
G y ő r  P l u s z  k ö z é l e t i  h e t i l a p  /  I V .  é v f o l y a m  1 .  s z á m  /  2 0 1 4 .  j a n u á r  3 . ,  p é n t e k  /  M e g j e l e n i k  5 9 . 0 0 0  p é l d á n y b a n

3. oldal Büszkék lehetünk a
2013-as teljesítményünkre, az el-
ért eredményekre, hiszen városunk
egy év alatt is rengeteget fejlődött –
mondta köszöntő beszédében
Borkai Zsolt polgármester.

8–9. oldal Mit tartogat az új
esztendő? Gazdasági előre- és visz-
szatekintés Bogisich Ferenccel, a
QP. Qualitative Production Gépipari
és Kereskedelmi Zrt. tulajdonos-
vezérigazgatójával.

22–23. oldal Győr sportos város, ezt bizonyítva tavaly is számos
sikert értek el versenyzőink. Telt házas, remek hangulatú mérkőzé-
sek, örömteli pillanatok és fantasztikus eredmények fémjelezték a
mögöttünk hagyott esztendőt, melybe sajnos szomorúság is vegyült.
Válogatásunkban 2013 emlékezetes pillanatait idézzük fel a teljes-
ség igénye nélkül.

BÚÉK!

Részletes
tévéműsor
11–13. oldal

14–15. oldal  Az új évben nagyon sokan tesz-
nek fogadalmat. Mekkora szerepe van életünk-
ben az újrakezdésnek? – többek között erre vála-
szol Vény nélkül rovatunk szakértője. 

KKéépprriippoorrtt  aa  1166––1177..  oollddaalloonn
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-os erősségű földrengést mértek Iván közelében hétfő éj-
jel kilenc perccel fél tizenkettő előtt. A földrengés a közle-
mény szerint 8 kilométer mélységben keletkezett. A föld-
mozgást a lakosság érzékelte, károkról a szeizmológiai
obszervatóriumba nem érkezett bejelentés.

2,6 14,4 milliárd forint iparűzési adó folyt be a város kasszájá-
ba, ami 12 százalékos csökkenés az előző év végéig
beérkezetthez képest azért, mert egy nagy és néhány
kisebb társaság az idén érvényesítette korábbi ipar -
űzésiadó-túlfizetését.

NAPRÓL NAPRA

December 27.

December 28.

December 29.

December 30.

December 31.

Január 1.

Január 2.

Baleset. Az M1-es autópálya Győr
felé vezető oldalán történt baleset.
Személyi sérülés nem történt, a mű-
szaki mentés alatt a forgalmat korlá-
tozták.

Fenyegetés. Konyhakéssel fenyege-
tett meg három férfit egy 41 éves férfi
egy belvárosi dohánybolt előtt, miután
a máshol vásárolt dohányát nem cse-
rélték cigarettára az üzletben, s a sér-
tettek sem tudtak neki adni. A rend-
őrök F. Lászlót előállították, a nála ta-
lált kést lefoglalták.

Tolvajok. Rutinellenőrzés során bu-
kott le C. Gergely és L. Csaba, akik
egy nagyáruházból két dezodort és
parfümöt loptak el.

EYOF 2017. Tavasszal, az Utazás kiál-
lításra kap nevet a 2017-es győri Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kaba-
laállata, a már korábban bemutatott
kakas.

Petárda. 18 éves fiú sérült meg sú-
lyosan Pannonhalmán egy tűzijáték
nem megfelelő indítása miatt. Az ed-
digi adatok szerint az éjszaka 14 petár-
dabaleset történt, 3 esetben súlyos,
roncsolt sérülést okoztak a pirotechni-
kai eszközök. 

Riasztás. Háromezer esetben riasz-
tották az Országos Mentőszolgálat
egységeit szilveszter éjszaka az or-
szágban. A petárdabalesetek mellett
verekedések, tüzek, késelés, újraélesz-
tés, szülés, rosszullét és sok ittas miatt
hívták a mentőket az éjszaka folya-
mán.

Benzin. Öt forinttal emelte a 95-ös
benzin literenkénti nagykereskedelmi
árát a Mol Nyrt., a gázolaj ára nem vál-
tozott. Az emeléssel a benzin átlagára
403-404 forint lett, a gázolajé 420-
421 forint maradt.

A győri önkormányzat
nagy hangsúlyt fektet a
drogprobléma hatékony
kezelésére. 
A megelőzésben fontos
szerepet játszanak a helyi
közösségek, a szakembe-
rek. Az önkormányzat tá-
mogatása révén a Győr
városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF)
minden évben két főt ré-
szesít elismerésben, akik
az egészségfejlesztés, a
drogprevenció, a drog-
problémák kezelése, vala-
mint a kínálatcsökkentés
területén példaértékű te-
vékenységet végeznek. 
Dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester hangsúlyozta,
a győri fórum a legaktí-
vabb KEF az országban,
amit egy tavaszi konferen-
cián a Nemzeti Drogmeg -
előzési Iroda vezetői fogal-
maztak meg. Hozzátette,
a 2014-es év feladata a
következő öt évre szóló
drogstratégia elfogadása
lesz. Ennek kapcsán egy
városi felmérés is készül,
remélhetőleg folytatódik
az a tendencia, hogy a ká-
bítószert kipróbáló fiatalok
számának növekedése
egyre lassul Győrben.
Miklósyné Bertalanfy Má-
ria, az önkormányzat Hu-
mánpolitikai Főosztályá -

Tűzijáték
Január 5-ig kell vissza-
vinni a fel nem használt,
hibás vagy lejárt szava-
tosságú tűzijátékokat a
forgalmazóknak, akik kö-
telesek azt térítésmente-
sen visszavenni. Aki en-
gedély nélkül pirotechni-
kai tevékenységet végez,
vagyis a tilalom ellenére
petárdát vagy bombát
birtokol, illetve felhasz-
nál, az pénzbírsággal
sújt ható. A bírság összege
150 ezer forintig terjedhet.

Fogadóóra
Bárány István önkor-
mányzati képviselő foga-
dóórára várja a lakosokat
január 6-án 17 órától az
Audi Hungaria Iskolában,
január 7-én 17 órától a Kis-
bácsai Tagiskolában és ja-
nuár 8-án 17 órától a Bá-
csai Művelődési Házban.

Építészeti
biennálé
Helyet kap a velencei
építészeti biennálén a
Széchenyi István Egye-
tem Épülettervezési
Tanszéke is – közölte
hétfőn a magyar részvé-
telért felelős nemzeti
biztos az MTI-vel. A be-
érkezett húsz pályamű
közül Jakab Csaba és
Márton László Attila
Épí tés című műve képvi-
selheti Magyarországot.

nak munkatársa, a győri
KEF alelnöke kiemelte, a
fórum 2001-ben alakult,
amelyben 22 intézmény
és szervezet szakemberei
dolgoznak annak érdeké-
ben, hogy folyamatosan fi-
gyelemmel kísérjék a
droghelyzet alakulását a
városban, és összehan-
golják a drogproblémá-
ban érintett intézmények
és szervezetek munkáját. 
A városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum elis-
merését Lakat Csaba
szociális munkás, szak-
mai vezető (Szent Cirill
és Method Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-
segítő Szolgálat) vehette
át. A szakember tanács -
adást, konzultációt, segí-
tő beszélgetést, esetke-
zelést és utógondozást
végzett a RÉV Szenve-
délybeteg-segítő Szol-
gálatnál. Ezt az elisme-
rést kapta Furján Ger-
gely, a Jedlik Ányos Gép-
ipari és Informatikai Kö-
zépiskola igazgatóhe-
lyettese is. Az iskola az
egyetlen olyan intéz-
mény, amely a szakmi-
nisztérium által kiírt isko-
lai drogmegelőzési pá-
lyázatokon kezdetektől
minden évben pályázott
és nyert is támogatást.  

Szakembereket 
ismertek el
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A bőség zavarával kell meg-
küzdenie annak, aki kíván-
csi a jövőre, most éppen ar-
ra, mit hoz az év, amibe
nagy pukkanások és durra-
nások közepette éppen be-
leléptünk. A jósok minde-
nütt ott vannak, virágzik a
piac, ahol szükség, ott a se-
gítség, kérdés nem marad
válasz nélkül. Ha kinyitjuk
az újságot, bekapcsoljuk a
tévét vagy szörfözni kez-
dünk a világhálón, máris
megtudhatjuk a tutit. A kí-
nálat minden igényt kielé-
gít, s a fogyasztó maga
döntheti el, mennyit szán
a szeánszra. A legolcsób-
ban a csillagjegyes horosz-
kópokhoz lehet hozzájutni,
de a politológusok és a gaz-
dasági elemzők is mérsé-
kelt áron mondanak jöven-
dőt. Bőven elég nekik, ha fi-
zetjük a villanyt meg a ká-
beltévét.   
A személyre szóló jóslatok
drágábbak, de aki szán rá
egy kis időt, rendkívül elő-
nyös újévi akciókat foghat
ki magának. Egész évben
naprakész előrejelzést vá-
sárolhatunk energiafel-
hőnk megnyíló üzleti vagy
éppen szerelmi csatornái-
ról, mindössze kétezerért.
Egy másik hirdetés angya-
li támogatást ígér fél áron.
Ezek az elhivatott, ragyogó
lények potom ezerötszá-
zért egész évre boldoggá
tesznek. Már van automa-
ta jövendőmondó is, ez né-
hány személyes adatért
cserébe bármilyen kérdés-
re válaszol, még azt is meg-
mondja, mit hoz a 2014-es
adócsomag. Buddha nem
kevésbé bölcs tanítványa
két fejezetben jósol. Az el-
sőben ingyen elárulja,
hogy a Ló éve gyors győzel-
meket jelez, a másodikban
meg pénzért azt, hogy ki
lesz a győztes és ki a vesz-
tes, mert ez a kettő nincs
meg egymás nélkül. 

Gaál József

A Ló éve 

Ismét eltelt egy év, és ismét elkezdünk
egy újat! Bár közhelyesen hangzik, ép-
pen ezért igaz, hogy repül az idő. Szin-
te tegnap volt, amikor nekifogtunk a
2013-as esztendőnek, és ma már
2014-et írunk. Elrepült az év, de sze-
rencsére sok szép emléket őrizhetünk
meg tavalyról. 

Úgy érzem, hogy mi, győriek büszkék
lehetünk a 2013-as teljesítményünkre,
büszkék lehetünk a közösen elért ered-
ményekre, hiszen szeretett városunk egy
év alatt is rengeteget fejlődött. 

Közös sikerünk, hogy egy olyan vi-
lágcég, mint az Audi nálunk épített új
gyárat. Közös sikerünk, hogy 2017-
ben városunk rendezheti az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivált,
amelyhez kapcsolódóan szá-
mos sportlétesítmény is meg-
épül Győrben. Az új városi
uszoda, a teniszközpont, az at-
létikapálya, a judo- és a torna-
csarnok a győrieket szolgálja
majd, mint ahogy a győrieké
lesz az ötezer férőhelyes multi-
funkcionális csarnok is. Megszépül a
Dunakapu tér, az újvárosi reha -
bilitáció nak köszönhetően pedig egy
egykor patinás városrész nyerheti
vissza régi fényét, hogy csak néhány
nagyobb beruházást említsek. 

Örömteli, hogy ilyen nagyszabású
fejlesztések valósulnak meg, és ez

Büszkék lehetünk
teljesítményünkre 

elsősorban annak a széles körű össze-
fogásnak köszönhető, amelyben részt
vesznek a gazdasági élet szereplői, a
kultúra, a sport, az oktatás képviselői, és
amelyből a város mellett a magyar állam
is nagymértékben kiveszi a részét. 

Mivel választási év következik, nai-
vitás lenne azt feltételezni, hogy keve-
sebb szó esik majd a politikai csaták-
ról, de mi arra törekszünk, hogy Győr
ne ezzel, hanem az itt élők érdekében
elvégzett fejlesztésekkel harcolja ki
magának a helyet a híradásokban.

Köszönöm Önöknek azt az összefo-
gást, ami nélkül nem lehetett volna
olyan emlékezetes a 2013-as év, hogy
a közös ügy érdekében együtt tudunk

dolgozni, köszönöm, hogy mindenki
megteszi a tőle telhetőt a saját szakte-
rületén! 

Sőt, úgy érzem, városunk lakói még
ennél is többet tesznek! Gondoljunk
csak a március 15-i hóviharra vagy az
árvízre, amikor győriek ezrei segítettek
a bajba jutottakon. Mindkét esetben jó

példaként emlegették városunkat or-
szágszerte. Ez az egymás iránt érzett
felelősség az, ami miatt Győr ilyen di-
namikus fejlődésre képes. 

Végtelen büszkeséggel tölt el,
amikor az ország számos pontján
járva gratulálnak a győriek segítő-
készségéhez, vendégszeretetéhez,
kedvességéhez. Azt hiszem, ezek
azok az ismérvek, amik alapján el-
mondhatjuk, egy valódi közösséget
alkotunk. Köszönöm ezt Önöknek,
és kérem, hogy az új évben is visel-
tessenek ilyen felelősséggel váro-
sunk és embertársaink iránt!

Kívánom, hogy a 2014-es év ne
csak a város, de mindenkinek a saját
életében is hasonló sikereket hozzon!
Kívánom, hogy az új esztendőben kerül-
jenek el bennünket a természeti csapá-
sok, lehetőség szerint a betegségek se
akadályozzák terveink megvalósítását,
és legfőképp kívánom, hogy érezzék jól
magukat a hétköznapokban szeretett
otthonunkban, Győrben!

Sikerekben gazdag, boldog új esz-
tendőt kívánok mindenkinek!

Borkai Zsolt
polgármester

Valódi
közösséget
alkotunk
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INTÉZMÉNYEK  FENNTARTÁS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az óvodák és az iskolák felújítá-
sára, karbantartására 2013-ban
több mint negyedmilliárd forin-
tot fordított a város. A struktúra
változott, de a győri önkor-
mányzat gyermekekre szánt fi-
gyelme nem csökkent, sőt.

Azzal a legtöbben tisztában vannak,
hogy 2013. január 1-jétől az iskolák ál-
lami fenntartásba kerültek, az önkor-
mányzat pedig az üzemeltetési felada-
tokat látja el. Azt már jóval keveseb-
ben tudják, hogy mit is jelent mindez
a gyakorlatban, ezért a legilletéke-
sebb szakembereket kértük, értékel-
jék az átalakulás óta eltelt egy év ered-
ményeit.

Páternoszter Piroska, az önkor-
mányzat Humánpolitikai Főosztályá -
nak vezetője kérdésünkre kifejtette,
mielőtt az állam átvette volna az isko-
lák fenntartását, az önkormányzat ala-
posan átgondolta, miként végzi majd
a működtetést. Fontos tudni, hogy az
óvodák az önkormányzatnál marad-
tak, míg az iskolák esetében a város
csak a működtetői feladatokat látja el.
Ez azt jelenti, hogy míg az óvodáknál
a szakmai munka irányítása és a mű-
szaki jellegű üzemeltetés is az önkor-
mányzat feladata, addig az iskolák
esetében csak az utóbbi, ezért a köz-
gyűlés létrehozta a Gazdasági Működ-
tető Központokat (GMK). Három
GMK az iskolák üzemeltetését látja el,
míg a negyedikhez a győri óvodák tar-
toznak. A négy központ 2013-as költ-
ségvetése 6,6 milliárd forint volt, ami-
nek valamivel több, mint felét a győri
óvodákra fordították. 

