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7. oldal A megyében egyedül -
álló módszerrel, terápiás kutyák
segítségével oldják a problémás
ebek félelmét, agresszióját, hiper-
aktivitását az Ebulo Kutyaiskolá-
ban. Riport a kutyabajokról.

12. oldal Nagyon egyszerűnek
látszik, mégis roppant bonyolult,
drámai a folyamat – mondja ren-
dezője a szombaton debütáló Édes
Anna darab kapcsán. Interjúnkban
a lázító történet háttere. 

8. oldal Pontos statisztikák nincsenek, ismeretségi körében azon-
ban szinte mindenki talál olyan családot, amely télen útra kel, hogy
hódoljon téli szenvedélyének, a síelésnek. Mivel Magyarország nem
igazán téli sportra teremtett vidék, Szlovákiáig, Ausztriáig, Olaszor-
szágig vagy Franciaországig kell utaznia annak, aki komoly sípályák-
ra vágyik. Síkörképünkben úti célok és hasznos tippek.

Részletes
tévéműsor
16–17. oldal

20–21. oldal  Nemcsak a báli szezon kez-
dődött el, hanem az óvodákban, iskolákban a
farsangi mulatságok, bulik ideje is eljött. An-
nak jártunk utána, milyen az idei jelmezdivat.

Pénz az asztalon
Terítéken a város idei költségvetése

Írásunk az 5. oldalon
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Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése
2015. február 11-én, szerdán
délelőtt 9 órakor rendkívüli köz-
gyűlést tart. 

Juhász István február 11-én,
szerdán 17 órakor képviselői fo-
gadóórát tart a Szabadhegyi Ma-
gyar-Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Középiskola
(Piros Iskola) épületében (Győr,
Konini u. 2–4.), amelyre minden
érdeklődőt sok szeretettel vár.

Rendkívüli
közgyûlés

Fogadóóra

A Győri Antológia Irodalmi és Mű-
vészeti Alkotó Közösség pályázatot
hirdet Győrben vagy Győr környé-
kén élő fiatal költők, írók felkutatá-
sára. 

Pályázati feltételek: három vers
vagy egy kisebb terjedelmű elbe-
szélés küldése e-mailben, az elér-
hetőségek (név, lakcím, telefon, e-
mail cím) pontos feltüntetésével.

A pályamunkákat a következő e-
mail címre küldjék: gosivali777@
gmail.com.

A legjobb pályaműveket, megfe-
lelő színvonal esetén, külön fejezet-
ben az idei Győri antológiában kö-
zöljük. A győztesek lehetőséget
kapnak közösségünk állandó tagjai
közé való felvételére is.

Beküldési határidő: 2015. márci-
us 31. Csak e-mailben küldött mun-
kákat fogadunk el!!! Az eredményhir-
detés ideje: 2015. április 30. (csütör-
tök) 15 óra. Helye: Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár klubhelyisége
(Győr, Hermann Ottó u. 22.).

Az elmúlt év végén 385 új autót kapott
a rendőrség. A 9,4 milliárd forint össz -
értékű, nagyrészt magyar gyártású
autókból álló járműflottában Győrben
készült Audi A3-sok is vannak. Össze-
sen nyolc autó kerül a megyébe.

Ahogy a bajor rendőrök esetében ter-
mészetes, hogy olyan BMW-ket hajta-
nak, amelyeket az utolsó csavarig bajo-
rok készítettek, ma már az is természe-
tes, hogy a magyar rendőrök Magyaror-
szágon gyártott autókat használhatnak
– ezzel indokolta Orbán Viktor miniszter-
elnök az év végi átadó ünnepségen azt,
hogy a flottában miért vannak nagy
számban Győrben készült Audik és
Kecskeméten gyártott Mercedesek.

Hetilapunk arra volt kíváncsi, vajon
hány autó kerül Győrbe és a megyébe,

Március–áprilisban kapják meg a
bankoktól az elszámolási értesí-
tőket a devizahitelesek. Az ügyfe-
lek az elszámolás során vissza-
kapják a futamidő alatt tőlük tisz-
tességtelenül elvont kamatokat,
költségeket, illetve a tisztességte-
len árfolyamrés összegét. Az el-
számolás ellenére várhatóan el-
sősorban az autóhitelesek közül
sokan indítanak pereket a ban-
kokkal szemben. A Győri Törvény-
székre és az illetékességi terüle-
tére tartozó helyi bíróságokra
2014-ben 70, 2015-ben pedig 3
devizahiteles per érkezett.

Értékek, értékmentés, értéktárak címmel rendez értéktár-roadshow-t ezekben a
hetekben a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a megyei értéktár bi-
zottság. A kezdeményezés célja, hogy a megye különböző pontjain népszerűsít-
sék az értéktár tevékenységét és kutassák fel a helyi értékeket. A közgyűlés még
2013 júniusában hozta létre a megyei értéktárat, melybe azóta 35 megyei érték
került be, de a kapu továbbra is nyitva áll. Az értéktár-roadshow első állomását
szerdán, Téten rendezték.  

Kivárásos
taktika

Két Audi
és hat Skoda
a megyei
rendôröknek

s a rendőrségben lesz-e annyi tapin-
tat, hogy az Audi magyarországi köz-
pontjában nem Mercedesek róják az
utakat. Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság kommunikációs szolgálatáig
kellett menni, hogy választ kapjunk
kérdéseinkre. Ebből kiderült, tapintat
van, mert csak Audik és Skodák kerül-
nek a megyébe. Szám szerint össze-
sen nyolc. Két Audi és nyolc Skoda.

A két Audit és egy Skodát a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-főka-
pitányság kapja meg, míg a megyé-

ben található öt rendőrkapitányság
feladatellátását 1–1 Skoda gépjármű
támogatja – írták válaszukban.

Az autók egyébként a rendőrség
megrendelésére készültek. A gépko-
csikat – a korábbi beszerzésektől elté-
rően – speciális rendészeti felszerelé-
si csomaggal, lövedékálló mellénytá-
rolóval, LED technológiás elemlámpá-
val és töltővel, kiegészítő megkülön-
böztető jelzéssel látták el, a szélvédő-
ket hővédelemmel rendelkező bizton-
sági és sötétítő fóliával vonták be.

A helyi értékek nyomában

Pályázati
felhívás
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Az elmúlt héten kiugróan magas volt
az influenzás tünetekkel orvoshoz for-
dulók száma; intenzíven terjed az inf-
luenza, a járvány az egész országot
érinti – tette közzé az Országos Epide-
miológiai Központ (OEK) a honlapján.

Az OEK-hoz beérkezett jelentés
szerint január 26. és február 1. között
az országban 71.500 ember, az előző
hetinél másfélszer több beteg fordult
influenzás tünetekkel orvoshoz.

Az országban mindenhol emelke-
dett az influenzaszerű megbetegedés
miatt orvoshoz fordulók száma az előző
héthez viszonyítva, a legtöbben Tolna,
Fejér, Pest és Győr-Moson-Sopron me-
gyében keresték fel az orvosukat.

Az OEK jelentése szerint nem tör-
tént jelentős változás az életkor szerin-
ti megoszlásban, még mindig a gyere-
keket és a fiatal felnőtteket érinti legin-
kább az influenza.

A laboratóriumi vizsgálatok a leg-
több esetben az influenza A vírus va-
lamelyik formáját mutatták ki.

A jelentésben megjegyezték, hogy
az elmúlt tíz évben nem észleltek ilyen
magas heti orvoshoz fordulási arányt,
és nem emelkedett ilyen meredeken
a betegek száma, mint az elmúlt há-
rom hétben.

Kétszázötven, többségében koszovói
menekültet szállítottak le a vonatról a
rendőrök hétfőn Győrben. A készenléti
rendőrség a Budapest felől, reggel fél
9-kor érkező Railjetet tartóztatta fel, és
kezdte meg az intézkedést a csoporttal
szemben. A migránsoknak érvényes
menetjegyük volt Münchenig, ám más
okmánnyal nem rendelkeztek. A rend-
őrök a váróterembe terelték a menekül-
teket, akik órákig passzív ellenállást ta-
núsítottak, nem akarták elhagyni az ál-
lomás épületét. A migránsok között vol-
tak egyedülállóak, de voltak olyanok is,
akik családjukkal indultak útnak, egé-
szen pici gyerekekkel. Órákon át tartó
patthelyzet alakult ki, amelyet úgy sem
sikerült feloldani, hogy a rendőrök vizet
és ételt is vittek a menekülteknek – hi-
szen azok nem fogadtak el semmilyen
segítséget. Volt, akihez mentőt kellett
hívni. Több órás várakozás után a rend-

Magyarországon 2013. november és 2014. november között 2 százalék-
ponttal, 9,3 százalékról 7,3 százalékra csökkent a munkanélküliség, és jó-
val az uniós átlag alatt van – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az
Eurostat legfrissebb jelentésére hivatkozva. Egy év alatt a második legna-
gyobb mértékű a csökkenés az Európai Unió 28 tagállama közül, a mun-
kanélküliségi rátát tekintve közvetlenül Svédország, Belgium és Finnor-
szág előtt áll Magyarország. Idehaza már hónapok óta Győr-Moson-Sop-
ron megyében a legalacsonyabb az állásnélküliek aránya, nálunk mindösz-
sze 2,7 százalékos a munkanélküliségi ráta, és ez a szakember szerint ta-
vasszal tovább csökkenhet.  

Befejeződött a NAV központi ügyfél-
szolgálatának, a Szent István út 15–
17. szám alatti épületének akadály-
mentesítése, korszerűsítése.

A megújult, akadálymentesített
ügyféltér a munkálatok befejeztével
már ismét a Szent István úti főbejára-
ton, az akadálymentes bejárat pedig
az épület Jókai utcából nyíló belső ud-
varából közelíthető meg, ahol akadály-
mentes parkolót is kialakítottak az
ügyfeleknek.

Tavasszal tovább csökkenhet
a munkanélküliség

Szigorúan ellenôrzött vonatok 
Több száz migránst szállított le a rendôrség Gyôrben

őrök lezárták a váróterem környékét, at-
tól tartottak ugyanis, hogy a menekül-
tek kitörnek a teremből. Később meg-
érkezett a koszovói konzul, aki tárgyalt
a menekültekkel, ennek hatására késő
délután végül mindenki engedelmes-
kedett a hatóságoknak. 

A Kohe Ditore nevű pristinai lap
egyébként óriási mértékű kivándorlás-
ról számolt be, értesüléseik szerint ha-
vonta mintegy 20 ezren hagyják el Ko-
szovót. A szerb sajtó által is ismerte-
tett cikk szerint a csalódott koszovói-
ak a jobb élet reményében indulnak
útnak, céljuk pedig az Európai Unió.
Vízum hiányában sokan attól sem ret-
tennek vissza, hogy illegálisan kelje-
nek át a határon, erre pedig egy egész
embercsempész-hálózat épül. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy a napokban to-
vábbi menekülteket szállítottak le a
nemzetközi vonatokról Győrben.

Akadálymentesítették
a NAV ügyfélszolgálatát

A program magában foglalta a fizi-
kai és infokommunikációs akadály-
mentesítést is, így nemcsak a moz-
gásban, hanem a látásban és hallás-
ban korlátozott ügyfelek is egy korsze-
rű, modern ügyfélszolgálaton tudják
intézni adóügyeiket.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási
rendje nem változott, hétfőn 8–18,
kedden 8–12, szerdán 14–18, csütör-
tökön 8–12, pénteken pedig 8–11
óráig várják az ügyfeleket.

Tombol az influenza megyénkben is



4 / + / 2015. február 6.

PÁLYÁZAT  ENERGIA

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A hamarosan induló Otthon Me-
lege program potenciális érin-
tettjei kaptak tájékoztatást a
pályázati lehetőségről a Város-
háza dísztermében. 

