai Csere János
Kar Cziráki Lajos-kiál-
lítóterében. A kiállí-
tást megnyitja: N. Mé-
száros Júlia művé-
szettörténész.

GYŐRI MŰHELY – 25 éve
újult meg a győri MŰHELY
folyóirat. Az elmúlt 25 év gon-
dolatait összefoglaló beszél-
getésre várják az érdeklődő-
ket január 21-én 17 órakor a
Zichy-palotában. A beszélge-
tést Pottyondy Nóra vezeti.
Gitáron játszik: Stummer
Márton.

SZABADESÉS című magyar film közönségta-
lálkozóval összekötött vetítésére várják az érdek-
lődőket január 24-én 18 órakor a Rómer Házban.
A Szabadesés katartikus, groteszk és végtelenül
humoros, de ugyanakkor elgondolkodtató filmél-
ményt nyújt. Vendég: Pálfi György filmrendező,
moderál: Villányi Dániel filmkritikus.

A R A N Y K A P U
címmel Törekyné
Nagy Zsuzsanna
zenepedagógus
ad műsort kisgyer-
mekes családok-
nak január 21-én
10 órakor a Dr. Ko-
vács Pál Megyei
Könyvtár és Közös-
ségi Tér klubjában.

ÚT A CSILLAGOK ALATT – El Camino címmel,
színes, magyar dokumentumfilmet vetítenek janu-
ár 20-án 17 órai kezdettel a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér klubjában. Rendező: Bi-
rinyi József. A két magyar zarándokútját, El Cami-
nóját, a legvénebb kontinensen átívelő történetét
mutatja be a film. 

MEGLÁTOGATOD A FÖLDET… címmel, bibliai beszélgetéseket hallgathatnak
meg az érdeklődők Martos Balázs atyával január 18-án 18 órakor a Klastrom Klubban.

DOLHAI ATTILA lép fel a Győri
Filharmonikus Zenekar kíséreté-
vel január 23-án 19 órakor a
Richter Teremben. Vezényel: Sil-
ló István. Közreműködik: Fischl
Mónika (ének). 

ZENEKUCKÓ címmel temati-
kus kézműves foglalkozásra vár-
ják az érdeklődőket január 18-
án 10 órakor a FILO-pontban. A
nap témája: Így ketyeg az óra… –
avagy a másodpercek, percek,
órák titkai. A rendezvény célja a
zenei képességek, mozgás, kép-
zelet, kifejezőkészség fejleszté-
se hangszerekkel, nép- és mű-
dalokkal.

SZARVAS JÓZSEF, a Nem-
zeti Színház Jászai Mari-díjas
színművésze lesz a vendége a
Szabadhegyi Találkozások című
programsorozatnak január 24-
én 18 órakor, a József Attila Mű-
velődési Házban.

MÁRIA FÖLDJÉN – A Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége január 21-én 17 órakor filmvetítésre várja az ér-
deklődőket a NYME Apáczai Csere János Kar Dr. Barsi
Ernő Termébe. A résztvevők a Mária földjén – mese vagy
valóság című spanyol dokumentum-játékfilmet láthat-
ják. A belépés díjtalan, adományt elfogadnak.

DR. KOVÁCS PÁL
az író a kultúra min-
denese címmel em-
lékestre várják az ér-
deklődőket január
22-én 17 órakor a
Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Kö-
zösségi Térbe. A Ma-
gyar Kultúra Napja
alkalmából rende-
zett esten közremű-
ködik: Baksa Péter
és felesége, Baksa
Péterné.

VÉGTELEN PILLANATOK címmel, versek-
kel, élőzenével, képekkel fűszerezett estre várják
az érdeklődőket január 20-án 18 órától a Klast-
rom Klubban. A rendezvényen közreműködik:
Fedor Guido képzőművész, Szabados Éva szí-
nész és az Új Akropolisz zenecsoportja.
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Közhelynek tűnik, de igaz a könyv alcíme: minden sike-
res férfi mögött egy nő áll. Egy nő, a maga szervezőkész-
ségével, otthon- és nyugalomteremtő buzgalmával,
szorgalmával. Egy nő, aki nélkül párja nem, vagy jóval

nehezebben válhatott volna sikeres,
ismert emberré. Egy nő, aki olykor
maga is ismert és népszerű, máskor
„csak” igyekszik levenni férje válláról a
hétköznapi gondokat. Ez az interjúkö-
tet népszerű emberek párkapcsolata-
it viszi az érdeklődő olvasóközönség
elé. 23 interjú olvasható benne, nagy
részük az ismert emberek feleségei-
vel készült, de egyik-másik beszélge-
tésben a férjek is megszólalnak.

Az interjúalanyok olyan családi fotókat bocsátottak ren-
delkezésünkre, melyek a házaspárok privát fényképei,
melyek tovább színesítik az olvasmányos, de komoly té-
mát feldolgozó könyvet. Ismert művészek, tévésztárok,
sportolók feleségei beszélnek párkapcsolatukról (s oly-
kor a férjek is beleszólnak), mintegy igazolva az alcím-
ben jelzett tanulságot. Az olvasó megismerkedhet töb-
bek között Aczél Endre, Besenyei Péter, Borkai Zsolt,
Gálvölgyi János, Hajós András feleségével, és a párok
magánéletével. Újhelyy Attila, Balázs István könyve a
K.u.K Kiadó gondozásában jelent meg 2004-ben.

szerző: dr. csák csaba szájsebész főorvos
fotó: illusztráció

Mai világunkban a sikeresség egyik alapfel-
tétele a jó megjelenés, annak pedig feltéte-
le a szép mosoly. A hagyományos fogpótlá-
sok nem minden esetben adnak kielégítő
eredményt sem esztétikai, sem funkcioná-
lis szempontból.

Milyen egy implantátum?
Ma az implantológia segítségével elkészített fog-

művek a természetes fogakhoz hasonló érzetet kel-
tenek, és úgy működnek, akár a saját fogak. Hozzá
nem értők meg sem tudják különböztetni a valódi
fogaktól. A jelenleg forgalomban lévő implantátu-
mok nagy tisztaságú titánból készülnek, mivel a ti-
tán a legalkalmasabb fém, amelyik „összenő” a
csonttal. A formát tekintve szinte egyeduralkodóvá
vált a henger alak, csavarmenettel.

A beültetés menete
Az első orvos–beteg találkozás

alkalmával a páciens elmondja a
panaszait, igényeit, majd az implan-
tológus elvégzi a szükséges vizsgá-
latokat. Az anamnézis felvételből,
röntgenvizsgálatból – szükség ese-
tén 3 dimenziós fogászati CT-felvé-
telt is készíthetünk –, valamint ha-
gyományos fogászati vizsgálatból
áll. Az elkészített panoráma-rönt-
genfelvételen látszik az alsó-felső állcsont az ösz-
szes fogakkal együtt. A műtét járóbeteg rendelésen
helyi, injekciós érzéstelenítésben történik. Az érzés-
telenítés úgy történik, mint egy foghúzás esetén,
majd az ínyt felmetsszük és a csontot megfúrjuk, ki-

alakítjuk az implantátum üregét, majd behelyezzük
az implantátumot. A műtét végén a sebet az imp-
lantátum felett összevarrjuk. Egy implantátum ese-
tén a beavatkozás optimális esetben 15-20 percig
tart. A betegek szerint általában másnap már fájda-
lomcsillapítóra sincs szükség. A varratokat egy hét
múlva kivesszük.

Csontpótlás
Régebben a leggyakoribb ellenjavallatot a csont-

hiány jelentette az implantológiában. Ma már olyan
technikák állnak rendelkezésünkre, hogy pl. rendelői
körülmények között ültethetünk át saját kis csontb-
lokkot az alsó állkapocsból a felső csonthiány hely-
ére, vagy akár az alacsonyan fekvő arcüreg alapját
konzervcsonttal kitöltve tesszük alkalmassá a kívánt
méretű implantátum befogadására.

A gyógyulási idôszak
Az alsó állkapocsnál átlag 3, a felső állkapocs-

nál, mivel az puhább szerkezetű, 4-6 hónapot vá-
runk, amíg az implantátum „összenő” a csonttal,

vagyis integrálódik. A páciens er-
re az időre sem marad fog nélkül,
mert vagy a régi kivehető pótlását
viselheti, vagy kap egy ideiglenes
műanyag koronát a frissen beül-
tetett implantátumra, ha kemény
a csontja és stabil az implantá-
tum. A gyógyulási időszak letelte
után röntgenvizsgálattal ellenőriz-
zük az implantátum beépülését,
majd egy kis beavatkozással fel-
keressük azt az íny alatt és bele-

csavarjuk a műcsonkot, ami már belelóg a száj-
üregbe, mint egy fog koronája, az tartja majd a fog-
pótlást. A megszokott módon lenyomatot veszünk,
ami alapján a fogtechnikai laboratórium elkészíti
a tervezett fogpótlást.

