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3. oldal Tízből hat fogyasztó
tartja fontosnak, hogy vásárlás-
nál magyar terméket válasszon.
Egy rendelet egyértelművé teszi,
hogy milyen feltételek mellett te-
kinthető egy termék magyarnak.

8–9. oldal Mit ad a szerzetesek-
nek a magány? Erre is válaszolt
Hortobágyi Cirill, a Pannonhalmi
Bencés Főapátság perjele, a főapát
gazdasági helyettese lapunknak
adott interjújában.

20–21. oldal Mikor és hogyan válik a szorongás elviselhetetlen-
né? Hogyan kell a szorongást kezelni? Ezekről a sokakat foglalkoztató
kérdésekről is beszélt dr. Radics Judit pszichiáter, pszichoterapeuta, alvás-
szakértő főorvos Vény nélkül mellékletünkben. Egészségügyi rovatunkban
arra is felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy közeleg az influenzajárvány, s
ezzel kapcsolatban milyen megelőző lépéseket tegyünk.

Védett értékeink
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Soóky Gergely, a győri Rekard SE
súlyemelője szakításban ezüstérmes lett az észt-
országi Európa-bajnokságon. A sportoló idén már
a felnőttek között versenyez tovább.

CCiikkkküünnkk  aa  77..  oollddaalloonn
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

forinttal csökkentette a gázolaj literenkénti nagykereske-
delmi árát szerdától a Mol Nyrt., a 95-ös benziné nem
változik. A benzin átlagára így 399-400 forint marad, a
gázolajé pedig 415-416 forint lesz. Az autósok 15-25 fo-
rintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.

2 5 százalékkal nőtt a kiskereskedelem forgalma tavaly
novemberben, a 2012-es év ugyanezen időszakához
képest. A kiskereskedelmi forgalom éves összevetés-
ben tizenkét havi szakadatlan csökkenés után tavaly
áprilisban indult növekedésnek.

NAPRÓL NAPRA

Január 10.

Január 11.

Január 12.

Január 13.

Január 14.

Január 15.

Január 16.

Gázolás. Baleset miatt lezárták az 1-es
főút egy szakaszát a belvárosban. Egy
gyalogost ütött el egy jármű, a sérültet
a mentők kórházba szállították.

Tárlat. Városunkba érkezett a nem lé-
tező tárgyak tárlata. A Győr Plazában a
hónap végéig tartó kiállításon bárki
megnézheti a halványlila dunsztot, a
fészkes fenét és a lópikulát.

Emlékezés. A doni áttörés, a II. világ-
háború hősi halottjainak emlékére tar-
tottak ökumenikus szentmisét az evan-
gélikus Öregtemplomban. Gyertyát
gyújtott dr. Knipper Emil, a Győri Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület elnöke,
műsort adtak a Kovács Margit-iskola
diákjai.

Per. Megkezdődött a Győri Törvényszé-
ken annak a négy férfinak a pere, akik a
vád szerint három éve főelzáró csapot és
gázórát loptak egy félig üresen álló bér-
házból, a kiömlő, majd berobbanó gáz
több embert megsebesített, 12 otthont
pedig lakhatatlanná tett.

Mérgezés. Ketten szenvedtek szén-
monoxid-mérgezést egy Győrhöz köze-
li település egyik családi házában.
Mindkét embert kórházba vitték a men-
tők Győrsövényházáról.

Évindító. Kötetlen hangulatú összejö-
vetelre invitálta a megyei önkormány-
zat a Széchenyi István Egyetem és a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ve-
zetőit. A három szervezet között kiváló
munkakapcsolat alakult ki az elmúlt
évek során, amit a jövőben tovább erő-
sítenek.

Bírság. Pénzbírsággal sújtotta és eltil-
totta a járművezetéstől a Győri Rendőr-
kapitányság Szabálysértési Hatósága
azt a fiatalembert, aki november köze-
pén autóval ledöntötte a város hatá -
rában álló Radnóti-szobrot.

December végén befeje-
ződött a Liezen-Mayer ut-
ca 57. szám alatti négy új
felnőtt-háziorvosi rende-
lő kivitelezése. A Tihanyi
Árpád út 51. szám alatt
működő háziorvosi praxi-
sok közül többen átköl-
töztek, illetve a közeljövő-
ben költöznek az új épü-
letbe. Dr. Pauló Katalin ja-
nuár 6-tól, dr. Horváth
Veronika január 13-tól
már az új rendelőben
folytatja tevékenységét,
dr. Mátrai Katalin  január
20-tól, dr. Lábdi Katalin
pedig január 27-től szin-
tén a Liezen-Mayer utcai
épületben rendel.
Az orvosok telefonos el-
érhetősége nem válto-
zik, dr. Horváth Veronika,
dr. Lábdi Katalin és dr.
Pauló Katalin rendelési
ideje is a megszokott

Irodanyitás
Irodát nyitott Győrben, a
Bajcsy-Zsilinszky út 1.
házszám alatt a Keresz-
ténydemokrata Néppárt
helyi szervezete.  Az iro-
dában minden hétköz-
nap 10-től 16 óráig várják
az érdeklődőket a fiata-
loktól a felnőtteken át az
idősekig. Az Apáczai-kar-
ral megegyeztek, hogy a
hallgatóik öt tárgyból
korrepetálják a rászoru-
lókat. Ismét elindul a jog-
segélyszolgálat, amit dr.
Pergel Elza, a győri szer-
vezet elnökének irodája
biztosít – mondta el Szé-
les Sándor, a KDNP Győr-
Moson-Sopron Megyei
Szervezetének elnöke.

Elindult
az új online
Megújult a gyorplusz.hu.
Médiacsoportunk inter-
netes felülete január 15-
től korszerűbb dizájnnal,
folyamatosan friss tarta-
lommal, helyi és orszá-
gos hírekkel, interjúkkal
várja olvasóit. Kattintson
ránk!

Fogadóóra
Németh Árpád január 20-
án 17 órakor képviselői
fogadóórát tart az adyvá-
rosi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola és Szakközép-
iskolában. Vendég: Fábián
György.

rend szerint alakul. Dr.
Mátrai Katalin rendelési
ideje a költözést követő-
en viszont módosul: hét-
főn és szerdán 9.00–
12.00, kedden és pénte-
ken 8.00–11.00, csütör-
tökön pedig 13.00–
16.00 óráig várja bete-
geit. A háziorvosok ellá-
tási körzethatárai válto-
zatlanok maradnak.
Kérik az érintett felnőtt-
háziorvosok betegeit,
hogy szíveskedjenek fi-
gyelemmel kísérni a ren-
delőkben elhelyezett tá-
jékoztató anyagokat, il-
letve a www.eeszi.hu
honlapot, ahol folyama-
tosan olvasható minden
aktuális információ, a
költözések pontos idő-
pontja, a helyettesítések
rendje, valamint a körze-
tek utcái.

Új padok
Marcalvárosban
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Költöznek a háziorvosok

Új padokat és hulladékgyűjtőket helyeztek ki Marcalvá-
ros II-n minden buszmegállóban. A felújítást Rózsavöl-
gyi László kezdeményezte, mert véleménye szerint nem
mindegy, milyen kép fogadja a városrészbe érkezőket.
A képviselő bízik benne, hogy a marcalvárosiak magu-
kénak érzik a padokat, melyekkel javul a városkép és a
hangulat. A padok és hulladékgyűjtők kihelyezése több
mint 1,2 millió forintba került.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Ötvennel haladok az autóm-
mal Győrben. Mögöttem egy
kedvesnek aligha mondható
autóstárs szinte letol az út-
ról. Először csak rám villant,
később dudál, majd amint le-
hetősége van rá, felbőgetett
motorral kivág. Mellém érve
mutogat, elmebetegnek ti-
tulál. Ezer ilyen példát fel le-
hetne sorolni, amikor a sza-
bály betartóját a szabályta-
lan minősíti.
S ez még a jobbik eset. Van
ennél sokkal rosszabb is.
Amikor a vétlen súlyosan
bűnhődik, autója összetörik,
netán ő maga, s hányszor, de
hányszor előfordul, hogy a
vétlen lesz az áldozat.
Kevés olyan terület van Ma-
gyarországon, mint a közle-
kedés, ahol az ember alig ér-
zékeli az idő változását. Au-
tóba ülve a magyarok egy ré-
sze elveszti józan ítélőképes-
ségét, nem érdeklik a szabá-
lyok, nem érdeklik mások,
csak megy, nincs rá jobb szó,
mint az állat.
Bár már régóta gyűjtöm ma-
gyar autósként lesújtó ta-
pasztalataimat az utakon, s
úgy vélem, sok dolgon már
nem tudok meglepődni, ki-
derül, hogy a meglepőnél is
van meglepőbb. 
Egy most közzétett felmérés
szerint az autósok egyhar-
mada telefonál vezetés köz-
ben, több mint 15%-uk do-
hányzik, 9 százalékuk üze-
netet ír és minden 50. sofőr
olvas a volánnál! Tekinté-
lyes  a vezetés közben evők-
ivók száma is. 
Bár a tavalyi baleseti adatok
még nem állnak rendelke-
zésre, az azt megelőző teljes
évben 15.174 személyi sérü-
léssel járó baleset történt
hazánkban. Naponta több
mint negyvenegy! Lesújtó
számok közlekedéskultú-
ránk állapotáról.
Az illetékesek régóta kere-
sik a megoldást, nélkülünk,
autósok nélkül nem lehet
eredmény.

Koloszár Tamás

Morál

szerző: szigethy teodóra 
fotó: marcali gábor

Tízből hat fogyasztó tartja fon-
tosnak, hogy amikor élelmiszert
vásárol, akkor magyar terméket
válasszon. Egy tavaly szeptem-
berben elfogadott rendelet
egyértelművé teszi, hogy milyen
feltételek mellett tekinthető egy
termék magyarnak.

A fogyasztóknak több mint fele tartja
fontosnak, hogy vásárlásnál magyar
termék kerüljön a kosárba. Ők zömé-
ben a jó minőség és az áru egészsé-
ges volta miatt teszik le a voksukat a
magyar mellett. A megkérdezettek 23
százalékának „fontos is, meg nem is”
az élelmiszer magyar eredete, míg 16
százalék számára nem lénye-
ges, honnan származik a besze-
rezni kívánt áru – derült ki a
Nielsen piackutató vállalat fel-
méréséből.

A kérdőív eredménye arra is
választ ad, hajlandók-e az embe -
rek többet költeni a magyar ter-
mékekre. A résztvevők 26 száza-
léka mondta, hogy igen, a többség vi-
szont ugyanannyit kész fizetni egy ma-
gyar termékért, mint egy külföldiért.

A felmérés kiterjedt arra is, hogy
mit jelent a fogyasztóknak, ha egy élel-
miszer csomagolásán magyar szárma-
zásra utaló feliratot, információt találnak.

Piktogram jelzi, tényleg
magyar-e a magyar termék

Legtöbben azt válaszolták (49 száza-
lék), hogy „Kizárólag magyar alap-
anyagból és Magyarországon állítják
elő”. Utána: „Jelentős részben magyar
alapanyagból és Magyarországon állít-
ják elő” (31), „Magyarországon csoma-
golták” (10), „Márkájuk magyar” (8).

Szeptember 1-jén lépett hatályba a
Vidékfejlesztési Minisztérium magyar
termék rendelete, ami tisztázza, hogy
milyen feltételek mellett tekinthető egy
termék magyarnak, hazainak, illetve
hazai feldolgozásúnak. A kategóriák
használata nem kötelező, de aki rá-
nyomtatja a három jelölés valamelyikét
a termékre, annak meg kell felelnie a
szabályoknak.

A magyar termék minősítés, vagy
bármely más, az élelmiszer magyar
származását tartalmazó állítás kizárólag

akkor tüntethető fel az árun, ha az ma-
gyar alapanyagból, Magyarországon
készült. Vagyis a növényi eredetű élel-
miszer alapanyagait belföldön ter-
mesztették, a vadon termő növényt
Magyarországon gyűjtötték, kezelték,
csomagolták. Az állati eredetű élelmi-

szerekhez felhasznált állatok itt szület-
tek, azokat határokon belül tenyésztet-
ték, dolgozták fel, illetve a halakat honi
vizekből fogták ki, a vadakat pedig Ma-
gyarországon ejtették el.

Hazai terméknek akkor nevezhető
az élelmiszer, ha összetevőinek leg-
alább 50 százaléka magyar és a feldol-
gozás minden egyes lépése Magyaror-
szágon történt.

A harmadik kategória a hazai feldol-
gozású termékek köre. Ide tartoznak a
Magyarországon feldolgozott, de több-
ségében import eredetű összetevőket
tartalmazó élelmiszerek.

A rendelet kimondja, hogy „Nem
szükséges a követelmény betartása
azon fűszerek, fűszernövények és ezek
keverékei esetében, amelyek Magyar-
országon az előállítás megkezdéséig
üzemi méretekben nem kerültek ter-
mesztésre, továbbá az étkezési só, az
adalékanyagok, az enzimek, az aro-
mák esetében, amelyek Magyarorszá-
gon nem bányászhatók, továbbá ame-
lyek Magyarországon szokásosan nem
kerülnek előállításra".

A Vidékfejlesztési Minisztérium
megállapodást kötött a Magyar Ter-
mék Nonprofit Kft.-vel, amely cég
több mint nyolc éve hozta létre a ma-
gyar termék védjegyet. A megállapo-
dás szerint a kft. által használt három
logó szeptember elsejétől már a ren-
deletnek megfelelően jelzi a termékek
kategóriáját.

A magyar termék
itthon készül hazai
alapanyagból
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KÖZÉLET  FELHÍVÁS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A megnövekedett forgalom miatt menet-
rendszerű retúr járat fog közlekedni a jövő-
ben Győr és Nagymegyer között. 

Bár Győr és Nagymegyer a Szlovákiát és Magyaror-
szágot összekötő egyik fő közlekedési útvonalon
fekszik, napjainkban mégsem megfelelő a két város
közötti közforgalmi kapcsolat, hiszen a vasúti össze-
köttetés hiányzik, az autóbuszok közlekedése pedig
nem gyakori.

A Nagymegyer–Győr–Nagymegyer járatot a
tervek szerint úgy alakítják ki, hogy a buszok érin-
tik Izsap, Csilizradvány, Balony, Medve és Vá-
mosszabadi településeket is. A program kereté-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az óvodai beíratáshoz gyűjtötte
csokorba a legfontosabb infor-
mációkat a győri önkormányzat
a megjelent Ovihívogató című
kiadványban. 

Az óvodába kerülés igazi mérföldkő
az ember életében, hiszen a gyermek-
nek onnantól egy merőben új közeg-
ben, a család után egy nagyobb kö-
zösségben is meg kell találnia a he-
lyét, szocializációjának ezzel egy új
korszaka kezdődik. Az időszakot az
önkormányzat évről évre egy kiad-
vánnyal is segíti, amely a győri intéz-
mények sajátosságait mutatja be, köz-
li az óvodák nyílt napjainak időpontjait
és hasznos információkkal szolgál a
beíratás menetéhez is. A kiadvány az

Buszjárat
Győr és Nagymegyer
között

Megjelent az Ovihívogató
önkormányzati fenntartású óvodák
mellett az egyházi és alapítványi intéz-
ményeket is tartalmazza.

Lapunk kérdésére Várszegi Móni-
ka, az oktatási osztály óvodai oktatási
ügyintézője elmondta, óvodába azo-

kat a kisgyermekeket lehet beíratni,
akik már betöltötték, vagy a felvételtől
számított fél éven belül betöltik a har-
madik életévüket. Ez utóbbi korosz-
tályt abban az esetben, ha az összes
településen élő hároméves és annál

idősebb gyermek felvételi kérelme is
teljesül. Hozzátette, a szülőnek joga
van a szabad óvodaválasztáshoz, de a
felvételnél elsőbbséget élveznek az in-
tézmény körzetében életvitelszerűen
lakó és a tanköteles korú gyerekek. A
körzeten kívülről érkezők csak a meg-
maradt szabad helyek függvényében
kerülhetnek a választott óvodába. Er-
ről első fokon a nem körzetes óvoda
vezetője, másodfokon a fenntartó ön-
kormányzat jegyzője dönt.

Az óvodai beíratás időpontja az
idén április 23. (8-tól 18 óráig) és 24.
(8-tól 16 óráig), e két napon a város
valamennyi óvodája ügyeletet tart. A
győri önkormányzat Ovihívogató ki-
adványa letölthető a www.gyor.hu
honlapról, további információ kérhe-
tő a 96/500-149-es telefonszámon,
vagy a varszegi.monika@gyor-ph.hu
e-mail címen.

ben megfelelő útvonalakat alakítanak ki, Nagy-
megyer önkormányzata két új autóbuszt szerez
be, Győr pedig a közös menetrend kidolgozásá-
ban, az új buszjárat népszerűsítésében vesz részt,
valamint kettővel bővíti a
valós idejű utastájékoztató
berendezések, az úgyneve-
zett totemoszlopok számát
városunk területén.

Polgári István, a győri
önkormányzat városfejlesz-
tési osztályának stratégiai
csoportvezetője kérdésünk-
re elmondta, a partnerváros jelenleg az új autóbu-
szok közbeszerzési eljárását folytatja le, míg Győr
január hónapban kér árajánlatokat a totemoszlo-
pokra. A teljes projekt 2015. április 30-án zárul,

de a járat próbaüzeme várhatóan már 2014 máju-
sában elindulhat. 

A győri és a nagymegyeri önkormányzat a „Ma-
gyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmű-

ködési Program 2007–2013”
keretében valósítja meg a
„Nagymegyer–Győr menet-
rendszerű retúr buszjárat ki-
alakítása az idegenforgalom
és a foglalkoztatottság tá-
mogatása céljából” című
projektet, amelyben a győri
önkormányzat tervezett költ-

ségvetése mintegy 15 millió forint. Az uniós támo-
gatás 95 százalékos, így a projektben való részvétel
5 százalékos önkormányzati önrész biztosítása mel-
lett valósítható meg.

Hiánypótló
a városok közötti
járat
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KAMARA HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Évnyitó partit rendezett a mi-
nap a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara. Az esemény a derűlátás
jegyében zajlott, a vállalkozók
zsúfolásig megtöltötték a győ-
ri székház földszintjét, s az év-
köszöntő ünnepi beszédek is
gyarapodást jósoltak a város
és a városkörnyék vállalkozói-
nak. Az elnök, Mihalicz Antal
szerint a 2014-es esztendőben
olyan lehetőségeket kap a ma-
gyar gazdaság, amelyek ga-
rantálják a vállalkozások növe-
kedését. 

Mihalicz Antal a jó hírek közül elő-
ször azt mondta el, hogy élénkül az eu-
rópai piac, ami az előre jelzett egy- he-
lyett akár kétszázalékos növekedést
jelenthet a partner magyar gazdaság
számára. Bizakodásra ad okot az is,
hogy 2014-ben új uniós költségvetési

Kamarai évköszöntő  
időszak kezdődik, s a hazánkba érke-
ző pénzek nagyobbik fele a gazdaság-
fejlesztést szolgálja majd.

Európa ebben a ciklusban az inno-
vációt tekinti a versenyképesség kul-
csának, ezért számos induló program
támogatja a kis- és középvállalkozá-
sok ötleteinek piacra jutását. A Hori-
zon 2020 jóvoltából a korábbinál lé-
nyegesen több pályázati forrást hasz-
nálhat fel a kkv-szektor, elsősorban a
fogyasztási javakat előállító ipar, az
élelmiszer-termelés, az energetika, a
környezetvédelem és az egészségügy
területén. Az elnök a helyben megnyí-
ló lehetőségeket számba véve többek
között azt mondta el, a megyei terület-
fejlesztési program jelentős forráso-
kat mozgósít a vállalkozási kultúra, a

telephelyek korszerűsítése, az innová-
ció érdekében. 

A megyei kamara elnöksége február-
ban tárgyal a tagozatok és térségek idei
munkaterveiről, de a legfontosabb ese-
mények, projektek listáját már ismerni
lehet. Az iparosok júniusban rendezik

tatják meg. A Kereskedők napja elneve-
zésű programsorozat januári témája az
online kassza lesz, februárban Turizmus
Győrben és környékén címmel szervez-
nek vállalkozói találkozót, ismertetve az
önkormányzat fejlesztési terveit. 