„A panelprogramot tekintve, városunk
Miskolc után a legeredményesebb vá-
ros, ami elsősorban a lakóközösségek
összefogásának, az állam és az önkor-
mányzat támogatásának köszönhető”
– fogalmazott Borkai Zsolt polgármes-
ter, aki hozzátette, az új pályázat egy
újabb lehetőség, amit reményei sze-
rint a korábbihoz hasonló sikerre visz-
nek a győri társasházak. Mint mondta,
bár az Otthon Melege program sok
mindenben eltér a korábbi pályázatok-
tól, az önkormányzat a jövőben is sze-
retné segíteni a felújításra vállalkozó
lakóközösségeket.

Kara Ákos, a kiíró Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium államtitkára, or-
szággyűlési képviselő hozzátette,
Győr hagyományosan jól pályázik az
energetikai felújításokat célzó projek-

„Az otthon melege”
tekre, és mindent megtesznek azért,
hogy ez a versenyelőny a jövőben is
megmaradjon. Kiemelte, a mostani
fórum összehívását is az a szándék
vezérelte, hogy a program március 9-i
indulására a győri társasházak felké-
szültek legyenek.

„A város lakosságának közel har-
minc százaléka él lakótelepeken, ezért
ezeknek a pályázatoknak fontos szere-
pük van Győr életében” – hangsúlyoz-
ta Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő, aki hozzáfűzte, az új pályá-
zat előnye, hogy azon már nem csak a
panelépületek, de a tégla- és egyéb
építésű társasházak is részt vehetnek.
Pályázatokat az 1946–2007 között

épült, maximum 60 lakással rendelke-
ző társasházak nyújthatnak be.

A társasházak közös képviselőinek
hirdetett fórumot nagy érdeklődés kí-
sérte, a résztvevők elsősorban a kiírás
részletes szabályaira voltak kíváncsiak.
A felmerülő kérdésekre Schreiner Niko-
lett, a minisztérium főosztályvezetője
válaszolt, aki többek között azt is el-
mondta, hogy az állam a pályázatokat
maximum ötven százalékkal támogatja,
de a pontos mérték attól függ, hogy
mekkora szén-dioxid-megtakarítást
eredményez a beruházás.

A felújítások között egyébként a
leggyakrabban a homlokzati szigete-
lést, a nyílászárók cseréjét és az egye-

dileg mérhető fűtést, illetőleg ezeknek
a kombinációját választják a lakókö-
zösségek. Az új pályázat esetében az
irányadó, hogy amennyiben az épület
a beruházást megelőzően nem éri el
a „C” energetikai minősítést, a fejlesz-
tés után legalább „C” minősítési osz-
tályba sorolhatóvá kell válnia, ha ezt
már eléri, akkor a felújítás révén leg-
alább két osztállyal kell javulnia az
épület energetikai minősítésének.

A fórumot levezető Radnóti Ákos
alpolgármester megerősítette, a győri
önkormányzat a településfejlesztési
főosztályon keresztül minden segítsé-
get megad a társasházak számára a
pályázattal kapcsolatban.

Fórum a társasházaknak szóló energiahatékonysági pályázat lehetôségeirôl 

A város lakosságának
közel harminc százaléka
él lakótelepeken
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Itt járt Angela Merkel német
kancellár. Látogatása a győri
közfigyelemnek sem esett a
vakfoltjába, hiszen városunk
és térségünk fejlődésében
meghatározó szerephez jut a
német tőke. A világ legfejlet-
tebb járműiparának győri gyá-
rai – a többes szám a beszállí-
tók miatt is indokolt – számá-
ra fontosak a kedvező keretfel-
tételek, a politikai stabilitás.  A
maradáshoz, a megújuláshoz
és a fejlesztésekhez egyaránt.
Győr számára ezért is elsőren-
dű érdek, hogy jó gazdasági,
politikai klíma vegye körül a
német tőkét, természetesen a
piaci érdekek alapján.   
Szerencsére a jelek szerint a né-
met cégek otthonosan érzik
magukat az országban, ottho-
nosan érzik magukat Győrben.
S bár vannak kisebb viták, álta-
luk megkérdőjelezett intézke-
dések, komoly, ám reményeink
szerint nem megalapozott fé-
lelmük egyetlen lehet, és ezt
nem is titkolják. Ha a kereske-
delmi áruházak vasárnapi min-
tájára, a németországi gyakor-
lathoz hasonlón, Magyarorszá-
gon is megnehezítenék vagy le-
hetetlenné tennék a rugalmas
foglalkoztatást, tehát ha a hét-
végén le kellene állni a terme-
léssel, az beláthatatlan követ-
kezményekkel járna ebben a
térségben. 
Lehet mondani, hogy Német-
országban péntek délután
nagyjából befejeződik a gyári
élet, s csak hétfőn indul újra.
És ez így van. Németország gaz-
dag, a polgárai is azok. Ők a hét
végén nem dolgozni, hanem
pihenni, üdülni, utazni, fo-
gyasztani akarnak. A magyar
munkavállaló meg pénzt akar
keresni, mert szüksége van rá.
Ez az igény találkozik a német
és más cégek érdekeivel. 
Aligha kétséges, hogy a Magyar-
országon működő járműgyártó
társaságok s más ipari vállalko-
zások meg tudják tartani folya-
matos munkarendjüket. 
Az emberek pedig ezáltal a
munkájukat.

Gy. P.

Folyamatos

szerző: papp zsolt
fotó: illusztráció

A város mintegy 38 milliárd fo-
rintból gazdálkodhat az idei esz-
tendőben, amelynek közel 30
százalékát fejlesztésekre szán-
ják. Iparűzési adóból 17,35 milli-
árd forint folyhat be.

Győr 2015. évi büdzséjét a február 27-i
közgyűlésen tárgyalják a képviselők. A
tervezettel kapcsolatban Borkai Zsolt
polgármester lapunknak úgy nyilatko-
zott, hogy amennyiben elfogadják az
előterjesztést, a város költségvetése
stabil lesz, amely az intézményhálózat
magas színvonalú fenntartására kon-
centrál, és kiemelten a városfejlesztés-
re, amelyen belül nagy hangsúlyt kap-
nak a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivállal kapcsolatos infrastruk-
túra-fejlesztések.

Az idei költségvetés főösszege
37,780 milliárd forint lesz, amelyből az
intézményeink működtetésére 18,765
milliárdot szán az önkormányzat. Beszé-
des adat, hogy a 2015-re tervezett fej-
lesztések összességében mintegy 10,5
milliárd forintot tesznek ki, ami a költ-
ségvetés közel 30 százaléka. Az EYOF
előkészületeinek idei összege 4,629 mil-
liárd, amelyből mintegy hárommilliárd
az önkormányzati rész, a fennmaradó
1,6 milliárd pedig állami támogatás –
részletezi kérdésünkre a polgármester,
aki kiemeli, az ifjúsági játékokkal kap-
csolatos fejlesztések a teljes győri költ-
ségvetés 12-13 százalékát teszik ki, ami
azért is fontos, mert a létrejövő sportlé-
tesítmények és új utak a 2017-es olim-
piai esemény után is itt maradnak, és a
győriek lehetőségeit gazdagítják, ahogy
a már átadott új uszoda és a multifunk-
cionális csarnok is a helyiek szórakozá-
sát, sportolását szolgálja. A polgármes-
ter kiemeli, az önkormányzat évről évre

nagy figyelmet fordít a gazdaságfejlesz-
tést célzó intézkedésekre, és ez a folya-
mat 2015-ben is folytatódik, az ipari
park fejlesztésére például mintegy 800
millió forint szerepel a tervezetben. A
büdzsé 17,350 milliárd forintos iparűzé-
siadó-bevételt tervez, ami mintegy 250
millióval magasabb, mint amennyi a ta-
valyi adóbevételi rekord alkalmával be-
folyt a kasszába. Ez azt mutatja, hogy az
önkormányzat a gazdaság további bő-
vülésével számol. „Bevételeinket 2015-
ben is úgy szeretnénk felhasználni, hogy
a nagyberuházások mellett fejlesszük a
szűkebb lakókörnyezeteket, és tovább
bővítsük a győriek lehetőségeit.” 

„A Szigetben megálmodott olimpiai
központban, az új uszoda szomszédsá-
gában többek között torna- és judocsar-
nok, atlétikapálya és teniszközpont is
épül. Az idén a létesítményfejlesztésre
az önkormányzat 643 millió forintot biz-
tosít, emellett pedig itt jelentkezik az ál-
lami 1,6 milliárdos támogatás” – fűzi
hozzá Fekete Dávid pénzügyekért felelős
alpolgármester, aki sorra veszi az EYOF-

hoz kapcsolódó további tételeket, köz-
tük Pinnyéden a Kunszigeti út töltésát-
építését, a Kemping mögötti út megépí-
tését, a Bercsényi liget fejlesztését, vagy
a révfalui töltésbontást, amely összesen
további 970 millió forintot jelent. A városi
Útkezelő Szervezet költségvetésében
egymilliárd forint szerepel olyan infrast-
rukturális feladatokra, mint a Kossuth ut-
ca, a Bercsényi ligeti utak, a Kossuth-híd,
a Rónay Jácint utca, a Kálóczy tér fejlesz-
tése. Az idén is folytatódik a Radnóti ut-

ca kikötése az 1-es útra. A városüzemel-
tetés is kiemelt terület, erre 850 millió fo-
rintot szán a város. A közösségi közleke-
désre 800 milliót, a szociális bérlakások
építésére 355 milliót, a vízpartok rende-
zésére 142 milliót, míg a közösségi ke-
rékpárkölcsönző rendszer megvalósítá-
sára 150 millió forintot terveznek.

Az alpolgármester hangsúlyozza,
2015-ben is fontos feladat, hogy az
önkormányzat megfelelően felkészül-
jön az európai uniós források lehívá-
sára, ezért többek között 55 millió fo-
rintot különít el az Apátúr-ház felújítá-
sának, 60 milliót pedig az újvárosi vá-
rosrehabilitáció II. ütemének tervezé-
sére. Az idén is folytatódik intézmé-
nyeink állagmegóvási, felújítási prog-
ramja összesen 240 millió forint ér-
tékben, amelyből az oktatási intézmé-
nyekre 110 milliót, a szociális intéz-
ményekre 70 milliót, a kulturális intéz-
ményekre pedig 60 millió forintot köl-
tenek. Ezen felül a bölcsődék energe-
tikai felújítására további 75 millió fo-
rintot fordítanak.

A város sportkoncep-
ciójának értelmében az
önkormányzat az élő -
sport támogatására a
mindenkori költségveté-
sének legalább egy szá-
zalékát biztosítja, ez az
összeg az idén 390 millió
lehet, a panelfelújítások

támogatására 255 milliót, a tavaly elin-
dult nagyszabású fásítási programra 12
millió forintot terveznek. A közbiztonsá-
gi kiadásokra összesen 36 millió forin-
tot különítenek el, amiben a rendőrség
és a polgárőrség támogatása mellett a
térfigyelő kamerák üzemeltetése, bőví-
tése is szerepel. Az önkormányzat ösz-
szességében 850 millió forintos tarta-
lékkeretet képez, amely a költségvetés
stabilitása mellett a biztonságot is meg-
teremti a 2015-ös évre. 

Intézményeink
mûködtetésére
18,7 milliárdot szán
az önkormányzat

Gazdasági
és infrastrukturális fejlesztések
az idei büdzsé fókuszában

Terítéken
a költségvetés
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Amíg a multik, a kisebb-na-
gyobb cégek, vállalkozások
két kézzel kapkodnak az
andragógusok után, addig
a képzést nyújtó Nyugat-
magyarországi Egyetem
Apáczai Kara Társadalom-
tudományi, Felnőttképzési
és Közművelődési Intézet
tanszékén két éve nem sike-
rült elindítani a szakot. Dr.
Gál Zoltánnal, a tanszék ve-
zetőjével beszélgettünk a
visszás helyzetről.