A hét orvosi témája:

A beültetéses
fogpótlás

Olvasni jó!

Egyedül nem megy
Férjek, feleségek, avagy minden
sikeres férfi mögött egy Nô áll

NINCS TÖBBÉ MOZGÓ PROTÉZIS!
PROTÉZISRÖGZÍTÉS FOGÁSZATI 

IMPLANTÁTUMOKKAL

ELÔNYEI:
Ragasztó nélkül helyben tartja a protézist • A szájpadlási rész hiánya
miatt nincs hányinger • Éjjel is viselhetô, nem kell pohárban tartani
• Tisztításkor egy mozdulattal kivehetô- visszatehetô

FIXPROTÉZIS

DENTART KLINIK FOGÁSZATI  
ÉS IMPLANTOLÓGIAI CENTRUM
9024 Gyôr, Eörsy Péter u. 19.
Tel:  06-96/527-672; 06-96/527-673; 06-96/414-488
Web: www.dentart-klinik.hu
E-mail: praxis@dentart-klinik.hu

IGÉNY SZERINT ALTATÁSBAN IS!

Alul 4- felül 6 implan-
tátumra rögzített por-
celán híd csontpótlás
nélkül

A LEGÚJABB ALL ON 4 TECHNIKA

Kérjen ingyenes részletes ismertetôt!

ÚJDONSÁG!
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A hét kérdése: a rosacea betegségrôl

Válaszol: Dr. Wentzely Edit bőrgyógyász főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: gy. p.

Mitől alakul ki a rosacea nevű betegség?
A rosacea pontos oka nem ismert. Az arcon találha-

tó erek beidegzési zavara vezet a tünetekhez, melyek-
nek kialakulásában öröklődő tényezők és környezeti fak-
torok is szerepet játszanak. Emésztőszervi betegségek-
hez, magas vérnyomáshoz, változókori hormonális vál-
tozásokhoz is társulhat. Egyes esetekben a faggyúmi-
rigykivezető-járatok körül atka jelenléte is kimutatható.

Esztétikai vagy más okokból is fontos a
kezelése?

A betegség nemcsak esztétikai problémát okoz.
A bőrtünetek kellemetlenek, égnek, súlyosabb, kife-

A pánikbetegség jól gyógyítható!
Pánikrohamot minden tizedik ember
átél élete során legalább egyszer, de
a pánikbetegség a lakosság 2-4 szá-
zalékát érinti, nőknél gyakoribb. 

Pánikroham
Fontos megkülönböztetni a pánikro-

hamot a pánikbetegségtől. A pánikro-
ham tulajdonképpen szorongásos rosz-
szullét, melynek legfőbb jellegzetessé-
ge, hogy hirtelen, váratlanul és látszólag
megmagyarázhatatlanul tör rá az em-
berre. Igen változatos testi tünetekkel
járhat, ezek: heves, illetve szapora szív-
verés, izzadás, remegés, légszomj, ful-
doklás, mellkasi fájdalom, hányinger,
hasfájás, szédülés, ájulásérzés, halálfé-
lelem, hidegrázás, hevülés, zsibbadás,

jezett gyulladással
járó esetekben fáj-
dalommal is járhatnak. A szem körüli bőrt érintő el-
változások a szem betegségét is okozhatják.

Milyen módon kezelhető ez a betegség?
Fontos a diéta. Kerülni kell a csípős, fűszeres étele-

ket, a forró italokat. Alkohol, kávé fogyasztása nem ta-
nácsos. Védeni kell az arcot a hidegtől, széltől, napfény-
től, szolárium és szauna használata nem ajánlott. Kez-
detben elegendők a gyógykozmetikumok.  A bőrradír
használata kerülendő. Arctisztításhoz alkoholos, szárító
készítményeket nem szabad használni. Gyulladásos tü-
netekre antibiotikumos, nyugtató-gyulladáscsökkentő
krémeket, géleket ajánl a bőrgyógyász, súlyos esetben
belső gyógyszeres kezelésre is szükség lehet. Külső
szteroidos készítményeket szigorúan tilos alkalmazni.
Az értágulatok lézeres kezeléssel megszüntethetők.

bizsergés. A szorongás és a tünetek in-
tenzitása nagyjából 10 perc alatt eléri a
maximumot, majd 20-30 perc alatt a ro-
ham fokozatosan magától megszűnik.

Pánikbetegség
Pánikbetegségről akkor beszélünk,

ha a pánikrohamok gyakran ismétlőd-
nek, egy hónap alatt legalább négy-
szer, és a beteg mindennapi életvite-
lében jelentős zavarokat okoznak. A
pánikbetegek első fokú rokonai között
a betegség megjelenési valószínűsé-
ge az átlagos négyszerese.

Tünetei
Kardiális vagy mellkasi pánik: szív-

táji szorítás, heves szívverés, mellkasi

fájdalom, fulladás. Hasi pánik: gyo-
morpanaszok, hasmenés, hányinger.
Neurológiai pánik: fejfájás, szédülés,
derealizációs – a realitás elvesztésé-
nek érzése – élmények. A pánikroham
– főként a kardiális típus – a beteg és
környezete számára igen ijesztő lehet,
mert összetéveszthetik a szívinfarktus
jeleivel. 

Kezelése
Azok veszélyeztetettebbek, akik

hajlamosak saját testi állapotaikat fél-
reértelmezni, vagy túlreagálni, „ka-
tasztrofizálni”. A pánikroham tünetei
ugyanis a mindennapi stresszhelyze-
tek természetes velejárói. A különb-
ség, hogy míg egy egészséges em-

ber a tüneteket az élethelyzetnek tud-
ja be, például egy vizsgahelyzetnek,
addig a pánikbeteg nem veszi figye-
lembe a kiváltó okokat. Sőt, a tünetek
jelentkezésekor azokra koncentrálva
felnagyítja a jelentőségüket, ami még
inkább erősíti a szorongást (pl. egyre
jobban zihál, amitől egyre erősödik a
légszomj, szédülés, és egyre jobban
kétségbeesik). Éppen ezért fontos,
hogy a betegek még a betegség sú-
lyosbodása előtt segítséget kérjenek,
hiszen jól gyógyítható. Ha a tünetek a
már hétköznapi teendőkben is akadá-
lyoznak, és jelentős szenvedést okoz-
nak, gyógyszeres (szorongásoldók,
nyugtatók) és pszichoterápiás beavat-
kozás szükséges.

Forduljunk-e csontkovácshoz?
Sokan felteszik a kérdést, biztonságos-e
csontkovácshoz fordulni derék- vagy hát-
fájással. A válasz: általában igen, ha kü-
lönben egészségesek vagyunk, továbbá
ha a csontkovács megfelelő tanulmányo-
kat folytatott, és
van engedélye.
Kutatások bizo-
nyítják, hogy az
izomzattal kap-
csolatos vagy is-
meretlen okból eredő derékfájás esetén a
csontkovács segíthet, krónikus betegség-
nél (pl. artritisz) viszont nem. Ha zsibba-
dást vagy érzéketlenséget érez, vagy ha
daganatos betegségben szenved, semmi-
képpen sem ajánlott a csontkovács, jobb,
ha szakorvoshoz fordulunk. 

Jógával a szívbetegség ellen
Jógával csökkenthető a szívbetegségek
kockázata egy holland kutatás szerint. A jó-
ga a testgyakorlás ősi módja, mely az erő, a
hajlékonyság és a légzés segítségével javít
a testi-lelki állapoton. Azokhoz képest, akik

semmilyen test-
mozgást nem vé-
geztek, a jógázás
jelentős előnyök-
kel járt: alacso-
nyabb volt az elhí-

zás, a magas vérnyomás és a magas kolesz-
terinszint kockázata. Amikor a tempós sé-
tához vagy a kocogáshoz hasonlították, a
jóga ezekkel megegyezően csökkentette a
szívbetegségek kockázati tényezőit.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika
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GASZTRO BÉREK, B   RECEPTEK

A Marcal étterem ajánlata a vidám napokra

Ha farsang, akkor fánk
Egy-házi-as vendéglő vagyunk – e ta-
láló szójátékkal fogad bennünket Egy-
házi László, a Marcal étterem tulajdo-
nosa-vezetője, aki 1988 óta Marcalvá-
ros gasztronómiai életének meghatá-
rozó szereplője. 

Igazi családi vállalkozásként mű-
ködnek, kezdetben ő maga vitte az üz-
letet, majd csatlakozott hozzá a fele-
sége, később pedig négy fia, Richárd,
Dávid, Gergely és Máté. A csapatot

Dávid felesége, Eszter, valamint Zse-
bedics Terézia teszi teljessé. 