A kézműves tagozat leginkább várt
rendezvénye a Kézművesség ezer éve a
Kárpát-medencében című programso-
rozathoz kötődik, idén a győri kamara
lesz a szakmai találkozó, a kiállítás és vá-
sár házigazdája. A győri térség elnöksé-
ge a szlovák, elsősorban a pozsonyi üz-
leti lehetőségek felkutatását ígéri, hogy
a vállalkozók határon átnyúló kapcsola-
tokat építhessenek ki. A tervek szerint to-
vább erősödik a kamara és a Széchenyi-
egyetem közötti kapcsolat, konferencia
és szakmai nap készíti elő a kkv-szektor
csatlakozását a gyakorlatias mérnök-
képzéshez. A megyei kamara idei legna-
gyobb rendezvényének a Kárpát-régiós
Szakmák harmóniája verseny ígérkezik,
melynek során szakmát tanuló diákok
csapatai érkeznek Győrbe Magyaror-
szág és a környező, magyar lakta vidé-
kek számos városából.  

meg szokásos autóipari beszállítói kon-
ferenciájukat, s életre keltenek egy ipar-
történeti alapítványt. A kereskedelmi ta-
gozat turisztikai fóruma január 22-én 10
órakor kezdődik a kamarai székházban.
Itt elsősorban a feketén dolgozó utazá s -
szervezők elleni fellépés lehetőségeit vi-

Jegyár: 3.200 Ft, elôrendeléssel: 2.200 Ft, nyugdíjas csak elôrendeléssel: 1.600 Ft.
Jegyek kaphatók: Látogatóközpont/Tourinform Gyôr, Baross G. út 21. 96/311-771.
Bartók Béla Megyei Mûvelôdési Központ Gyôr, Czuczor G. u. 17. 96/326-522.
Információ: lelekzeteloadasok@gmail.com • www.lelekzeteloadasok.hu
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Korrekt, tisztességes kampányra
számítok. Nem szeretném, ha
Győr politikai csatatérré változ-
na. Az új indulóknak el kell fogad-
niuk, hogy a győri eredmények
az elmúlt években azért jöttek,
mert mindig volt egy konszenzus,
ami a város és a régió érdekeit
szolgálta – fogalmazott lapunk-
nak adott interjújában Kara Ákos
országgyűlési képviselő, akivel
az elmúlt négyéves ciklus mérle-
gét vontuk meg. 

A Szent-Györgyi Albert Szakképző
Iskolában készül ez az interjú, ahol
éppen véget ért az órája. Miért fon-
tos önnek, hogy az országgyűlési
képviselőség mellett oktasson?

Tizennégy éve tanítok a szakkép-
zésben, az eredeti végzettségem szo-
ciális munkás. Amikor elkezdtem a
köz élettel foglalkozni, elhatároztam,
hogy a szakmától nem szakadok el. A
pénteki napjaimat Marcalvárosban
töltöm, a Szent-Györgyi-iskolában
órákat adok, most éppen kilencedike-
seket tanítok. A tanítás a hobbim, ne-
kem ez a kikapcsolódás. 

Egyáltalán nem vádolható az-
zal, hogy képviselőként elsza-
kadt volna a hétköznapoktól.
Hogy látja diákjain keresztül,
mennyire politikus, apolitikus ez
a generáció?

A gyerekek, akiket tanítok, nem
foglalkoznak politikával. Arra különö-
sen figyelek, hogy a szakmában, az
órákon ne legyen politika. Értékek
vannak, de a politikát igyekszem az is-
kolától távol tartani.

Képviselői munkájában tudja
hasznosítani óraadói tapaszta-
latait?

Interjú Kara Ákos országgyűlési képviselővel

Természetesen. Mindig töreked-
tem arra, hogy ne szakadjak el attól a
közegtől, ahol a civil szakmát kezd-
tem. 2003 óta közel 2600 eseményen,
egyeztetésen, szakmai rendezvényen
vettem részt, fontosnak tartom, ha va-
lakit megválasztanak valamire, a civil
dolgait akkor is vigye tovább. Ezért az
oktatástól a jövőben sem kívánok
elszakadni. 

Sok cégnél találkoztam önnel,
legutóbb éppen a Nemaknál fej-
tette ki, hogy a vállalatok egyre
nehezebben tudják biztosítani a
szakember-utánpótlásukat, s a
szakképzés átalakításra szorul. A
gyakorló tanár hat a képviselőre? 

Kifejezetten előny volt a parlament-
ben, amikor a szakképzési és a munka-
erő-piaci kérdések szóba jöttek, hogy ti-
zennégy éve óraadóként közelről látom
a problémákat. Egy törvény létrehozása
előtt nemcsak politikai, hanem szakmai
vita is zajlik, s ilyenkor a saját tapasztala-
taim jól jönnek.

Lassan letelik a négyéves par-
lamenti ciklusa, megvonta már a
mérleget? Mire a legbüszkébb?
Mi az, amiben hiányérzete van?

A ciklus elején a győri és a Győr kör-
nyéki polgármesterekkel 150 projektet
tűztünk ki, s ebből 149-et meg tudtunk
valósítani, igaz,
három átnyúlik
a következő cik-
lusra. Úgy gon-
dolom, hogy ez
nagyon ambi -
ció zus terv volt,
az értékelést
majd a választók végzik el, de én a ma-
gam oldaláról nézve elégedett vagyok. S
hogy miben volt hiányérzetem? A csalá-
domra, a hozzám legközelebb állókra tud-
tam a legkevesebb időt szánni. Szeretek
erős tempót diktálni, ugyanakkor el kell fo-
gadnom, hogy a nagy állami rendszerek

átalakítása és az ország adósságból való
kilábalása nem megy egyik napról a má-
sikra, ezekhez több idő kell. 

Mi kellett a 149 sikeres pro-
jekthez? Lobbierő? Utánajárás?
Szövetségesek keresése?

A sikerhez három dolog kellett: Jól
előkészített projektek, amihez a polgár-
mesterekkel kialakított kiváló munka-
kapcsolat jelenti az alapot. Kellett persze
a lobbierő, hogy ki lehet a jó szövetsé-
ges. A harmadik legfontosabb pedig a
világos, egyenes beszéd. A ciklus elején
három fő célt fogalmaztunk meg: az el-
ső a munkahelyteremtés és munkahely-
megőrzés, a második a győri egyetem
megerősítése volt, a harmadik pedig a
turizmusfejlesztés és a világörökség-
megőrzés, amelynek keretében Pan-
nonhalmán öt fejlesztést sikerült megva-
lósítani, indítani, többek között elindult
egy másfél milliárd forintos projekt is. 

Az ön lobbiereje is kellett a
győri evangélikus központ teljes
megújításához, átalakításához,
amelyre a kormány 4,7 milliárd
forintot biztosít.

A ciklus munkájának összegzése
és eredménye ez, amiben nagyon sok
munka volt. Azért is tartom nagy si-
kernek, mert nem az egyéb győri be-
ruházásoktól von el forrást. Borkai

Zsolt győri pol-
gármesterrel
és Szakács Im-
rével, a megyei
közgyűlés el-
nökével sike-
rült úgy előké-
szíteni a pro-

jektet, hogy ez a 4,7 milliárd forintos
támogatás pluszként kerül a városba
más támogatásokkal együtt. 

Indul a következő országgyű-
lési képviselő-választáson is.
Lesz újabb 150 projekt, ha bizal-
mat kap?

Ha bizalmat kapok, lesz, a polgár-
mesterekkel újra megfogalmazzuk a
terveket, s természetesen az egy el-
maradt pótlására is sor kerül. 

Milyen kampányra számít?
Korrekt, tisztességes kampányra.

Nem szeretném, ha Győr politikai csata-
térré változna. Az új indulóknak el kell fo-
gadniuk, hogy a győri eredmények az el-
múlt években azért jöttek, mert mindig
volt egy konszenzus, ami a város és a ré-
gió érdekeit szolgálta. Ha kifelé azt üzen-
jük, hogy ez egy veszekedő, civakodó
térség, akkor nem fogunk haladni. Ha to-
vábbra is azt üzenjük, hogy Győr érdeké-
ben össze tudunk fogni, akkor az ered-
mények sem maradnak el. Azt ugyanis
a baloldali gondolkodású emberek is el-
ismerhetik, az elmúlt négy évben ko-
moly kormányzati figyelem irányult a tér-
ségre, komoly kormányzati támogatá-
sok érkeztek. Újabb 1400 panellakás fel-
újításához polgármester úrral és Simon
Róbert Balázs alpolgármesterrel az ala-
pokat megteremtettük, a munkahelyvé-
delem továbbra is kiemelt feladat. Részt
vettem képviselőként a munkahelyvé-
delmi akcióterv kidolgozásában, amely-
nek keretében 32 ezer, megyében élő
ember munkáját sikerült megőrizni. Sok
munkát fordítottam az Audi új gyárának
szakképzési kérdéseire is, amivel a mi-
niszter úr bízott meg. Eljutottunk az új
szakképzési centrum létrehozásáig,
amelyet rövidesen bejelentenek. 

Ha a képviselőség a család ro-
vására megy, miért indul ismét?

Vannak még céljaim a közéletben. A
már vázoltak mellett szeretném elérni,
hogy a megye a járműiparon kívül olyan
iparágakat is fejlesszen, amelyek hosszú
távon biztonságot adnak. Ilyen lehet az
élelmiszeripar. Adyvárosban és Marcalvá-
rosban nőttem fel, itt tanítok, amit álmom-
ban sem gondoltam. Itt képzelem el a
gyermekeim jövőjét is, ezért Győr és tér-
sége számomra mindennél fontosabb.

Vannak még
céljaim
a közéletben

„Százötven projektből 
149-et megvalósítottunk”
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A Pro Vértes Közalapítvány és
partnere, a győri Reflex Egyesü-
let kedden mutatta be a nagy-
közönségnek Győr-Moson-Sop-
ron megye helyi jelentőségű
természetvédelmi területeinek
frissen elkészült térképét. Győr
városából a bácsai Szent Vid
domb és környéke, a Bécsi úti
nádas és a püspöki Várkert ke-
rült fel a figyelemre, védelemre
ajánlott természeti értékek kö-
zé. A győri civil zöldek a megye
ötszáz hektárján végeztek álla-
potfelmérést, ötvenegy helyszí-
nen írták össze az ott élő védett
növény- és állatfajokat. Munká-
juk egy svájci támogatást élve-
ző, országos program része volt. 

A Reflex munkatársai, Tajler Eszter,
Lajtmann József és Nagy Péter a tu-
rista járta kastélyparkok, vízpartok és
ligetek mellett eljutottak számos, csak
a helyben élők által ismert, gazdag
élővilágú erdőbe, legelőre, nádasba.
A felmért területek a mocsárréttől a
tölgyerdőig sokfélék voltak, s jó hír,
hogy élnek bennük olyan fokozottan
védett növények és állatok, mint a
méhbangó vagy a gyurgyalag.  

A bácsai Szent Vid domb környé-
kének hatvan hektárja több mint har-
minc éve védett terület. Maga a domb

Védett természeti vidékek 
egy kéthektáros hordalékkúp, amely
egyedüliként emelkedik ki a mocsári-
lápi füves, fás növényzetből. Él itt fe-
hér és kardos madársisak, fehér tün-
dérrózsa, mocsári nőszőfű, nyári tőzi-
ke, illetve farkasalmalepke, fülemüle,
barátka és macskabagoly is. 

A Bécsi úti nádas a Rába és a Ráb-
ca közötti, egykori ártér maradványa.
Nádas és mocsár, a főút közelsége

ellenére rendkívül gazdag élővilággal.
Megtalálható itt a réti iszalag, a ligeti
szőlő, a sárga nőszirom, a széles leve-
lű nőszőfű, a vitézkosbor és a béka-
konty. A nádas szélein fehérfűz- és fe-
hérnyár-ligetek vannak, a védett állat-
fajok közül a vízisikló, a fülemüle, a fü-
zike, a nádirigó és a vetési varjú érde-
mel említést.

A város szívében található káptalan-
dombi várkertet az 1800-as évek dere-
kán ültették be az ártéri ligeterdő növé-
nyeivel. Az őshonos fafajok mellé ké-
sőbb mérsékelt övi és szubmediterrán
fákat és cserjéket, honosított exota fa-
fajokat telepítettek, az öreg fák számos
madárfajnak nyújtanak menedéket. 

A Győrhöz közeli, természeti értéket
rejtő területek közül a győrújbaráti hegy

és a véneki Aranykert került fel a megyei
térképre. Előbbi a Sokorói-dombság ré-
sze, az ide kirándulók a számtalan lepke-
faj mellett láthatnak fülesbaglyot, mókust
és búbos pacsirtát is. A véneki Aranykert
története 1896-ig nyúlik vissza, a helybe-
liek a millennium tiszteletére ültettek hét
darab kocsányos tölgyet, amiket a ma-
gyarok hét vezéréről neveztek el. 

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS „DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címek
és a „PRO URBE GYŐR” díjak 2014. évi adományozására.

A díj adományozására javaslatot tehetnek többek között Győrben működő egyházi szervezetek, társadalmi szervezetek, kamarák, gazdasági és
szakmai érdekképviseletek helyi szervei, valamint a győri önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmények. Díszpolgári cím
adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely az életével, a munkásságával vagy a teljesítményével Győr városának olyan
maradandó érdemeket szerez, amely példaként állítható az utókornak. Pro Urbe Győr díj adományozható azon személynek vagy közösségnek,
aki vagy amely a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a művészeti vagy az irodalmi életben, a város múltjának megőrzésében, az egészségügy,
az oktatás, a közművelődés vagy a sport területén tartósan kiemelkedő munkát végez. 

A kitüntetést a város lakossága nevében a közgyűlés adományozza a fentiek szerint arra érdemes magyar vagy külföldi állampolgárnak,
illetve közösségnek. A kitüntetés az arra méltó személynek halála után is adományozható. 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve személyesen 2014. február 10-én
15.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán, I. emelet 43. (9021 Győr, Városház tér 1.), postai úton
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2014. február 10. napján
megérkezzen a címzetthez.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: a jelölt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, születési vagy alapítási hely
és idő, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek), életút, szakmai munkásság, teljesítmények, tevékeny-
ségek ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publikációk, elismerések, társadalmi szervezeti tagságok, tisztségek, karitatív vagy
mecénás munka), valamint a kitüntetés részletes indokolását. Az előkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidőig érkezett
és az ismertetett feltételeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe. 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán,
az 500-101-es telefonszámon. A vonatkozó rendelet és javaslattételi felhívás, valamint a javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány letölthetŐ
a www.gyor.hu című honlapról.

szerző: gy. p.

Megújította és új elemek-
kel töltötte meg évek óta
tartó együttműködését a
Széchenyi István Egyetem
és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság. A közös imázsépítés-
ről szóló dokumentumot
szerdán írta alá dr. Földesi
Péter rektor, valamint Csiz-
madia Gábor megyei rend-
őrfőkapitány.

A Széchenyi-egyetem és a rend-
őrség évek óta jó kapcsolatot
ápol. Ezt most megerősítették és
kiegészítették. Azt, hogy ponto-
san milyen területeken és milyen
programokat valósítanak meg a
felek, a hallgatói önkormányzat
bevonásával dolgozták ki. Az
együttműködés keretében külön-
böző programok és projektek zaj-
lanak majd a jövőben, de közös
pályázatokban is részt vesz az
egyetem és a rendőrség.

A főkapitányság például bűn-
megelőzési, baleset-megelőzé-
si, drogprevenciós, vagyonvé-
delmi, illetve áldozatvédelmi
előadásaival részt vesz az egye-
tem rendezvényein, támogatja
és segíti a közlekedésbiztonság-
gal és baleset-megelőzéssel
kapcsolatos témakörök beépí-
tését az egyetemen oktatott
tantárgyakba és szakmai prog-
ramokba. A kiemelkedő jogi és
szakmai tapasztalatokkal ren-
delkező rendőrtisztek konzu-
lensként segítséget adnak a
szakdolgozatok elkészítéséhez,
de azok elbírálásához is. Az
egyetem szakértő munkatársa-
kat delegál a rendőrség által fel-
állított, különböző – értékelő-
elemző, bűnmegelőzési, jogal-
kotással, jogalkalmazással kap-
csolatos, közlekedésbiztonsági
– feladatokkal megbízott mun-
kacsoportokba, bizottságokba.

A közös munkának első kör-
ben 12 ezer hallgató és 700
munkatárs a haszonélvezője, de
a felek a programokon számíta-
nak akár a többi győri huszon-
éves fiatalra is. 

Megújított
együtt-
működés
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Facebook üzenőfalára kitett információk
sokat segítettek az interjúra való felkészü-
lésben. A diákok miatt használja az oldalt?

Egy volt diákom tanácsolta, hogy „nyomassam az
információkat”. Olykor csak ámulok, mennyien lájkol-
ják, megosztják, amiket kiteszek. A legnagyobb
visszhangot legutóbb egy kedves sztori váltotta ki: le-
fotóztak Gyurta Danival a Katolikus Társadalmi Na-
pokon, másnap feltettem a képet az oldalra, s meg-
kérdeztem, mit gondolnak, hogy kerültem az olimpi-
kon mellé? Elindult a lavina, több mint száz komment
érkezett, minden, amit el lehet képzelni: uszodát aka-
runk, nem csak sportcsarnokot, biztos az eltitkolt fi-
am, egy volt diákom felesége írta: atya, most már
árulja el, mert vasalnom kellene, de nem merek kilép-
ni. A megoldás az, hogy mindketten elkéstünk, így
kerültünk egymás mellé. De természetesen ennél
fontosabb dolgokra is használom az oldalt.

Lehet az atyával viccelődni... Sugárzik ön-
ből a derű, az életkedv!

Persze, a humor jót tesz az életnek. A végcél min-
den szempontból örvendetes, de az oda vezető út sem
alávaló. Persze adódnak emberi nehézségeink, kudar-
caink, de összességében nincs miért szomorkodni.

Hogy vezetett az útja Pannonhalmára? A ’70-
es években nem volt természetes egyházi isko-
lába járni, ráadásul messze került szülőfalujától.

Édesapám találta ki, de az iskolában nem volt ta-
nácsos elmondani, hogy egyházi iskolába akarok
menni. A falu kicsi, a hírek gyorsan járnak, ezért
édesanyám Egerig vette meg a vonatjegyet, onnan
pedig a Füzesabony–Budapest–Székesfehérvár–
Veszprém útvonalon jutottam Pannonhalmára. Sö-
tétben értünk ide, de a dombtetőn világítottak az
ablakok, nagyon megkapó látvány volt.

Hogyan alakul ki egy tizenéves fiúban a
belső bizonyosság, hogy elkötelezi magát a
rendnek?

Nem kötődik egy nagy revelációhoz vagy forduló-
ponthoz, inkább, mint mikor az ember egy csöpögő
csap alá tesz egy poharat, és szinte meg is feledkezik ró-
la, de egyszer csak tele lesz és túlcsordul. A katonaság-
nál aztán próbáltak eltéríteni bennünket, az elhárítótiszt
figyelte, kinek hol vannak a gyengéi, mivel lehet megfog-
ni, zsarolni. Mikor visszatértem az apátságba, más világ
mutatkozott meg a diák évekhez képest: azelőtt azt lát-
tam, a szerzetesek olyan emberek, akik rászánták az
életüket a tanításra, de rájöttem, a szerzetességre tették
fel az éle tüket. Kihívások sorával találkoztam, amiken át
kellett vágni, de végső soron meghoztam a döntést, és
kialakult az is, hol a helyem, mit kell tennem.

Rengeteg területtel foglalkozik, az ősi jel-
mondat szerint éli az életét.

„Ezer év jelen idő” –
újabb távlatok a főapát

A gyógyításba
vetett hit
felkeltése
nélkülözhetetlen

„Már sötét volt, mire ideértünk,
azt hittük, valahol az Isten háta
mögött van ez a hely. Lentről, az
állomásról láttuk, hogy a domb-
tetőn világítanak az ablakok,
fenn lebeg egy hatalmas épü-
let.” Negyven éve annak, hogy
Hortobágyi Cirill először meglát-
ta a Pannonhalmi Bencés Fő -
apátságot a hosszú út után. A
szerzetes egy Eger melletti kis
faluban, Nagytályán született,
hagyománytisztelő környezet-
ben nőtt fel, a vallás magától ér-
tetődő volt a családjában. „Sze-
gényebb világ volt, de nem nél-
külöztünk, nem az anyagi érté-
kek domináltak, sokkal inkább
az összetartozás” – emlékszik
vissza az atya. Szép diákéveket
töltött Pannonhalmán, „sok szel-
lemi távlat nyílt a különböző tár-
gyakban, a természettudomá-
nyok nagyon érdekeltek, akkor
kezdett kibontakozni a növény-
tan iránti érdeklődésem”. A bizo-
nyosság aztán apró cseppek-
ben érkezett: életét „Jézus Krisz-
tus és az evangélium radikális
követésének szenteli”. A katona-
ságnál sem tudták eltéríteni,
ahol a többi papjelölttel „tápos
csirkéknek” hívták őket. Elmon-
dása szerint ott nőtt fel igazán. A
rendhez visszatérve megtalálta
a helyét, ma a Facebook-profilja
is jelzi: ő a főapátság perjele, to-
vábbá a főapát gazdasági he-
lyettese, valamint biológia–föld-
rajz szakos tanár. Hogy az atya
használja a közösségi oldalt,
azon meg sem lepődünk, hiszen
a pannonhalmi bencésekre min-
dig is jellemző volt a nyitott, in-
novatív gondolkodás: vallják, az
értéket át kell menteni a múltból,
de közben keresni kell a megúju-
lás lehetőségeit, az interjúnkból
is kirajzolódnak újabb távlatok.
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ház a társadalom kihívásaira válaszol, azokkal a kérdé-
sekkel kell foglalkoznia, amik érdeklik az embert. Per-
sze ez nem azt jelenti, hogy nincs meg az igazság mag-
ja, de ma fontosabb a saját tapasztalat.

Évente 150 ezer vendéget fogad a komp-
lexum. Meg tud maradni otthonnak is a
világ örökségek, hungarikumok sorába vá-
lasztott Pannonhalmi Bencés Főapátság?

