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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

12. oldal Kicsi Lili című könyvét mutatta be a közelmúltban Karafi-
áth Orsolya újságíró, költőnő Győrben. A regény elbeszélője, a fő-
hősnő Lia 35 évesen tekint vissza életére: a történet két szálon fut, az
egyik a nála 20 évvel idősebb magyartanárnőjével folytatott bűnös
viszonyát idézi fel, a másikban pedig főnöknőjével való szenvedélyes
kapcsolata elevenedik meg.

4. oldal Jelentősen javult Győr
közbiztonsága, köszönhetően az
önkormányzat, a rendőrség és a
társszervek összefogásának. Biz-
tonságunkra ma már közel kilenc-
ven kamera figyel városszerte.

10–11. oldal Barabás Attila né-
hány szakmabeli társával fogal-
mazta meg: a pálinka legyen nem-
zeti ital. Lapunknak adott interjújá-
ban a Győri Likőrgyár vezetője arról
is beszélt, ezt hogy érték el.

28. oldal A Győri Audi ETO KC szombaton
megkezdi szereplését a női kézilabda Bajnokok
Ligája középdöntőjében. A tavalyi döntős célja
a legjobb négy közé jutás.

Idősek is elkezdhetik
Írásunk a 8. oldalon
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

ezernél is több utasa volt 2012-ben a Győr–Pér repü-
lőtérnek. Ezzel a társaság rekordot döntött, s null-
szaldó körüli gazdálkodással zárta az évet. Az utasok
nagy része az Audi miatt Ingolstadtba repült a létesít-
mény gépeivel.

30 400 osztrák éttermet lát el magyar áruval a Matusz-Vad
Zrt. leányvállalata, a Gastro-Genius GmbH. A válla-
lat 3 éve tevékenykedik Ausztriában, s nemrégiben
üzletet nyitott Bécsben a nagybani piacon, az F1
nevű húscsarnokban.

NAPRÓL NAPRA

Január 25.

Január 26.

Január 27.

Január 28.

Január 29.

Január 30.

Január 31.

Fizikanap. A mozgás volt a témája
a győri Krúdy Gyula-iskolában ren-
dezett nyolcadik fizikanapnak. Az ér-
dekes kísérleteket bemutató prog-
ram célja, hogy a fiatalok megsze-
ressék a természettudományokat.

Diplomások. A Széchenyi István
Egyetem téli záróvizsga-időszakát
lezáró diplomaátadó ünnepségen
köszöntötték az intézmény frissdip-
lomásait.

Füstmérgezés. 71 éves nő halt
meg füstmérgezésben Győrszent -
ivánon. A halált okozó füst a lakás
kandallójából áramlott ki. A hely-
színre érkező rendőrjárőr a lakás für-
dőszobájában a padlón fekve találta
meg az idős asszonyt.

Havazás. 5-10 centiméter körüli
friss hó hullott a városra. A GYŐR-
SZOL ennek megfelelően a kezelé-
sében lévő utakon és járdákon elvé-
gezte a síkosságmentesítést és a
hóeltakarítást.

Előadás. „Állandó értékek a vál-
tozó világban" címmel tartották
nyitó előadásukat a Százak Tanácsá-
nak meghívott előadói az Öveges
Kálmán Gyakorló Általános Iskolá-
ban.

Graboplast Zrt. Néhány százalék-
kal bővült a győri Graboplast Zrt.
forgalma  2012-ben az előző évihez
képest, amikor 16 milliárd forintot
ért el.

Torkoskodás. Győrben 11 étte-
rem csatlakozott a Magyar Turizmus
Zrt. Torkos csütörtök akciójához,
melynek keretében fél áron kóstol-
hatják meg a vendégek a résztvevő
éttermek menüit.

Segítség 
adakozással
A Győri „Előre” Halá-
szati Termelőszövetke-
zet az adventi vásárban
nagy bogrács halászle-
vet értékesített. Az ak -
ció bevétele a tíz édes-
anyát gyermekeivel, il-
letve tizenkettő szülő
nélkül érkező gyerme -
ket befogadni képes
Gyerme kek és Családok
Átmeneti Otthonát mű-
ködtető Szent Cirill és
Method Alapítványhoz
került. Az adományozó
cég ügyvezető elnöke,
Szilágyi Gábor elmond -
ta, jó érzés segíteni, ha-
sonló programokban
máskor is szívesen részt
vesznek.

Fogadóóra
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
következő fogadóórá-
ját február 4-én 16 óra-
kor tartja az Arany
János Általános Iskola
könyvtárában. 
Bárány István önkor-
mányzati képviselő is
fogadó órára várja a la-
kosokat február 4-én 17
órától a Tulipános Álta-
lános Iskola Tagiskolájá-
ban, február 5-én 17 órá-
tól a Kisbácsai Tagisko-
lában, valamint február
6-án 17 órától a bácsai
művelődési házban.

Költözés
A Győr+ szerkesztő-
sége február 4-én új
helyre költözik. Cí-
münk: 9023 Győr, Ko-
dály Zoltán utca 32/a.

Befejezte a nyomozást a
megyei rendőr-főkapi-
tányság a Bercsényi li-
getben 2012 áprilisá-

ban történt, két ember
halálával végződött lö-
völdözésben. Az ügyet
vádemelési javaslattal
átadták az ügyészség-
nek több ember ellen el-
követett emberölés
megalapozott gyanújá-
val. A megyei bűnügyi
osztályvezető, Károlyi
Zoltán alezredes el-
mondta, az esetet meg-
előző éjszaka a presszó
tulajdonosa, P. Lajos
együtt szórakozott a ké-
sőbbi áldozatok baráti
társaságával. Hajnalban
nézeteltérésbe kevere-
dett az egyik vendéggel,
így az utcára tessékelte

őket. Ezért akarta más-
nap felelősségre vonni
őt N. Márton és a presz-
szóhoz vele tartó Ú.

Gábor. A hangos szóvál-
tásba torkollott számon-
kérés után a két láto-
gató autóval távozni
akart. P. Lajos mérgé-
ben belerúgott a lökhá-
rítóba, mire a két férfi ki-
szállt, N. Márton fegy-
vertelenül közelített a
vendéglős felé, aki mell-
kason lőtte őt. A másik
férfi visszamenekült az
anyósülésre, majd átmá-
szott a kormány mögé,
hogy induljon. P. Lajos
az oldalablakon keresz-
tül őt is lelőtte. Tettéért
akár életfogytig tartó
szabadságvesztésre is
számíthat a vendéglős.

Kettős gyilkosság: 
a rendőrség
vádemelést javasol
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Ebben a fűtési szezonban nem
múlt el hét, hogy ne hallot-
tunk volna a szén-monoxid
okozta balesetekről. Az esetek
önmagukon túl már csak
azért is elszomorítóak, mert
kis odafigyeléssel ezek a tragé-
diák elkerülhetőek lennének:
elegendő lenne az eszközöket,
a kéményeket szakemberek-
kel rendszeresen átvizsgál-
tatni, vagy egyszerűen besze-
rezni egy pár ezer forintos ri-
asztóberendezést.
Ám úgy tűnik, hiába minden fi-
gyelmeztetés, tudósítás, a leg -
inkább veszélyeztetettek úgy
hiszik: velük ez nem történhet
meg. Pedig elméletileg a bűn-
cselekményekre, balesetekre,
tragédiákra szakosodott bul-
várhíradókban és lapokban
épp azért szerepelnek súlyukat
bőven meghaladó terjedelem-
ben a kriminális tudósítások,
mert ezt fogyasztják legszéle-
sebb körben a nézők-olvasók.
Következésképpen a felnőtt la-
kosság döntő többségének érte-
sülnie kellett volna már a rá le-
selkedő veszélyről.
Az pedig, hogy aki értesül róla,
tesz-e ellene, megint más kér-
dés. Megválaszolásának szán-
déka felvetheti az önmagun-
kért, hozzátartozóinkért, kör-
nyezetünkben élőkért vállalt
felelősségünket, de talán nem
is lenne hasznos ilyen elvont
fogalmak felé terelni a problé-
mát, elegendő csupán annyit
leszögezni: lehet tenni ellene,
az ilyen jellegű balesetek szin -
te száz százalékban megelőzhe-
tők, elkerülhetők. A szomorú
eseménysor enyhítő következ-
ményeként értékelhetőek az
egyre-másra érkező hírek arról,
hogy akadnak, akik tesznek az
újabb tragédiák elkerüléséért,
például úgy, hogy riasztóberen-
dezést vásárolnak mások szá-
mára vagy megszervezik a fű-
tőberendezések vizsgálatát.
Sokszor közömbösnek látszó
világunkban tisztelet minden
ilyen szervezetnek, intézmény-
nek, cégnek vagy egyénnek,
mert most szó szerint élet-
mentő lehet gondoskodásuk.
Ozsvárt Tamás

Gyilkos gáz

szerző: gaál józsef
illusztráció: o. jakócs péter 

Nehéz döntés előtt állnak a köz-
szféra nyugdíjas korú alkalma-
zottai, egy már életbe lépett
törvénymódosítás szerint ápri-
lis végéig választaniuk kell a
nyugdíjuk és a bérük, a vissza-
vonulás és a munka között. Még
szigorúbb az a határozat, amit a
kormány címzett a saját irányí-
tása alá tartozó intézmények-
nek, alapelvként kimondva az
öregségi nyugdíjkorhatárt el-
érők foglalkoztatási tilalmát. Az
intézkedések csak az egészség-
ügyben hat és fél ezer munka-
vállalót érintenek.

Az új szabályok az egészségügyben kel-
tették a legnagyobb riadalmat, hiszen
az ágazat az alacsony bérek, a szakem-
berek elvándorlása miatt jelenleg is
munkaerőhiánnyal küzd. Dr. Tamás
László János főigazgató főorvos szerint
a győri Petz-kórház a szakorvosok, szak-
dolgozók létszámát tekintve tűréshatá-
ron van, a tapasztalt, idős munkatársak-
ról a tavaly érkezett harmincnégy új
orvos ellenére sem mondhat le az intéz-
mény. Asszisztensekből, ápolókból egy-
szerűen csak kevés van, míg az orvosok
esetében a státusok száma is a kívána-
tos szint alá csökkent az átszervezések
során. A kórházi műszakiak, gazdasági
ügyintézők könnyen találnak maguknak
jobban fizető munkát másutt, őket
nyugdíjasként is nehezebb megtartani.
A Petz-kórház több mint száz tovább-
foglalkoztatott idős alkalmazottjának
mindegyike pótolhatatlan a saját terüle-
tén, mert nincs aki a helyükbe lépjen.  

Az érintett orvosok azt tartanák jó
megoldásnak, ha az egészségügyi in-
tézmények az egyetemekhez hasonló

automatikus mentességet kapnának a
hatvankét évnél idősebbek kényszerű
nyugdíjaztatása alól, s a továbbdolgo-
zóknak a bérük mellett a megszolgált
nyugdíjukat is ugyanúgy folyósítanák,
mint eddig. Erre kevés az esély, de dr.
Tamás László János úgy véli, az általá-
nos szabály alól van derűlátásra okot
adó kivétel, a kibontakozó kompromisz-
szum több mint elfogadható az érintet-
tek számára. Ahogy most kinéz, a közal-
kalmazott kérheti továbbfoglalkoztatá-
sát a munkáltatójától, aki a kérvényt a
megfelelő indokokkal alátámasztva a
kormány elé terjesztheti, mellékelve a
státus megmaradása iránti igényét is.
Kedvező döntés esetén az orvosok nem
nyugdíjat, hanem úgynevezett szenior
ösztöndíjat kapnak a nyugdíjalapból,
méghozzá annyit, hogy a pénzüknél
maradjanak. 

A főigazgató az orvosi kamarával el-
lentétben arra biztatja
idős alkalmazottait,
nyújtsák be kérvényü-
ket, hiszen nem veszít-
hetnek semmit. Ha a
munkát választják, de
nem jön be a számítá-
suk, bármikor felmond-
hatnak, visszaléphet-
nek a nyugdíjból élők
táborába. A Petz-kórház vezetői az első
körben közel negyven alkalmazottal, or-
vossal, diplomás munkatárssal, ápoló-
val, asszisztenssel, masszőrrel, gazda-
sági és műszaki szakemberrel ültek le
beszélgetni, tájékoztatva őket lehetősé-
geikről. A napokban megszülető egyéni
kérelmeket a kormány bírálja el, a to-
vábbfoglalkoztatás és a kétszeres jutta-
tás tilalma júliustól él. 

A közalkalmazottak munkáltatói a
korábbi években maguk dönthettek a
nyugdíjaskort elérők sorsáról, indoklás
nélkül elbocsáthatták vagy kérésükre

továbbfoglalkoztathatták őket. Az
egészségügyben ez utóbbi volt a gyako-
ribb – mondta dr. Tamás László János.
Az orvosi hivatást nem lehet abba-
hagyni, aki visszavonul, rendszerint lelki
problémákkal találja szembe magát,
nem beszélve arról, hogy egy sebész
vagy szülész más területeken nehezen
talál magának tapasztalatához, múltjá-
hoz illő elfoglaltságot. A főigazgató
abban bízik, hogy a Petz-kórház nyug-
díjas munkavállalóinak helyzete nem
változik, a betegellátásért felelős kor-
mánynak jó oka van arra, hogy a vissza-
foglalkoztatás lehetőségét megadja.

Győr szerencsés helyzetben van, s
nem csak azért, mert a kórház és
szakrendelői kevesebb gonddal, ma-
gasabb színvonalon dolgozhatnak,
mint más régiók intézményei. Dr. So-
mogyi Tivadar egészségügyért felelős
alpolgármester szerint a városban

praxist működtető háziorvosok, gye-
rekorvosok, fogászok közel harminc
százaléka lépte át a nyugdíjkorhatárt,
de valamennyien vállalkozók, nem vo-
natkozik rájuk a nyugdíjba vonulás
kényszere. Az alpolgármester azt is el-
mondta lapunknak, hogy érthetőek a
kormány törekvései. A közszférára
ráfér a karcsúsítás, s igazságos a két-
szeres javadalmazás eltörlése is.
Ugyanakkor vannak szakmák, például
az orvosoké, ahol indokolt lett volna
több időt szánni az átállásra, s jó előre
világossá tenni a részletszabályokat.

Az orvosi hivatást 
nem lehet abbahagyni

A szabály alól 
van derűlátásra 
okot adó kivétel
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szerző: gy. p.

A megelőzési tevékenység
eredményeként megyénkben
18 százalékkal csökkent a tűzol-
tói tevékenység száma tavaly –
mondta Sallai Péter ezredes,
megyei katasztrófavédelmi
igaz gató az elmúlt évi eredmé-
nyekről, a januári havazás
miatt kialakult helyzetek keze-
léséről, valamint a szervezeti
átalakulásról tartott sajtótájé-
koztatón.

Tűzoltói esemény december 31-ig
összesen 2.197 történt, szemben az
előző évi 2.684 esettel. S bár a tűz -
esetek száma 978-ra nőtt – ebből

Tüzek, balesetek és megelőzésük
58 utólagos tűzeset volt – a korábbi
808-hoz képest, a műszaki menté-
sek száma viszont a 2011-ben tör-
tént 1268-ról 815-re csökkent. A ha-
lottak száma megegyezik a két év vi-
szonylatában, de a sérültek száma
35-ről 30-ra csökkent. Káreseteknél
a sérültek száma 13-mal kevesebb,
71 volt.

Az év végével 35 tűz vizsgálata zá-
rult le. A tűzesetek vizsgálatát 22 eset-
ben bűncselekmény gyanúja miatt in-
dították, szakmai okokból 4, halál be-
következése miatt 7, míg a riasztási fo-
kozat miatt 4 esetben indult eljárás.
Gázüzemű gépjármű tűzeset vizsgá-
lata egy alkalommal indult. 

Új elemként említette az igazgató a
polgári védelmi szakterületen a ható-

sági, „supervisori” ellenőrzést, mely
során 5 különböző katasztrófakocká-
zati tényezőt vizsgáltak, annak kereté-
ben 385 ellenőrzést végeztek. A két-
ezer négyzetméter feletti alapterületű
kulturális létesítmények, valamint az
ötezer négyzetméter feletti sportcélú
építmények biztonsági célú ellenőr-
zése során 6 kockázati helyszínt vizs-
gáltak meg, 3 esetben adtak ki javító
kötelezést.

Az elmúlt év első felében befejező-
dött a megyei településeknek a tény-
leges veszélyeztetettségen alapuló
katasztrófavédelmi osztályba soro-
lása. Eszerint a 183 település közül
kettőt az I-es, 81-et a II-es és 100-at
a III-as katasztrófavédelmi osztályba
soroltak be.

A havazással kapcsolatos intézke-
désekről Sallai Péter tájékoztatójában
elmondta, az igazgatóság munkatár-
sai példaértékűen helyt álltak a nehéz
helyzetekben is, s kiválóan együttmű-
ködtek a társszervekkel, a karitatív
szervezetekkel és az önkéntes tűzoltó
egyesületekkel. A havazás következ-
ményei miatt 43 település nyújtott be
kárenyhítési igényt a vis maior alap-
hoz. Azok jogosultságának vizsgálata
rövidesen befejeződik.

Az igazgató bejelentette: megala-
kult a megyei területi tűzmegelőzési
bizottság. Annak eredményes munká-
jával csökkenthető a tűzesetek és ha-
lálesetek száma, ide értve az egyre
gyakrabban előforduló szén-monoxid-
mérgezéseket is. 

szerző: papp zsolt
fotó: illusztráció

Az elmúlt években jelentős mér-
tékben javult Győr közbizton-
sága, köszönhetően az önkor-
mányzat, a rendőrség és a társ-
szervek összefogásának. Biz-
tonságunkra ma már közel ki-
lencven kamera figyel város-
szerte.

Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 2006 óta kiemelten támogatja a
Győri Rendőrkapitányság munkáját,
amelynek eredményeként fokozato-
san javul a városban a közbiztonság.
Az önkormányzat finanszírozásában
közel 90 kamera pásztázza a közterü-
leteket, különös figyelemmel a beve-
zető utakra, miközben a nemrégiben
telepített rendszámfelismerő rendszer
további hatékonyságot biztosít. A mo-
soni-dunai közlekedés állandó ellen-
őrzése érdekében kishajót vett az ön-
kormányzat, ami a rendőrség munká-
ját segíti. A rendőrségnek számos
olyan bűncselek-
ményt sikerült felderí-
teni, amelyek eseté-
ben ezek a technikai
fejlesztések vezettek
el az elkövetőkhöz. 

Ilyen eset volt pél-
dául az a betörés,
amelyet a tettesek az
egyik nemzeti ünne-
pünkön hajtottak végre. A rablók autó-
val hajtottak az üzletközpontba, betör-

Győr egyre biztonságosabb város

ték a kirakat üvegét, majd több millió
forint értékben ékszereket pakoltak
táskájukba. A betörőket a Győri Rend-
őrkapitányság – együttműködve a du-
naszerdahelyi és a pozsonyi rendőrök-
kel –, felhasználva az önkormányzat

által kiépített kamerarendszer adatait,
sikeresen kézre kerítette. Ugyancsak

sikeresen elfogták annak a betörésre
specializálódott csoportnak mind a
hét tagját, amely Győrszentiván kert-
városi részében hónapokon keresztül
fosztogatta az üdülőházakat. A rend-
őrkapitányság nyomozói és a helyi
körzeti megbízottak a polgárőrökkel
együttműködve vetettek véget a betö-
réssorozatnak.

Az önkormányzat és a rendőrség
összefogásának hasznosságára talán a
legjobb példa a Kálóczy téren kialakult
áldatlan állapot felszámolása. A téren
négy-öt évvel ezelőtt vált roppant veszé-
lyessé az éjszakai élet. A közelben szó-
rakozó ittas, magukból kikelő fiatalok je-
lentős számban követtek el különböző
bűncselekményeket, rablásokat, garáz-

daságot, lopásokat, sőt, testi sértéseket
is. Az önkormányzat a rendőrséggel kö-
zösen akciótervet dolgozott ki, melynek
keretében megtörtént a térfigyelő ka-
merák telepítése, a közvilágítást fejlesz-
tették, az átláthatatlan park tereprende-
zése révén az egész tér átalakult. A rend-
őrség azóta a frekventált napok estéjén
és éjszakáján mozgóőri szolgálatot lát
el a szórakozóhelyek környezetében.
Mindezek hatására jelentősen vissza-
esett a jogsértő cselekmények száma a
Kálóczy téren és környékén. A rend
fenntartásában folyamatosan és tevé-
kenyen közreműködnek az önkormány-
zat által támogatott polgár őr szerveze-
tek járőrei is. 