Az elégedett vendég a legjobb
vendég, folyamatosan azon dolgo-
zunk, hogy családias légkört teremt-
sünk – fogalmazza meg az étterem fi-
lozófiáját Egyházi László, aki elmond-
ja, fő tevékenységük a déli menüs ét-
keztetés. Naponta 3-4 féle levesből
és 8-10 második fogásból választhat-
nak a vendégek. A tulajdonos büszke

arra is, hogy törzsvendégeik közül so-
kan náluk tartják a családi rendezvé-
nyeket, keresztelőket, esküvőket, bal-
lagásokat, banketteket. Népszerűek
a Marcal étterem magyar nóta és
más műsoros estjei, ezekre mindig
túljelentkezés van.

És akkor következzék a Marcal étte-
rem farsangi ételajánlata, amelyből ter-
mészetesen nem maradhat ki az elen-
gedhetetlen, szalagos farsangi fánk. 

Borkrémleves mascarponés
sült hóhabbal 

Az egészben félig főtt burgonyát meg-
töltjük reszelt sajttal és zöldfűszerekkel,
a tetejére pedig apróra kockázott húsos
szalonnát teszünk és a sütőben szépen
megpirítjuk. A szalonnából kiolvadó zsír
remek ízt ad a köretünknek.

Szalonnás burgonya

Részeges csirkecomb
Hozzávalók: 8 db csirkecomb, 8 szelet ba-
con, só, 5 dkg vaj, 3 dl száraz fehérbor, 1
dl brandy
Elkészítés: A csirkecombokat kicsit sóz-
zuk, és mindegyiket egy szelet baconbe
tekerjük. Egy tepsit vajjal megkenünk, rá-
helyezzük a combokat. A húsok alá öntjük
a bort. Alufóliával letakarva, 180 fokos sü-
tőbe tesszük. Kb. 1 óra elteltével levesz-
szük a fóliát, ráöntjük a brandyt és a húst
pirulásig sütjük (ez további 15-20 perc).

Hozzávalók: 4 dl száraz fehérbor, 4
dl édes fehérbor, 1,5 dl tejszín, 3 dl
tej, 4 tojás (sárgája), 7 dkg cukor, 3
dl víz, fél  citrom reszelt héja, 1 mok-
káskanál őrölt szegfűszeg. A hó-
habhoz: a megmaradt (4 tojás) fe-
hérje, 10 dkg  mascarpone, 6 dkg
porcukor
Elkészítés: A fehérbort a vízzel
együtt felforraljuk. A tojások sárgáját
a cukorral és a tejszínnel együtt ha-
bosra keverjük, majd hozzáadjuk az
időközben felforralt boros vizet. Hab-
verővel, folyamatos kevergetés mel-
lett, simára keverjük (itt már ne forral-
juk!). Hozzáadjuk a szegfűszeget és
a citrom reszelt héját is.
A hóhabhoz: a cukrot,  a mascar-
ponét és a  tojásfehérjét kemény
habbá verjük, majd lehűtjük,  utána
nyomózsákkal tepsibe formázzuk
és  sütőben aranybarnára sütjük.
A borkrémlevessel együtt tálaljuk.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 4 to-
jássárgája, 10 dkg   sütőmargarin, 10 dkg cu-
kor, 1 csomag vaníliás cukor, kb. 3 dl tej, 1
evőkanál rum, fél citrom reszelt héja
Elkészítés: Az élesztőt egy kevés cukorral és
kb. fél deci tejjel felfuttatom. A lisztet, a tojás-
sárgával, a vaníliás cukorral és a maradék cu-
korral összekeverem, majd a felfuttatott élesz-
tőt is hozzáöntöm. Annyi langyos tejjel, ameny-
nyit felvesz, összedagasztom. Amikor már
szép hólyagos, az olvasztott margarint is hoz-
záadom. Kevés liszttel meghintem, aztán me-
leg helyen (pl. radiátor) duplájára kelesztem.
Miután megkelt, lisztezett deszkára öntöm, és
sodrófával kb. hüvelykujjnyi vastagságúra
nyújtom. Fánkszaggatóval kiszaggatom, majd
a maradékot újra összegyúrom, és újra szag-
gatom, míg elfogy. Még negyedórát kelesz-
tem a nyers fánkokat. Addig egy lábasban ola-
jat hevítek, és amikor már serceg, a fánkokat
beleteszem és készre sütöm mindkét oldalát.
Porcukorral és lekvárral tálalom.

Egyszerû farsangi fánk

Egyházi Gergely séf
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják
szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô a Megérintô szavak címû könyvet nyerheti meg, és 2 személyes napi belépôt a 2015.  január 22—25. között
megrendezésre kerülô oberwarti építôipari kiállítás és vásárra (Baumesse Oberwart). A nyeremény a Gyôr+Pavilonban vehetô majd át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u.
32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Fejes Katalin.
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HIRDETÉS  FELHÍVÁS

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

01.16.—01.23.
DELIKÁT

155,- db

CBA UHT tej,
1,5%-os, 1 l

219,- db

Premiko
meggybefôtt

350 g, 625,71 Ft/kg

Pengôs tészta,
fodros nagykocka
400 g, 247,50 Ft/kg

99,- cs

Koronás cukor 
1 kg

169,- kg

799,- kg

Pecsenye libamáj fagy. 1 kg

Libacomb
fagy. 1 kg

1699 Ft/kg

Kartonos ár:

Soproni dob. sör 
6×0,5 l, 299,67 Ft/l

899,- 

Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése javaslattételi fel-
hívást tesz közzé „GYŐR MEGYEI JO-
GÚ VÁROS DÍSZPOLGÁRA" kitüntető
címek és „PRO URBE GYŐR" díjak
2015. évi adományozására. A díj ado-
mányozására javaslatot tehetnek töb-
bek között Győrben működő egyházi
szervezetek, társadalmi szervezetek a
legfőbb szerv döntése alapján, kama-
rák, gazdasági és szakmai érdekkép-
viseletek helyi szervei, valamint a győ-
ri önkormányzat fenntartásában vagy
működtetésében lévő intézmények. 

Díszpolgári cím adományozható
azon személynek vagy közösségnek,
aki vagy amely az életével, a munkás-
ságával vagy a teljesítményével Győr
városának olyan maradandó érdeme-
ket szerez, amely példaként állítható
az utókornak.

Pro Urbe Győr díj adományozható
azon személynek vagy közösségnek,
aki vagy amely a társadalmi, a gazda-
sági, a tudományos, a művészeti vagy
az irodalmi életben, a város múltjának
megőrzésében, az egészségügy, az
oktatás, a közművelődés vagy sport

KÖZLEMÉNY

• Győr, Rákóczi F. u. 12.: Lakóház, udvar, gazdasági épület. Hrsz.:
6696. Teleknagyság: 455 nm. Kikiáltási ár: 52.000.000 Ft.

• Győr, Teleki L. u. 40.: Kultúrház. Hrsz.: 6972. Teleknagyság:
1232 nm. Kikiáltási ár: 134.900.000 Ft.

• Révfülöp, Kacsajtosi u.: Hétvégi ház és gazdasági épület. Hrsz.:
2396. Teleknagyság: 8532 nm. Kikiáltási ár: 36.150.000 Ft.

• Győr, Ady E. u. 71. mögötti ép. telek: Hrsz.: 10343/3. Telek-
nagyság: 807 nm. Kikiáltási ár: 19.250.000 Ft + 27% ÁFA.

• Győr, Fehérvári úti (81-es főút) vasúti felüljáró melletti ép. telek

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. január 29-én licit útján értékesíti:

(kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezet): Hrsz.: 260/9. Te-
leknagyság: 2337 nm. Kikiáltási ár: 21.100.000 Ft + 27% ÁFA.

• Győr, Váci M. u. 134/A ép. telek: Hrsz.: 42635/7. Teleknagyság:
1734 nm. Kikiáltási ár: 5.150.000 Ft + 27% ÁFA.

• Külső Vasút sor, 2 db ép. telek: Hrsz.: 41657/8, 12: Teleknagy-
ság: 2027 nm és 1777 nm. Kikiáltási ár: 5.490.000 Ft + 27%
ÁFA és 4.820.000 Ft + 27% ÁFA.

• Győr, Baross G. u. 65. társasházi garázs: Hrsz.: 4075/A/13.
Alapterület: 16 nm. Kikiáltási ár: 1.490.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239) valamint
az interneten (www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐk meg.

Javaslattételi felhívás díszpolgári
és Pro Urbe Gyôr kitüntetô címekre

területén tartósan kiemelkedő mun-
kát végez. 

A kitüntetést a város lakossága ne-
vében a Közgyűlés adományozza a
fentiek szerint arra érdemes magyar
vagy külföldi állampolgárnak, illetve
közösségnek. A kitüntetés az arra mél-
tó személynek halála után is adomá-
nyozható. 