Győrben 2006 óta jól működő,
felkészült szakembereket kibo-
csátó szakként működött az
andragógiai képzés. Mi az oka
annak, hogy az elmúlt két év-
ben nem sikerült kellő számú
diákot toborozniuk, miközben a
helyi és környékbeli cégek ke-
resik az andragógiát végzett
fiatalokat?

Jelenleg közel félszázan
vesznek részt az andragógus-
képzésben. 2013-ban azonban
gyakorlatilag már nem finanszí-
rozta az állam a szakot, az álla-
mi finanszírozás központilag
megállapított ponthatára 430
volt, ami rendkívül magas. Így
volt ez tavaly is, és saj-
nos így van az idén
is. A költségtéríté-
ses formába je-
lentkező hallga-
tóknak 280 pon-
tot kell elérniük.

„A fizetős”
helyek nappa-
li tagozaton
félévente
170, a

levelezőn 150 ezer forintba kerül-
nek.  Úgy gondolom, hogy a diá-
kok szívesen jönnének, csak a
megváltozott feltételeket nem tud-
ják teljesíteni, vagy nem tudják fi-
nanszírozni a képzést.

Véleményem szerint a fenőtt-
képzés szakembereire most is,
és a jövőben is nagy szükség
lesz, könnyen talál munkát, aki
nálunk végez. Hallgatóinkat fo-
lyamatosan keresik a cégek,
munkát, ösztöndíjat kínálnak.

Kinek ajánlja jó szívvel ezt a
szakmát?

Elsősorban olyan fiataloknak
ajánlom, akik kreatívak, nyitottak az
új dolgok iránt, jó szervező, tervező
készséggel rendelkeznek, humán,
bölcsész beállítottságúak és sze-
retnek emberekkel foglalkozni.

Mit tanulnak az andragógia
szakos hallgatók?

Nagyon sokszínű, változatos, iz-
galmas a képzésünk. Neveléstudo-
mányi, pszichológiai, jogi, közgaz-
dasági, szociológiai, munkaügyi
képzést kapnak, megismerkednek
az állami, az önkormányzati, a vál-
lalkozói, a civil és a nonprofit szer-
vezetek működésével. Hallgatóink
megtanulnak pályázatot írni, szer-
vezeteket és önmagukat mene -
dzselni. Az első évben alapozó kép-
zés folyik, a másodikban szakmai
törzsképzés, a harmadikban a
szakirányú képzés. Választható a
művelődésszervező vagy a sze-
mélyügyi szervező szakirány.

Hol, milyen munkakörökben
tudnak elhelyezkedni ezzel a
végzettséggel a fiatalok?

Szakirányú felkészültségüknek
megfelelően a közművelődés, a
közgyűjtemények területén, tele-
püléseken, intézményekben, szer-
vezetekben és közösségekben, a
felnőttképzés különböző színterein
közvetlen tervező, szervező, érté-
kelő, irányító, illetve animátori, ta-
nácsadói, valamint a humánerőfor-
rás-gazdálkodással kapcsolatos
munkakörökben tudnak elhelyez-
kedni hallgatóink. Aki pedig tovább
szeretne lépni, az intézményünk-
ben megteheti, két mesterszakon

is folytatni lehet az alapképzést,
az egyik a kulturális mediáció,

a másik az emberierőfor-
rás-tanácsadó

szak.

„Hallgatóink megtanulnak
pályázatot írni, szervezeteket
és önmagukat menedzselni”

HIRDETÉS  INTERJÚ
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A megyében egyedülálló mód-
szerrel, terápiás kutyák segítségé-
vel oldják a problémás ebek félel-
mét, agresszióját, hiperaktivitását
az Ebulo Kutyaiskolában, melyet
Boronyák Szandra és Józsa Viktor
nyitottak 2012-ben, Győrújfalun. A
kutyákat pozitív megerősítéssel
tanítják, a gazdákat pedig ráveze-
tik, min kell változtatniuk ahhoz,
hogy a kutyájukkal harmonikusan
élhessenek együtt.

A történet Tarával kezdődött. A kis staf-
fordshire terrier rettegett mindentől és
mindenkitől Szandrán és Viktoron kívül:
az emberektől, a városi zajoktól, s erős
pánikba esett, amint egyedül hagyták.
Tara már kamaszodott, amikor Szandrá-
ékhoz került Budapestre, előtte azonban
semmiféle inger nem érte a környezeté-
ben – ez okozta a bonyodalmat. Kemény,
de tanulságos időszak volt a kutyával az
elmaradt, megfelelő szocializáció tanulá-
sa, Tara idegrendszerének megerősítése.
A pár így ismerkedett meg a tükör mód-
szerrel, melynek alapvetése, hogy a ku-
tya jól mutatja, milyen a gazdája, és an-
nak miben kell fejlődnie. Tehát nem az eb
a hibás, és sokszor a problémásnak tar-
tott viselkedés csak a felszín. „Az alapve-
tő gond, hogy a gazdák nem kezdik el
időben tudatosan és következetesen ne-
velni a kutyákat. Pedig az 5-6 hónapos
korukig tartó „szivacskorszak” során tud-
nak a leggyorsabban és legegyszerűb-
ben megismerkedni a külvilággal. A gaz-

dák gyakran csak akkor kezdenek el fog-
lalkozni kutyájukkal, amikor már nem
tudják megakadályozni, hogy felugráljon
vagy kirohanjon a kapun, húzza a pórázt,
kiugorjon a kocsiból, rombol a lakásban,
nem jön ki más kutyákkal és nem tudják
elengedni, mert nem behívható” – ma-
gyarázza Szandra, miért érdemes idő-
ben, fokozatosan elkezdeni az ebek taní-
tását. Szerinte sokszor azért van kommu-
nikációs szakadék a két élőlény között,
mert mi emberi tulajdonságokkal próbál-
juk őket felruházni.

Tara ma már olyannyira jól van,
hogy óvodákba is jár gyerekekhez be-
mutatóórákra.

Szandráék néhány éve Győrbe költöz-
tek és a rengeteg tanulás és tapasztalás
után, négy saját ebbel kutyaiskolát nyitot-
tak, ahol a tanfolyamokon túl problémás
állatokkal is foglalkoznak a terápiás ku-
tyák segítségével, hiszen ők ösztönösen

tudnak
se gí-
t e n i
társa-
iknak. Ezek a kutyák biztosítják a szocia-
lizációs közeget, ha kell, szabályt állíta-
nak fel, oldanak, kommunikálni tanítják
a terápiázandó kutyát és előre jelzik a ku-
tya várható viselkedését. Például Happy,
az alaszkai malamut agresszív kutyákkal
tud úgy kommunikálni, hogy ne kerüljön
sor verekedésre, mégis átvegye az irányí-
tást. „A terápiás kutya nem ijed meg, és
nem ad reakciót a provokálásra. Így ké-
pes a másik is lenyugodni, amire mi tu-
dunk megerősítést adni, hogy ez a he-
lyes viselkedés. Ez ugyanúgy igaz félős
kutyákra is, a terápiás ebek különböző
kommunikációs jelzésekkel, játékkal pró-
bálják oldani őket. Egy nyújtózás például
annyit tesz „kutyául”: nézd, itt semmi baj
nincs, tök jól érezzük magunkat!” – il-

lusztrálják Szandráék,
mire képesek például a terápiás

ebek. Vallják, a javíthatatlan kutya na-
gyon ritka, nem összeillő kutya–gazda
páros viszont van. Ha valakinek nincs
elég ideje az állatra, akkor nem javasolják
a tartást, mert garantált a problémás vi-
selkedés. „Sok olyan kutya érkezik hoz-
zánk, akit kölyökkorától a kertben tartot-
tak és nem foglalkoztak vele, az pedig ke-
zelhetetlen lett. Ösztönösen nagyon
vágynak a társaságra, tartozni akarnak
egy csapathoz, de nem várhatom el a ku-
tyától, hogy figyeljen rám, hogy velem
akarjon lenni, ha nem teszek érte. Akkor
lesznek nyugodtak, kiegyensúlyozottak,
egészségesek, ha az energiájukat leve-
zetjük” – hangsúlyozza Szandra. „Sajnos
a kutyavállalás terén is jellemző a divat-
követés – veszi át a szót Viktor – tapasz-
talható egy-egy sikeres film után az ab-
ban látott fajta tömeges vásárlása, egy
időben például rengeteg dalmata és né-
met juhász jelent meg a házaknál. Egy
ideje pedig nagyon elterjedt a golden ret-
riever, ám ők vadászkutyák, nem pedig
kerti díszek, nagy foglalkoztatottságot
igényelnek, amit ha megkapnak, való-
ban nagyon jó családtagok lesznek.”

S bár minden kutya tanítható, fel kell
ismerni a határait. Tara például nagy tö-
meg előtt valószínűleg lámpalázas len-
ne, nem úgy, mint a pár egy másik ku-
tyája, Dusha, becenevén Mackó, aki a
Győri Nemzeti Színház A windsori víg
nők című darabjában parádézott a szín-
padon. Az orosz fekete terrier bárhol tű-
nik fel, nagy sikert arat, s míg mi egy ká-
vézóban beszélgetünk, az óriás az asz-
tal alatt fekszik békésen, hiszen bárhová
elvihető, a jól nevelt kutya sehol sem
okoz galibát.

A szakember szerint soha nem az állat a hibás

Kutyabajok

A jól nevelt kutya
sehol nem okoz

galibát
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Pontos statisztikák nincsenek, ismeret-
ségi körében azonban szinte mindenki
talál olyan családot, amely télen útra
kel, hogy hódoljon téli szenvedélyének,
a síelésnek. Mivel Magyarország nem
igazán téli sportra teremtett vidék, Szlo-
vákiáig, Ausztriáig, Olaszországig vagy
Franciaországig kell utaznia annak, aki
komoly sípályákra vágyik.

A rendszerváltás után szélesedett je-
lentősen az elérhető sípályák választéka,
hiszen korábban a magyar hegyek és

Semmering, Zell am See, Nassfeld az úticélok között

Síkörkép: a gyôriek körében
inkább Ausztria a favorit

Szlovákia volt elsősorban elérhető.
Ma már felnőtt egy vagy több generá-
ció, amelynek természetes a síelés, és
ezt minőségi külföldi terepeken gyako-
rolja legalább egyszer az évben. 

A síelés nem a legolcsóbb sportok
közé tartozik. Hiszen felszerelés kell
(ruha, síléc, bakancs, bot, szemüveg,
sisak), és utazni is kell, ha hóbiztos és
hosszú, változatos pályákat szeret-
nénk besíelni.

Ausztria vagy Szlovákia népsze-
rűbb a győriek körében? – kérdeztük
Horváth Orsolyát, a Neckermann uta-
zási tanácsadóját.

Bár
Ausztria átla-

gosan valamivel drá-
gább, mint Szlovákia, sokan nyu-

gati szomszédunk mellett döntenek, a
nagyobb választék miatt. Hozzá kell
ugyanakkor tenni, hogy Szlovákiában
is rengeteget fejlesztettek az utóbbi
években, és ma már híre sincs a ki-
lencvenes évek elején gyakori hosszú
soroknak a felvonóknál – mondta el
Horváth Orsolya. 

Az utazást is különféle módokon le-
het megszervezni: vagy mindennek
magunk járunk utána (szállás, sípályák,
esetleg felszereléskölcsönzés stb.),
vagy egy utazási iroda kínálatából vá-
lasztunk saját ízlésünknek, pénztár-
cánknak és a tanácsadó javaslatának
megfelelően. Fontos a síterület kivá-
lasztása, hogy tudásunknak, szokása-
inknak megfelelő legyen. Nem mind-
egy, hogy adott területen hány zöld,
kék, piros és fekete pálya van, hogy be-
síelhetünk-e egy bérlettel akár több pá-
lyarendszert is, vagy, hogy milyen
egyéb szolgáltatásokat vehetünk
igénybe például az osztrák szállások
egy részénél ingyen kínált régiós ked-
vezményű kártyákkal. Ezt önálló szer-
vezésünkkel ritkán tudhatjuk előre. 