Konszolidálódott a közlekedési bal-
esetek száma, a halálos kimenetelű
balesetek pedig jelentős mértékben
redukálódtak. Győrben az elmúlt tíz
évben valamennyi élet ellen irányuló
bűncselekményt felderítettek és az el-
követőket kézre kerítették. Borkai
Zsolt polgármester örömét fejezte ki,
hogy az összehangolt munkának kö-
szönhetően javulnak a város közbiz-
tonsági adatai, különösen ha más
nagyvárosokhoz viszonyítunk. A pol-
gármester azonban hangsúlyozta,
nem más városokkal akar Győr verse-
nyezni, hanem az a cél, hogy a győri
polgárok biztonságérzete legyen sta-
bil. Mindezek megvalósításához és
erősítéséhez továbbra is számít az ön-
kormányzat különösen a rendőrség,
valamint a rendvédelmi és igazság-
szolgáltatási szervek segítségére és
hatékony együttműködésére. 

Közel kilencven 
kamera pásztázza 

a várost
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KÖZBIZTONSÁG HIRDETÉS

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: gy. p.

Minden idők legjobb évét zárta
az Audi Hungaria Motor Kft. A
győri gyártósorokat 1 millió 915
ezer motor hagyta el 2012-ben.
Thomas Faustmann, a cég
ügyvezető igazgatója úgy fogal-
mazott, rendkívül dinamikus fej-
lődés jellemezte az elmúlt üzleti
évet, a rekord pedig a folyama-
tos termékfejlesztés és a minő-
ség érdekében végzett követke-
zetes munka eredménye. A
német autóipari konszern ké-
szülő új járműgyárában közben
már az utolsó simításokat vég-
zik és zajlik a Győrben készülő új
A3-as limuzin próbagyártása is. 

Kezdjük egy érdekes adattal: az Audi
Hungaria jármű-összeszerelő üzemé-
ben a különböző előregyártott elemek-
ből mintegy öt óra alatt raknak össze
egy gépkocsit, tavaly szám szerint 33
és fél ezret – derül ki a cég nemrég köz-
readott sajtóközleményéből. De nem
erre a számra a legbüszkébbek a négy-
karikás márka magyarországi vállalatá-

nál, a világ legnagyobb motorgyárának
számító győri üzemükben ugyanis
több mint 1,9 millió motort gyártottak
tavaly, azaz mintegy 30 ezerrel többet,
mint 2011-ben. Lőre Pétertől, a cég
kommunikációs igazgatójától megtud-
tuk, 2012-ben tizenegy új motorvari-
áns sorozatgyártása indult el náluk, a
termékpaletta többek között az innova-
tív 1,2 és 1,4 literes, négyhengeres
Otto-motorokkal bővült. A vállalat az új
motorprojektek megvalósítása érdeké-
ben bővítette a gyártási területet a mo-
torgyártásban, és az elmúlt évben át-
adták a Kísérleti Motorgyártó Központ
új épületét is. Emellett az Audi Hunga-
ria két jubileumot is ünnepelt: június-
ban a kétmilliomodik hathengeres dí-
zelmotor, decemberben az ötszázezre-
dik nyolchengeres motor hagyta el a
gyártócsarnokot. Győrben az Audi
mellett olyan autókhoz gyártanak erő-
forrásokat, mint a Seat, a Volkswagen,
a Lamborghini vagy éppen a Bentley.
Lőre Péter lapunknak beszélt arról is,
hogy a tervek szerint haladnak az új
járműgyár építési munkálatai, így az
idén megindul majd a teljes vertikumú
járműgyártás Győrben, és megkezdik
az új A3-as limuzin sorozatgyártását.

Az új feladatokhoz mérten folyamato-
san növelik az Audi Hungaria munka-
társainak létszámát is. A kommuniká-
ciós igazgató szerint ma már közel ki-
lencezren dolgoznak a cégnél, és idén
további több száz dolgozó felvételével
számolnak. Hozzátette, ha megvalósul
a gyár teljes kiépítettsége, akkor a ré-
gióban a saját állománnyal, a szolgálta-
tókkal és a beszállítókkal több mint 15
ezer családnak fog munkát adni. 

A feltöltésre váró munkahelyekre a
Széchenyi-egyetem végzősei is jó
eséllyel pályáznak. Ezt segíti az okta-
tási intézmény és az autóipari vállalat
között egy éve működő duális képzés
is, amelynek keretein belül január
végén hat gépészmérnök-hallgató
kezdte meg egyéves gyakorlatát az
Audi Hungariánál. Egyébként az első
ezen programban végzett hallgatók
BSc diplomájuk megszerzését köve-
tően, pár nappal ez-
előtt kezdték meg
szakmai karrierjüket a
cégnél.

Ehhez kapcsoló-
dóan Winkler Csaba,
a Széchenyi-egyetem
sajtótitkára arról tájé-
koztatott, hogy az
egyetem és az Audi
közötti együttműködésnek köszönhe-
tően két új kurzus is indul intézmé-
nyükben. Várnak minden érdeklődőt
a „Kernelemente der Gesamtfahrzeu-
gentwicklung“ és a „Nachhaltiges
Qualitätsmanagement“ megneve-
zésű válaszható kurzusokra” A kurzu-
sok MSc-s hallgatók számára kredi-
tes tárgyként, BSc-s hallgatók szá-
mára pedig kredit nélkül látogatha-
tóak. Az előadások német nyelven

hangzanak el. A tantárgyak zárása-
ként az Audi Hungaria meghívja a
programsorozat résztvevőit egy gyár-
látogatásra.A kurzus felvételéhez az
Audi Hungaria Motor Kft. honlapján
előzetes regisztráció szükséges. Re-
gisztrációra a Neptun zárásáig van le-
hetőség – tudatta a sajtótitkár.

Szintén az új járműgyár-fejlesztés-
sel függ össze az információ, hogy
február 4-től végleg lezárják a jelenleg
a szerszámgyár előtt észak-déli irány-
ban vezető és a Kardán úti körforga-
lomba csatlakozó Audi Hungaria utat
teljes hosszában. Erre azért van szük-
ség, mert összenyitják az eddigi és az
új gyárterületet, az említett út pedig a
cég belső úthálózatának részévé válik.
Ennek következtében változik a gyár-
terület határa, valamint a kapuk és a
porták helyei és számozása is. Feb-
ruár 4-től a gyárterületet megkerülni,

illetve a gyár új és áthelyezett portáit
megközelíteni kizárólag a már koráb-
ban átadott új elkerülő úton lehet. Az
életbe lépő új forgalmi rendet ennek
megfelelő útbaigazító és közlekedési
táblák jelzik. A változások érintik több
helyi járatú autóbusz közlekedését is,
a 12, 15, 15A, 20, 20Y és a 24-es
busszal közlekedőknek érdemes tájé-
kozódniuk az új menetrendről a Kisal-
föld Volán honlapján. 

Rekordév 
az Audinál

Idén megindul majd 
a teljes vertikumú 

járműgyártás
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KÖZÉLET  ÖNKÉNTESSÉG

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

„Az önkéntesség épülésével fejlő-
dik az egyének közötti együttmű-
ködés, kialakul a közösségek háló-
zata, nő a társadalmi tőke, javul-
nak a gazdasági mutatók és emel-
kedik a foglalkoztatottság. A kö-
zösségi hasznon túl azonban az
egyének is profitálnak az önkéntes
munka elvégzéséből” – mondta la-
punknak Tömböly Teodóra „A
közös jó érdekében” – Önkéntesség
szellemének elterjesztése a győri
fiatalok körében, ezzel hozzájá-
rulva egyéni karrierútjuk fejleszté-
séhez című projekt kapcsán.

A mai fiatalok körében nem terjedt el az
önkéntesség kultúrája, ezért kiemelten
fontos ennek erősítése a körükben – hang-
súlyozta Tömböly Teodóra. A projekt szak-
mai vezetője rámutatott arra, hogy az ön-
kéntes munka jelentős gazdasági erőfor-
rást jelent, számos egészségügyi és szo -
ciá lis szolgáltató önkéntesek bevonásával
tudja csökkenteni munkaerő-kapacitásá-
nak hiányát. Az önkéntes munka elvégzé-
séből azonban az egyének is profitálhat-
nak. A fiatalok számára előnyös, ha első
munkatapasztalataikat segítő környezet-
ben szerzik meg, valamint a munka során
fejlesztik képességeiket, s ezeket későbbi
munkahelyeiken is hasznosítani tudják.

A Győri Egyetemért Közhasznú Egye-
sület (GYEKE) „A közös jó érdekében” –
Önkéntesség szellemének elterjesztése a
győri fiatalok körében, ezzel hozzájárulva
egyéni karrierútjuk fejlesztéséhez című
projektbe – melyet a Magyar Állam és az
Európai Unió is támogat a TÁMOP-5.5.2
konstrukció keretében – legalább száz-
harminc, 18-30 év közötti győri és Győr
környéki önkéntest szeretne bevonni. A
GYEKE munkatársai a toborzáson ke-
resztül olyan rendezvényeket kívánnak

Az önkéntes munka az
egyén javát is szolgálja

megvalósítani, melyek hozzájárulnak az
önkéntesség fontosságának elterjeszté-
séhez a fiatal felnőttek körében.

Önkéntes pontot hoztak létre Öttevé-
nyen, illetve önkéntes irodát működtet-
nek a Széchenyi István Egyetemen
(Alumni, Karrier és Információs Központ),
hogy a kezdeményezés minél több em-
berhez eljusson.

A projekt keretében egy szakképzett
mentor felkészíti az önkénteseket, vala-
mint az önkéntest fogadó szervezetek
munkatársait a közös munkára. A fiatalok
rendezvények, képzések szervezésében,
idősek otthonában, valamint a kórház
gyermekosztályán segítségnyújtásban, il-
letve egyéb szociális feladatok végzésé-
ben működhetnek közre. A regionális
munkaügyi központtal közösen pedig fo-
lyamatosan biztosítanak munkaerő-piaci
és életvezetési tanácsadást a hátrányos
helyzetű embereknek. A GYEKE a projekt
keretein belül már 5 civil szervezettel ala-
kított ki szoros együttműködést.

A Győri Egyetemért Közhasznú Egye-
sület négy alkalommal rendezi meg az
Önkéntesség Napja programot. A ren-
dezvény keretén belül az érdeklődők
egészséggel kapcsolatos témákról sze-
rezhetnek információt, valamint karrier-
tanácsadóktól kérhetnek segítséget ön -
életrajz-írás és állásinterjúra való felkészü-
lés témakörben. Továbbá a rendezvény
résztvevői az önkéntességhez kapcso-
lódó előadásokat hallgathatnak meg szá-
mos szakembertől. A következő Önkén-
tesség napja február 19-én lesz a Szé-
chenyi István Egyetem Aulájában, ahová
minden a téma iránt érdeklődőt sok sze-
retettel várnak. Ez év augusztusában
pedig az Önkéntes Sátor programmal az
egyetemre felvételt nyert hallgatókat
akarják megszólítani, és egyben az ön-
kéntesség irányába terelni.

Az önkéntességgel és a projekttel kap-
csolatban a http://onkentes.gyeke.hu/
weboldalon lehet tovább tájékozódni.

kép és szöveg: gy. p.

A Fidesz–Magyar Polgári Szövet-
ség elnöke, elfogadva a Választó-
kerületi Tanács javaslatát, Simon
Róbert Balázst nevezte ki az 1.
számú győri választókerület el-

szerző: gy. p.

Múlt év novemberében indult út-
jára a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság „Okoskosár” el-
nevezésű, egyedülálló, interaktív
kezdeményezése, amellyel a
szervezet a legfiatalabb generá-
ció oktatását, játékos módon
való tanítását célozza meg. A ha-
tóság fogyasztóvédelmi szem-
pontból a 3 és 10 év közötti diá-
kokat tekinti elsődleges célcso-
portjának, hiszen ők a legfogé-
konyabbak az új ismeretekre, il-
letve ebben a korban meghatá-
rozóak lehetnek azok a pozitív
minták, amelyekkel a környeze-
tükben találkoznak. 

„Sok óvoda, illetve iskola fo-
gékony arra, hogy adott esetben
helybe vigyük az Okoskosár kez-
deményezést, és úgy ismertes-
sük meg őket minden olyan fon-
tos gondolattal, amit át szeret-
nénk adni a tudatos vásárlással
és környezettudatossággal kap-

Indulhat az ország-
gyűlési választásokon

nökének. Ez azt jelenti, hogy
2014 tavaszán egyéni jelöltként
ő indulhat a következő ország-
gyűlési választásokon.

A körzetbe Győrből a belvá-
ros, Újváros, Sziget, Pinnyéd,
Révfalu, Bácsa, Gyárváros, Jan-
csifalu, Likócs, Győrszentiván,
Nádorváros, továbbá Szabad-
hegy, Marcalváros és Adyváros
egy része, illetve négy szigetközi
település, Kisbajcs, Nagybajcs,
Vének és Szőgye tartozik.

Simon Róbert Balázs 2002 és
2006 között külsős szakértőként
tagja volt Győr településrende-
zési bizottságának, 2006 óta
pedig a város egyik alpolgármes-
tere, Szabadhegy és Kismegyer
önkormányzati képviselője. 

Arról már korábban döntött a
Fidesz–KDNP, hogy megyénk
kettes számú, szintén győri köz-
pontú körzetének indulója Kara
Ákos lesz.

Okoskosár: interaktív
kezdeményezés
játékosan

csolatban” – hangsúlyozta Csá-
kiné dr. Gyuris Krisztina, a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
főigazgató-helyettese. 

Az NFH nem mindennapi
módon, a www.nfhokoskosar.hu
internetes portálon keresztül
próbál hatni a fiatal nemzedékre
azzal a szándékkal, hogy a gyer-
mekek idővel tudatos fogyasz-
tókká válhassanak. A honlapon
található játékok és alkalmazá-
sok a környezettudatos élet-
módra nevelést is segítik, a szü-
lők pedig olyan információkhoz
juthatnak a fórumot olvasva,
amelyek birtokában még inkább
támogatni tudják gyermeküket a
következetes fogyasztás felé. 

Az országban és Európában
is egyedülálló programot egy be-
mutató keretében a Nádorvárosi
Közoktatási Főigazgatóság Gár-
donyi Géza Iskola 3. osztályos ta-
nulói Simon Gáborné igazgató-
helyettes vezetésével népszerű-
sítették.  
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PSZICHIÁTRIA KONFERENCIA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

„A határtalan elme korlátai” címmel rendezett
vándorgyűlést Győrben a Magyar Pszichiátriai
Társaság január 23–26. között. A programok-
ban gazdag eseményen körülbelül 1300 szak-
ember vett részt. A  rendezvényen olyan kiemelt
témák kaptak hangsúlyt,  mint a hazai és nem-
zetközi kutatási és szakmai együttműködések
kérdése, a szakemberhiány és utánpótlás, a
Lelki Egészség Országos Programja, a járóbe-
teg-finanszírozás, a szociális-rehabilitációs ellá-
tás változása. A 220 tudományos értekezés szí-
nes palettáján helyet kaptak a kultúrával, spiri-
tualitással és hittel foglalkozó előadások is. A
társaság legjelentősebb tudományos és társa-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Szuicidprevenciós programokról, azaz az öngyilkos-
ság megelőzéséről beszélt többek között dr. Rihmer
Zoltán professzor, a Semmelweis Egyetem Klinikai és
Kutatási Mentálhigiénés Osztályának tudományos
igazgatója. Elmondta, az öngyilkosság rendkívül
komplex jelenség, számos biológiai, pszihoszociális
és kulturális komponense megfigyelhető. Az öngyil-
kosságot elkövetők körülbelül 90 százaléka pszichiát-
riai betegségben szenved, de az is igaz, hogy a pszi-
chiátriai betegek 90 százaléka nem lesz öngyilkos –
mutatott rá a tényekre. Elmondta, a depressziós ön-
gyilkosok rendkívül alulkezeltek, 10-20 százalékuk kap
csak terápiát. Pedig érzelmi betegség lévén a megfe-

lelő azonnali és hosszú távú terápia lényegesen, körül-
belül 80 százalékkal csökkenti az öngyilkossági kísér-
letek és a befejezett öngyilkosságok arányát. Tehát ha
jól kezeljük a depressziót, akkor öngyilkosság-preven-
ciót végzünk – hangsúlyozta.

Mivel az öngyilkosság komplex jelenség, ezért a
megelőzése is összetett. Kiemelte, az öngyilkosság
elkövetése előtt az orvosi kontaktus nagyon gyakori,
a betegek több mint kétharmada felkeresi a házior-
vosát élete utolsó négy hónapjában. Többségük
persze nem beszél konkrétan öngyilkossági gondo-
latairól. Ezért is rendkívül fontos az orvosok képzése
depresszió felismerésére és kezelésére, ez bizonyí-
tottan hatékony a tragédiák visszaszorítására. Ter-
mészetesen a megelőzés össztársadalmi feladat,
nem csak az egészségügynek van ebben szerepe.
Nagyon fontos a „kapuőrök”, azaz a civil szerveze-
tek tevékenysége is, ugyanis mint fogalmazott, a jól
képzett egészségügyi személyzet csak azokon tud
segíteni, akik felkeresik az ellátást.

Tájékoztatása szerint a nők hamarabb reagálnak
a beavatkozó programokra. Elmondása szerint a
„férfidepresszió” más. Ők a depressziót nagyon
gyakran maszkírozzák többek között ingerlékeny-
séggel, dühkitörésekkel, agresszív magatartással,
alkoholizmussal.

Konklúziója szerint az öngyilkosságok visszaszorítá-
sának érdekében többszintű beavatkozásra van szük-
ség. „Mi, a szakmában dolgozók a saját frontunkon tu-
dunk helytállni, senki sem fogja megfelelően diagnosz-
tizálni és kezelni helyettünk a pszichiátriai betegeket. A
munkanélküliséget, a szociális problémákat viszont má-
soknak kell megoldaniuk” – fogalmazott.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A rendszeres számítógép-használóknak akár a
30 százaléka komputerfüggő lehet Magyarorszá-
gon – hangzott el a Magyar Pszichiátriai Társa-
ság győri vándorgyűlésén. A számítógép-függő-
ség változó trendjeiről Rappant György, a székes-
fehérvári kórház pszichiátriai centrumának ad-
junktusa tartott előadást.

Melyek is a függőség tünetei? Az előadásból
kiderült, hogy a tevékenység kényszeres, rituális
jellege, az időérzék elvesztése, a szorongás, a
düh, a sóvárgás, az indulat, a fontos tevékenysé-
gek elhanyagolása mind-mind figyelmeztető jele
lehet ennek az állapotnak.

Nem könnyű meghúzni a határt a számítógé-
pek rendszeres használata és a függőség kiala-
kulása között. Utóbbiról akkor beszél a tudo-
mány, ha használója érzelmet érez a számítógé-
pezés iránt, képtelen lemondani róla.

Az addiktológus szerint a függőség kialakulá-
sában szerepet játszik a genetika, a szociális kap-
csolatok hiánya, a virtuális személyiség csábí-
tása, de bizonyos pszichiátriai kórképek: dep-
resszió, szorongás, fóbia.

A függőséggel azért kell foglalkozni – hang-
súlyozta az előadó –, mert sok veszélyt hordoz

A számítógép fogságában

magában. A kisgyerekek a chat révén olyan em-
berekkel kerülhetnek kapcsolatba, akik kifejezet-
ten veszélyesek lehetnek a számukra. Komoly ve-
szély, hogy a közösségi oldalakon az ember
egész élettörténete és kapcsolatrendszere visz-
szakövethető.

A szakember a nevelés fontosságát hangsú-
lyozta, korlátozni kell akár önmagunk számára is
a napi géphasználatot. A súlyos függőség ese-
tén csoportterápiára vagy akár gyógyszeres ke-
zelésre is szükség lehet.

sági rendezvényére érkezőket dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester köszöntötte. Kifejtette, meg-
tiszteltetés, hogy harmadik alkalommal tartják
Győrben a vándorgyűlést, ez is jelzi a szakma
győri képviselőinek megbecsültségét, illetve
hogy a résztvevők jól érzik magukat városunk-
ban, mely mindig barátsággal fogadja vendé-
geit, s örül a tudományos eseményeknek.

Dr. Tamás László János, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház főigazgatója elmondta, a pszichi-
átria a győri intézmény legnagyobb osztálya, ahol
csaknem 300 ágyon látnak el betegeket.

Dr. Éger István, Magyar Orvosi Kamara elnöke
a megnyitón többek között arról beszélt, hogy a
pszichiátriai szakmát is erősen érinti a kényszer-
nyugdíjazás problémája, hiszen az orvosi korfa
elöregedést mutat ezen a területen is.