Beérkezési határidő: Az írásba fog-
lalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesterének címezve, sze-
mélyesen 2015. február 10-én 15.00
óráig lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Jogi és Önkormányzati Osz-
tályán, I. emelet 43. (9021 Győr, Város-
ház tér 1.), postai úton Győr Megyei
Jogú Város Polgármesterének címez-
ve (Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a
feladást követően legkésőbb 2015.
február 10. napján megérkezzen a
címzetthez.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaz-
nia kell: a jelölt személy vagy közösség
fontosabb adatait (név vagy megneve-
zés, születési vagy alapítási hely és
idő, lakcím vagy székhely, foglalkozás
vagy tevékenységi kör, telefonos elér-
hetőségek), életút, szakmai munkás-
ság, teljesítmények, tevékenységek is-
mertetését (iskolai végzettség, tudo-
mányos fokozat, publikációk, elisme-
rések, társadalmi szervezeti tagságok,
tisztségek, karitatív vagy mecénás
munka), valamint a kitüntetés részle-
tes indokolását.

Az előkészítés és döntés során
csak a kezdeményezésre megjelölt
határidőig érkezett és az ismertetett
feltételeknek megfelelő javaslatok ve-
hetők figyelembe. 

A javaslattétellel kapcsolatos rész-
letes információ kérhető: Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jogi és Önkormányzati Osztályán, az
500-101-es telefonszámon. A vonat-
kozó rendelet és javaslattételi felhívás,
valamint a javaslatok benyújtásához
használható nyomtatvány letölthető a
www.gyor.hu című honlapról.”

150 Ft/db

6 PACK
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APRÓ  HIRDETÉS

ÁLLÁS

Jogosítvánnyal rendelkező
gondozót keresünk OKJ-s végzettséggel. E-
mail: gyor@movebetakft.hu Tel.: 06-30/
327-6411.

Német nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: 
www.hatos.hu

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolat reményé-
ben keresem páromat, 40 év körüli hölgy
személyében. 06-20/500-4091

SZOLGÁLTATÁS
SEGÍTEK cigi, fogyókúra, testi, lelki mé-
regtelenítés, iskolai stressz, párkapcsolat ügyé-
ben. 06-70/295-0855

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
Bérletvásárlási akció 
20-50% engedménnyel.
Samodai Péter, +36-30/754-3112.
www.egeszsegovo.hu

Mindennemű kárpitozást válla-
lok ingyenes felméréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Győrben élő idősek otthoni ápolását,
gondozását vállalja nagy gyakorlattal rendelke-
ző, középkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367  

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes
körű elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén
is. 06-20/944-6667

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatos-
munkák, ajtó-, ablak- és zárja-
vítás, költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, lakás-
ából, ill. udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 06-30/217-
0848.

OKTATÁS
Pszichodráma csoport indul feb-
ruárban felnőttek részére. Érdeklődni:  on-
ismeretgyor@gmail.com , www.onisme-
retgyor.hu , tel.: +36-20/364-8501.

Külföldön munkát vállalóknak
gyors segítség! Nyelvtanfolyamok in-
dulnak február 10-én (40 óra) 8 alka-
lommal (kedd-csütörtök délelőtt) a TIT
Székházban, Győr, Szent István út 5.
Jelentkezés: 2015. február 5. 06-
70/321-3763. gyor@titpannon.t-on -
line.hu www.titpannon.hu

ZUMBA, KUBAI SALSA,
TÁRSASTÁNC, ARGENTiN
TANGÓ. 
TEL.: 06-70/590-7075
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.Hungary

EGYÉB
Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

Dióbél-felvásárlás! H-SZ-P: 9–13 órá-
ig. Győr, Nádor u. 21. Tel.: 06-20/979-5105.

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

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

INGATLAN

Budapest I., Tóth Árpád sétány., 47.00
nm-es, téglaépítésű lakás eladó. Földszinti. Ár:
49,9 millió Ft. +36-20/943-8353 www.ingat-
lan.com/21170701

Budapest III., Testvérhegyen, 2042 nm-
es telken 2 nagy ház és 2 kis ház, kert eladó,
tulajdonostól.  Irányár: 129 M Ft. +36-70/201-
1000 www.ingatlan.com/20464396

Nádorváros központi helyén,
38 nm-es, felújított, különálló lakás, irodának
vagy orvosi rendelőnek, azonnali költözéssel,
hosszú távra ki-adó. 06-20/373-1682

LAKÁSCSERE
Nádorvárosi 1 szobás, 30 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, teljesen felújított, járó-
lapos, klímás, szigetelt, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne nagyobb, 45–
60 nm-es, határozatlan, 2-3 szobás bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 436.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 30 nm-es, fűtés-kor-
szerűsített, szigetelt ház, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 2-3 szobás, hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Két kisebb egyszo-
bás lakást adnának egy nagyobbért. Szétköltö-
zőknek. (Hirdetés-szám: 437.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 30 nm-es, felújított,
új konyhabútoros, műanyag nyílászárós, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne 42–
55 nm-es, 2 szobás határozott-határozatlan
bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 438.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I-en 55 nm-es, összkom-
fortos, távfűtéses, részben felújított, csempés,
járólapos, határozatlan idejű szerződéses la-
kást cserélne 1+fél szobás, határozatlan idejű
szerződéssel rendelkező lakásra, Sziget és Új-
város kivételével. (Hirdetésszám: 288.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, felújított, nyugodt helyen lévő, hatá-
rozott idejű szerződéssel rendelkező lakást cserélne
45–55 nm-es bérleményre, Sziget, Újváros és Sza-
badhegy kivételével. (Hirdetésszám: 289.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 114 nm-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+2 szobás, belvárosi vagy gyárvárosi,
kizárólag földszinti, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra. (Hirdetésszám: 291.). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 41 nm-es, teljesen fel-
újított, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 45 nm-es, erkélyes lakásra,
liftes házban max. 3. emeletig. Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 292.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 46 nm-es, teljesen felújított,
virágoskerttel rendelkező házban lévő, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 2-
3 szobás, 50–60 nm-es, lehetőség szerint erkélyes,
tárolós, határozatlan bérleti szerződéses lakásra,
Újváros kivételével. (Hirdetésszám: 293.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es, távfűté-
ses, teljesen felújított, fűtéskorszerűsített, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 2 szoba-
hallos vagy l+2 fél szobás, nádorvárosi, adyvárosi,
szabadhegyi vagy marcalvárosi, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 294.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

Iskolák, Óvodák figyelem!

Idôpontfoglalás: vadaszmadarkft@freemail.hu

Januárban és februárban
kedvezményesen tartunk
bemutató órákat madarainkkal
az ország bármely pontján!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Napi menü
az Amstel Hattyú Fogadóban!
Bôséges választék, remek ízek.
Napi menüajánlatainkat
keresse a Facebookon
vagy honlapunkon.

A 2015 szeptemberében induló képzéseken állami ösztöndíjas
helyekre is lehet jelentkezni. Karunk és az Egyetem alapítványa
további széles körű ösztöndíj-lehetőségeket biztosít hallgatóinknak. 

Bővebb információ a felveteli.sze.hu és a dfk.sze.hu oldalakon.

A győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Kara felvételt hirdet
nappali és levelező munkarendben 

• jogász
• munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA
• igazságügyi igazgatási BA és
• jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés szakokon.

*Csak repülőjegy foglalása esetén nem érvényes

Keresse a

standját az Árkád Győrben,

az Esküvő Kiállításon
január 24–25-én! 

3%
közötti foglalás esetén*

extra kedvezmény
a hirdetés

felmutatójának
2015.01.24-02.01.

Árkád Győr
Tel.: 96/555-390
tuigyor@tui.hu

www.tui.hu

Engedélyszám: R01623/1998/1999
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A kihűléstől mentettek meg egy haj-
léktalant a Győr-Szol Zrt. Távhőszol-
gáltatási Igazgatóságának munka-
társai. A szakemberek a szokásos
ellenőrző tevékenységüket végez-
ték az egyik Eszperantó úti hőköz-
pontban, január 5-én késő délelőtt.
Ennek során szembesült Czirák Ta-
más művezető, Szabó Ferenc és
Polczer Norbert szerelő, hogy egy
hajléktalan fekszik mozdulatlanul a
használaton kívüli kerékpártároló-
ban. A dolgozók azonnal értesítet-
ték az ingatlan tulajdonosának kép-
viselőjét, akinek intézkedését köve-
tően mentők szállították kórházba a
megtalált személyt. Az orvosok tá-
jékoztatása szerint az illető erősen
kihűlt állapotban volt, ha a Győr-
Szol munkatársai néhány órával ké-
sőbb találnak rá vagy nem hívnak
segítséget azonnal, végzetes tragé-
dia is történhetett volna. Szerencsé-
re ezúttal ezt sikerült megakadályoz-
ni. A segítőkész dolgozók számára
jutalmat ajánlott fel a szolgáltató el-
nök-vezérigazgatója. 

szerző: nagy csaba

A Győr-Szol ismét programot indított a
közterületen eldobált hulladék össze-
szedésére. A havi rendszerességgel el-
végzett takarítás során jelentős mennyi-
ségű szemetet gyűjtenek össze.