Középpontban a gyerekek
Ragányi Gyula, az Óvodák Gazda-

sági Működtető Központjának vezető-
je kiemelte, az új struktúra legna-
gyobb hozadéka, hogy egy év alatt so-
ha ilyen mértékű felújítási program
nem valósult meg az óvodáinkban,
mint 2013-ban. „Köszönet az önkor-
mányzatnak, hogy a 39 intézmény fej-
lesztésére mintegy 130 millió forintot
biztosított, így nincs a városnak olyan
óvodája, ahol valamilyen nagyobb lép-
tékű felújítás ne történt volna” (ezekről
lapunkban is folyamatosan beszámol-
tunk – a szerk.). Ragányi Gyula azt is
kiemelte, hogy a győri óvodák ellátott-
sága jóval magasabb, mint más váro-
sokban, hiszen az önkormányzat tel-
jes körűen biztosítja a higiéniai és tisz-
títószereket és mindazon dolgokat,
amiket sok más városban a szülőknek
kell kigazdálkodniuk. A kiemelt gon-
doskodást városszerte 188 csoport-

ban mintegy 4.200 gyermek élvezi. Az
ÓGMK vezetője azt is hangsúlyozza,
hogy az új struktúrában a 12 óvodave-
zető és a további 27 tagóvoda vezető-
je valóban a szakmai munkára tud
koncentrálni. 

Alasztics Ildikó az I. számú GMK ve-
zetőjeként 11 intézmény működteté-
sében vállal szerepet, de szervezetük
Győr szinte valamennyi iskolájával
kapcsolatban áll, mert többek között
ellátják az étkeztetés megszervezését,
a menzai díjak beszedését és a kony-

hai eszközbeszerzések feladatát is. „A
karbantartási munkálatok esetében
nagy segítség, hogy a város korábban
készített egy komplex felmérést az is-
kolák állapotáról, és mi magunk is
meghatároztuk, mik a rövid és a hosz-
szú távon elvégzendő munkák. Ezekre
2013-ban 46 millió forintot fordíthat-
tunk, aminek köszönhetően jóval több
pénz jutott felújításra, mint a korábbi
években. Kiemelném a Radó-iskola
ablakcseréit, az Eötvös-iskola kamera-
rendszerének kiépítését, vagy a Rich-
ter-iskola vízszigetelési munkálatait.”

Módosné Major Katalin, a II. számú
GMK vezetője hangsúlyozza, szerveze-
tükhöz szintén 11 intézmény tartozik a
városnak szinte az egész területéről. A
vezető úgy fogalmaz, a GMK-k felada-
ta, hogy az intézményekben a diákok
minél jobb környezetben tanulhassa-
nak. Mindig legyen szappan, WC-pa-

pír, és épp az idei év fel-
adatai közé tartozik a
mellékhelyiségek álla-
potjavítása is. „Működ-
tető központunk 2013-
ban 56 millió forintot tu-
dott a felújításokra fordí-
tani. Ebből az összegből
több tantermet is meg-

újítottak, több helyen lambériát cse-
réltek, kifestettek, öltözőket újítottak
fel, homlokzatjavításokat végeztek.
Elég csak a Gyárvárosi Iskolát meg-
nézni, amely jelentős külső átalakulá-
son ment át.”

Szegediné Bozzay Katalin, a III. szá-
mú Gazdasági Működtető Központ
vezetője úgy látja, korábbi igazgatói
tevékenységük révén valamennyi
GMK vezetője könnyen megtalálja a
jelenlegi intézményvezetőkkel a han-
got, ami elsősorban a gyermekek szá-

mára gyümölcsöző. Hozzájuk egyéb-
ként tíz nagy intézmény tartozik, me-
lyek karbantartására 42 millió forintot
fordítottak egy év alatt. Ezek közül is
kiemelkedő a Fekete-iskola felújítása,

ahol jelentős mértékű akadálymente-
sítés történt, valamint a ménfőcsana-
ki intézmény főbejáratának rekonst-
rukciója. Az év során összességében
80 nagyobb beavatkozást végeztek az
iskolákban.

Bodorné Mózes Ágota, az önkor-
mányzat Oktatási Osztályának vezető-
je azt emeli ki, hogy a GMK-k vezetői
és a hivatal munkatársai között is
rendszeres az egyeztetés, mert az ön-
kormányzat számára minden intéz-
mény fontos, függetlenül attól, hogy
ki a fenntartója. „Az a célunk, hogy a
győri gyerekek egységesen megfelelő
körülmények között járhassanak isko-
lába, és ehhez jó partner a fenntartó
KLIK Győri Tankerülete is.” 

Páternoszter Piroska főosztályve-
zető ehhez a gondolathoz csatlakoz-
va vallja, az egységesség az egész
struktúra egyik legfontosabb köve-
telménye. Igaz ez a különböző pá-
lyáztatásokra, de az alkalmazottak-
ra is egységes feltételek vonatkoz-
nak. „Röviden összefoglalva el-
mondható, hogy az elmúlt egy év az
önkormányzat által elképzelt modell
létjogosultságát igazolta. Az óvodák
felújítására 130, az iskolákra több
mint 140 millió forintot tudtunk for-
dítani. Borkai Zsolt polgármester és
az ágazatért felelős alpolgármester,
dr. Somogyi Tivadar is kiemelten ke-
zeli a győri nevelés és oktatás ügyét,
ennek és a szakemberek áldozatos
munkájának köszönhetően egy or-
szágosan is példaértékű struktúra
jött létre városunkban. Reményeim
szerint 2014-ben nagyságrendileg
hasonló büdzséből gazdálkodhat-
nak a GMK-k, így a győri intézmé-
nyek tovább gyarapodhatnak” – zár-
ta a főosztályvezető.

Példaértékű
struktúra jött létre
városunkban
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KÖZÉLET HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: vaskakas.hu

Több mint 300 bérletet vásárol-
tak győri vállalkozók és magán-
személyek hátrányos helyzetű
gyermekeknek: a Vaskakas Báb -
színház még ősszel indított jóté-
konysági akciója keretében
olyan gyerekek is eljuthatnak a
bábszínházba, akiknek egyéb-
ként nem lenne lehetőségük rá.

A Vaskakas Bábszínház pártolói taggá
avanzsálja azokat, akik az előadásokra
minimum 10 darab bérletet vásárolnak
szociálisan hátrányos helyzetű óvodás
és kisiskolás korú gyermekek számára.
Az októberben indított akció nagyon si-
keres, már több mint 300, négy elő-
adásból álló bérletet osztottak ki 16 in-
tézmény között. Kocsis Rozi, a Vaska-
kas igazgatója elmondta, a szabály
nem szigorú, volt például olyan nyugdí-
jas, aki három bérlettel tudott hozzájá-
rulni ahhoz, hogy eljuthassanak a gye-
rekek a bábszínházba, természetesen
az ő segítségét is örömmel fogadták.

Általános tapasztalat, hogy sok orvos
és ápoló keres munkalehetőséget az
EU tagállamaiban. Az ő szaknyelvű fej-
lődésüket segíti elő az IMED-KOMM
elnevezésű nemzetközi EU-projekt. A
program célja, hogy olyan tananyago-
kat dolgozzanak ki, amelyek segítsé-
gével a külföldön munkát vállaló orvo-
sok és ápolók hatékonyan el tudják sa-
játítani a célországbeli egészségügyi
szaknyelvet, önállóan, szabad idejük-
höz igazodva fejleszteni tudják inter-
kulturális orvosi szaknyelvi kompe-
tenciájukat.

A tananyagokat öt nyelven (bolgár,
cseh, magyar, német, szlovák) fejlesz-
tik ki 2014 októberéig kompetens
nyelvoktató intézmények nyelvtanárai
orvosok, szakápolók bevonásával. A
tananyagok témakörei többek között
a kórház, járóbeteg-ellátás, fizikai vizs-
gálat, műszeres vizsgálat, diagnózisok,

IMED-KOMM
Interkulturális orvosi
kommunikáció Európában

kezelések, műtétek, gyógyszerezés,
fekvőbeteg-ellátás, betegségek szó-
kincsét dolgozzák fel.

A további tervek között szerepel
még, hogy a szakemberek kidolgoz-
zák az ECL-nyelvvizsga orvosi szak-
nyelvi változatát, ami lehetőséget biz-
tosít a megszerzett orvosi szaknyelvi
készségek mérésére és dokumentálá-
sára. Ez azért is fontos, mert már ma
több országban, pl. Németországban
egyre több kórház és klinika a külföldi
orvosok nyelvtudásának igazolására
felsőfokú, C1 szintű szaknyelvi vizsga-

bizonyítványt ír elő az alkalmazás fel-
tételeként. A tananyagok elkészülte
után a Hatos és Társa Nyelviskola le-
hetőséget biztosít az említett speciá-
lis orvosi szaknyelv oktatására és ECL-
nyelvvizsgahelyként szaknyelvi nyelv-
vizsgáztatásra.

(X)

Bővebb tájékoztatás az alábbi honlapon érhető el:
http://inyt.pte.hu/imedkomm

Több száz gyerek
mehet ingyen
bábszínházba

A bábszínház már fogadott gyere-
keket az akció keretében, s ők számos
örömteli pillanattal ajándékozták meg
a munkatársakat és a pártolókat. Egy
kisfiú például így búcsúzott az elő-
adás után: „ez volt életem legszebb
napja”.

„Nem tudjuk megoldani a gyerekek
problémáit, de ha legalább egy órára
négyszer egy évadban úgy érezhetik,
hogy ez életük legszebb napja, sokat
tettünk” – hangsúlyozta Kocsis Rozi,
s hozzátette, a bábszínház csatlako-
zott az „Adj egyet ajándékba!” prog-
ramhoz is, melynek lényege, hogy bár-
ki kifizethet a sajátján kívül jegyeket,
melyeket a Vaskakas Bábszínház hoz-
zájuk betérő rászorulóknak ad.

Fekete Dávid alpolgármester az
önkormányzat nevében köszönte
meg a Vaskakasnak és a pártoló ta-
goknak, hogy a példaértékű ötlettel
és támogatással élményt adnak a
gyerekeknek, akik enélkül talán el
sem jutnának bábelőadásra. Hozzá-
tette, nemcsak karácsony táján, ha-
nem egész évben figyelnünk kell a
rászorulókra.

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

elôkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok

több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Spanyol, francia, orosz kezdô kurzusok péntekenként is
• Fordítások szakképzett fordítók által

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

Várostörténeti vetélkedő
iskolásoknak január 17-től

a Győr+ Médiában

A játékot
a Molnár Vid
Bertalan
Művelődési
Központ
szervezi.
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Átalakulás
Megyénkben hét járási hivatal

kezdte meg működését a kormányhi-
vatalok szervezeti egységeiként janu-
ár 1-jétől. A járási hivatalokban, azok
kirendeltségein és ügyfélszolgálatain
intézhetik az állampolgárok államigaz-
gatási ügyeiket. A járási hivatalok ki-
alakításával megvalósult az államigaz-
gatási és önkormányzati feladatok
szétválasztása, az önkormányzat nem
dolgozik már az állam helyett.

Átalakult az oktatási rendszer is. Az
iskolák a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ létrehozását követően
továbbra is a helyi közösségeké ma-
radnak. Az önkormányzatok helyzetét
megkönnyítendő az állam átvállalta a
fenntartói feladatokat és a működte-
tést is. A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Győri Tankerületének
igazgatója november 12-től Blazo-
vicsné Varga Marianna lett. A vezető
lapunknak adott interjújában elmond-
ta, a győri tankerület speciális abból a
szempontból, hogy megyei központi
feladatokat is ellát. „A szakképzés, a
pedagógiai szakszolgálat, a szakmai
szolgáltatások, a kollégiumok az
egész megyében hozzánk tartoznak.
A törvényi előírásoknak megfelelően
a Győrben és a győri járásban műkö-
dő szakképző intézmények munkáját
is teljes körűen irányítjuk, míg a többi
iskolát illetően a fenntartási, munkál-
tatói, szakmai feladatokat látjuk el, a
működtetést pedig az önkormányzat
vállalta” – mondta.

A tavalyi esztendő a megyei önkor-
mányzat életébe is jelentős változást
hozott. A hivatal az egykori munka-
ügyi központ helyére, a Városház tér 3.
szám alatti felújított épületbe költö-
zött. A megváltozott feladatokkal kap-
csolatban Kara Ákos alelnök anno úgy
fogalmazott, hogy a megye korábbi in-

tézményfenntartói profilja mellett ellá-
tott már bizonyos területfejlesztési fel-
adatokat is, így a településekkel fenn-

A fejlesztés
álló informális kapcsolatokat szeren-
csére csak fel kellett eleveníteni.

Felszállópályán
Az év elején megkezdődött a péri re-

pülőtér bővítése, amelynek köszönhe-
tően olyan nagyobb gépek is használ-
hatják a Győrhöz közeli légikikötőt, mint
a Boeing 737-es vagy az Airbus A320-
as. A három tulajdonos, a győri önkor-

mányzat, az Audi Hungaria Motor Kft.
és a magyar állam közel kétmilliárd fo-
rintot költött biztonsági fejlesztésére,
amelynek eredményeként a regionális
repterek kategóriájában európai szintre
zárkózott fel. A kifutópálya hosszát
1450 méterről 2030 méterre növelték,
s mindkét végéhez egy száz méter
hosszú végbiztonsági sávot (stopway)
is építettek. Kiszélesítették a gurulóutat
is 10,5 méterről 15 méterre.

Legendás kultúra
Hat év után ismét városunkban

adott ingyenes szabadtéri szuperkon-
certet minden idők legsikeresebb ma-
gyar rockzenekara, az Omega. Az öt-
ven éve töretlenül népszerű együttes
fellépésével indult a nyár Győrben.

A fergeteges hangulatú koncert ezre-
ket csalt a városháza elé. Ugyanúgy
tömegeket vonzott a nyárzáró kon-

cert, amin a világhírű Dire Straits két
tagjával, Alan Clarkkal és Chris White-
tal újjáalakult The Straits zenekar lé-
pett színpadra.

A fesztiválok egész évben renge-
teg embert csábítottak városunkba, a
nagyobb események idején megtel-
tek a szállodák. Az egyik legnépsze-
rűbb esemény a Győrkőcfesztivál volt,
amelyre az ország minden tájáról, és

még határainkon túlról is jöttek láto-
gatók, hogy részt vegyenek a legki-
sebbeknek szóló, ezernél is több prog-
ramon, mindössze egyetlen mosoly-
gós fotóért cserébe.