Győrben rendezték a
Pszichiátriai Vándorgyűlést

Öngyilkosság:
össztársadalmi
probléma
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IDŐSÜGY  SZÜLETÉSNAPOK

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Akár ez is lehetne a mottója az
Egyesített Egészségügyi és Szo -
ciá lis Intézmény 2013-as program-
jainak, hiszen a győri idősek az
idén táncolni, spinningelni, sőt,
sárkányhajózni kezdenek.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény tavalyi programjai a generá-
ciók közti párbeszédre épültek, míg az
idén az egészséges élet, a mozgás kerül
előtérbe. Az intézmény évnyitóján az idő-
sek már ízelítőt kaptak abból a színes
programsorozatból, amelyet ez az év tar-
togat számukra. A Graboplast Győri Ví-
zisport Egyesület képviseletében Kadler
Gusztáv és Weisz Róbert avatta be a
szépkorúakat a sárkányhajózás rejtelmei -
be, míg Ihász Ferenc, az Apáczai Csere
János Kar Sporttudományi Intézetének
igazgatója a spinning jótékony hatásait
mutatta be. Az El Paso két táncosa, Bo-
nifert Eszter és Ekker Balázs a hamaro-
san induló társastáncoktatás tudnivalóit
osztotta meg az érdeklődőkkel.

Szabó Erik, az önkormányzat szociális,
egészségügyi és lakásügyi bizott sá gá -
nak elnöke a szakmai nap nyitásaként el-
mondta, Győr híres arról a szakmai munká-
ról, ami a város idősügyére jellemző. Szak-
embereinket dicséri, hogy az ország szá-
mos pontjáról fordulnak hozzánk tanácsért
jó gyakorlataink átültetésének érdekében.
Panker Mihály, az intézmény igazgatója
hozzáfűzte, kollégái még őt is meglepték
azzal a merész program-összeállítással,
amellyel az idei évre előrukkoltak. 

Márciusban társastáncoktatás indul
harminc klubtag számára, áprilisban
pedig spinningórák kezdődnek az idősek

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Magyarország legidősebb
férfija, a 109 éves győri Gal-
lai Rezső bácsi nemrég még
könyvet írt, a 104 éves Sza-
kasits Antalné – ha teheti –
ökölvívást néz.

Gallai Rezső 1904. január 29-én
született, kalandos élete során
volt lovászfiú, zsoké, suszterinas,
cipész, harcolt a világháborúban,
gondolatait újságokban publi-
kálta. Hosszú időn át a győri víz-
ügyesek közé tartozott, munká-
jukat a nyugdíjba vonulása után
is segítette. Rezső bácsi 2010
óta Magyarország legidősebb
férfi állampolgára, 102 évesen
Harcsás Judit Embermesék
című kötetének társszerzőjeként
a legidősebb aktív írók közé is
bekerült.

109. születésnapja alkalmá-
ból a város nevében dr. Somogyi
Tivadar és Simon Róbert Balázs
alpolgármesterek köszöntötték
fel és adták át a város ajándékát.
Panker Mihály igazgató az Egye-
sített Egészségügyi és Szociális
Intézmény nevében – születés-
napi kívánságának megfelelően
– egy műsorújság-előfizetéssel
lepte meg az ünnepeltet. Mint
mondta, az előfizetés egy évre

szól, így a 110. születésnapon
nem lesz meglepetés, Rezső
bácsi újabb egyéves előfizetést
fog kapni. 

Lapunk kérdésére Gallai
Rezső elmondta, a hallása nem
a régi, és a rágás is nehezebb
már, de amúgy jó egészségnek
örvend. Hozzátette, sokan kérde-
zik tőle, mi a hosszú élet titka,

Győrben az idősek 
is elkezdhetik!

klubjaiba járók részvételével. Talán a leg-
meglepőbb kezdeményezés, hogy az idő-
seknek lehetőségük lesz kipróbálni a sár-
kányhajózást, esetleg még egy szenior
csapat is összeállhat. Az egész évet át-
íveli majd az a túrasorozat, amely a ki-
sebb városi sétáktól a hosszabb, termé-
szetjáró kirándulásokig nyújt mozgásle-
hetőséget az időseknek. A már hagyo-
mányos nyári országos találkozó nem
csak a szépkorúaknak, de a fogyatékkal
élőknek is színes programokat kínál. Az
év jeles eseményeihez is kapcsolódnak
majd rendezvények, ilyen lesz például a
farsang, a húsvéti tojásvadászat, a szü-
reti mulatság vagy éppen az adventi kon-
cert. Októberben az „Egy hét a győri idő-
sekért” program keretében ismét bete-
kintést nyerhetnek az érdeklődők a város
12 idősek klubjának életébe. Panker Mi-
hály hangsúlyozta, a rendezvények min-
den idős ember számára nyitottak, füg-
getlenül attól, hogy épp melyik klub ad
otthont az adott programnak.

Az Otthon utcai klubban rendezett év-
nyitón a különböző programelemek fele-
lősei rengeteg kérdést kaptak az idősek-
től, a legnépszerűbb téma a sárkányha-
józás volt. Lapunk kérdésére Csécs Ká-
rolyné, az egyik legérdeklődőbb nyugdí-
jas elmondta, mindenképp benne sze-
retne lenni a csapatban, alig várja, hogy
kipróbálja ezt az érdekes és látványos
sportot. „Nagyon közel áll hozzám a
sport, fiatalon magam is kézilabdáztam,
manapság pedig szurkolóként követem
a győri csapat játékát.” 

Hogy az idősek számára nem ijesztő-e
a sárkányhajóban evezés gondolata, a 83
éves néni csak ennyit mondott: „Azt gon-
doltam, a sárkányhajó lapátja nagyon
nehéz, de az előbb megemeltem, nem
lesz gond, menni fog.”

Születésnapok
száz felett

ám erre nincs recept. „Talán csak
annyi, éljünk minden szempont-
ból normális, mértékletes életet,
és soha ne veszítsük el a hitün-
ket!” 

A legidősebb férfi mellett a
közelmúltban ünnepelte szüle-
tésnapját a város egyik legidő-
sebb női lakosa is, aki a napok-
ban volt 104 éves. Szakasits An-
talné a Győri Ügyészségen dol-
gozott irodavezetőként, onnan
is ment nyugdíjba. Ma a Szent
Anna Otthonban él, de a fővá-
rosban élő fia és unokái gyakran
meglátogatják. Szobájának

falán egy köszönő oklevél az ön-
zetlenségről, a mások iránti fele-
lősségvállalásról tanúskodik.
Mint mondja, ha valamilyen jó
cél érdekében szerveztek gyűj-
tést, lehetőségeihez mérten szí-
vesen adományozott, hogy má-
sokon segítsen. Gyengéje, hogy
nagyon szeret aludni, másik
kedves időtöltése pedig a
boksz. Persze csak a televízión
keresztül.

– Már nem nagyon tudok ki-
mozdulni, ezért sokat nézem a
tévét – kezdte Manci néni. – Ál-
talában a sportcsatornákat kere-
sem meg, mert a mai napig na-
gyon érdekelnek a sportközvetí-
tések. Nemcsak az ökölvívás köt
le, szinte az összes sportot sze-
retem. Legutóbb például a kézi-
labda-világbajnokságot követ-
tem figyelemmel. Ha jó az idő, ki-
ülök az erkélyre, mert nagyon
szép kilátás nyílik a szemközti kis
erdőre. Látom az iskolát és a ját-
szóteret is, csendben nézem,
ahogy jönnek-mennek, nyüzsög-
nek a fiatalok – avatott be ben-
nünket az ünnepelt egy 104 éves
hölgy mindennapjaiba.
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ÉVFORDULÓK HIRDETÉS

A Móra Ferenc Középiskolában
induló SZAKKÖZÉPISKOLAI
osztályok a 2013/2014. tanévben

1. Média-kommunikációs
osztály
Mozgókép- és médiaismeret,
képszerkesztés, kép- és hang-
kezelés. Szakmai gyakorlat
a helyi médiumoknál

2. Sport-szakközépiskolai
osztály
Sportszakmai elmélet,
élsport, egészséges életmód.
Felkészítés a sportra, mint
szakmára

Érettségi, felsőfokú
tanulmányok előkészítése  

Adyvárosi Főigazgatóság
MÓRA FERENC KÖZÉPISKOLA

9023 Győr, Kodály Z. u. 20–24.
Tel.:  96/427-244, 96/427-905 

E-mail: moraiskola@t-online.hu
www.moraferenciskola.hu

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A közelmúltban több győri
nyugdíjasegyesület is kerek
évfordulóját ünnepelte. Ebből
az alkalomból Borkai Zsolt pol-
gármester a város kitüntetésé-
vel ismerte el sokoldalú tevé-
kenységüket.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pan-
non Nyugdíjas Szövetség és az Arra-
bona Városi Nyugdíjas Egyesület
közös ünnepséget rendezett, előbbi
fennállásának huszadik, míg utóbbi
tizedik évfordulója alkalmából.

Borkai Zsolt polgármester, az
Idősügyi Tanács elnöke az évfordu-
lók kapcsán úgy fogalmazott, az idő-
seket tömörítő városi és megyei szer-
vezetek kitűnő keretet adnak ahhoz,
hogy nyugdíjasaink társadalmi életet
élhessenek, tartalmasan, közösség-
ben tölthessék idejüket. Az önkor-
mányzat kiemelt figyelmet fordít az
idősekre, támogatja programjaikat,
megteremti az aktív és önálló idős-
kor feltételeit. Mindezt nem csak kö-
telességtudatból, de örömmel is
teszi, mert Győr számít az idősek ta-
pasztalatára. A polgármester hozzá-
tette, a fiatalok feladata, hogy felelős-

séget vállaljanak irántuk, és ezzel vi-
szonozzák mindazt, amit ők tettek ér-
tünk életük során. Dr. Szakács Imre,
a megyei önkormányzat elnöke azt
az összefogást méltatta, amely a
nyugdíjasmozgalomra jellemző. Hoz-
zátette, törekvéseik támogatása köz-
ügy, amelyhez a megye is folyamato-
san hozzájárult.

A Pannon Nyugdíjas Szövetség
1992-ben alakult meg 25 nyugdíjas-
klub összefogásával, az alapító Jan-
kovits György 12 évig volt a szövet-
ség elnöke. Jelenleg 130 nyugdíjas-
klub tartozik tagjaik sorába. A kerek

Évtizedek óta 
a győri nyugdíjasokért

évfordulón Borkai Zsolt az önkor-
mányzat Szigethy Attila ezüst emlék -
érmét adta át Pozsgai Balázsnak, a
szervezet elnökének a Pannon Nyug-
díjas Szövetség 20 év értéket te-
remtő, nyugdíjaséletet gazdagító te-
vékenységének elismeréseként. Ezt
a kitüntetést vehette át Jankovits
György is a nyugdíjasmozgalmat
megalapozó több évtizedes munkája
elismeréséül. Jankovits György visz-
szatekintett az elmúlt húsz eszten-
dőre, és mint mondta, Győr példaér-
tékű abból a szempontból, ahogyan
felkarolta az idősügyet.

Az Arrabona Városi Nyugdíjas
Egyesület 2003-ban alakult, jelenleg
39 nyugdíjasklubbal működik. A pol-
gármester az egyesületnek ugyancsak
Szigethy Attila emlékérmet adott át 10
év példaértékű, az önkormányzattal
együttműködő, közösségszervező
munkájuk elismeréseként, amelyet
Bári Olga elnök asszony vett át. „Egye-
sületünk felelősséget vállalt a nyugdí-
jas korosztály közösségi életének szer-
vezéséért, érdekeik képviseletéért.
Győr olyan kitűnő programoknak ad
otthont, mint az Országos Dalostalál-
kozó, a Nagyinet tanfolyam, vagy

éppen a nyugdíjasegyetem. Tekintve
azt a sokszínű társadalmi életet, amit
városunkban élhetnek az idősek, el-
mondható, hogy Győrött jó nyugdíjas-
nak lenni” – zárta gondolatait Bári
Olga. A két szervezet elnöke a rendez-
vényen kitüntetéseket és elismerése-
ket adott át azoknak a megyebeli sze-
mélyeknek, akik tevékenységükkel tá-
mogatták az idősügyet.

Ugyancsak a napokban ünne-
pelte a Régi Barátok Köre Nyugdíjas
Klub megalakulásának huszadik év-
fordulóját. Borkai Zsolt polgármester
és Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester a klubot két évtizedes tevé-
kenységük elismeréseként jutal-
mazta az ezüst emlékéremmel. Dr.
Sík Sándor, a terület önkormányzati
képviselője úgy fogalmazott, ez a
klub Győrszentiván társadalmi éle -
tének egyik motorja, ezért a részön-
kormányzat anyagi elismerésben ré-
szesítette a szervezetet. Lőke Je-
nőné klubvezető köszöntője után az
egyik alapító tag, Miletics Ferencné
emlékezett vissza az elmúlt húsz
évre. Mint mondta, a jelenleg 45
fővel működő, csak nőkből álló klub
baráti társaságból alakult. Ha kellett,
a zugszemétlerakókat derítették fel,
a hősi halottak névsorát írták össze,
vállalták az emlékmű környezetének
rendben tartását, vagy épp a kin-
csesházat gondozták. Borkai Zsolt ki-
emelte, a szentiváni klub egy nagy-
szerű példa arra, hogy az idősek mi-
lyen nagy mértékben tudják segíteni,
előrevinni a közösség, a társadalom
életét. A polgármester a napokban
több nyugdíjasszervezet meghívásá-
nak is eleget tesz, ahol többek között
az idősek Győr életében betöltött
szerepéről is szó esik.
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Barabás Attilának, a Győri Likőrgyár Zrt.
vezérigazgatójának irodája igazi munka-
szoba. Az asztalon, a polcokon a megkerül-
hetetlen adminisztrációs feladatok papír-
halmain kívül üvegek, italok garmadája, a
falakon oklevelek, elismerések sokasága. A
cég első embere egy táblázatból pillant fel
belépésünkkor, a tárgyalóasztalon lepárló
készülék üzen: a helyiség lakóját nem csu-
pán a végtermék érdekli.

Valóban – válaszolja mosolyogva a beszélgetést in-
dító felvetésre Barabás Attila –, nincs olyan munka-
folyamat a gyárban, amit ne ismernék. De ez termé-
szetes, hiszen az egyetem elvégzése után azonnal
itt álltam munkába. Engem elsősorban az erjesztés-
technológia érdekelt, egyenes volt az út az akkori
Győri Szeszipari Vállalathoz.

Milyen beosztásokban dolgozott?
Technológusként kezdtem, majd fejlesztőmér-

nökként, később a szeszes ital üzletág kereske-
delmi vezetőjeként, majd az egész üzletág irányító-
jaként dolgoztam.

Ezt a folyamatot időben hová tehetjük?
Gyakorlatilag a rendszerváltás első éveiben let-

tem vezető a vállalatnál. Ez abból a szempontból
lényeges, hogy ekkor jelentek meg Magyarorszá-
gon a multinacionális kereskedelmi láncok, ame-
lyek merőben új helyzetet teremtettek a piacon.
Úgy fogalmaznék, tanácstalanul figyelő embe -
reket láttam magam körül, akik sem tudati, sem
tárgyalástechnikai szempontból, a mögöttük álló
szervezetek pedig strukturálisan sem voltak felké-
szülve az előttük álló kihívásokra, a felerősödő im-
portnyomás, a külföldi áruk beözönlésének keze-
lésére.

Ennek ellenére a „győri szesznek” sike-
rült talpon maradnia…

Ez több tényezőnek köszönhető: egyrészt sike-
rült jó termékfejlesztési stratégiát kialakítani, az
ipar ágon belül a leginnovatívabb cégnek bizonyul-
tunk; másrészt a beosztottaktól a vezetőkig min-
denki elkötelezett volt a gyár érdekei mellett, senki-
nek eszébe nem jutott, hogy a saját érdekeit he-
lyezze előtérbe. A ’90-es évek közepén megtörtént
a privatizáció, ami egyrészt a szesz- és a likőrgyár-
tás szétválását hozta, másrészt további fejlődésre
ösztönözte a szervezetet.

Ezt a folyamatot már első számú vezető-
ként irányította?

„Magyarországon vis
a pálinka az őt megil

Pálinka az, amit magyar
gyümölcsből készítettek,
Magyarországon 
cefréztek, itt párolták le,
érlelték és palackozták

Szülővárosából, Kőszegről, a Juri-
sics-gimnázium padsoraiból indul va
a mosonmagyaróvári agrártudomá-
nyi egyetemen szerzett ma gas szintű
szakmai felkészültséggel érkezett
1988. szeptember 1-jén első és máig
utolsó munkahelyére, az akkori szesz-
gyárba, mai nevén a Győri Likőrgyár
Zrt.-be Barabás Attila. A diákként a
mikrobiológia, diplomás emberként
az erjesztéstechnológia iránt érdek-
lődő mérnök a vállalati ranglétra min-
den fokát megjárva vált a cég vezető-
jévé, felvértezve magát újabb okleve-
lekkel igazolt közgazdasági és marke-
tingismeretekkel, 2002. május elseje
óta vezérigazgató. A nemzeti ital, a
pálinka iránti elkötelezettsége is-
mertté tette személyét a gyárkapun,
szakmai közvéleményen túl is: aki
volt már nézője-hallgatója egy-egy
bemutató eseményen, kóstolón, azt
bizonyára lenyűgözte személetes elő-
adásmódja, lelkesedése, szaktudása,
a téma történelmi vonatkozásainak
mély ismerete. Nem meglepő, hogy
oroszlánrésze volt az ezredfordulót
követően a magyar pálinka presztí-
zsének helyreállításában.
A szakmai és társadalmi közélet zaja
elől szívesen bújik el a természetben,
szabadidejében kertészkedik, kirán-
dul, fotózik, sőt: a vadvizeket előny-
ben részesítő horgászszenvedélyé-
nek áldozatul esett már több terme-
tes hal is. De nincsenek biztonság-
ban az erdő vadjai sem, igaz, Bara-
bás Attila a vadászat egyik legsport-
szerűbb formáját űzi: magányosan,
hajtók, társak nélkül, íjjal mérkőzik
meg a zsákmánnyal.
A 48 éves vezérigazgatót családja
várja vissza a munkából vagy a ter-
mészetből: felesége óvodapedagó-
gus, Lívia lánya állatorvosnak tanul,
Kristóf fia a Jedlik-iskola tanulójaként
elsősorban az informatika iránt ér-
deklődik.
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törvény, melynek kidolgozásában személyesen vet-
tem részt, és megalakult a Pálinka Nemzeti Tanács.
Tagjait – köztük jómagamat – a miniszter nevezi ki,
szakmai felügyeletet, érdekképviseletet lát el. 

Milyen véleményt fogalmazott meg a ta-
nács az otthon főzés engedélyezéséről?

Ellenezte. A jövedéki adó nélküli főzés az addigi 
rendezett piacot megzavarta, olyan folyamatokat indí-
tott el, amelyek nem tesznek jót az egyre erősödő
presztízsű pálinkának. A probléma nem az otthon
főzés, hanem az, hogy a törvény nem azonos mércé-
vel mér. A bérfőző nem fizet jövedéki adót, a gyár igen.
Ez látszik a piacon a pálinkafogyasztás alakulásán is:
2011-ben stagnált, 2012-ben visszaesett. Kialakult a
„petker”, a PET-palackban ismerősnek, rokonnak el-
adott pálinka piaca – ez mellesleg csak a „párlat” el-
nevezésre jogosult –, több tízmilliárd forinttal keve-
sebb az az adó, amit eddig az fizetett, aki pálinkát fo-
gyasztott, most pedig a pótlását mindenki fizeti. 

Ma hol tart a likőrgyár és hol tart a pá-
linka mint nemzeti ital?

A Győri Likőrgyár Zrt. a legfejlettebb gyártás-
technológiával rendelkező üzem, saját márkás ter-
mékeink a piac meghatározó szereplői, szerveze-
tünk gyorsan alkalmazkodik a piaci igényekhez, kor-
szerű minőségbiztosítási és környezetirányítási
rendszert alkalmazunk, 100-120 dolgozót foglal-
koztatunk, termékeink skálája az olcsótól a csúcs-
kategóriáig terjed.

Ez utóbbiba tartozik a Pannonhalmi Pá-
linka?

A Pannonhalmi Pálinka a cég zászlóshajója, önálló
brandként kezeljük, menedzseljük. Sikerét a piaci ter-
jeszkedés jelzi, és az is, hogy már olyan vevők is érdek-
lődnek iránta, akiknek nem mi ajánljuk fel.

Biztos vagyok benne, hogy személyes fe-
lelősséget érez a minőségéért.

Ez így van. Az egész gyártási folyamatot végigkö-
vetem: ott vagyok minden gyümölcsfelvásárlásnál,
részletesen átbeszéljük az előállítás minden fázisát a
kollégáimmal, csak olyan pálinka kerülhet palackba,
amit személyesen kóstoltam meg és hagytam jóvá.