A síelési főszezon karácsony és
szilveszter körül van, majd januárban
és februárban folyamatosan kelnek
útra a síelők. Különös érdekesség,

hogy a magyar vendégek a külföldiek-
hez képest nagyon későn szánják rá
magukat, hogy szállás után nézzenek,
foglaljanak. Sokan addig „el sem hi-
szik”, hogy a sípályákon van hó, amíg
nálunk be nem törnek a mínuszok. Pe-
dig a legjobb szállásokat más nációk
már augusztus–szeptember folya-
mán elkapkodják – mondta el Hor-
váth Orsolya.

Akik rövid időre, például egy-
egy hosszú hétvégére mennek el
síelni, jellemzően a Sopronhoz
közeli Semmeringre vagy Szlo-
vákiába utaznak. A három napra
ritkán utaznak öt-hat órát a síel-
ni vágyók. Márpedig a komo-
lyabb és népszerű pályarend-
szerekhez ennyit kell autózni –

mondja el Horváth Orsolya, s
példaként említi Zell am

See-t Salzburg, és Nass-
feldet Karintia tartomá-

nyokban. 
Tendenciaként el-

mondható, hogy a
pályaszállások drá-

gábbak. Aki ol-
csóbb helyen

szeretne a
sportolás után

pihenni, an-
nak általá-

ban a pá-
lyáktól ki-
csit mesz-

szebb érde-
mes körülnézni. El-

mondható, hogy most már minden or-
szágban széles szálloda-, panzió- és
apartmankínálat áll az utasok rendel-
kezésére. 

Az utazás és a szállás költsége mel-
lett érdemes a síbérletek terén is kö-
rülnézni. Nem mindegy ugyanis, hogy
egész napos, többnapos vagy félna-
pos bérletet veszünk-e. Mindig ve-
gyük figyelembe képességeinket,
kondíciónkat, hogy ne feleslegesen
vegyünk egy egyhetes bérletet, mi-
közben sejthető, hogy a második na-
pon szinte már csak a hütte teraszán
fogunk pihenni. 

Vannak, akik még mindig a biztosí-
táson spórolnak, pedig a síelés veszé-
lyes sport. Anekdotaként emlegetik
azt a magyart, aki a magyar határtól
ötórányi autóútra a lábát törte, s ször-
nyű fájdalmak között Sopronig szállí-
tották, mivel nem akarta a több ezer
eurós kórházi kezelés költségét kifizet-
ni, az első határ menti magyar város-
ban azonban a társadalombiztosítás
állta a költségeket.

Lehet, hogy régebben gyakrabban
előfordult, hogy nem kötöttek biztosí-
tást a síelők, manapság a döntő több-
ség e nélkül nem indul útra, felelőseb-
bek lettek az utazók – mondja kérdé-
sünkre Horváth Orsolya. 
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IDEGENFORGALOM HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Korábban csupán egy szű-
kös pavilonban működött a
Tourinform Iroda, ma már
egy tágas, modern, és ren-
geteg többletszolgáltatást
nyújtó központ fogadja a
Győrbe érkező turistákat.

A Baross úti Látogatóközpont
2012-es megnyitását egy sikeres
európai uniós pályázat tette lehető-
vé, amelynek révén a város idegen-
forgalmához méltó helyszínen kap-
hatnak tájékoztatást a városunkba
érkezők. A központ fennállásának
harmadik évfordulója alkalmából
az elmúlt hétvégén ünnepi progra-
mokat tartottak, ahol a kisebbek a
farsang jegyében kreatívkodhattak,
minden harmadik betérő ajándékot
kapott, míg a születésnapi kvízt ki-
töltők értékes nyereményekkel gaz-
dagodhattak. „Az elmúlt három év
alatt a Látogatóközpont a város fo-
gadószobájává vált, ahová nem
csak turistaként, de győriként is ér-
demes betérni” – fogalmaz Doma-
nyik Eszter, az önkormányzat város-
marketing és programszervezési
főosztályának vezetője, aki hozzáte-
szi, a központ és a főosztály kollégái
napi kapcsolatban vannak egymás-

Hároméves a város fogadószobája
Több mint 30 százalékkal nőtt a győri Látogatóközpontba betérők száma

sal, szorosan együtt dolgoznak
azon, hogy Győr megítélése tovább
javuljon, és olyan lehetőségeket kí-
náljanak a hozzánk érkezőknek,
amelyek felkeltik érdeklődésüket és
legközelebb is visszatérnek váro-
sunkba.

A Látogatóközpont egész év-
ben nyitott kapukkal várja a turis-
ták mellett a helyieket is, hiszen a

nálunk elérhető szolgáltatások leg-
alább annyira szólnak a győriek-
nek, mint a vendégeinknek. Az el-
múlt két évben látogatószámunk
közel 35 százalékkal nőtt, továbbá
a rendezvényjegy-értékesítés is
számottevően emelkedett – vála-
szolta kérdésünkre Tóth Zsuzsan-
na, a Tourinform Iroda szakmai ve-
zetője. Hozzátette, a tájékoztatás,
szállásajánlás, idegenvezetés-köz-
vetítés, turisztikai kiadványok, tér-
képek biztosítása, csomagmegőr-
zés mellett akár konferenciatermet
is bérelhetünk, és az internethasz-
nálati lehetőség is adott. A Győr
Shopban a városra jellemző aján-
déktárgyakat, de pannonhalmi ter-
mékeket, audis és ETO-s relikviá-
kat is vásárolhatnak. 

Nagy népszerűségnek örvend
az a nálunk induló városfelfedező
játék, amelynek során verses
k á r -

tyák segítségével tájékozódhatunk
a Belvárosban, és kereshetünk fel
nevezetességeket. Ha minden pe-
csétet összegyűjtünk, egy modern
vastuskóba verhetjük be a szögün-
ket, felelevenítve Győr egykori ha-
gyományát – meséli az irodavezető,
aki hozzáteszi, a hozzánk több nap-
ra érkezők számára a központban
elérhetőek azok a csomagajánlatok
is, amelyek egy-egy téma köré cso-
portosítják a város idegenforgalmi
kínálatát. A Látogatóközpont a kö-
zösségi életben is aktívan részt
vesz, számos gyermekeknek szóló
programot szervezett, már hagyo-
mány a Baross úti májusfa-díszítés,
ahol a város polgárai helyezhetik el
szalagjaikat, és ráírhatják, hogy szá-
mukra miért kedves Győr. „A leg-
utóbbi kezdeményezésünk is na-
gyon sikeres volt, hiszen az advent
idején hirdetett cipősdoboz-akci-
ónkra több száz ajándék érkezett.”

Tóth Zsuzsanna megemlíti, az
elmúlt évek során a Magyar Turiz-
mus Zrt. szigorú ellenőrzési
rendszere alapján rendre száz-
százalékosra értékelte a győri iro-
da munkáját, ami elődjének,
Tóthné Kardos Krisztinának is
szívügye volt. „Ezt a színvonalat
szeretnénk folytatni a jövőben is,
hiszen törekvésünk, hogy a vá-
rosba látogató vendégek megfe-
lelő kiszolgálást kapjanak, emel-
lett pedig a győriek számára is
minél több és minél hasznosabb
szolgáltatásokat nyújthassunk.”
Ennek érdekében a közelmúlt-
ban elkészült a központ honlapja
is, amelyen részletes tájékozta-
tást nyújtanak a kínálatukról. Az

oldal a latogato-
kozpont.gyor.hu

címen érhető
el.

Egész évben nyitott
kapukkal várják a turistákat
és a helyieket

Minden keret árából 30% kedvezmény                                     
Egyes lencsékbôl  30% kedvezmény
Diákigazolvánnyal 20% kedvezmény

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT 
ÉS SZEMNYOMÁSMÉRÉS

ÚJRA!
Alcon kontaktlencse AKCIÓ

15—45% kedvezménnyel

GYÔR ÁRKÁD OPTICALL OPTIKA
Tel.: 06-96-555-255, 06-30-939-62-33

Az üzletben elfogadott utalványok: Sodexo Pass, Ticket Wellness utalvány,
Ticket Prémium utalvány, Posta Paletta. Szép Kártya (OTP, K&H, MKB), Erzsébet
utalvány elfogadó hely. Az üzletben az alábbi egészségpénztárak kártyáit fogad-
juk el: Dimenzio, Generali, Provita, Tempo, OTP, Hovéd, Vasutas, Vitamin,
Medicina, Prémium, Allianz, Navosz, Aranykor, Patika. A különbözô akciók nem
vonhatók össze. A pontos részletekrôl érdeklôdjön üzletünkben.

10—50% kedvezmény
CSALÁDI AKCIÓ
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HIRDETÉS FILHARMÓNIA

Követve az elmúlt évek hagyományait,
sok-sok zenével és humorral várja kö-
zönségét a Győri Filharmonikus Zene-
kar farsangi koncertjére 2015. február
9-én 19 órakor a Richter Terembe.

A Liszt-díjas Berkes Kálmán,
a zenekar művészeti vezetője
többek között Strauss, Wald -
teu fel, Anderson és Csajkovsz-
kij műveivel idézi meg a far-
sangi bálok tréfás, könnyed
és elegáns hangulatát, szólis-
taként közreműködik a zene-
kar ifjú tehetsége, Vörös Ádám
trombitaművész. 

A zene mellett a humor is főszerepet
kap ezen az estén, amelyről az 1998-as
humorfesztivál győztese, a Karinthy-
gyűrűs humorista, Litkai Gergely, a ha-
zai stand up comedy közismert alakja
gondoskodik.

Érdemes lesz tehát ellátogatni ezen
az estén is a Richter Terembe, mert fel-
hőtlen kikapcsolódást ígér a Győri Filhar-
monikus Zenekar farsangi koncertje.

Farsangi koncert
a Gyôri Filharmonikus
Zenekarral
a Richter Teremben

Minden szombaton és szerdán már a 

TARCSAY VILMOS ÚTON 
várják a vásárlókat a piaci árusok!

ŐSTERMELŐK, KERESKEDŐK EGY HELYEN, 
TOVÁBBRA IS GAZDAG VÁLASZTÉKKAL!

*A Dunakapu téri árusítási lehetőségről szóló
pályázati hirdetmény megjelent  a www.gyorszol.hu

internetes oldalon.
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INTERJÚ PR-RIPORT

szerző: w. a.
fotó: marcali gábor

Szász Péter nevét ma már minden
hangszerkereskedő ismeri a hazai pia-
con. Mindig alacsonyan tartott, euró-
pai kaliberű áraival, rugalmas netes ke-
reskedelmi rendszerével, hatalmas kí-
nálattal rendelkező, több mint 200
négyzetméteres üzletével, ügyfélbarát
hozzáállásával sok vásárlót szerzett,
egyúttal alaposan megszorongatta a
konkurenciát.

