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Aki bújt, aki nem...!
Részletek a hátoldalon

Kuka Berci majálisa a Széchenyi téren
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3 év után az ügyfél 
tulajdonába

kerül!

A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
a BIZTONSÁG

garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
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Fogadóóra. Takács Krisztián, a győri ön-
kormányzat független önkormányzati képvi-
selője május 24-én, kedden 16–17 óráig
képviselői fogadóórát tart a Városháza Bi-
singer Termében.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar
Polgári Együttműködés Egyesület, és a Professzorok
Batthyány Köre 2015. október 30-án bemutatta „Az
idők jelei” című kiadványt. A vitairat áttekintette a ma-
gyar társadalomban az elmúlt években lezajlott fejle-
ményeket és a jelenlegi kihívásokat. A kötet 16 terü-
letet fogott át (pl. család és demográfia, egészségügy,
oktatás), és azt vizsgálta, hogy a mai Magyarorszá-
gon melyek a fontos kérdések, és ezekre milyen, spe-
ciálisan keresztény válaszok adhatók.

A vitairat pozitív társadalmi fogadtatása miatt a
munka folytatása mellett döntöttek, és „Az idők

Társadalmi vita az oktatásról

A gyermekek nagy örömére, át-
adták azt az európai színvonalú
gumidombot, amelyet a Sün Ba-
lázs Óvodában építettek fel. Az új
eszköz az élményen túl a kicsik
fejlődését is elősegíti.

A Sün Balázs Óvoda kis óvo-
dásai szerda délután gyűltek ösz-
sze az udvaron, hogy végre bir-
tokba vehessék azt a gumidom-
bot, ami igazán különleges és

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,
az alapító szobrának megkoszorúzásával emléke-
zett meg szerdán a múzeumok világnapjáról. Ró-
mer Flóris 201 évvel ezelőtt született, így az el-
múlt évben számos programmal, kiállítással, elő-
adással tisztelgett a múzeum a munkássága, em-
léke előtt.  

Grászli Bernadett igazgató köszöntőjében el-
mondta, 1978. május 18. óta ezen a napon ünne-
peljük a múzeumokat és a szakmát. Idén több mint
30 ezer múzeum készül programokkal szerte a vi-
lágban. A hazai szakma a hétvégén a fővárosi Mú-
zeumkertben és a Magyar Nemzeti Múzeumban 21.
alkalommal rendezi meg a Múzeumok Majálisát. Ez
az egyedülálló kulturális fesztivál több mint 120 ha-
zai múzeumnak nyújt lehetőséget a bemutatkozás-
ra, programkínálatuk ismertetésére, melyen a győri
Rómer-múzeum idén részt vesz.

A koszorúzást követően Kovács Lajos muzeo-
lógus legújabb kutatási eredményeit tárta a kö-
zönség elé Schima Bandi üzenete – a Rigófé-
szek és az Aranyhajó cégérekben talált időkap-
szulák címmel.

A múzeumokat
ünnepelték

 jelei 2016” konferenciasorozat keretében mutatják
be a kiadványt. A 10 állomásból álló rendezvény
célja az anyag országos megismertetése, és a ki-
választott témákkal kapcsolatos társadalmi vita
kezdeményezése.

Győrben az oktatás témakörét mutatják be a
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János
Kar, Liszt Ferenc utca 42. szám alatti épületében,
május 25-én 18 órától. Előadók: dr. Palkovics Lász-
ló, oktatásért felelős államtitkár és Záborszky Kál-
mán, a Szent István Zeneművészeti Szakközépisko-
la címzetes igazgatója.

Gumidomb a Sün Balázs Óvodának
már régóta vártak rá. A különbö-
ző csoportok izgatottan várták,
hogy elkezdődjön a köszöntő és
az ünnepi műsor. Holle Zsuzsa,
óvodavezető szavára a kis lurkók
hamar elcsendesedtek, elült a
zsivaj és a kacagás, a szemek pe-
dig Zsuzsa nénire szegeződtek. 

A Közösen a Gyermekekért Ala-
pítvány támagotói által felajánlott
összeget egészítette ki az önkor-

mányzat, amelyből elkészülhetett
ez az európai színvonalú gumi-
domb, amely nagyon fontos a
gyerme kek fejlődésében. A Sün
Balázs Óvoda nagy hangsúlyt fek-
tet a kicsik mozgásigényének ki-
elégítésére. A gumidomb segítsé-
gével a gurulást tanulhatják meg a
kicsik. Fontos, hogy teljesen masz-
szív, helyén marad és biztonságos
– mondta el az óvodavezető.
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Nem az eredmény, a részvétel a
fontos. Unalomig ismételt és
emlegetett közhely, amelyet
többnyire vigasztalásul mon-
dunk. A győri énekest, Fehérvá-
ri Gábor Alfrédot, Freddie-t
mindenki az egekig magasztal-
ta, az Eurovíziós Dalfesztivál
döntőjében az első ötbe várta.
Reménykedett az ország, hogy
na most aztán megmutatjuk,
mit is tudunk mi magyarok,
mit tud a mi fiúnk. Aztán jött a
sokk: Freddie csak a 19. helyen
végzett. Totális sokk, érthetet-
len az egész, percekig tán leve-
gőt sem kaptunk a felháboro-
dástól. Ennyi volt… Igen, ennyi.
Az elkeseredés és a csalódott-
ság viszont perceken belül eu-
fóriába csapott át. A 19. hely ar-
culcsapással felérő volt, de
olyan pofont kaptunk, ami ki-
józanít, ami visszatérít a he-
lyes útra. Fontos a győzelem, de
nem mindenáron. A második
helyezett ország épp üzenget
az első helyezettnek... Kell ez?
Aligha. Ilyen áron nincs szük-
ség a győzelemre. Tehát telje-
sen mindegy, Freddie hol vég-
zett, már senkit sem érdekel,
csak az, hogy tudjuk: jó volt, ki-
válóan teljesített és mindent
megtett. Büszkék lehetünk rá,
a mi jó hírünket vitte el a nem-
zetközi színpadra, azt mutatta
meg, hogy a magyarok kiemel-
kedőek, van bennük tartás és
fegyelem. Nem vádaskodott,
nem okolt senkit sem, csak
csendben elmondta: bocsána-
tot kér, hogy csalódást okozott,
mindent megtett, amikor a
színpadon volt. És ez a legfon-
tosabb!  Hogy nem flegmán,
vállrándítással nyugtázta,
hogy most ez nem jött össze,
hát mi van, nem dől össze a vi-
lág… Tudott elnézést kérni, pe-
dig tudta, hogy nem hibás, a
maximumot hozta. Nem mel-
lesleg ezzel vélhetően még
több rajongót, szimpatizánst
szerzett, mintha bejöttek volna
az előzetes tippelések. Freddie
most úgy ébresztett összefo-
gást, hogy könnyen lehet, fo-
galma sincs róla. Köszönjük… 

Havassy Anna Katalin

Helyezés

regisztrált gazdasági szervezet van a
nyilvántartásban – olvasható a felmé-
rés értékelésében. Az egy főre jutó
GDP az országos átlag 121,1 százalé-
ka. A megyében 1324 külföldi érde-
keltségű gazdasági szervezet műkö-
dik, ezen belül a legnagyobb mérték-
ben a közúti járműgyártás fejlődik. A
régió fejlődésének legfőbb mozgató-
rugói a külföldi befektetések és a hoz-
zájuk kapcsolódó helyi kis- és közép-
vállalkozások – rögzíti a szakminiszté-
rium első negyedévi elemzése.  

Nálunk a legkevesebb
a képzetlen ember
A nyilvántartott álláskeresőknek a

gazdaságilag aktív népességen belüli
aránya 2016. januárban 2,6 százalékos
volt, ez 0,4 százalékponttal magasabb
az előző hónap adatánál, de 5,5 száza-
lékponttal így is alacsonyabb az orszá-
gos rátánál. Országos viszonylatban
Győr-Moson-Sopron megye álláskere-
sési rátája a legalacsonyabb. Január
utolsó napján 5466 álláskeresőt je -
gyeztek. Az előző év azonos időszaká-
hoz képest ez jelentős csökkenést, 898
fővel alacsonyabb létszámot jelent.  

Az év első hónapjában az álláske-
resők 50,7 százaléka férfi volt. Szá-
muk 3,8 százalékkal nőtt, a nőké vi-
szont ugyanilyen arányban csökkent.
Összehasonlításképpen: országosan
a férfiak létszáma 8,7 százalékal, a nő-
ké pedig 4,2 százalékkal emelkedett.

A nyilvántartásban szereplő regiszt-
ráltak 53,8 százaléka a 26 és 50 év kö-
zötti korosztályhoz tartozik, az álláske-
resők 32,6 százaléka 50 év feletti. Az ál-
láskeresők 61,8 százaléka középfokú,
9,2 százaléka felsőfokú végzettséggel
rendelkezik, 29 százalék pedig leg -
feljebb az általános iskolát fejezte be. A
képzetlenek aránya hosszú ideje itt a
 legalacsonyabb az országban. Ez a ta-
nulmány szerint a jobb foglalkoztatási
helyzetnek, valamint annak köszönhe-
tő, hogy a képzetleneket ebben a régió -
ban hatékonyan továbbképzik, így el-
helyezkedési lehetőségeik is javulnak.  

Győr vezet a foglalkoztatókat
nem támogatott álláshelyekben
Az adott térségben működő cégekre

jellemző adat, hogy a foglalkoztatók hány
százaléka igényel állami támogatást. A
támogatás nélküli új álláshelyek száma
1248, mely az országos új, támogatás
nélküli bejelentések 11,2 százalékát teszi
ki. A legtöbb bejelentett, de nem támo-
gatott álláshelyet Győrben rögzítették: az
új álláshelyek 10,5 százaléka (146) jött
csak létre valamilyen támogatási lehető-
séggel. Ezen belül a közfoglalkoztatás ál-
tal érintett álláshely 124.

Ezekből a számokból tehát az ol-
vasható ki, hogy a Győr-Moson-Sop-
ron megyében, ezen belül Győrött a
munkahelyek jelentős része a piac va-
lós igényei alapján jött létre, s támoga-
tások nélkül is megállnak a lábukon.  

Az álláshelyek nagy többségét
a piac hozta létre

Munkaerô-gazdálkodás a megyei számok tükrében

szerző: gy. p.

Az egy főre jutó GDP az orszá-
gos átlag 121,1 százaléka Győr-
Moson-Sopron megyében, ahol
egyre kevesebb az álláskereső,
közülük viszont 61,8 százalék
középfokú végzettséggel ren-
delkezik – derül ki többek között
a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um legfrissebb, az idei első ne-
gyedévet tükröző munkaerő-
gazdálkodási felméréséből.

Több a nő, mint a férfi
A Nemzetgazdasági Minisztérium

harminchetedik alkalommal készítette el
a negyedéves  felmérést. Megyénkben
339 adatlapot értékeltek, összesen
33.579 alkalmazott helyzetét, sorsát ele-
mezték. Győr-Moson-Sopron megye la-
kónépessége a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adatai szerint a vizsgált idő-
szakban 452.638 fő volt, 2320 fővel több,
mint egy évvel korábban.  Az ország lakó-
népességének 4,6 százaléka, az alkalma-
zásban állóknak pedig 4,5 százaléka
Győr-Moson-Sopron megyében él. A la-
kók 51,6 százaléka nő. A 15 éven aluliak
aránya 14,5 százalék, a 15–64 év közötti-
eké 68,7, a 64 év felettieké 16,8 százalék.

GDP: az országos átlag
121,1 százaléka!
A megye gazdasági fejlettségét

mutatja, hogy 77.523 itteni székhelyű



PROGRAMOK  FEJLESZTÉS

4 / + / 2016. május 20.

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Kamarai Szalon május 25-én, szerdán.
Témái: a mozgás és az energia 
kapcsolata, valamint a felemelkedés
útja a 4 elem által.

ÚJ támogatási 
lehetőségek a megvál-
tozott munkaképességűek

foglalkoztatásában – Folyta-
tódik a Munkaügyek világa

klub május 26. 9 órától

„Egy nap az 
adatvédelemről –
kötelezettségek, bírsá-
gok, megoldások” má-
jus 26. 9 órától. Taná  cs -
adás is lesz!

Szakmai út lesz kamarai busszal 
az Ipar Napjai szakkiállításra május 27-én.

Még lehet jelentkezni. 

Kézműipari
Tagozati
Családi Napot
május 28-án
tartanak.

Fém- és gépipari beszállítói kooperációs 
börzére lehet jelentkezni június 14-re, Győrbe,

a kamarába.

„Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás
2017” – pályázati felhívás!
Hitelesség, szakmaiság, minőség,
biztonság. Május 31-ig még pá-
lyázhatnak az önkéntes kamarai
tagok! Csatlakozzon az Ön vál-
lalkozása is a védjegyet használó
cégekhez, élvezze a tagság nyújtot-
ta előnyöket!

Tovább bôvül a várjátszótér

Kilencvenezer egynyári palántát ültetnek ki
a napokban Győr zöldterületein a Győr-Szol
munkatársai. A virágágyakba többek mel-
lett hajnalka, körömvirág, kakastarély, do-
hányvirág, petúnia, díszcsalán, kúpvirág
kerül. Ezek a hazai körülményekre nemesí-
tett növényfajták a városi élet sajátossága-
it jól tűrik. 

Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester kedden, a Kálóczy téri virágültetés kapcsán
elmondta, naponta 11 ezer palánta kerül az ágyá-
sokba, húszfős szakembergárda segítségével,
meghatározott terv és rajzok szerint. A virágosítás
a Honvéd ligetben kezdődött, majd az Eötvös park,
a Bisinger park, a Batthyány tér következett, vala-
mint virágos lesz a Kálóczy tér mellett a Bécsi kapu
és a II. János Pál tér, a Radó-sziget és a Káptalan-
domb is. Nem csak a Belváros, hanem a lakótele-
pek virágosítására is gondoltak, ott virágoszlopokat,

Virágba borulnak a város zöldterületei
illetve -piramisokat helyeztek ki, melyekbe futómus-
kátlik, félfutó petúniák, édesburgonyák kerültek. A
munkálatokat a héten fejezik be. A virágosítási prog-
ram teljes költsége meghaladja a 10 millió forintot.

A Kálóczy téren a Tulipános-iskola első és har-
madik osztályos diákjai környezetismeret-óra kere-
tében segítettek a virágok elültetésében.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A tavalyi évben az adyváro-
si tó szomszédságában el-
készült várjátszótér újabb
csúszdával bővül, kiépül az
öntözőrendszer és kamera
vigyázza majd a rendet.

Az elmúlt években hatalmas
fejlődésen ment keresztül az
adyvárosi tó és környezete. A
korábban elhanyagolt terület
ma már a kikapcsolódás köz-
kedvelt színtere több generá -

ciónak. Tavaly egy egyedülálló
várjátszótérrel bővült a terület,
amely körül térköves sétány és
mediterrán jellegű pihenőhely
is készült, de a közvilágítást is
modernizálták.

Radnóti Ákos alpolgármes-
ter,  a városrész önkormányzati
képviselőjeként elmondta, a ját-
szótér nagy népszerűségnek
örvend, sokan látogatják, ezért
tovább fejlesztik azt. A munká-
latok már megkezdődtek,
amelynek során egy újabb
nagyméretű csúszda kerül a
várra, ami alatt a gumiborítást

is bővítik. A zöldterület köny-
nyebb karbantartásának érde-
kében kiépül az öntözőrendszer,
míg a rendet egy újabb köztéri
kamera is vigyázza majd.

A felújítás ideje alatt csak kor-
látozásokkal üzemel a játszótér,
és lesznek olyan napok, amikor
az egészet lezárják, ezért kérik a
lakosság türelmét. A beruházás
értéke mintegy tízmillió forint,
amely az önkormányzat és a
Győr-Szol Zrt. támogatásával,
valamint a JCDecaux Hungary
Zrt. közérdekű kötelezettségvál-
lalásával valósul meg.

Újabb nagyméretű csúszda
kerül a várra
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A liget hatalmas átalakuláson ment ke-
resztül az elmúlt években, s most egy
újabb fejlesztés kezdődik, aminek kö-
szönhetően a műfüves focipálya, a játszó-
tér és a KRESZ-park után utcai kosárlab-
dapályákat építenek, amelyek normál ko-
sárpályává alakíthatók, mellette pedig
kültéri fitneszpark is létesül.

Az egykor elhanyagolt, funkció nélküli terület ma
már fontos helyszíne a szabadidő hasznos eltölté-
sének. „Az újvárosi rehabilitáció kapcsán megújult
park számos funkciót kapott, hiszen az egyes öböl-
be ekkor készült el a pihenőpark, a hármasba pedig
a KRESZ-park. A műfüves focipálya az MLSZ prog-
ramja révén valósult meg, az önkormányzat pedig
megkezdte a Bercsényi ligeti úthálózat rendbetéte-
lét is, amely a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválig teljesen megújul” – mondta el Fekete
Dávid alpolgármester. A terület önkormányzati kép-
viselőjeként hozzátette, a műfüves focipálya szom-
szédságában egy újabb jelentős fejlesztés kezdő-
dik, amely a jövőben tovább növelheti a liget
látogatottságát, és egy újabb lakossági
sportpark alakul ki a városban. A TAO-s
támogatásokból és a Győr-Szol
Zrt. önrészével m e g v a l ó -
suló beruházás – melyhez
a területet az
önkormány-
zat biztosítot-
ta – nettó ér-
téke mintegy
kilencvenmil-
lió forint, a
BL2 Sport-
központ be-
fejezési ha-
tárideje au-
gusztus 31.
Fekete Dá-
vid emlé-
kez te te tt
arra is,
hogy a
szomszé-
dos olaj-
gyári terüle-
ten 200 la-
kás épül,
amely az
EYOF ideje
alatt olimpiai fa-
luként szolgál, de
utána családok-
kal népesül be,

Hamarosan kosarazhatunk is
a Bercsényi ligetben

akiknek szintén jól szolgálja majd a sportolását, ki-
kapcsolódását a liget. 