A szolgáltató karácsony előtt és alatt,
valamint a két ünnep között nagy figyel-
met fordított a köztisztaság fenntartására.
A szilvesztert követően hamar megtör-
tént a Belváros takarítása, a napokban
már városrészről városrészre haladva, a
városi zöldterületen szedik a földre dobált
darabos szemetet a dolgozók. A tízfős bri-
gád Adyvárosban kezdte a munkát, itt
összesen háromszáz zsák szemét gyűlt
össze. A hulladék gyűjtése Marcalváros I-
en, Marcalváros II-n, majd Nádorváros-

Megmentett
hajléktalan

Szemétszedési programot indított a Gyôr-Szol

Az illegális lerakóhelyeket is
felderítik a városban

ban folytatódik. A további városrészeket
követően, a Győrbe bevezető utak – pl.:
81-es, 82-es, 83-as sz. főutak, Galántai
út – mentén is lesz szemétszedés. 

A területek bejárása során a dolgo-
zók nagy figyelmet fordítanak az illegális
módon, szabálytalanul kidobált szemét,
lom és karácsonyfák felderítésére. A
Győr-Szol Zrt. ezúton is kéri a lakossá-
got, hogy a karácsonyfákat mindenki a
kijelölt, január végéig üzemeltetett fe-
nyőgyűjtő helyek egyikén helyezze el. Ol-
vasóink figyelmébe ajánljuk a GYHG
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. üzemeltetésében lévő győri hulla-
dékudvarokat, ahol a jogosultság igazo-
lását követően, a szabályoknak megfe-
lelően, ingyenes a hulladék beszállítása.
(Fotónk Marcalváros I-en készült.)

A fenyőgyűjtő helyek listája a www.gyorszol.hu weboldalon olvasható.

KÖZSZOLGÁK  GYŐRSZOL
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ELEKTROMOS  GOKARTPÁLYA

E-Kart Ring, Gyôrújbarát, Fô út 178. Hívd a 06 70 633 59 69-es számot,
vagy írj az info@ekart.hu-ra és foglalj idôpontot!

A Gyôr Plusz médiások már kipróbálták.
Gyors és biztonságos.
Környezetbarát és füstmentes.

Magyarország elsô fedett
elektromos gokartpályája új
vonalvezetéssel, új élményekkel,
de a megszokott izgalommal,
gumicsikorgással, sebességgel
vár Gyôrújbaráton, a Fô út
178. szám alatt.

Gyerekek és felnôttek,
hölgyek és urak egyaránt
jöhetnek, baráti bulik, céges
rendezvények, szülinapi
gyerekzsúrok, osztály-
kirándulások ideális
hely színe.

A sikeres vizsga titka legalább olyan egyszerű, mint ameny-
nyire olcsó: egy pohár víz. Felmérések szerint harminc szá-
zalékkal jobban teljesítenek azok a gyerekek, akik a dolgo-
zatírás előtt megisznak egy pohár vizet. Ennek oka egyelő-
re nem teljesen világos a kutatók előtt, de vélhetően arról
van szó, hogy ezáltal az információ könnyebben áramlik az
agysejtek között, mert azok víztartalma elegendő lesz.

Brit kutatók 60, hét és kilenc év közötti diákot vontak be
vizsgálataikba. A gyerekek fele – harmincan – 2,5 dl vizet
ivott és 20 perccel később másik harminc társukkal együtt
dolgozatot írtak. Az egyik feladatsor a vizuális figyelmet és
a memóriát tette próbára, például meg kellett találniuk a
különbségeket két hasonlónak látszó rajzfilmfigura között.

Azok a gyerekek, akik a tesztek előtt vizet ittak, 34 szá-
zalékkal teljesítettek jobban, mint a többiek. A teszt lénye-
gesen nehezebb változatában is ügyesebbek voltak: 23 szá-
zalékkal írtak jobb tesztet társaiknál.

A Kelet-Londoni Egyetem munkatársa, dr. Caroline Ed-
monds azt mondta: mindebből az következik, hogy a víz na-
gyon jó hatással van a kognitív képességekre. A másik oka
a jobb teljesítménynek talán az lehet, hogy aki ivott a dol-
gozatírást megelőzően, annak nem vonta el a figyelmét az,
hogy megszomjazott.

Forrás: DAILY MAIL

Vizsga elôtt igyunk vizet! ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Győr-Szol Zrt. Beruházási és Kivitelezési Igazgatóság, Kivitelezési Üzletága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

LAKATOS
Feltétel: • B kategóriás jogosítvány • Szakmunkás végzettség
Előnyt jelent: • Szakmai gyakorlat

Szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: Győr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
osztály 9024 Győr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra,
kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „lakatos” jeligét. 

Jelentkezési határidő: 2015. február 10.

A Győr-Szol Zrt.  Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

FUTÉSSZERELO VAGY LAKATOS
Feltétel: • fűtésszerelő vagy lakatos szakmunkás-bizonyítvány Előnyt jelent: • nehéz -
gépkezelő alapvizsga • CASE 580 SK típusvizsga Bérezés: megegyezés szerint

Szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: Győr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály
9024 Győr, Orgona utca 10. A borítékra, kérjük, írja rá a „fűtésszerelő” vagy a
„távhőlakatos” jeligét.

Jelentkezési határidő: 2015. január 26.

´́´́
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SPORT  PORTRÉ

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Ha az utóbbi idők női evezős sike-
reire gondolunk a Győri Vízügy-
Spartacus Evezős Klubnál, min-
denképp meg kell említenünk
egy alig 22-éves  sportolónőt, Do-
hovics Virágot, aki sikert sikerre
halmoz hazánkban. Sőt nemzet-
közi szinten is oda kell figyelni az
evezős hölgyre, hiszen az elmúlt
évben az Egyetemi Európai Játé-
kokon könnyűsúlyú egypáreve-
zősként ezüstérmet szerzett az
egyetemisták legjobbjai között.

Mosonmagyaróváron kezdte el a
sportolást Dohovics Virág, igaz, elő-
ször még úszóként. Miután megszűnt
az úszó szakosztály, a kajakozás világa
csábította, aztán mégis az evezésnél
kötött ki. 

„Először még édesanyám sem tud-
ta, hogy evezni megyünk. Télen kezd-
tem, úgyhogy a benti edzések nem is
tűntek fel, ugyanolyanok voltak, mintha
kajakoznánk. Aztán kimentünk a vízre,
és megláttam ezeket a hosszú hajókat,
majdnem elsírtam magam. Ám akkor
már itt voltam egy ideje, megismerked-
tem a csapattal, így itt maradtam. Azó-
ta pedig megszerettem, és sohasem

szeretném abbahagyni.”

Virág 12 éve-
sen ült először hajóba, és rög-
tön a mélyvízbe dobták, hiszen a téli ala-
pozás után egyből versenyezett, szeren-
csére a siker sem maradt el. 

„Szerintem azért lehettem egy-
ből sikeres, mert az úszók nagyon fi-
atalon kezdik meg a terhelést, így
12 évesen nekem olyan fizikális elő-
nyöm volt a többiekhez képest,
hogy nyertünk mindent. Ezt csak az
úszásnak köszönhetem, hiszen ha
belegondolunk, Egerszegi Krisztina
14 évesen már olimpiai bajnok lett,
mert az úszás nagyon komoly ed-
zésmunkát igényel fiatalon. Az eve-
zés pedig ezzel szemben inkább a
felnőttek sportja.”

Amikor megláttam ezeket a hosszú hajókat,
majdnem elsírtam magam

Az evezős hölgy az utóbbi két év-
ben kicsit visszavett a versenyszerű
sportolásból, ám végül mégiscsak
visszatért szeretett sportágához. 

„Abba is akartam hagyni, és a tanu-
lásra koncentrálni, de aztán nem sike-
rült meglennem az evezés nélkül. Most
megint elkezdtem keményen dolgozni,
és a világbajnokság a cél, mert én még
felnőtt világversenyre nem jutottam ki.
Voltak egyetemi versenyeim nemzetkö-
zi szinten is, illetve Ifjúsági Európa-baj-
nokságon, ifi nemzetközi versenyeken
indultam, de most mindenképpen az a
cél, hogy felnőttként egy világbajnoksá-
gon szerepelhessek.” 

A sportoló hölgy az Egyetemi Euró-
pai Játékokon szerzett könnyű súlyú
egypárevezős ezüstjére a legbüsz-
kébb. Papp Oszkár, a Győri Vízügy-
Spartacus Evezős Klub klubigazgató-
ja a mai napig állítja, hogy ha Virág ki-
csit jobban hisz magában, akár az
aranyérem is meg lehetett volna. Le-
hetőség még mindig van, Virág
ugyanis most keményebben, jóval
többet edz, mint korábban.