Próbálunk tudatosan vigyázni az életünk intim belső
terére. Nem egyszerű. A ház varázsát elsősorban nem
az építészeti, írott emlékek adják, hanem az ezer éve itt
élő közösség. Ugyanakkor a szerzeteseket nem szeret-
nénk turisztikai termékké tenni, ahhoz statiszták kelle-
nének. Édes jelenet volt pár éve, amikor egy osztrák lá-
togató a bástyán sétáló Szixtusz atyánkat megkérdezte,
igazi szerzetes-e? Ugyanis a Hortobágyon találkozott
egy csikóssal, aki anyanyelvi szinten tudott németül,
egyébként egyetemista, nyáron csak statisztál. A kérdés,
hogy tudjuk mégis megszólítani, befogadni a turistákat.
Egy felmérés kimondta, a régi szervezetek azért marad-
tak fenn hosszú történelmi korokon át, mert rugalmas
hagyományukkal alkalmazkodni tudtak minden kor ki-
hívásához. A vizsgálat a főapátság turisztikai tartalékait
a lelkipásztori megközelítésben látja. Egy dolgot el is
kezdtünk: audio guide rendszerrel lehet körbejárni a ház-
ban, a déli imádságba pedig bekapcsolódhatnak a láto-
gatók, de gondolkozunk további távlatokban is.

Terjed egy kedves legenda önről, melynek
két pillére van: az egyik, hogy jól ismeri a több
évszázados bölcsességet rejtő receptgyűjte-
ményt, a másik pedig – most lehet, hogy pi-
masz leszek –, hogy nagyon fiatalos.

Ezt én nem így érzem, mert rengeteget járok autóval,
civilben. Mindig felveszek stopposokat, akik zömében
fiatalok és már régóta nem úgy szólítanak meg, hogy
hello, nem vinnél el, hanem úgy kezdik, jó napot kívánok!
Ez például egy fontos ismérve az idősödésnek.

Akkor nem ismeri az örök fiatalság titkát.
De a viccet félretéve: talált valamilyen izgal-
mas titkot a régi írásokat böngészve?

Ha egy szerzetes meghal, megtartjuk az íróasztala
anyagait! Ezek nagy részével tudományosan senki
nem foglalkozott. 1996-ban, az 1000 éves jubileumun-
kon szinte egy véletlen kapcsán elindult a vezérhangya,
elkezdtem kutatni az iratokat. Izgalmas történet állt elő,
amit még nem publikáltak. A Herbáriával már forgal-
mazunk ilyen receptekből készült teákat, illetve készí-
tünk szappanokat is, most pedig a gyógynövény-labo-
ratóriumunkban három krém fejlesztésén dolgozunk.
Olyan receptjeink is vannak, melyek a gyógyítás kulti-
kus vonatkozását tartalmazzák. A szerzetesi gyógyítás-
nak ez a két lába: a tudományosság és az imádság ere-
je. A nem hívő emberek is érzik, a gyógyulásba vetett
hit felkeltése nélkülözhetetlen. Úgy érzem, ennek táv-
lata is van, hiszen fontos, hogy a gyógyítás ne egy lel-
ketlenül történő folyamat legyen.

ságban

Nagyon emberi igazságot fogalmaz meg a bene-
deki regula, amiből az „ora et labora” ment át a köz-
tudatba. Kimaradt viszont egy fontos elem a mon-
datból: lege, azaz olvass. A háromnak a harmóniá -
ja nagyon lényeges, a munkára a fizikum miatt is
szükség van, az imádságra azért, hogy jobban be-
lehelyezzük magunkat Isten tervébe és a lelkünkkel
is törődjünk. Az olvasás pedig a szellemi fejlődés.

Valamennyire mindenki magányos a közös-
ségben. Mit ad a szerzeteseknek a magány?

A kérdés mit tudunk ebből kihozni. A magány minden
ember sajátja. Kapcsolatban is érezheti az ember, hogy
nem egészen úgy támasza a másik, ahogy szeretné,
vagy nem értik meg. Egy szerzetes életében persze más
módon is jelen van a magány, nincs társunk, viszont nem
vagyunk elmagányosodott emberek, mert közösségben
élünk, együtt szövetkeztünk valamilyen nemes célra. De
az a fajta emberi intimitás, ami egy házasságban létezhet,
hiányzik az életünkből. De ez tesz érzékenyebbé arra,

hogy Isten felé forduljunk, hogy nyitottabbak legyünk má-
sokra, a problémáikra, örömeikre.

Pannonhalmán számos példát lehet emlí-
teni a nyitottságra, az építészetet, a gazdál-
kodást... Igaz ez a vallásra is?

A tradíció mellett mindig is jelen volt az innováció.
Fennáll a régivel szemben az ősbizalom, de ebből sok
tévedés adódhat. Mondok egy példát: 1786-ig műkö-
dött itt kórház, rengeteg ősi recept maradt ránk. Ami-
kor elővesszük ezeket, butaság lenne az orvostudo-
mány azóta bekövetkezett fejlődését zárójelbe tenni, a
mai kor ismeretei szerint kell a recepteket vizsgálni. Ha
most építünk turistafogadót, templombelsőt, éttermet,
annak mai anyagokból és stílusban kell készülnie, így
illeszkedünk be a történeti folytonosságba. Az egyik
barátom szerint Pannonhalmára a legjobb emblema-
tikus mondat, hogy „ezer év jelen idő”. A vallásnak is él-
nek változatlan elemei, de a kifejezési formája mi va-
gyunk: a stílus, ahogy imádkozunk, énekelünk. Az egy-

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

1. A Mosoni-Duna és a Rába összefolyá-
sánál Kr. u. az első században megtele-
pedett rómaiak milyen névvel jelölték e
területet?

1 Savaria
2 Sopianae
X Arrabona

2. A megyei múzeum a város római kori ne-
vén adott ki évkönyvet. Melyik évben je-
lent meg az első kötet?

1 1959
2 1961
X 1964

3. A régészeti ásatások során római kori le-
letek kerültek a felszínre (szarkofág, sírem-
lékek, sírkövek). Ma önálló kiállításként is-
merkedhetünk ezekkel az emlékekkel. Hol
látható e gyűjtemény?

1 Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum (Széchenyi téren)

2 Múzeumi Kőtár (Bécsi kapu téren) 
X Káptalandomb

4. Győr, városi címének 700. évfordulóját
ünnepelte, amikor Kiss Sándor szobrász
vörös márvány domborművét felavatták a
városi címet adományozó király tiszteleté-
re. Ki adományozta a városi rangot a tele-
pülésnek?

1   IV. Béla
2   V. István
X  IV. László

ARRABONA ÉVSZÁZADAI

A játékra 12-13 éves (6-7.
osztályos) diákok nevez-
hettek, összesen 38 négy-
fős csapat jelentkezett. Ők
játszanak „élesben”, de ér-
demes követni a játékot
másoknak is, akik szeret-
nének többet megtudni a
városról. 

A 13+1 kérdéses totók
mindig más-más témakör-
höz kapcsolódnak, a meg-
fejtést pedig a Győr+ Tele-
vízióban vetített kisfilmek
segítik. „Ám a narrációs
szövegek nem adnak egy -
értelmű megoldást a fel-
adatokhoz. Így ki kell
menni a helyszínekre, utá-
na kell nézni a részletek-
nek. Néhány feladathoz
könyvtári kutatómunka
is szükséges, így ismerik
meg a várost igazán” –
hangsúlyozza Varga Zol-
tán ötletgazda, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési
Központ igazgatója.

Az egyes témákat neves
szakemberek dolgozzák ki,
az első a város történeté-
ről szól, ezt Orbánné dr.
Horváth Márta helytörté-
nész állította össze. A má-
sodik totó január végén je-
lenik meg épített öröksé-
günk rejtelmeiről.

Első forduló: 13+1 TOTÓ
5. Melyik évben volt a városi cím 700 éves
jubileuma?

1 1969
2 1970
X 1971

6. Győr várát és városát a török 1594-ben
foglalta el. 1598. március 28-án Pálffy Mik-
lós és Schwarzenberg Adolf katonái vissza-
vették a várat. Egész Európában megemlé-
keztek a győriek vitézségéről. Egy vidám
anekdota is maradt ránk, amit több alkotás
is megörökített. Miről, kiről szól a történet?

1 magyar vitézről
2 török vitézről
X vaskakasról

7. A Fehérvári-kaput robbantatta be Pálffy
Miklós és Schwarzenberg Adolf, így jutot-
tak be katonáik a várba. A 18. század végén
a városi tüzek megelőzése érdekében tor-
nyot emeltek a kapu fölé. 1895-ben a Tűz-
tornyot lebontották. A mai győriek erről
csak egy emléktábláról és egy díszburkolati
ábráról kaphatnak információt. Hol találha-
tó a tábla és a kerámiaábra?

1 Káptalandombon
2 Baross úton
X Bécsi kapu téren

8. Győr város első köztéri szobrát 1686-ban
állították és ma is eredeti helyén látható.
Az alkotás a török budai kiűzését örökítette
meg, ami egyben Magyarország megszaba-

dulását is jelentette a török rabságból. Hol
található ez a szobor?

1 Radó-szigeten
2 Káptalandombon
X Széchenyi téren

9. Győr város címerében egy férfialak látható.
A címerpajzs másik oldalán a három folyót
(Mosoni-Duna, Rába, Rábca) ábrázoló hullá-
mos csíkok láthatók. Ki látható a címerben? 

1 Szent István király
2 Szent István vértanú
X Szent László király

10. Ki adományozta a címert 1743-ban
Győr városának?

1 Mária Terézia királynő
2 II. Mátyás király
X I. Ferenc király

11. Kossuth Lajos 1848. október 21-én
Győrben, a régi városháza (Rákóczi Ferenc
utca 1.) első emeleti erkélyén mondta el to-
borzóbeszédét a győrieknek: „Mindannyi-
unk közös összefogása mentheti meg a ha-
zát!” Hol található Kossuth Lajos és felesé-
ge, Meszlényi Teréz szobra?

1 Kossuth Lajos utcában
2 Kossuth Lajos Ipari Szakközép-

és Szakmunkásképzőben
X Liszt Ferenc utcában

12. A Baross híd nádorvárosi lábánál a város
egyik impozáns épületegyüttese látható.

Iskola és csapat neve:

A megoldáshoz ajánlott könyvek: • Győr szabad királyi város címereslevele. Győr, 2007. • Győr története a kezdetektől napjainkig. Győr, 1997. • Győri emlékhelyek és köztéri
alkotások. Győr, 2006. • Győr / Cziglényi László, Győr, 1986.

A játékosok a megfejtéseket január 28-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

A győriek csak Frigyes-laktanyaként emlege-
tik a Leier City Centrumot. A 8 épületből álló
laktanyát 1897-ben adták át, kiről nevezték el?

1 I. Frigyes Vilmos
2 Frigyes Ágost
X Habsburg Frigyes

13. Száz éve tört ki az I. világháború. 1914. jú-
lius 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia ha-
dat üzent Szerbiának. A hadüzenet után hét
nappal a harctérre indultak a Győrött állomá-
sozó katonák. Virágcsokorral búcsúztatták
őket a győriek. A háborúban sok katona vesz-
tette életét. A 19. számú Gyalogezred 9731
hősének állítottak emléket a túlélők 1926-
ban. Hol találod meg az emléktáblát?

1 nádorvárosi köztemetőben
2 székesegyház déli oldalán
X Radó-szigeten

+ 1. Európában és Magyarországon 70 éve,
hogy a zsidó származású felnőtteket és
gyermekeiket, a politikailag megbízhatat-
lan felnőtteket minden városban és na-
gyobb településen zárt gettókba költöztet-
ték és tehervonattal a megsemmisítő tábo-
rokba vitték. Győrben 380 győri és 109
Győr megyei, 14 év alatt meghalt zsidó
gyermeknek állítottak emlékoszlopot. A fe-
kete márványoszlopon olvasható nevük és
koruk. Hol áll az emlékoszlop?

1 zsidó temetőben
2 zsinagógában
X zsinagóga főbejárata előtt

• Február 1-jétôl nyelvtanfolyamok minden nyelvi szinten
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

elôkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô németkurzusok több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Spanyol, francia, orosz kezdô kurzusok péntekenként is
• Fordítások szakképzett fordítók által
• Angol nyelvtani rendszerezô tanfolyam nyelvvizsgára készülôknek
• Érettségire felkészítô tanfolyamok angolból, németbôl

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
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H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP,
ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

RÁDIÓ,
TELEVÍZIÓ

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485



2014. január 17.   / + / 11

MÉDIABÁL HIRDETÉS

A Kisalföldi
Erdôgazdaság Zrt.
értékesítésre felkínálja
az Erdôgép-Trans
Kft.-ben lévô
48,7%-os
tulajdonrészét.

Ajánlatokat a kaegrt@kaeg.hu
e-mail címre kérjük megküldeni
2014. január 31-ig.

A részletekért érdeklôdni
munkaidôben Bejczi Éva
gazdasági igazgató asszonynál
a 96/529-450-es telefonszámon
lehet.

Hagyományteremtő szándékkal ta-
valy díjat alapított az Audi Hungaria
Motor Kft., amelyet minden évben
egy újságíró vagy szerkesztő és egy
operatőr vagy fotós vehet át. Idén új-
ságíró-riporter kategóriában kollé-
gánk, Orosz Sándor rádiós műsorve-
zető Meronka Péterrel, az Oxygen Mé-
dia Csoport munkatársával megoszt-
va kapta a rangos elismerést.

Orosz Sanyi azzal a munkájával pá-
lyázott a díjra, amit a tavaly márciusi
rendkívüli hóviharban végzett.

„Már reggel láttam, hogy érdekes
napunk lesz, délelőtt sorban kaptuk a
telefonokat a balesetekről, a délután
felerősödött szél pedig csak tovább
rontott a helyzeten, több száz ember
rekedt a hó fogságában az M1-es
sztrádán. A műsorvezetői bejelentke-
zéseink egyre hosszabbak voltak” –

XI. médiabál: A szenvedély útján 

A hétvégén rendezték meg a tizenegyedik médiabált Győrben, ahol több rangos elismerést is átadtak a szakma képviselőinek. A Média 2003 Alapítványt
anno azzal a céllal hozták létre a győri sajtóvállalkozások, hogy jótékony céllal és méltón tudjanak együtt szórakozni a közélet, a gazdasági szektor, a
művészvilág és a média képviselői. Az idei, „A szenvedély útján” nevet viselő bált Borkai Zsolt polgármester nyitotta meg. Az ország legnagyobb házi-
buliján – ahogy Gönczi Gábor, a Smile zenekar frontembere nevezi – Nagy Balázs színművész mellett Liptai Claudia kalauzolta a bálozókat. A színes
forgatagban több közismert személyiség is feltűnt, a győriekkel szórakozott Szekeres Adrien énekesnő, dalszerző, Stohl András színművész, televíziós
műsorvezető és Hajós András is. Az év médiaszemélyiségének járó elismerést a népszerű humorista, énekes vehette át.

Kollégánk kapta az Audi-díjat

emlékezik vissza a rádiós, aki március
14-én hajnaltól szinte másnap délig a
stúdióban volt. Délelőtt saját műsorá-
ban, kora délután Kaszás Kornél, este
pedig Harcsás Judit műsorvezetőkkel
folyamatosan tájékoztatták a hallgató-
kat az aktuális forgalmi helyzetről, az

időjárás alakulásáról, a kiadott figyel-
meztetésekről és a mentésről.

Hihetetlen csapatmunka alakult ki
a stúdióban, aki nem a mikrofon mö-
gött ült, az telefonált, hogy mindig a
legfrissebb információkkal tudjunk
szolgálni a hallgatóknak. „Egyfajta

koordináló, irányító szerepet töltöt-
tünk be amellett, hogy igyekeztünk
megnyugtatni az embereket. Sokan
idegesen kerestek meg minket és fe-
lelősöket követeltek, velük megértet-
tük, hogy azokban a percekben nem
a forrongásnak, hanem a segítésnek
van itt az ideje” – hangsúlyozta Orosz
Sanyi.

A műsorvezető elmondta, a szak-
ma nincs hozzászokva, hogy a képvi-
selői sok díjat kapnának, ezért megle-
pő volt elismerést átvenni.

Operatőr-fotós kategóriában Mol-
nár G. Tamás vehette át az Audi elis-
merését. A szakember az M1 televízió
győri stábjának operatőre, aki portá-
lunknak és televíziónknak is rendsze-
resen küldött filmeket, fotókat. Ő az
árvíz idején a gátakról készített filmjé-
vel érdemelte ki az elismerést.

www.carmenetterem.hu

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

Az Első Győri Lions Club
február 1-jén 19 órától tartja

JÓTÉKONYSÁGI
BÁLJÁT

A bál támogatottja
a Mindszentpusztai Autista Otthon.

A kulináris élvezeteket a Carmen étterem biztosítja.

A bál programjáról és a báli menüről
a www.carmenetterem.hu-n tájékozódhat.

Belépőjegyek 15.000 Ft-os áron
a Hotel Kálvária recepcióján vásárolhatók.

Mindenkit szeretettel várunk!
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Alfonsus közel félezer éves ho-
roszkópjától Jászai Mari keresz-
telési leveléig számos ritkasá-
got mutat be az Arte et scientia,
a Művészek és tudósok iratai cí-
mű tárlat. A győri Egyházme-
gyei Levéltár első önálló idősza-
ki kiállítását Nemes Gábor le-
véltáros mutatta be lapunknak.  

A levéltár a nagyközönség érdeklődé-
sére leginkább számot tartó kincseit,
16–18. századi híres írók, művészek
és tudósok kéziratait, nevezetes sze-
mélyek keresztelési, házassági és ha-
lálozási bejegyzéseit, a 19. század fo-
tótörténeti ritkaságait állította ki. A tár-
lókban különleges dokumentumok,
például a győri székesegyház 18. szá-
zadi tervrajzai is helyet kaptak.  

A régebbi darabok közül való Alfon-
sus asztrológus horoszkópja, amely a
16. század közepén készülhetett Ve-
rancsics Antal egri püspök részére, s
Pázmány Péter esztergomi érsek
1630-ban írt magyar nyelvű levele a
győri káptalanhoz. Az érsek a jezsui-
ták megtelepítéséről, a mai bencés
rendház építéséről próbálja meggyőz-
ni a káptalant.

Az egyik vitrinben az 1700-as évek
végéről származó, a székesegyház ba-
rokk átépítésével kapcsolatos eredeti
iratok, számlák láthatók. Többek mel-
lett Melchior Hefele osztrák építész
tervrajzai a székesegyház átalakításá-
hoz és Franz Anton Maulbertsch oszt-
rák festő szerződése a székesegyház
freskóinak elkészítéséről.

Az igazi unikum nemrég került elő
a levéltári iratok közül. Mayrhofer Jó-
zsef győri kanonok az 1850-es évek-
től fotósként is működött. Ő tekinthető

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: győri filharmonikus zenekar

A Richter János-bérletsorozat ro-
mantikus estét kínál január 30-án
Wagner, Grieg és Franck egy-egy
művével. A Győri Filharmonikus
Zenekart a Kossuth- és Liszt-dí-
jas karnagy, Ligeti András ve-
zényli és zongorán közreműködik
Czene Rudolf, aki fiatal kora elle-
nére számos nemzetközi verse-
nyen aratott már sikert.

Hogyan alakult a zenekarral a
kapcsolata?

Zeneakadémista koromban ismer-
tem meg Berkes Kálmán tanár urat egy
véletlen kapcsán: be kellett ugranom
Farkas Gábor helyett a weimari Liszt-
versenyen, a zeneszerző Esz-dúr zongo-
raversenyét játszottam el, Berkes Kál-
mán pedig az akadémia növendékeiből
összeálló zenekart vezényelte. Ezután
kaptam tőle a meghívásokat. Jelenleg
kamarázok Hosszú Géza Legockyval,
általa ismertem meg a világhírű Mar-
ta Agerich művésznőt, akivel olasz és
japán turnén is részt vehettem.

A koncert leírásában „az egyik
legnagyobb művészként” jellem-
zik. Milyen ajánlólevél a győrieké?

Mérvadó, Kocsis Zoltán fogalmazta
meg egy interjúban, bármilyen zenei ké-
réssel lehet hozzájuk fordulni, kiváló
szakemberek. Szeretek velük dolgozni.

Ligeti András rendszeresen
vezényli romantikus zeneszer-
zők műveit. Önhöz is közel áll-
nak ezek a szerzemények?

A kedvenc zenei korszakom, talán
temperamentumossága miatt. Nagyon
szeretem például Lisztet, Chopint, Rah-
manyinovot, tehát a nagy romantikuso-
kat. Grieg zongoraversenyét erre az al-
kalomra tanultam meg, de nagyon ma-
gaménak érzem, reméljük, hogy a kö-
zönség is így fogja gondolni.

Ritka kincsek, híres iratok
Győr első fotográfusának, de az előke-
rült anyag országos viszonylatban is
történeti jelentőségű. Mayrhofer Jó-
zsef albumot készített az egyházme-
gye papságáról, szerzeteseiről, névvel
ellátva. Ez egyedülálló hazánkban.
Önmagáról 130
képet hagyott az
utókorra, s le-
nyűgözőek régi
technikával ké-
szült győri és sop -
roni városfotói. 