A Bartók Béla úti hangszerboltban
ülünk, és Szász Péter egy gitárral a kezé-
ben, ha nem is énekelni, de mesélni kezd.
„Fiatal tizenévesként a rocktitánok laza
életét éltem, a '80-as évek végén, 13 éves
koromban fertőzött meg a műfaj a bá-
tyám révén, és rá egy évre már penget-
tem is az első kölcsönkapott húrhiányos
akusztikus gitárt. Volt egy zenekarom is,
de nem sikerült országos ismertséget el-
érnünk, így 1998-ban, a bátyám invitálá-

Szász Péter: Boldogságom egy darabja,
ha a vásárlóim elégedettek

sára az Egyesül Államokba utaztam. Pi-
masz, lázadó 23 éves voltam. Az építő-
iparban sikerült elhelyezkednem, egy ma-
gyar brigáddal luxushotelekben tapétáz-
tunk szerte az Államokban. Ez alatt volt
időm Los Angelesszel ismerkedni, végig-
járni a legendás rockklubokat, ahol olyan
kedvenceim koncertjeit tomboltam vé-
gig, mint a The Hellacopters és a
Back yard Babies – ebből is kitűnik, hogy
nagy svéd rockfan vagyok.” A klubok mel-
lett végigjárta a világhírű hangszerbolto-
kat is, így ismerkedett meg Észak-Holly-

woodban egy orosz üzlettulajdonossal,
akinek ösztönzésére úgy döntött, gitárok-
ba fekteti megtakarított pénzét. „Az első
LTD gitárokat régiós keres-kínál újságok-
ban és különböző, akkor még elég kez-
detleges netes hirdetési oldalakon, fóru-
mokon hirdettem meg. A hangszereket
könnyen el tudtam adni, mivel nagyon jó
áron kínáltam őket. A külföldön töltött
szabad időm java részét a neten, főként
webáruházak böngészésével és hang-

szeres fórumokon töltöttem. Sosem felej-
tem, a topikok tele voltak elégedetlen ze-
nészekkel, akik szidták a hazai piacot az
elrugaszkodott árak miatt, ami jól meg
volt spékelve az udvariatlan, barátságta-
lan kiszolgálással. Nem értettem ezt a
hozzáállást. Akkor határoz-
tam el, hogy megpróbálom
ezt az egész hazai hangszer -
ipart jó útra terelni. Minden
adott volt hozzá. Jó hangsze-
rek jó áron, hozzáértő, barát-
ságos, közvetlen stílusom
pedig tetszett a zenészek-
nek, így gyorsan jó hírem ter-
jedt a netes portálokon, fóru-
mokon.” 2004-ben pedig
megszületett a hangszerdiszkont.hu,
amelyen csakis megbízható, minőségi
hangszereket, világmárkákat kezdett
árulni. „Elsőként az ESP/LTD gitárok ke-
rültek a kínálatba, ezeket követte a Fen-
der, és ahogy nőtt a választék, úgy nőtt a
látogatottságunk is. Kiszolgálás terén a
legfontosabb láncszemnek a gyors kom-
munikációt tartom a vásárlóval a mai na-

pig.” Éjjel-nappal dolgozott,
mellette pedig zenélt egy
győri csapatban, a Singer-
ben, amellyel rock-világsláge-
reket játszottak olyan együtte-

sek slágereiből, mint a The
Cult, a Backyard Babies vagy a

Guns'n'roses. Hamarosan
igény jelentkezett egy mintabolt-

ra is, több kisebb helyiség után
2011-ben költözött a cég a Bartók

Béla úti udvarba, ahol ma is műkö-
dik. Péter munkáját ma már több

munkatárs is segíti. „Mára már
nem csak az üzlet területe nőtt
meg, hanem vele a webes meg-
rendelések száma is – 2014-ben
11.550 csomagot adtunk fel or-

szágszerte. A webáruházunkat napi át-
lagban tizenkétezren látogatják, és a
facebookon is közel harmincezren va-
gyunk. A gyors kiszolgálás alapfeltétele
az árukészlet, ami nálunk a forgalom
egészséges fejlődésével párhuzamosan

bővül, és alkalmazkodik a piaci igények-
hez. A kezdetekben 30-40 gitárral, egy tu-
cat gitárerősítővel és gitáros kiegészítővel
indultunk, a számok mára jócskán meg-
híztak, jelenleg 400-500 gitár sorakozik
a Salgó-polcokon, illetve az üzlet falain,
hatalmas gitárerősítő-arzenálunk van, és
jelentős mennyiségű billentyűs és ütős
hangszer, valamint hang-, stúdió-, fény-
technika és DJ termékek is várják az ér-
deklődőket.”

S hogy mi a siker titka? Szász Péter
azt mondja, nincs biztos recept. Ő sze-
mély szerint a megérzéseire hagyatkoz-
va építi a holnapját. „Igyekszem a ma-
gam módján innovatív és egyedi lenni,
előretekinteni, a legmodernebb megol-
dásokkal dolgozni, megérezni, meglátni
a trendeket, és hinni abban, amit csiná-
lok. A reális áron adott áru, valamint a
megbízható, gyors, százszázalékos ki-
szolgálás, a vevőkkel történő állandó,
közvetlen kapcsolattartás a legfonto-
sabb. Boldogságom egy darabja, ha a
vásárlóim elégedettek, mert a maximá-
lisan kiszolgált zenész hálás, és jó esély-
lyel vissza is tér!”

Jó hangszerek jó áron,
hozzáértô, barátságos,
közvetlen stílus
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SZÍNHÁZ INTERJÚ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A Jászai Mari-díjas, érdemes és ki-
váló művész, rendező, Csiszár Im-
re elmondása szerint lázító dara-
bot tűz műsorra szombaton a
Győri Nemzeti Színház, melyben a
konfliktus maga a szeretet. A Kis-
faludy Teremben Kosztolányi De-
zső Édes Annáját mutatják be, az
ismert történetben a Vizy házas-
pár mindenes cselédje kilenc hó-
napnyi tökéletes szolgálat után,
látszólag váratlanul, brutális mó-
don meggyilkolja munkaadóit. 

Rögtön a közepébe vágok: sokféle-
képpen értelmezték már Édes Anna
tettét, ön szerint miért gyilkolt a cse-
lédlány?

Nagyon egyszerűnek látszik, mégis
roppant bonyolult, drámai a folyamat.
Édes Anna mindössze egyvalamit kér:
egy idő után el akar szabadulni a háztól,
ahol szolgál, önálló életet akar élni, férj-
hez menni, de ezt nem engedik neki,
nem hagyják, hogy a szabad akarata ér-
vényesüljön, megfosztják a szabadsá-
gától. Úgy jár, mint egy madár, ami be-
repül egy üveges teraszra, és nem tudja,
hogy ott üveg van, annyiszor repül neki,
amíg elpusztul. Azért is választottam ezt
a színpadi adaptációt, mert kiváló törté-
nelmi drámává ülteti át a regényt. Tehát
nem csak a lelki folyamatot ábrázoljuk,
vagyis Édes Anna válságba kerülését,
birkózását az úri ház hangulatával, aho-
vá nem tud beilleszkedni, a magányos-
sá válását, aztán egy furcsa kalandot,
aminek terhesség lesz a következmé-
nye, és az egész helyzet megoldhatat-
lanságát, hanem a történelmi hátteret
is láthatjuk, hiszen nagyon izgalmas sza-
kaszban játszódik a cselekmény: túl va-
gyunk a 1919-es vörös forradalmon és
jön a Horthy-féle fehérterror.

Nem minden színdarab esetében
beszélhetünk a végkicsengésről, ez
a történet viszont kötelező olvas-
mány a középiskolában. Ön szerint
előny vagy hátrány lehet, hogy a né-
zők tájékozottak a művet illetően?

Gondoljon csak arra, hogy annak ide-
jén minden színházba járó tudta, miről
szólnak a görög drámák, arra voltak kí-
váncsiak, hogy az adott darabban ho-

gyan ábrázolják a történetet. Az Édes
Annánál is a színpadi megvalósítás az
érdekes. Nagyon fontos kérdés például,
hogyan kap súlyt Vizyné élete, tragédiá-
ja, hiszen elveszítette a lányát. S talán a
legizgalmasabb, hogy nem ellenszenv
torkoll gyilkosságba, hanem Vizyné
majdhogynem szeretetből nem engedi
szabadon a lányt, aki nem viseli ezt el. A
konfliktus tehát maga a szeretet, ami az
irodalmi műveknek talán az egyik legiz-
galmasabb témája. Például az Anna Ka-
renina is arról szól, hogy a szerelem
válságokat okozhat az ember életé -
ben, nem boldoggá, hanem bol-
dogtalanná teszi az embereket. Itt
a nagyon erős egymáshoz tarto-
zás teszi zavarodottá a másik fe-
let, aki ettől tragikus vétséget
követ el.

A mai korra mennyire
adekvát ez a történet?

Valamiben nagyon is ha-
sonlít a mai korra, hiszen nem
az úr és cseléd, hanem az el-
nyomó és elnyomott viszonyá-
ról van szó, márpedig ezeket
visszaállítottuk Magyarorszá-
gon. A jelenlegi magyar viszo-
nyokban ugyanúgy fellelhető
az alkalmazott–alkalmazó vi-
szony.

Kapunk végül megol-
dást?

A magyar drámairoda-
lomban kevés az ilyen lelki
folyamatokat nagyon nyer-
sen boncolgató színdarab.
Ez egy nagyon lázító da-
rab, egyértelműen állás-
foglalást akar kicsikarni a
nézőktől: a meggyilkolt vagy
a gyilkos mellé teszi le a vok-
sát? De megoldást a történe-
lemnek kell adni, nem a szín-
háznak.

A díszletet is ön tervezte,
mire ügyelt?

A darab erősen jelenettechni-
kás, különösen naturalista tereket
képzeljünk el, rengeteg a díszletváltás.
Meghatároztunk egyfajta térszínházat,
amiben egyszerre benne van az úri sza-
lon, a gang, a cselédek összejövetelé-
nek helye és Édes Anna szobája. Tulaj-
donképpen bútorokkal és fényekkel je-
lezzük az egyes tereket.

Édes Anna lázító története
a színházban

„Te, egy novellatéma jutott eszembe – szóltam. – Egy tö-
kéletes cselédlány, aki végül is meggyilkolja a gazdáit.
Nagyszerű – mondta rá Dide azon nyomban. (...) Másnap
azután mindjárt hozzá is fogott a novella megírásához, s
a novella nőtt-nőtt, és valami nagyszerű lett belőle, és
amit írt, azt minden nap fölolvasta nekem, és én minden
nap jobban ámultam, hogy mi lett az én szegényes elkép-
zelésemből. (...) Úgy bámultam őt, mintha a Teremtőt lát-
tam volna sárból embereket gyúrni és lelkeket lehelni be-
léjük” – Kosztolányi Dezsőné. 



A Győri Nyár ragyogó napocskája a
Győri Balett Chaplinje, a Könyvsza-
lon Gutenbergje – mind Lakatos Gy.
László munkáit dicsérik. Az ismert és
elismert alkalmazott grafikusművész-
nek Logotípiák, könyvek, plakátok,
prospektusok címmel látható kiállítá-
sa az Apáczai Kar, Cziráki Lajos Kiál-
lítóterében.  

Győri munkái közül elsősorban a Győ-
ri Nyár néhány programfüzete, a Barokk
Nosztalgiák arculatterve és kiadványai, a
Győri Könyvszalon, a Magyar Táncfeszti-
vál, a Győri Balett és a Győri Nemzeti
Színház plakátjai a legismertebbek. Ő ké-
szítette az emblémáját, illetve arculati ter-
vét többek között a Komédiás étterem-
nek, a Club Caratnak, a Klastrom Hotel-

nak, a Rábatextnek, a bábolnai Nemzeti
Ménes Birtoknak. A Kisalföldet, Győrt,
Pannonhalmát, a Bakonyt, a Szigetközt,
a régió értékeit népszerűsítő könyvek, al-
bumok címlapjai, tipográfiai munkái
ugyancsak az ő nevéhez kötődnek. A tár-
lat február 18-ig, munkanapokon 8 és 18
óra között tekinthető meg a Liszt Ferenc
út 42. szám alatt, a második emeleten.
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Tárlatvezetés néhány szóban

A Győri Egyházmegyei Levéltárban
hétezer darab kottát őriznek. Közü-
lük 165 értékes, kézzel írt kotta vár
sürgősen megmentésre, restaurá-
lásra. Az intézményben a gyűjte-
mény legkülönlegesebb darabjaiból
rendeztek tárlatot.