„Eddig heti nyolcszor edzettem, most
ez felment heti 12-re is, illetve az edzés
minősége is más. Sokkal jobban odate-
szem magam, mint eddig. Edzőváltás is
volt Győrben, és Alföldi Zoltánnal készü-
lünk együtt, akivel teljes az összhang.”

Virág nemcsak
egyéniben, hanem csa-
patban is sokat versenyez.
Egy szintén győri lánnyal, Sa-
mu Lillával ült egy hajóba, és
vele is próbál sikeres lenni a
jövőben. 

„A világverseny július vé-
gén szokott lenni, egyelőre az
a célunk, hogy a tavaszi válo-
gatóversenyeken Magyaror-

szág élmezőnyébe bekerüljünk. Az
utóbbi országos bajnokságon páros-
ban nyertünk, és reméljük, hogy ezt si-
kerül tartani.”

A sportolónő egy-egy napja jól be
van táblázva. Ahogy fogalmazott, reg-
gel 6-tól este 8-ig be van osztva. 

„Nehezen lehet összeegyeztetni,
és nem mindig jut mindenre idő. A
családom elég keveset lát otthon, Mo-
sonmagyaróváron. Ráadásul nemrég
megkaptam a lehetőséget az egyesü-
lettől, hogy a kisgyerekekkel foglalkoz-
zam. 10-13 éves korú fiatalokkal dol-
gozhatok, és nagyon megtetszett ez
is. Pesten a testnevelési egyetemet is
elkezdtem, és a jövőben szeretnék ez-
zel foglalkozni. Szerencsémre a saját
edzőm, Alföldi Zoltán nagyon sokat
segít nekem abban is, hogyan kell a ki-
csikkel foglalkozni, hiszen még én is
csak tanulom.”

Virág a tömérdek feladat ellenére
végig lelkesen mesélt a mindennapjai-
ról. A kicsikkel való foglalkozás na-
gyon feldobta életét – állítja. Ráadásul
a páros, Samu Lillával is nagyon jól
alakul. Április közepén, május elején
kezdődnek a válogatóversenyek, ahol
igazán fontos, hogyan szerepelnek
majd. Addig viszont marad a kőke-
mény munka. 

„Ha az időjárás is engedi, akkor feb-
ruár végén itt Győrben lesz az ergomé-
teres országos bajnokság, és utána
éles váltással egyből vízre megyünk. Il-

letve, ha jó idő van, akkor télen is ki

szoktunk menni a vízre. Tavaly például
elég enyhe idő volt, nagyon sokszor le-
hetett evezni hétvégenként. Reméljük,
idén is így lesz. Szeretem a havat, de
meg vagyok nélküle.” 

A tél az erősítésről szól, nagyon so-
kat ergométereznek az evezősök, so-
kat úsznak, futnak ilyenkor. Kell is sok-
fajta edzésmunkát végezni, hogy min-
den izom fejlődhessen. Azt szokták
mondani, ugyanis hogy az evezés az
egész testet megmozgatja, ehhez pe-
dig kell a fizikum. 

„Magyarországon nehéz megélni
élsportolóként, bármilyen sportágról
beszélünk. A külföldiek 40 évesen si-
mán nyomják még, sőt 30 felett van-
nak az igazi nagymenők, akik tényleg
korszakalkotók. Egy darabig én is biz-
tos folytatom a versenysportot, még
az egyetem mellett tudom csinálni.
Aztán majd később meglátjuk, hogy
tudom összeegyeztetni a valódi fel-
nőtt élettel. Remélem, akkor is bele
fog férni, mozgásszinten vagy akár
egyesületi szinten is.” 

Új szenvedélye, az edzősködés na-
gyon feldobja a napjait. Örül, hogy a
tapasztalatait átadhatja a kicsiknek,
akik nagyon élvezik, hogy Virág „néni-
vel” dolgozhatnak. 

„Szerintem sokat számít a saját él-
mény, én mindig elmesélem nekik,
hogy amikor én annyi idős voltam,
hogyan csináltam. Látom rajtuk,
hogy ez tetszik nekik. Például, ami-
kor futamra szoktam menni, akkor el-
lentétes zoknit szoktam felvenni, te-
hát felcserélem a párokat. A kicsik
kérdezték, miért, én pedig azt vála-
szoltam, mert szerencsét hoz. Ez-

után majdnem mindegyik felemás
zokniba ment a futamra.

Ez kicsit segített

nekik, vagy az, hogy elmondtam, az
első komolyabb versenyemen na-
gyon-nagyon lemaradtam, utolsó
lettem. A kicsik között is van, akinek
még nem úgy megy. Meg kell értet-
ni velük, hogy mindenhez idő kell.
Van, aki 11 éves, fele akkora, mint
a többi, nyomja az edzéseket és őt
biztatni is nagyon jó érzés.”



ballisták legyenek. Ha nem használjuk
ki ezt a lehetőséget és nem adunk
ezeknek a fiataloknak esélyt, akkor fe-
lesleges lenne az akadémia. Én lehe-
tőséget fogok adni nekik. Nemrég
megadtam az esélyt Bénes Lászlónak.
Ott van mellette Németh Bence, aki
egy 16 éves belső védő, már kétszer-
háromszor megnéztem a bajnokság-
ban, vagy a csatár Szabó Levente, il-
letve Nagy Ádám. Nekem nem az szá-
mít, hogy 16 vagy 32 éves. Ha a 16

éves jobb, mint a másik, akkor ő fog
játszani. Biztos, hogy lehetőséget fo-
gok adni a fiataloknak.”

Ha az érkezők névsorát nézzük, ed-
dig két játékos szerződött Győrbe, ám
még várhatóak újabb játékosok is.
Dan Bucsa és Miroslav Stevanovic
már megérkeztek és az első edzésen
is túl vannak, új csapatukkal.

Nagyon boldog vagyok, hogy
Győrbe jöhettem – fogalmazott Dan
Bucsa. „Nagyon jó lehetőséget kínál-
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Kétszer is pályára lépett az elmúlt héten a CMB Cargo
UNI Győr női kosárlabdacsapata. Elsőként az idei év
első bajnokiján a mezőny második felébe tartozó
Szekszárdot fogadta, hazai pályán. Kiegyenlített játék-
kal kezdték a találkozót a csapatok. Aztán a negyed
közepén sikerült pár ponttal meglépnie a győrieknek.
Nemcsak az új igazolás, az MTK-ból érkező Vincze
Viktória szerzett kosarat régi-új csapatában, hanem
a sérüléséből visszatérő Laklóth Anna is eredményes
volt. Az első játékrész 28–23 hazai vezetéssel zárult.
A második etap hasonlóan folytatódott, dominált a
győri csapat és viszonylag magabiztosnak mondható
előnyt is dolgozott ki. 52–34-es hazai vezetéssel vo-
nultak öltözőbe a felek, két játékrész után. A fordulás
után összeszedte magát a Szekszárd, és némiképp
csökkentette a különbséget, ám az is igaz, hogy eze-
ket a pontokat inkább a zöld-fehérek hibái után sze-
rezték a vendégek. A sok hiba ellenére a negyed vé-
gére azonban még így is vezettek 13 ponttal Laklóthék.
Az előző játékrész szekszárdi fellendülése után, az
utolsóban aztán már Völgyi Péter lányairól szólt min-
den. Végül magabiztosan, 98–67-re húzta be idei el-
ső bajnokiját a CMB Cargo UNI Győr.

Sokat nem pihenhettek a győri hölgyek, hiszen
szombaton máris jött az újabb hazai mérkőzés, a
PEAC-Pécs ellen. Sikerül-e lépéselőnyben maradni?

A Győri ETO FC, új játékosokkal a sorai -
ban kezdte meg a felkészülést hétfő dél-
előtt a tavaszi szezonra. Jócskán átala-
kult a zöld-fehérek kerete az elmúlt idő-
szakban. Az már biztos, hogy Martínez
és Dudás a Haladásban folytatja. Varga
nagy valószínűséggel a fővárosba, a Fe-
rencvároshoz teszi át a székhelyét. Mel-
lettük többeknek lejárt a szerződése
vagy szabadon tárgyalhatnak más csa-
pattal. Sőt olyan játékosok is vannak,
akik a klub NB III-as gárdájánál készül-
nek jelenleg. A mester, Miriuta Vasile a
fiataloknak is nagy szerepet szán. 