Az egyik vit-
rinben Révai
Miklós nyelvész,
egyetemi tanár
1807. január 31-
én kelt nyugtája
mellett Szegedy
Róza német nyel-
vű levele olvas-
ható, melyet fér-
jének, Kisfaludy
Sándornak írt.
Egy másik tárló-
ban keresztelési
bejegyzés bizo-
nyítja, hogy Jo-
seph Haydn és
felesége kereszt-
szülei lettek An-
na Maria Vim-
mernek 1772.
november 20-
án. Ugyanitt fel-
f e d e z h e t j ü k
Richter János zeneszerző, karmester,
Petz Lajos orvos és Kisfaludy Károly
költő keresztelési bejegyzését, az író
Gárdonyi Géza házassági kivonatát. 

Nemes Gábor a kiállítás legjei kö-
zül megmutatta a legrégebbi darabot,
Brodarics István De conflictu Hunga-
rorum cum Turcis ad Mohacz verissi-
ma historia című művének első, 1549-es

kéziratát. A legértékesebb levélben
Tycho Brache dán csillagász kérte
Naprághy Demeter erdélyi püspököt
1601. január 26-án arra, fizesse ki ba-
rátjának a kárpitsorozatot, amit tőle
vásárolt. A sorozat egy darab kivételé-

vel megsemmisült. A megmaradt, Jé-
zus születését ábrázoló kárpitot a győ-
ri püspök 1930-ban eladta az Iparmű-
vészeti Múzeumnak, hogy felújíthassa
a győri székesegyházat.

A kiállítás február 1-jéig a levéltár
nyitvatartási ideje alatt, szerdán 10-
től 17 óráig, csütörtökön 9-től 16 órá-
ig tekinthető meg.

Romantika
a Richter
Teremben



2014.  január 17.   / + / 13

SZÍNHÁZ HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: fehér alexandra

Újabb kivételes előadásszámot, a
150.-et érte el a Győri Nemzeti Szín-
ház Portugál című darabja, amit – a
100.-hoz hasonlóan – a nagyszínpa-
don tartottak: Forgács Péter rende-
ző az eredeti játszóhelynél a hatszor
nagyobb nézőterű nagyszínpadra

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája szavazat-
számláló bizottsági feladatokat vállaló, győri lakóhelyű
választópolgárok jelentkezését várja – választott tagként –
Győr város területén működő választási bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelke-
zései alapján a szavazatszámláló bizottságok 3 tagját és a szükséges szám-
ban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete, Győrben:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése választja meg az
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően. 

A képviselő-testület által választott szavazatszámláló bizottsági tagok mellé
a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a
független jelöltek további két-két tagot bízhatnak meg. Jelen felhívás a meg-
bízott szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésére nem vonatkozik.

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján folyamatos, egész
napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az
erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos ki-
töltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető Győr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Városház tér 1. szám alatti épületének föld-
szinti portaszolgálatánál vagy letölthető a www.gyor.hu honlapról vá-
lasztások címszó alatt. 

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2014. január 28-ig kell eljuttatni
levélben Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címezve a
9021 Győr, Városház tér 1. szám alatti címre, vagy személyesen ugyancsak
2014. január 28-ig munkaidőben Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Városház tér 1. szám alatti épülete földszinti portaszolgálatánál
elhelyezett gyűjtőládába.

Százötvenedszer
mosta fel Masni
az irgácsi kiskocsmát

helyezte át a Portugál előadást, de
még így sem fért be a nézőtérre az
összes rajongó. A jegyeket pár nap
alatt kapkodták el, és ritka volt a né-
zők között, aki korábban nem látta
már az irgácsi kiskocsmában játszó-
dó tragikomédiát.

A nagy sikerű darab írójával, Eg-
ressy Zoltánnal az előadás előtt Poty -
tyondy Nóra, a színház kulturális me-
nedzsere beszélgetett az épület csil-
lárszintjén. A közönségtalálkozón a
szerző elmondta, nem csak az ő érde-
me a siker, főként a rendezőn és a szí-
nészeken múlik, hogy egy darab
mennyi előadást él meg. „Értek már
meglepetések, de Győrben minden
összejött, jó az előadás ritmusa, a szí-
nészek és a mindenkori közönség kö-
zött pedig megvan az összhang” –
mondta Egressy Zoltán. Beszélgető-
társa jelezte, a 150 szép szám, de na-
gyobbal is büszkélkedhet az író: a Ka-
tona József Színházban már a 350.
Portugál előadást tartják még ebben
a hónapban, itt 1998-ban tartották a
darab ősbemutatóját.

„Amikor a betűk megelevenednek
a színpadon, még akkor is óriási kü-
lönbségek lehetnek, ha nem sérül a
szöveg. Nem szólok bele a rendezés-
be, de azt nem szeretem, amikor bele-
írnak” – szögezte le Egressy, aki az el-
ső 20-30 előadást megnézte, de las-
san megunta. A szerzőt főként e da-
rab kapcsán ismerjük, de sokáig dol-
gozott újságíróként, illetve számos
könyve is megjelent már. Legutóbbi
egy novelláskötet „Majd kiszellőz-
tetsz” címmel.

A Portugál története
Az irgácsi kiskocsmában látszólag
mindennap ugyanúgy történnek a
dolgok: a kocsma egyik törzsvendé-
ge, Retek főleg azért jár ide, mert el
akarja venni feleségül Masnit, a
Kocsmáros lányát, neki azonban
esze ágában sincs hozzámenni. Sá-
tán bánatosan gondol a gyerekére, a
Kocsmáros a néger nőkre, a Pap a
Fradira, Jucika pedig legurít egy frö-
csikét, ha már éppen arra jár... Egy
napon azonban egy pesti fiatalem-
ber érkezik a kocsmába, pihenni jött
pár napra, mielőtt elutazna Portugá-
liába. Masni csodálja, Becének hívja
s láthatóan nagyon jól érzik magukat
együtt. Reteknek nem tetszik a do-
log és megérkezik Bece felesége is,
hogy férjét hazavigye. Iszonyatos
botrány tör ki a „nyugodt” kocsmá-
ban. Pár nap múlva búcsú, zűrzavar,
késelés, felfordulás, a „való világ” köl-
tözik Irgácsra és a kocsmába. Aztán
minden kezdődik elölről, mert az élet
már csak ilyen...
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).

KULTURÁLIS kínáló

MASZLAY ISTVÁN Jászai-dí-
jas színésszel tölthetnek egy órát
január 22-én 10 órától a versek
barátai a Gyermekek Házában. A
„Miben segít a vers?” című prog-
ram ingyenes, de előzetes beje-
lentkezés szükséges. 

EXPERIDANCE. Fergeteges – A királynő, a
gróf és a cigánylány története a beteljesület-
len vágyakozásról és szenvedélyről. Az Experi -
Dance Production és a 100 Tagú Cigányze-
nekar szólistáinak közös produkciója február
9-én 19 órakor kezdődik az egyetemi csar-
nokban.  Jegyvásárlás a Győr+ Pavilonban és
az experidance.hu-n.

KÉZMŰVESSÉG. A magyar népi motívumkin-
csekkel, a népi díszítő technikákkal ismerked-
hetnek meg az alsó tagozatos diákok január 24-
én 14 órától a Gyermekek Házában. Ugyanitt a
családok posztó és gyöngy felhasználásával 16
órától készíthetnek madaras kitűzőket.  

IV. ART/TÁRLAT. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum, valamint az Alkotó Rajztanárok Társasága ART 9000 pá-
lyázatot hirdet győri, illetve győri kötődésű képzőművészek szá-
mára. Rajz, képgrafika és akvarell technikával készült alkotásokat
várnak, legfeljebb négy munkát, kiállításra kész állapotban. A pá-
lyamunkákat január 20–24-ig, 10 és 18 óra között lehet leadni
az Esterházy-palotában. A digitális képeket a gasparek.ildiko@
gmail.com címre kérik.  

A RÓMER-MÚZEUM minden prog-
ramja ingyenesen látogatható január
22. és 26. között, a magyar kultúra he-
tében. Január 22-én 17 órától Fülöp
Szabolcs tart tárlatvezetést az Ester-
házy-palotában, a Titkos gyűjtemény
című kiállításon. 18 órától Grászli Ber-
nadett múzeumigazgató mutatja be a
tárlatot. Január 24-én, 10, 14 és 17
órától kezdődnek tárlatvezetések há-
rom helyszínen.  A Vastuskós házban
Pápai Emese és Almási Tibor művé-
szettörténész, az Apátúr-házban Var-
ga Attiláné Horváth Veronika közmű-
velődési munkatárs, a Fruhmann-ház-
ban Heitter Péterné tárlatvezető és Ta-
nai Péter néprajzkutató várja az érdek-
lődőket.  

A MŰHELY folyóirat győri szerzői
olvasnak fel tavaly született műveik-
ből január 23-án, csütörtökön 17
órától a Zichy-palotában. Közremű-
ködik Baróthy Zoltán, Borbély Já-
nos, Burkus Zoltán, Czapáry Vero-
nika, Gülch Csaba, Juhász Attila, M.
Kácsor Zoltán, Kerekes Hubert, Ko-
málovics Zoltán, Loschitz Ferenc,
Pátkai Tivadar, Pusztai Zoltán, Réti
Attila, Sebestyén Ádám, Stenzel Ri-
ta, Szentirmai Mária, Vér Georgina
Mirtill és Vészity Anna. Házigazda:
Villányi László főszerkesztő, műsor-
vezető: Mészáros Gábor.

VOLLEIN FERENC 14
éves zalaegerszegi művész-
hallgató kiállítása nyílik janu-
ár 24-én 17 órakor a József
Attila Művelődési Házban. A
tárlatot Szalai Zsolt kritikus
nyitja meg, közreműködnek
a Kodály-iskola diákjai. A ki-
állítás február 26-ig, hétköz-
napokon 10 és 16 óra között
látogatható. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA. A Richter Teremben ja-
nuár 22-én 17 órától emlékeznek meg a Himnusz szüle-
tésnapjáról, a magyar kultúra napjáról. A Győr Művésze-
téért és a Győr Közművelődéséért díjakat Borkai Zsolt pol-
gármester adja át. Fellépnek a Győri Nemzeti Színház mű-
vészei és a Győri Filharmonikus Zenekar zenészei. 

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ a legkisebbeket várja szombaton 11
órakor Dödölle című programjára. A vasárnapi családi matiné műso-
rán az Ilók és Mihók szerepel 11 órától, előtte ráhangoló játékokkal.  

KARDOS HORVÁTH JÁNOS, a
Kau kázus énekese lesz a Czuczor Ger-
gely u. 30. alatti SzínHely kultúrpince
vendége. A szerzői est január 17-én
20 órakor kezdődik. 

A KOVÁCS MARGIT-szakközépiskola és szakiskola,
valamint az általános iskola rajztagozatának kiállítása
január 17-én 17 órakor nyílik a Rómer Teremben, a Te-
leki László u. 21. szám alatt. A február 9-ig látogatható
tárlatot Grászli Bernadett művészettörténész ajánlja a
közönség figyelmébe.    
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JANUÁR 19., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 Útmutató
10:30 A sokszínű vallás
10:40 Református magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 Mai hitvallások 
11:40 Evangélikus templomok
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Telesport 
13:10 Célkeresztben 
13:40 Ispotály: Telkibánya kincse 
14:15 Madagaszkár 
15:10 Ügynök a háznál 
16:55 Nők 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:40 Egy gésa emlékiratai 
00:05 Forró zápor 
02:01 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Jóbarátok 
04:55 Tuti gimi 
05:40 Eastwicki boszorkák 
06:25 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:25 Max Steel 
09:55 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop
11:25 Kalandor 
11:50 Havazin
12:25 A Muzsika TV bemutatja
13:05 Glee – Sztárok leszünk! 

14:10 Anyámon a tanárom 
16:05 A döntő szavazat
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Taxi 4. 
21:45 A legendák lovagja 
23:55 Portré 
00:35 Osztályon felül 
02:45 Cobra 11 
03:40 Gálvölgyi-show 

04:20 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:35 Astro-Világ
11:40 Stahl konyhája 
12:10 Több mint TestŐr 
12:40 Aktív Extra 
13:10 Psych - Dilis detektívek 
14:10 A szépség és a szörnyeteg 
15:10 Doktor House 
16:10 Viharmadarak 
18:00 Tények
19:00 Napló
20:00 A Múmia - 

A Sárkánycsászár sírja 

21:55 Gothika 
00:00 Az ártatlanság kora 
02:30 Napló 
03:20 Műsorszünet

05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 Útmutató
10:30 A sokszínű vallás
10:40 Református magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 Mai hitvallások 
11:40 Evangélikus templomok
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Telesport 
13:10 Célkeresztben 
13:40 Ispotály: Telkibánya kincse 
14:15 Madagaszkár 
15:10 Ügynök a háznál 
16:55 Nők 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:40 Egy gésa emlékiratai 
00:05 Forró zápor 
02:01 Műsorszünet

JANUÁR 18., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Vízitúra
10:30 Két duci hölgy 
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 Magyar írók 
13:35 A világ madárszemmel 
14:30 A világörökség kincsei
14:45 A törökfejes kopja 
16:20 Szeretettel Hollywoodból 
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fogd a nőt és fuss 
22:20 Felejthetetlen 
00:15 A kínai 
01:48 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Jóbarátok 
04:55 Tuti gimi 
05:40 Eastwicki boszorkák 
06:25 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:25 Max Steel 
09:45 Mint a mesében 
10:30 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:55 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
11:25 Házon kívül 
11:55 a'la CAR 
12:25 4ütem 
13:00 Gossip girl - A pletykafészek 
14:00 Gossip girl - A pletykafészek 
15:00 Kőgazdagok 
16:05 Jóbarátok 
16:30 Észak és Dél 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Szerva itt, pofon ott 
21:15 X-Men - A kívülállók 
23:15 Ne nézz vissza! 
01:30 Bűnjelek 
03:15 Gálvölgyi-show 
03:55 Gálvölgyi-show 

04:30 Alexandra Pódium 
04:55 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:30 Astro-Világ
11:35 Állatőrség 
12:05 Babavilág 
12:35 Stílusvadász 
13:05 Luxusdoki 
14:05 Xena 
15:05 13-as raktár 
16:05 Bébicsőszök klubja 

18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:25 Magánnyomozók 
20:30 A múmia 
22:55 Ütközéspont 
00:50 Az időjós 
02:45 Számít még a szív 

05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Vízitúra
10:30 Két duci hölgy 
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 Magyar írók 
13:35 A világ madárszemmel 
14:30 A világörökség kincsei
14:45 A törökfejes kopja 
16:20 Szeretettel Hollywoodból 
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fogd a nőt és fuss 
22:20 Felejthetetlen 
00:15 A kínai 
01:48 Műsorszünet

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Pomodoro (ism.)
10:05 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:05 TV shop
18:00 Épí-tech (ism.)
18:30 Győr+ Impro Maraton (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 
19:00 Győr+ Sport (ism.)
20:00 Konkrét (ism.)
20:10 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét (ism.) 
21:20 Győr+ Sport (ism.)
22:20 Konkrét (ism.) 
22:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:55 Kitekintő (ism.)
23:25 TV shop

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Épí-tech (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Impro Maraton (ism.)
10:00 Győr+ Sport (ism.)
11:00 Konkrét (ism.) 
11:10 Vény nélkül  (ism.) 
11:35 Kitekintő (ism.)
12:05 TV shop
16:10 Győri Audi ETO KC– 

Békéscsaba NB I-es női 
kézilabda bajnoki mérkőzés 

17:30 Pomodoro (ism.)
17:45 KultÓra (ism.)
18:45 TV torna (ism.)
18:50 Konkrét (ism.)
19:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
20:05 Pomodoro (ism.)
20:20 KultÓra (ism.)
21:20 Konkrét (ism.)
21:30 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
22:30 TV shop

GYŐR+ TV
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07:45 Győr+ Impro (ism.) 
07:50 TV torna (ism.) 
08:00 Híradó (ism.)  
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.) 
09:45 Győr+ Impro (ism.) 
09:50 Győr+ Sport (ism.) 
10:45 Made in Hungary (ism.) 
11:00 TV shop
17:15 Rába ETO FC–MVFC 

Berettyóújfalu NB I-es bajnoki 
futsalmérkőzés 

17:55 Híradó 5 percben
18:00 Rába ETO FC–MVFC 

Berettyóújfalu NB I-es bajnoki
futsalmérkőzés 

18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:27 Arrabona Évszázadai
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Ráta
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Ráta (ism.) 
22:30 Kitekintő (ism.) 

GYŐR+ TV

JANUÁR 22., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:50 Gasztroangyal 
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:05 Bábel 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:53 Verssor az utcazajban
23:00 Summa
23:30 KorTárs 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 Szulejmán 
23:05 Házon kívül 
23:35 Reflektor 
23:55 Angyal a hóban 
02:00 Gálvölgyi-show 
02:25 Gálvölgyi-show 
02:50 A szív útjai 
03:40 A szív útjai 

04:05 Super Car 
04:30 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:25 Magánnyomozók 
20:25 Édes élet 
21:35 Jóban Rosszban 
22:35 Ne szórakozz Zohannal 
00:45 A médium 
01:45 Tények Este
02:20 Aktív 
02:45 Ne szórakozz Zohannal 

JANUÁR 21., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Vízitúra
13:55 Életművész 
14:50 Rex felügyelő 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:20 Van képünk hozzá 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:05 Verssor az utcazajban 
23:15 Gyilkosság 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 Rocca parancsnok 
01:40 Everwood 
02:27 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 - Minden reggel  (élő)
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show (élő)
12:40 Reflektor 
13:00 Havazin 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 Glades - Tengerparti 

gyilkosságok 
22:45 Döglött akták 
23:50 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
00:25 Reflektor 
00:40 A főnök 
01:45 A Grace klinika 
02:30 Gálvölgyi-show 
02:50 A szív útjai 
03:40 A szív útjai 

04:00 Aktív extra 
04:25 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 TényekHD
19:25 Magánnyomozók 
20:25 Édes élet 
21:35 Jóban Rosszban 
22:35 Egy negyvenes nő és a flört 
00:25 Zsaruvér 
01:25 Tények Este
02:00 Aktív 
02:25 A Rózsa énekei 

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Vízitúra
13:55 Életművész 
14:50 Rex felügyelő 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:20 Van képünk hozzá 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:05 Verssor az utcazajban 
23:15 Gyilkosság 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 Rocca parancsnok 
01:40 Everwood 
02:27 Műsorszünet

JANUÁR 20., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg.
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Párizsi mentősök 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:03 Verssor az utcazajban
23:10 Aranymetszés
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Rocca parancsnok 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Fókusz Plusz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 Castle 
22:45 CSI: A helyszínelők 
23:50 Pokerstars - 

European Poker Tour 9 
00:50 Mr. és Mrs. Bloom 
01:50 Reflektor 
02:05 Kémpárbaj 
02:50 A szív útjai 
03:40 A szív útjai 

06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:25 Magánnyomozók 
20:25 Édes élet 
21:35 Jóban Rosszban 
22:35 NCIS 
23:35 NCIS 
00:35 Én is menyasszony vagyok 
01:05 Tények Este
01:40 Elit egység 
02:40 Aktív 
03:05 NCIS 

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg.
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Párizsi mentősök 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:03 Verssor az utcazajban
23:10 Aranymetszés
00:05 Rex felügyelő 
00:55 Rocca parancsnok 

06:50 Tv torna (ism.)  
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.) 
07:55 TV torna (ism.) 
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Ráta (ism.) 
10:30 Kitekintő (ism.) 
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Széchenyi híradó (ism.) 
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:27 Arrabona Évszázadai
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 KultÓra
20:45 Innovella
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 KultÓra (ism.) 
22:45 Innovella (ism.) 
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

07:50 Konkrét (ism.) 
08:00 Kitekintő (ism.) 
08:30 TV torna (ism.) 
08:40 Pomodoro (ism.) 
08:55 KultÓra (ism.) 
09:55 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Zooo+ (ism.) 
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:27 Arrabona Évszázadai
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Győr+ Sport
20:45 Made in Hungary
21:00 Híradó (ism.)  
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.)  
21:45 Győr+ Impro (ism.)  
21:50 Győr+ Sport (ism.) 
22:45 Made in Hungary (ism.) 
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:50 Gasztroangyal 
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:05 Bábel 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:53 Verssor az utcazajban
23:00 Summa
23:30 KorTárs 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 Everwood 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

JANUÁR 24., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
14:05 Különleges mentőalakulat 
14:50 Rex felügyelő 
15:40 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Ezeregy éjszaka meséi 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Verssor az utcazajban
23:05 Válaszcsapás 
00:35 Rex felügyelő 
01:20 Everwood 
02:07 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Kalandor
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 A zöld íjász 
22:45 Gyilkos elmék 
23:45 Odaát
00:45 Reflektor 
01:05 Kalandor
01:35 Az egység 
02:25 4ütem 
02:50 A szív útjai 
03:40 A szív útjai 

06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:25 Magánnyomozók 
20:25 Édes élet 
21:35 Jóban Rosszban 
22:35 Rachel esküvője 
00:45 Szellemdoktor 
01:45 Tények Este
02:20 Aktív 
02:45 Rachel esküvője 

JANUÁR 23., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Különleges mentőalakulat 
14:40 Rex felügyelő 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:30 Az élet sava-borsa 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Tétova félrelépők 
21:55 Az Este
22:25 Híradó
22:40 Sporthírek
22:43 Verssor az utcazajban
22:50 Barangolások öt kontinensen 
23:20 Történetek a nagyvilágból 
23:50 Rex felügyelő 
00:45 Everwood 
01:30 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 EgészségKalauz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:05 Barátok közt 
21:45 Rendőrakadémia 4.: 

Zseniális amatőrök az utcán 
23:25 Reflektor 
23:40 Dollhouse – A felejtés ára 
00:50 Mélyvízben 
01:45 a'la CAR 
02:15 Gálvölgyi-show 
02:50 A szív útjai 
03:40 A szív útjai 

04:30 Babavilág 
04:55 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:25 Magánnyomozók 
20:25 Édes élet 
21:35 Jóban Rosszban 
22:35 Az egyetlen 
00:20 Célkeresztben 
01:20 Tények Este
01:55 Aktív 
02:20 Az egyetlen 
03:40 Segíts magadon!