Kihagytuk a nemzeti italt...
Kidolgoztam 2008-ban a Nemzeti Pálinka Pro-

jektet. Ennek a hosszú távú tervnek egy része meg-
valósult. Ma Magyarországon a pálinka visszakerült
az őt megillető helyre. Most a külföldi nyitás lenne
napirenden, ám úgy látom, a folyamat megtorpant.
A kialakult termelői kapacitás külföldi piacot igé-
nyelne, de a határon túl nem ismerik a pálinkát.
Megismertetéséhez az egyes cégek már nem ele-
gendőek, állami forrásra volna szükség. A pálinká-
ról kialakított pozitív képet most kellene exportálni. 

szakerült 
lető helyre”

A privatizációt még nem, akkor kereskedelmi ve-
zetőként dolgoztam, de a 2000-től induló változá-
sokat mint vezérigazgató-helyettes, később pedig
mint vezérigazgató, már igen. Egy nagyon komoly
fejlesztést indítottunk el, új üzemcsarnokot építet-
tünk, új technológiákat vezettünk be.

Az ezredfordulóhoz köthető a pálinka új-
jászületésének kezdete is?

1999-2000 körül fogalmaztuk meg néhányan a
szakmában azt a célt, hogy a pálinka legyen egy nem-
zeti ital, emeljük az úri szalonok színvonalára, erősítse
az ország pozitív arculatát. Ennek a folyamatnak az első
jelentős lépése volt 2002-ben a Magyar Szeszipari Szö-
vetség kezdeményezésére született rendelet, amely ki-
mondta: pálinka az, amit száz százalékban magyar gyü-
mölcsből készítettek, Magyarországon cefréztek, itt pá-
rolták le, érlelték és palackozták. Sokan ekkor szembe-

sültek azzal, hogy az üzletek polcain lévő üvegek több-
ségében bizony nem pálinka van, csak hidegúti eljárás-
sal készített szeszes ital.

Érvényes volt ez az önök gyárára is? A pá-
linka útjának egyengetése személyes moti-
vációból vagy üzleti megfontolásból eredt?

Egyértelműen a személyes motiváció volt elő-
ször. Hiszen 2000 elején az árbevétel egy százalékát
sem érte el a pálinkából származó bevétel, ezt az üz-
letágat csak a jogszabályi háttér megteremtése
után kezdtük fejleszteni. Ennek volt fontos része az
európai uniós csatlakozás, aminek köszönhetően a
pálinka definíciója az egész kontinensen érvényes
lett. Ekkor alakultak meg a nemzeti ital felett bábás-
kodó szervezetek, mint a Magyar Pálinka Lovag-
rend, melynek alapítója lehettem. 2008-ban meg-
született az egész termékpályát szabályozó pálinka-

Interjú Barabás Attilával, 
a Győri Likőrgyár Zrt. 
vezérigazgatójával
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„A zene bemászik a bőrünk alá,
motiválhatok vele, tükröt tartva
az emberek elé, és a saját han-
gomon keresztül láttathatom az
életüket” – mondta lapunknak
Zsédenyi Adrienn közelgő Va-
lentin-napi koncertje kapcsán. 

A tavalyi év mérföldkőnek te-
kinthető a karrierjében, hiszen
tíz éve van szólóénekesként a
pályán.

Igen, így van. Mind az öt érzékem-
mel a zenére koncentrálva létezem,
amióta csak énekelek. Nagyon sze-
rencsésnek tartom magam, hogy ez
lehet a hivatásom. A lemezeim mindig
az életem adott korszakának lenyoma-
tai, mondanivalójuk pedig belőlem töl-
tekezik. A 2013-as év arról fog szólni,
hogy a dalokban vállalt küldetéseket
teljesítsük. 

Az Ötödök érzék című album
többféle lelkiállapotot jelenít meg
az egyedi szövegvilágú dalaival.
Honnan ez a sokszínűség?

Arra mindig nagy hangsúlyt fekte-
tek, hogy nagyon tartalmas szövegek

szülessenek. Vannak olyan dalok is az
új lemezen, amik túlmutatva a popze-
nén már-már filmnoár hangulatot
idéznek, és a szimbolizmus is szere-
pet kap bennük. A komoly mondani-
való mellett azonban a vidámság és a
játékosság is megbújik az egyes so-
rokban. Minden dalomba beleteszem
magam, hiszen nekem kell sikerre vin-
nem őket. 

Úgy tudom, a zenét spirituális
hatalomnak tekinti. Mennyire
könnyű vagy épp nehéz ezzel a
hatalommal bánni? 

Úgy érzem, hogy a zene olyan régi-
ókba is eljut, ahova az emberi szavak
és tettek is csak nagyon nehezen. Az
Ajtók mögött című dalom nagyon jó
példa erre, hiszen a családon belüli és
a nők elleni erőszak ügyéhez kötődik.
Belső indíttatásból készítettem ezt a
dalt, társadalmi szerepvállalásom
pedig mások figyelmét is felhívta erre
a problémára. 

A zene bemászik a bőrünk alá, mo-
tiválhatok vele, tükröt tartva az em-
berek elé, és a saját hangomon ke-
resztül láttathatom az életüket. (x)

Zséda: Teljesítjük 
a küldetéseket

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Kicsi Lili című könyvét mutatta
be a közelmúltban Karafiáth Or-
solya újságíró, költőnő Győr-
ben. A regény elbeszélője, a fő-
hősnő Lia 35 évesen tekint visz-
sza életére: a történet két szá-
lon fut, az egyik a nála 20 évvel
idősebb magyartanárnőjével
folytatott bűnös viszonyát idézi
fel, a másikban pedig főnöknő-
jével való szenvedélyes kapcso-
lata elevenedik meg.

Lia 14 évesen különös szerelmi vi-
szonyba kerül a tanárnőjével, Marival.
A történet alapja valós. „8 éve találkoz-
tam egy nővel, aki egy furcsa éjszakán
elmesélte ezt az élményét. Teltek az
évek, és megismertem a magyartanár-
nőt is, ez olyan nagy hatást gyakorolt
rám, hogy meg kellett írnom a történe-
tet” – mesélte Karafiáth Orsolya. A
másik szál valóságtartalma, hogy a fő-
hősnek szintén volt egy szenvedélyes
kapcsolata a főnöknőjével. „Vele telje-
sen véletlenül ismerkedtem meg egy
kávézóban. A könyvben van egy fejezet,

Karafiáth Orsolya: A nőket jobban értem

ami nem Liával, hanem velem esett
meg. Egy étteremben közös asztalhoz
ültettek egy szép nővel. Kérdeztem a
pincértől, mit ajánlana nekem, de a nő
közbevágott: egyél trüffeltortát, az itt is-
teni. Utána szólt a pincérnek, hogy
nem tud fizetni, nincs nála pénz, írják
fel. Ekkor mondta ki a nevét. 

Körülbelül három nappal előtte me-
sélt erről a nőről a könyvem főhőse. Ő
Lili, a vele való kapcsolat fényében lesz
világos Lia számára, hogy mik mozgat-
ják őt, mik voltak életének fordulópont-
jai, hol csúszott el, hol hagyta magát le-

igázni, miért volt a saját életében min-
dig csak mellékszereplő” – fejtette ki az
írónő és hangsúlyozta, a kapcsolatok-
nak nem a szexuális oldala érdekelte,
hanem a lelki, és az elítélendő pedofil
szál természetrajza foglalkoztatta.
Sokan kérdezték, miért nőkről írt. „Őket
jobban értem, tudom a mozgatórugói-
kat. Volt egyébként, aki nem azt látta
benne, hogy nőkről szól, hanem az el-
nyomást, leigázást, hierarchiákban való
gondolkodást olvasta ki a regényből”.

A könyvben mindenki elveszett,
beteg, félénk. A főhős különösen, hi-
szen édes apját nagyon
korán elveszti, így az
édesanyja is egyedül áll
a világban. Ez az anya-
lány kettős csak egy-
másnak él, ami pedig
magányossá teszi őket.

„Próbáltam olyan
véget írni, amiből kisar-
jadhat a jó. De a szerkesztő ezzel nem
értett egyet. Írtam hát egy depressziós
befejezést, amit elküldtem a lánynak,
akiről írtam. Azt mondta, ha a második
befejezés marad, azt érzi, hogy az egész
élete kudarc és ebből nincs kiút. Maradt
hát az eredeti változat.”

A könyvből trailer is készült, mely-
nek mind a négy szereplőjét Karafiáth
Orsolya testesíti meg. Kitűnően –
mondja ő, és ezek a visszajelzések is.

Karafiáth Orsolya azt is elárulta,
könyvei szövegeit mindig elküldi 4-5
embernek, meghallgatja a vélemé-
nyüket, és átírja, ha kell. „A verseknél
hamarabb megtanultam, hogy hall-
gassak másokra, hiszen rövidebb szö-
veggel könnyebb nagylelkűnek lenni.
Nem az a célom, hogy saját magamat
pakoljam a szövegbe, hanem hogy jó
legyen. A Cafe X kötetnél a kiadóm ra-

gaszkodott ahhoz, hogy legyen szer-
kesztőm. Írtam neki egy fenyegető le-
velet, mikor már összeállítottam az
egészet, hogy ha belenyúl, akkor örök
harag. Ezt nem is bántam meg, egy
verseskötetet már nagyon szépen
össze tudok állítani” – állította.

A könyvben 
mindenki elveszett, 

beteg, félénk
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szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Az F. Sipos Bea és Faggyas
László alkotta verséneklő
együttes tíz évvel ezelőtt
Hangraforgó néven alakult
meg. Most, a kerek születés-
nap okán klubot alapít a duó
az Esterházy-palotában. A
részletekről F. Sipos Beát kér-
deztük. 

Hogyan indult a kétszemélyes
együttes karrierje?

Tíz éve kerültünk Győrbe, én Má-
tészalkáról, László Veszprémből.
Régről, a Fiatal dalosok fesztiváljáról
ismertük egymást, ahonnan többek
között Dinnyés József és a Voga–
Turnovszky duó is indult. Sokat ze-
néltünk együtt, aztán úgy döntöt-
tünk, nevet adunk a formációnknak.

Miért pont Hangraforgó?
Radnóti írta a Majális című versé-

ben, hogy hangraforgó zeng a fű kö-
zött. A költő ezzel a különös kifejezés-
sel illette az egykori lemezjátszót, a
gramofont. Radnóti szóalkotása nem
vált ismertté, az együttesünk nevét is
sokszor félreolvassák, félreértik. 

A zenélésből élnek vagy van
mellette más, civil foglalkozá-
suk is?

Én tanítottam, jelenleg művelő-
désszervező vagyok, László grafikus. 

Tucatnyi lemezt adtak ki,
népszerűsítve a klasszikus és a
kortárs magyar költők verseit.
Ki a kedvenc?

A huszadik századi költők közül
többek mellett Ratkó József, Rad-

nóti Miklós, Kalász László, Buda Fe-
renc költészetét dolgoztuk fel. Iga-
zán nincs kedvenc, de úgy gondol-
juk, érdemes egy-egy költővel hosz-
szan foglalkozni, hogy kialakítsuk sa-
játos zenei arcát. Zeneszerzéssel
foglalkozunk, de vannak gyerekek-
nek szóló népdalos műsoraink és
olyan estjeink, amelyek a rene-
szánsz, a barokk kor zenekincseit
mutatják meg.   

Milyen hangszereken szólal-
tatják meg a vershez írt zené-
ket?

A gitárok mellett hegedű, furulya,
koboz, lant, mandolin, ukulele, vala-
mint különféle ütőhangszerek is
megszólalnak.

Február elsején elindul a
Hangraforgó klub. Mivel várják
a rajongóikat?

Mára óriási a repertoárunk, ame-
lyet tematikus előadásokon szeret-
nénk megmutatni. Az összejövetel
első felében klubkoncertet tartunk,
alkalmanként meghívott vendéggel,
majd kötetlen zenélésre, beszélge-
tésre lesz lehetőség. Minden hónap
első péntekén a legfrissebb szerze-
ményeinket is megismerhetik az ér-
deklődők. 

Min dolgoznak, mi foglalkoz-
tatja önöket jelenleg?

Száz éve született Weöres Sán-
dor, az évforduló alkalmából az ő da-
lait zenésítjük meg és adjuk ki CD-n.
Emellett szervezzük a VI. Internet-
Versfesztivált, mely idén áprilisban
Gyomaendrődön lesz. Mindezt
azért, hogy ápoljuk a magyar kul-
túrát, őrizzük a magyar nyelvet és
életben tartsuk a verséneklő műfajt. 

Énekelt versek klubja
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

KEDVESEBB HAZÁT címmel P. Nagy Gabi
versmondó irodalmi előadóestje ma, pénte-
ken 18 órakor kezdődik a Komédiás Kultúr-
pincében, a Czu czor Gergely utca 30. szám
alatt. Ugyanitt szombaton húsz órától a CO-
LOMBRE BAND és a WAKACHUKA ad közös
koncertet.

A WIENER SANGERKNABEN, a világ legismer-
tebb gyerekkórusa vendégszerepel február elsején 19
órától a Richter Teremben. A Győri Filharmonikus Ze-
nekar társaságában fellépő kórus fél évezredes, legen-
dás története során olyan nagyságokkal állt kapcsolat-
ban, mint a Haydn-fivérek, Mozart, Salieri vagy Schu-
bert. A Nikisch Artur bérletek tulajdonosai Mozart D-
dúr Haffner szimfóniáját és fiúkórusra írt Kantátáját, to-
vábbá Strauss Egy éj Velencében című nyitányát, pol-
káit és keringőit hallhatják. Vezényel: Georg Kugi.

BALOGH BÉLA, a Végső valóság és A tudat -
alatti tízparancsolata című könyvek szerzője
tart előadást február 6-án 18 órától a Széche-
nyi-egyetem D1-es előadójában. Az est címe:
Elkezdődött.

AZ ÉLETFILOZÓFIA ÉS MADÁCH címmel
tart előadást február 7-én, csütörtökön 17 órá-
tól dr. Boros István filozófiatörténész a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesü-
lete székházában. MOIZER MÁRTA FESTŐMŰVÉSZ munkáit

láthatják az érdeklődők a Gyirmóti Művelődési
Házban. A kiállítás február 6-án fél ötkor nyílik. 

FÖRGETEGES FARSANG. Népszokásokat,
hagyományokat eleveníthetnek meg és álar-
cokat készíthetnek azok a gyerekek, akik feb-
ruár 9-én tíz órától ellátogatnak a Gyermek-
múzeum foglalkozására. 

ANTAL TAMÁS dunaszerdahelyi fotós, világ-
utazó előadását láthatják, hallhatják az érdek-
lődők február 4-én, hétfőn 17 órától a Petőfi
Sándor Művelődési Házban. Az Élményeim ké-
pekben című program a X. Határon Túli Ma-
gyar Összművészeti Fesztivál rendezvénysoro-
zat része. 

S Ó K E R Á M I A -
tanfolyam indul
február 4-től a
Gyermekek Házá-
ban. A 6–12 éves
gyerekeket hétfőnként 17
órától várják. A kézműves foglalkozáson apró
használati tárgyakat, húsvéti díszeket, babákat,
állatkákat készítenek a résztvevők.  

A BEZERÉDJ-KASTÉLY két állandó irodalmi kiállítását, a
Galgóczi Erzsébet Emlékszobát és a Sulyok Vince Irodalmi
Emlékhelyet február folyamán ingyenes tárlatvezetéssel te-
kinthetik meg az érdeklődők. A jelentkező klubok, baráti tár-
saságok, civil közösségek megismerkedhetnek a Bezerédj
család, a műemlék kápolna és a kastély történetével is. A je-
lentkezéseket Juhász Tibor várja a 96/523-257-es, valamint
a 06-20/245-6377-es telefonszámokon. 

ORSZÁGOK, TÁJAK, EMBEREK címmel
rendez programsorozatot februárban, csütör-
tökönként öt órától a Herman Ottó úti könyvtár.
A Kelet kapujában című vetítéses előadást
Pásztor Zoltán riporter tartja február 7-én, az
Isztria ezer csodájáról szóló könyvet Marton
Jenő kiadóigazgató mutatja be 14-én. A har-
madik előadáson hazai és külföldi vonatozásait
eleveníti meg Kovács László fotográfus. Végül
február 28-án Rebák Sándor tanár Tunéziát és
Marokkót mutatja meg, vetített képeken. 

KELEMEN BENŐ BENJAMIN ÉS ÖL-
VECZKY GÁBOR grafikus tizenkilencedik
közös plakátkiállítása látható a könyvtár klubjá-
ban, a Herman Ottó u. 22. szám alatt. Az alko-
tások február 15-ig, hétköznapokon 14–18
óráig tekinthetők meg.
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FEBRUÁR 2., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 A mi erdőnk
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:40 Történetek a nagyvilágból  
13:10 Szerelmes biciklisták  
14:55 Az utolsó előtti út  
15:20 Az utolsó előtti út  
15:50 A Csendes-óceán
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Dal  
21:50 Fuss, dagi, fuss!  
23:30 Medúzák  
00:50 MüpArt - Kőszegi Imre 65 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago  
10:25 Asztro Show
11:20 XXI. század – a legendák 

velünk élnek  
11:55 Házon kívül  
12:25 Autómánia
13:05 Pick Szeged-FTC-PLER 

Budapest NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 

14:50 A zöld íjász  

15:50 A zöld íjász  
16:50 Vadkaland  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 XIII - Az összeesküvés  
21:30 XIII - Az összeesküvés  
23:25 Apró titkok  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:10 Astro-Világ
11:15 Babavilág  
11:45 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:45 Psych - Dilis detektívek  
13:45 Autóguru  
14:15 Monk - Flúgos nyomozó  
15:15 Célkeresztben  
16:15 Kettős ügynök  
17:15 Frizbi Hajdú Péterrel  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
20:00 A titkok könyvtára 3. -

A Júdás-kehely átka  

21:50 Dirty Dancing 2.  
23:40 A bűn csapdájában  
01:25 Kalandjárat  
01:50 Teleshop

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Varjú Vencel mesevára 
07:35 Századfordító magyarok 
08:25 Élő egyház
08:55 Isten kezében 
09:20 Kerekek és lépések 
10:10 Zodiákus 
10:40 Székely kapu  
11:10 Együtt a család  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Ízőrzők: Szólád 
12:45 Balkezes pisztolyhős  
14:25 Táncvarázs 
15:15 Hagyaték 
15:45 Önök kérték! 
16:40 Elcserélt ember  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!? 
19:30 Futótűz  
20:20 Doctor Parnassus és a

képzelet birodalma  
22:20 Dunasport
22:30 Napok, évek, századok 
23:25 MüpArt
01:00 Koncertek az A38 hajón  
01:50 Vers
01:55 Himnusz

FEBRUÁR 1., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Gasztroangyal  
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:30 Ízőrzők: Nikla 
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:40 Heartland  
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:35 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Az elvarázsolt dollár  
21:45 Az Este
22:20 A tizenhetes számú ház  
23:30 Híradó
23:45 Acu hercegnő  
00:30 Észak és Dél  
01:20 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  

Az irodát kérik fel arra, hogy
őrizzen egy felbecsülhetetlen
értékű műkincsgyűjteményt. 
A munka során felbukkan egy
addig halottnak hitt nő, aki ki-
vételes tehetséggel tudja rá-
szedni az áldozatait.

10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Autómánia
13:20 Fókusz  
14:00 Gálvölgyi-show  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:25 A zöld íjász  
22:20 A zöld íjász  
23:10 Az egység  
00:10 Reflektor
00:25 Gasztrotúra 
00:50 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  

Az orvosi team legújabb páci-
ense egy családos nő, aki
megmagyarázhatatlan gyo-
morfájdalomtól szenved és ál-
landó hányinger gyötri. Mialatt
próbálják diagnosztizálni az
esetet, Chase egy nem várt lé-
pése kavarja fel a kedélyeket a
csapaton belül.

17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Felkoppintva  
23:55 Update Konyha  
00:00 Tények Este

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:05 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Szerelmes földrajz 
09:20 Közbeszéd
09:50 Erdélyi történetek  
11:00 Angyalbőrben  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 A világ metrói 
15:55 Zodiákus 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Csillagjegyek  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Egy tiszta nő  
21:55 Kultikon  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 A nő kétszer 
09:55 Made In Hungary 
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
16:10 BCTV 
16:40 Telemarketing 
17:40 Hat-Agro UNI Győr – Bourges 
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:45 Épí-tech 
20:10 Híradó
20:35 Konkrét 
20:45 Pomodoro 
20:55 Épí-tech 
21:20 Híradó
21:45 BCTV 
22:15 Telemarketing 
23:15 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Pomodoro 
09:45 Épí-tech 
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
15:00 BCTV 
15:30 Telemarketing 
16:30 Credo 
17:00 Rába ETO FC–Dunakeszi 

Kinizsi futsal Magyar 
Kupa mérkőzés 

18:15 Két cica konyhája 
18:40 Győr+ Sport 
19:35 Konkrét 
19:45 Konkrét 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Két cica konyhája 
20:35 Győr+ Sport 
21:30 Konkrét 
21:40 Konkrét 
21:50 Made In Hungary 
22:05 BCTV 
22:35 Telemarketing 
23:35 Képújság

GYŐR+ TV

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

M1, február 1., péntek, 20:15

Az elvarázsolt dollár Magyar vígjáték

A pénzhamisítás azóta jövedel-
mező „mesterség”, amióta a
pénzt feltalálták. A legjobb, ha
nem a mindenki által jól ismert
saját pénzeszköz kerül hamisí-

tásra, hanem az átlagmagyar számára ritkán, de inkább
soha nem látott (1985-öt írunk) idegen pénz, a dollár. A
kiváló, de állandóan renitenskedő nyomozó, Ötvös
Csöpi éppen felfüggesztve, így a főnöki allűrjein kívül
semmiben sem kiemelkedő doktor Kardos kezében a le-
hetőség a dollárhamisító banda leleplezése.