Az elmúlt év új kapcsolatokat is ho-
zott: az oroszországi Nyizsnyij Novgo-
rod lett Győr új testvérvárosa. A szer-
ződés aláírásán Borkai Zsolt elmond-
ta, nagyon sok a hasonlóság Nyizsnyij

Novgorod és Győr között. Mindkettő
fontos gazdasági központ és mindkét
város esetében meghatározó az autó-
ipar. Mindkét város büszke egyetemé-
re, amelyek a tudás igazi központjai,
de a hasonlóság igaz kultúránkra, a
sportra vagy épp a gazdag történelmi
múltunkra.

Fellendülő ipar
Nyáron felavatták Európa legkor-

szerűbb járműgyárát Győrben, ezzel
megkezdődhetett az Audi A3-as limu-
zin sorozatgyártása a megyeszékhe-
lyen. Az ünnepségen Orbán Viktor mi-
niszterelnök hangsúlyozta, az Audi itt-
hon van Magyarországon. Hozzátette,
a cég húsz évvel ezelőtt bizonytalan
és kockázatos időkben döntött Ma-
gyarország mellett, az idő azonban
bebizonyította, hogy az ország és a vá-
ros érdemes a bizalomra. 

Nem sokkal a járműgyár avatása
után egy újabb német világcég, a

ThyssenKrupp gyára kezdte meg
működését a kisalföldi megyeszék-
helyen. Az új üzemben készülnek a
győri Audi A3-as limuzin futóművei.
A beruházás hatvan embernek ad
biztos megélhetést.

De a járműipar menetelése egész
évben töretlen volt Győrben. A Rehau

is letelepedett az ipari parkban. A né-
met tulajdonú cég közel hatvanmillió
eurót ruházott be az új gyárba, s két-
száz embernek ad megélhetést. Első
és hátsó lökhárítók készülnek a város-
ban, nemcsak a győri Audinak, ha-
nem a Volkswagen pozsonyi gyárának
is szállítanak. 

Bátran állíthatjuk, hogy Győr életében 2013 a fejleszté-
sek éve volt, hiszen több olyan nagyberuházás indult el,
zajlik, illetve zárult le, ami kihatással van az egész vá-
rosra. De elkészült több olyan fejlesztés, ami könnyeb-
bé teszi az itt élők életét és tömegeket vonzhatnak a
kis alföldi megyeszékhelyre.
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sek éve volt
Rekordidő, mintegy öt hónap lefor-

gása alatt készült el a győri Audi Hun-
garia Motor Kft. új járműgyárát kiszol-
gáló logisztikai park Győrben. Tízmil-
liárd forintba került, háromszáz em-
bernek ad munkát.

Folyamatos fejlődés
Az elmúlt évben több olyan beru-

házás is mérföldkőhöz ért, amik meg-
változtatják az egész város életét. Zöld
utat kapott a Magvassy-sportcsarnok
mellé tervezett, ötezer fő befogadásá-
ra alkalmas multifunkcionális csarnok
építése, valamint letették a város új,

50 méteres medencével is rendelkező
uszodájának alapkövét. A fejlesztések
azért is elengedhetetlenek, mert
2017-ben Győr lesz az első magyaror-

szági olimpiai esemény helyszíne. Az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
a kontinens legjobb 14–18 év közötti
sportolói vesznek részt, később közü-
lük kerülhetnek ki Európa- és világbaj-
nokaink, olimpiai bajnokaink.

Fontos állomáshoz ért a megújuló
Dunakapu tér is, decemberben elké-
szült a terület Jedlik Ányos utca–Kos-
suth híd által kijelölt vonala és a Káp-
talandomb közötti sávja. Bár a teljes

beruházáshoz viszonyítva kis szakasz-
ról van szó, jelentősége mégis nagy,
hiszen a gyalogosok számára fontos
eleme készült el a fejlesztésnek.

Az év végére új fényben tündököl-
het történelmi belvárosunk, az erről
szóló támogatási szerződést szintén
2013-ban írták alá. A projekt kereté-
ben megújul a Király utca, a Dr. Ko-
vács Pál utca, a Hal köz, a Káposztás
köz, a Stelczer Lajos utca és a Szap-
panos köz egy-egy szakasza, a Ke-
nyér köz, a Zsák köz útburkolata, a Ki-
rály utca és a Dr. Kovács Pál utca pe-
dig új közvilágítást is kap. A Király ut-
ca kiteresedésénél közteret alakíta-
nak ki színpad és médiaakna kiépíté-
sével, ahol egy olyan új közösségi tér
jön létre, amely alkalmassá válik ki-

sebb rendezvények megtartására. A
projektpartnerek fejlesztéseként meg-
történik a Matróz Vendéglő és az Apá-
ca utca 16. szám alatti épület külső
homlokzatának felújítása, a Dunaka-
pu tér 4. szám alatti épület komplex
rekonstrukciója és a LaMaréda étte-
rem átalakítása. 

A felújítás minden városrészre ki-
terjedt, az újvárosi rehabilitáció kere-
tében a Bercsényi ligetben pihenőpar-

kot, játszóteret és KRESZ-parkot ala-
kítottak ki.

A város az elmúlt évben is nagy
hangsúlyt fektetett a közlekedésfej-

lesztésre. Még júliusban átadták a
Győrt Abdával összekötő kerékpár -
utat, ősszel pedig lezárult a négy vá-
rosrészt érintő kerékpárforgalmi háló-
zat fejlesztése. Befejeződött a Kos-
suth híd felújításának második üteme
is, amelynek révén a gyalogosok szá-
mára kijelölt járdakonzolt újították fel
és szélesítették ki. A Kodály Zoltán és
a Földes Gábor utca kereszteződésé-
ben a hagyományos csomópont
helyé re körforgalom épült, amelynek
köszönhetően biztonságosabbá vált a
kereszteződésben a közlekedés.

Az elmúlt évben megújult a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház közel egyhar-
mada. Mintegy 11 milliárd forintból 460
ágyas, új épületszárny épült, ahol töb-
bek között az onkológia, a sürgősségi
betegellátás, a kardiológia, a neuroló-
gia, a gyermekgyógyászat és a belgyó-
gyászatok kaptak helyet. A felújítás új
szemléletet is hozott a kórház irányítá-
sába, a betegutak szervezésébe, az ész-
szerűségbe, az orvosszakmai konzultá-
ciók gyorsaságába egyaránt.  

A fejlesztésből a Széchenyi István
Egyetem sem marad ki, ahol folyama-

tosan zajlik a tanulmányi épületek
energetikai felújítása. Az új rektor,
dr. Földesi Péter szerint az összesen
1,1 milliárdos beruházás 2014 júniu-
sára készül el.

Gazdaságos működés
A kormány átvállalja az önkormányza-

tok, köztük a győri önkormányzat hátra-
maradt adósságát is, ami városunk ese-
tében újabb 4,4 milliárd forintot jelent. A
konszolidációért cserébe a kormányzat
azt kérte a tehermentesített önkormány-
zatoktól, hogy támogassák a helyi vállal-
kozásokat, járuljanak hozzá a gazdaság
élénkítéséhez. Ekkor a győri városveze-
tés már tárgyalt az iparűzési adó mérté-
kéről. A december 20-i közgyűlésen a
képviselők megszavazták, 2 százalékról
1,8 százalékra csökkenti a város az ipar -
űzési adót. Ugyancsak Győrött jelentette
be Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési
miniszter, hogy folytatódhat a panelprog-
ram, mintegy nyolcezer lakást újítanak
fel az országban. Győrben közel 1300 la-
kást érint a felújítás.

Az embereknek jelent megtakarí-
tást a kormány rezsicsökkentő intéz-
kedése. A becslések szerint a csalá-
doknak ez 2013-ban összesen 250
milliárd forintos megtakarítást jelen-
tett, jövőre pedig ennél is több marad-
hat a zsebünkben. 

Példás helytállás
Nehézségeket is tartogatott az el-

múlt év, hiszen a győrieknek egy rend-
kívüli hóviharral és egy rekordnagysá-
gú árvízzel is szembe kellett nézniük.
Az év elején a rendkívüli időjárás miatt
több ezren akadtak el az utakon és so-
kan rekedtek városunkban is. A nyár
elején pedig az árvíz tette próbára a
győrieket és a város környékén élőket.
A példaértékű összefogás mindenhol
meghozta az eredményét.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Milyen volt az elmúlt esztendő és mit hoz az
új? A gazdaság teljesítőképessége döntően
befolyásolja életünket, munkánkat, s ezáltal
megélhetésünket. Gazdasági előre- és visz-
szatekintés Bogisich Ferenccel, a QP. Qua-
litative Production Gépipari és Kereskedel-
mi Zrt. tulajdonos-vezérigazgatójával.

Gazdasági vezetőként, magánemberként,
győri lakosként milyennek látta a tavalyi
esztendőt?

Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, azt
mondanám, jó volt. Fontos és meghatározó eszten-
dő volt. Az ország kikerült a túlzottdeficit-eljárás
alól. Az infláció mértéke olyan szintre került, amire
már csak az idősebbek emlékezhetnek. Az IMF-hi-
tel visszafizetésével új gazdasági lehetőség elé tu-
dott nézni az ország. Ha ezeket a tényeket nézem,
olyan bázisév volt 2013, amire évtizeden át lehet
építeni, ha folytatjuk ezt a gazdaságpolitikát.

Mire számít 2014-ben? Különös tekintet-
tel, hogy választási év lesz.

Ez az év izgalmasabb lesz, mint a tavalyi. A
2014–2020-as európai uniós támogatási időszak
kezdetét veszi. A jelenlegi kormány fő célkitűzése,
hogy a termelést támogassa a következő években
is. A gazdaság szereplői, akik bizonyították, hogy jó
ügyekért érdemes tenni, bizakodva nézhetnek a jö-
vőbe. Ami pedig a választásokat illeti: abban bízom,
hogy tisztességes, okos és megfontolt emberek vá-
lasztási csatározása lesz a kampány. Ez rövid lesz,
sokkal hosszabb az az időszak, amit majd együtt
kell töltenünk. Győri polgárként abban bízom, min-
denki belátja, hogy ez egy csapatjáték, s megfelelő
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a választópolgár
örömmel menjen el szavazni és ne rossz szájízzel.
Az ország csak akkor tud jól működni, ha a válasz-
tási csata tisztességes marad. 

Németországban nagy hagyományai van-
nak az év szavának megválasztásában. Ha
nálunk is lenne ilyen, a rezsicsökkentés bi-
zonyára esélyes lenne az aranyéremre. A
kormány folyamatosan csökkenti, az ellen-
zék folyamatosan ostorozza. Ön rezsicsök-
kentés-párti vagy -ellenes?

Egyértelműen a rezsicsökkentés pártján állok,
de ezt a kérdést is komplexen kell kezelni. A rezsi-
csökkentés fontos, mert könnyít a családok helyze-
tén. Mint a Győr-Szol igazgatósági tagja azonban a
másik oldalt is látom, hogy komoly feladat ennek ki-
gazdálkodása. Belülről ismerve a cég gazdálkodá-
sát, látom, hogy kellő hatékonysággal ezt is meg le-
het oldani. Hiszek abban, hogy a rezsicsökkentés

Győr nemcsak az ország,
a régió járműipari főváros

Győrnek fontosak
az itt működő
vállalkozások,
s hogy a gazdaság
továbbra is
pezsegjen.

Bogisich Ferenc 1962-ben szü-
letett, ahogy fogalmaz, a kötele-
ző katonaságot és az egyéves
amerikai kinntartózkodást leszá-
mítva mindig győri lakos maradt.
A Jedlik-szakközépiskolai érett-
ségit követően a Bánki Donát
Műszaki Főiskolára vezetett az út-
ja. Korán megtapasztalta a vállal-
kozói lét örömeit és gondjait, hu-
szonöt évesen családi vállalko-
zás részesévé vált. 
– Pályakezdő mérnökként a Rábá-
ban kezdtem, a híres vörös báró,
Horváth Ede vezette gyárban, s
szép emlékekkel gondolok vissza
az akkori időkre, mert a Rába vi-
lágszínvonalú technológiát hasz-
nált – mondja Bogisich Ferenc,
aki nem csatlakozott azokhoz,
akik a rendszerváltás után csak a
rosszat látták a szocialista nagy-
ipar zászlóshajójának számító Rá-
ba legendás vezérigazgatójában. 
Amikor 1993-ban egyéves ame-
rikai tartózkodás után hazatért,
megalapította cégét,  a QP. Qua-
litative Production Gépipari és
Kereskedelmi Zrt. jogelődjét. 
– Miközben mások üzleti lehető-
ségei megszűntek a rendszervál-
tás utáni gazdasági átalakulás-
ban, nekem komoly lehetőség
nyílt az USA-ban, évekig ajtócsu-
kó szerkezetet gyártottunk és
szállítottunk a tengerentúlra – jelzi
azt, mivel alapozta meg azóta is
folyamatos üzleti sikereit. A QP.
Zrt. közel százötven embernek ad
megélhetést, s nagy autógyárak
beszállítója, és a város egyik nagy
adófizetője.
Bogisich Ferenc hobbija a golf,
szenvedélye pedig magyar
szerzők dedikált könyveinek
gyűjtése. – Több ezer kötet biz-
tosan van a gyűjteményben –
kapjuk a választ a darabszámot
firtató kérdésre. 



2014. január 3.   / + / 9

INTERJÚ A HÉT EMBERE 

Mi ennek az oka? A képzés hiányossága
vagy Nyugat-Európa elszívó hatása?

A megfelelő szakemberképzés nem áll rendelkezés-
re, legalábbis ha az én területemet nézem. Forgácsoló-
kat már vagy nem képeznek, vagy minimális létszám-
ban. A fiatalok nem ismerik fel, hogy manapság egy jó
szakma többet ér, mint egy olyan főiskolai diploma, ami-
vel szinte lehetetlen elhelyezkedni. Sokan még ma is
azt gondolják, hogy az esztergályos nyakig olajban áll
a műhelyben, pedig szó nincs erről, számítógépen dol-
gozik. A jó szakemberekre égető szükség lenne, hogy
versenyképesek tudjunk maradni, s gazdasági szerep-
lőként, középvállalat vezetőjeként szerepet és részt is
vállalok, hogy a szakemberképzésben előbbre jussunk.

Ha már az év képzeletbeli szavai végigvo-
nulnak az interjún, a dobogó harmadik foká-
ra is jusson egy, ez a versenyképesség le-
het. Hogy áll ebben az ország? Ön napi kap-
csolatban van a nagy gyártókkal, mit jelez-
nek vissza, miben kellene még fejlődnünk?

Kapcsolódik az előbbi gondolatokhoz, hatékony-
ság, munkamorál-javítás és jól képzett szakembe-
rek. Ha vannak jó szakemberek, a hatékonyság már
részben megoldott. A magyar termékek eladhatók
a nagy cégeknek, ha tudunk fejleszteni, tudunk jó
minőséget gyártani, s ehhez is jó szakember kell. 

Győr a magyarországi járműipar fővárosa
címet joggal vívta ki magának, s minden bi-
zonnyal ez a cím nem forog veszélyben.