07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:00 Doc Martin 
10:50 Megtörtént bűnügyek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Éretlenek 
15:00 Gyógyító természet 
15:30 World Folkloriada 2012.
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó – 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:55 Doc Martin 
20:50 Özvegy és leánya
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
21:55 Pánik 
23:30 Kultikon 
23:50 Szeretni jobb 

06:50 TV torna (ism.)  
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.) 
07:40 Programajánló (ism.) 
07:45 Győr+ Impro (ism.) 
07:50 TV torna (ism.) 
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)  
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.) 
09:45 Győr+ Impro (ism.) 
09:50 KultÓra (ism.) 
10:45 Innovella (ism.) 
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Díva (ism.) 
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:27 Arrabona Évszázadai
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Épí-tech
20:30 Credo
21:00 Híradó(ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.)  
21:55 Győr+ Impro (ism.)  
22:00 Széchenyi híradó (ism.) 
22:30 Épí-tech (ism.) 
23:00 Híradó (ism.) 

GYŐR+ TV

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.) 
07:50 TV torna (ism.) 
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.)  
10:00 Széchenyi híradó  (ism.) 
10:30 Díva (ism.) 
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Pomodoro (ism.) 
18:15 Pomodoro (ism.) 
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:27 Arrabona Évszázadai
19:30 Konkrét (ism.) 
19:40 Programajánló
19:45 Pomodoro
20:00 Rejtett tájakon
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Pomodoro
22:00 Rejtett tájakon (ism.)  
23:00 Híradó (ism.) 

GYŐR+ TV
07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben
09:05 Közbeszéd
09:35 Csellengők 
10:10 Doc Martin 
11:05 Özvegy és leánya
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Éretlenek 
14:55 Mediterraneo
15:25 Szerelmem, Kanada
16:15 Rejtett kincsek
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:55 Doc Martin 
20:50 Hölgyek öröme 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
22:00 Haragban a világgal 
23:45 Kultikon 
00:05 Akira Kurosawa: Álmok 

TV2, január 23., csütörtök, 22:35

Az egyetlen 
Amerikai akciófilm

A párhuzamos univerzumokban
hasonmásaink élnek. Tudja és el-
fogadja ezt az intergalaktikus
rendőrség minden alkalmazottja,
kivéve az egykori ügynököt, Gabri-
el Yulaw-t. Yulaw 123 univerzumot
járt be, hogy utolérje és elpusztítsa alteregóit, s hogy ő lehes-
sen az egyetlen. Egy-egy hasonmás likvidálásával ugyanis
összegyűjti azok energiáit, megsokszorozza erejét és ember-
feletti képességekre tesz szert. 

RTL Klub, január 22., szerda, 21:45

Szulejmán 
Török kalandfilmsorozat

Európában hírét veszik annak,
hogy Izabella hercegnő életben
van. Frederick herceg azonnal
segítségére indulna, ám Ferdi-
nánd megtiltja és türelemre in-
ti. Hürrem és Izabella viszonya

egyre feszültebb, a szultána életveszélyesen megfenyegeti
a hercegnőt, aki egyre inkább megkedveli a szultánt. Ni-
gart visszahelyezik a Topkapi-palotába, hogy ő is megis-
merhesse a hercegnőt. 

TV2, január 24., péntek, 22:35

Rachel esküvője
Amerikai romantikus dráma

Rachel esküvőjére összegyűlik a
Buchman család apraja-nagyja, a kö-
zeli és távoli rokonság, a régi barátok.
Az alkalomra hazautazik Rachel hú-
ga, a szabadszájú Kym is, a család fe-
kete báránya. Miközben a meghívott
vendégek a gondtalan hétvégi ün-
neplésre készülnek, viharfelhők gyülekeznek az égen, a
családtagok közötti régi viszályok, sérelmek és számos fe-
ledni vágyott tragédia kerül felszínre. 
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HIRDETÉS ÖNKÉNTES

Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.

Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
• anemooptima@gmail.com

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

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

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromkosmetic.hu

kép és szöveg: harcsás judit

Törökné Zsuzsa számára külö-
nös jelentőséggel bírnak a
szerdák: a hét harmadik napja
az állatoké, egészen pontosan
a kutyusoké a szimpatikus,
nyolcvanéves asszony életé -
ben. Tudja, hogy kedvencei na-
gyon várják az állatmenhe-
lyen, így aztán még a nap is
megszépül az érzéstől, a rá vá-
ró feladattól. 

Öt éve szerdánként meg plusz még
egy-két nap biztosan megyek, ha
esik, ha fúj – mondja Zsuzsa néni, aki
nemcsak az állatok, de az önkénte-
sek kedvence is. – Imádom az álla -
tokat, s mivel a Szent Anna Otthon-
ba nem vihetek be kutyust vagy ci-
cát, úgy döntöttem, elkel még egy
dolgos kéz ott, ahol szükség lehet rá.
Egykor sokat kerékpároztam errefe-
lé. Egy alkalommal betértem az állat-
menhelyre. Megkérdeztem: segíthe-
tek? Azóta sétáltatok
rendszeresen, hisz
ezeknek a kis kedven-
ceknek hatalmas a
mozgásigényük, és ál-
talában mindig több a
kutya, mint a sétáltató. 

Mennyire köte-
lességtudóak, szó-
fogadóak a ku-
tyák? 

Próbálom tanítgat-
ni őket, beszélek hoz-
zájuk. A kölykök per-
sze csintalanabbak,
pajkosabbak, az idő-
sebb ebek nyugod-
tabbak. Ha ivartalanít-
ják őket, megváltoz-
nak, megnyugszanak
kicsit. Ha szakszerű-
en csinálná az ember,
naponta itt lehetne
egy-két órát, de ez
azért nem megy, akad
más dolgom is. Azt
gondolom, így is hasz-
nos az idő, amit itt töltök. Aztán meg van
egy módszerem: néznek nagyot a járó-
kelők, de néha énekelek nekik, így sétál-
tatom őket. Megfigyeltem: sokkal nyu-
godtabbak. A kedvencük az „Este száll
a fecske a fészkére…”

A nyugdíjig mit csinált?

Zsuzsa nénit szerdánként várják a kutyák a menhelyen

Nyolcvanon túl is öröm lehet
az önkéntesség

ezer kilométerre lévő ka-
nadai Vancouverben.
Nincs itt közeli hozzátar-
tozóm, de feltalálom
magam.

Mit szeret ebben
az önkéntes munká-
ban, miért szerethe-
tőek a kutyák?

Olyan kedvesek ezek a
menhelyi kutyák, nagyon
megérzik a szeretetet.
Annyira hálásak, örülnek
a törődésnek. Meg aztán
rengeteg jó élményem
kötődik a menhelyhez,
barátok, kedves ismerő-
sök vesznek körül. Min-
dig szívesen jövök ide,
egyszerűen nekem ez
igazi felüdülés. 

Az állatmenhelyen
egyébként nem Zsuzsa
néni az egyetlen, önkén-
tes munkát végző nyug-
díjas. Akinek ideje, ked-

ve van, jöhet segíteni, s az idősek
egy része bizony él is a lehetőséggel.
Mindig akad itt tennivaló, hiszen
több száz kedvencről gondoskod-
nak: elkél a takaró, a táp, a vitamin és
minden szorgos, gondoskodó kézre
szükség van. 

Gyógyító kisállatok
Az állattartók tudhatják csak igazán, hogy a háziállatoknak
gyógyító hatásuk is van. Főként a kutyusok és a cicák ké-
pesek újra mozgósítani a gazdát. De nemcsak a kisállatok-
nak, hanem a madaraknak vagy rágcsálóknak is szüksé-
gük van arra, hogy foglalkozzanak velük, és gondozni kell
őket is. Kutatók megállapították, hogy azok az idősek,
akiknek van egy kutyájuk, macskájuk vagy más állatuk, rit-
kábban betegednek meg. A magyarázat érthető és pofon -
egyszerű, hisz például a kutyával naponta, szélben és esőben
is sétálni kell menni. Így mindennap mozgunk a friss levegőn.
Ez lendületbe hozza a vérkeringést, erősíti a szívet és az iz-
mokat. Aki különben rossz időben nem gondolna arra, hogy
sétáljon, csodálkozni fog, hogy ez mennyi örömet tud okoz-
ni. Az immunrendszer megerősödik és ritkábban lépnek fel
megfázásos betegségek. Az erre a korosztályra jellemző ti-
pikus rizikófaktorok, mint a szív-érrendszeri panaszok, ma-
gas vérnyomás vagy magas vérzsírértékek bizonyítottan
alacsonyabbak náluk. Azonban nemcsak fizikailag tesz jót
a négylábú családtag, a lélek is erősödik. Egészségre gya-
korolt pozitív hatásuk mellett elűzik az egyedülálló emberek
magányát is.

A vagongyárban is dolgoztam, iro-
dában is, adminisztrátorként az Apá -
czai-karon, szóval ahol szükség volt,
mindenütt számíthattak rám. 

Hozzátartozók? 
Egy testvérem Salgótarjánban él,

a fiam jóval távolabb, az innen 13
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TESTVÉRISKOLA HIRDETÉS

szerző: wittmann marcell
fotó: págisz

A Nyugat-Felvidék ipartörténeti emlékeit és törté-
nelmi városait ismerhették meg a győri Pattantyús-
Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola diákjai. Ké-
sőbb Győrt és környékét látogathatták meg az ér-
sekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai és Kereske-
delmi Akadémia tanulói.

A két iskola több évtizedes testvérkapcsolatot ápol.
Sok közös program, sport- és szakmai, tanulmányi ver-
seny, közös sítáborok emléke is összeköti a két intéz-
ményt. Ezúttal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által

Határon túli kapcsolatok
kiírt „Határtalanul” pályázat jóvoltából kétszer három
napot tölthettek együtt az iskolák tanulói.

A győri diákok megtekinthették többek közt Po-
zsonyban a várat, a Fegyvertörténeti Múzeumot,
Ógyallán a Csillagvizsgálót. Ellátogattak Andódra,
Czuczor emlékmúzeumába és megkoszorúzták Szi-
mőn Jedlik Ányos szobrát. Az érsekújvári testvéris-
kolában közös szakmai munkát kezdtek meg, amit
aztán Győrben folytattak. A nyugat-felvidéki fiatalok
részt vettek a Pattantyús Nyomtatott Áramkör Ter-
vező Versenyen, jártak Pannonhalmán, a Mobilis-
ban és megkoszorúzták névadójuk, Jedlik Ányos
sírját a nádorvárosi köztemetőben.

Az osztrák tulajdonú MELECS Csoport elektronikai, mechanikai és elektromechanikai
berendezések és rendszerek gazdaságilag sikeres fejlesztôje és gyártója.

A gyôri telephelyen háztartási elektronikai berendezések elektromos vezérlô és
tápellátó egységeinek, zárt rendszerû telekommunikációs eszközök részegységeinek
gyártása történik. Fôbb alkalmazott technológiák: SMT, THT, hullámforrasztás és kézi
összeszerelés.

A vállalat bôvítése céljából a MELECS Csoport gyôri, ipari parkban lévô telephelyére
munkatársakat keres 3 mûszakos munkarendbe a következô munkakörökbe:

Termeléstámogató
technikus

Feladatok: Gyártósori berende-
zések hibáinak gyors és haté-
kony javítása, operatív és meg-
elôzô karbantartási tevékenysé-
gek elvégzése, beültetôgépek,
ICT/FT-teszterek, hullámforrasz-
tó berendezések és szállító rend -
szerek karbantartása, javítása

Hullámforrasztó
gépkezelô

Feladatok: Hullám-, sze-
lektív- és HOTBAR for-
rasztóberendezés mû -
köd tetése, hibáinak
gyors és hatékony javítá-
sa, megelôzô és operatív
karbantartása, forrasztá-
si hibák csökkentése

Kiesô termékek
(FOR)-analizátor

Feladatok: Gyártott ter-
mékek, nyomtatott áram-
körök hibaanalízise, hibák
gyökérokainak feltárása,
jelentése, mérések lefoly-
tatása, termékek javításá-
nak koordinálása forrasz-
tási technológiával, hibatí-
pusok összegezése

Elvárások: középfokú elektronikai/mechanikai végzettség, minimum 2 éves szakmai
tapasztalat elektronikai folyamatgyártásban

Amennyiben részt kíván venni a cég jövôjének alakításában, és érdekli a fenti pozíció, kérjük,
küldje meggyôzô, fényképes önéletrajzát magyar és angol/vagy német nyelven a következô
e-mail címre: karrier@melecs.com vagy jelentkezzen a 96/510-013-as telefonszámon.

MELECS EWS GmbH & CO KG Magyarországi Fióktelepe, 9027 Gyôr, Berkenyefa sor 2. 

Várjuk jelentkezését! www.melecs.com

Hívja irodáinkat! 

Kapuvár, Fô tér 18—21. Ny.: H—P. 8—16.
Tel.: 96/595-080, 70/453-5576
E-mail: info@galbusz.hu 
Gyôr, Kazinczy u. 10.
Tel.: 96/388-055;
20/311-0586

Róma, Nápoly, Hollandia — tulipánvirágzás, Krakkó, Garda-tó, Erdély,
Párizs, London, Toszkána, Isztambul, Prága, Salzkammergut,
Velence, Szicília, francia és olasz Riviéra — Monte Carlo, Szlovénia.

ÚJDONSÁG: Szentpétervár — Baltikum
félpanzióval 06. 24—07. 03. ........................219.000 Ft/fô

Színházlátogatás Budapesten —
Chicago 01. 25. ..............................................7.500 Ft/fô

Mohácsi busójárás 03. 02. ..........................7.900 Ft/fô

Velencei karnevál nonstop 03. 01. ..........20.000 Ft/fô

Velencei karnevál 02. 22—23., 2 nap/1 éj ......32.000 Ft/fô

II. János Pál pápa szentté avatása
04. 25—29. ..................................................116.000 Ft/fô

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK
NYARALÓPROGRAMOKRA —
Törökország, Görögország, Horvátország, Bulgária

Már foglalhatók a 2014-es
KÖRUTAZÁSAINK!

www.galbusz.hu

www.vidrauszoiskola.hu

Az ELSŐ

alkalommal

a VENDÉGÜNK!

TANÉVKEZDET!

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 96/322-657, 30/272-2064
Kovács Aliz 70/9479409 

Úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés!
Babák, óvodások, gyermekek, diákok, felnőttek számára.
Kezdőknek és haladóknak.

Indulnak:
jan. 20., 22. (sátoros uszoda)
jan. 21., 23. (Magyar Vilmos Uszoda/GYÁÉV);
jan. 21., 23. (Móra-uszoda)

Beiratkozás:
január 17., péntek 15–17 óráig
a győri sátoros fedett uszodában,
vagy kezdések előtt
Rákosfalvy Ferencnél.
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Nagyanyáink patikája többnyire gyógy-
növényekből állt, minden bajra volt va-
lamiféle kence, tea vagy borogatás. A
gyógyhatású növényekért azonban
nem a Herbáriába szaladgáltak – nem
is volt még akkoriban ilyen –, hanem
maguk termesztették, nevelték, szed-
ték, szárították, aprították és főzték a
természetes orvosságokat. Napjaink-
ban gyakori kérdés betegeink részéről,

szerző: dr. radics judit pszichiáter,
pszichoterapeuta, alvásszakértő főorvos 

fotó: illusztráció

Az optimális szintű szorongás komoly szerepet tölt be
testi és lelki egészségünk megőrzésében. Már Darwin
is feltételezte, hogy léteznek bizonyos veleszületetten
szorongást keltő helyzetek. A mai tudomány ezekből
négyet egyértelműen azonosított is. Ilyen a sötétségtől,
a magasságtól, a kígyóktól és a pókoktól való félelem.
Ha az ősember ezektől a tényezőktől nem félt volna,
erősen lecsökkent volna számára a túlélés lehetősége.
A mindennapi viselkedésben is érvényesül a szoron-
gás szerepe, ami részben körültekintés, megfontolt-
ság, részben lelkiismeretesség, maximalizmus formá-
jában szokott megmutatkozni. Szerepe a hatékony és
magas szintű teljesítéshez nélkülözhetetlen.

Amikor a szorongás önállósítja magát
Probléma akkor adódik, amikor a szorongás, az

aggodalmak – sokszor indokolatlanul – felerősöd-
nek, és ezáltal zavaróvá válnak. Ilyenkor rontják a fi-
gyelmi funkciókat, a koncentrációs képességet,

hogy abban az esetben, ha nem szeret-
nének szintetikus fájdalomcsillapítókat,
gyulladáscsökkentőket szedni vagy
használni, milyen egyéb lehetőségük
marad? Szerencsére Magyarország
igen gazdag lelőhelye számos gyógynö-
vénynek, melyek mozgásszervi fájdal-
mak, gyulladások és más betegségek
esetén alkalmazhatóak. Az erdők, me-
zők már tavasztól kezdődően sokféle,

kellemetlen testi tüneteket (heves szívdobogás, ne-
hézlégzés, izzadás, remegés, szédülés), alvászavart
okoznak és megronthatják a hangulatot is. A hirte-
len fellépő szorongásos tüneteket pánikrohamok-
nak nevezzük, itt főleg a testi panaszok dominálnak.

Generalizált szorongás
Generalizáltnak – mindenre kiterjedőnek – ak-

kor tartjuk a szorongást, ha az állandó, tartós ag-
godalmaskodás formájában jelentkezik.
Ilyenkor az érintett személy aggódik
szerettei iránt (főleg anyák a gyermeke-
ik egészsége, testi épsége miatt), saját
egészségi állapota miatt, félelmek kí-
nozzák a jövő történéseit illetően (nem
történik-e baleset, sérülés). Sokukra jel-
lemző, hogy bizonytalanok abban, vajon
nem hibáztak-e munkájukban, elég jól
teljesítenek, szerepelnek-e munkahe-
lyükön, munkavégzésük színvonala kel-
lően magas-e? 

Kitűnő munkatársak lehetnek!
Az érintettek gyakran eleve túlzottan lelkiismere-

tes, maximalista beállítódású emberek, akiknek

fontos, hogy mindig kifogástalanul és magas szín-
vonalon teljesítsenek. Ez viszont rendkívül nagy
energiabefektetést igényel és a sikeresség miatti
aggodalom is emeli a feszültségszintet. Mindez
kimerüléshez vezet, és ekkor van baj.

A szorongás kezelése
A legszerencsésebb, ha valaki amint észreve-

szi magán a tüneteket, változtat a dolgokhoz való
hozzáál lásán
és lazít egy
hajszálnyit. A
r e n d s z e r e s
testmozgás, a
sport igen
kedvező lehet
a kellemetlen
testi élmények
megszünteté-
s é b e n  é s
egyéb ként is
frissítőleg hat.

Amennyiben azonban a saját próbálkozás nem
jár eredménnyel, feltétlenül javasolt szakember-
hez fordulni.

hatóanyagot nagy mennyiségben tar-
talmazó növényt kínálnak különféle ba-
jainkra. A könyv, amely a Sziget Könyv-
kiadó gondozásában jelent meg, szinte
teljesen elfeledett, régi és egyszerű
gyógymódokat ismertet, pontos útmu-
tatásokkal. Praktikus felépítése folytán
könnyen rákereshetünk a panaszokra,
és egy szempillantás alatt meg is talál-
juk, amire éppen szükségünk van. 

A hét orvosi témája:

Amikor már
teher

a szorongás

A szorongás
alvászavart is

okozhat

Olvasni jó!

Házi gyógymódok az egész családnak
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

A hét kérdése: az influenzáról

Válaszol: Dr. Máté Csongor háziorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Közeleg az influenzajárvány. A szakember azt
tanácsolja, hogy oltassuk be magunkat, s külö-
nösen kisgyerekeinkről ne feledkezzünk meg.  

Érdemes-e még beoltatni magunkat influen-
za ellen?

Igen, mindenképpen érdemes. Jelenleg még
nincs influenzajárvány Magyarországon, de rövid
időn belül várható. A vakcina két hét alatt fejti ki ha-
tását, tehát van értelme az oltásnak. Azoknak kifeje-
zetten ajánlható, akik keringési, érrendszeri, légző-
szervi betegségben szenvednek, vagy az egészség-
ügyben dolgoznak.  Fontos, hogy a kisgyerekeket is
oltassuk be. 