Németországban is dolgoztam
négy évet fiatalokkal, szeretek velük
dolgozni – mondta az ETO vezetőed-
zője. „Lehetőséget kell nekik adni.
Azért van az akadémia itt, hogy jó fut-

Új játékosokkal kezdett az ETO

Bravúros kosárgyôzelmek hazai pályán
– ez volt a kérdése a szombat esti kosárrangadónak.
A tét nagy volt, hiszen a közvetlen rivális érkezett
Győrbe, egy győzelemmel pedig megerősíthették
volna második helyüket a tabellán Völgyi Péter tanít-
ványai. Ehhez képest kicsit kapkodva, sok hibával
kezdtek a győri lányok, percekig nem is tudtak kosa-
rat szerezni. A negyed közepére így hárompontos
előnye volt a PEAC-nak. A folytatásban is a pécsiek
voltak lépéselőnyben, így a játékrész végére 14–19-
re vezetett a vendéggárda. A második etapra aztán
összeszedték magukat a zöld-fehér lányok, előbb
19–19-nél kiegyenlítettek, majd nem sokkal később
a vezetést is átvették. Vajda, majd Radocaj kosará-
nak köszönhetően sikerült némileg meglépni a ven-
dégektől. A nagyszünetre 38–33-as hazai vezetéssel
vonultak a felek. A harmadik negyed ismét érthetet-
len kapkodással kezdődött. Mindkét együttes pon-
tatlanul, sok hibával játszott, így percekig kosár sem
esett. Aztán a vendégeknek sikerült egyenlíteniük,
ám a negyed közepére így is visszaszerezték a ve-
zetést a mieink. Sőt a folytatásban tovább növelték
fórjukat a győri hölgyek, 52–39. Téves bírói ítéletek
ide, téves bírói ítéletek oda, a játékrész végére már
héttel mentek a hazaiak. A záró szakaszban aztán
sikerült tartani a viszonylag megnyugtató előnyt, vé-
gül pedig 78–68-ra győzött a Győr.

tak nekem, amit örömmel elfogadtam.
Az edző személye is sokat számított,
illetve, hogy azok a célok, amiket kitű-
zött a csapat, azok számomra is nagy
kihívást jelentenek. Ráadásul Románi-
án és egy rövid németországi kitérőn
kívül nem játszottam máshol, így ez
most egy újdonság.”

Kilenc edzőmérkőzés vár a bajnoki
folytatásáig Miriuta mester fiaira, en-
nek egy része Győrben lesz, a többi
pedig a törökországi edzőtáborban.
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Bravúrgyőzelmet aratott a Széche-
nyi Egyetem Győri KC múlt pénte-
ken az egyetemi csarnokban. Mol-
nár István fiai az előző év bajnokát,
az aktuális listavezetőt múlták felül
hazai környezetben. 

Az első negyedben nagyon jól
és higgadtan játszott a győri
gárda, talán ennek is köszön-
hette azt, hogy folyamato-
san sikerült meglógnia a
vendégektől. Ráadásul a
bonyhádiak nagyon ha-
mar fault problémával
küzdöttek. Ezt az eta-
pot 24–16-ra nyerte a
hazai csapat. A második
játékrészben Gombáséknak
nagyjából sikerült tartani az előző
negyedben összegyűjtött előnyü-
ket, így tízpontos hazai vezetéssel
vonultak nagyszünetre az együt-
tesek. A harmadik etapban aztán
hullámvölgybe kerültek Molnár
István fiai. A vendégek ezt jól ki is
használták, és átvették a vezetést.
Ám a negyed végére, ha nehezen
is, de sikerült megfordítani az ál-
lást, ekkor 62–58-at mutatott az
eredményjelző. A záró szakasz-
ban aztán ismét Gombásék vet-
ték át a mérkőzés irányítását, és
folyamatosan lógtak meg a bony-
hádiaktól. Végül 85–75-re győ-
zött a Győr. 

Folytatás idegenben, január
17-én, azt MTK ellen. 

Portugáliában a válogatott
A magyar futsalválogatott hétfőn utazott el Por-
tugáliába, ahol már két mérkőzést is játszott a
felkészülés jegyében. Sito Rivera keretéből ez-
úttal sem hiányozhattak a Rába ETO FC játéko-
sai. Öten: Balázs Zoltán, Tóth Gyula, Lódi Tamás,
Harnisch Ákos és Dróth Zoltán vehetett részt a
válogatottal a két felkészülési találkozón. Mind-
két felkészülési mérkőzésen Portugália volt a
mieink ellenfele. A keddi összecsapás során a
házigazdákról szólt minden. Igaz, Harnisch ré-
vén még mi szereztünk vezetést a találkozó leg -
elején, ám azután hatot kaptunk vendéglátóink-
tól. A szerdai visszavágón aztán már egy fokkal
jobban koncentráltak Sito Rivera legényei. Igaz,
akkor is vereséget szenvedtek a portugáloktól,
ám sokkal szorosabb mérkőzésen. Ez a mérkő-
zés 3–1-es hazai sikerrel zárult. A válogatott
2015 márciusában játssza Európa-bajnoki se-
lejtezőit. A mieinknek nem lesz könnyű dolguk,
hiszen a világ egyik legjobbja, Spanyolország is
a csoportunkban van. Rajtuk kívül a macedó-
nok szerepelnek a négyesben, ők lesznek a mini
torna házigazdái. A negyedik ellenfél egyelőre
nem ismert, az előselejtező csoportok legjobb
másodikja kerül majd mellénk.

Először lépett bajnokin pályára a
Győri Audi ETO KC az új Audi Aré-
nában. Ambros Martín lányai az
MTK-t fogadták. Meglepetés nem
történt, simán érvényesült a papír-
forma. Csak az első néhány perc-
ben sikerült tartania magát a ven-
dég gárdának. Aztán beindult az
ETO-henger és fokozatosan lép-
tek meg a zöld-fehérek az MTK-tól.
A fővárosiak csak nagyon ritkán
tudták feltörni a győriek védelmét
és gólokat szerezni. A szünetre
már 20–7-re vezetett a bajnoki

Nem volt
meglepetés

címvédő. A fordulás után ott foly-
tatták a győri hölgyek, ahol abba-
hagyták. Folyamatosan nőtt a ha-
zai fór. A félidő derekán kissé ki is
engedhettek Kovacsicsék, ám ezt
is csak annyira tudta kihasználni a
budapesti csapat, hogy némileg
csökkentse a különbséget. Az 51.
percben még a zöld-fehérek új iga-
zolása, a szélső Jana Knedlikova is
betalált. A meccs végére aztán
végképp elfáradtak a fővárosiak,
így fölényes, 38–17-es sikert ara-
tott a Győri Audi ETO KC. 

Bravúros siker a kosarasoknál

Nagyjából a bajnoki szezon felénél já-
runk. Elégedett a csapat eddigi teljesít-
ményével?

„Úgy gondolom, hogy azért ez jobb is lehet-
ne. Valóban idegenben voltunk nagyon sokat,
volt pár olyan mérkőzésünk, amit néhány pont-
tal veszítettünk el. Én úgy gondolom, hogy itt a
hazai pályán történő tavaszi szezon, az fog ab-
ban nekünk segíteni, hogy elérjük a céljainkat.”

Sajnos a sérüléseket a győri csapat
játékosai sem tudták elkerülni. Mennyi-
re befolyásolta ez az eredményeket?

„Apróbb sérüléseink voltak. Aztán Péterfai
Richárd térde megsérült. Még mindig nem tud-
juk, hogy mennyire komoly a sérülése. Jövő hé-
ten elkezdi a rehabilitációt. Ő nagyon-nagyon
hiányzik a csapatból, remélem, hogy minél
előbb vissza fog térni.”

Év elején hároméves tervekről beszél-
tek, arról, hogy a bajnokság adott szaka-
szában hol kellene tartania az együttes-
nek. Tart most ott, ahol kellene? 

„Azért nehéz ezt megfogalmazni félévkor,
mert tényleg nem játszottunk hazai pályán. Ám
azt gondolom, reálisan ott tartunk, ahol tarta-
nunk kell, viszont nagyon kevesen múlt az,
hogy most nem lenne meglepetés.”

Hoffmann Gergely,
a Széchenyi Egyetem
Gyôri KC elnöke

Hazai pályán majd megmutatjuk,
mit is tudunk valójában
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Vasárnap, 89 éves korában elhunyt
Buzánszky Jenő, az aranycsapat utol-
só, még élő tagja. A legendás labda-
rúgó játszott az 1952-ben, Helsinki-
ben olimpiai bajnok együttesben, pá-
lyára lépett az évszázad mérkőzésén,
1953-ban, Londonban, és mind az öt
mérkőzésen szerephez jutott az 1954-es
svájci világbajnokságon, melyen ezüst -
érmet szerzett a magyar válogatott.
2011 óta volt a Nemzet Sportolója, ta-
valy novemberben pedig beválasztot-
ták a Halhatatlan Magyar Sportolók
Egyesületébe. Buzánszky Jenő emlé-
két örökre megőrizzük.