Hoffmann Gergely, a Győri Kosárlabda Club el-
nöke köszönetet mondott azoknak a vállalkozások-
nak, akik a társaságiadó-felajánlásukkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy egy több éves álom váljon valóra.
Mint mondta, a labdarúgópálya mellett a Bercsényi
ligetben a kosárlabda szerelmesei is helyet kapnak,
s nem csak a délutáni szabadidősport lehetőségei
bővülnek, de a környékbeli iskolák testnevelés óráit
is jól szolgálja majd. „Nem mellesleg a sportág nép-
szerűsítésében, az utánpótlás további erősítésében
is fontos szerepet játszik a fejlesztés.” 

A beruházás részleteiről Sági Géza, a kivitelező
Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója számolt be,
amelynek során hat utcai kosárpályát létesítenek
úgy, hogy azok igény esetén egybenyithatóak és át-
alakíthatóak egy normál, szabvány méretű kosárlab-
dapályává. A pályák rekortán borításúak lesznek,
védőpalánk és védőháló biztosítja a zavartalan játé-
kot. Mellette, a terület egyik hosszanti oldalán 40
méter hosszú, az egyik rövid oldalon pedig egy 21
méter hosszú, három egymás mögötti széksorral el-
látott lelátó is készül. A játéktér külön megvilágítást
kap, korszerű, energiatakarékos LED-fényforrások
biztosítják az alkonyat után a világosságot.

Az öböl nyugati részén műfüves borítású kültéri
fitneszpark kap helyet, itt kilenc különböző eszköz
áll majd a sportolni vágyók rendelkezésére, amely
szintén kivilágított terület lesz. A pályák körüli részre
térburkolat kerül, a fennmaradó, mintegy 400 négy-
zetméternyi területet a rézsűkkel együtt befüvesítik,
ide fákat, cserjéket ültetnek. A látogatók kényelmét
ivókút és utcabútorok is szolgálják.

A jelenleg itt található öltözőkonténerek
a műfüves focipálya másik végén kapnak
helyet, azokat továbbra is a megszokott
rend szerint lehet használni. Az új létesít-
ményt kerítés veszi majd körül a focipá-

lyához hasonlóan.
Sági Géza azt is elárulta, hogy a
tervek szerint a focipálya mögöt-

ti részen, egy következő fejlesz-
tésként, kőépületbe kerülné-

nek a kiszolgálóhelyiségek,
öltözők, vizesblokkok, így

megszűnnének a konté-
nerek is. Ehhez a forrás

egy része már rendel-
kezésre áll, de a válla-

latok számára is nyi-
tott a lehetőség a

támogatásra a
me gvalósuló

kosárlabdapá-
lyákhoz ha-
sonlóan.

A hat utcai kosárlabdapálya
összenyitható lesz
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LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. júnus 2-án licit útján értékesíti:

• Győr (Marcalváros II), Mécs L. u.; beépítetlen terület; hrsz: 2858/87.
Teleknagyság: 4714 m2. Kikiáltási ár: 129.300.000 Ft + 27 % ÁFA.

• Győr, Ikva u. 18. társasházi lakás; hrsz: 2672/27/A/8. Terület: 49 m2.
Kikiáltási ár: 12.600.000 Ft.

• Győr, belterület; beépítetlen terület; hrsz: 25015; Teleknagyság: 4408 m2.
Kikiáltási ár: 5.690.000 Ft.

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

CÉGAUTÓBÉRLET

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

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

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

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Sikeresen menedzselte a szak-
szervezetekkel a bértárgyalá-
sokat, nem lett sztrájk a győri
Audiban. Nem sokkal később ki-
tüntette a Magyar Tudományos
Akadémia. A kettő között persze
nincs összefüggés, de kellő sú-
lya miatt elég ok arra, hogy in-
terjút kérjünk dr. Knáb Erzsé-
bettől, a győri Audi Hungaria
Motor Kft. személyügyekért fe-
lelős ügyvezető igazgatójától.

Rövid időn belül Ön a második az
Audi Hungaria vezetői között, akik
Wahrmann Mór-díjat vehettek át Or-
bán Viktor miniszterelnök jelenlété-
ben, Budapesten.  Az Akadémia
nem szokta szórni a díjakat. Egy
újabb visszaigazolás, hogy az Audi
jó úton jár Magyarországon.

Az Akadémia e díjjal ismerte el a
vállalat és a magyar tudományos inté-
zetek közötti sikeres, hosszú távú
együttműködést. Rendkívül büszke
vagyok erre az elismerésre, és meg va-
gyok győződve arról, hogy ez a kitün-
tetés nem csak személyemnek, ha-
nem az egész vállalatnak, az Audi
Hungariának szól. Valljuk, hogy „Jö-
vőnk kulcsa a képzés”, az Audi Hunga-
ria személyügyi stratégiájának egyik
alappillére a jövőbe mutató együttmű-
ködés a vállalat és egyetemi partnerei
között. E mottónk szellemében elköte-
lezettek vagyunk a magyarországi
mérnökképzés fejlesztése mellett. En-
nek egyik fontos mérföldköve, hogy
szeptemberben a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetemmel közösen elindítottuk
duális járműmérnök-képzésünket. A
villamosmérnök alapképzési szakon is

Interjú dr. Knáb Erzsébettel, az Audi Hungaria Motor Kft. személyügyekért felelôs igazgatójával

Van mérnök, de hogy legyen is, abban részt kell vállalnunk
elindul felsőfokú duális képzési rend-
szerünk.  Jelenleg itt hat tanszéket
működtetünk, ami Magyarországon
egyedülálló. Ami pedig az Akadémiát
illeti: kétéves komoly együttműködés

van mögöttünk. Megállapodásunk ke-
retében a Járműkutatási Kiválósági
Központ a Széchenyi-egyetemre ke-
rül. Együtt gondolkodunk az Akadé -
miával azon is, hogy hogyan lehet az
alkalmazott kutatásokat és a termelé-
si-műszaki gyakorlatot  összehangolni.

Válasz ez azoknak is, akik hajla-
mosak Magyarországot összeszere-
lő üzemként kezelni?

Igen, válasz, hiszen mi egy önálló,
teljes értékű nagyvállalatként műkö-
dünk. Az Audi Hungaria a Volkswagen

konszern tagja, ezért számos szakér-
tőnk dolgozik a világ több kontinen-
sén, szakértelmükkel támogatva kül-
földi konszerntelephelyeink munkáját.
Tevékenységünk hosszú évek óta

nem csak a gyártásra korlátozódik,
például motor- és járműfejlesztési
részlegünkön több mint 300 szakem-
berünk a legújabb technológiák segít-
ségével dolgozik jövőbe mutató fej-
lesztéseken. 

Amikor a díjat átvette, kiemelte,
hogy tavaly 30 százalékkal növelték
a felvett mérnökök számát. Van még
elég mérnök?

Van mérnök. A mérnök munkatár-
sak létszáma  jelenleg 1700. Fele a
Széchenyi-egyetemről jött, majd a

BME a második, de minden magyaror-
szági mérnökképző intézményből van-
nak munkatársaink. Van mérnök akkor,
ha olyan feltételeket biztosítunk, s ha
kihívásokat tudunk nyújtani, karrieruta-
kat felvázolni. Munka mellett tudja ké-
pezni magát és az Audi nemzetközi te-
lephelyeire is el tud menni dolgozni. 

Magyarán, jól meg kell fizetni a
kezdő mérnököt, aki adott esetben
többet keres, mint szülei 30-35 év-
nyi munkaviszony után?

A megfizetés jelenti azt is, hogy ru-
galmasnak kell lenni a bérstratégiában.
A bér mellett azonban a perspektíva is
fontos a fiataloknak. Vagyis van mér-
nök, de hogy legyen is, abban részt kell
vállalnunk, s ezzel az Audi Hungaria
tisztában van. Érdemes a mérnökkép-
zésbe invesztálni, a tudástranszfer az
Audi sikerének egyik kulcsa. 

Amikor egy éve beszélgettünk,
rekord létszámú jelentkezőről be-
szélt, akik az Audiban akarnak dol-
gozni. Továbbra is ez a helyzet?

Igen, változatlanul több ezer pályázat
érkezik hozzánk. Büszkén mondhatom,
hogy az Audi Hungaria Magyarország
legvonzóbb munkáltatójaként továbbra
is nagy népszerűségnek örvend mind a
fiatal, pályakezdő, mind pedig a tapasz-
talt munkavállalók körében.

Az idei bértárgyalásokon az Audi
részéről Ön volt a tárgyaló fél. Nem
lett sztrájk, sikeresen menedzselte
a megbeszéléseket. Nehéz volt?

Az idei bértárgyalások hosszabb
ideig tartottak, mint korábban. A mun-
kavállalói képviselet igyekezett kiak-
názni érdekérvényesítő erejét, de a
tárgyalások végül mindkét fél megelé-
gedésével zárultak. Fontosnak tartom
hangsúlyozni, hogy a siker elsősorban
mindkét fél konstruktív hozzáállásá-
nak volt köszönhető. 

Dr. Knáb Erzsébet 
elismerése az egész 
vállalatnak szól 
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szerző: földvári gabriella
fotó: lambert attila/magyar kurír

Ferenc pápa május 17-én délben
elfogadta Pápai Lajos, korábbi
győri megyés püspök lemondá-
sát, utódjául pedig a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
elnökét, Veres Andrást nevezte
ki – vele beszélgettünk.

Mikor tudta meg és hogyan fogadta,
hogy Ön lesz a győri megyés püs-
pök?

Természetesen már napokkal ko-
rábban megkérdezték, elfogadom-e a
felkérést, és én igent mondtam. 

Sokakat meglepetésként ért,
hogy Önt választották. Kik voltak
még esélyesek a Győri Egyházme-
gye irányítására?

Erről nem beszélhetek…
Ön gyakorlatilag hazajön Győrbe,

ugyanis a bencés gimnáziumba járt.
Milyen emlékei vannak a városról?

14 évesen egy kis faluból kerültem
be a városba és érettségiig ott is ma-
radtam. Nagyon szép emlékeim van-
nak, szeretem Győrt. 

Mi indította el Önt a papi pályán?
Szerettem volna pap lenni, így szol-

gálni az egyházat – csak ilyen egysze-
rű. Én könyörögtem ki a szüleimtől,
hogy Győrbe mehessek a bencés
gimnáziumba. Sokba került a tanítta-
tásom, de én kitartottam a szándé-
kom mellett, látva ezt a szüleim, vállal-
ták az áldozatot.

Kire emlékszik jó szívvel a ben-
cés atyák közül?

Veres András, az új gyôri püspök:
szerettem volna pap lenni, így szolgálni az egyházat

Ruthmayer Ince atya volt az osz-
tályfőnököm, néhány évvel ezelőtt én
magam temettem el. A tanáraim több-
sége az én időmben már idős volt. A
gimnáziumba gyakran visszajárok,
érettségi találkozókra, egyéb meghí-
vásoknak teszek eleget. Május 21-én,

szombaton én tartok ünnepi szentmi-
sét a 375. évfordulóját ünneplő ben-
cés templomban. 

Mennyire ismeri Ön a mostani
Győri Egyházmegyét?

Az az igazság, hogy nem nagyon.
Szombathelyre is úgy kerültem, hogy

egyáltalán nem ismertem, úgyhogy
hozzá vagyok szokva az ilyen felada-
tokhoz.

Milyen a kapcsolata Pápai Lajos-
sal, a volt győri megyés püspökkel?

Nagyon jó. Nekem annak idején
kispapként spirituális, lelki vezetőm
volt Budapesten. Azóta is személyes
a kapcsolatunk.

Mit gondol, milyen változtatások-
ra lesz szükség az egyházmegyénél?

Erre még elég korai lenne válaszol-
nom, előbb meg kell ismernem az
egyházmegyét, az embereket. Nyilván
nekem is vannak elképzeléseim a val-
lásos életről, azok előbb-utóbb meg
fognak jelenni.

Említene ezek közül az elképzelé-
sek közül néhányat? 

Amit a legfontosabbnak tartok, és
a szombathelyi egyházmegyénél is
erre törekedtem, hogy élő közössé-

gekké váljanak a plébániák. Minden
korosztálynak, minden életformában
élőknek legyenek saját közösségeik.
Ezek a közösségek együtt alkossa-
nak egy egyházközséget, egy plébá-
niát. A plébániáknak pedig rendsze-
resen alkalmat kínálok a személyes

találkozásokra. Szombathelyen beve-
zettem például az egyházmegyei za-
rándoklatot is. 

Mit tud tenni annak érdekében,
hogy minél többen csatlakozzanak
a katolikus egyházhoz?

A lehetőségeim behatároltak, bár
ahová hívnak, mindenhová elmegyek,
építem a személyes kapcsolatokat.
Arra törekszem, hogy minél több em-
bert megszólítsak, olyanokat is, akik
nem katolikusok. 

Mikor lép hivatalba?
Az egyházi jog szerint a bejelentés-

től számítva két hónapon belül el kell
foglalnom a helyemet. Mivel július 9-
én és 10-én lesz az országos Szent
Márton-ünnepség Szombathelyen,
amelyet én tartok, szervezek, így júli-
us 16-án, szombaton Karmelhegyi
Boldogasszony ünnepén lesz a győri
beiktatásom.   

Veres András 1959. november 30-án született Pócspetriben. A győri
bencés gimnáziumban érettségizett, felsőfokú teológiai tanulmányait
Egerben, Budapesten, majd Rómában végezte, licenciátust morálteoló-
giából szerzett a római Alfonsiana egyetemen. 1989-ben doktorált er-
kölcstanból a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián.

Veres Andrást Nyíregyházán szentelték pappá 1986-ban, 1990-től
1996-ig az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa, 1994-
től 1996-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
docense, 1996-tól 1998-ig a római Pápai Magyar Intézet rektora volt.
2000. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké a római Szent
Péter-bazilikában. Szombathelyi megyés püspökké 2006. június 21-én
nevezték ki. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöki tisztségét
2015 szeptembere óta tölti be.

Püspöki jelmondata: „Adduxit eum ad Jesum" („Elvitte őt Jézushoz").
A Győri Egyházmegye jelenlegi megyés püspöke, Pápai Lajos mos-

tantól – Veres András beiktatásáig, július 16-ig – apostoli kormányzóként
vezeti az egyházmegyét.

„Adduxit eum ad Jesum”
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Története legnagyobb láto-
gatottságát érte el a Mobilis,
a Visegrádi Alapból támoga-
tást nyert Kísérletbazár című
tudománynépszerűsítő kö-
zönségrendezvényen.

Két ország 12 városából 31 tehetsé-
ges és kreatív, kísérletező diákcsa-
pat érkezett április 15-én a Felfede-
zések Házába, hogy látványos ter-
mészettudományos kísérleteivel és
rendhagyó eszközeivel szórakoztas-
sa a látogatókat. A Visegrádi Alapból
támogatást nyert, így nemzetközivé
vált rendezvényen a lengyelországi
Toruń kiállítási központja is bemutat-
kozott, az Imagination Playground
nevű kreatív építőjátékkal, amit nagy
lelkesedéssel vettek birtokukba a
rendezvény fiatal látogatói. A Kísér-
letbazáron a Mobilis mellett további
8 magyarországi tudományos él-
ményközpont jelent meg kiállítóként
és látványos színpadi attrakciókkal,
ezzel a magyarországi science cen-
terek újabb különleges találkozója
valósult meg Győrben.

A diákcsapatok és az élmény-
központok szinte végtelenítve mu-
tatták be kísérleteiket és eszközei-
ket standjaikon, valamint néhány
diákcsapat színpadi előadást is tar-
tott a rendezvényre kilátogató, több
ezres nézősereg számára. A kora
délutáni órákban a Mobilis társin-
tézményei szórakoztatták látványos
kísérleteikkel és demonstrációkkal
a rendezvény látogatóit. A Visegrá-
di Alapból támogatott program szí-
nes eleme volt a Nemanja Djordje-
vic, a Center for Promotion of Sci-
ence szerb science center igazga-
tója által bemutatott produkció. A
kiváló hangulatú rendezvényt a Mo-
bilis látványos kísérletei zárták.

A rendezvénnyel párhuzamosan
zajlott a szomszédos Egyetemi
Csarnokban a TechTogether Junior
Győr c. komplex, gyakorlatorientált
pályaorientációs verseny a győri
gazdasági körzet középiskoláinak
csapatai között, ezzel valódi pálya-
orientációs csúcsrendezvény való-
sult meg a Széchenyi István Egye-
tem campusán.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: bocusedorhungary.hu

Enyhén sózott kecsege és languszti-
nó savanyított medvehagyma termés-
sel és barna vajjal, illetve tartlet karfi-
olpürével és kaviárral – többek között
ezek a fogások szerepeltek a menün,
amivel Széll Tamás, a fővárosi Onyx ét-
terem séfje megnyerte az elmúlt hét-
végén a szakácsolimpiaként is emle-
getett Bocuse d’Or Europe budapesti
döntőjét. A magyar sikert még köze-
lebb hozza a kisalföldi megyeszék-
helyhez, hogy a halat és a kaviárt a
Győri „ELŐRE" Halászati Termelőszö-
vetkezet szolgáltatta az egész mezőny
számára. Óriási elismerés ez a kisbaj-
csi halnevelő telep és halfeldolgozó
üzem számára, hiszen most bátran ál-
líthatjuk, hogy a kontinensen szinte az
egész szakácsszakma a Győr környé-
ki kecsegékre és a kaviárra kíváncsi.