A gerincsérv előjelei és kezelése
A gerincsérv egyre gyakoribb beteg-
ség, oka pedig a felnőtt lakosság moz-
gáshiányos állapotában keresendő. A
gerincsérv nem más, mint a csigolyák
közötti porcok kitüremkedése, mely
nagy fájdalommal jár, kialakulása pe-
dig több okra is visszavezethető.

Miért fontos a mozgás?
A passzív életmód és a rengeteg

ülés mind ahhoz vezet, hogy a gerinc
valamilyen módon sérül. A hirtelen
megerőltetés, emelés, hajlongás vagy
a rossz testtartásban történő hosszas
üldögélés megterheli a gerincet. A
csigolyák közötti szalagok és a porcok
egy idő után nem tudják a gerincre ne-
hezedő nyomást passzív módon

Az influenzás
időszakban mi-
lyen tünetek esetén kell mindenképpen or-
voshoz fordulnunk?

A felső légúti vírust az különbözteti meg az influ-
enzától, hogy  az utóbbi nem orrfolyással, náthával
kezdődik, hanem hirtelen magas lázzal, s jellemző rá
a végtagfájdalom is. Ilyen esetben fel kell keresni a
háziorvost.

Ha már elkaptuk a vírust, az orvos által
rendelt gyógyszerek mellett milyen házi
praktikákkal segíthetjük a gyógyulásunkat?

Közismert a kamilla- vagy a mézes tea jótékony ha-
tása. Torokfájás esetén a recept nélkül is kapható fer-
tőtlenítő tabletták ajánlhatóak, ám hasonló eredmény-
nyel jár az is, ha sós vízzel gargalizálunk. A lázcsillapítás
is házilag történik, gyerekek esetén közismerten hatá-
sos a hűtőfürdő vagy a priznic, a test langyos vizes bo-
rogatása a láz csillapítása érdekében.

elnyelni. A mozgás azért fontos, mert
a gerincoszlop körüli izomzat erősítése
és rendszeres mozgatása elősegíti a ter-
hek egy részének átvételét, ezáltal hosz-
szú távon kíméli a gerincoszlopot.

Kialakulása
A porckorongok mindegyike egy

erősebb külső és egy puhább belső
részből áll. A puha rész biztosítja a ge-
rinc rugalmasságát, terhelhetőségét.
Ha a porckorongok degenerálódnak,
a puhább belső rész „előreboltosul-
hat", kitüremkedhet vagy áttörhet a
kemény külső rétegen. A porckorong-
nak ez a kiszakadt része nyomhatja, in-
gerelheti, sőt, meg is sértheti az ideg-
gyököket.

Tünetei
A gerincsérv minden esetben fáj-

dalommal jár. Típusa attól függ,
hogy a gerinc mely részén sérült a
porckorong és hol nyomja az idege-
ket. Lehet nyaki, háti vagy akár de-
réktáji fájdalom is. Jelentkezhet hir-
telen, egy rossz mozdulat során, de
kialakulhat lassan, fokozatosan is.
Az ilyen porckorongsérv akadályoz-
hatja a hólyag- és bélműködést is,
ezért sürgős orvosi beavatkozásra
lehet szükség. A legjellegzetesebb
tünet a fájdalom kisugárzása vala-
mely testtáj vagy végtag irányába.
Deréktájon a fájdalom lesugárzik az
alsó végtagba, zsibbadás, érzékelé-
si zavar, reflexeltérés jelentkezik

vagy izomműködési zavarok lépnek
fel. Nyaktájon a kar felé sugárzik, a
nyaki gerinc mozgása jelentősen
korlátozottá válik.

Kezelése
A gerincsérvet tapintásos mód-

szerrel, CT-vel, MRI-vel, illetve gerinc-
festéssel lehet kimutatni. Súlyosabb
esetekben a sérv műtéti úton gyógyít-
ható, a betegek többségénél azonban
erre nincs szükség, hiszen a sérv alter-
natív módszerekkel rövid időn belül
visszahúzódik. Hatásos a pihenés, a
kemény fekhely, a párnákkal történő
kitámasztás, a kímélő életmód és az
egyénre szabott, otthon is végezhető
gyógytorna.

Az élet vize
Szervezetünk érzékenyebben reagál a
szomjazásra, mint az éhezésre. Ennivaló
nélkül akár 2-3 hétig is életben maradha-
tunk, a víz hiánya már 1-3 nap alatt is
életveszélyes állapo-
tot idéz elő. A szüksé-
ges napi 2-3 liter fo-
lyadékot egész nap-
ra elosztva fogyasz-
szuk el. A gyümölcs-
levet jobb hígítva fo -
gyasz tani. Az áfonyából, kökényből, kivi-
ből, vérnarancsból, vörös szőlőből ké-
szült italok biológiailag aktív növényi
anyagokat, polifenolokat tartalmaznak.
Ezek erős antioxidáns hatása miatt hoz-
zájárulnak a sejtek épségének megőrzésé-
hez, így közvetve az immunrendszer erősí-
téséhez. 

Reggeli ébredés
Vigyük be az ágyba a teát, kávét és a pirítóst
és kezdjük lassan a napot! Bebizonyosodott,
hogy a szívroham kockázata a legnagyobb

a nap első néhány órá-
jában. A szív- és érrend-
szernek több vérre és
oxigénre van szüksége
éppen a hosszú pihe-
nés után. A lassú, nyu-
godt napkezdés nem-

csak kiegyensúlyozottá tesz. Zuhanyozás
után, még munkába indulás előtt nyújt-
sunk. Öt perc elegendő, hogy javuljon a ke-
ringés, megolajozódjanak az ízületek.
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ÉLETMÓD KÍNA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: balogh edina

Állandó táplálkozási szakér-
tőnkkel ismét Kínába kalauzol-
juk olvasóinkat: Balogh Edina
dietetikust lenyűgözte a távol-
keleti nép életmódja, cikkünk-
ben a híres kínai gyógyászatról
tudhatunk meg többet.

A világ egyik legősibb civilizációjában,
Kínában máig előszeretettel használ-
ják elődeik kincseit, a tradicionális
gyógymódokat, praktikákat. Az évez-
redek során kialakult elvek, módsze-
rek megannyi lehetőséget kí-
nálnak a gyógyuláshoz, az
egészség megtartásá-
hoz. Mint arról
már írtunk, a kí-
nai emberek
nagy hangsúlyt
fektetnek a
m e g e l ő -
zésre. Eh-
hez hozzá-
járulnak a
táplálkozá-
sukkal, moz-
gással, illet-
ve életszem-
léletükkel egy -
aránt. Balogh Edina tapasz-
talatai szerint azonban egyre
többen fogadják el a nyugati tí-
pusú orvoslást is, főként akkor, ha
azonnali segítségre van szükségük,
mert nem eshetnek ki a munkából,
vagy amikor már nagy a baj. „A test
számukra szent és sérthetetlen, soká-
ig elutasították például a sebészeti be-
avatkozásokat. Mára tudják, van, hogy
már csak így lehet segíteni. A nyugati
orvoslás azonban inkább a tünetet ke-
zeli, a kínai pedig a tünetet kiváltó
okot, tehát a probléma gyökerét, ezt
sokkal biztosabb gyógymódnak tart-
ják. A kínai gyógyítóknak minden
problémára megoldást kell nyújtani-
uk, az alapokat mindegyikük ismeri,
de természetesen náluk is vannak
szakorvosok” – magyarázta a dieteti-
kus, aki számos módszert, praktikát
kipróbált Kínában. Elmondta, a kínai
orvosok a pulzusból következtetni
tudnak a betegségre, s azt is meg tud-
ják állapítani, ha a páciens állapotos.
A gyógyítóknak, sőt, a masszőröknek
is ismerniük kell az akupunktúrás

Egészségőrzés
kínai módra

pontokat, melyeken keresztül az adott
problémát tudják kezelni. A gyógy-
módnak különböző formái vannak,
szúrást csak a gyógyítók alkalmaznak.
„Magyarországon az egyik legtipiku-
sabb a fülakupunktúra, ezt természet-
gyógyászok is végezhetik. Ezen a terü-
leten, illetve a talpon van a legtöbb
idegvégződés, mintegy kétezer aku -
presszúrás pont van mindkettőn. Lé-
teznek olyan fülakupunktúrás tűk, me-
lyeket egyszeri kezelésre használnak,
és vannak olyanok, amik huzamosabb
ideig a fülben maradhatnak. Az aku -
presszúrás pontok azonban körülbe-
lül 40 percig aktívak, ezért ha nem sti-
muláljuk, hiába van a fülben”. Balogh
Edina kifejtette, Kínában kedvelt terá-

pia a köpölyözés is, mellyel a
vérkeringést fokozzák, mé-

regtelenítésre, izomfájdal-
makra, nőgyógyászati

problémákra, lázas
állapot meg-

szüntetésé-
re, a nyi-

rokrend-
szer mű-
k ö d é -
s é n e k

fokozá-
sára hasz-

nálják főként.
„Hasonló a vákuum-

masszázshoz, melyet nálunk is vé-
geznek. Hatékony gyógymód még a

moxa-terápia, nekem is bevált, egy
hátránya van csak, amiért kevesen
végzik itthon, mert kellemetlen szag-
gal jár.” A kezelést többféleképpen
végzik, például egy szivarforma segít-
ségével, melyet meggyújtanak, s a
testhez közel tartva térképezik fel a
problémát, stimulálják az adott szer-
veket. Ahol nincs probléma, ott szinte
azonnal melegséget érez az
ember, ahol viszont igen, ott
csak később, vagy nem is je-
lentkezik a melegségérzet.
„Egy győri orvoshoz rendszere-
sen járok moxa-kezelésekre, ő
átvivőanyag segítségével dol-
gozik: sárgarépaszeleteket he-
lyez a testre az akupresszúrás
pontok mentén, erre fekete ürömből
készült szert tesz, amit aztán begyújt.”

Kínában egymást érik a különböző
masszázsszalonok, ahol a testet és a
lelket is ápolják. „Az egyik kedvencem
a talpmasszázs: először egy áztató-

kádba gyógyfüveket, krémeket tesz-
nek, abban kell pihentetni a lábat. Köz-
ben elkezdik masszírozni a hátat a ge-
rinc mentén, a nyakat, a tarkót. Kiro-
pogtatnak, megmasszírozzák a csí-
pőt, majd a karokat is. Ezután folytat-
ják a combbal, mindkét oldalt jól át-
gyúrják, beindítják a nyirokrendszert.
Ezután kezdődhet a talpmasszázs,
ami egyszerűen fantasztikus. Utána
speciális krémmel bekenik a lábat
térdtől lefelé, ezzel hidratálva, meg-
nyugtatva az aktív zónákat” – mesélte
a dietetikus és hozzátette, alkalomról
alkalomra jobban érzi magát a talp-
masszázstól, amely jó általános közér-
zetjavításra, de helytelenül működő
hormonrendszer, nyirokrendszer,
pajzs mirigy, hasnyálmirigy problémái -
ra és cukorbetegségre is többek kö-
zött. „Nagyon figyelnek a nyirokrend-
szer stimulálására, ezáltal a méreg-
anyagok folyamatosan tudnak ürülni.
A nyirokrendszer helyes működése
rendkívül fontos, számos betegség
hátterében a nyirok pangása áll”.

Feltűnt neki, hogy sok férfi jár talp-
masszázsra. Elmondása szerint Kíná-
ban többet foglalkoznak a férfiak az
egészségükkel, mint nálunk, általá-
ban egy férfi akkor megy kezelésre
vagy orvoshoz, ha nagyon muszáj.

„Kipróbáltam a hasmasszázst is,
egészen különleges volt! A has nagyon
érzékeny terület, a masszőr kézmozdu-
latai szinte szárnyaltak. Minden aku -
presszúrás pontot átmasszírozott, töké-
letes pontossággal és alapossággal.
Fájt, de a hatása kárpótolt mindenért:
elmúlt a gyomorfájdalmam és sorolhat-
nám még!” Az utcán észrevette, ebéd-
és vacsoraidő után sokan ütögetik a ha-
sukat séta közben, kiderült, így segítik
az emésztésüket. Metrón utazva pedig
gyakori látvány, hogy a kínaiak masszí-
rozzák a csuklójukat, kézfejüket.

Természetesen nemcsak az orvos-
lás, hanem bizonyos ártalmas nyugati
szokások is megjelentek Kínában,
ezért többek között körte, alma vagy
éppen hal formájú táblákon hívják fel a
lakosság figyelmét az egészséges táp-
lálkozásra, a lelki egyensúly és a moz-
gás fontosságára. „Kínában rengeteg
idős ember is sportol, például számos
parkban találhatóak kültéri kondigé-
pek, amit minden korosztály használ.
Nagyon sokan futnak, akár hátrafelé is.
Furcsa látvány, de érthető, hiszen a fu-
tás egy idő után monotonná válik. Fu-
tás közben egyszer csak váltanak, el-
kezdenek hátrafelé gyalogolni, majd
kocogni, így az agyukat és a testüket is
máshogy dolgoztatják meg” – mesélte
a dietetikus, aki szerint „nyugaton” is
harmonikusabban élhetnénk, ha be-
tartanánk néhány alapszabályt: figyel-
jünk a kiegyensúlyozott étkezésre, mo-
zogjunk mindennap és lazítsunk! „Ha
a természetgyógyászat találkozna az
orvosok szemléletével, sokkal többet
érhetnének el együtt!” – hangsúlyozta
Balogh Edina.

A test számukra
szent
és sérthetetlen
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FARSANG HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A farsang vízkereszt napján, január 6-án
kezdődik és a húsvétot megelőző negyven -
napos böjtig, hamvazószerdáig tart. Az idei
győri szezont az egyetemi sportcsarnokban
megrendezett médiabál nyitotta az elmúlt
hét szombatján. A zárónap március első,
torkos csütörtöke lesz, amikor fél áron válo-
gathatunk a város számos vendéglőjének
farsang végi étlapjáról. 

A farsang zajos mulatságait az a középkori hiedelem
hívta életre, amely szerint a tél hosszú éjszakáin go-
nosz szellemek kelnek életre. A hideget, a rosszat, a
halált vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással,
boszorkánybábuk elégetésével lehet elűzni. Az első
maskarások halottasmenetet utánozva vonultak,
majd eltemették a telet és dáridót csaptak. Magyaror-
szágra a németek hozták a farsangi szokásokat, már
Mátyás udvarában rendeztek álarcos vigasságokat. 

A legismertebb álarcos, jelmezes alakoskodás
hazánkban a mohácsi busójárás, Európában a ve-
lencei karnevál, a nagyvilágban a riói fesztivál. Győr
sem szűkölködik farsangi mulatságokban, ilyentájt
nemcsak a szakmák, a nemzetiségi önkormányza-
tok és a jótékonysági egyletek hagyományos nagy
báljai követik egymást, hanem az óvodai, iskolai ren-
dezvények, a jelmezes házibulik is. 

Farsangi vigasságok 

A gazdag győri választék legkülönlegesebb ren-
dezvénye a Barokk bál, amelyet idén február 22-én
tartanak meg a Zichy-palota termeiben. A mulat-
ság remek szórakozást ígér, a nemzetközi közönség
a barokk pompa világában tölthet el egy izgalmas
éjszakát. Ugyanezen a szombaton az Apáczai-kar

csarnokában kerül sor a turisztikai ágazat sorrend-
ben negyedik báljára, amelyet a szervezők szerint a
színvonalas műsor és a szakmai programok tesz-
nek vonzóvá. A jövő szombat nagy farsangi bálja a
kézműveseké lesz, hajnalig szól majd a zene a Kris-
tály étteremben. 
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HIRDETÉS HOROSZKÓP, ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

Új lakókat köszönthetnek az érdeklődők a Füles
Bástyában. A 2011 decemberében megnyitott
terrárium- és akváriumházban gabonasiklókkal is
találkozhatnak a jövőben a látogatók.

Az állat a nevét a hasán látható kukoricaszerű mintázatról
kapta. Általában csak 100-150 cm hosszúra nő, de a re-
kordhossz 182 cm volt. A kígyók fejlődésük során sokszor
vedlenek, mivel a csontvégek állandó növekedésben van-
nak, ezért testük időnként új szaruréteget képez, mely fel-
váltja az elöregedett hámréteget. Szemük beszürkül az
úgynevezett vedlési nyirok miatt, ilyenkor egyáltalán nem
látnak. A nyirokfolyadék a régi és új bőr közé préselődik,

felpuhítja a régit, majd amikor az elválasztás megtörtént,
akkor a nyirok felszívódik, az állatok színe kissé megélén-
kül, végül néhány nap elteltével a kígyók levedlik a bőrüket.

A gabonasikló rendkívül változatos színekben fordul elő.
Más siklófélékhez hasonlóan ennek a fajnak sincs mérge.
Kiskorában könnyen kézhez lehet szoktatni.

A természetes környezetben élő gabonasikló kedveli a
sűrűn benőtt területeket, erdei tisztásokat, elhagyatott
vagy ritkán használt épületeket. Eredeti élőhelyén, a hide-
gebb területeken téli álmot alszik, a melegebb klímájú te-
rületeken sziklahasadékokban, fák odúiban bújik meg, ha
az idő hűvösebb, melegebb napokon előbújik.

Fő táplálékát kisebb rágcsálók alkotják, de mivel kitűnő
famászó, madarakra és denevérekre is vadászik. Áldozatát
szorítással öli meg. A tévhittel ellentétben nem a torkára
tekeredik áldozatának, hanem annak mellkasát szorítja
össze. Minden egyes kilégzésnél egyre jobban fokozza a
szorítást, amíg áldozata meg nem fullad.

Párzási időszaka tavasszal van, egyszerre 12-24 tojást
rak. A tojások hosszúkásak, bőrszerű, rugalmas héjuk van.
Tíz héttel a tojások lerakása után a fejlődő kígyóivadékok-
nak speciális pikkelye, úgynevezett tojásfoga nő, melynek
segítségével a tojás héját fel tudják hasítani.

A Füles Bástya
új lakói

Tavaszköszöntés – tavaszi előzetes
Klosterneuburg–Kahlenberg–Bécs ............................................ márc. 8. ............ 5.300 Ft/fő
Kittsee–Pozsony ............................................................................................ márc. 29. ............ 4.500 Ft/fő
Osztrák Duna-kanyar .................................................................................. ápr. 26. ............ 7.000 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell .......................................................... ápr. 12. ............ 6.200 Ft/fő

A tavasz itt kezdődik
Busójárás Mohácson .................................................................................. márc. 2. ............ 8.300 Ft/fő
Rijeka – karnevál ............................................................................................ márc. 2. ..........13.200 Ft/fő
Karnevál Velencében .................................................................... febr. 21./23. ..........19.300 Ft/fő

ajánlja:

BŐvebb információval,
társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal
várja irodánk 
Győr, Árpád út 51/b.
Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999.

www.volantourist.hu

„Szociális Városrehabilitáció Győr-Újváros területén” nevet viselő,
NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001 sz. miniprojekt keretében.

KOS
Rendezzenek minden feladatot,
amit csak tudnak minél előbb, ha lehet.
Legyenek nyugodtak a párjukkal is, ne
vigyék haza a munkahelyi problémákat.
Ez most sajnos nem lesz egyszerű. In-
kább hallgassák meg párjuk gondjait is. 

BIKA
A figyelmüket irányítsák most
anyagi természetű ügyeikre. Ne kezdjenek
semmi újba, nem kedvező az időszak. In-
kább beszéljék meg félelmeiket, gondo -
latai kat párjukkal, pihenjenek közösen, vo-
nuljanak kicsit vissza a világ zajától. 

IKREK
Maradjanak kicsit háttérben
most, legyenek az események csöndes
szemlélői, jobban járnak ezzel. Kiderül-
nek így ez erőviszonyok, és nem kerül-
nek felesleges csatákba. Munkájukra fi-
gyeljenek jól, sok feladatot meg tudnak
oldani most. 

RÁK
Ne legyenek most annyira jóhi-
szeműek, könnyen kijátszhatják jótékony
lelküket. Ez megviselheti Önöket, elveszít-
hetnek egy „barátot”. Párjukkal beszéljék
meg, ne őrlődjenek, attól kapcsolatuk is
csak szenvedne, nem érdemes. 

OROSZLÁN
Életük változtatásra érett, gon-
dolják végig, hol fektetnek és mibe fölös
energiákat, amit értelmesebben is fel-
használhatnának. Ha kell, írják ezt le
maguknak, hogy ne feledjék. Lazítsanak,
ha tudnak, sportoljanak, utazzanak. 

SZŰZ
Jegyzeteljék gondolataikat, érde-
mes lenne naplót írniuk, legalább ezen a
héten. Annyi jó ötletük van, amire figyelni-
ük kellene. Munkájuk megérett már a vál-
toztatásra, gondolkozzanak ezen is. Párjuk,
családjuk hiányolja Önöket. 

MÉRLEG
Romantikus hangulatban lesz-
nek a héten, ha nincs párjuk, könnyen
Önökre talál most a szerelem. Ha van
már társuk, kerüljék a féltékeny jelene-
teket, inkább dobják fel kapcsolatukat
közös programokkal. Kreatívak most a
munkájukban is.