A gyűjtemény egy része, a több
mint kétezer kéziratos kotta a győri
székesegyház korabeli kottatárából
származik, ezek a legértékesebb dara-
bok. Ehhez jött a Vavrinecz Veronika
zenetörténész által gyűjtött Richter
János-archívum hagyatéka, a városi
és megyei levéltár fellelt kottái, vala-
mint a régi tanítóképő kottaanyaga. A
tárlat mintegy 300 éves kincset ölel át,
a győri székesegyház zenei történeté-
nek három meghatározó egyénisége,
Mechler András, Istvánffy Benedek és

Tértörténetek az Esterházy-palotában
Ekler Dezső építész gyűjteményes kiállítása lát-
ható az Esterházy-palotában. A Makovecz Imre
tanítványaként indult neves építész/alkotó ed-
digi életművét összegző kiállítás a fotók és raj-
zok mellett számos makettel és filmrészlettel

mutatja be az alkotó közel hatvan kiemelkedő
tervét. Az egyedi installáció révén a láto-

gató élményszerűen ismerheti meg a

nemzetközi viszonylatban is jelentős építész
munkásságát, aki a Széchenyi István Egyetem
tanszékvezető egyetemi tanára. Munkái közül
kiemelkednek a Nagykállói Népművészeti Tá-
bor épületei sajátosan magyar formavilágukkal,
a tokaji Disznókő Borászat épületei a borászat-
építés megkerülhetetlen alkotásai, valamint a
somlói Szent Ilona Borászat. A tárlat március

31-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között tekinthető meg. 
az oldalt összeállította: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kottakiállítás a levéltárban
Richter Antal egyaránt helyet kapott a
tárlaton. 

A gyűjtemény legkorábbi darabja
az 1631-ből származó Straus-zene-
mű. Érdekességnek számít Haydn
Nelson-miséje, Kunath, a Könnyező
Szűzanya kegyképének tiszteletére
írt első zeneműve, Adler György két
kéziratos kottája, az egyiket Schwar-
zenberg püspök születésnapjára, a
másikat Sztankovits püspök név-
napjára írta.

A levéltár meghirdette a Fogadjon
örökbe egy kottát programot. Egy-
egy hangjegyzék helyreállítása 40
ezer és 200 ezer forint között lehet.

Az Archivum Musicale Cathedralis
tárlat szerdán 10 és 17, csütörtökön
9 és 16 óra között látogatható a Káp-
talandomb 5. szám alatt. 

Téli Tárlat a Napóleon-házban
Az V. Téli Tárlat látható
a Napóleon-házban. Az
Alkotó Rajztanárok
Egyesületének szerve-
zésében 36 alkotó 60
művét mutatják be. A
zsűri, Farkas Zsuzsan-
na, grafikusművész,
Grászli Bernadett és
Pápai Emese művé-
szettörténész a jubile-
um alkalmából számos
díjat ítélt oda. A 47.
Nemzetközi Győri Mű-
vésztelepre Róbert
Vanda kapott meghí-
vást, Sudár Éva tarthat
önálló kiállítást a Ró-
mer Múzeumban,
Nagy Judit a soproni
Várkerület Galériában,
Antunovics Ilona pedig
a Hotel Konferenciában
mutatkozhat be önálló
tárlattal. Különdíjban ré-
szesült Ring Viktória:
Lelkek, Zugmann Ilona:
Tél, hóesés, olvadás és
Járóka János: Menyasz-
szony, Három muzsikus
című munkája. Kétsze-
mélyes vacsorát nyert
Vajda Noémi.

A tárlat február 28-ig
látogatható, hétfő kivé-
telével naponta 10 és 18
óra között.

Mûvészi plakátok az Apáczai Karon
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

BAROCKBALL. Zu einem besonderen Faschingserlebnis mit in Ba-
rock- und Rokokokleidung gekleideten Gästen, zeitgemäßer Musik
wird Publikum, das anspruchsvolle Unterhaltung liebt, am 7. Februar
in den Zichy Palast empfangen. Das detailierte Programm gibt es auf
der Webseite von gyorplusz.hu

FASCHINGSKONZERT MIT
LITKAI GERGELLY! Alle, die am
09. Februar um 19 Uhr den Richter-
Saal besuchen, können Teil des
Überraschungskonzertes sein. Bei
der mit Lustigkeiten und Späßen
gewürzten Aufführung spielt das
Győrer Philharmonieorchester un-
ter der Leitung von Dirigent Berkes
Kálmán.

COLOMBRE KLUB im Színhely Kulturkeller
(Keller des Komédiás Restaurant) am 06. Feb-
ruar um 20 Uhr. Im Verlauf des Abends können
die Gäste das Gastspiel von Ferenczi György
erleben. Auf dem Weinregal taucht der nach ei-
ner Ballade der Colombre Band benannte We-
in „Der Einlader” auf, welches ein holzfass -
 ge reifter, um einen sehr feinem Vanille-Charakter
ergänzter Chardonnay ist.

Am 11. Februar messen sich
um 18 Uhr im Spiel der 1.
Bundesliga in der Audi Arena
der Győrer Audi ETO KC und
die Mannschaft aus Vác. 

Im Rahmen der Champions Lea-
gue spielt am 14. Februar der
GYŐRER AUDI ETO KC ge-
gen die Mannschaft aus Metz
um 17:15 Uhr in der Audi Arena.

Unter dem Motto TROMPE-
TENPARTY findet am 08. Feb-
ruar um 16 Uhr im Konzertsaal
der Györer Universität ein Kam-
mermusikkonzert statt. Es sind
alle willkommen, die ein Flesch
Károly Abonement besitzen und
Blechblasinstrumente mögen.

Alle Interessierten werden
zum exklusiven Valentinstag-
Symphonieabend „SZEKE-
RES ADRIEN UND DIE
MISS ORCHESTRA SIN-
FONICA” am 15. Februar um
19 Uhr im Ballsaal des Hotel
Konferencia erwartet.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

TITKOK VARÁZSLATOS KERTJE címmel jótékonysá-
gi hastáncestre várják az érdeklődőket február 7-én 19
órakor a Richter Terembe. A táncos mesejátékot bemu-
tatja a Fatime hastánciskola. A rendezvény a „Molnár Le-
vente gyógyulásáért” Alapítványt támogatja. Részletek:
gyorplusz.hu

TROMBITAPARTY címmel kamarakoncertnek ad helyet
a győri Egyetemi Hangversenyterem, február 8-án 16 órakor.
A koncertre a Flesch Károly-bérlet tulajdonosait és a rézfú-
vós hangszerek kedvelőit várják. Jegyek a Richter Terem
jegypénztárában kaphatók. Jegyár: 2000,– Ft. Műsor: Bee -
thoven: C-moll vonósnégyes, op. 18, No. 4, Bartók Béla: Duó
két hegedűre, Tallér Zsófia: Trombitaparty – ősbemutató. 

TŰGOBELIN-HANGULATOK címmel kiállítás
nyílik február 10-én 18 órakor a Bezerédj-kastély-
ban. Kissné Thullner Mária kiállításán szebbnél
szebb tűgobelinképet tekinthetnek meg az érdek-
lődők. A kiállítást megnyitja: Kissné Barna Borbála,
közreműködik: a Ménfőcsanaki Dalkör. 

VAN VALAMI FURCSA ÉS MEGMAGYARÁZHATAT-
LAN című filmet vetítik február 14-én 18 órakor a Rómer Ház-
ban. A VAN egyszerre trendi és egyedi, realista és mégis teli van
mulatságos fantáziajelenetekkel, és úgy szól egy korosztályról,
hogy az örömei mellett a problémáiról sem feledkezik meg.

COLOMBRE KLUB a Színhely
Kultúrpincében (Komédiás étterem
pincéje ) február 6-án 20 órakor. Az
est során Ferenczi György vendég-
játékát is élvezhetik a vendégek. 

HOGYAN ÉRTSÜNK SZÓT A
CSALÁDBAN? – címmel dr.
Skita Erika előadására várják
azokat a szülőket, pedagóguso-
kat, akik tudatosan szeretnének
kommunikálni gyermekükkel
úgy, hogy a csemete meg is ért-
se a mondanivalójuk lényegét.
Sokszor a felnőttek automatikus
üzeneteket, válaszokat használ-
nak a mindennapok során, ami-
kor egy kis odafigyeléssel ezt el
is lehet kerülni. Ebben nyújt se-
gítséget a február 12-én 17 óra-
kor kezdődő előadás a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtárban.

RETRO VIDEO DISCO feb-
ruár 14-én 22 órakor, a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési
Központban! A Valentin-napi
disco sztárvendége az UFO
együttes, a keverőpult mögött:
DJ. Opra. A belépés éjfélig a
hölgyeknek díjtalan.

MIÉNK A VILÁG! előadás-sorozat követ-
kező előadásának témája: Motorral az or-
szághatár mentén. Az előadás február 17-
én 17.30 órakor lesz a Bezerédj-kastélyban.
Előadó: Takács Ernő. Az előadás egy MZ
motorral megtett kalandos út vetített képes
beszámolója. Az előadó az országhatárhoz
legközelebb futó utak igénybevételével 10
nap alatt több mint 2100 km-t tett meg, és
közel 300 települést érintett.

ADY ENDRE KÖZMŰVELŐDÉSI EGYE-
SÜLET PAÁL LÁSZLÓ KÉPZŐMŰVÉSZ-
KÖR ÉVFORDULÓS KIÁLLÍTÁSA, látha-
tó a Hotel Konferenciában. A kiállítás megte-
kinthető február 28-ig.

Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzata február 14-
én TARTJA SVÁB BÁLJÁT a győri Kristály étteremben.
Közreműködők: Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola táncosai, Karsai Klára előadóművész,
Rupnik Károly színművész, a Győri Nemzeti Színház tagja.
Zenét szolgáltatja a Heimattöne Duo. Jegyárusítás: Német
Önkormányzati Iroda (9021 Győr, Kazinczy u. 4.). Érdeklőd-
ni: 96/524-230 telefonon.

FARSANGI KONCERT LITKAI GERGELY-
LYEL! A meglepetéskoncert részesei lehetnek,
akik ellátogatnak február 9-én 19.00 órakor a
Richter Terembe. A vidámsággal, tréfával fűsze-
rezett előadáson zenél: a Győri Filharmonikus
Zenekar, vezényel: Berkes Kálmán.