A kedvező gazdasági környezet olyan bázisa a tő-
kének, ahová szívesen megy, befektet, munkahe-
lyet teremt. Győrben ez különösen igaz. Amit Győr
város vezetése az Audival és az ide települt többi
nagyvállalattal el tud érni, az a városunkat nemcsak
a járműipar magyarországi, hanem a régió európai
fővárosává is képes tenni.

Az év utolsó közgyűlésén a város úgy ha-
tározott, két százalékról 1,8 százalékra csök-
kenti a vállalkozások iparűzési adóját. Mi-
lyen hatásra számít?

Ez tíz százalékkal csökkenti a cégek adóterheit.
A hatása egyértelműen pozitív. Fontos, hogy ennek
morálisan mi az üzenetértéke. Az, hogy Győrnek
fontosak az itt működő vállalkozások, s hogy a gaz-
daság továbbra is pezsegjen. Ezért a döntéshozók-
nak köszönet jár, hogy meglépték. A tőke, amely
gondolkodik, hol fektessen be, üzenetként értékeli,
hogy ez a város megfelelő hely a befektetésre. 

Sikeres ember. Röviden hogyan definiál-
ná a siker receptjét?

Hiszek a csapatban, a munkatársaimmal közö-
sen tudok csak elképzelni sikert. A másik fontos do-
log a hatékony munkavégzés. Ehhez elengedhetet-
len a folyamatos fejlődés és fejlesztés. A harmadik
fontos összetevő pedig az üzleti-szakmai alázat,
ami az élet minden területén jelen kell, hogy legyen. 

hanem 
sa is lehet

nem úgy tűnik, mint politikai húzás, hanem összgaz-
dasági hatása is kedvező tud lenni, mert arra sar-
kallja a gazdasági szereplőket, akiknek ezzel együtt
kell élniük, hogy még nagyobb hatásfokkal végez-
zék a munkájukat. 

A másik esélyes szó, ami dobogós lehet-
ne az év szavának megválasztásában, a
munkahelyteremtés. Kellően vállalkozásba-
rát a társadalmi környezet vagy még mindig
túl magasak a járulékok?

Ha Győrt nézem, hihetetlen eredményeket ért el
a város, nemhogy Magyarországon, nyugat-euró-
pai mértékkel mérve is kedvező a helyzet. Aki ma
Győrben dolgozni akar, talál munkát. A vállalkozók
sokkal inkább attól félnek, találnak-e megfelelő
szakembereket a bővítéshez, találunk-e utánpótlást

ahhoz az elképzelésünkhöz, hogy Európában meg-
határozó szerepet töltsünk be a termelésben. 

Sokakban felmerül, hogy a magyar fizeté-
sek jóval alacsonyabbak, mint a nyugat-euró-
pai bérek és sokan külföldön keresik a boldo-
gulást. Lát-e esélyt arra, hogy a különbség
csökkenjen, vagy ez a messzi jövő célja lehet?

Valóban jelentősen alacsonyabbak a magyaror-
szági bérek. A tőke azonban olyan fogalom, amely
szereti a profitot. Helyet ott talál magának, ahol pro-
fitot tud termelni. Ezt elérheti alacsonyabb munka-
bérekkel vagy hatékonysággal, ehhez azonban jól
képzett szakemberek kellenek. Ennek hiányát na-
ponta tapasztalom, bármennyire is szeretném a
csapatomat továbbfejleszteni, egyre nehezebb jó
szakembereket találni. 

Interjú Bogisich Ferenccel, a QP. Qualitative
Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt.
tulajdonos-vezérigazgatójával
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló

BÁBMESE. A 3 kis-
malac és a farkasok
című bábmesét mu-
tatja be a Hepp Trupp
társulat január 5-én,
vasárnap 11 órától a
Vaskakas Bábszínház-
ban. Rendezte és
játssza Nagy Viktória
Éva és Schneider Jan-
kó. Tíz órától előadás-
ra hangoló játékok
várják a közönséget. 

TITKOS GYŰJTEMÉNY. A modern magyar
festőművészet klasszikus remekműveit vonultat-
ja fel az Esterházy-palota tárlata. A kollekció a
szocializmus évtizedei alatt jött létre, a rejtőzködő
magángyűjtemények utolsó nagy példája. A kiál-
lításon többek között Rippl-Rónai József, Vaszary
János, Mednyánszky László, Csók István és Aba-
Novák Vilmos alkotásai is várják a művészetked-
velőket. A márciusig látogatható kiállítás jobb
megismerését rendhagyó tárlatvezetések és a
gyűjteményt tudományos alapossággal bemu-
tató színes katalógus megjelenése is segíti.

KÖTELÉKEK. La-
katos Gy. László gra-
fikusművész és egy-
kori tanítványainak ki-
állítása nyílik január
7-én 17 órakor a Dr.
Kovács Pál Könyvtár
galériájában. 

HANGRAFORGÓ KLUB. Fo-
lyók ezüstje te vagy, városom…
címmel győri kötődésű költők
énekelt versei hangzanak el a
Hangraforgó előadásában. A
duó január 10-én 17 órára vár-
ja közönségét a Dr. Kovács Pál
Könyvtár klubjába. 

APOR-MISE. Január 5-én, va-
sárnap 18 órától Milus Ferenc
ezüstmisés szőnyi plébános
mondja a szentmisét Apor Vil-
mos szentté avatásáért a győri
székesegyházban. 

FÉNYT HORDOZÓK.
A Szük család: Szük
Ödön és Dezséry Szük
Dorottya fotósok, vala-
mint Szük Norbert festő-
művész közös kiállítása
látható a  Petz Aladár
megyei kórház galériájá-
ban. A tárlat március 10-
ig, naponta 10–17 óra
között látogatható.

MULAT A MAGYAR. Ban-
gó Margit és a HungarOpe-
rett sztárjainak előadása ja-
nuár 5-én 19 órakor kezdő-
dik a Bartók Béla Művelődési
Központban.

KÉSZ-SZENTMISE lesz
január 4-én, szombaton 8
órakor a győri székesegy-
házban. A szentmisét kö-
vetően rózsafüzért imád-
koznak.

APRÓK SZÍNHÁZA várja a legkiseb-
beket január 4-én, szombaton 11 órától
a Vaskakas Bábszínházban. Az előadás
címe: Egyik kicsi, másik nagy. 

AZ LÉGY, AKI VAGY. Az önismeret hónapját tartják januárban
a Dr. Kovács Pál Könyvtárban. Első alkalommal január 9-én 17
órától Sejczi Andrea business coach és Németh Katalin life coach
előadását hallgathatják meg az érdeklődők a könyvtár klubjában.

HEGYIKRISTÁLY. A Kazinczy-gimnázi-
um hangoskönyvet készített Adalbert
Stifter osztrák író karácsonyi történeté-
ből. Nagy Günther Martina, a kiadvány
szerkesztője a bevételt az iskolai alapít-
vány számára ajánlotta fel. 

RÓMER-MÚZEUM. Ezen a hét-
végén az Esterházy-palota, az Apát -
úr-ház és a Fruhmann-ház várja a lá-
togatókat 10 és 18 óra között. A töb-
bi kiállítóhely zárva tart. Január 7-től
a kiállítóhelyek a szokásos nyitvatar-
tási időben látogathatók, a zsinagó-
ga január 8-án nyit.  

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

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

JANUÁR 5., VASÁRNAP
M1
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Találkozások 
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 A természet csodái 
08:15 Kopernikusz élete 
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 A Biblia a magyar költészetben
10:05 Ünnep a baptistákkal
10:30 Református magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Mai hitvallások
11:30 Mezőberényből málenkij 

robotra hurcoltak
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Telesport - Sport 7
13:05 Gymnasiade 2013
13:35 Budavári Palotakoncert (2. rész)
14:35 Mr. Magoo 
16:05 Az ír tánc királyai - 

A Lord of the Dance 
17:40 Szívrablók 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Farkasokkal táncoló 
23:20 Mocsokváros utcáin 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Jóbarátok 
04:55 Tuti gimi 
05:40 Eastwicki boszorkák 
06:25 Top Shop
06:55 Africa Race - Irány Dakar!
07:05 Kölyökklub
10:05 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Kalandor 
11:55 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:20 Jóbarátok 
12:50 Magyarország-Lengyelország 

férfi kézilabda-kupamérkőzés 
(élő)

14:40 A sors útjai 
16:35 Kutyátlanok kíméljenek 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
19:45 Bor, mámor, Provence 
21:45 Utánunk a tűzözön 
00:00 Africa Race - Irány Dakar!
00:10 Portré 
00:35 A kárhozottak királynője 
02:20 Cobra 11 
03:05 Rejtélyek asszonya

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:40 Astro-Világ
11:45 Stahl konyhája 
12:15 Több mint TestŐr 
12:45 Aktív Extra 
13:15 Psych - Dilis detektívek 
14:15 A szépség és a szörnyeteg 
15:15 Doktor House 
16:15 Bilko főtörzs 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Rémségek cirkusza 
22:10 Ultraviola 
23:50 A szabadság útjai 
01:55 Napló 
02:45 Műsorszünet

JANUÁR 4., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Európai szemmel 
06:00 Magyar gazda
06:30 Találkozások
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 A természet csodái - 

Különleges állatkölykök
08:20 Angi jelenti 
08:45 A hangyák mindent tudnak 
09:05 Noé barátai
09:35 Zöld Tea
10:05 Pecatúra
10:35 A veréb is madár 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 A Nagy Versmondás
12:35 A világ madárszemmel
13:35 Budavári Palotakoncert (1. rész)
15:10 Macskafogó
16:45 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Mr. Magoo 
21:50 Tátrai Tibor és barátai 
22:45 Első a szerelem 
00:30 A fülenincs nyúl 2. 
02:36 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Gálvölgyi-show 
04:30 Jóbarátok 
04:50 Tuti gimi 
05:35 Eastwicki boszorkák 
06:25 Top Shop
06:55 Africa Race - Irány Dakar! 
07:05 Kölyökklub
09:30 Mint a mesében 
10:10 Az igazság Ligája
11:30 Ízes élet - Mautner Zsófival 
11:55 a'la CAR 
12:20 4ütem 
12:50 Magyarország-Fehéroroszor-

szág férfi kézilabda-kupamér-
kőzés (élő)

14:35 Jóbarátok 
15:05 Kőgazdagok 
15:55 Kőgazdagok 
16:40 Észak és Dél 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:15 Beépített szépség 2. - 

Csábítunk és védünk 
21:15 Túszjátszma 
23:15 Tűz a mélyből 
01:00 Africa Race - Irány Dakar!
01:15 Evilenko 
03:00 A szörny 2. 

04:05 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:40 Astro-Világ
11:45 Állatőrség 
12:15 Babavilág 
12:45 Stílusvadász 
13:15 Luxusdoki 
14:15 Xena 
15:15 13-as raktár 
16:15 Az olajherceg 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra
19:30 Lara Croft: Tomb Raider 2. -

Az élet bölcsője 
21:35 Tesó-tusa 
23:25 Motel 
01:05 13-as raktár 
02:05 Műsorszünet

05:55 És még egymillió lépés 
06:40 Pecatúra
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:35 Akadálytalanul 
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar 
10:00 Székely kapu 
10:30 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak... 
11:30 Pannon expressz 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 A világörökség kincsei 
12:20 Zöld Jelzés 
12:50 Gázláng 
14:50 Robbie, a fóka 
15:35 Önök kérték! 
16:30 Csempészek 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kisváros 
19:30 Hogy volt!? 
20:25 Futótűz 
21:15 A kaméliás hölgy 
22:50 Dunasport
23:05 MüpArt - DJ Bootsie

Akoustic Big Band 
00:40 Németh Ferenc koncert,

Belvárosi Színház 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Konkrét (ism.)
07:30 Győr+ Impro Maraton (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Széchenyi Híradó (ism.)
08:50 TV torna
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Konkrét (ism.) 
09:30 Széchenyi Híradó (ism.)
10:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:00 TV shop
17:30 Credo
18:00 Épí-tech (ism.)
18:30 Győr+ Impro Maraton (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 
19:00 Győr+ Sport (ism.)
20:00 Konkrét (ism.) 
20:10 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Zooo+ (ism.)
21:05 Konkrét (ism.) 
21:20 Győr+ Sport (ism.)
22:20 Konkrét (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.)
22:55 Zooo+ (ism.)
23:25 TV shop

GYŐR+ TV

08:30 Credo (ism.)
09:00 Épí-tech (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Impro Maraton (ism.)
10:00 Győr+ Sport (ism.)
11:00 Konkrét (ism.) 
11:10 Vény nélkül  (ism.) 
11:35 Zooo+  (ism.) 
12:05 TV shop
17:30 Pomodoro (ism.)
17:45 Konkrét (ism.)
18:00 „Kinyújtózott a vén

mihaszna” (ism.) 
19:15 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
20:15 Pomodoro (ism.) 
20:30 Konkrét (ism.)
20:45 „Kinyújtózott a vén

mihaszna” (ism.) 
22:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
23:00 TV shop

GYŐR+ TV
05:55 Virágzó Magyarország 
06:15 Élő világegyház 
06:45 Világ-nézet 
07:45 Gazdakör 
08:10 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Napok, évek, századok 
10:00 Magyar klasszikusok

új köntösben 
10:30 Lyukasóra 
11:00 Baptista istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers. Kiss Benedek: Virrasztó,

Fény ácsol színpadot 
12:10 Ízőrzők: Oszkó 
12:45 Az ördög nem alszik 
14:15 Hazajáró 
14:45 Csellengők 
15:15 Hogy volt!? 
16:10 Machita 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kisváros 
19:30 Önök kérték
20:25 A fekete város 
21:20 Valahol Európában 
23:00 Dunasport
23:15 Heti Hírmondó
23:45 Claire Brunetti, a zsarulány 
01:10 Napok, évek, századok 

DUNA Televízió, január 5., vasárnap, 12.45

Az ördög nem alszik
Fekete-fehér, magyar vígjáték 

Gróf Boroghy Gedeon szívesen látná két utolsó rokona,
Péter és Éva egybekelését, hogy a családi vagyon szét-
forgácsolódás nélkül szálljon jogos örököseire. A gróf

szeretné összeboronálni őket,
ezért saját halálhírét kelti, s
végrendeletében kiköti, hogy
az örökösök kötelesek egy hó-
napig a kastélyban tartózkod-
ni, közösen étkezni, egymástól
csókkal elbúcsúzni. 

TV2 , január 4., szombat, 16.15

Az olajherceg
NSZK–jugoszláv kalandfilm

Old Surehand segíteni akar a
fehér telepeseknek új terület-
hez jutni, ugyanis az embe -
rek szegények, ám az indiá-
nok nem szívesen engednek

át értékes földeket. Ráadásul ugyanerre a területre feni a fogát
az Olajherceg néven ismert gazember, aki hatalmas olajme-
zőket sejt ezen a helyen. Emiatt pedig megöleti Old Surehand
emberét, aki a telepeseket vezette volna, majd eltökéli, hogy
ő maga tárgyal az indiánokkal. 