A vállalkozás ügyvezető elnöke, Szi-
lágyi Gábor elmondta, ritkának szá-
mít, hogy az előválogatón hazai alap-
anyagot kell a versenyzőknek használ-
niuk, hatalmas megtiszteltetésként

Gyôr környéki kecsegével és kaviárral
nyerte a magyar csapat a szakácsolimpiát

érte őket a felkérés.  Széll Tamás és
csapatának felkészülésében már
szeptember óta részt vettek, azóta fo-
lyamatosan szállították a séfnek a ke -
csegét. Mint mondja, ez idő alatt is

rengeteget tanultak a különleges hal-
ról. Számos követelménynek kellett
megfelelni, például a méretre vonat-
kozóan. A kecsege pedig kényes állat,
étkezési célra jelenleg nem is tenyész-
ti más Magyarországon. Folyóból ki-
fogni pedig szigorúan tilos, ha horog-
ra akad, azonnal vissza kell engedni.
Az őshonos tokféle a folyószabályozá-
sok és vízszennyezések miatt megrit-

kult a Dunában, egyébként a Fekete-,
az Azovi- és a Kaszpi-tenger vízgyűjtő
területén, az Északi-, a Jeges-tenger-
be ömlő folyók közül pedig az Ob–Ir-
tis–Jenyiszej vízrendszerében honos.

Évekkel ezelőtt kezdődött az állatok
visszatelepítése a magyar vizekbe, a
kisbajcsi szövetkezet is e célból kezd-
te el szaporítani az állatot, majd a hú-
sa és az ikrája miatt. Ahogy a többi
tokféle, a kecsege is szálkamentes,
Kisbajcson pedig tiszta szigetközi víz-
ben nevelik, így semmi nem zavarja
különleges ízvilágát. A verseny óta kül-
földről is rengeteg megrendelést kap-

nak, és Szilágyi Gábor bízik benne,
hogy Győr környékén is egyre többen
megkedvelik a halfajtát. A különleges,
prémium Caviar Danubius eddig is ke-
resett volt külföldön, ezzel 2012 óta
büszkélkedhet a szövetkezet.

Széll Tamás most pihen, ősztől pe-
dig a lyoni világdöntőre készül. A sza-
kácsverseny mellett a Gourmet Fesz-
tivált is megtartották a hétvégén,
melyre megyénkből egy soproni étte-
rem mellett a pannonhalmi Viator Ét-
terem és Borbár kapott meghívást. Az
alapanyagok itt is adottak voltak, ha-
lat, illetve vadat tartalmazó ételeket
kellett felvonultatniuk a kiállítóknak.
Takács Gábor, a Kosaras-dombi étte-
rem vezetője elmondta, ők kacsamá-
jas szarvaspástétommal, zelleres vízi-
torma-salátával és rozmaringos házi
kaláccsal, valamint vajas spárgával
zsályás hollandi mártásban és fűsze-
res újburgonyával készültek. Hozzátet-
te, mindig törekednek a hagyományt,
a tradíciót és a modernitást ötvöző
vendéglátásra, s arra, hogy a Pannon-
halmi Főapátság fűszernövényeit rep-
rezentáló ételeket készítsenek.
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A következő évadban új bérlet-
sorozattal, számos világsztárral
és nagyszerű koncertekkel várja
a zenekedvelő közönséget a
Győri Filharmonikus Zenekar. 

Egyházzenei bérletsorozattal bővül a
jövő évad. Az Istvánffy Benedek nevé-
vel fémjelzett hangversenysorozattal
nem csak a meglévő mintegy 70 ez-
res nézőszámot növelnék, hanem
Győr különböző szakrális helyein sze-
retnének fellépni – jelentette be a kö-
vetkező évadot bemutató sajtótájé-
koztatón Fűke Géza igazgató. 

Fekete Dávid alpolgármester kö-
szöntőjében hangsúlyozta, a Győri Fil-
harmonikus Zenekar világszínvonalon
és gyakran világsztárokkal játszik. A
zenekar megértette azt a kihívást,
mely szerint meg kell mutatni a régió-
ban és a nagyvilágban is munkájukat,
így válnak a győri kultúra nagyköveté-
vé. A 2023-as év Európa Kulturális Fő-
városa pályázat kapcsán nagyon fon-
tos partnere a városnak a filharmoni-
kus zenekar.

Fűke Géza az EKF-pályázat kap-
csán felhívta a figyelmet arra, hogy
egy új, nagyobb hangversenyterem
megvalósítására is szükség lesz, mert
a Richter Termet már kinőtték. Kon-
certjeik teltházasak, a bérleteseken kí-
vül alig marad szabadon vásárolható
koncertjegy. Ezért is döntöttek az új
hangversenysorozat bevezetésén. Az
Istvánffy-bérlettel négy koncert láto-
gatható, halottak napja előtt Salieri
Requiem-jét mutatják be, karácsony
előtt Beethoven IX. szimfóniáját, virág-
vasárnap Händel Messiás oratóriu-

Mindenki játszik!
mát, majd zárásként A barokk eszen-
ciája címmel Rácz Márton vezényli a
zenekart, szólót játszik Spányi Miklós
csemballóművész. 

Az évad különlegessége lesz, hogy
december 5-én az Operaházzal
együttműködve, internetes közvetítés
segítségével emlékeznek meg a világ-
hírű győri származású karmester,
Richter János (1843–1916) halálának
századik évfordulójáról. A zenekar két
olyan darabot ad majd elő, amelyeket
Richter János mutatott be elsőként
Európa zenei színpadain. Brahms Tra-
gikus nyitány című darabját, amelyet
a budapesti közönség is élőben fog
hallani, valamint Haydn Esz-dúr ver-
senyművét.

A koncerteken sok visszatérő kar-
mester és szólista is lesz. Többek mel-
lett újból Győrben vezényel Kobajasi
Ken-Icsiro, Kocsis Zoltán, Gilbert Var-
ga, Gérard Korsten, Hamar Zsolt,
Rácz Márton, Bényi Tibor és Alexan-
der Kornienko.

Az új évadban még számos világ -
sztár lép fel az együttessel, így például
Miklósa Erika és Ramón Vargas az
Egyetemi Csarnokban, egy különle-
ges operaesten.

A Musikverein után Bécs másik vi-
lághírű koncerttermében, a Konzert-
hausban is bemutatkozik a Győri Fil-
harmonikus Zenekar Berkes Kálmán
vezényletével, Bogányi Gergely zon-
goraművész közreműködésével. Kü-
lönlegesség lesz, hogy Bécsben ek-
kor mutatkozik be először a Bogányi-
féle zongora.  

A bérletesek május 18-tól június
10-ig újíthatják meg bérleteiket, az új
vásárlóknak június 10-től július 1-ig,
valamint augusztus 22. után lesz lehe-
tőségük bérlethez jutni.
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szerző: kaszás kornél, hak
fotó: facebook.com/freddie

A győri Fehérvári Gábor Alfréd,
azaz Freddie, bár kiválóan telje-
sített az Eurovíziós Dalfesztivál
stockholmi döntőjén, a vártnál
jóval hátrább végzett a rangsor-
ban. Csalódottsága érthető, de
a győriek és a magyarok egy
emberként kiállnak mellette, és
talán jobban szeretik, mint a
döntő előtt. 

Nagyon szeretik a rajongók. S talán
már ön is túllendült a csalódottsá-
gon. Átértékelte a történteket?

Az a kétszer három perc, amit
stockholmi színpadon tölthettem min-
denképp varázslatos emlék. A tudá -
somhoz mérten a lehető legjobban
szerettem volna énekelni. Mindannyi-
an úgy érezzük, hogy nem maradt ben-
nünk semmi, kiadtunk magunkból
mindent. Most már nem szeretném ar-
ra fecsérelni az energiám, hogy azt tag-
laljam, mennyire csalódottak vagyunk.
Nyilván van hiányérzetünk az ered-
ménnyel kapcsolatban, de inkább ab-
ból szeretnénk építkezni, hogy a közön-
ség nagyon sokat segített abban, hogy
gyorsabban átlendüljünk ezen. Na-
gyon jólesik az összefogás, ami a pro-
dukciónkat kísérte, ennél igazából
nincs fontosabb. Ezért is volt kellemet-
len a helyezés, mert nagyon szerettünk
volna jó eredményt elérni. Fantaszti-
kus, hogy ettől függetlenül mellettem,
mellettünk maradtak. Inkább erre sze-
retnék most már koncentrálni és előre
figyelni. Van új dal, koncertezünk, ősz-
re pedig jön a lemez... 

Ráadásul Mr. Eurovíziónak is
megválasztották.

Elsô nagylemeze elôtt az Eurovíziót megjárt Freddie
Ez nem egy kollektív szavazás ered-

ménye volt, hanem egy nagyobb Eu-
rovíziós fórumon dőlt el. Még ott, a vö-
rös szőnyegen tudatták velem, és kér-
dezték, hogy mit szólók hozzá: egy-
részt fogalmam sem volt róla, hogy
ilyen szavazások mentek, másrészt
persze nagyon jólesett. Főleg, mert el-
mondták, hogy nem csak a külső tu-

lajdonságokat vették figyelembe, ha-
nem a belső jellemzőket, tehát az em-
beri értékeket is. Így még inkább meg-
tisztelő volt, hogy a férfiaknál engem
választottak.

Tudott más előadókkal beszél-
getni, tapasztalatokat cserélni? 

Eléggé elszeparáltak minket,
négy különböző szállodában szállá-
solták el a résztvevőket. A beszélge-
tésre a legjobb alkalom a reggeliző-
asztalnál volt. Bár akkor sem szak-
máztunk, csak érdeklődtünk. Feszes

tempója volt az egész rendezvény-
nek, kétségtelen.

Arra azért maradt idő, hogy egy
kicsit körülnézzenek a városban?

Az első hét még lazább volt, bár ak-
kor is voltak próbák. A szabadnapra te-
matikus programokat szerveztünk, ab-
ban benne volt a városnézés is. A má-
sodik héten már nem értünk volna rá. 

Na jó, hello!  a címe az új dalának.
Akkor most inkább a magyar nyel-
ven való éneklés mellett dönt?

Szeretném megtartani azt a kettős-
séget, hogy magyarul és angolul is
énekelek. Nem mindegy, miről szól a
szöveg. Ebben a dalban egy igazi nyá-
ri hangulatot, a szabadságot szeret-
tem volna megmutatni és ez szerin-
tem benne is van rendesen.

Azért önnek a nyár nem a szabad-
ságról, hanem a fellépésekről fog
szólni...

Akkor vagyok a legszabadabb,
amikor a színpadon lehetek. Először
Győrben, az Édes Napokon lépek fel,
a teljes zenekarral. Mindig nagyon
örülök, ha otthon adhatok koncertet,
jövök is még majd vissza, a nyárnyitó
koncertre is várok mindenkit sok sze-
retettel. 

Kanyarodjunk vissza egy kicsit a
dalszövegekhez. Melyiken nyelven
könnyebb énekelnie?

Nem tudom a miértjét, de angolul
könnyebb. Ettől függetlenül tudom,
hogy a hazai közönséget illik és ki is
kell szolgálni. Egy magyar nyelvű dalt
végigénekelhetnek velem. Ez a kon-
cert során nagyon fontos, hiszen így
válnak a részesévé. Igenis igyekszünk
arra, hogy igényes magyar dalok is
megszólaljanak a lemezen.

Tehát az ősszel megjelenő lemez
vegyes lesz, már ami a nyelvet illeti.

Így van, bár a dalszámot még nem
tudom pontosan – tíz- tizenegyel terve-
zek –, de szeretnénk megtalálni az
egyensúlyt. A stílusát nem tudnám be-
határolni, szerintem most alakul majd
ki, hogy mi az az irány, amelyet hosz-
szabb távon is követni szeretnénk. Na-
gyon-nagyon várom már. Kicsit furcsa,
hogy ennyit kell várni az első korongra,
de célravezetőbbnek gondoltuk, hogy
előbb egy kicsit megmutassuk magun-
kat a közönségnek. Most már tudják
hova tenni a nevemet és a dalaimat.

Mennyire van lehetősége bele-
szólni a dalokba? Főleg hogy ennyi-
re elfoglalt.

Fontos, hogy együtt dolgozzunk,
tudja ezt Szabó Z és figyelembe is ve-
szi. A Pioneernél is így volt. Vannak sa-
ját ötleteim is, bedobjuk a közösbe és
így születnek meg a zenék, a szövegek
és őszre az első saját nagylemez is. 

szerző: földvári gabriella

Kocsis Zsuzsanna Győrből származó, Olasz-
országban élő festőnő Jakabos Zsuzsáról
készített festményt, mellyel megajándé-
kozta az úszónőt, mielőtt ő a londoni meg-
mérettetésre indult.

Kocsis Zsuzsannának pénteken este a Kereskedel-
mi és Iparkamarában nyílt kiállítása. A festőnő nagy
szurkolója Jakabos Zsuzsának és az egyik közössé-
gi oldalon a rajongói klubjában is szerepel, így ami-
kor meglátott róla egy remek fotót, úgy döntött,
megfesti. Először fotó formájában juttatta el a spor-
tolónőnek az ajándékot, most pedig lehetősége
nyílt arra, hogy személyesen is átadja a festményt.

Jakabos Zsuzsát is megfestette
Kocsis Zsuzsanna egyébként divattervezőként,

a szakma ifjú mestereként Győrből indult meghódí-
tani az olasz divatvilágot, sikerült is neki, nevet szer-
zett a szakmában. Aztán húsz éve a festészet iránt
kezdett érdeklődni, palakőre festett csipkemotívu-
mokat. Öt évvel ezelőtt Zsuzsanna egy természeti
katasztrófában elvesztette mindenét, gyakorlatilag
a nulláról kellett kezdeni az életét. A festészet jelen-
tett számára kiutat a megpróbáltatásokból. Levan-
tóban él, Genovában évente több kiállítást is tart,
galériákban láthatóak festményei.

Retró, minimál stílusban alkot, üvegfestékkel
dolgozik, melynek technikáját hosszú évek alatt ő
maga fejlesztette ki. Élénk színeket, elsősorban ké-
ket alkalmaz. Zsuzsanna elsősorban a tengerrel ösz-
szefüggő témákat festi meg, kedvencei a medúzák.

Szívesen fest alakokat, arcokat, képei dekoratívak.
A kiállítás egy hónapon át látható a kamara Szent
István úti székházában.

Freddie és csapata
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Am 21. Mai findet um
18 Uhr im ETO-Park
die Begegnung ETO
FC GYŐR GEGEN
DIÓSD STATT

Der GYIRMÓT FC GYŐR spielt am 22. Mai um 20
Uhr gegen den SZOLNOKI MÁV FC im Gyirmóti Al-
cufer Stadion.

Gross und Klein sind am 28. Mai von 10-12 Uhr zum
Kindertag im Újvároser Bildungshaus (Liget u. 55.) ein-
geladen. Ab 10 Uhr gibt es Handwerksbeschäftigun-
gen und Spiele im Freien und um 11 Uhr die Auffüh-
rung des „FRAU HOLLE”-Kindertheaters mit dem
Titel „DIE WELTREISE DES KLEINEN MAUL-
WURFS” zu sehen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nach dem grossen Erfolg der Konzertreihe „PAN-
NONHALMER KLASSISCHE ABENDE” im letz-
ten Jahr werden diese auch in diesem Jahr am 27. Mai
um 19:30 Uhr im Innengarten des Pannonhalmer
Klostermuseums (bei Regen: Pannonhalmer Basilika)
fortgeführt. Bei dem Konzert erklingen die Werke von
Mozart und Haydn, als Solisten wirkt Karvaly Szilárd
mit. Die Besonderheit des Konzertes ist, dass das Or-
chester vom Dirigentenpodest durch den Kossuth-
Preisträger Kelemen Barnabás dirigiert wird.

„ÍNYCSIKLANDO-
ZÓ - GAUMENKIT-
ZEL”-Ausstellung im
Rómer Ház – die drei
Hauptgebiete von Csi-
gó Zita – Essensfo-
tografin, Food- und
Propsytlistin – sind
das Illustrieren von
Kochbüchern und
G a s t ro m a g a z i n e n ,
sowie Reklamefotog-
rafie zur Gastrono-
mie. Ihr nettestes Stil-
merkmal sind die
skandinavischen De-
signelemente, der ge-
reinigte, „pure”-Ef-
fekt. Die Ausstellung
gibt es ab 20. Mai im
Rómer Ház zu sehen. 

DER „IN GYŐR AUF DEN SPUREN DES MITTELAL-
TERS”-Spaziergang beginnt am 22. Mai um 15 Uhr ab dem
Bécsi kapu Platz, an der Kisfaludy Säule. Die Teilnehmer er-
reichen auf diesem Spaziergang die verbliebenen Spuren
mittelalterlicher Andenken, haben die Gelegenheit sich mit
den medivialen Teilen der Gebäude und Gassen vertraut zu
machen. Ausserdem wird im Verlauf des Spaziergangs von
den die Stadt betreffenden Kämpfen, von dem Győrer Au-
fenthalt der Bischöfe und Herrscher dieser Zeit erzählt. 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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!
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
NÉMET NEMZETISÉGI SZAK-
MAI NAPOT tart Győr Német Ön-
kormányzata május 23-án, hétfőn
18 órakor a Kazinczy utca 4. sz.
alatt. A győri Magyar Vagon- és
Gépgyár német kapcsolatai 1930
és 1945 között címmel Áldozó Ist-
ván, a Nemzeti Levéltár Győri Le-
véltárának igazgatóhelyettese tart
előadást, majd a két világháború
közötti német nemzetiségi dalokat
ismerteti meg az érdeklődőkkel
Karsai Klára, a Budapesti Német
Színház tagja.

A tavalyi nagysikerű PANNON-
HALMI KLASSZIKUS ESTÉK
című hangversenysorozat idén is
folytatódik május 27-én 19.30 óra-
kor, a Pannonhalmi Apátsági Mú-
zeum belső kertjében (esőhelyszín:
Pannonhalmi Bazilika). A hangver-
senyen Mozart és Haydn művei
csendülnek fel, szólistaként közre-
működik Karvaly Szilárd, a Kos-
suth-díjas Kelemen Barnabás ve-
zényli a zenekart.