A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron Megyei
Szövetsége tájékoztatja a hor-
gászokat, hogy a 2014-es évre
megváltott állami horgászjegy-
hez tartozó fogási napló leadá-
si határideje 2015. február 28.
Fontos tudni, hogy leadás előtt
a horgásznak a fogási naplóba
beírt fogási eredményeket víz-
területenként kell összesíteni a
napló végén található összesí-
tő táblázatban. Az összesítés
nem csak a fogott mennyiség-
re, hanem a horgászattal eltöl-

tött napok számára is vonatko-
zik. A jogszabály szerint, aki
nem határidőre adja le a nap-
lót, vagy nem összesíti az emlí-
tett adatokat, az a horgász
2015. évre kettőezer forint he-
lyett négyezer forintért kaphat
csak állami horgászjegyet. A
jogszabályt a megyei horgász

Decemberben rendezték meg a Veterán
Egyéni Vívó Magyar Bajnokságot, ahol a
győri Szabadidő Vívó Egyesület versenyzői
szép sikereket értek el. Hoffmann Ibolya pár-
bajtőrben, dr. Környei Tamás kardban, Róth-
né Versegi Mária pedig tőr fegyvernemben
ért el első helyezést. 

Elment
az aranycsapat
utolsó tagja is 
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Információk horgászoknak
szövetségnek és a hozzá tarto-
zó horgászegyesületeknek
egyaránt be kell tartani. A fogá-
si naplót annál a horgászegye-
sületnél kell leadni, ahol a hor-
gász az állami jegyét kiváltotta.

Tájékoztatjuk az érdeklődő-
ket, hogy az előző évi gyakorlat-
tal megegyező módon a megyé-
ben a horgászvizsgáztatást
2015-ben szövetségünk tovább-
ra is végzi Győrben, Mosonma-
gyaróváron és Sopronban.

Várhatóan idén az első hor-
gászvizsga Győrben 2015. feb-

ruár 2-án, hét-
főn a Szövetség
Bajcsy-Zs. úti
irodájában lesz.
A vizsgaidőpon-
tok a jelentkezé-
si lapon kerül-
nek feltüntetés-

re, melyet a szövetség honlap-
járól és facebook oldaláról lehet
január második felétől letölteni.
A horgászvizsga díja 3500 Ft.
Újdonság az idei évtől, hogy
azok a gyermekek, akik 2015.
évben még nem töltik be a 15.
életévüket, 1000 Ft-ért tehet-
nek horgászvizsgát.

Fogási napló
leadási határideje
2015. február 28. 

Vívóérmek



KOS 
Minden fontos ügyet intézzenek el a héten, ne
várjanak kedvezőbb alkalomra, hangulatra, idő-
pontra. Vegyenek erőt magukon, ha esetleg semmi kedvük
nem lenne most az ilyenekhez. Párjuk is tud jó tanáccsal
szolgálni, ne idegeskedjenek feleslegesen. 

BIKA 
A héten rendezzék magánéletüket, párjuk elég
ideges hangulatban lehet. Beszéljenek meg min-
dent, zárják le a régi eseményeket és keressenek most új cé-
lokat, ami mindkettejüket inspirálja. Pénzügyeikben kerül-
jék a becsapással járó helyzeteket,. 

IKREK 
Őrizzék most meg nyugalmukat, ne bocsátkozza-
nak bele felesleges vitákba, illetve olyan dolgok-
ba, ami nem is érinti az Önök életét. Vigyázzanak még a ta-
nácsadással is, nehogy Önöket hozzák ki a bajok okozójának.
Erre most igazán nincs szükségük.  

RÁK 
Nem éppen a legjobb hangulatban találja Önöket
ez a hét, minden le nem rendezett érzés, lezáratlan
ügy felbugyog most lelkük mélyéről. Ideje elengedni ezeket, ne
engedjék, hogy a lelküket továbbra is mérgezzék ezek az energi-
ák. Vigyázzanak, a stressz az egészségük rovására mehet. 

OROSZLÁN 
Ideje felébredni téli álmukból, ez a tettek, a cselek-
vés ideje végre. Ne halogassanak semmit sem, in-
kább tegyenek önmagukért. Találjanak ki egy kreatív tervet és
csak ezzel foglalkozzanak. Párjukkal beszélgessenek, lehet,
hogy ez a hirtelen lendület kicsit megrémiszti őket. Adják át
pozitív érzelmeiket. 

SZŰZ
Fontos, hogy foglalkozzanak terveikkel, céljaik-
kal ebben az időszakban. Lassan eljön a változta-
tások ideje, és ezt Önök is jól tudják. Felkészültek rá maxi-
málisan, most már csak el kell indulniuk. Ez nem a stabili-
tásról szól, ez az, ami kicsit megrémiszti Önöket. Egyedül
Önök tehetik ezt meg, más nem fogja. 

MÉRLEG 
Felhalmozták erre a hétre az elintéznivalókat, ez
feszültséggel tölti el Önöket. Rendezzék a csalá-
di ügyeiket is, ne várjanak tovább a beszélgetésekkel, inkább
öntsenek tiszta vizet a pohárba. Önök is megkönnyebbülnek
ezáltal. Figyeljenek egészségükre sokkal jobban. 

SKORPIÓ 
Ez a hét a családról szól az Önök életében, ne
utasítsák vissza a segítséget, tegyenek meg
mindent. A harmónia uralkodik így majd, amit Önök is na-
gyon fognak élvezni. Párjukkal beszéljék meg a továbbiakat,
ne halmozzák a feszültségeket. 

NYILAS 
Mindent tervezzenek meg jól ebben az időszak-
ban, ezen a héten. Ne ugorjanak bele olyan fel-
adatokba, ami nem is az Önöké lenne, inkább utasítsák visz-
sza a kétes helyzeteket. Párjuk megérzései kitűnően működ-
nek most, beszéljenek meg egymással mindent. 

BAK 
Figyeljenek idegrendszerükre a héten, ha tehe-
tik, minél többet pihenjenek, aludjanak, szabad
idejükben töltődjenek olyan dolgokkal, ami örömet szerez
Önöknek. Gyomruk egészségét is kockáztatják a stresszel. A
családi beszélgetéseket ne halogassák most. 

VÍZÖNTŐ 
A párkapcsolat kerül most előtérbe a héten
Önöknél, jobb is, hogy mindent megbeszélnek
egymással. Írják össze közös céljaikat, terveiket, merjenek ál-
modozni. Egy közös utazás is kilátásban van, ne halogassák.
Jót tenne kapcsolatuknak egy rövidebb elvonulás. Munkájuk
megvárja Önöket. 

HALAK 
A héten gondoljanak többet önmagukra, egész-
ségükre, ne feszítsék túl magukat. Ne vállalja-
nak el olyan feladatokat, amit képtelenek teljesíteni, inkább
mondjanak nemet. Párjukkal is közöljék ezt, ha kell, kérje-
nek tőle segítséget. Ne veszekedjenek, az most igazán nem
hiányzik Önöknek. Lazítsanak többet. 
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HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP Mit igérnek a csillagok?

A januári enyhe időjárásnak az állatkert
lakói is nagyon örülnek, hiszen így több
időt tölthetnek a külső kifutóikban. 

Az állatkertben élő legtöbb állat tró-
pusi éghajlaton őshonos, így nem csoda,
ha hidegben inkább a meleg belső részt
választották. Ám trópusi származásuk el-
lenére, néhány állat igen kedveli a havat,
a hóesést.

Nayra és Zoia is szívesen játszottak,
hempergőztek, kergetőztek a hóban,
mint a gyerekek, úgy élvezték a havat és
a játékot.  A zebracsalád is nagyon örült
annak, hogy esik a hó. A külső kifutójuk-
nak nem volt olyan része, ahol a hóban
ne lettek volna patanyomok. Körbenyar-
galták a kifutót, játszottak, nem érdekelte
őket a hideg. 

Január az állatkertben
A látogatók többsége, ha tehette, in-

kább a belvárosi terrárium- és akvárium-
házat, a Füles Bástyát választotta, hiszen
nagyrészt Dél-Amerika esőerdeiben ta-
lálható állatokkal találkozhatnak az oda
látogatók, így az időjárás is inkább trópu-
si. A terráriumház lakói között emlősök-
kel, hüllőkkel és madarakkal is találkoz-
hatnak a látogatók. A sok szívet meghó-
dító, a terráriumház legújabb kis emlőse,
a szökésbajnok egérmaki is várja bújócs-
kázásra az oda látogatókat.

Az idei évben az eddigi enyhe időjá-
rásnak köszönhetően, a látogatók is szí-
vesebben töltik hétvégéiket a szabad-
ban. Így a hét végére kedvet kap az em-

ber, hogy sétáljon egyet az állat-
kertben. Megnézze, hogyan

bohóckodik Gyurci, a bóbi-
tás gibbon, hogyan cicázik
Nayra és Zoia, a két jagu-
ár. Chico, a jaguár tény-
leg tud-e ablakot mosni,
mekkora már a kisláma,
és hogy Blanka, a kis-

csimpánz hogyan csepe-
redik, és mit szólnak hozzá

fajtársai.

www.zoogyor.com
www.fulesbastya.hu