M1, január 6., hétfő, 20.20  

10 dolog, amit utálok benned
Amerikai vígjáték

Biancát hiába hívják randi-
ra a környék legmenőbb srá-
cai. Nem mintha túlságosan
tartózkodó lenne, de morc
apja a fejébe vette, hogy míg
Bianca nővére, Kat otthon ül,
húgának is tilos a bulizás.
Kat azonban kiállhatatlan, goromba pokróc, nincs senki, aki
ki merne kezdeni vele. Amíg színre nem lép egy srác, aki job-
ban akarja Biancát a többieknél. 

Amerikai pénzintézet

MUNKATÁRSAT KERES
pénzügyi tanácsadó munkakörbe.

Kezdô fizetés 250.000 Ft.
Érdeklôdni: 20/578-2390
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06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Made in Hungary (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Díva (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Ráta (ism.)
20:30 Kitekintő (ism.)
21:00 Híradó (ism) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Ráta (ism.) 
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

JANUÁR 8., SZERDA
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:25 Édes élet 
20:35 Jóban Rosszban 
21:30 Superbad -

avagy miért ciki a szex? 
23:40 A médium 
00:40 Tények Este
01:10 Aktív 
01:40 Superbad -

avagy miért ciki a szex? 
03:30 Babavilág 
03:55 Műsorszünet

JANUÁR 7., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Pecatúra
14:00 Életművész 
14:55 Rex felügyelő 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:15 Van képünk hozzá 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban 
23:10 Gyilkosság 
23:55 Rex felügyelő 
00:40 Rocca parancsnok 
01:35 Everwood 
02:20 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:15 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:25 Édes élet 
20:35 Jóban Rosszban 
21:30 Felkoppintva 
23:50 Zsaruvér (
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:55 Kelj fel komám, ne aludjál! 
03:25 Super Car 
03:50 Műsorszünet

06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Zebra
09:50 Virágzó Magyarország 
10:10 Doc Martin 
11:00 Vivát Benyovszky! 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Kívánságkosár 
14:20 Éretlenek 
14:50 Voyager - A múlt titkai

és legendái 
15:30 Visszatérés

Benyovszky-szigetére 
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:50 A névtelen vár 
21:55 Hírek
22:00 Dunasport

JANUÁR 6., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Tanúságtevők
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Jutalomutazás 
14:50 Rex felügyelő 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:50 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 10 dolog, amit utálok benned 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:45 Sporthírek
22:50 Verssor az utcazajban
22:55 Aranymetszés
23:50 Rex felügyelő 
00:40 Rocca parancsnok 
01:30 Everwood 
02:19 Műsorszünet

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

Poker Tour 9 
00:10 Mr. és Mrs. Bloom 
01:00 Reflektor 
01:15 Kémpárbaj 
02:00 Gálvölgyi-show 
02:45 A szív útjai 
03:40 A szív útjai 

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

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Magyar elsők 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték 
09:05 Partiumi barangoló 
09:40 Élő egyház 
10:05 Isten kezében 
10:35 Rome Reports
11:00 Múzeumi alkuk -

Harc a műtárgyakért 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Kívánságkosár 
14:25 Éretlenek 
14:55 Múzeumtúra - Francia módra 
15:25 Visszatérés Benyovszky-szigetére
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:45 Vivát Benyovszky! 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport

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

GYŐR+ TV

08:00 Pomodoro (ism.)
08:15 Konkrét (ism.)
08:30 „Kinyújtózott a vén

mihaszna” (ism.) 
09:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
10:45 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Így főznek a bajnokok (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Győr+ Sport (ism.)
20:45 Made in Hungary
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Made in Hungary (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd 
09:35 Sportaréna
10:05 Doc Martin 
10:55 A névtelen vár 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Kívánságkosár 
14:20 A nap vendége 
14:30 Éretlenek 
15:00 Múzeumtúra - Francia módra 
15:30 Jó boroknak szép hazája Erdély 
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:50 Megtörtént bűnügyek 
22:00 Hírek
22:05 Dunasport
22:10 Vénusz Szépségszalon 
23:55 Kultikon 

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

07:40 RTL Klub HíradóHíradó Reggel
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival
09:30 Reflektor 
09:50 Jóbarátok 
10:15 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Ízes élet - Mautner Zsófival 
13:10 Apa-csata 
13:30 Reflektor 
13:45 Havazin
14:10 Éjjel-nappal Budapest 
15:10 Fókusz 
15:40 Dél Királynője 
16:35 Csók és csata 
17:35 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Glades - Tengerparti 

gyilkosságok 
22:15 Glades - Tengerparti 

gyilkosságok 
23:10 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
23:40 Africa Race - Irány Dakar!
23:50 Reflektor 
00:05 A főnök 
01:00 A Grace klinika 
01:45 Gálvölgyi-show 
02:15 Gálvölgyi-show 

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

Mi muzsikus lelkek 
13:50 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 Fókusz 
15:35 Dél Királynője 
16:30 Csók és csata 
17:35 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:00 Barátok közt 
21:35 Szulejmán 
22:50 Házon kívül 
23:20 Africa Race - Irány Dakar! 
23:30 Reflektor 
23:50 Ripley és a maffiózók 
01:55 Gálvölgyi-show 
02:20 Gálvölgyi-show 
02:45 A szív útjai 

Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ
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JANUÁR 10., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Élaetkerék
13:00 Esély
13:30 Történetek a nagyvilágból 
14:00 Különleges mentőalakulat 
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Életművész 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:05 Verssor az utcazajban
23:15 Válaszcsapás 
00:45 Rex felügyelő 
01:35 Rocca parancsnok 
02:25 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Africa Race - Irány Dakar! 
06:30 Jó reggelt, skacok!
07:40 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:35 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:45 Apa-csata 
13:05 Reflektor 
13:20 Kalandor (2014)
13:50 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 Fókusz 
15:35 Dél Királynője 
16:30 Csók és csata 
17:35 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
21:00 Barátok közt 
21:35 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:20 Africa Race - Irány Dakar!
23:30 Odaát 
00:30 Reflektor 
00:50 Kalandor (2014)
01:15 Az egység 
02:10 4ütem 
02:45 A szív útjai 

04:05 Segíts magadon! 
04:30 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:25 Édes élet 
20:35 Jóban Rosszban 
21:30 A kód neve: Merkúr 
23:40 Szellemdoktor 
00:40 Tények EsteHírműsor
01:10 Aktív 
01:40 A kód neve: Merkúr 
03:25 Alexandra Pódium 
03:50 Műsorszünet

JANUÁR 9., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:25 Átjáró
13:55 Különleges mentőalakulat 
14:40 Rex felügyelő 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 Az élet sava-borsa 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Majd, ha fagy! 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban
23:20 Barangolások öt kontinensen 
23:50 Történetek a nagyvilágból 
00:20 Rex felügyelő 
01:05 Rocca parancsnok 
02:00 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:30 Barátok közt 
05:00 A gyanú árnyékában 
05:50 Top Shop
06:20 Africa Race - Irány Dakar!
06:30 Jó reggelt, skacok! 
07:40 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:35 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:45 Apa-csata 
13:05 Reflektor 
13:20 EgészségKalauz 
13:50 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 Fókusz 
15:35 Dél Királynője 
16:30 Csók és csata 
17:35 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:35 Rendőrakadémia 2. 
23:25 Africa Race - Irány Dakar!
23:35 Reflektor 
23:45 Dollhouse - A felejtés ára 
00:35 Mélyvízben 
01:40 a'la CAR 
02:10 Gálvölgyi-show 
02:45 A szív útjai 
03:40 A szív útjai 

06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:30 Aktív 
15:00 Shopping Királynők 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:25 Édes élet 
20:35 Jóban Rosszban 
21:30 Kémjátszma 
00:00 Célkeresztben 
01:00 Tények Este
01:35 Aktív 
02:05 Kémjátszma 

06:30 Híradó
06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok új köntösben
09:05 Közbeszéd 
09:30 Akadálytalanul 
10:00 Doc Martin 
10:50 Megtörtént bűnügyek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Kívánságkosár 
14:30 Éretlenek 
15:00 Gyógyító természet 
15:30 Neve is van: Budapest 
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:50 A Sipsirica 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
22:00 Szamárköhögés 
23:25 Kultikon 
23:45 Menedék 

07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 KultÓra (ism.)
10:45 Innovella (ism.)
11:00 TV shop
17:15 Rába ETO FC–Haladás

NB I-es bajnoki futsalmérkőzés
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Rába ETO FC–Haladás

NB I-es bajnoki futsalmérkőzés
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Széchenyi híradó (ism.)
20:30 Díva (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Széchenyi híradó (ism.) 
22:30 Díva (ism.)

GYŐR+ TV

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

GYŐR+ TV
06:30 Híradó
06:35 Kvartett
07:00 Rondó
07:30 Híradó
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Mesélő cégtáblák 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Csellengők 
10:00 Ablak a természetre 
10:10 Doc Martin 
11:00 A Sipsirica 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Kívánságkosár 
14:25 Éretlenek 
14:55 Mediterraneo
15:25 A böjt tudománya 
16:30 Térkép
17:00 Capri - Az álmok szigete 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:45 Hölgyek öröme 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:55 Örvény 
23:35 Kultikon 

M1, január 9., csütörtök, 20.20 

Majd, ha fagy! 
Kanadai–amerikai vígjáték 

Mysteryben, a csendes alaszkai kisvárosban soha nem törté-
nik semmi. Egészen addig, amíg a város egyik elszármazott
és egyetlen híres polgára
szellemes, ám nem túl hí-
zelgő cikket ír a népszerű
Sports Illustrated magazin-
ban a város amatőr jégko-
rongcsapatáról. Egy élelmes üzletember óriási lehetőséget és
persze sok pénzt lát egy világraszóló barátságos mérkőzés lét-
rehozásában. 

M1, január 8., szerda, 21.05  

Bábel
Magyar riportműsor 

Bepillanthatunk a félelem és a para-
noia elképzelhetetlen bugyraiba
Észak-Koreában, és megismerhetünk
egy férfit, aki egy nyugodt, kényelmes
életet hagyott hátra azért, hogy az életét kockára téve segít-
sen azoknak, akik menekülni akartak a szegénység és a ret-
tegés elől. És egy nő, aki csodával határos módon élte túl a ru-
andai népirtást – hét másik nővel kellett átvészelnie három
rémálomszerű hónapot egy apró, másfél négyzetméteres für-
dőszobába zárva.

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

TV2 , január  10., péntek, 21.30 

A kód neve: Merkúr   
Amerikai akciófilm 

Art Jeffries kiábrándult és kiégett
FBI-ügynök. Az idegösszeomlás
szélén áll, miután felettesei bűn -
baknak kiáltották ki egy évekig
tartó akció véres kudarca miatt.
Rutinfeladatai során egy kilenc -
éves autista kisfiú eltűnése ügyé-
ben kell kutatnia.  Simon különleges kombinációs készsége
révén véletlenül megfejtette az amerikai hadsereg legtitko-
sabb kódját, a Merkúrt. 
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

A koleszterinről manapság divatos be-
szélni. De mi is az a koleszterin? Való-
ban csak rossz tulajdonságai vannak,
vagy szervezetünknek szükséges táp-
anyaga? Hogyan lehet a vérben keringő
zsírsavak szintjét befolyásolni? Melyek
a gyógyszermentes módszerek és mi-
kor jön szóba gyógyszeres kezelés?

A koleszterin valamennyi sejt szá-
mára nélkülözhetetlen anyag. Akkor

szerző: dr. sík sándor állatorvos,
győrszentiváni állatorvosi rendelő

fotó: illusztráció

Visszavonhatatlanul itt a tél, ám a kert, a la-
kás és ruhatárunk téliesítésén kívül gon-
doskodnunk kell kedvenc állatainkról is.
Egyik legfontosabb feladat az ivóvíz bizto-
sítása a szabadban tartott állatok részére.
Ha megoldható, célszerű az ivóvizes edényt
fagymentes helyre telepíteni, erre alkal-
mas a garázs, pince, kazánház vagy egyéb
védett melléképület.

Megfelelő házikó
Fontos, hogy fokozatosan szoktassuk cicánkat, ku-

tyánkat az új helyre, hogy később önállóan is mindig
megtalálja. Ha nincs megfelelő hely, akkor gondoskod-
nunk kell fagy esetén a többszöri itatásról. A jeget min-
dig távolítsuk el és forró vízzel soha ne kínáljuk kedven-
ceinket. Ha azzal olvasztunk, csak a megfelelő hőmér-
séklet elérése után helyezzük eléjük. Fontos a megfe-
lelő méretű, szigetelésű és tájolású kutyaház biztosítá-
sa. Négylábú barátunk saját testének melegével fűti fel

van baj, ha a szervezetünkben több
van belőle, mint amennyi szükséges,
illetve rossz helyen van (például az
erek falában lerakódott).

A könyv orvos és dietetikus szerzői, dr.
Palik Éva, Antal Emese, dr. Karádi István
nemcsak elmagyarázzák a koleszterinnel
és a zsírsavakkal kapcsolatos tudnivaló-
kat, de praktikus tanácsokkal is ellátják az
olvasót a megfelelő étrend kialakításához.

házikóját, ezért ha foxink egy német juhász lakását
örökli meg, biztosan nem fogja jól érezni magát és
egész télen fázni fog. Fontos, hogy a házikó bejáratát
csapóajtóval vagy szőnyegpadlócsíkokkal védjük,
mint egy kapuként, hogy a meleget megtartsa. Az sem
baj, ha alul egy keskeny csíkon kilát házőrzőnk a ház
biztos menedékéből. Telepítéskor ügyeljünk arra, hogy
a bejárat ne az uralkodó szélirány felé nézzen és lehe-
tőleg helyezzünk alá szigetelőanyagot, hun-
garocellt vagy akár egy raklapot. Így nem
érintkezik közvetlenül a fagyott talajjal.

Megfelelő élelem
Gondoljunk az energiabevitel fontos-

ságára is. A testhőmérséklet fenntartá-
sát csak megfelelő minőségű és mennyi-
ségű táplálék felvételével tudják kedven-
ceink elérni és ennek megoldása a mi fel-
adatunk. Főleg a hétvégi házakban, ker-
tekben tartott kutyák esetében kell körül-
tekintően eljárni, hiszen az ivóvíz néhány óra alatt el-
jegesedhet és az eleség is a tálba fagyhat. 

Lakásban tartott kutyák
Lakásban tartott kutyáknál csupán a sétáltatás

alatt kell körültekintően eljárnunk. A meleg lakásból

hirtelen hidegbe, latyakos hólébe kerülő állat köny-
nyen felfázhat, ezért kis testű állatoknál kutyakabát
használata lehet indokolt. Hazaérkezés után a láb-
ujjak közül távolítsuk el az esetleges jégdarabokat,
mossuk le és töröljük szárazra talpacskáját. Így
megóvjuk a sózott utak okozta problémáktól. Arra
nagyon ügyeljünk, hogy a sétáltatás alatt lehetőleg
mindig mozogjon, mert akkor nagy eséllyel kerül-

hetjük el a megfá-
zást.