„FORMÁLTÁL ENGEM ÖRÖMÖDRE” – énekelt
versek női költők tollából címmel a Hangraforgó
együttes előadását hallhatják az érdeklődők február
6-án 17 órakor, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár-
ban. A klub vendége Antal Judit mentálhigiénés ta-
nácsadó, aki a női lélek lírai kifejezésmódjainak sajá-
tosságairól beszél az érdeklődőknek.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

FEBRUÁR 7., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Az
ember bolygója  10:05 Pecatúra
 10:35 Két duci hölgy 11:10
Aranymetszés 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 Szabadság
tér '89 12:55 Asztal öt személyre 
14:55 Romantikus lelkek  16:35
Ég, föld, férfi, nő  17:35 Gasztro-
angyal  18:30 SzerencseSzombat
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 A
Dal – 3. elődöntő 22:30 Üvegtigris 3.
 00:20 A vér kötelez  01:50 A
Csendes-óceán 02:40 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:50 Ízes
élet – Mautner Zsófival  10:10 Te-
leshop 11:05 Kalandor  11:30 a'la
CAR  12:00 Trendmánia  12:30
Havazin  13:05 Street Kitchen 
13:40 Családom és egyéb ember-
fajták  14:05 Dr. Csont  15:05
Dr. Csont  16:05 Botcsinálta túsz
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz Plusz  19:20 Bérgyilkosék 
21:10 Még drágább az életed! 
23:40 Gengszter románc  02:05
Dr. Csont  02:50 Dr. Csont 
03:30 Gálvölgyi-show 

04:25 Sue Thomas – FBI  05:10
Babavilág  05:35 Super Car 
06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 mati-
né 09:30 Egészség Klinika  09:55
Astro-Világ 11:00 Szabadnak szü-
letett 2. – Az új kaland  12:55 Vil-
lám Spencer, a karibi őrangyal 
13:55 Walker, a Texas-i kopó 
14:55 Walker, a Texas-i kopó 
15:55 Belevaló papapótló  18:00
Tények 19:00 Norbit  21:05 Tró-
pusi vihar  23:15 Vámpírok: A
gyilkos csapat  01:00 Sportos
01:10 Doktor D  02:00 Pan Am 
02:45 A férjem védelmében 
03:30 22-es körzet – A bűn utcái 

06:00 Öt kontinens 06:30 Másfélmil-
lió lépés Magyarországon – 32 év
múlva 07:25 Élő egyház 07:50 Isten
kezében 08:20 Akadálytalanul 08:50
Nóvum  09:20 A burgonya kultúr-
története 10:05 Csodabogár 10:40
Hat hét boldogság  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers
12:10 Muzsikál a mozi 12:50 Ízőrzők:
Tótszerdahely 13:25 Belle és Sébas-
tien 13:55 Apa lett a fiam  15:40
Önök kérték! 16:40 Sziget a száraz-
földön  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Patika  19:05 Hogy volt!?
20:05 Az élet sava-borsa  20:55
Santa Fe ösvény  22:45 Dunasport
23:00 Tenisz FED Kupa 23:55 Mü-
pArt – Ferenc Nemeth Quartet feat.
Chris Potter, Kenny Werner, Lionel
Loueke  

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Kamarai Magazin
(ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Kamarai
Magazin (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:00 Credo 18:25 Győr+
Sport (ism.) 19:00 Győri7 19:50
Konkrét (ism.) 20:00 Győr+ Sport
(ism.) 20:30 Rejtett tájakon (ism.)
21:30 Konkrét (ism.) 21:45 Credo
(ism.) 22:15 Győri7 (ism.) 23:05
Kép újság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 8., VASÁRNAP
M1
06:25 Európai szemmel  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Katoli-
kus krónika 09:30 Engedjétek hoz-
zám 09:40 Megkeresni az embert
09:50 Tanúságtevők 10:15 A sokszí-
nű vallás 10:30 Evangélikus magazin
10:55 Baptista ifjúsági műsor 11:05
Látogatóban Gryllus Vilmosnál
11:30 Délvidéki református mártírok
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Virágzó Magyarország 12:30
Telesport 13:25 Öltések közt az idő 
15:00 Mavericks – Ahol a hullámok
születnek  16:55 Büszkeség és bal-
ítélet  17:55 Drágán add a rétedet
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 El-
vált nők klubja  Elvált nők klubja
22:10 A Lényeg 22:45 A végzet őrei
 00:20 A Szlovén lány  01:50 A
Csendes-óceán 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:40
EgészségKalauz  10:05 Teleshop
11:00 A Muzsika TV bemutatja 
11:30 4ütem  12:05 XXI. század –
a legendák velünk élnek  12:35
Házon kívül  13:05 Tuti gimi 
14:05 Dr. Csont  15:10 Dr. Csont
 16:10 Rendőrakadémia 6.: Az
ostromlott város  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Angyalok és démo-
nok  21:20 Holtpont  23:50
Portré  00:25 Mona Lisa mosolya
 02:45 Dr. Csont  03:25 Gálvöl-
gyi-show 

04:15 Hazugságok gyűrűjében 
05:15 Sue Thomas – FBI  06:00
Időnyomozó  06:25 Tv2 matiné
09:15 Babavilág  09:40 Több
mint TestŐr  10:05 Astro-Világ
11:10 Stílusvadász  11:40 Stahl
konyhája  12:10 Monk – Flúgos
nyomozó  13:05 Villám Spencer,
a karibi őrangyal  14:05 Walker, a
Texas-i kopó  15:05 Walker, a Te-
xas-i kopó  16:05 Sodró lendület
2. – Hív a természet  18:00 Té-
nyek 18:55 Rising Star  21:40
D.E.B.S. – Kémcsajok  23:35
Egek ura  01:35 Sportos 01:45
Sue Thomas – FBI  02:30 Békét-
len békítő  03:15 Bazi nagy görög
élet  03:40 Doktor House 

07:50 Világ-nézet 08:20 Rome Re-
ports – Vatikáni híradó 08:45 Pannó-
niától a csillagokig – Magyar eredmé-
nyek az űrkutatásban 09:10 Az utolsó
remény  09:40 Az emberi csoda 
10:10 Egy marék élet – Történetek a
kukoricáról 11:00 Római katolikus
szentmise 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 Vers 12:10 Nóta-
csokor 12:25 Ízőrzők: Kalaznó 13:00
A hölgy egy kissé bogaras  14:20
Hazajáró 14:50 Szerelmes földrajz
15:20 Hogy volt!? 16:15 Megszállot-
tak  18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Patika
 19:05 Önök kérték!  20:05 Mága
Zoltán Budapesti Újévi Koncert,
2015 21:00 Clouseau felügyelő 
22:35 Dunasport 22:50 Heti Hírmon-
dó 23:20 Santa Fe ösvény  01:10
Vers 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Győr+
Sport (ism.) 09:05 Konkrét (ism.)
09:15 Rejtett tájakon (ism.) 10:05
Győr+ Sport (ism.) 10:35 Képújság
18:00 Nyugdíjas Egyetem 18:45
Győr szakrális emlékei (ism.) 19:00
Győri7 (ism.) 19:50 Konkrét (ism.)
20:00 Szabadhegyi találkozások
21:45 KultÓra (ism.) 22:20 Győri7
(ism.) 23:10 Képújság  

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 9., HÉTFŐ
M1
05:20 A Lényeg 05:50 Ma Reggel
09:05 A szenvedélyek lángjai 
09:55 Kövek és emberek 10:40
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:30 A lakó-
telepi csoda  13:00 Roma Maga-
zin 13:30 Domovina 14:05 Magyar-
lakta – vidékek krónikája 15:00
Zorro  15:50 Charly, majom a
családban  16:40 Híradó+ 16:55
Lola  17:40 Híradó 17:50 Ridikül
 18:40 Szívek doktora  19:30
Híradó este 20:20 Időjárás-jelen-
tés 20:30 Kékfény  21:30 Római
helyszínelők – Árulkodó nyomok 
22:30 Az Este 23:05 Híradó 23:15
Sporthírek 23:25 Aranymetszés
00:15 Lola  01:00 Család-barát
02:15 Kövek és emberek 02:55 Mű-
sorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 Minden reg-
gel  09:10 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:50 Fó-
kusz Plusz  13:20 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival  13:40 Reflektor 
14:00 Fókusz  14:30 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 A vihar  16:50
Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 Döglött akták  23:45
Magyarul Baló 00:20 Piszkos csapat
 01:20 Reflektor  01:35 Furcsa pá-
ros  02:15 Teresa  03:10 Teresa 

05:30 Családi Titkok  06:20 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
06:25 Tények Reggel 06:50 Mokka
 09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka
16:00 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban Rosszban  20:15 Hal a tortán
– Meglepetés  21:30 Halálosabb
iramban  23:35 Az elnök árnyéká-
ban  00:35 Tények Este 01:20 Ak-
tív  01:40 Sportos 01:50
EzoTV.hu 02:50 Elit egység 
03:35 Sue Thomas – FBI 

07:35 Közbeszéd 08:00 Isten kezében
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05 Ma-
gyar elsők 09:25 Elcserélt lányok 
10:10 Hagyaték 10:40 Hazajáró
11:10 Az élet sava-borsa  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjá-
rás-jelentés 12:25 Kívánságkosár
14:30 Éretlenek  15:00 Magyar ze-
neszerzők 15:55 Magyarok Latin-
Amerikában 16:30 Térkép 17:10 El-
cserélt lányok  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Hölgyek örö-
me  20:05 Don Matteo  21:05 Hí-
rek 21:10 Dunasport 21:20 Kiházasí-
tom az egész falut   22:20 Kultikon
 Kulturális magazin 22:40 "Mert hét
életem van, ebből öt ment el..." 
23:05 Petrovics Emil: VI. kantáta –
"Megpihenünk" 23:30 Clouseau fel-
ügyelő 

08:00 KultÓra (ism.) 08:30 Konkrét
(ism.) 08:40 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 09:25 Rejtett tájakon (ism.)
10:10 Képújság 18:35 Arrabona év-
századai 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Győr+
Sport 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Győr+
Sport (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Győr+ Sport (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 10., KEDD
M1
05:20 Az Este 05:50 Ma Reggel
09:05 A szenvedélyek lángjai 
09:55 Kövek és emberek  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:30 Srpski
Ekran 13:00 Unser Bildschirm
13:35 Barangolások öt kontinen-
sen  14:05 Gasztroangyal 
15:05 Zorro  15:50 Charly, ma-
jom a családban  16:40 Híradó+
16:55 Lola  17:40 Híradó 17:50
Ridikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthí-
rek 20:20 Időjárás-jelentés 20:30
Grand Hotel  21:20 Zűrös szív-
ügyek  22:10 Az Este 22:45 Hír-
adó 23:00 Sporthírek 23:05 A No-
bel-díjas hadifogoly  00:05 Lola
 00:50 Család-barát 02:20 Kövek
és emberek 02:45 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 Minden reg-
gel  09:10 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:50 Ha-
vazin  13:20 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:40 Reflektor  14:00
Fókusz  14:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 Barátok közt  21:20 Castle 
22:15 RTL Klub Híradó 22:40 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
23:15 Magyarul Baló Györggyel
23:45 A főnök  00:50 Reflektor 
01:05 A Grace klinika  01:55 Egész-
ségKalauz  02:25 A Muzsika TV be-
mutatja: Mi muzsikus lelkek 02:50 Te-
resa  03:30 Gálvölgyi-show 

05:05 Csapdába csalva  05:25
Családi Titkok  06:20 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 06:25
Tények Reggel 06:50 Mokka 
09:30 Stahl konyhája  09:35 Ba-
bapercek  09:40 TeleShop 10:45
Astro-Világ 11:55 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
16:00 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 A törvény erejé-
vel  23:30 King & Maxwell  00:30
Tények Este 01:15 Aktív  01:35
Sportos 01:45 EzoTV.hu 02:45 Zsa-
ruvér  03:30 Telitalálat 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Roma Magazin 07:00 Domovina
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Nóvum  08:30 Híradó 08:35
Zebra  08:50 Térkép 09:20 Elcse-
rélt lányok  10:05 Don Matteo 
11:05 Hölgyek öröme  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjá-
rás-jelentés 12:25 Kívánságkosár
14:25 Éretlenek  14:55 Kiházasí-
tom az egész falut  15:55 Széki la-
kodalom 16:30 Térkép 17:10 Elcse-
rélt lányok  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Rex felügye-
lő 20:00 Don Matteo  21:00 Hírek
21:05 Dunasport 21:15 Tétova félre-
lépők  22:45 Kultikon  23:05 Júlia
és a szellemek  01:20 Vers 01:25
Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Győr+ Sport (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.) 10:00
Kép újság 18:35 Arrabona évszáza-
dai (ism.) 18:45 TV torna 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés, javítás.
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Szállítás – megrendelés: központ 06 30 68 000 78

WWW.HATOS.HU

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

• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Emelt szintû érettségire felkészítés angol és német nyelvbôl
• AKCIÓS francia és spanyol kezdô tanfolyamok
• Fordítások szakképzett fordítók által

• LAST MINUTE TAVASZI ANGOL ÉS NÉMET TANFOLYAMOK
FEBRUÁR 7-TÔL

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok több szinten is  
• ÖSD, EURO, ECL, City &Guilds, TársalKODÓ, GazdálKODÓ,