GYERMEKNAP várja a kicsiket
és nagyokat május 28-án 10–12
óráig az Újvárosi Művelődési Ház-
ban (Liget u. 55.). 10 órakor kézmű-
ves foglalkozások, szabadtéri játé-
kok és 11 órakor a Holle Anyó Gyer-
mekszínház előadása látható A Kis-
vakond világkörüli útja címmel. A
program ingyenes.

ÍNYCSIKLANDO-
ZÓ KIÁLLÍTÁS A
RÓMER HÁZBAN
– Csigó Zita ételfo-
tós, food és prop
stylist, három fő terü-
lete a szakácskönyv-
és gasztromagazin-
illusztrálás, valamint
a gasztronómiához
köthető reklámfotó-
zás. A kiállítás május
20-tól látható a Ró-
mer Házban.

AZ AMAZONASTÓL A HIMALÁJÁIG
címmel Horváth Balázs utazási élményeiről
hallhatnak előadást a világ minden tájáról,
fotókkal és humorral tálalva, május 27-én
19 órakor, a Rómer Házban. A részvétel in-
gyenes, ám regisztrációhoz kötött. A jelent-
kezés a jegy@micsodaturista.hu-n a részt-
vevők nevével lehetséges.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban
CUBA LIBRE címmel dr. Kónya Ildikó tart előadást
május 24-én 17 órakor, az Esterházy-palotában. A
program a Kulturális kalandozás sorozat előadása.
Belépés: díjtalan.

SÖTÉTBEN SETTENKEDŐK címmel, Makhult
Gabriella grafikusművész kiállítása látogatható má-
jus 28-tól, a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállító-
térben. A Rómer Múzeumban a rejtelmes éjjelről
szóló alkotásokkal találkozhat a látogató. A grafikus
kortárs képzőművészeti kiállítás megnyitója május
28-án 17 órakor lesz. 

A TEREMTÉS
UTOLSÓ MÍ-
TOSZAI cím-
mel kiállítás
nyílt Mezei Er-
zsébet alkotá-
saiból, a Győri
Egyházmegyei
Kincstár és
Könyv tárban
(Káptalandomb
26.). A kiállítás
megtekinthető
június 19-ig. 

Az idén 120 éves a Győr–Veszprém vasútvonal. Ez alkalom-
ból a veszprémi Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútba-
rát Klub VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁST rendez Győrben,
az ETO Parkban május 27–29-én. A vasútvonal története
tablókon a park sétálóterületén díjmentesen megtekinthe-
tő. A tablókon eredeti állomásépület-rajzok, térképmásola-
tok, fotók láthatók.

VÍZ, VÍZ, TISZ-
TA VÍZ – Gye-
reknapi Matiné
várja a kicsiket
és a nagyokat
május 29-én 15
órakor a Vaska-
kas Bábszínház-
ban. Az előadás
a gyerekeknek
ingyenes! (Előze-
tes regisztráció
szükséges!)

A VÉGEK MŰVÉSZE-
TE – szablyavívás a török
korban címmel Schun-
der László előadásán ve-
hetnek részt az érdeklő-
dők május 26-án 18 órai
kezdettel, az Apáczai Cse-
re János Karon (Liszt Fe-
renc u. 42. II. emelet, Barsi
Ernő Terem). Az elő-
adást követő szablyavívó
bemutatón közremű-
ködnek a Pan-
non Martaló-
cok csapat
tagjai.
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HIRDETÉS TŰZGYÚJTÁS

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az egyre jobb időnek köszönhetően, egyre
többen terveznek programokat a szabad-
ban. Előkerülnek a bográcsok, a grillek.
Ahogy a kerti munkák, takarítások is bein-
dulnak. A szabadtéri tűzgyújtás azonban
nem játék, rengeteg veszélyt rejt. 

Győr-Moson-Sopron megyében eddig kevesebb-
szer kellett szabadtéren keletkezett tüzekhez vonul-
nia a tűzoltóknak a csapadékos időjárásnak és a fe-
lelősségteljes magatartásnak köszönhetően, mint
tavaly. Az éves adatok megyénkben egyébként több
mint kétszáz ilyen tűzesetről számolnak be, számuk
csökkenését csakis odafigyeléssel, a szabályok
megfelelő betartásával lehet elérni. A statisztikák
ugyanis megmutatják: a szabadtéri tüzek nagy szá-
zalékát emberi gondatlanság okozza.

Környezetünk és a saját biztonságunk érdeké-
ben fontos, hogy tisztában legyünk a szabadtéri
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabálya-
ival. A kerti zöldhulladék elégetése tilos, de az ön-
kormányzatok rendeletben engedélyezhetik,
hogy melyik nap és milyen időpontban szabad
égetni. 

Egyébként a kerti tüzelés helyett sokkal jobb,
ha a komposztálást, az ágdarálást választjuk,
amivel ráadásul tápanyagot is visszanyerhetünk. 

Az egyéb hulladékok égetése tilos, és a veszé-

Óvatosan a tûzgyújtással! — szabályok és tanácsok
lyes égéstermékek miatt mérgezést, valamint kör-
nyezetkárosítást okozhat. Nem árt az sem tudni,
hogy a jogszabályban foglaltak megszegése ese-
tén akár súlyos pénzbírság is kiszabható. 

S ha már a jó idő szóba került, mindenképpen
szólni kell a szabadidős tevékenységhez köthető
tűzgyújtásokról, amelyek szintén számos veszélyt
rejtenek magukban. Nem szabad tehát előkészü-
letek és körültekintés nélkül belevágni a főzőcs-
kének, grillezésnek, szalonnasütésnek. Össze-
gyűjtöttük a legfontosabb tanácsokat, amelyek
betartását legjobb, ha mindenki kötelező érvé-
nyűnek tekinti. 

A leglényegesebb: a szabadban gyújtott tüzet
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, akkor sem, ha
látszólag nem okozhat problémát. Mielőtt meg-
szervezzük a programot, tájékozódjunk előre,
hogy milyen időjárás várható, főleg, hogy milyen
széllel kell számolni. Erős szél esetén soha ne
gyújtsunk tüzet!  Bármikor, bárhol is gyújtunk tü-
zet, mindig gondoskodjunk megfelelő mennyi-
ségben oltóanyagról és olyan kéziszerszámról,
amivel irányítani tudjuk az égést. Ügyeljünk rá,
hogy soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető
anyagot a tűzre, és a közelében se legyen más ég-
hető anyag, ami lángra kaphat és továbbterjed-
het. Baj esetén hívjuk a 112-es segélyhívó szá-
mot, ne késlekedjünk, ugyanis az anyagi kár mel-
lett az emberek és az állatok életét, na meg a ter-
mészeti kincseinket is veszélyezteti. Előzzük meg
a bajt, óvatosan a tűzgyújtással!
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Mi lakik a fogkefén?

Manchesteri kutatók
vizsgálata szerint fog-
kefénken csak úgy
hemzsegnek a bakté-
riumok. Egyetlen fog-
kefén több mint száz-
millió kórokozó található,
többek között a hasmenést oko-
zó E.coli baktérium, vagy a bőr-
fertőzést előidéző Staphylococ-
cusok. Pánikra azonban nincs
ok, hiszen a szájüreg sem kifeje-
zetten steril. Gond csak akkor
van, ha felborul az egyensúly.
Tárolási tippek: öblítsük le hasz-
nálat után a fogkefét, és tartsuk
szárazon, azaz ne tegyük tokba
és ne rakjunk rá védőt. A legjobb,
ha függőlegesen, a fejével felfelé
tároljuk. Fontos, hogy még csa-
ládtagnak se adjuk kölcsön, és ne
használjuk egymásét.

A nyári forróságban sokan kere-
sik fel a strandokat és a szabad
vizeket, hogy könnyebben elvi-
seljék a hőséget. Ahhoz, hogy a
pihenés kellemes legyen, figyel-

jünk a vízparti balesetek
megelőzésére. Felhevült
testtel hideg vízbe ug-
rani veszélyes, mert a
hirtelen hideghatás
 reflexes légzésleállást

okozhat. Az arc és a
homlok hirtelen hideg hatá-

sára életveszélyes szívritmusza-
vart vagy keringésleállást válthat
ki. Sérülést okozhat a vízben és
a vízparton a felelőtlenül eldo-
bott konzervdoboz, eltört üveg,
megrongálódott burkolat, és
természetes anyagok is, pl.
kagyló, kövek. Teendő: a seb fer-
tőtlenítése, steril kötszerrel való
fedése. Sérülés esetén tartózkod-
ni kell a fürdőzéstől, a sebfertő-
zés elkerülése érdekében.

Veszélyek a vízparton

Itt a tavasz, Ön felkészült?
egy mozdulattal rántsuk ki. A kullancs
kiszedése során tilos csavargatni vagy
a testi résznél megfogni, szétroncsolni
vagy durván rángatni. Ilyen esetben
ugyanis visszaöklendezheti az esetle-
gesen fertőzött béltartalmát, vagy az
állat sérülésével a külvilágba és a seb-
be kerülhetnek a veszélyes kórokozók.
Ha úgy érezzük, hogy inkább nem pró-
bálkoznánk vele, vagy a kullancs egy
része testünkben maradt, minél hama-
rabb forduljunk szakemberhez. A leg-
jobb orvoslás azonban az előrelátás,
így fontos, hogy ha kirándulni indu-
lunk, megfelelően öltözzünk fel, ne
hagyjunk túl sok támadási felületet
magunkon, használjunk kullancsriasz-
tót, és figyeljük a tájékoztatókat, ame-
lyek felhívják a figyelmünket a foko-
zottan veszélyes helyekre és idősza-
kokra.

Pókcsípés esetén
Hazánkban, bár nem élnek

igazán veszélyes pókok, azért
néhány szót mégis érdemes ej-
teni róluk. Szervezetünk reak-
ciója eltérő lehet attól függően,
hogy milyen pók csíp meg min-
ket. Az enyhe viszketéstől egészen
az elkékülő gennyes duzzanatig sok
mindennel szembesülhetünk. A kalci-
um itt is hasznos lehet, illetve a hideg
vizes pakolás. Ha mindez kevésnek bi-
zonyul, mert mérettől függetlenül a
csípés helye bekeményedik, elkékül
vagy gennyessé válik, akkor egy percig
sem szabad habozni, orvoshoz kell for-
dulni. Nem szabad nyomkodni, pisz-
kálni, elkaparni a csípés helyét, vagy
esetleg megpróbálni eltávolítani a duz-
zanatban lévő váladékot.

pollenre, a gyógyszerek mellett az ét-
kezésekre is oda kell figyelni. A hagy-
ma, a csalán, a papsajt és a chilipapri-
ka kivonata jó hatással lehet az allergi-
ára. Emellett speciális orrcseppek blok-
kolhatják az orrjáratokba kerülő polle-
nek továbbjutását, megóvva ezzel a
szervezetünket.

Méhcsípés esetén
A jó idő nemcsak a pollenek elsza-

porodásának kedvez, hanem az ébre-
dező ízeltlábúak aktivitási szintjét is
emeli. Előbújnak a pókok, a kullan-
csok és az egyébként hasznos méhek
is. Utóbbiak a csípésükre allergiások-
nak nagy bajt jelenthetnek, ugyanis az
úgynevezett anafilaxiás sokk gyakran
az ő számlájukra írható. Ilyenkor az im-
munrendszer olyan túlzott reakciót
produkál, mely hatására a szervezet
sokkos állapotba kerül. A vérnyomás
leesik, légzési és keringési problémák
lépnek fel, és néhány percen belül
akár szervkárosodás vagy halál is lehet
az eset vége. Ilyenkor a gége megduz-

zad, elzárja a levegő útját, és akár
fulladáshoz is vezethet. Az első és
legfontosabb ilyen esetben a lé-
lekjelenlét és a mentő hívása, a
második pedig a kalcium adása.

Kullancsok
Gyakoribb veszély, hiszen

mindenkit érinthet, a kullancs-
csípés. A kullancsok nem allergi-

zálnak, csípésük csupán enyhe
bőrreakciót vált ki, azonban renge-

teg betegséget hordoznak maguk-
ban. Amit tehetünk, hogy csipeszt ra-
gadunk, és ügyelünk arra, hogy az ál-
latot lehetőleg a fejénél megragadva,

Süt a nap, melegszik az idő, irány
a természet! Azonban vigyáznunk
kell, nehogy a kezdeti lelkesedés
csípésnyomokba, viszketésbe,
rosszabb esetben allergiás tüne-
tekbe csapjon át.

Tombol az allergia
A tavasz, amellett, hogy öröm a

hosszú téli hónapok után, sokak szá-
mára nehéz időszak is lehet. A pollen -
allergia, a csípések, a nehezen észre-
vehető kullancsok kellő tájékozottsá-
got és odafigyelést igényelnek. Tavasz-
szal leginkább a nyírfa, a kőris, a fűz,
a platán és a pázsitfűfélék pollenjei ke-
seríthetik meg életünket. Ha hosszabb
időt töltünk a természetben, utána
mindenképpen mossunk hajat, hiszen
ha minket nem is feltétlenül érint, csa-
ládtagjainknak temérdek pollent vihe-
tünk haza. Ha allergiásak vagyunk a
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Szerzô:

A klímaváltozás hatása
az emberi szervezet
mûködésére

JÓ TUDNI

bak indulatossá válni, és vezetés köz-
ben is impulzívabban viselkednek
(gyakrabban dudálnak), több az erő-
szakos bűneset, és az otthoni, a laká -
son belüli erőszak is.

Hatása az emberi szervezetre
Az emberi és a természeti környe-

zet bizonyos mértékig automatikusan
alkalmazkodik a klíma megváltozásá-
hoz, de egyre nagyobb jelentőséggel
bírnak a gyakoribbá váló hőhullámok
– különösen a nagyvárosokban, lég-
szennyezéssel együtt –, melyek  akut
hatást gyakorolnak az emberi szerve-
zetre, akár a pszichés működésekre,
akár a szervezet, akár a gyógyszerek
anyagcseréjére. A meteorológiai válto-

zások okozta keringésre és érrendszer-
re gyakorolt hatásának vizsgálata már
hazai kollégák kutatásának  látóköré-
be került. A hőártalom a megemelke-
dett külső hőmérséklet és a szervezet
hőleadásának  egyensúlyvesztéséből
adódik. Az állandó testhőmérséklet
fenntartásának feltétele a hőleadás és
a hőtermelés egyensúlya. 

Hőkollapszus, 
hőkimerülés,  hőguta
A hőártalom típusai a hőkollapszus,

a  hőkimerülés és a hőguta. Hőkollap-
szus abban az esetben lép fel, ha csök-
ken a szervezet folyadékvolumene, és
az agy vérellátása csökken, és orto -
sztatikus kollapszus jön létre. A hőki-

A hőguta típusos tünetei

• A testhőmérséklet 40 Celsius-foknál magasabb.
• Forró, száraz bőr – a verejtékezés hiánya.
• Émelygés, hányás.
• Szívritmuszavar.
• Felületes légzés.
• Szédülés, egyensúlyzavar.
• Zavartság, tudatzavar, görcsök, kóma.

Ingerültebbek vagyunk
Az elmúlt években világszerte érez-

teti hatását a globális felmelegedés,
az 1980-as évek elejétől intenzív fel-
melegedés kezdődött. Hazánkban is
egyre enyhébbek a telek, és egyre for-
róbbak a nyári hónapok. Az elmúlt
mintegy 100 évben az átlaghőmérsék-
let csupán 0.7 Celsius-fokkal nőtt, a
21. század végére egyes kutatók akár
plusz 2 Celsius-fokos növekedéssel is
számolnak. Ugyanakkor igen fontos
hangsúlyozni, hogy nem csupán a
Föld átlaghőmérséklete,  hanem az
extrém meleg hőmérsékleti napok
száma és a szárazság is megnöveke-
dett. Számtalan vizsgálat folyik arra
vonatkozóan, hogyan befolyásolja az
időjárás változása az emberek maga-
tartását. Az adatok elemzése során
úgy találták, hogy melegebb hőmér-
séklet esetén az emberek hajlamosab-

Az utóbbi években egyre hangsú-
lyosabb publicitást nyer a klíma-
változás, a globális felmelegedés
kérdése, azonban elsősorban csu-
pán gazdasági-társadalmi oldalról
nyert megközelítést. A probléma
gyakorlati jelentőségű, és várható-
an még inkább az lesz, részben ami-
att, hogy a kánikula mint extrém
környezeti faktor nem várt, ezáltal
szokatlan következményeket gya-
korol az emberi test egészének mű-
ködésére, részben amiatt, hogy a
gyógyszeres terápiában részesülő
betegek szervezetének reagálása
változó lehet ezáltal. 
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Számtalan ember életét keseríti
meg a horkolás, bár ők maguk nem
szenvednek tőle közvetlenül. A hor-
koló hang a felső légutak lágy szö-
veteinek (lágy szájpadlás, nyelvcsap,
mandulák, nyelvgyök, a torok hát-
só és oldalsó falai) vibrációja révén
jön létre. Alvás közben az izmok és
a kötőszövetek ellazulnak, s a ki-be
áramló levegő a felső légutak lágy
szöveteit mozgásba hozza.

Alvási apnoé
Az alvási apnoé egy nagyon gyakori

jelenség, mely komoly egészségügyi ká-
rosodáshoz vezethet. Az apnoé (lég-
zésszünet) során az elernyedt garatiz-
mok olyan közel kerülnek egymáshoz,
hogy gyakorlatilag összetapadnak. Az
összetapadás előtti egyenletes horkolás
megszűnik, az alvó ember nem jut leve-
gőhöz, a vér oxigénnel való telítettsége
hirtelen csökken. Több erőlködő mell-
kasi mozgás után végül egy nagy hor-
kantás kíséretében a garatfalak szétnyíl-
nak, az oxigénellátás normalizálódik, de
ilyenkor a beteg gyakran felébred. Sú-
lyos esetben egyetlen éjszaka alatt ez
akár ötvenszer is megismétlődhet. A be-
teg napközben fáradt, hiszen sosem
tudja kialudni magát, alvási fázisai fel-

borulnak. Napközben aluszékonnyá vá-
lik, koncentrálóképessége romlik, a leg-
váratlanabb helyzetekben elalszik. 