Kötelező chip
A 2013. decem-

ber 31-ig kötelező-
en előírt chipbeül-
tetéssel jó esély
nyílik az elkóborolt
jószág megtalálá-
sára. Talált eb ese-
tén nyugodtan for-

duljunk állatorvoshoz és ha az állat chippel ellátott
és azt valóban regisztrálták is az adatbázisban, biz-
tosan fellelhető a gazdája. A tulajdonos is tudja el-
lenőrizni az adatbázisban történt regisztrációt a
„petvetdata.hu” internetes portálon az azonosító-
szám beütésével.

A vérzsírok és a koleszterinszint
csökkentésének titka a megfelelő táp-
lálkozás és a kellő mértékű és rend-
szeres mozgás. A SpringMed Kiadó
által 2013-ban megjelentetett könyv-
ben sok ízletes, ugyanakkor csökken-
tett koleszterintartalmú ételrecept, il-
letve kalória- és zsírtartalom-táblázat
segíti az olvasót az első lépések meg-
tételében.

A hét orvosi témája:

Házi kedvencekkel
a téli hidegben

A jeget
mindig

távolítsuk el
az itatóból 

Olvasni jó!

Koleszterindiéta – Zsírsavcsökkentő receptek és orvosi tanácsok
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: a fogadalmakról

Válaszol: Dr. Feller Gábor pszichiáter,
osztályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Az új évben nagyon sokan tesznek fogadal-
mat. Mekkora szerepe van életünkben az új-
rakezdésnek?

A hétköznapokon túl vagyunk terhelve, nem
érünk rá a számvetésre, a leltározásra, az önértéke-
lésre. Kellenek alkalmak, amikor ezt a személyiség -
erősítő tevékenységet elvégezzük. Szembenézünk
önmagunkkal, vissza és előre is tekintünk. Az évkez-
dés ilyen alkalom. Lezárunk egy fejezetet, s úgy érez-
zük, tiszta lappal indulunk neki a következőnek. 

A fogadkozások egy része azonban idő-
közben elhal, nem teljesül. Van életciklusa az
újrakezdésnek?

A mandulagyulladásról
A heveny mandulagyulladás oka leg-
gyakrabban bakteriális fertőzés, de ví-
rus is kiválthatja a tüneteket. Mielőtt
antibiotikumot írna az orvos, érdemes
a garatból egy törlőpálca segítségével
váladékmintát venni, amelyből a kór -
okozó kitenyészthető. Amennyiben
nem nő ki baktérium, elkerülhető a tíz-
napos antibiotikum-kúra. Ha pedig
beazonosítják a baktériumot, az elle-
ne leghatásosabb antibiotikum kerül-
het felírásra.

Veszélyei
A heveny mandulagyulladásnál a

mandulák vörösek, megduzzadnak, a
tüszős mandulagyulladásnál fehér fol-
tok borítják a felszínét. A Streptococ-

Kezdetben hatá-
rozottan vágunk bele
a megfogadott dolgok végrehajtásába. Elkezdünk fo-
gyókúrázni, eldobjuk a cigarettát, eljárunk futni, letesz-
szük az alkoholospoharat. Aztán az idő múlásával,
ahogy egyre több teher rakódik ránk, megfeledkezünk
róla, vagy úgy érezzük, hogy a betartására már nincs
energiánk. A fogadalmaknak megerősítésre van szük-
ségük. Egy gyakori alkoholfogyasztónak, ha meg akar
szabadulni káros szenvedélyétől, minden reggel újra kell
kezdeni a fogadkozást arra a napra: Ma nem nyúlok a
pohárhoz. S másnap kezdődik újra a napi fogadalom.

Az aprólékos önértékelés nem jár veszélyek-
kel? Nem sodorja depressziós állapotba az em-
bert, ha éves kudarcait, konfliktusait eleveníti fel?

Csak a depressziós és a személyiségpatológiás
embereknél áll fenn ez a veszély. Másoknál inkább
energiákat mozgósít, tanul az ember az előző hibái-
ból, s megpróbálja rendbe tenni az életét.  

cus haemoliticus a leggyakoribb kór -
okozó baktérium. A véráram útján
más szervekbe is eljuthat, megbete-
gítve a szívbillentyűket, a vesét és az
ízületeket is. Ennek megelőzésére leg-
gyakrabban penicillin-származékokat
írnak fel nagy adagban. 

Kimutatása
A vírusos fertőzés kimutatása vér-

vizsgálattal lehetséges. Van lehetőség
a vírus DNS-kimutatására is, de ez
utóbbi csak életveszélyes állapotban,
súlyos immunhiányos betegségek-
ben válhat szükségessé. A vírusos fer-
tőzés általában spontán gyógyul, sok
pihenéssel, tüneti kezeléssel lehet fel-
gyorsítani a folyamatot. 

Kezelése
Idült (krónikus) mandulagyulladásról

akkor beszélünk, ha a fertőzés évente
2-3 alkalommal jelentkezik. A kórokozó
a tüszők belsejében mélyen helyezkedik
el, nyomásra a mandulaárkokból genny
préselhető ki. Míg az akut fellángolások
antibiotikummal kezelendők, a góc
megszüntetése műtéttel történik. 

A mandulaműtét (tonsillectomia)
gyermekkorban mindig altatásban tör-
ténik, felnőtteknél helyi érzéstelenítés-
sel is elvégezhető. A torokmandulát ha-
gyományos sebészi késekkel vagy
elektromos (esetleg lézeres) késekkel a
tokkal együtt eltávolítják. A vérzéscsil-
lapítás elektromos eszközzel vagy lekö-
téssel, aláöltéssel történik. A műtétet

követően tíz napig fájdalomcsillapítás,
ágynyugalom, pépes étrend javasolt.
Jelentős fizikai aktivitásra csak két hét
után szabad vállalkozni – az orvos en-
gedélyével, az esetleges utóvérzés el-
kerülése miatt. 

Az orrmandula 
A kórosan megnagyobbodott orr-

mandula krónikus középfülgyulladás-
hoz, halláscsökkenéshez, orrmellék-
üreg-gyulladáshoz vezethet. Ronthatja
az asztmás tüneteket, horkolást okozhat,
gyermekekben jellegzetes bamba arcki-
fejezést hozhat létre. Az orrmandulát
szájon át veszik ki, általában gyermek-
korban, altatásos érzéstelenítésben. A
műtét napján már vacsorázni is lehet.

Óvatosan a diétával!
Itt az új év, a fogadalmak időszaka. Ha a
fogyókúrát választottuk, vigyázzunk,
mert  megvannak a maga veszélyei.  A fo-
gyókúra fokozatosan csökkenő kilókkal
jár, azaz meg-
lehetősen ha-
mar és jól ér-
zékelhető for-
mában lát-
szik a fárado-
zás jutalma.
Lehetséges tehát folyamatosan ellenőriz-
ni a haladást, ami által könnyű beleke-
rülni a jutalom-motiváció-büszkeség
körforgásába. Kialakulhat egy hamis
testkép, ilyenkor a beteg képtelen felis-
merni valódi méreteit, és akkor is foly-
tatja a fogyókúrát, amikor már mindenki
más látja, hogy sovány. 

Ünnepek után
Az ünnepek előtt még tele vagyunk elvá-
rásokkal. Szinte egész évben ezt várjuk,

mindig remélve, hogy
tökéletes lesz.  A tudo-
mány mégis azt mu-
tatja, hogy a magas el-
várások sokszor hibá-
sak és károsak lehet-
nek. Károsak, mivel

csalódáshoz és depresszióhoz vezethet-
nek, mert több figyelmet fordítunk a
nagy dolgokra és túl keveset az olyan
hétköznapi apróságokra és örömökre,
amelyek igazán boldogsággal töltenek el. 
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BÚÉK!
Marcali Gábor képriportja
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A Győr-Szol Zrt. Győrben elsősorban
a lakótelepeken biztosítja a kará-
csonyfa-gyűjtési lehetőséget. Ehhez
74 gyűjtőhelyet jelöl ki a szolgáltató. A
belvárosban fenyőfagyűjtő ketrecek, a
lakótelepeken táblával kijelölt helyek
jelzik a gyűjtőpontokat. A családi há-
zas övezetekben, illetve a biohulladék-
gyűjtővel rendelkező ingatlanok ese-
tében a dí szek nélküli fenyőfa apróra
vágva a barna fedeles kukában is el-
helyezhető. A volt karácsonyfák az ün-
nepi dekoráció nélkül, a jogosultság
igazolása után a győri hulladékudva-
rokba is beszállíthatóak.

A Győrben összegyűjtésre kerülő
mintegy 35–40.000 karácsonyfát
hasznosítják, ezért a Győr-Szol Zrt.
kéri, hogy a fenyőfákról a díszeket,
fényfüzéreket és talpakat kidobás
előtt mindenki szedje le.

A fenyőgyűjtő helyek listája megta-
lálható a gyorszol.hu oldalon.

A szokott helyeken gyűjtik a fákat

KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A szilveszteri mulatságokat követő-
en a Győr-Szol Zrt. elvégezte a bel-
városi rendezvények helyszínein a
szükséges takarítást. A munka a tű-
zijátékot követően kezdődött a Szent
István úton, de jelentős mennyiségű
hulladékot kellett összegyűjteni a sé-
tálóutcákról és a terekről is. Mű-
anyag poharak, üvegek, szerpenti-
nek, trombiták voltak abban a mint -
egy 30 köbméter szemétben, ame-
lyet a közszolgáltató dolgozói szerda
délig gyűjtöttek össze. 

A belváros mellett természetesen
a lakótelepeken is ünnepeltek az em-
berek, az ezeken a területeken eldo-
bált hulladékok összegyűjtésére a
Győr-Szol adyvárosi kezdéssel hétfőn
külön programot indít.

szerző: pannon-víz 
fotó: gy. p. 

Bejött a papírforma: 2013-ban is az
év végi ünnepek alatt fogyasztottuk a
legkevesebb ivóvizet. A negatív rekord
karácsony napján született meg, ek-
kor mindössze 23.967 köbméter fo-
gyott Győrben és a környező települé-
seken. Karácsony másnapján már va-
lamivel többet, 24.364 köbméter vizet
engedtünk ki a vízcsapjainkon. Az
éves csúcsfogyasztást egyébként az
árvíz utáni kánikula harmadik napján,
június 20-án regisztrálhattuk: 39.054
köbméter fogyott ekkor.

Szerencsére kevés csőtörést hoztak
az ünnepek, december 20. napja után
csak a Liezen-Mayer utcában, a Bercsé-
nyi ligetben, az Isaszeg, a Vasas és a
Gyöngy utcában kellett csőtörés miatt
felbontani az útburkolatot. Mindegyik
helyszínen két-három óra alatt sikerült
helyreállítani a vízszolgáltatást. A végle-
ges útburkolat helyett ideiglenesen föld-
del és zúzottkővel töltöttük vissza a javí-
tások helyszínét. Ahogy újraindulnak az
aszfalt- és betonkeverő telepek, min-
denhol elkészül a végleges útburkolat.
Máskor boldogan kiegyeznénk a tíz nap-
ra jutó öt csőtöréssel. Ha majd tavasszal
elindulnak az építkezések, akár egy-két
nap alatt összejöhet ennyi.

Felhívjuk a járműtulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a Győr-Szol Zrt. által
kibocsátott lakossági parkolóbérle-
tek 2014. január 20-ig, az övezeti
bérletek pedig január 10-ig érvé-
nyesek. Január 2-ától a 2014-es
esztendőre szóló valamennyi bér-
lettípus megvásárolható a szolgál-
tató Győr, Jókai út 7–9. szám alatti
ügyfélszolgálati irodájában. Nyitva
tartás: hétfő, kedd, szerda: 8 és 16
óra között, csütörtök: 7 és 19 óra
között, péntek: 8 és 14 óra között.
A pénztár mindennap fél órával ha-
marabb zár. A parkolási bérletek
ára nem változott.

A parkoló-
bérletek
érvényessége,
újraváltása

Karácsonykor fogyott
a legkevesebb víz

Az év végi időszakban többet va-
gyunk otthon, ilyenkor óhatatlanul be-
lekerül néhány olyan dolog is a csator-
nába, ami dugulást okozhat. Győri és
Győr környéki helyszínen eddig húsz
alkalommal kellett a szennyvízáteme-
lők szivattyúit kiemelni és a járókere-
keken fennakadt legkülönbözőbb dol-
gokat – leggyakrabban rongyokat – el-
távolítani.

Gyárvárosban a Család utcai
szennyvízátemelőnél az ünnepek után

nyomócsövet kell cserélnünk, addig
naponta egy-két alkalommal szippan-
tókocsival szállítjuk el az itt összegyű-
lő szennyvizet. Ménfőcsanakon, a Ná-
dasdy utca végén egy csatornaakna
hibásodott meg, ahol egy új akna be-
építésével stabilizáltuk a helyzetet, de
itt is további rekonstrukcióra lesz
szükség. A hibaelhárító szakemberek
bíznak abban, hogy január első napjai -
ban is az eddigiekhez hasonló, kisebb
beavatkozásokra lesz csak szükség.

Szilveszter
után
takarítás



APRÓ HIRDETÉS

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 1 szobás, 37 m2-es, összkomfor-
tos, egyedi gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 49–70 m2-es,
2 vagy 3 szobás, határozott-határozatlan
bérleti szerződéses, jó állapotú, összkomfor-
tos, belvárosi, révfalui, nádorvárosi, szabad-
hegyi bérleményre (hirdetésszám: 364).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 43 m2-es, félkomfortos,
egyedi gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 34–55 m2-es,
1-2 szobás bérleményre. Sárás, Szent -
iván, ipari park kizárva (hirdetésszám:
366). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 53 m2-es, 1+fél
szoba+hallos, távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses, felújításra szoruló lakást
cserélne belvárosi, komfortos vagy össz-
komfortos, 53 m2-nél kisebb, 1+fél szobás,
táv- vagy gázfűtéses, elsősorban határozat-
lan bérleti szerződéses, lift nélküli házban
maximum 3. emeleten, liftes házban maxi-
mum 6. emeleten lévő lakásra (hirdeté s -
szám: 68). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, komfortos, 72 m2-es, 2 szo-
bás, gázkonvektoros, határozatlan bérleti
szerződéses, erkélyes, részben felújított la-
kást cserélne gyárvárosi, nádorvárosi, bel-
városi, komfortos, 40-50 m2-es, 1+fél szo-
bás, gázkonvektoros, határozatlan bérleti
szerződéses, erkélyes, max. 2. emeleti la-
kásra (hirdetésszám: 69). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos, 49 m2-es, 2
szobás, távfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 db győri, de
nem szigeti vagy újvárosi, 1 szobás lakás-
ra (hirdetésszám: 70). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, komfortos, 53 m2-es, 2 szo-
bás, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne szigeti,
belvárosi vagy bácsai, 55 m2-nél na-
gyobb, 3 szobás, földszinti vagy 1
emeleti lakásra (hirdetésszám: 74).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Pótszilveszter a Zöldfa étteremben
január 11-én. Részletek: www.uj-
zoldfa.hu.