Duna Televízió, február 2., szombat, 20:20

Doctor Parnassus és a képzelet 
birodalma Francia–kanadai kalandfilm

A színházi társulatával utazó dr. Parnassus páratlan lehetőséget kínál
napjaink közönségének. Varázstükrén keresztül a határtalan képzelet
fantasztikus világába léphetnek át. E mágia mögött azonban sötét
titok lappang. Parnassus évszázadokkal ezelőtt fogadást kötött az ör-
döggel, és elnyerte a halhatatlanságot. Később, amikor találkozott
élete szerelmével, egy újabb egyezséggel
fia talságra cserélte halhatatlanságát. Csak-
hogy az ördög ezért az ifjú Valentinát, a
mágus lányát kérte, akiért eljön, amint be-
tölti tizenhatodik születésnapját. 

M1, február 2., szombat, 13:10

Szerelmes biciklisták
Fekete-fehér magyar játékfilm

András, Albert és Bence
álmai valóra válnak, ami-
kor biciklitúrára mennek
a Balatonra. Napfény, víz-
part, csinos lányok. András és öccse, Bence
ugyanannak a lánynak csapják a szelet, Esz-
ternek. András ráveszi öccsét, hogy mond-
jon le a lányról, akit egy este meghódít, ám
másnap elhagy. Eszter a fiú után megy, de
András elküldi.

• Tavaszi nyelvtanfolyamok február 2-tôl
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok 

02. 25-tôl, 450 Ft/óra.
• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel.
• Angol, német gazdasági és idegenforgalmi nyelvvizsga elô -

készítôk a márciusi/áprilisi vizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Közép- és emelt szintû érettségire felkészítô tanfolyamok
• Olasz, spanyol, francia, orosz nyelvi kurzusok csoportban és

egyénileg is.

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro 
08:10 KultÓra 
09:05 Konkrét 
09:15 Kitekintő 
09:45 A nő kétszer 
10:15 BCTV 
10:45 Telemarketing 
11:45 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Győr+ Sport 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét 
21:05 Győr+ Sport 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 5., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Kékfény  
14:20 Öveges 33
14:30 Fejjel a Fajnak 
14:40 Ízőrzők: Penyige 
15:15 Rex felügyelő  
16:05 Acu hercegnő  
16:50 Boston Legal - Jogi játszmák 
17:35 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Nevetni kell, ennyi az egész  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egyszer volt, hol nem volt  
21:00 Camelot  
21:55 Az Este
22:30 Luther  
23:25 Híradó
23:40 Acu hercegnő  
00:25 Észak és Dél  
01:15 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Gasztrotúra 
13:20 Fókusz  
14:00 Gálvölgyi-show  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  

Adrián azt tervezi, hogy a
Garytől kapott pénzből na-
gyobb házba költöznek.
Ramón megtámadja Ágatát a
háza előtt, mert ki akarja
szedni belőle, hogy mi lett az
apjával, de a nőnek sikerül el-
menekülnie.

16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 A mentalista  
22:30 A Grace klinika  
23:35 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
00:05 Reflektor  
00:20 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  

Raul és Justin az iskolai zene-
karral egy hangversenyre ké-
szül, de a srácoknak nem
megy a zenélés. Az új zeneta-
nár érkezésével minden meg-
változik, de semmi sem tarthat
örökké.

14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Hulk  
00:10 Hősök  
01:05 Update Konyha  
01:10 Tények Este
01:45 Astro-Világ Éjjel

FEBRUÁR 4., HÉTFŐ
M1
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:45 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:30 Ízőrzők: Domoszló 
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:40 Heartland  
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:40 KorTárs  
23:10 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:20 Acu hercegnő  
01:05 Észak és Dél  
01:55 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Fókusz Plusz  
13:20 Fókusz  
14:00 Gálvölgyi-show  

14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Csont nélkül  
22:35 A főnök  
23:40 A hatalom hálójában  
00:40 Reflektor  
00:55 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 NCIS  
22:30 NCIS: Los Angeles  
23:30 Különleges ügyosztály - Párizs
00:25 Update Konyha  
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:05 Constantine a kereszten  
02:30 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:40 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében
10:30 Új nemzedék  
10:55 Virágzó Magyarország 
11:20 A 78-as körzet 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Mesélő cégtáblák 
15:30 Híres zeneszerzők nyomában 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 A 78-as körzet 
20:30 Hírek
20:35 Dunasport

FEBRUÁR 3., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 Tanúságtevők 
10:10 Nagy magyar reformátorok III.
10:30 Református magazin
10:55 Baptista ifjúsági műsor
11:05 Mai hitvallások
11:30 Mai hitvallások 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 A Csendes-óceán 
13:30 Telesport 
14:05 FIFA World Cup
14:35 KorTárs  
15:05 A koszorúslányok bosszúja  
16:35 Maradj talpon!  
18:05 Elcserélt lányok  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Retró kabaré  
21:10 Gladiátor  
23:45 MüpArt classic - Barokk-est 

a Művészetek Palotájában

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:40 Teleshop
11:35 Gasztrotúra 
12:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:35 Havazin
13:10 Míg a halál el nem választ  

13:40 Tuti gimi  
14:45 Bármicvó  
16:40 Majomparádé  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Taxi 3.  
21:50 Életeken át  
23:55 Portré  
00:25 Cobra 11  
01:35 Vészhelyzet - 15 közös év  

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:05 Astro-Világ
11:10 EgészségMánia  
11:40 Stahl konyhája  
12:10 Több mint TestŐr  
12:40 13-as raktár  

13:40 Zsaruvér   
14:40 Hawaii Five-0  
15:40 A titkok könyvtára 3. - 

A Júdás-kehely átka  
17:30 Lángoló Chicago  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Én, a nő és plusz egy fő  
22:10 Sasszem  
00:20 Csak egy lövés  
02:20 Napló  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hagyaték 
07:20 Világ-nézet
08:10 Isten kezében 
08:40 Felelet az életnek  
09:10 Száműzött magyar irodalom 
09:35 Határtalanul magyar 
10:05 Találkozópont 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Kisnána 
12:50 Házasságból elégséges  
14:20 Talpalatnyi zöld 
14:45 Hazajáró 
15:20 Hogy volt!? 
16:20 A beszélő köntös  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Özvegy és leánya 
21:00 Az én XX. századom  
22:40 Dunasport
22:55 Klubszoba
23:50 A városban (12)
01:40 Himnusz
01:45 „Ott a messzi Donnál...” 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Győr+ Sport 
10:30 BCTV 
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 KultÓra 
20:30 Híradó
20:55 KultÓra 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Két cica konyhája 
09:25 Győr+ Sport 
10:20 Konkrét 
10:30 Konkrét 
10:40 Made In Hungary 
10:55 BCTV 
11:25 Telemarketing 
12:25 Műsorzárás 
17:10 BCTV 
17:40 Telemarketing 
18:40 Pomodoro 
18:50 KultÓra 
19:45 Konkrét 
19:55 Kitekintő 
20:25 A nő kétszer 
20:55 Pomodoro 
21:00 KultÓra 
21:55 Konkrét 
22:05 Kitekintő 
22:35 A nő kétszer 
23:05 BCTV 
23:35 Telemarketing 
00:35 Képújság

GYŐR+ TV

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Közbeszéd
09:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből  
10:10 Éden a Csúnyaföldön  
11:05 Sipos László festőművész 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Duna - Utazás ínyenceknek 
15:30 Kék, arany - Portréfilm Péreli 

Zsuzsa gobelinművészről 
16:10 Zebra
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés (12)
19:55 Mire megvénülünk (12)
20:50 Hírek
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 7., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:25 A Kennedy család  
14:10 Öveges 33
14:25 Ízőrzők: Szatmárcseke 
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:35 Boston Legal - Jogi játszmák 
17:20 SzerencseHíradó  
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Beugró  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Te vagy a hunyó!  
21:50 Munkaügyek - IrReality Show 
22:20 Az Este
22:55 Nemzeti Nagyvizit
23:25 A rejtélyes XX. század  
23:55 Híradó
00:10 Acu hercegnő  
00:55 Észak és Dél  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Havazin
13:20 Fókusz  
14:00 Gálvölgyi-show  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 

20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Túszharc  
00:10 Totál szívás  
01:15 Reflektor  
01:30 Infománia  

04:10 Babavilág  
04:35 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok 
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Tor-túra 2.  
23:20 Grimm  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 Astro-Világ Éjjel
01:55 Szupersztár  
03:15 Segíts magadon! 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Száműzött magyar irodalom
09:05 Közbeszéd
09:30 Krisztus vándorai  
10:10 Kerekek és lépések 
11:00 Eszmélet 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:15 Magyar elsők 
15:30 Enrique és Judita 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Angyalbőrben  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport

FEBRUÁR 6., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Arisztokraták  
14:20 Öveges 33
14:30 Ízőrzők: Noszvaj 
15:05 Rex felügyelő  
15:55 Acu hercegnő  
16:40 Boston Legal - Jogi játszmák  
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 A Kennedy család  
21:50 Az Este
22:25 Summa
22:55 Történetek a nagyvilágból  
23:25 Híradó
23:35 Acu hercegnő  
00:25 Észak és Dél  
01:10 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Trendmánia
13:20 Fókusz  
14:00 Gálvölgyi-show  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Szulejmán  

22:40 Házon kívül  
23:10 21 gramm  
01:35 Reflektor  

04:25 TotalCar  
04:50 Műsorszünet
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Sherlock és Watson  
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:45 Áldott jó nyomozó  
00:40 Update Konyha  
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:20 Delta kommandó 2. - 

A kolumbiai kapcsolat  

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:10 Közbeszéd
09:35 Napok, évek, századok 
10:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
11:00 Mire megvénülünk  
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 A Duna - Utazás ínyenceknek  
15:30 Vidékességek 
16:00 Tihany  
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Eszmélet  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Falco - Az ördögbe is, még 

élünk!  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 KultÓra 
10:30 BCTV 
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Ráta 
20:05 Híradó
20:30 Konkrét 
20:40 Ráta 
21:10 Híradó
21:35 BCTV 
22:05 Telemarketing 
23:05 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Ráta 
10:05 BCTV 
10:35 Telemarketing 
11:35 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Audi ETO KC–Váci NKSE –

női kézilabda NBI bajnoki 
mérkőzés

18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Credo 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Híradó
20:35 Credo 
21:05 Made In Hungary 
21:20 Híradó
21:45 BCTV 
22:15 Telemarketing 
23:15 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, február 6., 
szerda, 16:00

Tihany
Magyar ismeretterjesztő film

A Tihany környéki mediterrán táj
markáns képét a vulkanikus erők év-
milliókkal ezelőtt alakították ki. Ősi
jelképe az apátság, amelynek alapító-
levele a legrégebbi nyelvi emlékünk.
Az egyedülálló természeti környezet,
a féltve őrzött történelmi és kulturá-
lis emlékek egész évben számos láto-
gatót vonzanak a félszigetre.

M1, február 7., csütörtök, 20:15

Te vagy a hunyó! Francia vígjáték

Pierre Renard filmekhez ír mulatságos jeleneteket. Neve azonban eddig
még nem jelent meg egyetlen stáblistán sem. Ő ugyanis a híres forgató-
könyvírónak, Georges Vallier-nek dolgozik csendesen, a háttérben. Egy
nap elfoglalt főnöke egy meghívót passzol le neki a híres színész, Aldo
Barazzutti partijára. Az estélyen aztán Vallier-nek kiadva magát közel

férkőzik a híres színészhez, aki ezek után
meghívja őt egy közös munkahétvégére a
napfényes Tunéziába. A rövid és dolgos
három napnak ígérkező kiruccanás azon-
ban beláthatatlan következményekkel
járó őrült szaharai kalanddá fajul.

RTL Klub, február 7., csütörtök, 21:30

Túszharc Amerikai akciófilm

Peter Bowman amerikai olajmérnö-
köt túszul ejtik egy dél-amerikai or-
szágban. Cége felfogadja a hivatásos
tárgyalófelet, az ausztrál antiterro-
rista katonát, Terryt. Az olajcég köz-
ben csődbe jut és megvonja a támo-
gatást. A túsz felesége, Alice mara-
dásra bírja Terryt, s minden követ megmozgat, hogy
pénzt szerezzen férje kiszabadítására. Petert egyedül fe-
lesége iránti szerelme tartja életben. Azonban Terry
egyre nehezebben ért szót az emberrablókkal.
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> POMODORO
...igényes bulvárfogyasztóknak
Péntek 19.35

> HÍRADÓ
...minden, amit tudnia kell
Minden hétköznap 19 óra

> KONKRÉT
...ami a hírek mögött van
Hétfô, szerda, péntek 19.25

> GYÔR+ SPORT
...lendületbe hoz
Hétfô 19.35 > KULTÓRA

...amire szüksége van a lelkének
Kedd 19.25

> RÁTA
...középpontban a térség gazdasága
Szerda 19.35
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JÓTÉKONYSÁG, MISS FOTOMODELL HIRDETÉS

szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor 

Komáromi Kamilla nyerte a
Miss Fotomodell Hungary ver-
senyét. A 17 éves szépség ne ves
zsűri előtt bizonyította, hogy
van helye a modellvilágban. 

Múlt pénteken a győri ETO Park Hotel
adott otthont a Miss Fotomodell Hun-
gary döntőjének. A versenyre több
mint 150 fiatal hölgy jelentkezett, akik
közül a középdöntőbe jutott harmincöt
lány kapta meg azt a lehetőséget,
hogy a fényképezőgépek előtt bizonyít-
hassa, van helye a modellszakmában.
A szakmai zsűri a kézhez kapott fotó-
sorozat alapján választotta ki azt a tíz
versenyzőt, akit a fináléban, személye-
sen szeretett volna látni. 

„Készültek képek a városházán, a
Rába Quelle élményfürdőben és a
hotel bárjában, ebből is látszik, hogy
Győrnek fontos ez a verseny, amellyel
akár hagyományt is teremhetünk” –
mondta lapunknak Hajtó Péter, a gá-
laest szervezője, aki rámutatott, a
program nem szépségverseny, ha -
nem egy új irányokkal, új szabályokkal
életre hívott megmérettetés.  

szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

Civil szervezetek és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar összefo-
gásával idén is megrendezik a
Kantharosz jótékonysági gálát
és árverést a Richter Teremben
április elején. Borászok és egy
pálinkárium kereskedelmi for-
galomban nem kapható italai
kerülnek kalapács alá. A bevé-
tel nagy részét nehéz sorsú
gyermekekkel foglalkozó intéz-
ményeknek ajánlják fel a szer-
vezők. 

Kantharosz gála a
rászoruló gyerekekért

A Kantharosz gála egy olyan jóté-
konysági rendezvény, ahol a bor és a
zene találkozik – mondta Riegler
Antal, a szervezőbizottság elnöke. Ki-
fejtette, olyan borok és párlatok ke-
rülnek kalapács alá, amik kereske-
delmi forgalomban nem kaphatók.

Az első gálán 3, a másodikon 4,7,
a harmadikon pedig 5,1 millió forin-
tot gyűjtöttek össze a szervezők a tá-
mogató jegyekből és a licitekből. 
Riegler Antal rámutatott, megoldó-
dott a titkos árverés kérdése is, az
április 4-i rendezvényen már lesz le-
hetőség névtelenül licitálni.

Azt, hogy kit fognak a gálán ösz-
szejött összegből támogatni, pályá-
zat útján döntik majd el. Egy bizott-
ság választja ki a jelentkezők közül,
melyik az a hat intézmény, amelyek
kapnak a pénzből. Az idei év újdon-
sága, hogy választanak egy közön-
ségdíjast is, a gála résztvevői a hely-
színen szavazhatnak majd, kit szeret-
nének még támogatni.

Megválasztották Miss
Fotomodell Hungaryt 

A rendezvényt szórakoztató prog-
ramok is színesítették: az este egy
táncshow-val indult, a szépségek fel-
vonulását Venczel-Kovács Zoltán
produkciója követte, Fekete Dávid és
Réti Nóra pedig egy duettel lépett fel.  

A gála estéjén a döntőbizottság
tagjai négy-négy kép alapján, vala-
mint a színpadi megjelenést is szem
előtt tartva hirdették ki a nyerteseket.
A két udvarhölgy Tóháti Tamara és
Kecskeméti Lili lett, a Miss Fotomo-
dell Hungary címet pedig Komáromi
Kamilla viselheti. A címmel egy nívós
fődíj is járt, Kamilláról Nánási Pál fo-
tóművész készít majd egy profi port-
fóliót, aki a zsűri elnökeként vett részt
az eseményen. 
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

Kathy Smith jelen kiadványában meg-
osztja az olvasóval mindazt a bölcses-
séget és tapasztalatot, amelyet a meno-
pauza során szerzett. Érdekes, új élet-
módprogramja, amelyet speciálisan a
változókort megélő nők számára dolgo-
zott ki, a menopauza tüneteit orvosolja,

szerző: dr. fekete zoltán szülész-nőgyógyász
szakorvos
fotó: illusztráció, marcali gábor

A változókor élettani folyamat, mely tá-
gabb értelemben az utolsó menstruációt
követő életszakaszt jelenti. Kezdete az
utolsó vérzés, melyet peteérés előz meg, s
egy éven belül nem követ újabb. Ezen élet-
szakasz hazánkban általában a 49–51 éves

kor között kezdődik, befolyásolhatják csa-
ládi, etnikai, egészségügyi és szociális té-
nyezők.

mint: hőhullámok, hangulatváltozások,
ingerlékenység és álmatlanság. Prog-
ramja elősegíti a szív és az érrendszer
helyes terhelését, erősíti a csontokat,
ezáltal hatékony védelmet nyújt a csont-
ritkulás ellen, és edzi az izmokat a jó
anyagcsere-folyamatok érdekében. Az

Több évig is eltarthat
Az időszakra kezdetben kiegyensúlyozatlan öszt-

rogéntúlsúly jellemző, majd fokozatosan ösztrogén-
hiány alakul ki. A menopauza akár több évig is eltart-
hat, s ez alatt változó mértékben jelentkezhetnek
ösztrogénhiányos tünetek a csont- és ízületi rend-
szerben, a szív- és érrendszerben, az urogenitális
traktusban és a központi idegrendszerben. Vegetatív
és pszichés eltérések, mint például ingerlékenység,
alvászavar, hangulatzavarok is felléphetnek. 

Hormonterápia
A változókori hormonterápia hormonkészítmény-

nyel történő kezelést jelent, melynek célja a fennálló
ösztrogénhiányos tünetek megszünte-
tése vagy csökkentése. Azokat kezeljük,
akiknek tünetei vannak. A menopauzális
hormonterápia tünetmentes nők eseté-
ben az osteoporosis megelőzésére, ke-
zelésére csak abban az esetben alkal-
mazható, amennyiben a nem hormoná-
lis kezelések ellenjavalltak, vagy nem
hormonális terápiával kombinált kezelés

válik szükségessé. A hormonpótlás alkalmazási
módja a mellékhatások és szövődmények elkerü-
lése végett minden esetben személyre szabott. Hor-

monterápia nem alkalmazható tisztázatlan eredetű
méhűri vérzés, véralvadási zavar esetében. Ameny-
nyiben ösztrogénfüggő rossz indulatú daganat
(méh, petefészek, emlő) vagy májbetegség szere-
pel az anamnézisben, a kezelés szintén ellenjavallt.

Kockázatai
Kockázatai csökkenthetők hosszú ciklusú, illetve

kombinált készítmények alkalmazásával, valamint
méhen belüli és hüvelyen keresztül történő ható-
anyag-bevitellel. Elengedhetetlen az egészséges
életmód. A változókori hormonterápiát nem cél-
szerű hat hónapnál rövidebb időtartamra beállítani.
Azonban ötévenként a kezelés eredményeit, illetve
hátrányait újra kell értékelni, a kezelés folytatásának
várható kedvező hatásaival, esetleges mellékhatá-
saival együtt. A folytatás az emlőrák abszolút koc-
kázatának növekedése miatt mérlegelendő. 

Alternatív szerek
Amennyiben a hormonterápia ellenjavallt, úgy

választható alternatívaként alkalmazhatók a külön-
böző, recept nélkül kapható fitoösztrogének. Ezek
olyan növényi hormonok, amelyek a test ösztrogén-
receptoraihoz kötődve ösztrogénszerű hatást válta-
nak ki, így ha meg nem is szüntetik, de csökkenthe-
tik a panaszok súlyosságát. 