Van segítség? Szeretne meg-
szabadulni a horkolástól? 
A horkolást gátló óra csökkenti a

horkolás gyakoriságát!  Csak helyezze
fel a csuklójára minden éjszaka és
nem csak Önnek, hanem a párjának
is nyugodtabb lesz az éjszakája. Hatá-
sa a következőkben rejlik:
Rezgésdiagnosztika:
• Érzékelők, a készülékben ellenőrzik

a rezgéseket, amelyek a horkolást
okozzák. 

• Miután horkolást észlel, a készülék
aktiválja az idegstimulációt.

Az idegrendszer impulzusa:
• A horkolást gátló óra több gyenge

impulzust küld, amelyek stimulál-
ják az horkoló idegrendszerét.

A horkolás megszüntetése:
• Az idegstimuláció növeli az idegfe-

szültséget a légutakon. 
• Ezzel a horkolás a teljes alvás ide-

jén megszakad. 
• Az egész folyamat öntudatlanul zajlik. 
• Önmagában nem zavarja az alvást,

sőt növeli a minőségét, mert a horko-
lás legyengíti az emberi szervezetet.

Horkolást gátló óra

merülés a hőártalmak leggyakoribb
fajtája, mely általában tartós meleg-
ben alakul ki – a hőterhelés a só–víz
háztartás zavarát eredményezi.  Hő-
görcsről szokás beszélni, ha súlyos
izomgörcsök állnak be. A hőártalom
legsúlyosabb formája a hőguta, életve-
szélyes állapot: az agyi termoreguláci-
ós központ funkcionális zavarának kö-
vetkezménye. Hőguta esetén a szerve-

zet hőleadási képessége megromlik,
így a hőleadás zavart szenved, mely-
nek következménye a testhőmérséklet
kóros és káros tartományba történő
emelkedése. A hőguta súlyos és élet-
veszélyes állapot, melyről akkor beszé-
lünk, ha a test maghőmérséklete 40,6
Celsius-fok fölé emelkedik. A hormo-
nális hőháztartás zavarai közül elsősor-

ban a pajzsmirigy-túlműködés szere-
pét kell kiemelni. 

A gyógyszeradagolás változhat
Összefoglalva a forróságnak, a káni-

kulának, a hőségnapoknak az emberi
szervezetre, kiemelten pedig a gyógy-
szerelésben részesülő betegek élattani
folyamataira gyakorolt hatását, figye-
lembe kell venni, mivel változás állhat be

a folyadékterek eloszlásában (koncent-
rálódás), ezzel párhuzamosan pedig az
elektrolit-háztartásban. Változhatnak az
anyagcsere-folyamatok, így  eltolódhat-
nak a korábban stabil gyógyszerszintek.
Az egyébként korábban enyhének ítélt
mellékhatások jelentősége (például az
izzadás) megnőhet, és következménye
a súlyos kiszáradás lehet. 

,,Adatok elemzése során úgy találták, hogy
melegebb hőmérséklet esetén az emberek 
hajalmosabbak indulatossá válni, és vezetés
közben is impulzívabban viselkednek 
(gyakrabban dudálnak), több az erőszakos 
bűneset, és az otthoni, a lakáson belüli erőszak is.”
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Derűs ember. Nyugodt és halk szavú.
Olyan, akinek gyanakvás nélkül meg-
nyílnak a betegek. Nemcsak szemé-
lyisége, hanem állandóan frissített tu-
dása szolgálja abban, hogy a kliense-
in segíteni tudjon. Öt szakvizsgájá-
nak mindegyikét megújítja, lépést
tart a korral. Esetenként előtte is jár.
Egyike annak a 650 pszichiáternek,
aki jelenleg Magyarországon dolgo-
zik. Csak összehasonlításképpen: ha
Hollandiában élne, 3500 kolléga ven-
né körül.

Abban az épületben beszélgetünk
vele, amely 1928-ban ideg-, kedély-
és elmebetegosztálynak épült Győr-
ben, a Zrínyi utcában. 1987-ben az-
tán átalakították, felújították. A pro-
fesszor irodájának falán van egy kép
azokból az időkből, amikor még kü-
lön kezelték a nőket és a férfiakat. A
két épületrészt magas fallal el is vá-
lasztották egymástól.

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

Ostorharics-Horváth György pro-
fesszor arról beszél, hogy a hatvanas
években a pszichiátria leginkább csak
őrizte a betegeket: védte őket önma-
guktól, a társadalmat meg tőlük. A tu-
domány fejlődésének eredményekép-
pen ma már gyógyszeresen és külön-
böző pszichoterápiás módszerekkel
hatékonyan gyógyítják őket. A klien-
sek – ahogy ő szereti használni a fo-
galmat – igen jelentős része önként
jön gyógyulni ide, s a kezelés sokuknál
ambulánsan történik.

A nagy pszichiátriai kórképek szá-
ma az évek során nem változott, nem
lett több például a skizofrén, tudjuk
meg tőle. A szociálpszichiátriai erede-
tű állapotot megélők azonban sokkal
többen lettek. A háttérben gyakran csa-
ládi, munkahelyi konfliktusok állnak.

A munkahely elvesztése krízishely-
zet – mondja ki a súlyos szavakat a pro-
fesszor. – Ül a folyosón egy asszony, és
sír. Elpanaszolja, hogy bement reggel
dolgozni, ott közölték vele, hogy fordul-
hat is vissza, mert mostantól nem tarta-

nak igényt a munkájára. Az ilyen em-
bernek nem adhatok időpontot, nem
jegyezhetem elő, őt azonnal fogadni,
kezelni kell. Olyan helyzet ez, mint ami-
kor valakinek akut vakbélgyulladása
van. Azzal sem lehet várni.

Márpedig ilyen, s az ehhez hasonló
esetekben nem könnyű segíteni. A
pszichiáter orvos, munkát, jó kollégá-
kat, rendes férjet, pénzt a devizahitel
törlesztésére nem tud adni. De meg-
erősítheti a személyiségnek azokat a
jegyeit, amellyel a krízis átvészelhető,
kezelni képes az akut, esetenként ön-
veszélyes állapotokat, segít kialakítani
a jövőképet.

Minden korszaknak vannak jellem-
ző kórképei. A drogozás valamilyen
formája már az előző rendszerben je-
len volt, csak nem akartak tudomást
venni róla. Később, amikor már nem
lehetett eltakarni a bajt, megalkották
a társadalmi beilleszkedési zavar fogal-
mát, közéjük sorolták a kábítószerese-
ket – idézi vissza a főorvos.  Ma az ad-
diktológia tudománya  hatékonyan

Az ôrzéstôl a gyógyításig

Dr. Ostorharics-Horváth György
pszichiáter fôorvos

egyetemi magántanár

száll szembe a függőségekkel, mely
nemcsak szerfüggőség lehet, hanem
például vásárlási kényszer. A szinte na-
ponta jelentkező új drogokkal azon-
ban nehezen tud lépést tartani az ad-
diktológia.

Ostorharics-Horváth György pro-
fesszor az orvosi egyetemen eldöntöt-
te már, hogy az idegtudományok –
bár akkor még nem így nevezték – te-
rületén vállal munkát. Azt nem jelöl-
hette meg, hogy hol és milyen klinikán
szeretne dolgozni. Elhelyező bizottsá-
gok irányították akkor a doktorokat.
Annyi mozgástere volt csupán egy
friss diplomásnak, hogy vagy a szakte-
rületet, vagy a települést választhatta
meg magának. Így került Győrbe a bu-
dai fiatalember, ugyancsak budai fele-
ségével, aki a Petz-kórház könyvtárát
vezette. Férje pedig Piróth Endre osz-
tályán gyarapította gyakorlati tudását.
Később ő lett az osztályvezető.

A kórház jövője a posztgraduális kli-
nikai képzésben rejlik – állítja a profesz-
szor. Szerinte a győri kórház alkalmas
arra, hogy az orvostanhallgatók gyakor-
lati képzési helye legyen. A Nyugat-Du-
nántúlon nincs orvosi egyetem, ám pél-
dául a pszichiátria munkatársai csak-
nem annyi szakcikket publikálnak, mint
másutt a klinikák doktorai. A többi osz-
tály is felkészült a hallgatók fogadására.

A professzor életkora szerint nyug-
díjas már, de lenyűgözően aktív életet
él. Ő fogadja, diagnosztizálja és gyó-
gyítja az epilepsziás betegeket, az
elektroencefalográfiának is felelős
szakértője, ő irányítja a pszichiátriai
osztály dénesfai otthonát, emellett
konferenciákat, vándorgyűléseket
szervez. A Magyar Pszichiátriai Társa-
ság elnökségi tagja, ezen belül a jogi
és etikai bizottság elnöke. Magánren-
delését sem adta föl. Tudja, hogy ha
bármelyik tevékenységéről lemonda-
na, sok, évek óta kezelt beteg esne ki
a látóköréből. Pedig sokan számítanak
rá, s ha valamelyik, ez igazán bizalmi
hivatás, akár a gyóntató papé.

Rengeteget adott és ad, sokat is ka-
pott az élettől. Korántsem befejezett
életművéért például Oláh Gusztáv-dí-
jat kapott, Győr pedig díszpolgári cím-
mel ismerte el eredményeit.



2016. május 20.   / + / 19

HIRDETÉS



20 / + / 2016. május 20.

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.

NYITOTT NAP! 
ÓRIÁSI INGATLANVÁSÁR

május 21-én, szombaton 9–17 óráig! 
Hatalmas új építésű  ingatlankínálat a város minden

részéről, jelentős része KIZÁRÓLAG NÁLUNK! 
Használja ki a CSOK-ot, igényelje vissza az ÁFÁ-t!

Éljen Győr-Pinnyéd
zöldövezeti részén! 
Lakások már 
15,6 M Ft-tól!
Érd.: Horváth Edina
+36-70/587-4020,
Füredi József 
+36-20/919-4518

Győr-Szabadhegy 
kertvárosias részén
társasházi lakások 
és sorházak bevezető
áron eladók!
Érd.: Budai Mónika
+36-30/640-8794

Madárcsicsergéses reggelre ébredne? A szitásdombi Pacsirta
lakópark Önre vár! 6 projektből válassza ki Ön a megfelelőt!
Érd.: Venczel-Tóth Anita +36-30/376-3718,
Horváth Edina +36-70/587-4020.

Győr-Gyirmóton 4 lakásos társasházban 84 nm-es lakás
BOMBA ÁRON! NAPPALI + 3 SZOBA! Már 19,8 M Ft-tól!
Érd.: Horváth Edina +36-70/587-4020 
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www.edesotthongyor.hu

06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518

Győr-Ménfőcsanakon 
még eladó az utolsó

3 lakás! Ne maradjon
le róla!

Már 15,2 M Ft-tól!
Érd.: Budai Mónika

+36-30/640-8794   

BELVÁROSI LAKÁSOK ÓRIÁSI KÍNÁLATA
MÁR 19,6 M Ft-tól!
Érd.: Horváth Edina +36-70/587-4020
Budai Mónika +36-30/640-8794

Tóra néző lakást keres? 
Örök panorámával? 
Még 3 lakás várja
gazdáját!
KULCSRAKÉSZEN 
27,9 M Ft!
Érd.: 
Venczel-Tóth Anita
+36-30/376-3718
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁJUS 21., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Pasik  04:40 Hazug csajok
társasága  05:20 Hazug csajok tár-
sasága  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub  09:35 Kisdumások 
10:15 Top Shop 11:00 Brandmánia
 11:30 Street Kitchen  12:10 Au-
togram  12:35 Fitt Mánia  13:05
Döglött akták  14:10 Farm  15:15
Invictus – A legyőzhetetlen  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz Plusz
 20:00 Farm  21:30 Förtelmes fő-
nökök  23:30 Különösen veszélyes
 01:30 Egy baleset anatómiája 
03:05 Győzike 

04:00 Super Car  04:25 Babavilág
 04:50 Sportos 05:00 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:25 Éjjel-nappal szülők  08:55
Otthon a kertben  09:30 Trendmá-
nia  10:00 Ízes élet  10:35 Babavi-
lág  11:05 Otthontérkép  11:40
Poggyász  12:10 Éjjel-nappal szü-
lők  12:40 Duval és Moretti  13:45
Duval és Moretti  14:55 Gyilkos so-
rok  16:00 Dögölj meg, John Tucker
 18:00 Tények 18:50 Kismenők 
21:25 Elrabolva 3  23:50 Az ötödik
elem  02:25 Sportos 02:35 Psych –
Dilis detektívek  03:15 Psych – Dilis
detektívek  03:55 Gyilkos sorok 

05:05 Doktor House  05:50 Televí-
ziós vásárlás 06:25 Trendközelben
06:55 Szívek szállodája  07:45 Szí-
vek szállodája  08:40 Amerikai mes-
terszakács  09:35 Amerikai mester-
szakács  10:35 Megruházlak! 
11:35 Megruházlak!  12:40 Fekete-
lista  13:35 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:30 Négy esküvő 
15:30 Ádám keresi Évát  16:35 Két
hét múlva örökké 18:45 Dupla vagy
semmi  21:00 A bakancslista 
23:00 Amit máris tudni akarsz a szex-
ről  00:35 Will és Grace  01:05
Will és Grace  01:40 Doktor House
 02:25 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek
(ism.) 09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00
Híradó (ism.) 10:25 Sporthírek (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Vény nélkül 
(ism.) 18:30 Üzleti negyed (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Konkrét (ism.)
20:00 Kulisszák mögött (ism.) 20:30
Konkrét (ism.) 20:45 Kamarai Maga-
zin (ism.) 21:00 Hello Győr! (ism.)
21:30 Gázfröccs (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Import Impro (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 22., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Chuck  04:40 Chuck 
05:25 Fókusz Plusz  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:35
EgészségKalauz  10:05 Top Shop
11:00 Egy rém modern család 
11:25 A segítség házhoz jön  11:55
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:25 Házon kívül  13:00 Agyme-
nők  13:25 Vinny, az 1 ügyű  15:50
Mindent bele, fiúk!  Közben: 16:00
Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11  19:50 Gya-
kornokok  22:10 Tiszta játszma 
00:00 Portré  00:35 Gyakornokok
 02:55 Győzike 

04:40 Éjjel-nappal szülők  05:00
Hungerő  06:00 Astro-Világ 07:00
Tv2 matiné 08:20 Éjjel-nappal szülők
 08:50 Nagy Vagy, Győr!  09:20
a'la CAR  09:55 Tűsarok  10:25
Stahl konyhája  11:00 Az Év Pasija
 11:30 Több mint TestŐr  12:05
Falforgatók  13:05 Gyilkos sorok 
14:10 Gyilkos sorok  15:15 Kapi-
tány és katona: A világ túlsó oldalán
 18:00 Tények 18:50 A Nagy Duett
 21:30 Showtime Hajdú Péterrel 
23:05 Ragadozók  01:20 Sportos
01:30 Lángoló Chicago  02:20 Lán-
goló Chicago  03:00 Maffiadoktor
 03:45 Az uralkodónő 

05:20 Doktor House  06:05 Televí-
ziós vásárlás 06:40 Amerikai mester-
szakács  07:30 Amerikai mester-
szakács  08:25 Szívek szállodája 
09:20 Szívek szállodája  10:20 Zöld
térben  10:50 Trendközelben 11:20
Négy esküvő  12:20 Will és Grace
 12:55 Feketelista  13:55 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  14:55
Ron kapitány  16:45 Dupla vagy
semmi  19:00 A bakancslista 
21:00 Betörő az albérlőm  23:10
Játssz a túlélésért  01:10 Ádám ke-
resi Évát  02:05 Zöld térben 
02:30 Trendközelben 02:55 Vérmes
négyes  03:20 Vérmes négyes 
03:45 Vérmes négyes 