SKORPIÓ
A héten ne ösztönösen cselekedje-
nek, minden lépést gondoljanak át jól. Kap-
csolatukra is ügyeljenek, ne féltékenyked-
jenek párjukra. Pénzügyeikben legyenek
határozottak, ez nem a befektetések ideje,
ne hagyják magukat befolyásolni. 

Horoszkóp
NYILAS
Gondolják át munkahelyi hely-
zetüket, mérlegeljék az esetleges ajánla-
tokat. Párkapcsolatukról se feledkezze-
nek meg, beszéljenek meg minden fel-
merülő lehetőséget. Vigyázzanak pén-
zükre, kerüljenek minden bonyodalmat. 

BAK
Ne idegeskedjenek, szokatlanul
türelmetlenek ezen a héten. Ez nem jel-
lemző önökre, ez mindenkinek fel is tű-
nik. Gondoljanak át jól mindent, és a ma-
guk jelleme szerint cselekedjenek. Így
nem hibáznak, lelkük megnyugodhat. 

VÍZÖNTŐ
Most nagyon energikusak, sürög-
nek-forognak, gyorsan végeznek minden
feladattal munkájukban. Nagyon szeren-
csések most, így több idejük is jut a pihe-
nésre, sportra, családjukra, barátaikra.
Ne hagyják, hogy becsapják Önöket. 

HALAK
Lassítsanak most, ne idegesked-
jenek, ha valami nem sikerül rögtön és
azonnal. Ami nem megy, inkább tegyék
félre, és azzal foglalkozzanak inkább,
aminek itt az ideje. Ne vegyék át mások
hangulatát és figyeljenek a becsapások-
ra a héten. 

Lehetőséget biztosít internetes és telefonos álláskeresésre,
önéletrajz készítésére, álláskeresési tanácsadásra.

Helyszín: Győr, Kossuth L. u. 65–67. Telefonszám: 96/529-555
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8–13 óra között.

A SZT. CIRILL ÉS METHOD ALAPÍTVÁNY
munkaerő-piaci szolgáltatást nyújt térítésmentesen.



A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Átképezzük
magát állatgondozónak. Nyertes: Füszfa Józsefné (Győr). Nyereményét
szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A Győr-Szol Zrt. által kibocsátott tavalyi lakossági
parkolóbérletek január 20-ig érvényesek. A 2014-
es esztendőre szóló valamennyi bérlettípus megvá-
sárolható a szolgáltató Jókai út 7–9. szám alatti
ügyfélszolgálati irodájában. 

kép és szöveg: pannon-víz 

Új sorozatunkban megtörtént
eseteket mesélünk el. Az apró,
de hasznos tanulságokat meg-
jegyezve sok későbbi bosszú-
ságtól kímélhetjük meg ma-
gunkat. 

Egy társasházban élő fogyasztónk
hosszú ideje igen takarékosan bánt
a vízzel, mégis hatalmas, több mint
kétszáz köbméteres túlfogyasztásról
kapott számlát. Ráadásul úgy ta-
pasztalta, ha a szomszédban meg-
nyitják a vízcsapokat, az ő vízmérője
is pörögni kezd.

A Győr-Szol Zrt. segítőkész munkatársainak köszön-
hette egy férfi, hogy időben megfelelő orvosi kezelést
kapott. Az eset még a karácsonyi ünnepekkor, ponto-
sabban december 24-én történt. A szolgáltató ezen a
napon is a szokásos rend szerint ürítette a kukákat, így
a felpéci Kossuth utcára is befordult a gyűjtőjárat. Az
autó háromfős személyzete, Szijártó Károly, Wunderli
Attila és Józsa Péter egy idősebb úrra lett figyelmes, aki
az út közepén a kerékpárja vázára borulva állt, és a jár-
mű közeledtére sem mozdult. A gépkocsivezető meg-
állította a járművet és a cég munkatársai kiszálltak,
hogy megnézzék, miért áll a férfi az úton. Közelebb érve
tapasztalták, hogy a biciklis szinte öntudatlan állapot-
ban van, s azért hajolt a kerékpár váza fölé, mert a föl-
dön heverő asztmaspray-t próbálta korábban felvenni.
Ez nem sikerült neki és az oxigénhiány miatt egyre rosz-
szabb állapotba került, elvesztette cselekvőképességét.
A Győr-Szol munkatársai, látva a férfi állapotát azonnal
mentőt hívtak, egyikük pedig elindult visszafelé az úton,
hogy az eset helyszínét megmutassa az érkező autó-
nak. A mentő percek alatt a helyszínre érkezett és még
időben ellátták a szerencsétlenül járt kerékpárost, akit
az elsősegély után kórházba szállítottak.

Hasonló eset történt január 13-án, hétfőn Győrben,
a Török István utcában. Ott egy hölgy rosszullétét ész-
lelte az arra járó autó személyzete, Ikker Jácint gépko-
csivezető, Király István és Pádár Zoltán rakodó. A cu-
korbeteg járókelőhöz mentőt hívtak, a segítség kiérke-
zéséig gondoskodtak ellátásáról. Az elmúlt években
már többször segítettek az utakat járó kollégák, rosszul-
léthez, földön fekvő, kihűlés közeli állapotban lévő em-
berhez korábban is hívtak orvosi segítséget.

Mit mesél a vízóra? 
A kivizsgálás során kiderült, hogy

lakásában az egyik leggyakoribb típu-
sú, hagyományos működésű vécétar-
tály volt felszerelve. A tartály a vízszin-
tet szabályozó szerkezet meghibáso-
dása miatt gyakran túltöltött. A fölös-
legesen elhasznált víz ilyenkor a kagy-
lóba, onnét pedig a csatornába került. 

Kivizsgáláskor a tartály túlfolyó nyí-
lásán lévő bevonat arról árulkodott,
hogy itt bizony nagy mennyiségű víz
folyhatott el. A túltöltés könnyen egy-
beeshetett a szomszéd lakások víz-
használatával. Ha egy társasházban
bárhol megnyitják a vízcsapot vagy le-
húzzák a vécét, kicsi, de érezhető nyo-
máslengés jön létre. A meghibásodott

szerkezet ilyenkor óhatatlanul műkö-
désbe lép, a tartály túltölt. 

Célszerű vízmérőnk állását havonta
ellenőrizni és felírni. Legjobb, ha a hónap
első napján jegyezzük fel az adatot, s ki-
számoljuk a havi fogyasztást. Így

hamarabb felfedezhető a többletfo-
gyasztás. Ha észrevettük a többletet, mi-
nél gyorsabban vizsgáltassuk ki a hiba
okát és szüntessük meg. Egy három mil-
liméter átmérőjű nyíláson naponta akár
nyolc köbméter víz is elfolyhat.

Szemétszállítók
riasztották
a mentőket

Gömbkőrisfákat metszenek

szerző: győr-szol zrt. 
fotó: marcali gábor

A Győr-Szol Zrt. a napok-
ban végzi a belvárosban a
járdák és a sétálóutcák
mentén található gömb-
kőrisfák aktuális, speciális
metszését. A kimondot-
tan a városi környezetben
élő, a városi létből adódó
terheléseket jól bíró fák
alapvetően gömbkoronát
növesztenek, viszont idő-
vel túlnövik az életterüket.
Ilyenkor az ágak épülete-
ket és más vagyontárgya-
kat veszélyeztethetnek.
Ennek megelőzésére a

Lakossági parkolóbérletek
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda: 8 és 16 óra

között, csütörtök: 7 és 19 óra között, péntek: 8
és 14 óra között. A pénztár mindennap fél órával
hamarabb zár. A parkolási bérletek ára nem vál-
tozott.

szakemberek három -
évente visszavágják a koro-
nát, amely tavasszal újult
erővel hajt ki. A szolgáltató
nagy figyelmet fordít a fák-
ról levágott nyesedék el-
szállítására. A nappal levá-
gott ágakat a forgalom mi-
nimális korlátozásának ér-
dekében már aznap éjsza-
ka elfuvarozzák az utcák-
ból. A január elején meg-
kezdett és várhatóan a hó-
nap végéig tartó metszés
során a kertészek több
száz gömbkoronájú fát
vágnak vissza. Közülük
mintegy száznyolcvan ta-
lálható az Árpád úton.

Klasszikus téli munkaként zajlik a városban a
kosaras autóból végzendő metszés is. Ez a be -
avatkozás ott aktuális, ahol a fák túl közel nőt-
tek a házakhoz vagy balesetveszélyt jelente-
nek. A lakosság által tavaly bejelentett helyszí-
neket a Győr-Szol szakemberei felülvizsgálták,
ahol indokolt, ott meg is metszik a fákat. A
2014-ben bejelentett észrevételeket – ha nin-
csen balesetveszély – a szolgáltató a jövő évi
metszési programban tudja kezelni. A kosaras
autóból végzett fametszés alkalmanként, rö-
vid időre a forgalom korlátozásával és a meg-
szokottnál nagyobb zajhatással járhat. Ezzel
együtt a szolgáltató a saját lehetőségein belül
mindent megtesz annak érdekében, hogy a
munkát a közlekedés és a lakosság lehető leg-
kisebb mértékű zavarásával hajtsa végre.
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APRÓ HIRDETÉS

hetestôl éves korig, életkornak
megfelelô csoportokban.

ÉGIG ÉRÔ FA KÉTNYELVÛ MONTESSORI CSALÁDI NAPKÖZI HÁLÓZAT

Angol és német nyelvû  játszóház
kisgyermekek számára 

20 6

Telefon: 06-20/290-8098

…Minden, ami a jó érzéshez kell…
…Minden, ami az egészséghez kell…
…Minden, ami több, mint egyszerû masszázs…

Sense – Se több, se kevesebb!

Ildikó & Anikó Masszázs Stúdió
Gyôr-Szabadhegy, Konini u. 19.
06-30/951-6627, 06-30/402-1642

www.sens6.webnode.hu • www.balance.oldalunk.hu

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

A báli szezonban is
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!

Marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2 fél szobás, összkom-
fortos, igényesen felújított, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3 szobás, nagyobb alap-
területű, komfortos vagy összkomfortos  bérle-
ményre. Kossuth L. u. kizárva. (Hirdetési szám:
94.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 37 m2-es, 1 szoba+étkezős, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne marcalvárosi vagy adyvárosi, 1+fél szo-
bás, 35–40 m2-es, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra. (Hirdetési szám: 95.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS
SZLOVÁK túlélő nyelvórák Győr
központjában síeléshez, kiránduláshoz, vásárlás-
hoz, ismerkedéshez 3–5 alkalommal. Érd.:
30/747-9544.

Marketing, marketingkutatás, kommunikáció, szocio -
lógia tantárgyakból gyakorlati szakember korrepetá-
lást, vizsgára felkészítést vállal. 20/922-5716

ZUMBA, KUBAI
SALSA, TÁRSASTÁNC,
ARGENTIN TANGÓ.  
Tel.: 70/590-7075; 
www.dimenziotse.hu, 
f a c e b o o k . c o m /z u m b a -
gyor.hungary

GARÁZS 
Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban 16 m2-es ga-
rázs. Irányár: 1,6 M Ft. 30/8569-664

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

ÜZLET
Vendégkörrel rendelkező műkör-
mösnek Győr belvárosban félnapos munkaidőre
üzlet hosszú távra kiadó: Érd: 70/615-4660.

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

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

INGATLAN
Győrszemerén 2 szobás, össz-
komfortos családi ház 1040
m2-es telken eladó! Irányár: 6 M Ft. Tel.:
30/270-7908.

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

Balatonalmádiban eladó kétszintes ikernyaraló
egyik része. A nagy strandtól 700 m-re, 75 m2-es,
két és fél szobás, berendezéssel, kis kerttel, te-
rasszal, kocsibeállóval. Irányár: 11,9 M Ft. Telefon:
20/327-8603.

Győr-Nádorváros csendes, liget
közeli, jól ellátott környékén épült,
rendkívül alacsony fenntartású, mé-
rőórás, egyedi fűtésű, napfényes fekvésű, 49,5
m2-es, amerikai konyhás, parkettás,
építészetileg igényes, társasházi téglala-
kásomat eladom! Parkolás megoldott.
Ár: 13,29 M Ft. Érd.: 20/494-0427. Ingatlanosok
kíméljenek!

LAKÁSCSERE
Adyvárosi, 36 m2-es, határozatlan ide-
jű bérlakásomat cserélném 44–49 m2-es hasonló
bérlakásra. Érd.: 70/214-9233.

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása
kedvező áron, 2.900 Ft-tól. 30/5420-720 

Hőszigetelési, szobafestési
és villanyszerelési munkák kivitelezését vál-
laljuk gyors és pontos határidővel. Ezen felül
cégünk vállalja lakossági szinten a megúju-
ló energia (napelem, napkollektor) kivitele-
zését is. Az első 10 megrendelő 10% ked-
vezményben részesül. 20/824- 8996

EGYÉB
Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat, ezüst-
tárgyakat! Németh Csaba, 20/937-9671.

Dióbél-felvásárlás! Hétfő–péntek: 9-
13 óráig. Győr, Nádor u. 19. Tel.: 20/979-5105.

Magas áron vásárolok zongorákat, régi
hangszereket, antik varrógépet, bútorokat, vitrintárgya-
kat, porcelánokat, festményeket, pénzérméket, teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz megyek! 30/458-7765

Bélyeget (magyar, külföldi, tematika), képes-
lapot, egyéb papírrégiséget vásárol magángyűjtő.
Pál István. Tel.: 20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet utal-
vány elfogadása és beváltása. 70/564-2280 

Készüljünk együtt ESKÜVŐJÉ-
RE! Menyasszonyi, menyecske-, koszorúslány-
ruhák (teltkarcsú méretben is) akciósan eladók,
kölcsönözhetők a győr-ménfőcsanaki Charlotte
szalonban, amely a hét minden napján látogatha-
tó. Galgóczi u. 25., a Metrótól 1 percre található.
Bejelentkezés: 30/747-3672.

COFIDIS gyorshitel 48 órán be-
lül (max. 800 E Ft), Új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
20/951-0235

ÁLLÁS
Győr egyik legrégebbi biztonságtechnikai cége
villanyszerelő kollégát keres riasz-
tótelepítő munkakörbe. Telepítő iga-
zolvány, jogosítvány előny. Jelentkezni: 96/517-939,
vagy szakmai info@megoldassecurity.hu.

SZOLGÁLTATÁS 
Beton- és téglafalra tárgyak felfúrása,
rögzítése és mindennemű villanyszerelés, bojler-
tisztítás. Érdeklődni: 06-30/314-3370.

Szobafestést, mázolást vállalok na-
gyon kedvező áron! Nyugdíjasoknak kedvezmény-
nyel! 30/984-3518

Határon túli kötődésű és érdeklődésű családokat,
anyukákat, kismamákat, nagymamákat keresünk in-
duló projekthez. Érd.: 30/334-4147.

Kárpitos! Bútoráthúzás, -javítás Győrben és vidé-
ken! Tel.: 20/523-4767.

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

Gyönyörű, egészséges barna bőr télen is? UV-
mentes barnítás Győrben. Gyöngyszem Szép-
ségstúdió: 70/383-3484.

Minden, ami kárpitosmunka, elvállalom ingyenes
felméréssel. Vidéken is. Tel.: 20/239-9198. 

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lom-
talanítást igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállí-
tással, akár díjmentesen, hétvégén is. 20/944-6667 

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomta-
lanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom.
Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 30/217-0848.

Irodák és egyéb intézmények takarítását bízza
szakértőre! Győrben, Ménfőcsanakon, Győrújba-
ráton és Nyúlon. Tel.: 30/425- 2493.

Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80 éves ko-
rig, BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak, min. 6 hóna-
pos munkaviszony szükséges
Tel.: 20/922-3330.

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

• Fék- és kuplungalkatrészek
• Bowdenek, km. spirálok,

huzalok,  elektromos
ablakemelôk

• Versenykuplungok
(szinter és kevlár)

• Ipari fékek felújítása,
javítása mindennemû 
jármûvekhez, gépekhez.

Refero Bt. 
8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 3.

Tel.: 06-92/510-024, 350-270
Mobil: 00-36-30/937-3533

www.szoki-refero.hu

Nagy múltú rendezvényszervezô cég keres sürgôsen

RENDEZVÉNYSZERVEZÔ ASSZISZTENS
munkatársat

Amit elvárunk: • rendezvényszervezô végzettség (vagy humán területen szerzett dip-
loma) • szakmai tapasztalat • proaktív személyiség • jó kommuikációs és szervezô-
készség • B jogosítvány (magabiztos vezetési tudás!) • Emeltebb szintû számítógépes
ismeretek • Csapatban való munkavégzés képessége. Amit kínálunk: • dinamikus,
fiatalos csapat • több projekt egy idejû kezelése • versenyképes juttatási csomag
• szakmai fejlôdési lehetôség • 8 órás munka, munkavégzés helye: Gyôr • tervezett
munkakezdés: 2014. 02. 10.

Jelentkezés: az info@diadem.hu címre megküldött fényképes önéletrajzzal, fizetési
igény megjelölésével, végzettséget igazoló dokumentum másolatával 2014. 01. 24-ig.

Kontakt: P. Jámbor Izabella, 06-30/306-3106, info@diadem.hu
www.tanmolyda.hu

Gyôr Liszt F. u. 1.  (Lloyd mögött)

TANMOLYDA
Gyerekkönyv és Játékbolt!

• gyerekkönyvek,foglalkoztatók

• fejlesztô és tásasjátékok

• jelmezek, kiegészítôk

Eladó
a képen látható,

jó állapotú,
megkímélt,

40-es méretû
hokikorcsolya.

Ára: 8.000 Ft

Érdeklôdni:
30/685-5613

KORCSOLYA ELADÓ
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Soóky Gergely, a győri Rekard SE
súlyemelője emlékezetes ered-
ménnyel búcsúzott a juniorok
mezőnyétől, az idén 21. életévét
betöltő fiatalember szakításban
ezüstérmes lett az észtországi
Európa-bajnokságon. A 62 kg-os
súlycsoportban Magyarországon
évek óta egyeduralkodónak szá-
mító sportoló idén már a felnőt-
tek között versenyez tovább, és
gőzerővel készül fő versenyére, a
világbajnokságra. 

Győr és egyben az ország súlyeme-
lősportjának legnagyobb tehetségé-
vel a Rekard SE edzőtermében talál-
koztunk, és miközben beszélgettünk,
folyamatosan pakolta fel a rúdra a na-
gyobbnál nagyobb tárcsákat, majd
egymás után emelte meg a hatalmas
súlyokat. Mint megtudtuk, így néz ki
egy kímélő edzés, hiszen Soóky Ger-
gely számára csuklóproblémákkal
kezdődött az év, ezért még nem ké-
szül teljes intenzitással. A jelenlegi he-
ti tíz-tizenkét edzés is csak bevezetés,
ennél többet gyakorol majd, ha telje-
sen rendbe jön a sérült keze. 

„Tavaly versenyeztem utoljára a junio -
rok között, idén huszonegy éves leszek,
így kiöregedtem abból a korosztályból.
Szerettem volna szép eredménnyel bú-
csúzni, korábban már többször voltam

Idén már a felnőttek között bizonyíthat
éremközelben, de egyszer sem sikerült
felállnom a dobogóra, utolsó nekifutás-
ra ez is összejött. Szakításban szerez-
tem ezüstérmet, a felkészülés alatt az
végig jobban ment, mint a lökés, abban
végül hatodik lettem, így összetettben
az ötödik helyen zártam. Nagyon örül-
tem a második helynek, sokan gratulál-
tak szakmai berkekből is, ami különö-
sen jólesett” – elevenítette fel eddigi leg-
nagyobb nemzetközi sikerét a súlyeme-
lő.

Soóky Gergely ezt követően a fel-
nőtt világbajnokságra készült, amelyre
végül nem utazott el. Ez komoly vita tár-
gya lett, amikor a közelmúltban a ma-
gyar súlyemelőélet gyakorlatilag ket-
tészakadt, a jelenlegi vezetést kritizálók
a győri versenyző kimaradását is felrót-
ták a szövetségnek. A sportoló tudato-
san igyekezett távol tartani magát a
konfliktustól, és azóta sem szívesen be-
szél arról, hogy az ő nevét is bedobták
a két tábor közötti harcba. Annyit min-
denesetre megjegyzett, hogy széthú-
zás helyett inkább összefogásra lenne
szükség, hiszen csak így lehet eredmé-
nyes nemzetközi szinten a sportág. A
világbajnokság helyett így az azerbaj -
dzsáni Grand Prix-n zárta az évet a
sportoló, ahol az előkelő negyedik he-
lyezést szerezte meg. 