Alexandra Kiadó gondozásában megje-
lent könyvben az olvasó megtalál min-
dent, amire szüksége lehet ahhoz, hogy
energikusnak érezze magát, növelje ön-
bizalmát, megerősítse testi és lelki
egészségét, és hogy mindemellett
alakja is gyönyörű maradjon!

Olvasni jó!
Menopauza könnyedén

A hét orvosi témája:

Fokozatosan alakul ki az
ösztrogénhiány, a meno -
pauza több évig is eltarthat

Változókori 
hormonpótlás
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A hét kérdése: a hidegallergiáról

Válaszol: Dr. Wentzely Edit bőrgyógyász főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

A hidegallergia tünetei kimondottan a hő-
mérséklet hirtelen csökkenésekor alakulnak
ki. Nemcsak a hideg levegő, hanem hideg
anyagokkal történő érintkezés is kiválthatja. 

Milyen bőrbetegségek súlyosbodhatnak a hi-
degben?

A hideg levegő nem kedvez az ekcémáknak. A
leg inkább gyermekkorban jelentkező, veleszületett
hajlamon alapuló bőrgyulladás, az úgynevezett ató -
piás dermatitisz télen általában rosszabbodik. A pik-
kelysömör is súlyosbodhat. Az arc középvonalát, a
szegycsont feletti területet, hátat, hajas fejbőrt
érintő, korpásodással, hámlással, vörös foltokkal járó
seborrhoea a hidegben jobban észlelhető. Az arcbőr
kipirosodását, finom értágulatokat okozó rozácea tü-
netei is télen kifejezettebbek.

A sikeres fogyás titkai

Mennyire gyakori a
hidegallergia, s milyen
tüneteket produkál?

A hidegallergia ritka, főleg a fiatalabb korosztályt
érintő betegség, melynek tünetei kimondottan a hő-
mérséklet hirtelen csökkenésekor alakulnak ki. Nem-
csak a hideg levegő, hanem hideg anyagokkal történő
érintkezés, hideg medencevízbe történő ugrás, légkon-
dicionáló készülékek is kiválthatják. A ruhával nem fe-
dett testrészeken, arcon, nyakon, kezeken viszkető csa-
lánkiütések alakulnak ki, melyek később testszerte is
jelentkezhetnek, majd a melegben elmúlnak. Hideg
tárggyal történő érintkezést követően a kézujjak, hideg
ital, étel fogyasztása után az ajkak megduzzadhatnak.
Hideg vízbe történő ugrás után súlyosabb esetben a
keringés összeomlása, sokk is létrejöhet.

Hogyan kezelhető a hidegallergia?
A betegség tünetei enyhíthetők. Télen fontos a ré-

teges öltözék, meleg sapka, sál, kesztyű és lábbeli
viselése. Célszerű a hideg anyagokkal való érintke-
zést elkerülni. Bizonyos gyógyszerek, úgynevezett
antihisztaminok a tüneteken javíthatnak.

Ha valaki fogyni szeretne, százá-
val talál kúrákat, tippeket az új-
ságokban és az interneten. Szak-
emberek szerint nem is a kivá-
lasztott fogyókúra számít, ha -
nem az, hogyan alkalmazzuk azt
saját életmódunkhoz, és milyen
viselkedési stratégiákat valósí-
tunk meg a siker érdekében.

Számoljuk a falatokat
Egy vizsgálat szerint azonos ka ló ria -

mennyiség elfogyasztása mellett az
egyik csoport számolta az elfogyasztott
falatokat, a másik nem. A számoló cso-
port több súlyt adott le és hamarabb
számolt be teltségérzetről. A régi mon-
dásban sok igazság van. Amikor össze-

hasonlították a fehérjében gazdag, 600
kalóriás reggelit fogyasztókat a 300 ka-
lóriás csoporttal, kiderült, hogy több
kilót sikerült leadniuk, mert jobban tud-
ták követni a napi étrendet, és nem érez-
tek csábítást a napközbeni nassolásra.

Mozogjunk, de ne többet napi
30 percél

A félóránál több mozgás egy vizs-
gálat szerint ellenkező hatást vált ki,

mert a résztvevők hajlamosak voltak
többet is enni az előírtnál. A hosz-
szabb edzés mintegy felemésztette a
fogyókúrázók akaraterejét, a diétá-
zásra már nem maradt belőle. Újabb
kutatások során az is kiderült, hogy a
testedzés nem szükségszerűen gá-
tolja meg, hogy az anyagcsere a
kevés kalóriát tartalmazó étrend mel-
lett lelassuljon.

Fogyasszunk zöldséget! 
A különböző diéták összehasonlítá-

sakor a kutatók megállapították, hogy
legtöbbet és legtartósabban az ala-
csony szénhidrát-tartalmú étrend
mellett lehetett fogyni. A fogyásnál a
legfontosabb tényező az elfogyasztott
zöldségfélék mennyisége volt.

Aludjunk eleget! 
A napi akár 9 órát alvók és a 4 órát

alvók eredményeinek összehasonlítá-
sakor világossá vált, hogy a keveset
alvók fáradtságukat úgy kompenzálták,
hogy többet ettek gyorsétteremben,
és kevésbé tartották be az előírásokat.

Helyes étrendválasztás
Sajnos csak kevés fogyókúrázónál

mutatkozik tartós eredmény, mert kiala-
kul a koleszterin- és inzulinérzékenység,
így a legtöbben 1-2 éven belül vissza-
nyerik eredeti súlyukat. A gyors fogyás
helyett tehát válasszunk olyan étrendet,
amelyben a kedvelt ételeink szerepel-
nek, mert ezeket kevésbé fogjuk el-
hagyni. Segíthet céljaink megvalósítá-
sában a viselkedésterapeuta is.

Mi okozza a másnaposságot?
Néhány pohárral többet iszunk, és másnap
kínzó fejfájásra, rosszullétre ébredünk.  A

másnaposság a szervezet
gyógyulási folyamata az
alkohol és bomlástermé-
kei okozta mérgezés után.
Tippek: együnk valamit,

mielőtt inni kezdünk, mert az alkohol las-
sabban szívódik fel, ha van valami a gyom-
runkban. Két ital között igyunk valami al-
koholmentes folyadékot is, ez segít alacso-
nyan tartani az alkoholszintet, és biztosítja
a kellő folyadékpótlást is. 

Az ülő életmód ártalmai
Egyre több a bizonyíték arra, hogy a sok
ülés ártalmas az egészségre. Egy új kuta-

tás során kiderült, hogy a
krónikus vesebetegség ri-
zikóját is növeli. A vizsgá-
latban részt vevő nők

közül azoknál, akik naponta 3 óránál ke-
vesebbet ültek, 30 százalékkal kevesebb-
nél fordult elő krónikus vesebetegség,
mint azoknál, akik napi 8 óránál is töb-
bet ültek. Férfiaknál is hasonló volt az
összefüggés, bár kisebb mértékben nőtt
a vesebetegek száma, mint a nőknél.

Tippek a stroke megelőzésére
Akiknek normális a vérnyomásuk, fele
akkora a stroke, vagyis az agyi érelzáró-
dás kockázata.  A ma gas vérnyomás min-
den eret károsít és hajla-
mosít a rögképződésre
is. Néhány módszer a
vérnyomás karbantartá-
sára: mozogjunk rendszeresen, mérték-
kel fogyasszunk alkoholt, ügyeljünk a
testsúlyunkra, étkezzünk egészségesen
és tegyük le a cigarettát
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Beköszöntött a tél.
Hirtelen leesett húsz
centi hó, majd amire
kihevertük a kéthe-
tes sípályaélményt,
megjött a szibériai
hideg, kemény éjsza-
kai mínuszokkal. Az
autósokat súlyosan
érintik ezek az időjá-
rási anomáliák. Be-
fagy, lemerül, nem
indul, megáll és el-
akad… 
A másik probléma a
parkolással van, Győr
városában is. A parko-
lóhelyek átalakulnak
a hó és jég miatt. Ki -
sebbek lesznek, keve-
sebb autó fér el a buc-
kák között, és sokszor
beszűkül az útpálya
is a parkoló autók
miatt. Figyeljünk
arra, hogy úgy áll-
junk meg a szűk ut-
cákban, hogy a teher-
autók, szemétszállító
is elférjenek mellet-
tünk. Ez a közös érde-
künk!

szerző és kép: nagy viktor

Néhány éve, amikor a Kia Magyaror-
szágon is kezdett elterjedni, a leg-
erősebb érv típusainak megvásárlá-
sára az egyedülálló, 7 éves garancia-
időszak nyújtása volt. Most, hogy
volt szerencsém kipróbálni az új
Cee’d kombi verzióját, azon gondol-
kodom, számít-e az extra hosszú
nyugalom. Önmagában, tökéletes
ár-érték aránnyal és minőségi rész-
letekkel hódít a koreai márka a kom-
paktok között is.

A Kia Cee’d formavilága egyedi és lendü-
letes. Miután gyakorlatilag minden jármű -
gyártó ezen elvek szerint szeretne autó épí-
teni, egyre nehezebb azonnal felismerhe-
tővé tenni egy-egy típust. Ennél az autónál
nem mindenféle élek kavalkádjával dolgoz-
tak a németországi tervezők, hanem in-
kább az izomszerű domborulatokkal. És
van egy formás frontja, ami felismerhe-
tően kiás. Oldalról jó nevű konkurenseire
hajaz ugyan, de arányai „szídesek”. Ha va-
laki mögé lopakodunk vele, orrával tekin-
télyt parancsol, amikor pedig elengednek
minket, már hiába néznek a praktikus
kombi-fenék után, az csak egy távolodó
pont lesz. Mondom ezt azért, mert az ezer-
négyes benzines száz lóereje és a kiváló
hatfokozatú kézi váltó párosa 1300 kilós tö-
megét meghazudtoló módon repíti a csa-
ládi teherhordót. Városban virgonckodha-
tunk vele, ha okosan kezeljük a váltókart,
és autópályán is jótékony hatású a sokadik,
hosszú fokozat – amit a benzinkútnál meg-
hálál a jószág.

Beülve fokozódik a hatás: a sportos-
ság és a minőség letaglózó. Sikerült a
műszerfalat a legjobb iskola szerint for-

Nincs miért „Cee’d”-ni

mázni, és okos anyagvá-
lasztással az illúziót va-
lóssá tenni. A nagyau-
tós kezelőpult hangu-
lata és az alapfelszerelt-
séghez képest bőséges
funkció-kapcsoló-lát-
vány arány kellemes
meglepetés volt. A pu-
hának látszó felületek
tényleg puhák, sőt, na-
gyon puhák, a szépnek
látszók pedig, ha kemények is, de közelről
is szépek! Az ülések korrektek, tartós szö-
vettel bevontak, még oldaltartást is
adnak; szokás szerint a vezető kényel-
mére az ülésmagasság, illetve a kormány
két irányban állítható. Minden kezelőszer-
vet ott találtam, ahol kerestem; még a tü-
körállító is felköltözött a bal kézhez, a ba-
juszkapcsoló magasságába – korábbi, el-
dugott, japános láb melletti helyé ről. A
helykínálat elöl és hátul is a kategória csú-
csát képviseli, amit az 528 literes raktér
egészít ki. Rakodóperem nélküli padló,
alatta rakodórekeszekkel, csomagrögzítő
kampók, valamint síklapokkal határolt
óriá si tér várja akár négy ember holmijait.

Az összbenyomásom milyen? Él-
ményt adott és egyben nyugalmat su-
gallt a kocsi vezetése. A futómű jól elta-
lált beállítású, nem rázós, mégis bizto-
san tart a kanyarban. A kormányzás nem
sportautós, de elég visszajelzést ad. A
hifi kellően szépen szól ahhoz, hogy
hosszú úton se unatkozzunk az egyéb-

TESZT: Kia Cee’d LX 1,4 CVVT Kombi

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

Sikerült a műszerfalat
a legjobb iskola
szerint formázni

ként csendes utastérben, ahol csak
4.500-as fordulatszám felett hallatszik a
motorhang – viszont jobban nem is érde-
mes pörgetni. A biztonság alapáras, hi-
szen menetstabilizátor, 6 légzsák és 5
csillagos törésteszt minden Cee’dhez
jár. Lehetne benne start-stop rendszer,
alumínium belső kilincs vagy kulcs nél-
küli indítás… És ha akarjuk, rendelhe-
tünk is, vagy magasabb felszereltség-
hez már jár, úgy mint a LED-es nappali
menetfény vagy éppen az alufelnik, de
szinte mindent megkaphatunk. És kér-
hetjük még a kis benzines 6-7 literes fo-
gyasztásánál is takarékosabb dízelmo-
torokkal is, 1,4 literes 90 vagy 1,6-os
128 lóerős CRDI-vel. Ezek felára 500 és
700 ezer forint, de ha akciósan hozzáju-
tunk, jobban megéri. Hiszen most az
egyébként 4,65 milliós LX felszereltségű
klímás belépő modell akár négyszáze-
zer forinttal olcsóbban is beszerezhető!
Innentől pedig igaz a Kia szlogenje, mi-
szerint: „A meglepetés erejével”.

GÁZFRÖCCS ÚJ AUTÓ



A Mercedes CLA kisméretű szedán nem is olyan
régen tűnt fel tanulmányautóként, mostantól pedig egyedül

Magyarországon fog készülni sorozatgyártásban. Az új A-osztály alap-
jaira épített, kimondottan nyúlánk (2.630 mm) limuzin kupés tetővonala és

finom részletmegoldásai miatt a világ legkisebb légellenállási együtthatójával
rendelkező családi autó. Az extra takarékos BlueEFFICIENCY modellek csupán
0,22, míg a normál kivitelek is 0,23-0,24 Cw-értékkel büszkélkedhetnek. Kis-
testvérénél több mint 30 centivel hosszabb, csomagtere 470 literes, de a csa-
pott tető miatt a hátsó fejtér elég szűkös. A motorkínálat az 1,6-os kis turbós
benzinesektől a 2,1 literes dízelig terjed. Érkezik természetesen AMG változat
is 2 literes, 345 lóerős csúcsteljesítményű turbómotorral. Már rendelhető az áp-
rilisban érkező kis Merci, mely várhatóan 8 millió forint alatti áron indul majd.

Feléledt a Stingray

Elérkezett az idő a legendás Corvette amerikai sportautó legfrissebb,
C7 néven futó generációjának leleplezésére. Az újdonság történetében
harmadikként kapta meg a Stingray utónevet, ezzel tisztelegve felmenői
előtt. Formája nem forradalmi, de felfedezhető a nagy ősök által muta-
tott út nyoma. A fejlesztésnél a beltér frissítése különös figyelmet kapott,
miközben az autó könnyebb és erősebb lett. A súlyelosztás a tengelyek
között 50-50%-os, ami biztosítja a sportos, kiegyensúlyozott viselke-
dést, hiszen a szénszálas motorháztető alatt lapuló, 6,2 literes vérbeli
V8-as blokk 450 lóerejét kell kordában tartania a sofőrnek. Hatsebes-
séges automata vagy 7 fokozatú kézi váltó segíti a vezetőt a sportos ha-
ladásban, miközben egy tekerentyű segítségével 12 ponton személyre
szabhatja a masina beállításait.

Második magyar Merci

A japán luxusmárka, az Infinity vadonatúj Q50-es
modellje ígéretük szerint fel fogja rázni a közép-
kategóriás prémium szedánok mezőnyét. Nem
csak szép, arányos, de minőségi és fejlett modell-
nek ígérkezik a sportlimuzin. Kétségtelen, hogy
kívülről atletikus a forma, miközben a beltérben
a válogatott anyagok és funkciók szavatolják a si-
kert. A Q50 minden létező vezetést támogató
rendszerrel felszerelhető lesz, és a jármű menet-
tulajdonságainak minden részletét magunk állít-
hatjuk majd. A gomberdő helyett két darab érin-
tőképernyő lesz segítségünkre a kezelésben!

Külön kiemelendő az új kormányszerkezet és annak rásegí-
tése, amely eddig nem látott közvetlenséget fog mutatni és a
futómű is egyedülálló, hiszen elöl kettős kereszt lengőkaros,
hátul pedig multilink, speciális kétcsöves lengéscsillapítókkal.
Eleinte 3,7 literes V6-ossal és hibrid hajtással lesz elérhető a
legkisebb japán. Az ígéretek szerint később akár a Mercedes-
től származó dízelmotorok is bekerülhetnek a motortérbe, ami
kimondottan jót tenne az európai eladásoknak. Mindenesetre
a motorhang így sem, úgy sem fog gondot okozni, miután
aktív, alacsony frekvenciájú zajokat kompenzáló audiorend-
szert is fejlesztettek a távol-keleti mérnökök a kocsihoz.

Új kategóriát
teremt

A Honda egy hihetetlenül egyedi,
ugyanakkor eredeti tanulmány- 
autóval rukkolt elő. A Gear már a
nevéből is adódóan – bringás kö-
rökben ismert fixi angol megfele-
lője – az egyszerűségre utal. Mind-
emellett a testre szabhatóság meg-
marad. Ha tényleg olcsó lesz, és
ilyen formában gyártásba kerülhet
a mini, akkor biztos nagy siker lesz!

Életrevaló csöppség
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nagyja, hogy személyesen is meggyő-
ződhessenek arról, hogy ezek az állatok
nem pislognak és nem is nyálkás a tes-
tük. A hatalmas albínó tigrispitonok ter-
rárium-szomszédjai, a vörösfarkú boák
a bemutatkozás mesterei, őket simo-
gatni is lehet ilyenkor, de a hatalmas

medencét birtokló és úszástechni-
káját gyakran megmutató zöld ana-

konda levedlett bőre is mindig előke-
rül. Ez a faj a világ legnagyobb és leg-

súlyosabb kígyója, míg a királypitonok a
legkisebb óriáskígyók a Földön. Érde-
kességekről, érzékszerveikről, táplálko-
zásukról és szaporodásukról is szívesen
mesélnek gondozóik a „Kígyóbűvöle-
tek” alkalmával, amikor több kontinens
kígyóit is bemutatják. Miért „csuklik” a
tigrispiton? Miért vörös-fekete a király-
sikló? Hallanak-e és hogyan látnak a kí-
gyók? A választ a kazamatában találják.
Az interaktív beszélgetések során a láto-
gatók nem csak megismerhetik és
megcsodálhatják, de megérinthetik,
esetleg kézbe is vehetik az egzotikus fa-
jokat. Kalandra le!

kép és szöveg:
xantus-

állatkert

A ma élő min-
tegy 2.500 kígyófaj
több képviselőjével is találkoz-
hatnak azok, akik a Füles Bástya ódon
falai közé látogatnak. A kígyók közt óri-
áskígyóféle, pitonféle és siklóféle is
megtalálható, akik bár külalakra sok te-
kintetben eltérnek, mégis számos
közös tulajdonsággal bírnak. Ezek közül
a legszembetűnőbb a végtagok hiánya,
ami a mellső végtagra tökéletesen igaz,
a hátsó viszont pár ősibb fajnál fellel-
hető. Ilyen faj a királypiton is, melynek
két fiatal példánya szívesen mutatja
meg két elcsökevényesedett, karommá
alakult hátsó végtagját. A hímé na-
gyobb, a nőstényé kicsi, alig látszik.
Kedden és csütörtökön „Kígyóbűvölet”-
re csábítja látogatóit kígyóink apraja-
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BULGÁRIA repülôvel 2013
(Pozsony–Várna)

Foglalható és bővebb 
információ partnerirodáinknál: 

Air Tourist, Ciklámen T, ÉTK Print Ut. I,
Kisalföld Volán, Medici Travel,  Quaestor,
Summer Time Travel, Vista Ut I, Start Ut

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

www.robinsontours.hu
FEBRUÁR 15-IG PLUSZ
5% KEDVEZMÉNY!

TÖRÖKORSZÁG repülővel
(Pozsony–AYT)

Alanya Kleopatra Melissa H. 3*, AI
95 512 Ft-tól/fő/hét*

Monte Carlo 4* AI
97 148 Ft-tól/fő/hét*

Club Insula 5* UAI
144 610 Ft-tól/fő/hét*

Reptéri parkolás foglalható!

Aranyhomok, Hotel Blue Sky 3*, AI
92 911 Ft-tól/fő/hét*

(Pozsony-Burgasz)
Hotel Strandja 4*, AI
78 432 Ft-tól/fő/hét*

Hotel Sunny Garden 3*, R
59 660 Ft-tól/fő/10 éj*
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ÚJ!    10-11 éjszakás turnusok is,   ÚJ!
KASSÁBÓL és POZSONYBÓL is! 

A bolgár tengerpartra 
és Törökországba!