07:30 Üzleti negyed (ism.) 08:00 Cre-
do (ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Hello Győr! (ism.) 09:30 Gáz-
fröccs (ism.) 10:00 Kulisszák mögött
(ism.) 10:30 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Gázfröccs (ism.) 19:30 Épí-tech
(ism.) 20:00 Konkrét (ism.) 20:15 Ma-
de in Hungary (ism.) 20:30 Creative
chef (ism.) 21:00 Üzleti negyed (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Győ-
ri7 (ism.) 22:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 23., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:25 Gyilkos sorok  05:10 Hunge-
rő  06:10 Red Carpet – Sztárok test-
közelben  06:20 Mokka  Tények
Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:50 Paloma 
13:50 Walker, a texasi kopó  14:50
Walker, a texasi kopó  15:50 Szeret-
ned kell!  16:55 Megtört szívek 
18:00 Tények 19:20 Drágám, add az
életed!  20:35 Jóban Rosszban 
21:20 Pánikszoba  23:50 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  00:00
Ügyféllista  01:00 Tények Este
01:45 Aktív  02:05 Sportos 02:15
Ezo.TV 03:15 Elit egység  03:55
Kasszasiker 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 A nagy
svindli 09:00 Megruházlak!  10:00
Szívek szállodája  10:55 Amerikai
mesterszakács  11:55 Feketelista 
12:55 Feketelista  13:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  14:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:50 Castle  16:50 Castle  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Lucifer  22:00 Ádám ke-
resi Évát  23:05 Betörő az albérlőm
 01:15 Négy esküvő  02:15 Két
pasi – meg egy kicsi  02:40 A nagy
svindli 03:25 Megruházlak! 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Crea-
tive chef (ism.) 09:00 Gázfröccs
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Gázfröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁJUS 24., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Teles-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Knight
Rider  13:50 Walker, a texasi kopó
 14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Szeretned kell!  16:55 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:20 Drá-
gám, add az életed!  20:35 Jóban
Rosszban  21:20 Lepattintva 
23:50 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:00 Propaganda  01:05
Tények Este 01:50 Aktív  02:10
Sportos 02:20 Ezo.TV 03:20 Befo-
gad és kitaszít a világ 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:25 Will és Grace  06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok 08:05 A nagy svind-
li 09:00 Megruházlak!  10:00 Szívek
szállodája  10:55 Amerikai mester-
szakács  11:55 Feketelista  12:55
Feketelista  13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:50 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  15:50 Castle
16:50 Castle 17:40 Amerikai mes-
terszakács  18:40 Jim szerint a világ
19:05 Jim szerint a világ 19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:05 Két pasi
– meg egy kicsi 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Flash – A Villám 
22:00 Flash – A Villám  23:00 Ádám
keresi Évát  00:05 Lucifer  01:05
Két pasi – meg egy kicsi  01:35 A
nagy svindli 02:20 Megruházlak! 
03:10 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kamarai Magazin (ism.)
08:45 Konkrét (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Hello Győr!
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Gázfröccs
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  04:55
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 A segít-
ség házhoz jön  12:25 Story Extra
 13:00 Új csaj  13:25 Éjjel-nappal
Budapest  14:40 Farm  15:45 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Farm  20:00 Éj-
jel-nappal Budapest  21:20 Barátok
közt  21:55 Castle  22:50 RTL
Klub Híradó 23:20 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  23:55 Magya-
rul Balóval 00:35 A Grace klinika 
01:35 Túsztárgyalók  02:30 Mi mu-
zsikus lelkek 02:55 Győzike 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Hazajáró 06:25 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:35 Család-barát
09:10 Köd – Egy juhászkutya kölyök
meséje 10:35 A világörökség kincsei
10:55 Noé barátai 11:30 Térkép 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Ízőrzők: Kustánszeg
13:25 Hazajáró 14:00 Magyar Krónika
14:30 Peru – Chile – Húsvét-szigetek
– Juan Fernandez-szigetek 15:05 Sze-
retettel Hollywoodból 15:40 A kard 
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:35 SzerencseSzombat 19:35 Zsa-
ruvér és Csigavér II.: Több tonna kámfor
 20:40 Krokodil Dundee  22:20 Ke-
nó  22:25 MüpArt – Rúzsa Magdi
00:20 Sanctum 02:10 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 02:25 Határtala-
nul magyar 02:50 Életkerék 

05:45Himnusz 05:50Hajnali gondolatok
05:55 Rome Reports – Vatikáni híradó
06:15 "Így szól az Úr!" 06:25 A sokszínű
vallás 06:40 Kérdések a Bibliában 06:55
Kenó 07:00Híradó 07:25Család-barát
08:45Nemzetiségi Kultúrák Napja (2016)
09:00 Isten kezében 09:25 Kereszt-Té-
nyek 09:40Katolikus krónika 10:05Refor-
mátus ifjúsági műsor 10:15 Evangélikus
ifjúsági műsor 10:25 Úton-útfélen 10:30
Református magazin 11:00 Evangélikus
istentisztelet Zajzonból 12:00Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Nemzetiségi Kultúrák Napja (2016) 13:20
Rúzs és selyem 13:50 Autonómiák Euró-
pában 14:50 Casino Royale  17:00
Hogy volt!? 18:00Híradó 18:35Doc Mar-
tin  19:30 Magyarország, szeretlek!
21:00Casino Royale 23:25Nemzetisé-
gi Kultúrák Napja (2016) 23:50 Kenó 
23:55A fehér sejk 01:20Casino Royale 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25 Ro-
ma Magazin 07:55 Domovina 08:30
Váratlan utazás 09:20 A hegyi doktor 
10:15 Család-barát 11:30 Mediterra-
neo 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+ 12:55 Főzni úton-útfélen 13:25
Mindörökké Gordon 14:20 Erdészház
Falkenauban 15:15 Halálbiztos diag-
nózis 16:10 Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi
doktor 19:30 Maradj talpon! 20:30
Kékfény  21:30 Hawaii Five-0 
22:15 Kenó  22:20 Magyar Krónika
 22:50 Út a háborúba  23:50 Casa-
nova visszatér  01:25 Csonka Bereg
02:50 Életkerék 03:15 Szellem a pa-
lackból 03:45 Hazajáró 

05:45Himnusz 05:50Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser
Bildschirm 08:30 Váratlan utazás 09:20
A hegyi doktor  10:15 Család-barát
11:30 Mediterraneo 12:00 Déli harang-
szó 12:02Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+  12:55 Főzni úton-útfélen
13:25Mindörökké Gordon 14:20Erdész-
ház Falkenauban 15:15 Halálbiztos di-
agnózis 16:10Charly, majom a család-
ban  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 A hegyi
doktor  19:30 Maradj talpon!  20:30
Önök kérték! 21:30 Laura rejtélyei 
22:15 Kenó 22:20 A Nagyok 22:50
MüpArt classic – Romantikus zongora-
művek – Bogányi Gergely zongoraestje
00:45Séfek csatája 01:40A szökevény
szekrény 03:15 Szellem a palackból 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  04:55
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Street
Kitchen  12:25 Story Extra  12:45
Éjjel-nappal Budapest  14:00 Farm
 Farm 15:45 Isten áldjon, Esperan-
za!  16:55 Story Extra  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Farm  20:00 Éjjel-nappal Budapest
 21:20 Barátok közt  21:55 Dr.
Csont  22:50 RTL Klub Híradó
23:25 Magyarul Balóval 00:00 Nyom-
talanul  01:00 Nyomtalanul 
02:00 A zöld íjász  02:40 Odaát 
03:20 Gálvölgyi-show 
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

MÁJUS 25., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Pálosok nyomában  05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Knight
Rider  13:50 Walker, a texasi kopó
14:50 Walker, a texasi kopó 15:50
Szeretned kell! 16:55 Megtört szívek
18:00 Tények 19:20 Drágám, add az
életed!  20:35 Jóban Rosszban 
21:20 Halálos iram  23:35 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  23:45
Lángoló Chicago 00:45 Tények Este
01:30 Aktív  02:00 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:10 Lángoló Chicago 
03:55 Kasszasiker 

04:00 Doktor House  05:05 Doktor
House  05:50 TV-SHOP 06:25 Will
és Grace  06:50 Will és Grace 
07:15 Jóbarátok  07:40 Jóbarátok
 08:05 A nagy svindli 09:00 Megru-
házlak!  10:00 Szívek szállodája 
10:55 Amerikai mesterszakács 
11:55 Feketelista  12:55 Feketelista
 13:50 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők  14:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  15:50 Castle  16:50
Castle  17:40 Amerikai mestersza-
kács  18:40 Jim szerint a világ 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi 20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Kalandtúra  23:05
Ádám keresi Évát  00:10 Két pasi –
meg egy kicsi  00:40 A nagy svindli
01:35 Megruházlak!  02:30 Szívek
szállodája 03:15 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Csak az ETO 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Csak az ETO 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sport-
hírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság  

GYŐR+ TV

MÁJUS 27., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Knight
Rider  13:50 Walker, a texasi kopó
 14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Szeretned kell!  16:55 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:20 Drá-
gám, add az életed!  20:35 Jóban
Rosszban  21:20 Utódomra ütök 
23:25 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:35 Grimm  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:50 Spor -
tos 02:00 Ezo.TV 03:00 Kasszasiker
 03:40 Super Car 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Creative chef 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Gázfröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Creative chef (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV

MÁJUS 26., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:10 Időjárás-je-
lentés 07:25 Rondó 07:55 Kvartett
08:25 Váratlan utazás 09:15 A hegyi
doktor 10:10 Család 11:35 Kincsünk
a ló 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:30 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 A világörökség kincsei 13:10
Mindörökké Gordon 14:05 Erdészház
Falkenauban  15:00 Halálbiztos diag-
nózis  15:50 Charly, majom a család-
ban 16:45 Szerencse Híradó 17:00
Ridikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 A hegyi doktor  19:30
Maradj talpon!  20:30 A Bagi Nacsa
Show 21:30 Szerepcsere 23:25 Ke-
nó  23:30 Keleti szél: A film  00:55
Mélyvörös  02:40 Magyar történelmi
arcképcsarnok 02:50 Életkerék 03:20
Szellem a palackból 03:50 Hazajáró 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:50 Knight
Rider  13:50 Walker, a texasi kopó
 14:50 Walker, a texasi kopó 
15:50 Szeretned kell! 16:55 Megtört
szívek  18:00 Tények 19:20 Drágám,
add az életed!  20:35 Jóban Rossz-
ban 21:20 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  22:25 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  23:30 Red Carpet –
Sztárok testközelben 23:40 Felejthe-
tetlen 00:40 Tények Este 01:25 Aktív
 01:55 Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
03:55 Kasszasiker 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kamarai Magazin (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Kulisszák mögött (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Credo (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  04:55
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Kisdu-
mások  12:25 Story Extra  12:55
New Girl – Új lány  13:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:40 Farm  15:45
Isten áldjon, Esperanza!  16:55
Story Extra  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Farm  20:00
Éjjel-nappal Budapest  21:20 Bará-
tok közt  21:55 CSI: Miami helyszí-
nelők  22:55 RTL Klub Híradó
23:25 Magyarul Balóval 00:05 Brand-
mánia  00:35 Homeland – A belső
ellenség  01:45 A főnök  02:35 A
főnök  03:15 Győzike 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  04:55
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz  12:25 Story Extra 
12:55 Új csaj  13:25 Éjjel-nappal
Budapest  14:40 Farm  15:45 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Farm  20:00 Éj-
jel-nappal Budapest  21:20 Barátok
közt  21:55 Showder Klub  23:00
RTL Klub Híradó 23:30 Magyarul Ba-
lóval 00:10 Gyilkos elmék  01:15
Street Kitchen  01:45 Odaát 
02:25 Odaát  03:15 Gálvölgyi-
show 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55
Kenó 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ec-
ranul nostru 08:25 Váratlan utazás
09:20 A hegyi doktor  10:10 Család-
barát 11:30 Mediterraneo 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+ 12:55 Főzni úton-
útfélen 13:25 Mindörökké Gordon 
14:20 Erdészház Falkenauban 15:15
Halálbiztos diagnózis  16:05 Charly,
majom a családban  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A hegyi doktor  19:25 Maradj
talpon!  20:25 Skandináv lottó sorso-
lás 20:40 Szabadság tér '56 21:30
Szerelem 23:00 Kenó 23:05 Vörös
sivatag  01:05 Zátonyok között 
02:40 Életkerék 03:10 Szellem a palack-
ból 03:35 Hazajáró 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Magyarul Ba-
lóval 08:45 Fókusz  09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Autog-
ram  12:25 Story Extra  12:55 Új
csaj  13:25 Éjjel-nappal Budapest
 14:40 Farm  15:45 Isten áldjon,
Esperanza!  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Farm  20:00 Éjjel-nappal
Budapest  21:20 Barátok közt 
22:00 Szulejmán  23:05 RTL Klub
Híradó 23:35 Házon kívül  00:05
Magyarul Balóval 00:45 A rejtély 
01:50 Fitt Mánia  02:25 A főnök 
03:05 Győzike 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Halálbiztos diagnózis 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 P'amende
07:55 Öt kontinens 08:30 Váratlan
utazás 09:20 A hegyi doktor  10:15
Család-barát 11:35 Kincsünk a ló
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Kult+  12:50 Főzni úton-útfé-
len 13:25 Mindörökké Gordon 14:20
Erdészház Falkenauban  15:15 Ha-
lálbiztos diagnózis  16:05 Charly,
majom a családban  17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:35 A hegyi doktor  19:30 Ma-
radj talpon!  20:30 Virtuózok 22:40
Kenó  22:45 Nora Roberts – A múlt
titkai  00:15 A hét pszichopata és a
Si-cu  02:05 Száműzetés  03:05
Nora Roberts – A múlt titkai 

04:05 Doktor House  05:05 Doktor
House  05:50 TV-SHOP 06:25 Will
és Grace  06:50 Will és Grace 
07:15 Jóbarátok 07:40 Jóbarátok 
08:05 A nagy svindli 09:00 Megruház-
lak! 10:00 Szívek szállodája 10:55
Amerikai mesterszakács  11:55 Fe-
ketelista  12:55 Feketelista  13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:50 Castle 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Négy esküvő  22:10 Égető
bizonyíték 00:10 Két pasi – meg egy
kicsi  00:40 A nagy svindli 01:35 Szí-
vek szállodája  02:25 Doktor House
 03:15 Doktor House 

05:35 TV-SHOP 06:05 Will és Grace
 06:30 Will és Grace  06:55 Jóba-
rátok  07:20 Jóbarátok  07:45 A
nagy svindli 08:35 Megruházlak! 
09:35 Szívek szállodája  10:30
Amerikai mesterszakács  11:30 Fe-
ketelista  12:25 Feketelista  13:25
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:25 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:20 Castle  16:20 Castle 
17:20 Sütimester  18:40 Jim sze-
rint a világ  19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 A nyolcadik utas: a Halál – Ren-
dezői változat  23:30 Kalandtúra 
01:30 Két pasi – meg egy kicsi 
01:55 A nagy svindli 02:45 Szívek
szállodája  03:30 Doktor House 

Hatalmas 
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Három nagyszabású víziközmű-re-
konstrukciót fejez be a Pannon-Víz Zrt.
a napokban – tudtuk meg Hoffer Gá-
bortól, a Győri Üzemmérnökség veze-
tőjétől. A Belvárosban, a Bécsi kapu té-
ren és környékén, Újvárosban, a Ber-
csényi liget Burcsellás köztől a Város-
ház közig tartó szakaszán és Révfalu-
ban, a Szövetség utcában elkészült a
víz- és csatornavezetékek cseréje, az új
vezetékeket átvizsgálták a szakembe-
rek, jól működnek. „A Szövetség és Le-
ibstück utca térségében még a csapa-
dékvíz-csatorna építése zajlik, de to-
vábbi vízelzárásokra már nem kell szá-
mítani, köszönjük az itt lakók és az erre
közlekedők türelmét és megértését” –
tette hozzá Hoffer Gábor.

Elkészült
a víz- és csatorna-
vezetékek cseréje

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2016. május 20—26.

Mangalica vastag 
kolbász csemege,
csípôs

Füstölt mangalica
szalonna

Mangalica
sertészsír

MANGALICA TERMÉKEK
széles választékban kaphatók!

2599 Ft/kg

Farmer tejföl 20%
330 g., 572,73 Ft/kg

Mangalica vékony kolbász
csemege, csípôs

3499 Ft/kg

1599 Ft/kg

699 Ft/kg

189 Ft/db

999 Ft/kg

Helyben készített
grill-sütő
kolbász

Házi
sertészsír 

1kg

299Ft/db

Steffl
0,5 l.

Dobozos sör
298 Ft/l

149Ft/db

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

A GYHG Nonprofit Kft. dr. Sík Sán-
dor önkormányzati képviselő kérésé-
re és támogatásával a háztartások-
ban felhalmozódott lom jellegű hul-
ladékok elhelyezésére gyűjtőpontot
üzemeltet egyszeri alkalommal. Az
esemény május 28-án szombaton, 8
és 16 óra között lesz Győrszentivá-
non, a Molnár Vid Bertalan Közössé-
gi Ház parkolójában. 

A hulladékok átvételére kizárólag a
gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhelyez-
hető itt: elektronikai, fém, műanyag,
nyesedék, építési törmelék, csomago-
lóanyagok, bútorok, berendezési tár-
gyak stb. Veszélyes hulladékot a kihe-
lyezett gyűjtőponton nem lehet leadni,

Kihelyezett hulladékgyûjtô pont
Gyôrszentivánon

a veszélyes anyagokat az állandó hely-
színeken működő hulladékudvarok-
ban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri la-
kosok, a Győrben szemétszállítási
díjat fizetők jogosultak. Jogosultsá-
gukat igazolhatják a hulladékszállítá-
si díj befizetéséről szóló számlával,
akiknek pedig ilyen nincs – mert a
társasház közösen fizet –, a koráb-
ban kiadott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi igazol-
vánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladék-
gyűjtés a rendőrség és a közterület-
felügyelet kiemelt biztosítása mel-
lett zajlik.
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

ÁLLÁS 
Angol nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német nyelvtanárokat 
keresünk! 

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Győri Ipari Parkba keresünk egy mű-
szakos munkára, győri
friss nyugdíjast.
Előny: targoncavezetői gyakorlat, B ka-
tegóriás jogosítvány.
Jelentkezés: 7:00–15:00 óra kö-
zött, tel.: 06-30/735-0110.

Fodrász munkatársa-
kat keresünk alkalma-
zotti munkaviszonyba.
Munkavégzés helye: Győr-Ár-
kád, Klier-fodrászat. Ha
szeretnél tagja lenni egy fiatalos és
pörgős csapatnak, és emellett szak-
mailag is szeretnél fejlődni, akkor bát-
ran küldd el önéletrajzodat az in-
fo@klier.hu-ra, illetve hívj a
06-70/364-7752-es telefon-
számon.

A Per-Clean 2002 Kft.
győri munkahelyre ke-
res: takarítási vezetőket, Okj-s ta-
karítókat, és takarítógép-kezelőket,
és csak szombati napokon történő ta-
karításra takarítókat. Érdeklődni: 06-
30/641-5968, perclean@perclean.t-
online.hu e-mail címen lehet.

ÉPÍTŐIPARI
 SEGÉDMUNKÁSOKAT 
keresünk győri munkavégzésre. 
Bérezés megegyezés szerint. 
Érd.: 06-20/777-5080.

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzésre, há-
rom műszakos munkarendbe. gyor@mi-
nosegellenor.hu. Tel.: 06-30/697-2156.

Győri Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum 

Győr, Nádor tér 4.
Kiemelt bérezéssel 

munkatársakat keres 
alábbi közalkalmazotti munkakörbe:

számviteli csoportvezető,
könyvelő, 

számviteli ügyintéző.
Munkabér: KJT alapján+bérkiegészítés. 

Érdeklődni: munkanapokon 
06-20/425-1310 telefonszámon.