GARÁZS 

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

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

ÜZLET

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

Iroda kiadó, 18 m2, Győr belvárosában,
frekventált helyen. 50. 000 Ft/hó+rezsi
(alacsony rezsi). Érdeklődni lehet:
96/525-060, 70/321-3764.

INGATLAN

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301
m2-es telek (tereprendezés, füvesítés
alatt) 28 m2-es, 4 helyiségből álló fa-
házzal eladó. Víz, villany van, gáz az
utcában. Könnyű megközelíthetőség,
helyi járatú buszmegálló gyalog 5
perc. Ár: 4,19 M Ft. 20/3668-480.

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

Győr-Nádorváros csendes,
ligetközeli, jól ellátott környé-
kén épült, rendkívül alacsony
fenntartású, mérőórás, egyedi fű-
tésű, napfényes fekvésű, 49,5 m2-es,
amerikai konyhás, parkettás,
építészetileg igényes, társasházi
téglalakásomat eladom!
Parkolás megoldott. Ár: 13,29 M Ft. Érd.:
20/494-0427. Ingatlanosok kíméljenek!

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is! Pál István, 20/947-3928.

Készüljünk együtt ESKÜ-
VŐJÉRE! Menyasszonyi, menyecs-
ke-, koszorúslányruhák (teltkarcsú méret-
ben is) akciósan eladók , kölcsönözhetők
a győr-ménfőcsanaki Charlotte szalon-
ban, amely a hét minden napján látogat-
ható. Galgóczi u. 25., a Metrótól 1 percre
található. Bejelentkezés: 30/747-3672.

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

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 E Ft), Új
SZOCPOL, támogatott lakáshi-
tel, árfolyamrögzítés. 20/951-0235

Tanmolyda. Megnyílt Győr első
gyerekkönyvboltja. Mese-, mon-
dókás-, puzzle-könyvek, készség-
fejlesztő füzetek 20–50%-os ked-
vezménnyel! Foglalkoztatók, isko-
lára felkészítők, leporellók, fej-
lesztő játékok, LÜK MINŐSÉGI
készségfejlesztő, logikai játékok,
társasjátékok, bébijátékok.  Győr,
Liszt Ferenc u. 1. (Lloyd mögött,
Fazekas közben). www.tanmoly-
da.hu. 70/6122-102. Okos vá-
lasztás, ha gyerekkönyv kell!

SZOLGÁLTATÁS 
Kárpitos! Bútoráthúzás, javítás Győrben
és vidéken! Tel.: 20/523-4767

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

Gyönyörű, egészséges barna bőr té-
len is? UV-mentes barnítás Győrben,
akár karácsonyi ajándékként!
Gyöngyszem Szépség -
stúdió: 70/383-3484

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény szerint ra-
kodókkal, teljes körű elszállítással, akár
díjmentesen, hétvégén is. 20/944-6667. 

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

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

EGYÉB
Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat! Né-
meth Csaba, 20/937-9671.

Magas áron vásárolok zongo-
rákat, régi hangszereket, antik varrógépet,
bútorokat, vitrintárgyakat, porcelánokat, fest-
ményeket, pénzérméket, teljes hagyatékot!
Díjmentesen házhoz megyek! 30/458-7765

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

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, köny-
veket, régi fali- és asztali órákat,
dísztárgyakat, teljes hagyatékot
vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101.  

Belvárosi, komfortos, 40 m2-es, 1
szoba+hálófülkés, egyedi fűtéses, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne belvárosi, nádorvárosi vagy
révfalui, 50–60 m2-es, 2 szobás, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakás-
ra (hirdetésszám: 75). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 54 m2-es
1+fél szoba+hallos, távfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne adyvárosi, marcalvárosi, 35–40
m2-es, 1+fél vagy 2 szobás lakásra
(hirdetésszám: 76). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Szeretné biztonságban tudni gyer-
mekét és önmagát? Önvédel-
mi tanfolyamunk már
Győrben is elérhető. 

Információ és jelentkezés: 
www.matchmakers.hu

Minden
hétköznap

www.tv.gyorplusz.hu

19 órától

Marketing, marketingkutatás, kom-
munikáció, szociológia tantárgyakból
gyakorlati szakember korrepetálást,
vizsgára felkészítést vállal. 20/922-
5716.

ZUMBA, KUBAI
SALSA, TÁRSAS-
TÁNC? ARGENTIN
TANGÓ, CAPOEIRA.  

Tel.: 70/590-7075; 
www.dimenziotse.hu, 
facebook.com/zum-
bagyor.hungary

Pályázatíró intenzív (48 órás) képzés
( jó elhelyezkedési esély!) szombaton-
ként, és külföldön munkavállalóknak
intenzív német speciális nyelvtanfo-
lyam (kedd-csütörtök) indul január-
ban a TIT-ben (Győr, Szent István út
5.) Érdeklődés: 96/525-060,
70/321-3763, gyor@titpannon.t-on-
line.hu, www.titpannon.hu. Nysz: 08-
0218-05.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

Győr, Déry T. u. 11/a • Telefonszám: 96/431-330 
www.marcal-etterem.hu  www.marcal-vendeglo.hu 

MKB és OTP SZÉP kártyák szálláshely és szabadidő alszámláját is elfogadjuk!

• 2 adag húsleves tésztával
• 2 személyes Marcal-tál:
Töltött csirkemell, óvári sertés-
karaj, hawaii csirkemell, natúr
szelet csirkemájraguval, rántott
csirkemell, 2 adag saláta, 
2 adag sütemény

AZ EXTRA

MENÜ ÁRA:

5.400 Ft/2 fő helyett

3.990 Ft/2 fő!!

EXTRA MENÜAJÁNLATUNK

JANUÁR 3-4-5-RE! 
Péntek, szombat, vasárnap
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SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU+++

SUDOKU+++

SUDOKU+++++

3 8 7 1 9
3 9 2 7

4 9 7 1 2 5 3
2 5 4

8 7 1 9
6 5

6 9
3 9 8 1

2

6 3 4 7
8 2

9 8
3 4 6

1 9 8 7 2
7 5 3

1 5
2 5 1 6 4

6 8 7

5 6
8 9 1 2

3 1 4 6
7 4

7 3 6 9
2 8

8
8 9

9 2 7

SUDOKU KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek
bizonyuló megfejtő könyvet kap ajándékba. Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr,
Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi
keresztrejtvényünk megfejtése: Ideje lenne lecserélni a nyári gumit. Nyertes:
Eller-Mátyás Ildikó (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.
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MOZAIK SPORT

Az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány ötödször
rendezte meg a Fehér Miklós Emlékgálát a Magvas-
sy Mihály Sportcsarnokban. A helyszínen mintegy
kétezren látták a hagyományos, hatcsapatos öreg-
fiúk-tornát, melyen a Lázár Lovaspark Team győzött,
a címvédő a döntőben 4–1-re nyert az Újpest ellen.
A harmadik helyen a Videotont büntetőkkel legyőző
Győri ETO FC zárt. A gólkirály Szimcsák Tamás (Lá-
zár Lovaspark Team), a legjobb mezőnyjátékos Ko-
vács Zoltán (Újpest), míg a legjobb kapus Sebők
Zsolt (Győri ETO FC) lett.  Idén először négycsapa-
tos VIP-tornát is rendeztek, itt hazai győzelemmel
zárultak a küzdelmek, hiszen a Győri Közélet nyert
a Parlament, a Sport TV és az Olimpikonok előtt. A
gálán cégek felajánlásai, reklámbevételek és ado-
mányok formájában több mint egymillió forint gyűlt
össze, amely tovább javítja az Egészséges Újszülöt-
tekért Alapítvány speciális életmentő munkájának
feltételeit. 

Címvédés az emlékgálán

Több mint ötszáz fiatal ünnepelt
együtt a Rába ETO hagyományos fut-
salkarácsonyán, melyen a klub és a
Nemak által közösen szervezett baj-
nokságban játszó gyerekek és az
egyesület utánpótlásának tagjai vet-
tek részt, természetesen a felnőtt női
és férfi csapat mellett. A szokásoknak
megfelelően díjazták a korosztályok
legjobbjait, miközben színvonalas pro-
dukciók színesítették az ünnepet. A
rendezvényen évértékelő beszédet
mondott Drucskó Zoltán ügyvezető
és Bolla Péter tiszteletbeli elnök. 

A díjazottak. Mincho-díj: Farkas
Bence (U15). Dróth Zoltán-díj: Né-
meth Márton (U15). Az U11-es kor-
osztály legjobbja: Mézer Viktor. Az
U13-as korosztály legjobbja: Thurn-
her Victor. Az U15-ös korosztály leg-
jobbja: Varju Mátyás. Az U15-ös kor-
osztály leány legjobbja: Pintér Vanesz-
sza. Az U17-es korosztály legjobbja:
Jakatics Ádám. Az U19-es korosztály
legjobbja: Szűcs Attila.

Közösen
ünnepeltek

Második alkalommal rendezték meg a Karácsonyi
csobbanás elnevezésű sportnapot a Magyar Vil-
mos Uszodában. A rendezvény fő célja az volt, hogy
megismertesse az emberekkel a vizes sportágakat.
Délelőtt az úszóiskolák versenyzői mérték össze tu-
dásukat különböző számokban, míg délután a vízi-
labdások és a szinkronúszók kapták a főszerepet. A
korosztályos csapatok mérkőzései után rendezték
meg azt a vízilabda-mérkőzést, melyen neves spor-
tolók és közéleti szereplők szálltak medencébe, köz-
tük Somogyi Tivadar alpolgármester, Kammerer
Zoltán olimpiai bajnok kajakos, a Győri Balett tán-
cosai vagy éppen Szent endrei Áron, a Hat-Agro
UNI Győr vezetőedzője. 

Karácsonyi csobbanás

Nagy sikerrel rendezték meg a
XVII. Győri Decathlon Terem-
kosárlabda Fesztivált a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnok-
ban. Közel hatvan csapat rész-
vételével, több mint kétszázöt-
venen pattogtatták a labdát
Győrött, amelyen a résztvevők
az esemény logójával ellátott
pólót kaptak ajándékba. A VIP-
csapatok küzdelmei is színesí-
tették a programot, ahol a női
futsalosok, a Győr-Szol, a szí-
nészek, a kosaras edzők és az
Attrecto képviselői mérkőztek
egymással.  

A kategóriák győztesei. I.
kategória: Feketés Darazsak,
II. kat.: Bunyós Pingvinek, III.
kat.: GYKC Street, IV. kat.: Mi
négyen, V. kat.: Mocorgók, VI.
kat.: Mit tudom én. A dobóver-
senyt Forrás Dániel nyerte.

Teremben pattogtattak

Két eredménnyel még adósak va-
gyunk olvasóinknak a tavalyi esz-
tendőből, hiszen kosárlabdacsa-
pataink utolsó számunk lapzártá-
ja után léptek pályára. A női Euro-
ligában a Hat-Agro UNI Győr ha-
zai pályán 88–65-re maradt alul a
török Kayserisporral szemben,
míg a férfi NB I/B-ben a Győr-
Szol–Széchenyi Egyetem 81–52-
re kapott ki Pápán. A lányok szer-
dán 18 órakor az MTK vendége-
ként folytatják, míg a fiúk ugyan-
ekkor Veszprémben lépnek pályá-
ra. Folytatja szereplését a Győri
Audi ETO KC is, a zöld-fehérek
szombaton 18 órakor Székesfe-
hérváron játszanak a női kézilab-
da-bajnokságban. 

Vereséggel
zártak
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összeállította: lakner gábor
fotó: gy. p.

Győr sportos város, ezt bizo-
nyítva tavaly is számos sikert
értek el versenyzőink. Telt há-
zas, remek hangulatú mérkőzé-
sek, örömteli pillanatok és fan-
tasztikus eredmények fémjelez-
ték a mögöttünk hagyott esz-
tendőt, melybe sajnos szomorú-
ság is vegyült. Válogatásunk-
ban 2013 emlékezetes pillanata-
it idézzük fel a teljesség igénye
nélkül. 

JANUÁR
A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem

férfi kosárlabdacsapata fennállása so-
rán először jutott be a Hepp-kupa né-
gyes döntőjébe, amelyben házigazda-
ként a negyedik helyen zárt. Győr-
szentivánon megrendezték a hagyo-
mányos Hungarian Open nemzetközi
sportlövő versenyt, melyen két olimpi-
kon, Sidi Péter és Csonka Zsófia is
nyerni tudott. A Graboplast Győri VSE
versenyzői közül a kenus Khaut Kris-
tóf ezüstérmes, a Bordács Blanka,
Czéllai-Vörös Zsófia kajakpáros bronz -
érmes lett az Ausztrál Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon. A házigazda Gyirmót
nyerte meg az Alcufer-kupa labdarú-
gó teremtornát. A Győri Audi ETO KC
két játékosa, Jovanka Radicevic és
Andrea Lekic bejelentette, év végén
távoznak a csapattól. 

FEBRUÁR
A Rába ETO futsalcsapata maga-

biztosan nyerte meg a bajnokság
alapszakaszát. Gunyhó Ferenc vehet-
te át a Megye Labdarúgásáért Díjat. A
Győri ETO FC bejelentette Tarmo Kink
visszatérését, mellette leigazolták Far-
kas Balázst, Marian Hadot, Lubos Ka-
menárt és Giorgi Kvilitaiát. A Győri Au-
di ETO KC kiütötte a BL-győztes Bu-
ducnost Podgoricát, a zöld-fehérek
27–17-es győzelemmel vágtak vissza
az elveszített döntőért. A Győr Sharks
amerikaifutball-csapata negyedik he-
lyen zárta a Cellect Aréna Kupát,
emellett a Fair Play-díjat is hazahoz-
ták. A Hat-Agro UNI Győr női kosár-
labdacsapata fennállása során elő-
ször jutott tovább az Euroliga rájátszá-
sába, ahol a Fenerbahce búcsúztatta
őket. A Győri Sportcsillagok Emlékeit
Gyűjtő Alapítvány kuratóriuma Faze-
kas Krisztinát, Kammerer Zoltánt és a
Győri Audi ETO KC-t választotta az év
legjobbjainak, az év edzője Fűzy Ákos,
az év felfedezettjei Takács Tamara, va-

A tavalyi év emlékezetes
lamint Révész Péter és Révész Zoltán
lettek. A Győr Sportjáért Életműdíjat
dr. Gönczöl László vehette át. A Gra-
boplast Győri VSE nyerte meg az év
első „A hónap műhelye” szavazást. A
Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub
által rendezett országos ergométeres
bajnokságon Dohovics Virág harma-
dik helyezést ért el. A Bercsényi DSE
sportolói közül Sarok Klau dia első he-
lyezést ért el a serdülők fedett pályás
atlétikai országos bajnokságán. 