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye -
let Győr, Liezen-Mayer u. 57. Tel.:
96/412-221. Hétfőn, kedden és
csütörtökön 16 órától más nap
reggel 7 óráig. Szerdán 13 órától
7 órá ig, pénteken 14 órától 7 órá -
ig. Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés
0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá -
lat a 96/50-50-50-es szá mon mun-
kanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 
E-mail: info@gyorszol.hu
• Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig és pénte-
ken 8–16, csütörtökön 20 óráig.
A pénztár 30 perccel előbb zár. 
• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.: 14
óráig. A pénztár 30 perccel előbb
zár. Fax: 96/505-099. 
• ETO Park  GYŐR-SZOL ügyfél-
szolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17
órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Köz-
területi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld szá-
mon. Ügy fél szolgálat: 96/522-630.
Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30–13.30 óráig.

M-M Vonal Ifjúsági Lelkisegély
Ingyenesen hívható hétfőtől
szombatig, 16–20 óráig: 06-
80/505-001.

KígyóZOO

Hívja a 96/511-620-as telefonszámot vagy 
jelentkezzen e-mailben a hirdetes@gyorplusz.hu 

címen és segítünk összeállítani szerelmes üzenetét.

Hogyan mondjam el neked?!
Üzenjen szerelmének 

a Győr+ Médián keresztül! 
Kedvesének szánt vallomása megjelenik 

a Győr+ Televízió képújságjában, 
illetve hetilapunk hasábjain. 
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk
megfejtése: Egy kortyot sem ittam, aranyos tábornok úr. Nyertes: Metkyné
Szabó Mária (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. 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
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU++++M
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fe
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k

6 8 4 9 7
7 6 8 3

4 8 5
8 7 5

2 7 1 6 9
1 7 8

3 4 5
7 6 5 1
5 2

7 1
9 5 8

2 6 3 5
2 4 7 3

9
5 6 2
6 1 2 8

6 8 5 4
8 7 5 6 9

4 8 5 2 3
8 2

9 1
8 7 9 2

3 4
2 1 6 5

6 1 3 7

7 4 6 9

148569237
375182694
692437518
584371926
963254871
217698345
456913782
829746153
731825469

781254936
935861472
426937581
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317489265
569312847
654793128
193628754
872145693

368514297
159276843
427893651
983742516
275168934
641359728
836921475
794635182
512487369

www.gyorplusz.hu
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kép és szöveg: tóth lászló 

Az elmúlt néhány hét fagyos
időjárása miatt annyira áthűlt a
talaj, hogy a csapvíz is érezhe-
tően hidegebb a megszokott-
nál. A hideg víz friss és üdítő, de
felmelegítéséhez közel másfél-
szer annyi energiára van szük-
ségünk, mint nyaranta. 

A városba érkező ivóvíz útját Gangl
Ferenccel, a Pannon-Víz Zrt. vízmin-
tavevő szakemberével jártuk végig.
Elsőként Győrtől északra, a Duna
partján fekvő szőgyei vízmű parti
szűrésű kútjaiban mértünk, itt a víz
12,1 Celsius-fokú volt. Harmincmé-

teres mélységben nem ingadozik,
télen-nyáron hasonló a víz hőmér-
séklete. 

Győrbe 600 milliméter átmérőjű,
föld alatti főnyomócsövön érkezik, a
nagy méretek miatt legfeljebb egy-
két fokot hűl le a szőgyei ivóvíz. Likó-
csi mérésünk is ezt bizonyítja, a
Pesti úton kialakított vízmintavevő
helyen 9,8 Celsius-fokot mutatott a
hőmérő. A lényeges változás a jóval
kisebb átmérőjű utcai elosztóveze-

A GYŐR-SZOL Zrt. a kötelező közszolgáltatáson felül kedvezményes
áron (2.980 Ft/m3+áfa) vállalja a lakosságtól származó nagyobb
mennyiségű hulladékok, pl. építési törmelék, lomhulladék, zöldhulladék
szállítását 3 és 6 m3-es nyitott konténerekben (igény esetén egyéb
méretben is) Győr, Győrladamér, Győrság, Győr újbarát, Győrújfalu,
Győrzámoly, Kisbajcs, Nyúl, Pázmándfalu, Pér,
Töltéstava és Vámosszabadi településekről.

Konténeres hulladékszállítás

KEDVEZMÉNNYEL!

06-96/50 50 50 szallitas@gyorszol.hu

Érdeklôdni és konténert rendelni az alábbi elérhetőségeken lehet:

A szigeteléssel energiát
is megtakaríthatunk  

tékben és a vízbekötésekben törté-
nik – mondja Gangl Ferenc. A belvá-
rosban, a virágpiacon lévő közkútnál
6,1 fokot mutatott a mérőműszer. 

Idén szerencsések vagyunk, a hó-
réteg sokat szigetel. A lehűlést
egyébként a külső hőmérséklet mel-
lett befolyásolja a vízcső feletti föld
vagy hótakaró, a talaj tömörsége, az
útburkolat, a növényzet, a beépített-
ség és természetesen a szigetelések
– magyarázza a szakember. Ilyenkor
jobban járnak azok a vízfogyasztók,
akik közvetlenül nagyobb átmérőjű
vezetékről kapják a vizet, nekik akár
8-9 fokos is lehet a csapvizük.

Ha az ön környezetében ennél lé-
nyegesen alacsonyabb a hálózati víz

hőmérséklete, érdemes az aknában
és az épület falában húzódó csőve-
zetékeken újból ellenőrizni a szigete-
léseket, nehogy a vízmérő vagy a víz-
cső elfagyjon. Az olcsó hőszigetelő
burkolat nemcsak a fagytól véd,
hanem a lehűlést is csökkenti. A ve-
zetékes vízminőségéről szóló jelen-
legi rendeletek a hőmérsékletet
nem szabályozzák, a régebbi ma-
gyar szabvány 7–15 fokos tarto-
mányt írt elő. 

Az új takarítási rendszernek köszönhetően február 1-jétől nem zár be
a Magyar Vilmos Uszoda minden hónap első hétfőjén. Az úszás és a
wellness szerelmesei ezentúl mindennap élvezhetik a létesítmény által
nyújtott egészségmegőrző és aktív kikapcsolódást biztosító szolgálta-
tásokat.

Mindennap nyitva 
a Magyar Vilmos Uszoda

kép és szöveg: nagy csaba

A GYŐR-SZOL Zrt. a lakossági beje-
lentéseket és a szakmai irányelveket
figyelembe véve Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Hatósági
Főosztálya által kiadott határozatai-
ban foglaltaknak megfelelően január
elején megkezdte a közterületi fakivá-
gási program végrehajtását. A fakivá-
gás biztonsági okok miatt alkalman-
ként a forgalom korlátozásával járhat.

Fa kivágása hatósági engedéllyel
azokon a helyszíneken lehetséges,
ahol többek között a fa balesetveszé-
lyes, a növény egészségi állapota in-
dokolja, a fa túl közel nőtt az épület-

hez, közművek vannak veszélyben,
vagy fejlesztések miatt más növények
telepítésére kerül sor. A fakivágási
munka végrehajtásához indokolt eset-
ben kosaras emelőjármű is szüksé-
ges, ilyenkor a fák ágait a magasban
vágják le és felülről lefelé bontják le a
fát. A munka még a havazások előtt
Győr-Ménfőcsanakon kezdődött, ezt
követően Sziget, Újváros és Gyárvá-
ros városrészekben folytatódik.  A fa-
kivágások során keletkező gallyat a
GYŐR-SZOL Zrt. helyben darálja, a vas-
tagabb faanyagot a likócsi komposztá-
lóüzembe szállítja további hasznosí-
tásra. A kivágott fákat a szolgáltató a ha-
tározatokban előírt időpontig pótolja.

Folytatódnak
a fakivágások



ÁLLÁS

Hirdetésszervező munka-
társat keresünk Győrben és környé-
kén. Előny: saját ügyfélkör. Érdek-
lődni: 06-70/202-8840.

Biztosító tanfolyamot indít február-
ban, üzleti területre. Belépés alkal-
mazottként márciusban. Átképzés,
rugalmas munkaidő, cafetéria. 06-
70/2678-190, furyliza@ gmail.com.

Amerikai nagyvállalat jelentős számú
aktív pénzügyi ügyféligény megvála-
szolására tanácsadót keres! Fizetés
kéthetente! Érdeklődni: 06-70/419-
2657.

EGYÉB

ENERGIATANÚSÍTÁS: bérbeadáshoz,
adásvételhez. Irányár: 15.000 Ft-tól
(panel). Tel.: 20/497-2603. Részle-
tek, kedvezmények, hirdetésekhez
előzetes becslési lehetőség:
http://energiatanusitas-gyor.hu/.

Dióbelet vásárolok kedden és
csütörtökön délelőtt 9–13 óráig.
Győr, Nádor utca 19. 06-20/979-
5105

Téli akció! Költöztetés,
bútorszállítás városon belül:
2.500 Ft/fuvar! 30/529-7589

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max. 800
e Ft), Új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel. Tel.:
20/951-0235     
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kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 20/947-3928.  

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. Tel.:
30/422-6164. 

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gottat vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
30/990-9530. 

INGATLAN

Lebontásra vagy felújításra szoruló csa-
ládi ház garázzsal, 400 m2-es telken,
Győr, Töltés utca 25. szám alatt eladó.
Tel.: 96/828-235, 06-30/231-5658.

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/267-2201.

Győrben, Sárási utcában, 1000
m2-es telken 220 m2-es csa-
ládi ház 2 garázzsal, 2 pincé-
vel+1 melléképülettel, áron alul
eladó! Tel.: 06-20/354-0965

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230. 

ÜZLET

Győr-Marcalvárosban, a Lajta u. 19.
szám alatt utcafronti, 90 m2-es üzlet

HIRDETÉS APRÓ

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

Segítségkérés! Egyedülálló, súlyos be-
tegségben szenvedő hölgy vagyok, egy
lakókocsiban élek, melynek szigetelésé-
hez akár maradék szigetelőanyagot,
akár anyagi segítséget keresek. Hálásan
köszönöm. 20/211-7884. Bankszámla-
számom: 67633759-00249756

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjavítás
és -festés. 30/376-2712. 

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállítom.
Tel.: 70/500-1291.  

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és
beváltása. Tel.: 70/564-2280. 

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com Tel.: 06-30/936-2517

egy ‘60-as években épült, felújítandó családi
ház 1400 m2 telken. A ház Gyôr-Likócson talál-
ható, a Török utcában, közvetlenül a töltés mel-
lett. Csendes, nyugodt környezetben.

ELADÓ

kiadó. Érdeklődni a 96/511-420-as
számon, a 195-ös melléken lehet.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
iroda hosszú távra vagy alkalmakra
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti,
utcafronti, 21 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

LAKÁSCSERE

Győri, belvárosi, összkom-
fortos, 60 m2-es, egyedi fűtésű, ha-
tározatlan bérleti jogviszonyú laká -
somat elcserélném saját tulajdonúra,
akár kisebb adósság átvállalásával is.
Érdeklődés: 06-70/6674-777

Szabadhegyi, 3 szobás, 58 m2-es,
távfűtéses, erkélyes, részben felújí-
tott, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1-2 szobás, megvá-
sárolható, erkélyes lakásra Sziget, Új-
város és Marcalváros kivételével
(hird. szám: 312). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1+fél szobás, 49 m2-es, táv-
fűtéses, igényesen felújított, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélné-
nek 36 m2-es, határozatlan bérleti szer-
ződéses, nádorvárosi vagy adyvárosi la-
kásra (hird. szám: 313). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 1 szobás, 34 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1–1 1/2  szobás,
határozatlan bérleti szerződéses la-

Ár: 4,9 millió forint.
Telefon: 30/376-5572

GYÔRBEN
csendes kertvárosi környezetben
306 m2-es, összközmûves 
SAROKTELEK MEGKEZDETT
ÉPÍTKEZÉSSEL
(40 m2-es ház alápincézve)

ELADÓ!

Készpénzért antik bútort,
festményeket, Herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttár-
gyakat, könyveket, régi fali-
és asztali órákat, dísztárgya-
kat, teljes hagyatékot vásá-
rolunk. Tel.: 70/640-5101.  

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

A báli szezonban is 
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!
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YES asztalosmunkák!

Tel.: 20 365 8804

www.mindenfa.huinfo@mindenfa.hu

Gyôr, Szabadi u. 13/F
96/448-139, 20/5858-193
www.treffjelmez.hu
jelmez@freemail.hu

Jelmezek, korabeli,
menyasszonyi, 
koszorúslány,
elsôáldozó,
keringô- 
és táncruhák 
kölcsönzése 
és varrása

kásra (hirdetési szám: 258). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 m2-es, gáz-
fűtéses,  határozatlan bérleti szerződé-
ses, felújított  lakást cserélne belvárosi,
szigeti, újvárosi vagy gyárvárosi, 2–3
szobás, 50–60 m2-es, téglaépületben
lévő fsz-i v. panellakásra 3. emeletig.
Kisebb összegű tartozás megfizetését
vállalná (hird. szám: 259). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne nádorvárosi vagy
adyvárosi, 2 szobás, 45–50 m2-es,
határozatlan  bérleti szerződéses la-
kásra (hird. szám: 260). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 2 szobás, 41 m2-es, gázfű-
téses, téglaépületben lévő, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 20-30 m2-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra Újváros kivé-
telével (hird. szám: 262). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 2 szobás, 56 m2-es táv-
fűtéses, téglaépületben lévő, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 szobás, 40-55 m2-es, nádor-
városi, adyvárosi, jancsifalui, József
A.-ltp-i vagy marcalvárosi bérle-
ményre (hirdetési szám: 261). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS
Tanítónő korrepetálást vállal ál-
talános iskolások részére bármely
tantárgyból. 70/600-9404

SZOLGÁLTATÁS
Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása,  rögzítése és minden-
nemű villanyszerelés, bojlertisztítás.
Érdeklődni: 06-30/314-3370.

15 éve működő győri takarító-
cég szőnyeg- és kárpittisztítást vállal.
Győrben ingyenes házhoz szállítással,
magánszemélyeknek és cégeknek
egyaránt. Kérjük, bizalommal forduljon
hozzánk! Érd.: 20/214-5881

A GYÕR-SZOL Zrt.  
• tetôfedô-bádogos kollégát keres.

Feltétel: munkakörnek megfelelô végzettség.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet szakmai önéletrajz beküldésével: 
szabo.tamas@gyorszol.hu vagy GYÔR-SZOL Zrt.,
Kivitelezési üzletág, 9024 Győr, Orgona u. 10.
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összeállította: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri Audi ETO KC szombaton
megkezdi szereplését a női kézi-
labda Bajnokok Ligája közép-
döntőjében. Az eddig hibátlanul
menetelő tavalyi döntős célja
mi más is lehetne, mint a leg-
jobb négy közé jutás. A klubnál
időközben bejelentették, nyá-
ron kik távoznak a csapattól. 

Kezdjük a sort a szerződéshosszabbí-
tási tárgyalásokkal, amelyek közül nem
mindegyik zárult eredményesen. Arról
már korábban beszámoltunk, hogy a
nyolc lejáró szerződésű játékos közül
Katrine Lunde Haraldsen, Heidi Löke,
Eduarda Amorim és Orbán Adrienn
hosszabbított a győriekkel. Hozzájuk
csatlakozott most Kovacsics Anikó, aki
2+1 éves szerződést írt alá a zöld-fehé-
rekkel. Andrea Lekic és Jovanka Radi-
cevic ugyanakkor a távozás mellett
döntött, a visszavonulást fontolgató
Raphaelle Tervel pedig a szezon végén
határoz jövőjéről. 

„A tárgyalások alatt megmutatkoz-
tak játékosaink kiemelkedő emberi és
sportemberi erényei. A döntéseknél
végül, ahol a klub csapatépítési és
sportszakmai szempontjai találkoztak
a játékosok saját pályafutásával kap-
csolatos terveivel, ott minden esetben
meg tudtunk állapodni. Nagyon örü-
lünk a maradóknak, és fáj a szívünk a
távozókért, de tiszteletben tartjuk, hogy
saját érdekeiket képviselték” – emelte
ki Kelecsényi Ernő, a klub elnöke.

Folytatódik a Bajnokok Ligája

„A csapatot, az edzőket és a körül-
ményeket tekintve mindenképpen
úgy gondoltam, hogy ha van rá lehe-
tőségem, akkor Győrben maradok. A
munka színvonala, amit itt végzünk, ki-
emelkedő, és ez számomra fontos
szempont, hiszen a saját egyéni fejlő-
désemre, képzésemre is kiváló lehető-
ségeim vannak. Összességében úgy
érzem, hogy a legjobb helyen vagyok”
– nyilatkozta Kovacsics Anikó, aki el-
mondása szerint nem sokat gondol-
kodott a maradáson.

A francia védőspecialista Rapha-
elle Tervel az ETO leguniverzálisabb
játékosa, szinte csak kapusposzton
nem vetette még be Ambros Martin
vezetőedző. Sok-
oldalúsága és pro-
fizmusa miatt a
klub mindenkép-
pen számít rá jö-
vőre is, de a végle-
ges döntést ké-
sőbb hozza majd
meg. „Az én pálya-
futásomban min-
denképpen Győr
az utolsó állomás.
D ö n t é s e m m e l
még várok, de ha nem a visszavonu-
lás, hanem a játék mellett döntök, biz-
tosan az ETO-nál folytatom” –
mondta a világbajnok játékos. 

„Hónapokon át hezitáltam, mielőtt
elhatároztam magam. A legnehezebb
az volt, hogy a győri tényleg minden
szempontból kiemelkedő klub, és a
város, az emberek is pillanatok alatt
befogadtak. Azonban az ETO csapat-

szerkezetében nem tudok a saját
posztomon játszani. De a szezon vége
még messze van, és a hátralévő hóna-
pokban minden erőmmel azon leszek,
hogy a közös álmunk valóra váljon. Ez
a legkevesebb, amit a szurkolóink is
megérdemelnek” – emelte ki Andrea
Lekic, aki számára nagyon nehéz volt
a döntés.

„Az elmúlt hónapokban annyi min-
den történt velem, hogy ezt nagyon
nehéz feldolgozni. Az elmúlt másfél
évben a klub, a játékostársaim, ed-
zőim és a közönség annyira a szívem-
hez nőttek, hogy azt hiszem, életem
legnehezebb döntését kellett meg-
hoznom: a szívemet kellett szembeál-

lítanom az észérvekkel. Mindnyájunk-
nak véges a pályafutása, és abból a le-
hető legtöbbet kell kihoznunk. Bizto-
síthatok azonban mindenkit, hogy to-
vábbra is oroszlánként fogok küzdeni
a meccseken, hiszen nemcsak ma-
gamnak szeretnék BL-t nyerni, hanem
az ETO-nak, és ennek a csodálatos
közönségnek is” – mondta Jovanka
Radicevic.

Az áhított BL-győzelem felé már
szombaton tehet egy újabb lépést a
Győri Audi ETO KC, hiszen megkez-
dődnek a középdöntő küzdelmei. A
zöld-fehérek a montenegrói Buduc-
nost Podgoricával, a norvég Larvikkal
és a dán Randersszel kerültek egy cso-
portba. A lebonyolítás változatlan az
előző éviekhez képest, minden csapat
kétszer találkozik egymással, és az
első két helyezett bejut az elődöntőbe.
A győriek az első fordulóban szomba-
ton 16 órakor a Buducnost Podgoricát
fogadják a Magvassyban. A mérkőzést
a rendőrség kiemelt kockázatú ese-
ménynek nyilvánította, emiatt csök-
kentették a csarnok befogadóképes-
ségét is, így jegyek már nem kapha-
tóak a nyitányra. A főpróbák jól sikerül-
tek, hiszen a bajnokságban az Érdet
29–18-ra, a Békéscsabát pedig 35–
18-ra győzte le a címvédő Audi ETO. 

„A végső győzelemhez vezető úton
minden ellenfelet le kell győznünk. A
Larvik a sérülésekből frissen felépült
játékosokkal nagyon erős csapat, azt
hiszem, ők az egyik esélyesei a BL-tró-
feának. A Podgoricát jól ismerjük ko-
rábbról, a csapatom és jómagam is,
velük mindenképpen nagyon harcos
mérkőzésekre számítok, hiszen ők na-
gyon kemény kézilabdát képviselnek.
A Randers meglepetésre került be a
középdöntőbe az utolsó pillanatban,
de ezen a szinten már nem szabad
erősebb vagy gyengébb ellenfelekkel
számolni, minden csapattal szemben
kőkeményen kell készülnünk” –
mondta a csoportról előzetesen Amb-
ros Martin vezetőedző. 

Február 2., szombat, 16 óra: Győri Audi ETO KC–
Buducnost Podgorica. Február 11., hétfő, 19 óra:
Randers–Győri Audi ETO KC. Február 16., szombat,
17.45 óra: Larvik–Győri Audi ETO KC. Március 2.,
szombat, 16 óra: Győri Audi ETO KC-Larvik. Már-
cius 10., vasárnap, 19 óra: Buducnost Podgorica–
Győri Audi ETO KC. Március 16., szombat, 16 óra:
Győri Audi ETO KC–Randers. 