VALUTAPÉNZTÁROSI
ÁLLÁS

GYŐRBEN!
ÉRDEKLŐDJ A

06-30/230-9683-ON,
VAGY KÜLDJ 

ÖNÉLETRAJZOT AZ
info@northline.hu-ra

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács- kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.:
06-30/355-6991.

LOMTALANÍTÁST LOMEL-
SZÁLLÍTÁSSAL EGYÜTT vál-
lalunk az egész megyében, pincétől a pad-
lásig, akár az egész ház területén, IN-
GYEN. Hívjon bártan! Tibor: 06-
30/212-4830; Tamás: 06-20/205-0387.

Sírkövek tisztítását és felújítását vál-
lalom. 06-20/852-7531

Udvarok, járdák, kocsibe-
állók, garázsbeállók térkövezé-
sét ingyenes felméréssel, gépi földmunkát
vállalok. 06-30/695-4930

Villanyszerelést vállalok Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/500-1291, 06-70/882-6590.

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

Villanyszerelő-munkák,
átalakítás, felújítás, szerelvények, taná-
csok, rövid határidővel. 06-20/402-6657

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény-
vágás, fakivágás, bozótirtás Győr és kör-
nyéke! 96/826-322, 06-30/403-6810.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá-
dogozást, lapostető-szigete-
lést, falak javítását, festését,
garanciával, engedménnyel
vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlá-
tok készítése, felújítása. Tel.: 06-30/313-2351
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállítás,
lomtalanítás! Lakások, családi há-
zak, garázsok hagyatékának megvásárlá-
sa, lomtalanítása, igény szerint rakodók-
kal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázolás,tapé-
tázás, laminált padló lerakása, tisztasági fes-
tések, homlokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

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

Győrben élő idősek ottho-
ni ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hívjon
bizalommal! 06-30/451-5367

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól!
06-30/542-0720

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

Lakatosmunkákat vál-
lalunk (kapuk, kerítések, úszóka-
puk stb.). 06-70/223-7957

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

EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT

magas áron antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt,

ezüsttárgyakat, tört és fazon
arany ékszert, régi kar- és faliórákat,

hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101
Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

2003-as1.4 benzines ezüstmetál Seat Cor-
doba megkímélt állapotban eladó. 06-30/183-
1280

RIPLI ANTIKVITÁS!
ÜZLETEMBEN MAGAS
ÁRON KÉSZPÉNZÉRT

 VÁSÁROLOK
RÉGI BÚTORT, FEST-
MÉNYT, SZŐNYEGET,

EZÜST TÁRGYAT,
PORCELÁNT,

 MINDENFÉLE ANTIK
 TÁRGYAKAT.

DÍJTALAN KISZÁLLÁS!
DR. KOVÁCS PÁL U. 3.
TEL: +36-20/442-0433.

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE

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

INGATLAN
Győr környéki kertváros-
ban felújított, alápincézett, téliesített,
berendezett téglaház örökzöldes díszkert-
tel eladó. Tel.: 06-30/282-5101.

LAKÁSCSERE
Debrecen belvárosában ha-
tározatlan bérleti szerződéses, megvásá-
rolható, összkomfortos, 35 nm-es, 1,5 szo-
bás bérlakást cserélne győri, hasonló alap-
területű, határozatlan idejű bérleti szerző-
déses bérlakásra. Érd.: 06-70/665-1822.

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-es, komfortos,
egyedi fűtéses, teljesen felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 60–100 nm-es, 3-4
szobás, határozatlan idejű, távegyedi vagy távfűtött,
belvárosi, szigeti, nádorvárosi bérleményre. (Hirde-
tésszám: 543.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 49–55 nm-es vagy annál nagyobb,
2 szobás, határozatlan-határozott idejű összkom-
fortos, nádorvárosi, adyvárosi, szabadhegyi bér-
leményre. Elsősorban 4 emeletes, de panel is le-
het 5. emeletig. Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 544.) Érd.: Győr-Szol Zrt. 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, össz-
komfortos, felújított, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 44–49 nm-es, 2 szobás,
határozatlan, másfél-2 szobás bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 545.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szasbadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, 53–70 nm-es, 2-3 szobás, ha-
tározott-határozatlan, erkélyes, nádorvárosi, ady-
városi, szabadhegyi, Marcalváros I–II bérlemény-
re. Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 546.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 38 nm-es, 1 szobás, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne győ-
ri 2 szobás lakásra, 50-60 nm-ig. (Hirdetésszám:
102.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Győr-Belvárosi,1,5 szobás, 42 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne belvárosi, nádorvárosi, 3 vagy több
szobás, 80 nm-es, gázfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 107.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Győr-Belvárosi, 2 szobás, 76 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 db kisebb, 1,5 és  2 szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám:
108.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

Try-Bau-Invest Kft Thüringer Gyuláné ügyvezeto 70/314-7408

Építene vagy
felújítana?

Leveszem
a válláról a terhet.
Egy megbízható, munkájára igényes csapattal megvalósítjuk. 
Az Ön által megálmodott otthont akár a tervezéstol felépítjük, 
átalakítjuk garanciával.  Hívjon bizalommal! 

˝

˝

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Harmonikaest
2016. június 3-án, pénteken 18 órától

Bertalan Péter
előadóművész 
az előző fellépéshez hasonlóan széles
repertoárral várja az igényes zene
kedvelőit!

A belépő ára vacsorával együtt: 1500,-Ft/fő
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HIRDETÉS REJTVÉNY

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
még 4 örök panorámás vízparti lakás eladó.

2016 ôszétôl, akár CSOK-kal is, kulcsrakész
állapotban átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
97 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL
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PORTRÉ SPORT

szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Fantasztikus mérkőzés, hihetetlen han-
gulat, és dráma a végén. Dráma a ro-
mánoknak, óriási öröm nekünk, a ma-
gyar futsalválogatott szurkolóinak.
Dróth Zoltán az utolsó másodpercben
befejeli az előreívelt labdát, ezzel Ma-
gyarország győz, és kijut az Európa-baj-
nokságra. A játékosok, nézők együtt
ünnepelnek, akik pedig nincsenek a
debreceni csarnokban, azok a tévé
előtt teszik ugyanezt, hiszen a kom-
mentátor is azt harsogja, ott leszünk az
Eb-n. A sportág hazai történetének
egyik legszebb pillanata volt ez. Különö-
sen fontos egy fiatal játékosnak, aki az
ETO színeiben kap egyre több lehető-
séget, és aki a dráma főszereplője miatt
vágott bele a futsal-kalandba, és egy-
szer ő is főhős akar lenni egy ilyen
sporttörténelmi pillanatban. 

Sáhó Kristóf nevével mostanában
sokszor találkozhatunk a Rába ETO
összeállításában. A 18 éves tehetség
a 2014–2015-ös idényben mutatko-
zott be a felnőtt csapatban, előtte vé-
gigjárta a korosztályos együtteseket,
és mindenhol a legjobbak közé tarto-
zott. A kitartás jutalma az lett, hogy
több saját nevelésű fiatallal – Alasz-
ticcsal, Jakatics Ádámmal, Farkas
Bencével – együtt, hétről hétre meg-
mutathatja tudását a nagyok között
is. Kristóf nem futsallal kezdte pálya-
futását, a megyei másodosztályban
játszott nagy pályán a ser-
dülők között, majd az
ifiben.

„Dróth Zoli bizta-
tására, és az ő se-
gítségével jöttem el
az ETO-ba egy
U17-es edzésre.
Zoli beszélt a korosz-
tályos csapat edzőjé-
vel, Lódi Tamással, hogy
van itt egy nem teljesen
ügyetlen fiú, aki próbálkoz-
na a sportággal. Megtetszett
a játék, az a hangulat, amit To-
mi teremtett a csapat körül.
Nem sokkal később dönteni kellett,
hogy a labdarúgás két változata közül
melyiket választom, hiszen az edzése-
ket nem lehetett összeegyeztetni.”

Sáhó Kristóf szíve a futsalhoz hú-
zott, hiszen úgy érezte a visszajelzé-
sek alapján, van keresnivalója a sport-
ágban, ellentétben a focival, ahol a
megyei szintről már nem látott ko-
moly előrelépési lehetőséget. Azt
mondja, akkor vált szerelemmé a kis
pálya, amikor édesapjával járt az ETO
mérkőzéseire, és látta, hogy kedven-

Sáhó Kristóf volt csapattársa példáját követné
ce, Dróth Zoltán hogyan bánik a lab-
dával. Kikerülhetetlen a kérdés, hogy
miért említi ilyen gyakran a ma már a
világhírű Kairatban játszó egykori csa-
pattársat, miért van ilyen nagy hatás-
sal rá.

„Mindenben őt próbálom követni,
az ő pályafutása a példa számomra.
Amellett, hogy hihetetlen tehetsége
van ehhez a játékhoz, az maradt, aki
volt. Tudja, hogy honnan indult, és ki-
tartással, szorgalommal hova jutott el.
Felnézek rá a sportág iránti alázata és
akarata miatt is. Sokat kapott a futsal-
tól, de sokat is adott.”

Feltűnik, hogy Kristóf mezszáma
sem olyan, ami véletlenül maradt rá,
vagy ezt osztották neki, és nem volt
más választása.

„Ez egy érdekes történet. Ami-
kor Dróth Zoli Tápon játszott, a
14-es mez volt az övé, itt pedig
a 11-es. Amikor elkezdtem fut-
salozni, természetesen én is
a tizenegyes akartam lenni,
de a felnőtt csapatban az
ugye éppen a példaképé
volt. Így aztán maradt a
korábbi nagypályás mez-
száma. Most már nem
is változtatok ezen” –
teszi hozzá nevetve,
majd folytatja azzal,
hogy milyen érzés
volt belépni a fel-
nőtt csapat öltöző-
jébe, és olyan klasz-

szisokkal játszani,
akik a Bajnokok

Ligájában sem vallot-
tak szégyent.

„Elsőre semmi sem ment.
Nem mertem bevállalni a csele-

ket, a passzokat, leblokkoltam. Na-
gyon nagy különbséget éreztem az én
tudásom és az akkori csapattagoké
között. Most is sokkal magasabb szin-
ten vannak, de mi, fiatalabbak igyek-
szünk, figyeljük őket, próbálunk tanul-
ni. A sztárok pedig segítenek. Ezt tet-
ték a kezdeteknél is.”

Sáhó Kristóf álma a válogatottság,
és az, hogy a nemzeti csapattal kijus-
son egy világbajnokságra, és szere-
peljen több kontinensviadalon. Ezeket
a terveket reálisnak tartja, mint ahogy

azt is, hogy az ETO meghatározó BL-
csapat lesz a jövőben, soraiban remél-
hetőleg több győri kötődésű tehet-
séggel. Amikor szóba
hozom, hogy több
mint tíz éve, ami-
kor a futsal ko-
molyabb alapo-
kat kapott a vá-
rosban, meny-
nyivel lassúbb-
nak tűnt a játék,
helye-
sel.

„Nagyon sokat fejlődtek a magyar
csapatok rövid idő alatt. A Jugra
vagy a Kairat, amely csapatokat
Győrben is láthattak a szurkolók,
magas szintet képviselnek, csak

ámultunk a pálya szélén, hogy
mit művelnek ezek a futsalosok.
Mégsem tartom elérhetetlen-
nek ezt a tempót. A korosztá -
lyos válogatottakban szeren-
csére régóta alapembernek
számítok, és a különböző torná-

kon látom, hogy hol tartanak a
hasonló korú spanyolok, portugá-

lok. Beérhetőek ők is, bár fizi-
kálisan borzalmasan erősek.

A különbség az, hogy ők
profi klubokban készül-
nek, profi szinten, míg itt-
hon sokan a heti két ed-
zéssel nem tudják felven-
ni velük a versenyt.”

A külföldi klasszisok
játékát is figyeli, és igyek-
szik sok új dolgot ellesni

tőlük. Az interneten min-
den mérkőzés elérhető.

„Általában azokat né-
zem, akik az én poszto-
mon, vagyis centerben
tartoznak az elitbe. A Pes-
carából Betao a csúcs,
de persze vannak még
olyanok bőven, akik miatt
gyönyörű és látványos ez
a játék.”

A sport irán-
ti érdeklődése

nem ragad le a labda-
rúgásnál, Kristóffal sok-

szor találkozhatunk kézi-
labda-mérkőzéseken is, ha

ideje engedi, megnézi az Audi
ETO rangadóit, a BL-mérkőzéseket
pedig nem hagyja ki. Amikor a Rába
ETO játékosára néz valaki, ismeretle-
nül is a labdarúgásra, futsalra tippel,
ha sportágat kell a külsőhöz párosíta-
ni. Ennek a stílusnak egyik fontos ré-
sze a tetoválás. A győri tehetségnek is
díszíti egy nagyobb ábra a bal karját.

„Természetesen van jelentése a
képnek. Egy magasba ívelő lépcső al-
ján áll egy kisfiú labdával, ez én va-
gyok, a távolban, a fokok tetején a ho-
mokóra pedig az idő, és az álmok,
amik valóra válhatnak. A karomra
varrt rajz alján pedig római számokkal
a születési dátumom látszik.”

Sáhó Kristóf az első lépéseket sike-
resen megtette, most már főleg rajta
múlik, hogy meddig jut abban a bizo-
nyos futsal-kalandban. Ha a nagy ked-
venc útját járja be, akkor meg sem áll
egy BL-győztes csapatig. Nem kizárt,
hogy az a Győr lesz.
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Az MMA, vagyis a kevert harcművé-
szetek rajongói május 28-án Győr-
szentivánra figyelnek. A döntőkkel
itt zárul ugyanis egy hosszú sorozat,
a 2016-os MMA-bajnokság fináléjá-
ra várják a nézőket a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központban a
szervezők és a harcosok. Utóbbiak
már javában készülnek a megméret-
tetésre.

„A HMMAF szervezet szezonja ta-
valy szeptemberben kezdődött, és
több pontszerző gála után a legjob-
bak jutottak el a döntőig. A győrszent -
iváni viadal kvalifikációs verseny a
UFC amatőr szervezetének a Világbaj-
nokságára, valamint az októberi prá-
gai Európa-bajnokságra” – mondta
Marián György, a  Magyar Premium
MMA Liga elnöke, aki meglátogatta
Győrt és a régiót képviselő versenyző-
ket az egyik edzésen.

A selejtezők és az amatőr küzdel-
mek már délelőtt 10 órakor elkezdőd-
nek, majd 18 órától a döntők követ-
keznek, 20 órától pedig K1 és profi
MMA-meccsek szerepelnek a prog-
ramban.

„A döntők után több kategóriában
superfightokat hoztunk össze, maga-
sabb szintű harcosokkal, itt láthatják

A legjobb MMA-harcosok Gyôrszentivánon

a nézők egyesületünkből Horváth La-
jost is, aki MMA szabályrendszerben
küzd majd” – mondta a gála program-
járól Kókai Gábor, a Győri KOKO-
GYM MMA SE vezetője.

Két győri harcost indít a gálát ren-
dező Győri KoKo Gym, de a régióból
Pápáról is érkeznek harcosok. Hor-
váth Lajos osztrák ellenfelet kapott, és
próbálja legjobb tudása szerint teljesí-
teni a feladatot.

„Magamtól mindig száz százalékot
várok. Nem lesz egyszerű dolgom,

mert a riválisom nagyon erős, és
gyors is. Nagyon várom már a küzdel-
met, igazi nagy csatát láthat a közön-
ség, ebben biztos vagyok.”

Tárnok Ákos is a KOKO-GYM csa-
patát képviseli, ő az amatőrök között
lép majd a ketrecbe. 

„Nagyon szeretem ezeknek a gálák-
nak a hangulatát, nekem ez az at-
moszféra még egy kis pluszt ad, hogy
jobb legyek.”  

Kerecsényi Gergő a Pápai KOKO-
GYM KSE színeiben érkezik a győr-

szentiváni bajnoki döntőre, addig is
keményen készül.

„Heti hat edzéssel hangolunk rá a
meccsekre, ezek közül egy ketreces fel-
készülés, erre mindig Győrbe jövünk, a
többi gyakorlást Pápán végezzük.” 

A versenyzők felkészülését tapasztalt
edzők segítik, akik a gáláig hátralévő idő-
ben sem engednek lazítást. Korpics Gá-
bor, a Pápai KOKO-GYM KSE elnöke
azt mondja, mindent megtesznek azért,
hogy jól szerepeljenek a gálán.

„A győriekkel nagyon régi a barát-
ság, így amiben tudunk, segítünk egy-
másnak. Ők a földharcban képzik to-
vább az én versenyzőimet, én pedig
nekik tudok tanácsokat adni, ami az
állóharcot illeti.”

Mihályfi Ákos, a Pápai Ronin HSE
mestere különleges sportban tartozik a
világ legjobbjai közé, rendszeresen ott
van a döntőre készülő fiúk edzésein.

„Én a brazil jiu-jitsu-ból ismert ele-
meket segítek beépíteni az MMA-ba,
sokat dolgozunk együtt, és észrevehe-
tő a fejlődés.”

A szervezők már sokszor bizonyí-
tották, hogy a legszínvonalasabb ha-
zai gálákon látják vendégül a verseny-
zőket és a nézőket, ígéretük szerint ez
28-án is így lesz.

28 / + / 2016. május 20.
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CSAK AZ ETO SPORT

Története során először indulhat az NB I-
ben a következő szezonban a Gyirmót FC
Győr, miután a másodosztály 27. fordulójá-
ban Vass, Völgyi és Simon András találata  i   -
 val 3–1-re nyert Sopronban.

Bene Ferenc csapata győzelmével, három fordulóval
a vége előtt, bajnoki címet ünnepelhet, hiszen tizen-
egy ponttal gyűjtött többet eddig a jelenleg második
helyen álló Mezőkövesdnél. A Gyirmót tizennyolc
győztes bajnokin van túl, emellett ötször játszott dön-
tetlent és mindössze négyszer kapott ki. A klub évek
óta az NB II élcsapatai közé tartozik, ám eddig nem
sikerült feljutnia az első osztályba, pedig ehhez már
többször is közel került. A jég most megtört.