MÁRCIUS
A Győri Audi ETO KC hibátlan telje-

sítménnyel jutott be a Bajnokok Ligája
elődöntőjébe, és az első helyen zárták

a bajnokság alapszakaszát is. Bejelen-
tették, hogy Győrött folytatja pályafutá-
sát a háromszoros olimpiai bajnok ka-
jakos, Douchev-Janics Natasa. A Rába
ETO futsalcsapata hazai pályán nyerte
meg a Magyar Kupát. A Győr-Szol TC
férfi tekecsapata meghosszabbította
tagságát a Szuperligában. A Patent
Győri LK sportlövői közül Sike József
két aranyérmet, Boros László egy
ezüst érmet, ifj. Laczik Zsolt pedig egy
bronzérmet szerzett az országos baj-
nokságon, emellett a győriek két csa-
patbajnoki aranyérmet is nyertek. A
Hat-Agro UNI Győr női kosárlabdacsa-
pata második lett a Magyar Kupában. 

ÁPRILIS
Újabb létesítménnyel bővült váro-

sunk, átadták a Bercsényi ligeti mű-
füves focipályát. A Győri Audi ETO
KC új csúcsot felállítva sorozatban

tizenhárom győzelmet aratott a Baj-
nokok Ligájában, majd az elődöntő
visszavágóján ugyan veszített, de hi-
hetetlen hajrával bejutott a sorozat
döntőjébe. A magyar bajnokságban
a Rába ETO futsalosai és az Audi
ETO kézilabdázói is a legjobbnak bi-
zonyultak, míg a női futsalosok felju-
tottak az élvonalba. A Hat-Agro UNI
Győr női kosárlabdacsapata a kupa
után a bajnokságban is ezüstérmes
lett, a Győri ETO FC pedig klubrekor-
dot jelentő, huszonkét egymást kö-
vető bajnokin maradt veretlen. Meg-
rendezték a 19. Óvodás Olimpiát,
melyen a Brunszvik-óvoda fiataljai
voltak a legügyesebbek. 

MÁJUS
Ebben a hónapban rengeteg

örömre volt oka a győri sportbarátok-
nak. Elsőként a SZESE Győr férfi ké-
zilabdacsapata ünnepelhetett, az
együttes a másodosztályú bajnokság
megnyerésével biztosította élvonal-
beli tagságát. Május 11-én a Győri
Audi ETO KC története során először
megnyerte a Bajnokok Ligáját, a zöld-
fehérek kettős győzelemmel bizo-
nyultak jobbnak a norvég Larviknál.
Egy nappal később a Győri ETO FC
is révbe ért, a focisták 1–0-ra nyertek
a Fradi ellen, így harminc év után újra
bajnokcsapatot köszönthettek a szur-
kolók. A Hat-Agro UNI Győr csapata
a negyedik helyen zárta a magyar-
szlovák közös bajnokságot. A Gra-
boplast Győri VSE kajak-kenusai egy
arany-, három ezüst- és két bronzér-
met nyertek a szegedi Világkupán.

Csay Renáta párosban és egyesben
is nyerni tudott a győri maratoni ka-
jak-kenu országos bajnokságon. Ifj.
Brancsek János és Horváth Péter
csapatban ezüstérmes lett a zala -
egerszegi teke-világbajnokságon,
előbbi egyéni összetettben harma-
dikként zárt. Eldőlt, hogy Győrött ren-
dezik meg a 2016-os légfegyveres
Európa-bajnokságot. A BL-győztes
női kézilabdázók díszpolgári címet
vehettek át, majd megnyerték a Ma-
gyar Kupát. A klubnál bejelentették
továbbá Katarina Bulatovic és Bog-
nár-Bódi Bernadett érkezését. A fo-
cistáknak nem sikerült a duplázás, az
ETO FC ezüstérmes lett a kupában. 

JÚNIUS
A Győri Vízügy-Spartacus Evezős

Klub a XII. Némethy-Mihálkovics em-
lékversenyen otthon tartotta a Győr-
kupát. Megrendezték a hagyomá-
nyos Decathlon utcai kosárlabda-
fesztivált és a Decathlon–Büchl félma-
ratont, az árvíz azonban több sport-
eseményt meghiúsított és több egye-
sületnek is komoly károkat okozott.
Bejelentették, hogy Deáki Istvánt Ma-
gi Serra váltja a SZESE Győr élén,
míg Gyirmóton Sisa Tibor ült le
Csank János helyett a kispadra. A
SZESE férfi röplabdázói megnyerték
az NB II-es bajnokságot. Győr ismét
judo Európa-kupának adott otthont.
A magyar labdarúgó-válogatott 1–0-
ra nyert az ETO Parkban Kuvait ellen
felkészülési mérkőzésen. A győri ka-
jakosok három arany- és négy bronz -
érmet gyűjtöttek a portugáliai Európa-
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bajnokságon, míg a poznani ifjúsági
és U23-as kontinensviadalon három

arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet
szereztek. Tarsoly Csaba, Vanyus At-
tila és Verebes József díszpolgári cí-
met, míg a Győri ETO FC és a Rába
ETO bajnokcsapata Pro Urbe Győr
díjat kapott. Idén Gyirmótra került az
Ovifoci-kupa. 

JÚLIUS
Bejelentették, hogy David Madrid

váltja Marcos Angulót a Rába ETO kis-
padján. Drucskó Zoltán lett a Magyar
Labdarúgó Szövetség Futsal Bizottsá-
gának elnöke. A Győri ETO FC törté-
nete során először nyerte meg a Szu-
perkupát, a zöld-fehérek 3–0-ra győz-
tek a Debrecen ellen. Nemzetközi
fronton már nem ment ilyen jól, a
Maccabi Tel-Aviv 4–1-es összesítés-
sel elbúcsúztatta a győrieket a Bajno-
kok Ligájában. Az élvonalbeli újonc
férfi kézilabdacsapat a tradícióknak
megfelelően felvette az ETO nevet. A
Győri Úszók Közhasznú Egyesületé-
nek versenyzője, Varga Dominik ezüst -
érmes lett az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon. A Győri Vízügy-Sparta-
cus Evezős Klub tizenöt arany-, nyolc
ezüst- és kilenc bronzérmet gyűjtött
az országos bajnokságon. A felnőtt
férfi nyolcas a klub 136 éves történe-
tében először nyerte meg a számot. 

AUGUSZTUS
A maratoni kajak-kenus Csay Rená-

ta egyesben és párosban is győzni tu-
dott a kolumbiai Világjátékokon. A Gra-
boplast Győri VSE fiatal sportolói két
arany-, egy ezüst- és három bronzérmet
nyertek az ifjúsági és U23-as kajak-ke-
nu világbajnokságon. A Sike József, Tasi
Tamás, Boros László összeállítású ma-
gyar csapat ezüstérmet szerzett a sport-

lövő Európa-bajnokságon. A Bayern
München telt házas gálamérkőzésen

4–1-re győzött a Győri ETO FC vendé-
geként. A Győri Audi ETO KC megnyer-
te a PwC Handball Fiesta elnevezésű
nemzetközi felkészülési tornát. A győri
kajak-kenusok négy arany-, négy ezüst-
és három bronzéremmel zárták a duis-
burgi világbajnokságot, Fazekas-Zur
Krisztina három első helyezést is elért. 

SZEPTEMBER
A Győri ETO FC leigazolta Rudolf

Gergelyt, a klub pedig harmadszor
rendezte meg az Audi-kupát, melyet
a Barcelona korosztályos csapata
nyert meg. Az ETO-SZESE megkezd-
te szereplését a férfi kézilabda-baj-
nokságban, közel ötéves szünet után
rendeztek ismét élvonalbeli mérkő-
zést városunkban. Kónya János és
Oross Tibor, valamint Magyar Szilárd
is első helyezést ért el a terepjárós

eurotriál Európa-bajnokságon. A győ-
ri kajak-kenusok tizenöt aranyérmet
nyertek az országos bajnokságon,
Lantos Ádám ötször állhatott a dobo-
gó legmagasabb fokán, Kammerer
Zoltán négy elsősége mellé egy má-
sodik helyezést is begyűjtött. A mara-
toni világbajnokságról öt arany-, egy
ezüst- és egy bronzéremmel tértek
haza a Graboplast GYVSE sportolói.
A Rekard SE súlyemelője, Soóky Ger-
gely szakításban ezüstérmes lett a ju-
nior Európa-bajnokságon. A Patent
Győri LK sportlövői mindkét számban
megnyerték a csapatversenyt az or-
szágos bajnokságon, Sike József egy
első és egy második, Boros László
egy második, ifj. Laczik Zsolt egy har-
madik helyezést ért el. A Rába ETO
csoportelsőként jutott tovább az UEFA
Futsal Cup győri csoportköréből. 

A hónapot, és sokak számára az
egész évet beárnyékolta a Hat-Agro UNI
Győr csapatát ért szörnyű tragédia, busz-
balesetben életét veszítette Tapodi Péter
klubigazgató és Fűzy Ákos vezetőedző.
Az ütközéskor mindenki megsérült, a leg-
súlyosabban Natasa Kovacevic, akinek
térdtől lefelé amputálni kellett a lábát.

OKTÓBER
Rokob József nyerte meg a világon

először megrendezett harmincszoros
Ironman-versenyt, melyen összesen
114 kilométert úsztak, 5.400 kilomé-
tert kerékpároztak és 1.266 kilomé-
tert futottak a résztvevők. A Győr
Sharks amerikaifutball-csapata a har-
madik helyen zárta a szezont. Szabó
Nándor, a Bercsényi DSE tornásza
négy ezüstérmet szerzett a mesterfo-
kú országos bajnokságon. A magyar

labdarúgó-válogatott történelmi vere-
séget szenvedett el Hollandiában, a
7–1-es kiütéssel biztossá vált, hogy a
csapat lemarad a világbajnokságról.
Szentendrei Áron vette át a női kosár-
labdacsapat irányítását. Bejelentet-
ték, hogy ökölvívó-akadémia létesült
Győrött. 

NOVEMBER
Nyilvánosságra hozták, hogy

Győr az úszás regionális központjá-
vá válik, Petrov Iván irányításával
akadémia kezdi meg működését. El-
dőlt, hogy városunkban folytatja pá-
lyafutását Jakabos Zsuzsanna is.
Kelemen Balázs magyar bajnoki cí-
met nyert a szentesi profi ökölvívó
gálán. A Hat-Agro UNI Győr csapa-
ta visszatért a pályára, majd meglá-
togatta a Belgrádban gyógyuló Na-
tasa Kovacevicet, aki később viszo-
nozta a gesztust. Könyv jelent meg
a Győri Audi ETO KC BL-győzelmé-
ről. A Rába ETO harmadik helyen
zárt az UEFA Futsal CUP portugáliai
elitkörében. A szakszövetség az év
női kenusának Lakatos Zsanettet,
maratoni szakágban az év női kaja-
kosának Csay Renátát, az év női if-
júsági kajakosának Takács Tamarát
választotta. Győrszentivánon új idő-
pontban rendezték meg a Hungari-
an Open nemzetközi sportlövőver-
senyt, melyen Sike József két máso-
dik, Boros László egy harmadik he-
lyezést ért el. 

DECEMBER
A Hat-Agro UNI Győr csapata

megszerezte szezonbeli első győzel-
mét. Győrött rendezték meg a fel-
nőtt ökölvívó országos bajnokságot,
melyen a Patent Gladiator verseny-
zői közül Nyéki Georgian és Bou-
quet Bence első, Lányi Vitalij máso-
dik, Zámbó Dániel harmadik helye-
zést ért el. A szakszövetségek dön-
tése alapján Ihász Veronika (Győri
DC) lett az év női dartsosa, míg a
jégkorongozók in-line szakágában
Kiss Ákos (Győri ETO HC) bizonyult
a legjobbnak. Az újságírók szavaza-
tai alapján Tarsoly Csaba lett az év
sportvezetője, Pintér Attila pedig az
év edzője. Utóbbi év végén távozott
Győrből, miután kinevezték a labda-
rúgó-válogatott szövetségi kapitá-
nyának. Magi Serra helyett Rosta
Miklós lett az ETO-SZESE férfi kézi-
labdacsapat vezetőedzője. A ma-
gyar női kézilabda-válogatott öt
győri játékossal a soraiban 8. helyen
zárta a szerbiai világbajnokságot. 

pillanatai a sportvilágból
EZ VOLT AZ ÉV SPORT
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HIRDETÉS   ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az elmúlt év igencsak bővelkedett az
új állatokban, hiszen nemcsak új köly-
kök születtek, hanem sok különleges
állat is érkezett az állatkertbe. 

Igen sokszor járt nálunk a gólya és
elég sok kölyökállatot hozott. Év elején
megszülettek Kámának, a nőstény tig-
risnek és Raulnak, a fehér tigrisnek a
kölykei, közülük sajnos csak egy kistig-
ris volt életképes, aki a gondozók törő-
désének köszönhetően igen gyorsan
cseperedett. A szerencsések láthatták
is a Füles Bástyában vagy az állatkert-
ben. Mivel őt nem engedhették vissza
a szüleihez, egy másik állatkertbe uta-
zott augusztus végén. Márciusban kis-
tapír született, a Kókusz nevet kapta,
Mandula, Mogyoró, Szotyi mellett ját-
szadozott sokáig, ám mivel ő is és test-
vére is hímek voltak, egy nőstény mel-
lett nem maradhattak, így ő is elutazott
külföldre. Ahogy jött a jó idő, elérkezett
a baby-bumm is, hiszen gyors egymás-
utánban megszületett két jávorantilop,
három sörényes juh, egy vöröshomlo-
kú maki, két mókusmajomkölyök és
egy albínó benett kenguru is. Az emu-
csibék is feltörték tojásukat, ketten sza-
ladgálnak még a kifutóban. Szintén to-

Állatkerti összefoglaló a 2013-as évről

jástörés után bújt ki a kis vöröslábú kí-
gyászdaru-fióka és két kis görögtek-
nős, valamint két zöld szárnyú arapapa-
gáj is. Meglepett minket a kétujjú laj-
hármama is, hiszen egy nap kölykével
a hasán mászott elő a maga komótos
tempójában. Ám egyes állatoknak a hi-
deg sem akadály, hiszen december
elején egy kisláma látta meg a napvilá-
got. Hamar csatlakoztak a sorhoz az
ázsiai kiskarmú vidrák, fészkükben

már három kisvidra cseperedik. A si-
mogatóudvarban is kecskegidák sza-
ladgálnak, az idei évben öt kis kameru-
ni törpekecske született.

A új jövevények közt szót kell ejteni
a 2013-ban érkezett állatokról is. Feb-
ruárban a napfényes Kanári-szigetek-
ről megérkezett Pippo, a törpevíziló,
Dona párjául. Szintén februárban érke-
zett a Szegedi Vadasparkból Bóbita, az
oroszlánhölgy. Májusban az Afrika-kifu-

tónak is új lakója lett, egy lóantiloppal
bővült a csapat. Ez a hónap Dáriusnak,
a varacskos disznónak is szerencsét
hozott, hiszen új párja érkezett Ludmilla
személyében. Az állatkert szeptember-
ben megnyitotta Szudán-kiállítását,
ahol kihagyhatatlan Petra, a dromedár.
A Halloweennel megérkeztek az albínó
benett kenguruk is, és hozták maguk-
kal a Szegeden kikelt négy kis tompa-
orrú törpekrokodilt.