BL-menetrend
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A Magvassyban hétvégén tizenegyedik alkalommal rendezték
meg az Alcufer-kupát, amely nyolcadik éve adózik Horváth Fe-
renc emlékének is. Idén tizenhat csapat vetélkedett a labda-
rúgó teremtornán, amelyen a házigazda Gyirmót többéves szü-
net után visszahozta Győrbe a serleget. A kék-sárgák a döntő-
ben a címvédő Tatabányát győzték le 1–0-ra, míg a harmadik
helyet a Mosonmagyaróvárt büntetőkkel legyőző Veszprém
szerezte meg. A torna végeredménye: 1. Gyirmót, 2. Tatabánya,
3. Veszprém, 4. Mosonmagyaróvár, 5. Ménfőcsanak, 6. ETO II,
7. Videoton II, 8. Öttevény, 9. Ajka, 10. Lipót, 11. Győrszemere,
12. SVSE, 13. DAC, 14. Jánossomorja, 15., Csorna, 16. Bá-
gyogszovát. A torna gólkirálya Serfőző Bence (ETO II) lett, a leg-
jobb mezőnyjátékosnak Erős Gábort (Gyirmót), a legjobb ka-
pusnak Dombai Andrást (Tatabánya) választották. A fair play
díjat az Öttevény, a torna felfedezettjének járó elismerést Né-
meth László (ETO II) vihette haza. Az MLSZ megyei igazgató-
ságának különdíját a Ménfőcsanak, a gyirmóti részönkormány-
zat különdíját a Mosonmagyaróvár kapta.

Hazatért egyiptomi edzőtáborából
a Győri ETO FC, amely mindössze
négy napig készül hazai környezet-
ben. Szombaton ismét útra kel a
csapat, ezúttal a törökországi
Belek lesz a célállomás, ahol már
visszatérő vendégnek számítanak
a zöld-fehérek. Pintér Attila na-
ponta kétszer vezényelt edzést já-
tékosainak Egyiptomban, ahol ed-
zőmérkőzés még nem szerepelt a
programban. Törökországban
azonban többször is pályára lép az
együttes, az ellenfelek között a
Dzsudzsák Balázst soraiban tudó

Még egy hónapja van a Gyirmót FC
Győr csapatának a labdarúgó NB II
rajtjáig, Csank János együttese
pedig gőzerővel készül a tavaszi sze-
zonra. A kék-sárgák jelenleg tíznapos
horvátországi edzőtáborban vesznek
részt, ahol az itteninél jobb időjárási
körülmények között készülhetnek a
játékosok. Az együttes meghívót ka-
pott egy rangos nemzetközi tornára,
így komoly ellenfelekkel mérheti
össze tudását Umagban és Novi -
gradban. A Gyirmót a csoportmérkő-
zések során a litván FBK Kaunas, a
bosnyák Siroki Brijeg és az osztrák
Wolsberger AC csapatával mérkőzik
meg az Istria Winter Cup elnevezésű
tornán, majd a helyosztók következ-
nek a programban. A kék-sárgák a
március másodiki rajtig összecsap-
nak még a Csorna, a Haladás, a Fu-
tura Mosonmagyaróvár, a Szolnok, a

AJÁNLJUK
FEBRUÁR 1., PÉNTEK
Futsal
20.30 Rába ETO–Dunakeszi Kinizsi
(Magyar Kupa-mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

FEBRUÁR 2., SZOMBAT
Női kézilabda
16.00 Győri Audi ETO KC–Bu-
ducnost Podgorica (Bajnokok
Ligája-mérkőzés, Magvassy-
csarnok)

FEBRUÁR 3., VASÁRNAP
Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO UNI Győr–
0SBK Samorin (bajnoki mérkő-
zés, egyetemi csarnok)

FEBRUÁR 6., SZERDA
Női kézilabda
18.45 Győri Audi ETO KC–Váci
NKSE (bajnoki mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

A Győr LEO Club ifjúsági jótékonysági
egyesület február 16–17-én tizennyolca-
dik alkalommal rendezi meg hagyomá-
nyos jótékonysági focikupáját. Az elmúlt
évekhez hasonlóan most is a Nádorvá-
rosi Közoktatási Központ tornacsarnoka
ad otthont az eseménynek, melynek be-
vételéből a Cuha utcai bölcsődét támo-
gatják és fejlesztik. A csapatok jelentke-
zését február 10-ig várják a gyorleo@
gmail.com címre. Érdeklődni ugyanitt
vagy a 30/201-7094-es telefonszámon
lehet, további részletek a http://leo.gyor.
hu honlapon találhatóak. 

Edzőtáborok között az ETO

Jótékonysági
focitorna

Dinamo Moszkva is szerepel. Az
őszi bajnok február 16-án, szom-
baton érkezik vissza Győrbe. 

Egervári Sándor szövetségi
kapitány keretet hirdetett a feb-
ruár hatodikai, fehéroroszok el-
leni válogatott mérkőzésre. A
Győri ETO FC csapatából Koltai
Tamás és Pátkai Máté kapott
meghívót, míg Varga Rolanddal
biztonsági tartalékként számol a
kapitány. A csapatok szintén a tö-
rökországi Belekben játszanak
egymással, így a győri játéko-
sokra nem vár újabb utazás. 

Az Újpest FC hivatalos honlap-
ján bejelentette, hogy Jarmo Ahju-
pera előszerződést kötött a lila-
fehér klubbal. Az észt válogatott
csatárnak nyáron lejár a szerződése
a Győri ETO FC-nél, így ingyen tá-
vozhat a fővárosiakhoz. Ahjupera
2009 februárjában igazolt Győrbe,
ahol 28 fellépésen 9 találat fűződik
a nevéhez. Ősszel három bajnokin
jutott szóhoz, ezeken nem talált a ka-
puba. Hír még, hogy a román má-
sodosztályban szereplő Poli Timi -
soa rához került Mihai Dina, a csa-
pattól télen távozó román támadó. 

A Gyirmót nyerte
az Alcufer-kupát 

Keretszűkítés a fiatalítás jegyében
WHB-Ménfőcsanak és a Sziget-
szentmiklós együttesével is. 
Az őszi csapatból többen már
nem Gyirmóton kezdték meg a
felkészülést, Ferenczi Istvánnal
szerződést bontott a csapat,
Fitos László pedig szabadlistára
került. Horváth Rudolf és Nagy
László kölcsönben Mosonma -
gyar óváron futballozik tavasszal,
Kardos Norbert pedig Mezőkö-
vesden szerepel nyárig kölcsönjá-
tékosként. A hatodik távozó a
térdsérüléséből lábadozó Molnár
Balázs lehet. Az érkezési oldalon
jelenleg egyetlen név szerepel,
Tölgyesi Viktor fél évig a gyirmó-
tiakat erősíti kölcsönjátékosként.
A Kecskeméti TE a több játékle-
hetőség reményében engedte el
szezon végéig utánpótlás-váloga-
tott játékosát. 
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Ismét tíz gólt lőtt a Rába ETO az NB I-es férfi futsal-
bajnokságban, ezúttal a Haladás kapitulált a győ-
riek előtt a Magvassyban. A vendégek erejéből
mindössze a szépítésre futotta, így 10–1-re nyert a
címvédő. A remek hangulatú mérkőzésen Fabio öt-
ször volt eredményes, rajta kívül Juanra, Dróth, Ra-
mada és Harnisch is beköszönt egyszer-egyszer,
míg az egyik vendégjátékos öngólt vétett. Az ETO-
ban lehetőséget kapott két fiatal játékos, Takács
Zoltán és Bognár Bálint. Érdekesség, hogy Fabio
második találatával a klub történetének jubileumi,
századik gólját szerezte.

Fontos tudnivaló, hogy az eredetileg szerdára kiírt
Rába ETO–Dunakeszi Kinizsi Magyar Kupa-mérkő-
zést lapunk megjelenésének napjára, péntekre ha-

A közös magyar–szlovák középsza-
kasszal folytatódott a női kosár-
labda-bajnokság. A szövetség ver-
senykiírása szerint a magyar alap-
szakasz első négy helyezettje –
Uniqa Euroleasing Sopron, HAT-
AGRO UNI Győr, PEAC-Pécs,
DKSK-Miskolc – a szlovák bajnok-
ság első négy csapatával játszik a
középszakaszban, majd közös né-
gyes döntőt rendeznek. Idehaza az
5–10. helyért folytatódott a versen-
gés, az ötödik helyen végző gárda a
magyar–szlovák középszakasz ne-
gyedik helyezettjével, míg a hatodik
a harmadikkal küzd meg az elődön-
tőért. Az első két helyezett pihen. A
négy között az első helyezett a ne-
gyedik és az ötödik csapat párharcá-
nak a győztesével, míg a második

Iváncsik Tamás tavaly októberi beje-
lentése után hétvégén átmenetileg
Iváncsik Gergő is lemondta a szerep-
lést a férfi kézilabda-válogatottban,
így egy ideig a győri nevelésű testvér-
pár nélkül szerepel a magyar csapat.
Iváncsik Gergő elmondta, azért ju-
tott erre a döntésre, mert a világbaj-
nokság volt sorozatban a harmadik

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
csapata az éllovas MTK-Törökbálint-
hoz látogatott az NB I/B-s férfi kosár-
labda-bajnokságban. Kozma Tamás
alakulata az első negyedben szorosan
tartotta a lépést a házigazdával, ám a
második negyedben állva hagyták a
győrieket. Az MTK a nagyszünetre je-
lentős, 17 pontos előnyre tett szert. A
folytatásban fej-fej mellett haladtak a
csapatok, a vendégek többször is visz-
szajöttek a mérkőzésbe, de a listave-
zető a záró szakaszban megszilárdí-
totta előnyét, és 87–67-re nyert. A
meghatározó játékosok közül nem
mindenki tudta hozni magát, a csere-
sor viszont a szakmai igazgató értéke-
lése szerint is jó teljesítményt nyújtott.
A folytatásban megyei rangadó vár az
egyetemiekre, akik pénteken 19 óra-
kor Sopronban, a SMAFC-NYME ott-
honában lépnek pályára.

Parádézott a Rába ETO
lasztották. A találkozó 20.30 órakor kezdődik a Mag-
vassyban, a visszavágót – jelen állás szerint – február
20-án rendezik. Marcos Angulo vezetőedző honfitár-
sával nézhet farkasszemet, hiszen az ellenfél kispad-
ján is spanyol edző, Tomas Rivera Amoros ül. A csa-
patban szerepelnek korábbi nagypályás válogatottak,
három magyar futsalválogatott, egy román és egy
spanyol légiós, valamint itt játszik Szijjártó Péter kül-
ügyi és külgazdasági államtitkár is. 

További hír, hogy távozott a klub spanyol légiósa,
Isidoro Garrido Luque. A játékos családi okokra hi-
vatkozva kérte szerződése felbontását, amelynek a
zöld-fehérek – értékelve eddig mutatott csupa szív
játékát – eleget is tettek. A közös megegyezéssel tá-
vozó légiós már haza is tért Spanyolországba. 

Dicsérhető
cseresor

Átmeneti
üresedés

olyan nagy torna – a tavalyi Európa-
bajnokság és olimpia után –, ame-
lyen önmagához mérten rosszul ját-
szott. A balszélső Mocsai Lajos szö-
vetségi kapitánnyal azt beszélte
meg, hogy az idei, áprilisi EB-selejte-
zők előtt még egyeztetnek, ám szinte
biztos, hogy egy évig nem szerepel a
csapatban. 

Iváncsik Gergő a válogatott vb-sze-
replését jónak értékelte, de nem titkolta,
csalódást jelentett számára, hogy nem
sikerült nagy bravúrt végrehajtani és le-
győzni a dán válogatottat a négy közé
jutásért. Szerinte a csapat közvetlenül
a legszűkebb elit mögött áll a világon,
és lát esélyt arra, hogy a jövőben még
feljebb lépjen.

Elfogytak a végjátékra
helyezett a harmadik és a hatodik
alakulat csatájának nyertesével talál-
kozik. A győztesek vívják a döntőt.

A HAT-AGRO UNI Győr csapata
az első fordulóban Pöstyénben, a Pi-
estanske Cajky otthonában lépett pá-
lyára. A győriek játékára rányomta bé-
lyegét magas embereik hiánya, azon-
ban határtalan küzdőszellemüknek
köszönhetően 70–70-es állásról vág-
tak neki az utolsó percnek. Ekkorra
már a palánk alatt szereplő vendégjá-
tékosok kipontozódtak, így a végjá-
tékban a hazaiak 77–72-re az elfogyó
zöld-fehérek fölé kerekedtek. Fűzy
Ákos együttese lapzártánk után a 
Bourges csapatát fogadta az Euro-
liga utolsó csoportmérkőzésén, míg
szombaton 18 órakor az SBK Samo-
rin érkezik az egyetemi csarnokba.
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Magyarország egyik legrégeb-
ben alapított egyesülete, az
1917-ben bejegyzett győri Rába-
text Horgász Egyesület vasárnap
tartotta éves közgyűlését. Az el-
nöki beszámolóban elhangzott:
a tagok halfogása 2012-ben ösz-
szesen 3.821 kg volt, az egy fo-
gási naplóra eső halfogás meg-
haladja a 20 kilogrammot. A nyil-
vántartások szerint tavaly akadt
horogra többek között ponty,
csuka, süllő, harcsa, amúr,
márna, balin és egyéb hal. A tele-
pítések a halászati ütemtervben
előírtaknak megfelelően megtör-
téntek, akárcsak az egyesület ha-
gyományos horgászversenye. A
tagság elfogadta a vezetőség, a
felügyelő-, a fegyelmi bizottság
beszámolóit, a versenybeszámo-
lót, a zárszámadást és az idei
költségvetést. Az egyéb napi-
rendi pontok között a társadalmi
munka és az egyesületi horgász-
verseny megrendezésének kö-
rülményei voltak a főbb témák. A
Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövet-
ségének elnöke, Écsi Jenő a tér-
ségünkben aktuális vízügyi fej-
lesztésekről adott tartalmas tájé-

szerző: vigh domonkos
fotó: speedfit

Az új évben minden változik, ami mindig is
örök marad, az a munka. Dolgozni minden-
kinek így vagy úgy, de muszáj. Sokszor hal-
lom, hogy a munka nem nevel szép testet,
ez legtöbb esetben sajnos igaz is. Nézzünk
tehát meg pár gyakorlatot, amivel ezt egy
kicsit ellensúlyozni tudjuk. Ülő bikák, azaz
az egész nap ülő munkát végző értelmisé-
giek legnagyobb ellensége a hátfájás. Min-
denkinek van legalább egy öt-tízpercnyi
szünete, amikor a többiek eltűnnek mellő-
lünk és kihasználhatjuk a nyugodt irodai
idillt egy kis testmozgásra. Minden gyakor-
latnál fontos a helyes, egyenes testtartás.
Sima „bemelegítéssel” kezdünk: nyakkör-
zés jobbról balra, majd balról jobbra, szigo-
rúan csak előre. Öt-hat ismétlés után néz-
zünk el a vállaink felett, állunkat felhúzva,
pár másodpercig megtartva fejünket, amíg
nem érezzük, hogy nyakunk feszül, nyúlik.
Második gyakorlatként mozgassuk át a vál-
lainkat. Üljünk kicsit előrébb a széken, ke-
zeinket lógassuk le, lazítsuk el. Indulhat a
vállkörzés, szépen lassan hátrafelé. Teljes
mozgástartományunkat használjuk ki,
majd öt-nyolc ismétlés után mindez mehet
az ellenkező irányba. 

Harmadik a sorban a gerinc nyújtása. Ki-
indulásként előrébb ülünk, a kezek lógnak,
a tenyér hátra néz, és kivételesen kicsit gör-
nyedjünk. Lassan kezdjük kihúzni magun-
kat, levegővétel közben mellkasunkat dom-
borítsuk ki, miközben kezünket forgassuk
kifelé folyamatosan addig, amíg a tenyér
előre nem néz. Ezután lassan kifújjuk a le-
vegőt és visszamegyünk a kiinduló álla-
potba. Öt ismétlést ajánlok. Negyedszerre
ismét egy hátgyakorlat következik. 

Csússzunk hátra a szék háttámlájáig, ke-
zeinket kulcsoljuk össze a hátunk mögött.
Préseljük magunkat a szék háttámlájához

Hétvégén ismét a Győr Plazában lép-
tek ringbe a helyi Patent Gladiators
ökölvívói, akik a Galánta Kids csapatát
fogadták a BoxingOne Championship,
a közép-európai amatőr ökölvívó csa-
patbajnokság negyedik fordulójában.
Remek összecsapásokat láthatott a kö-
zönség, több szoros küzdelem mellett
Nyéki Georgian már az első menetben
véget vetett az összecsapásnak. Lányi
Vitalij és Darmos József ellenfelére két-
szer is számolni kellett, ők azonban ki-
tartottak a harmadik menet végéig. 

A remekül küzdő győriek négy győ-
zelemmel, egy döntetlennel és két ve-
reséggel zárták az estét. Összesítés-

Bronzérmet érhet a hazai győzelem
ben 11:5-re bizonyultak jobbnak, és
ezzel megszerezték idénybeli első
győzelmüket. Amennyiben hétvégén
számukra kedvezően alakul a Galánta
Kids–Debrecen Thunders párharc,
vagyis a debreceniek nyernek, úgy
bronzéremmel zárják a szezont.

Eredmények. 56 kg: Kun Ádám–Vi-
liam Tankó 2:0. 60 kg: Pál Ádám–La-
dislav Matus 0:2. 64 kg: Nyéki Geor-
gian–Kristian Koday 3:0. 69 kg:
Zámbó Dániel–Mikulas Ferdinand 0:2.
75 kg: Grebecz Ádám–Nikolas Hoang
1:1. 81 kg: Lányi Vitalij–Lukas Elias
2:0. 91 kg: Darmos József–Michal
Plesnik 3:0. Fotó: Borbély Henriette

Közgyűlés a Rába-
textnél és Újvárosban

koztatást. A közgyűlésen tisztújí-
tás történt, a szervezetet elnök-
ként képviselő Németh Ferencet
a jelölőbizottság ajánlása és a
tagság egyhangú támogatása
mellett Nagy Csaba váltotta.
Ugyanekkor a vezetőség külön-
böző tisztségviselőinek szemé-
lyeiben szintén voltak változások.
Az új elnök a kiszámítható és biz-
tos gazdálkodást, a horgászat fel-
tételeinek javítását és a sporthor-
gászat gyermekek, ifjúsági ko-
rúak és felnőttek körében tör-
ténő népszerűsítését emelte ki
székfoglalójában. Az utóbbi fel-
adat megvalósításában már
konkrét lépések is történtek: a
Rábatext Horgász Egyesület
immár a Facebookon is elérhető.

Az Újvárosi Horgászegyesü-
let szintén vasárnap tartotta köz-
gyűlését. Az egyesület képvise-
lője, Prikler Sándor elmondta: a
beszámolókat a közgyűlés elfo-
gadta. A tagság részéről az el-
lenőrzések szigorítására és a
szabálytalankodók elleni szigo-
rúbb fellépésre fogalmazódott
meg igény. Az közgyűlés foglal-
kozott az egyesület vizeit érintő
vízügyi építkezésekkel is.

Munkahelyi edzés 
lapockáink és farizmunk segítségével, mi-
közben próbáljunk meg koncentrálni ge-
rincmerevítő izmunk feszítésére. Tartsuk ki
ezt négy-öt másodpercig a levegőt bent
tartva, majd kifújjuk és elengedjük magun-
kat. Ezt ismételjük meg ötször. 

Levezetésképpen lazítsuk el gépeléstől
és klikkelésektől lemerevedett ujjainkat,
kézfejünket. Egyenes háttal, kezeinket ló-
gatva előrecsúszunk a székben. Levegőt
veszünk, és közben erősen összeszorítjuk
markunkat négy másodpercig, majd kifúj-
juk a levegőt, és közben teljesen kifeszítjük
az ujjainkat szintén négy másodpercig. Is-
mételjük meg hatszor, ezután körözzünk a
csuklónkkal kifelé hatszor, befelé hatszor.
Az egész mozgássor elég hamar kivitelez-
hető, viszont annál kifizetődőbb. Végig fi-
gyeljünk a helyes testtartásra, ne beszél-
gessünk közben, és a légzés nyugodt, ko-
ordinált legyen! 

A következő fejezetben megmozgatjuk
az állásban elfáradt munkás emberek lá-
bait. Természetesen nemcsak a jobb telje-
sítmény, hanem a közérzet és az egészségi
állapot javítása miatt is. Várjuk szeretettel
stúdiónkban! Bővebb információt a
www.speed-fit.hu honlapon talál. Speedfit
– Fitnesz mindenkinek!