„Az elmúlt hetekben több igazságtalanság ért
minket, és egy pechszériába is belekerültünk, annak
ellenére mondom ezt, hogy a Zalaegerszegen elszen-

Bajnok a Gyirmót, irány az élvonal!

Az ETO SZESE NB I/B-s férfi kézilab-
dacsapata idénybeli záró találkozójá-
ra, míg Kányai Róbert pályafutása
utolsó mérkőzésére készült a Százha-
lombatta ellen. Őt búcsúztatta a kez-
dés előtt a klub. Aki az utóbbi több
mint egy évtizedben figyelemmel kí-
sérte az ETO szereplését, biztosan hi-
ányolni fogja a pályáról a jövőben a
zöld-fehérek egyik emblematikus figu-
ráját. A kőkemény védekezés specia-
listája sokáig gondolkodott, mire
meghozta a nehéz döntést, befejezi
pályafutását.

„Harmincöt éves lettem, és úgy
éreztem, hogy az évek óta fontolgatott
visszavonulás ideje most jött el. Ne-
héz volt már felvenni a versenyt fiziká-
lisan. Átadom a helyemet a fiatalok-
nak. Rengeteg szép emlékkel zárom
az életemnek ezt a szakaszát. Örök él-
mény az a negyedik hely az NB I-ben,
amit a Veszprém, Szeged, Dunaferr
trió mögött szereztünk meg Tóth Laci
vezetésével. Az felért egy bajnoki cím-
mel. Sokat köszönhetek a kézilabdá-

Elbúcsúzott a „nagy ember”

vedett vereséget jogosnak érzem. A Sopron elleni tel-
jesítmény fantasztikus volt, még ha nem is a játék
minden elemében teljesítettünk magas szinten, de
óriási szívvel küzdöttek a játékosok. Egész meccsen

az járt a fejemben, hogy annyira benne van a fiúkban
a lendület, hogy ha nem is ezen a napon, de legköze-
lebb, hazai pályán a Szolnok ellen biztosan elérjük az
aranyérmet. Bíztam a csatárainkban, és a becserélt
Paku Rolandban, aki negyedik támadóként volt ott a
pályán. Köszönettel tartozom a játékosoknak és a
szakmai stábnak azért, amit egész idényben tettek a
sikerért, és köszönet mindenkinek, aki bármiben is
segítette a Gyirmót sikeres szereplését!” – mondta
a találkozó utáni ünneplés közben Bene Ferenc, a
Gyirmót vezetőedzője.

A csapattal vasárnap hazai pályán ünnepelhet-
nek a szurkolók, hiszen a fiúk a 28. fordulóban a
Szolnok csapatát fogadják 20 órakor. A bajnoki ta-
lálkozó előtt, 17 órától Gyirmóton az Alcufer Stadi-
onban rendezik a Keglovich László megyei Kupa-
döntőjét, a fináléba a Répcementi SE és a Loland-
Nyúl jutott. 

nak, remélem, tehetek még az ETO-
ért. A gyerekeim is itt kézilabdáznak,
én is itt leszek a lelátón a mérkőzése-
ken, nem szakadunk el a klubtól” –
mondta a mérkőzés után az utolsó
meccsét játszó Kányai.

„Ő egy nagy ember, és ezzel most
nem a hatalmas termetére gondol-
tam. Hatalmas szíve van, és egy igazi

közösségi ember, aki nagyon fog hi-
ányozni, és hihetetlenül nehéz lesz
pótolni. Régóta ismerem, gyakorlati-
lag a pályafutása kezdete óta. Szeret-
tem volna, ha marad, remélem, nem
szakad el a csapattól teljesen” –

mondta játékosáról Deáki István ve-
zetőedző. A Százhalombatta elleni
rangadón a ETO állt közelebb a győ-

zelemhez, végül 25–25-ös döntet-
lennel ért véget a találkozó, amellyel
az Győr a 4. helyen végzett. A csapat
kiváló tavaszi szereplésének köszön-
heti elsősorban, hogy a dobogóra is
volt halvány esélye. Jó felkészüléssel

a következő idénynek akár a bajnoki
cím egyik favoritjaként vághatnak
neki a fiúk.

A Fehér Miklós Gimnázium diákja az NHL-ben
A magyar hokiválogatott újonc kapusa, Vay Ádám óriásit teljesített az elit-vb-n, ami-
nek meg is lett az eredménye: az NHL-es Minnesota Wildhoz igazolt.  A Debrecen
játékosa a finn és az amerikai válogatott ellen végig, valamint a Kanada ellen csere-
ként beállva védte a magyar kaput a világbajnokságon, fantasztikus teljesítményére
pedig többen felfigyeltek. A Finnország elleni meccsen a kapura tartó 51 lövésből
48-at hárított, ami 94,1 százalékos teljesítmény volt. Ez kiemelkedő, még A-cso-
portos szinten is. A magyar kapus kétéves újoncszerződést kötött a Minnesotával,
a megállapodás magában foglalja, hogy az NHL-es klub bármikor leküldheti a
farmcsapatához, az Iowa Wildhoz. Vay Ádám korábban egy évig a Fehér Miklós
Gimnázium és Kollégium tanulója volt Győrben, miközben szlovákiai csapatában
szerepelt. A tengerentúli élet sem ismeretlen számára, két évig a Western States
Hockey League-ben szereplő El Paso Rhinos csapatában bizonyított. Magyar játé-
kos még sosem játszott az NHL-ben.
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Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 96/322-657;

30/272-2064, Kovács Aliz 70/947-9409
Helyfoglalás: 10.000 Ft/fő. Jelentkezés: hétfőn, szerdán

és pénteken 16–18 óra között a Győri Sátoros Fedett
Uszodában, illetve szabad hely esetén táborkezdésnél

• 5 éves kortól • 2016. június 13–augusztus 12-ig heti turnusokban minden
hétfőn indul, naponta 7.30-tól 16.15-ig  • Táborvezető és úszóedző-tanárok
felügyeletével • Ebéd (választható) és uzsonna. 
Programok: úszásoktatás, úszóedzés, football-, röplabda-, kosárlabda- 
bajnokság, aerobic, vízi torna, játékos vetélkedők,

MÁJUSI befizetés
esetén KEDVEZMÉNY!

vidrauszoiskola.hu

Az Aranypart lesz a helyszíne az
olimpiát és a mozgást népszerű-
sítő programsorozat szombati,
győri állomásának.

Az első olimpiai 5próba rendezvény-
sorozatot 1978-ban tartották meg,
amelyen öt számban teljesíthetjük a
távokat és gyűjthetünk pontokat. A
Magyar Olimpiai Bizottság esemény-
sorozata nem verseny, a teljesítésre
koncentrál, ennek érdekében szint-
idők ugyan szerepelnek a rendszer-
ben, de itt valóban a részvétel a fon-
tos! Az olimpiai öt sportágban zajló
próbatételekbe való bekapcsolódás-
sal – futás, úszás, evezés, kerékpáro-
zás, gyaloglás – egy-egy rövid távval,
a felnőtteknek kínálhatja fel a kipróbá-
lás és a sportágválasztás lehetőségét.
A távokat teljesítők a megszerzett
pontokat sorsjegyekre válthatják, me-
lyekből a játék időtartama alatt nyere-
ményeket sorsolnak. A sorsolásokkal
értékes ajándékokhoz lehet jutni, de a
fődíjsorsoláson akár a kétszemélyes
utat is megnyerhetjük a riói olimpiára. 

A sorozat győri állomását május 21-
én, szombaton rendezik az Aranypart II-n,
az esemény védnöke Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar Olimpiai Bizottság el-

5próba Rióba
Gyôrben

nöke. Ezen a napon minden sportolni vá-
gyó és életmódot váltani készülő embert
várnak, ahol öt próba közül választhatnak
a számukra testhezálló távokon. A köny-
nyen teljesíthető, rövidebb próbákon be-
lekóstolhatnak a különböző mozgásfor-
mákba azok is, akik eddig csak kacérkod-
tak a gondolattal, és természetesen a
hosszabb távokon a rendszeresen spor-
tolók is megtalálják a számításukat. A
már aktívan sportolók számára remek al-
kalom, hogy más szakágakban is kipró-
bálhassák magukat. Reggel 8:15-től kö-
zös bemelegítésre várják a résztvevőket,
majd 8:30-tól Borkai Zsolt nyitja meg a
rendezvényt, ami után kezdetét veszi a ki-
hívás. (Az aranypart II-n három verseny-
szám zajlik, emellett további helyszínek:
úszás – Aqua Sportközpont, kerékpáro-
zás: régi pinnyédi hídnál)

A helyszíni nevezés 6:30-tól indul.
A részletes szabályokról, a progra-
mokról, az egyes versenyekről, a szint-
időkről és nyereményekről a www.ot-
probarioba.hu oldalon olvashatnak.

Nyolc ország csaknem háromszáz fia-
tal sportolója indult a IX. Sillai László
Kötött és Szabadfogású Nemzetközi
Birkózó Emlékversenyen. A Magvassy
Sportcsarnokban rendezett megmé-
rettetésen, négy korcsoportban lép-
hettek szőnyegre a tehetségek, közöt-
tük a rendező klub, a GYAC birkózói.

A győri csapatból a serdülők 37 kg-
os súlycsoportjában Kocsis Boglárka
küzdelmes, izgalmas mérkőzésekkel
jutott el a dobogó második fokáig.

A diák I-es korosztályban Gyura-
sits Máté a 35 kg-osok között a selej-
tezőkben látványos akciókkal győzte

Érmek a Sillai Emlékversenyrôl
le ellenfeleit, ám a döntőben veresé-
get szenvedett ESMTK-s riválisától,
így második lett.

Reznyák Máté a 38 kg-ban végig
taktikusan birkózott, de a selejtezők
során szoros küzdelemben maradt
alul dorogi ellenfelével szemben, így a
vigaszágról a harmadik helyig jutott.

A diák II-es korcsoportban, a 38
kg-os mezőnyben Varga Márton a
harmadik helyig menetelt.

Soós László és Molnár Tamás ötö-
dik hellyel zárták a viadalt. Csapatver-
senyben első az ESMTK, második a
Dorog, a harmadik a cseh RPC lett.
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Hétvégén rendezték a tekézők
Országos Egyéni Bajnokságának
döntőjét, a Győr-Szol Zrt. teke-
csarnokában. 32 versenyző került
a győri fináléba, világbajnokok
egész sorát láthatta a közönség.
A kétnapos verseny a legjobbak-
nak jó felkészülést is jelentett a
május végi horvátországi egyéni
világbajnokság előtt. 

Szombaton és vasárnap egész nap
„gurult a golyó” a Győr-Szol Zrt. teke-
csarnokában, itt rendezték ugyanis a
tekézők Országos Egyéni Bajnokságá-
nak fináléját. Kuriózumnak számít a

Világbajnokok a tekeversenyen
verseny, hiszen egyéni megmérette-
tés felmenő rendszerben egy évben
csak egyszer van, az év során elsősor-
ban csapatversenyeken vesznek részt
a tekézők. 

A döntőbe került 32 versenyző vá-
rosi, megyei, regionális és keleti–nyu-
gati egyéni bajnokságokról került be
a győri fináléba. A 120 gurítás teljesí-
tése után, 654 fát gurítva, a győri Ka-
kuk Levente lett az országos bajnok,
megelőzve a szegedi Fehér Bélát és
Karsai Lászlót. A verseny magas szín-
vonalát mutatja az is, hogy Kiss Ta-
más világcsúcstartó csupán a negye-
dik helyen végzett. 

Vasárnap tartották az egyéni sprint
kieséses viadalokat, itt kétszer 20 gurí-
tást teljesítettek a versenyzők. Kakuk
Levente Karsai Lászlóval vívta a döntőt,
amelyet szétlövéssel döntöttek el a te-
kések. Az idegek harcát Karsai bírta
jobban, így a végén ő ünnepelhetett.

Országos összetett egyéni bajnok
Kakuk Levente lett, megelőzve Kiss
Tamást és Karsai Lászlót.

A kilencszeres világbajnok Csányi
Béla szövetségi kapitány a verseny
színvonalára utalva megjegyezte, reá-
lis esélye van a magyar tekézőknek a
május végi vb-n az éremszerzésre. 

Az Agrofeed Széchenyi Egyetem
Győri KC az NB I/B-s férfi kosárlab-
da-bajnokság 9–12. helyéért rende-
zett rájátszásának harmadik forduló-
jában a Tiszaújvárosiakat fogadja az
Egyetemi Csarnokban, szombaton
18 órakor. A fiúk a Honvéd és a Bony-
hád csapatain túljutva érkeztek el ed-
dig a párharcig. A legutóbbi körben,
a hazai 31 pontos sikert követően,
Bonyhádon 11 ponttal kaptak ki, így
a 9. helyet vehetik célba.

„A sok pontatlanság után a mérkő-
zés negyedik negyedében, Márkus
Tomi tripláival tudtuk visszahozni az
eredményt. Gratulálok a srácoknak a
kitartásért és a küzdésért, valamint a
továbbjutásért. A héten a hazai mér-
kőzésen szeretnénk hasonlóan folytat-
ni. A szombati családi napra várunk
minden kedves kosárlabdabarátot,
szurkolót és játékost” – mondta a
mérkőzés után Csaplár-Nagy Ervin
vezetőedző.

Az Agrofeed Széchenyi Egyetem
Győri KC idén is megrendezi csalá-
di napját. Május 21-én 11 órakor az
előkészítős csapatok sorversenyé-
vel kezdődik a program, majd 13
órakor szülő–játékos mérkőzések
lesznek az U11–U14-es korosztá -

Családi nap és bajnoki meccs
lyoknak. Ezt követi 16 órakor a Two
Ball Game az U16-os, az U18-as,
az U20-as és az U25-ös korosztá -
lyoknak.

Este hat órakor pedig elkezdődik
az NB I/B rájátszásának mérkőzése. A
találkozó szünetében adják át a díja-
kat a városi bajnokság legjobbjainak,
továbbá az utánpótláscsapatok leg-
jobb játékosainak, az év utánpótlás és
felnőtt játékosának, valamint az év ed-
zőjének.

A Balogh Gyula Városi Emlék-
bajnokság a végéhez ért.
5–8. helyért: Fémker-
GYKC’99–Kálvária Csütörtök
56–49. 1–4. helyért: Széche-
nyi Old Stars–QPAC Pannon-
halma 35–31. 5–8. helyért:
Aktív SE–IKC 77–80. 1–4.
helyért: Tetra Basket–SMR-
Gyűrűk Urai 42–57. 7. helyért:
Kálvária Csütörtök–Aktív SE
59–62. 5. helyért: Fémker-
GYKC’99–IKC 71–52. 3. he -
lyért: QPAC Pannonhalma–
Tetra Basket 50–55. Döntő:
Széchenyi Old Stars–SMR-
Gyűrűk Urai 36–43.
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kép és szöveg: xantus állatkert

A múlt héten elkezdett „bébi-bemuta-
tót” folytatva, a Xantus János Állatkert
újabb kis lakóját mutatjuk be. A tavaszi
zsongásban a sok imádni való apróság
között a két kis szitatungaborjú is a lá-
togatók kedvencévé válhat. Egyelőre

az állandó biztonságot jelentő mamá-
juk közelében láthatjuk őket, de hamar
önállósodnak, hiszen a kis szitatungák
nyolc hónapnyi vemhesség után, rend-
kívül fejletten jönnek a világra.

„Állati érdekes” a tavasz
az állatkertben

A szitatunga egy különösen kecses
antilopfaj, Közép-Afrika mocsaras te-
rületein él. Élőhelye azonban egyre
szűkül, ezért több helyen kipusztult.
Az antilopfaj élete nagyobb részét víz-
ben, vagy annak közelében tölti. Jól
úszik, gyakran teljesen elmerül, ha ve-
szélyt érez vagy ha táplálkozik. A sok
újszülött mellett más izgalmakat is tar-
togat az állatkert, hiszen minden évben
szeretjük újdonságokkal meglepni a lá-
togatóinkat. Most is dolgozunk a legfris-
sebb fejlesztésünk munkálataival.

A május 29-i gyermeknap is köze-
ledik, ahová mindenkit szeretettel vá-
runk. A színpadunkon az „Óriásbubo-
rék Show” alatt elvarázsolnak az óriási
lebegő csodák, és megismerhetünk
pár trükköt is. Később a játszótér mel-
lett ezt mindenki a gyakorlatban is ki-
próbálhatja. A másik varázslatos él-
mény az „ember a buborékban” próba
lesz, ahol a kis család maga is belebúj-
hat a buborék belsejébe.

Szeretettel vár az állatkert! Honla-
punkon, a www.zoogyor.hu-n további
információkat tudhatnak meg a ren-
dezvényünkről!

SzéchenyitérMAJÁLIS május
21. szombat

Délelott nyílt nap a Sashegyi 

Hulladékkezelo Központban.

Regisztráció a gyorplusz.hu

Majális menüpontjában.

Próbáld ki a Rába Kalandpark 
óriás rollereit!

Küzdd át magad KUKA BERCI 
megújult akadálypályáján!

Próbáld ki és nyerd meg 1 hétre az Iniciál 

Autóház Kft.  jóvoltából az elektromos 

meghajtású Nissan Leaf személygépkocsit!

Ellenorizd egészségi állapotodat

a Wolf Orvosi Muszer Kft.

ingyenes egészségügyi szurésein!

Délután a Széchenyi téren
programok az egész családnak:

Ismerkedj meg a Gyori Állatmenhely

örökbefogadásra váró négylábúival!

KUKA BERCI
A
élo kívánságmusorral, 

a Pálffy Étterem pedig
igazi  KUKA BERCIFAGYIval vár.

13–18
óra

Sashegy
10–14óra
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

Szitatungák születtek