„Kis szerencsével felállhattam volna
a dobogóra Bakuban, de nem lehetek
elégedetlen a szereplésemmel. A har-
madik helyezett üzbég ver-
senyző korábban tizedik
lett a felnőtt világbajnok-
ságon, a második helye-
zett honosított azeri –
egyébként moldáv –

versenyző U23-as Európa-bajnok, míg
az első helyezett az aktuális junior világ-
csúcstartó volt. Világszínvonalú verse-
nyen vettem részt, melyen a közvetlen
élmezőny után végeztem, ami nem
rossz eredmény. Láttam ugyanakkor,
hogy hová kell felnőnöm, de keményen
edzek, hogy ez bekövetkezzen” – mesél-
te Soóky Gergely, aki tanulmányai

befejezésével – erősáramú elektrotech-
nikusként végzett a Pattantyúsban –
minden idejét a súlyemelésnek szenteli.
Továbbra is édesapjával készül, aki ma-
ga is súlyemelő volt, időként pedig még
ma is elindul egy-egy versenyen. Mint
megtudtuk, jelenleg a májusi kazincbar-
cikai veterán Európa-bajnokságra ké-
szül, melyen a győri klubból Rott Attila
és Németh Gyöngyi is részt vesz majd. 

„Az idei első versenyem valószínű-
leg Tatabányán lesz, ezt követi majd
Szombathelyen a Savaria-kupa. Ápri-
lisban Európa-bajnokságot, novem-
berben világbajnokságot rendeznek,
mindkettőn szeretnék ott lenni. Ugyan
az év eleji EB-edzőtábort a sérülésem

miatt kihagytam, remélem, azért
számolnak majd velem. Biztosan

el kell telnie egy-két évnek,
amíg beleerősödöm a felnőt-
tek közé, de mindent megte-
szek, hogy ott is az élmezőnyhöz

tartozzak. Idei célkitűzésként 280 ki-
lós összetettet adtunk meg a szövet-
ségnek, ehhez hét kilót kellene fejlőd-
nöm, ami nem lehetetlen. Sok múlik
persze az anyagiakon is, az önkor-
mányzat támogatása nagyon sokat je-
lent ezen a téren” – mondta Soóky
Gergely, aki januártól Gerevich-ösz-
töndíjban is részesül. 

A győri tehetség el-
árulta, álmodozik a riói
olimpiáról, de ezt inkább
vágynak nevezte, mint
célkitűzésnek. Az olim-
piai kvalifikáció szem-
pontjából a következő
két világbajnokság rend-
kívül fontos, hiszen eze-
ken csapatban a leg-

jobb tizenöt között kell lennie a ma-
gyar küldöttségnek. Minél előrébb vé-
geznek, annál több kvótát kapnak, így
a szereplésen múlik, hogy egy, kettő
vagy három magyar súlyemelő lehet
ott Brazíliában. 

„Gyurkovics Ferenc a világbajnoksá-
gokon még indul, de az olimpiában már
nem gondolkodik. Reálisan nézve Nagy
Péter és Baranyai János előttem áll a
sorban, így nekem akkor lehet esélyem
az olimpiára, ha legalább három kvótát
szerzünk. Persze ha magam nem is tu-
dok kijutni, de sikerrel vesszük a világ-
bajnokságokat, és tudom, hogy a többi-
ek olimpiai szereplésében benne van az
én munkám is, már azt is nagy ered-
ménynek tartanám.”

Mindent megteszek,
hogy az élmezőnyhöz
tartozzak
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A Győri ETO FC bő egyhetes közös munka
után, szombaton 11 órakor már le is játssza el-
ső felkészülési mérkőzését Horváth Ferenc irá-
nyításával, ekkor a bősi OFC Russel Gabcikovo
érkezik az ETO Parkba. A találkozót a kemping-
pályán rendezik, a szurkolók számára ingyenes
a belépés. Az is eldőlt, hogy a csapat február 6-
tól 16-ig Törökországban készül, az edzőtábor
helyszíne ismét Belek lesz. Az ellenfelek kivá-
lasztása még nem ért véget, de a csapat több
edzőmérkőzést is játszik majd a török Riviérán. 

A játékoskeretben jelentős változások még
nem történtek, két távozó azonban már bizto-
san lesz. Tarmo Kink kölcsönszerződése lejárt,
az észt támadó így visszakerült az olasz másod-
osztályú Vareséhez. A válogatott játékos máso-
dik győri korszakában már nem alkotott mara-
dandót, így nem marasztalták a Rába partján.
Visszatért Paksra Lázok János, aki ősszel köl-

A Rába ETO futsalcsapata fölé-
nyes győzelmet aratott az év első
bajnoki mérkőzésén, a címvédők
a sereghajtó Nagykáta vendége-
ként győztek 11–2-re. A váloga-
tott kapust, Balázs Zoltánt nélkü-
löző zöld-fehérek már az első
percben vezetést szereztek, és
húszpercnyi játék után eldöntöt-
ték a mérkőzést. A szünetben 8–2-es
vendégelőnyt mutatott az ered-
ményjelző, és bár a második fél-
időben már sok helyzet kimaradt,
háromszor ismét bevették a ka-
put a győriek. Alvarito négyszer,
Harnisch, Carlitos és Juanra két-
szer-kétszer volt eredményes,
mellettük még Dróth is betalált. 

A Rába ETO csapatára hétfőn
sokkal nehezebb feladat vár, hi-
szen 18.15 órakor legnagyobb
hazai riválisukat, az MVFC Be-
rettyóújfalut fogadják a Magvassy -
ban. Hannich Péter sportigazgató

A Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete rendha-
gyó újdonsággal könnyíti meg a tagjaira háruló jegy-
vétellel járó kiadások terheit. A megyében egyedülálló
módon a horgászoknak lehetőségük nyílik féléves és
háromnegyed éves területi jegyek megváltására. 

A győri Holt-Marcal-tóra az éves területi horgászjegy
13.000 Ft, a tagdíj 15.550 Ft lesz 2014-ben. Féléves te-
rületi jegy váltható január elsejétől június 30-ig, illetve jú-
lius elsejétől december 31-ig, ára 7.000 Ft. Így azon
egyesületi tagoknak is lehetőségük nyílik egész évben
horgászni, akiknek nem áll módjukban januárban kivál-
tani az éves területi jegyet. A háromnegyed éves területi
jegy január elsejétől szeptember 30-ig, illetve április el-
sejétől december 31-ig váltható, ára: 10.000 Ft. Ez a le-
hetőség az idényhorgászoknak kedvez, akik nagyobb-

A Hat-Agro UNI Győr női kosárlabdacsapata az elő-
zetes várakozásoknak megfelelően magabiztos
győzelmet aratott a bajnokságban, majd nagy po-
fonba szaladt bele az Euroligában. A zöld-fehérek
szombaton Zalaegerszegen léptek pályára és rög-
tön magukhoz ragadták a kezdeményezést, előnyü-
ket pedig fokozatosan növelték. A győri lányok a
harmadik negyedben kosaraztak a legjobban, ek-
kor huszonkét dobott pont mellett mindössze négy
pontot engedélyeztek ellenfelüknek. Bencze Tamás
együttese végül 81–41-re győzött és továbbra is hi-
bátlanul menetel a bajnokságban. 

A csapat szerdán magyar idő szerint kora dél-
után az Euroliga címvédőjének otthonában, Jeka-
tyerinburgban játszott. A mérkőzés kimenetele egy
pillanatig nem volt kétséges, a győriek nem tudták
jelenősen megnehezíteni az orosz sztárcsapat dol-
gát, amely komoly verést mért a zöld-fehérekre. A
Jekatyerinburg végül 64 ponttal, 115–51-re győzött
a győriek ellen, akik közül Tinkle teljesítményét lehet
egyedül kiemelni, az amerikai légiós csapata pont-
jainak csaknem a felét egymaga szerezte. A Hat-Agro
UNI Győr vasárnap 18 órakor a Szekszárdot fogadja
a Magvassyban, majd szerdán 18.30 órakor a Vasas
otthonában játszik. 

Debütálás a bősiek ellen 
csönben futballozott az ETO-ban, de nem tu-
dott a csapat meghatározó tagjává válni. Újra
az első csapattal készül Marian Had, aki az őszi
mellőzés után megmutathatja magát az új ve-
zetőedzőnek, akárcsak a mezőkövesdi kölcsön -
adásból visszatért Kiss Máté és Linas Pilibaitis.
Rafael Burgos is megérkezett Salvadorból, a
csatár Győrött készült már a héten. Közben bő-
vült a szakmai stáb is, a katalán Jordi Illa Solé
lett a csapat erőnléti edzője. 

Megkezdte a felkészülést a Gyirmót is, a kék-
sárgák első edzőmérkőzésüket január 29-én
játsszák Sopronban, de előtte részt vesznek az
Alcufer-kupán január 25-én és 26-án. A csapat
februárban tíz napra Horvátországba utazik ed-
zőtáborba. Négy saját nevelésű játékos – Ma-
darász Márk, Széles Imre, Farkas Máté és Or-
szág Bence – az első csapattal készül, távozhat
ugyanakkor Fitos László és Csizmadia Csaba.

MTI-fotó: Krizsán Csaba

Érvényesült
a papírforma

Kiütéssel hangoltak a rangadóra
elmondta, a Nagykáta ellen mu-
tatott nagyszerű húsz percet ki
kell tolniuk negyvenre, és akkor
meglehet a győzelem a rang -
adón is. A két csapat ősszel már
találkozott egymással, akkor ide-
genben 5–4-re győztek a zöld-fe-
hérek. David Madrid együttesére

csütörtökön 20 órakor újabb baj-
noki vár, akkor a MAFC vendége-
ként pótolják be a 11. fordulóból
elhalasztott mérkőzésüket. Meg-
kezdi szereplését a zöld-fehérek
női csapata is, a Rába ETO vasár-
nap 16.30 órakor az Univerzum
otthonában lép pályára. 

Kedvezményes horgászengedélyek
részt vagy a ponty vagy a ragadozó halak horgászatának
szeretnek hódolni. A ponty kifogható darabszáma a te-
rületi jegyekkel arányosan változik. A Nádorvárosi Sport-
horgász Egyesület OTP SZÉP kártyát is elfogad a hor-
gászjegy fizetőeszközeként. Az egyesület a vízterületen
folyamatos telepítést alkalmaz, tilalmi idő nélkül. 2013-
ban két- és háromnyaras ponty, ragadozó halak, vala-
mint vegyes fehérhal-állomány került vízbe 140 mázsa
feletti összsúlyban. Az egyesületi tagok a kedvezményes
árú területi jegyeket a szervezet ügyfélfogadási idejében
válthatják ki Győr, Szérűskert u. 36. szám alatt,  január
elsejétől április 30-ig hétfőn és csütörtökön 16 órától 19
óráig, május elsejétől december 31-ig szerdánkét 17
órától 19 óráig. További információ az egyesület honlap-
ján található: www.nadorvaros-he.hu.



30 / + / 2014. január 17.

SPORT MOZAIK

Az ETO-SZESE férfi kézilabdacsapata szerdán lejátszotta
első edzőmérkőzését a téli szünetben, Rosta Miklós a Tata
ellen ült először vezetőedzőként a kispadon. Az NB I/B-s
gárdát Győrújbaráton fogadták a zöld-fehérek, ahol 35–28-ra
kikaptak. Hétvégén az egri Dobó-kupán vesz részt a csa-
pat, szombaton 11.30 órakor a Nagybánya ellen kezdenek
a győriek, majd 16.30 órakor a PLER együttesével találkoz-
nak. Vasárnap 14 órakor a házigazda Eger lesz az ellenfe-
lük, aznap pedig még egy helyosztó is vár Halászékra. Ros-
ta Miklós lapunknak elmondta, a felkészülésnek ennek a
szakaszában a legfontosabb az erőgyűjtés és az egyéni ké-
pességek fejlesztése, a taktikai elemek a jövő héttől kerül-
nek előtérbe. A vezetőedző arról is beszélt, hogy egy játé-
kossal bővítenék a csapat keretét.

„Keresünk egy játékost, ez nem titok, vannak jelöltek és
önjelöltek egyaránt. Megvan a kiszemeltünk, a klubvezetés
azon dolgozik, hogy valóra váljon az igazolás.” 

Az ETO-SZESE a folytatásban január 25-én, szombaton
14.30 órakor Maria Enzersdorfban csap össze az osztrák West
Wien együttesével, majd február 4-én, kedden 18.30 órakor
Pozsonyban a szlovák SKP Bratislava lesz az ellenfelük. 

Rendhagyó edzést tartott a Győri Au-
di ETO KC csapata a névadó főszpon-
zor Audi Hungariánál. A Bajnokok Li-
gája-győztes női kézilabdaklub Amb-
ros Martin vezetőedzővel együtt az
Audi Hungaria nyolc- és tízhengeres
motorjaival ismerkedett. A nem min-
dennapi tréningen a csapat munkaru-
hát öltve kamatoztathatta tehetségét.
A kiváló csapatjáték itt sem maradt el:
a vállalat által támogatott sportklub si-
kerrel vette az akadályokat a motor-
szerelésben is.

„Ma láttuk, hogy mennyire sok al-
katrészből áll össze egy motor. Ezt át-
fordíthatjuk a csapatunkra is, hiszen

AJÁNLJUK
JANUÁR 18., SZOMBAT
Ökölvívás
17.00: Patent Gladiator SE–BC
Sesvete (BoxingOne csapatbaj-
noki mérkőzés, Győr Plaza)

Női kézilabda
18.00: Győri Audi ETO KC–Bé-
késcsaba (NB I-es mérkőzés,
egyetemi csarnok)

JANUÁR 19., VASÁRNAP
Női kosárlabda
18.00: Hat-Agro UNI Győr–
Atomerőmű KSC (NB I-es mér-
kőzés, Magvassy-csarnok)

JANUÁR 20., HÉTFŐ
Futsal
18.15: Rába ETO–MVFC Berety-
tyóújfalu (NB I-es mérkőzés, Mag -
vassy-csarnok)

A Győri Audi ETO KC vezéráldozattal járó győ-
zelmet aratott a Siófok ellen szombaton a női
kézilabda-bajnokságban. A zöld-fehérek 16–12-es
félidőt követően 37–22-re nyertek, a sikert
azonban beárnyékolta Szepesi Ivett súlyos sé-
rülése. A szélsőt felugrás közben, a levegőben
lökték meg, a győri játékos pedig olyan szeren-
csétlenül ért talajt, hogy elszakadt a térdszalag-
ja. Szepesi Ivettet kedden meg is műtötték, fel-
épülése előreláthatólag hat hónapot vesz majd
igénybe. 

Az együttes szerdán győztes rangadóval bú-
csúzott a Magvassy Mihály Sportcsarnoktól,
mint ismeretes, a Győr Aréna építése miatt a
csapat szombattól az egyetemi csarnokban fo-
gadja az ellenfeleket. Ambros Martin együttese
legnagyobb hazai riválisával, a Ferencvárossal ta-
lálkozott, és 14–10-es félidőt követően 29–21-re
győzött. A Fradi egyetlen percig sem vezetett,

Fölényes győzelemmel búcsúztatták a csarnokot
a magabiztos hazai sikerhez kétség sem férhe-
tett ezen az estén. A győriek a két ponttal na-
gyot léptek az alapszakasz-győzelem felé. A
folytatásban szombaton 18 órakor a Békéscsa-
ba érkezik az egyetemi csarnokba, szerdán 18
órakor pedig az MTK vendégeként lép pályára
a címvédő.

További hír, hogy a Magyar Kézilabda Szövet-
ség Elnökségének szavazásán Görbicz Anita lett
az év játékosa. A Győri Audi ETO KC csapatkapi-
tánya mellett a zöld-fehérek norvég válogatott ka-
pusa, Katrine Lunde is díjat érdemelt ki, ő lett a
legjobb hazánkban játszó külföldi játékos. Az
utánpótlás-korosztályokban két győri kötődésű,
de jelenleg kölcsönjátékosként Veszprémben ké-
zilabdázó fiatal tehetséget díjaztak. A junioroknál
a kapus Szemerey Zsófi, míg az ifjúságiaknál az
irányítóként és átlövőként egyaránt bevethető
Tóth Gabriella végzett az élen.

Fuss az egészségedért! A Futóba-
rátok Egyesület szervezésében egész-
ségfejlesztő, ingyenes futó- és nordic
walking-foglalkozások indulnak kez-
dőknek, újrakezdőknek. Helyszín a
marcalvárosi Kiserdő  bio-futópályája.
Találkozó szombatonként 8.30-kor a
Krúdy Gyula-gimnázium előtt. A prog-
ramra várják az egészségi kockázattal
élőket, fogyni vágyókat, dohányzásról
leszokókat, mozgásra vágyókat korra
és nemre való tekintet nélkül. Érdeklő-
dés, regisztráció: folding@futobara-
tok.hu,  szabo.gabor@nordicklub.hu,
06-30/288-9005-ös telefonon és a
helyszínen.

Rendhagyó edzésen a BL-győztes
mi is rengeteg apróságból próbálunk
összerakni egy nagy, működő egé-
szet” – mondta Ambros Martin. „Ilyen
programok nagyon jót tesznek a csa-
pat lelkének és a csapategységnek is”
– tette hozzá Görbicz Anita. „Nagyon
jó együtt lenni az edzésen kívül is a
csapattal és kipróbálni magunkat a
motorépítésben, hiszen még sosem
láttunk ilyet” – fogalmazott Heidi Löke. 

Az Audi Hungaria 2006 óta a női
kézilabdacsapat névadó főszponzora.
A vállalat prémium partnerként a
pénzügyi támogatás mellett Audi mo-
delleket biztosít a klub menedzsment-
je és a játékosok rendelkezésére.

Edzőmeccsek futószalagon
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Hétvégén elkezdődik a BoxingOne Championship
a Patent Gladiátor SE számára is, a győriek először
lépnek pályára a közép-európai amatőr ökölvívó
csapatbajnokság 2013–14-es szezonjában. A Gla-
diátorok szombaton 17 órakor a horvát BC Sesvete
együttesét fogadják a Győr Plazában. 

Érdekesség, hogy hosszú idő után újra két cso-
portban rendezik meg a küzdelmeket, a győriek a
B jelű négyesben kaptak helyet a Galánta Kids, a
BC Sesvete és a Podgorica Falcons mellett. Az A
csoportban a Komáromi Sharks, a Spartak Suboti-
ca, a KSI Budapest és a Debrecen Thunders csap
össze egymással. 

A győztes mérkőzés kettő, míg a döntetlen egy
pontot ér. Továbbra is érvényben marad a Joker ext-
rapont, a csapatoknak lehetőségük van előzetesen
megnevezni egy súlycsoportot, melyben a győze-
lem nem két, hanem három pontot ér. Újdonság,
hogy minden első menetben befejezett találkozó
extrapontot jelent a győztesnek. 

„A zágrábi újonc együttes kerete gyakorlatilag
megegyezik a horvát válogatottal. Biztosan erős
csapattal jönnek Győrbe, de mi is megtesszük a
magunkét. A csapatunkban nagy változások nem
történtek, a mag együtt maradt, a Joker ezúttal a
magyar bajnok Nyéki Georgián lesz. Mindenkép-
pen győzelmet várok szombaton” – mondta lapunk-
nak előzetesen Nagy Zoltán vezetőedző. 

Tavaly decemberben első alka-
lommal adott otthont városunk a
felnőtt ökölvívó országos bajnok-
ságnak, amely az önkormányzat
támogatásával valósult meg. A
Magvassyban megrendezett küz-
delmek szép győri sikereket hoz-
tak, hiszen a Patent Gladiátor SE
versenyzői közül Nyéki Georgián
és Bouquet Bence első, Lányi Vi-
talij második, Zámbó Dániel har-
madik helyezést ért el.

A versenyzők és a szakembe-
rek munkáját Borkai Zsolt polgár-
mester köszönte meg, hiszen ál-
taluk újra jelentős sikereket ért el
a győri ökölvívósport. A polgár-
mester kifejtette, Győr komolyan
veszi a sportot, ezért támogatja
jelentősen a városi sportéletet,

Újra ringben
az ökölvívók

és ezért törekszik arra, hogy mi-
nél több országos és nemzetközi
jelentőségű eseményt rendezze-
nek Győrben. A Magyar Olimpiai
Bizottság elnökeként hozzátette,
az ökölvívás azon kiemelt sport-
ágak egyike, amelyek az állami
támogatás révén komoly nem-
zetközi eredményeket érhetnek
el a jövőben, és az utánpótlásbá-
zisuk is tovább erősödhet.

Ezt erősítette meg Bolla Szi-
lárd, a Gladiátor Akadémia elnö-
ke is. Mint mondta, az országos
sikerek után komoly nemzetközi
eredményeket céloznak meg, és
szeretnék a riói olimpián is kép-
viseltetni a várost. Nagy Zoltán
vezetőedző hozzátette, verseny-
zőik előtt szép jövő áll, akiknek a

sikerei jó példát jelenthetnek a
fia talok számára. A köszöntésen
a győri érmesek közül Nyéki Ge-
orgián, Lányi Vitalij és Zámbó
Dániel, valamint a serdülőbajnok
Bozsoki Levente is részt vett,
akik a város támogatását egy
„gladiátoros” bokszkesztyűvel
köszönték meg.

Borkai Zsolt polgármester a
bajnokság magas színvonalú le-
bonyolításáért, valamint a ver-
senyzők kiemelkedő szereplésé-
ért a Győri Városháza Ezüst Em-
lékérmet adott át a klub képvise-
lőinek, Simon Róbert Balázs al-
polgármester pedig az egyesü-
let elnökségének tiszteletbeli
tagjaként gratulált az elért ered-
ményekhez.

Elismerés a Gladiátoroknak