Zöld út nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is

FEBRUÁR 11., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:05 A
szenvedélyek lángjai  09:55 Kö-
vek és emberek 10:20 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó délben 12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru 13:25 Útrava-
ló 13:45 Európai szemmel  14:15
Grand Hotel  15:05 Zorro 
15:55 Charly, majom a családban
 16:45 Híradó+ 16:55 Lola 
17:40 Híradó 17:50 Ridikül  18:40
Szívek doktora  19:30 Híradó es-
te 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Cédrusliget  21:20
Szabadság tér '89 22:10 Az Este
22:45 Híradó 22:55 Sporthírek
23:05 Summa 23:35 Élet az ami-
sokkal 0:25 Lola  01:10 Család-
barát 02:40 Kövek és emberek 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:20 Barátok közt  04:50 Dr.
Tóth  05:35 Top Shop 06:00 Jó
reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:50 Portré 
13:20 Ízes élet – Mautner Zsófival
 13:40 Reflektor  14:00 Fókusz
 14:30 Éjjel-nappal Budapest 
15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:40 Barátok közt  21:20
Szulejmán  22:30 RTL Klub Hír-
adó 23:05 Házon kívül  23:35 Ma-
gyarul Baló Györggyel 00:05 Ref-
lektor  00:25 Maradj!  02:15 Te-
resa  03:10 Teresa 

05:05 Csapdába csalva  05:25
Családi Titkok  06:20 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 06:25
Tények Reggel 06:50 Mokka 
09:30 Stahl konyhája  09:35 Ba-
bapercek  09:40 TeleShop 10:45
Astro-Világ 11:55 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:50 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
16:00 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jó-
ban – rosszban 20:15 Hal a tortán
– Meglepetés  21:30 Életfogytig
 23:40 Lángoló Chicago  00:40
Tények Este 01:25 Aktív  01:45
Sportos 01:55 EzoTV.hu 02:55 Tör-
vényszéki héják 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Akadály-
talanul 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Magyar elsők 09:25 Elcserélt
lányok  10:10 Don Matteo  11:10
Rex felügyelő  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:40 Éretlenek  15:10 Álomköve-
tők 15:55 Vidékességek 16:30 Tér-
kép 17:10 Elcserélt lányok  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05
Párizsi helyszínelők  20:00 Don
Matteo  21:00 Hírek 21:05 Du-
nasport 21:15 Fapad  21:45 Zöld
kártya  23:35 Kultikon  23:50 Ai
Weiwei: Never Sorry  01:25 Vers 

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

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:05 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Kövek és
emberek 10:15 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki 13:00 Alpok-
Duna-Adria 13:30 Virágzó Magyaror-
szág 14:00 Cédrusliget  14:50 Zor-
ro  15:40 Charly, majom a család-
ban  16:30 Híradó+ 16:45 Lola 
17:25 Szerencse Híradó  17:40 Hír-
adó 17:50 Ridikül  18:40 Szívek
doktora  19:30 Híradó este 20:10
Sporthírek 20:20 Időjárás-jelentés
20:30 Harry és Sally  22:10 Az Este
22:45 Híradó 22:55 Sporthírek
23:05 A rejtélyes XX. század  23:35
Történetek a nagyvilágból  00:05
Lola  00:50 Család-barát  02:25 Kö-
vek és emberek 02:50

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub 08:08 Minden reggel
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:50 Trendmá-
nia  13:20 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival  13:40 Reflektor  14:00 Fó-
kusz  14:30 Éjjel-nappal Budapest
v15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:20 CSI: Mi-
ami helyszínelők  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 CSI: A helyszínelők 
23:50 Magyarul Baló Györggyel
00:20 Odaát  01:20 Reflektor 
01:35 Titkok otthona  02:15 a'la
CAR  02:45 Teresa  03:25 Gálvöl-
gyi-show 

04:45 Aktív  05:05 Csapdába
csalva  05:30 Családi Titkok 
06:20 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 06:25 Tények Reggel
06:50 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 11:55
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 12:00 Tények Délben 12:25 Ak-
tív  12:50 Családi titkok  13:50
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  16:00 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 NCIS
 22:30 Hawaii Five-0  23:30 Az in-
díték  00:30 Tények Este 01:15 Ak-
tív  01:35 Sportos 01:45 EzoTV.hu
02:45 Kasszafúrók 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Csodabogár
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:20 Elcserélt lányok
 10:10 Don Matteo  11:10 Párizsi
helyszínelők  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:25 Kívánságkosár 14:35 Éretle-
nek  15:05 Meghívottak 16:30 Tér-
kép 17:10 Elcserélt lányok  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05
Rózsák harca  20:00 Don Matteo 
21:05 Hírek 21:10 Dunasport 21:20
Szerelem második vérig  22:50 Kul-
tikon 23:05 MüpArt classic – Pende-
recki 80 00:30 Vers 00:35 Himnusz
00:40 Hírek  00:45 Hazajáró 

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

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 13., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:05 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Kö-
vek és emberek  10:15 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó délben 12:30 P'amende 13:00
Esély  13:35 Két duci hölgy 14:05
Az ember bolygója  15:00 Zorro
 15:50 Charly, majom a család-
ban  16:40 Híradó+ 16:55 Lola 
17:40 Híradó 17:50 Ridikül  18:40
Szívek doktora  19:30 Híradó es-
te 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Öltések közt az idő
 22:05 Az Este 22:40 Híradó
22:50 Sporthírek 23:00 Hamlet 
01:15 Lola  02:00 Család-barát
03:35 Kövek és emberek 03:55 Mű-
sorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:20 Barátok közt
 04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 Minden reg-
gel  09:10 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival 09:40 Reflektor  10:05 Top
Shop 11:45 Asztro Show 12:50 Ka-
landor 13:20 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival  13:40 Reflektor  14:00 Fó-
kusz 14:30 Éjjel-nappal Budapest
 15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:20 Showti-
me – Végtelen és képtelen  23:05
RTL Klub Híradó 23:35 Magyarul Ba-
ló Györggyel 00:10 Kemény motoro-
sok  01:30 Reflektor  01:45 Hava-
zin  02:20 Kalandor 02:40 4ütem 
03:05 Teresa 

04:15 Sue Thomas – FBI  05:05
Csapdába csalva  05:30 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK
– made in Hungary 06:25 Tények
Reggel 06:50 Mokka  09:30 Stahl
konyhája  09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Családi Titkok
 13:50 Magánnyomozók  14:55
Valentina titka  16:00 Emlékezz, Re-
ina  16:55 A Macska  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:15
Hal a tortán – Meglepetés  21:30
King Kong  01:05 Tények Este
01:50 Sportos 02:00 EzoTV.hu
03:00 Aktív  03:20 Combat Hospi-
tal – A Frontkórház 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Pannon
expressz 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:15 Elcserélt lányok  10:00 Don
Matteo  11:05 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:15 Időjárás-jelentés 12:25 Kíván-
ságkosár  14:25 Éretlenek  15:00 A
házasság szentsége 15:30 A tenger
kincsei és legendái  16:30 Térkép
17:10 Elcserélt lányok  18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Roc-
ca parancsnok  20:05 Don Matteo
 21:00 Hírek 21:05 Dunasport
21:15 Columbo: Az ínyenc gyilkos 
22:30 Kultikon  Kulturális magazin
22:50 Kopaszkutya  00:25 Vers 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai (ism.)
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Civil kurázsi
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Civil kurá-
zsi (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Civil kurá-
zsi (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Civil kurá-
zsi (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

GYŐR+ TV
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HIRDETÉS IPARJOG

Várjuk kedves olvasóink témához kapcsolódó kérdéseit a jogtanacs@gyorplusz.hu e-mail címre!

Minden, amit az iparjogvédelemrôl tudni érdemes 

Fortélyvédelem:
hogyan válasszuk
meg vállalkozásunk
nevét?
szerző: dr. szalai péter, ügyvéd
fotó: marcali gábor

A vállalkozás elindítása komoly körültekintést igé-
nyel. Nemcsak a cégalapítás során felmerülő kér-
désekre (pl. cégforma, tőkésítés, tisztségviselők és
működési hely megválasztása) kell figyelmet fordí-
tani, hanem már ekkor gondolni kell arra is, hogy
üzleti partnereink és vásárlóink hogyan, milyen név-
vel, milyen arculattal ismerik meg cégünket és ter-
mékeinket. Nem tanácsos tehát olyan nevet válasz-
tani, ami mindennapos használatú (stílus, szuper,
favorit stb.) vagy a keresztnevünkből (Péter Kft.) áll,
vagy pusztán leíró jellegű (Televízió Szerviz Bt.) a vál-
lalkozás tevékenysége kapcsán, mert még ha a
cégbíróság nem is találja összetéveszthetőnek már
korábban létező cég nevével (amire van esély), a kül-
világ számára vállalkozásunk nem lesz könnyen azo-
nosítható, versenytársainktól megkülönböztethető
– miközben a célunk pont ez volna.

Vállalkozásunk nevének megválasztá-
sa során elsősorban vegyünk figye-
lembe három jogi, egyben tech-
nikai szempontot: a név ne
szerepeljen a cégnyilván-
tartásban, ne álljon véd-
jegyoltalom alatt, to-
vábbá legyen szabad
az úgynevezett felső
szintű .hu domain,
azaz nyíljon lehetősé-
günk a cégnév hasz-
nálatára (ékezettel és
anélkül is) az interneten
akként, hogy a név után
már csak a .hu kiterjesztés áll-
jon. Ezen szempontok figyelem-
bevételét bonyolíthatja a külföldi ter-
jeszkedés igénye, ugyanis ha vállalkozásunk
más országban is tevékenykedni kíván, akkor az érin-
tett további országok védjegylajstromát is ellenőrizni
kell, továbbá nemcsak, sőt, elsősorban nem is a .hu

– magyar vonatkozású – domain elérhetőségére lesz
szükségünk, hanem a nemzetközileg legismertebb,
legkeresettebb .com, esetleg .net domain regisztrál-
hatóságára.

További, talán kevésbé egzakt szempontokra is
ügyeljünk, például a név kiválasztása során érde-
mes minél karakteresebb, egyénibb, ugyanakkor rö-
vid, jól megjegyezhető nevet választani. A hosszú,
összetett, esetleg szokatlan írásmóddal írt név elő-
ször talán csak a számlák kiállítása során okoz bosz-
szúságot, de hosszabb távon a fogyasztók és üzleti
partnerek számára sem megkedvelhető. Az elsőre
szellemesnek tűnő név gyorsan elveszíti ezt a jelle-
gét, és nemcsak az merülhet fel ellenérvként, hogy

a tréfát nem mindenki érti,
hanem az is, hogy

v á l l a l k o z á -
sunk ne-

vének
t a -

nácsos inkább komoly-
ságot sugároznia, még ab-
ban az esetben is, ha tevékeny-

ségünk elsősorban történetesen a szórakoztatás.
Ha tevékenységünk külföldre is irányul, ellenőrizzük,
hogy nevünk a célország nyelvén is könnyen kiejt-
hető legyen, sőt, véletlenül se kapcsolódjon hozzá
valamilyen – a magyarban fel sem merülő – negatív
jelentéstartalom. Megoldás lehet, ha eleve angol
nyelvű nevet választunk vagy az angol, mint legel-
terjedtebb üzleti nyelv szabályai szerint könnyen ki-
ejthető fantázianevet – utóbbi egyébként általában
akkor is jó megoldás, ha csak a magyar piacon kí-
vánunk működni. Nem árt, ha nevünk valamilyen
módon utal a vállalkozás tevékenységére, ez főleg
a különböző adatbázisokban való feltüntetés vagy
internetes kereshetőség kapcsán lehet előnyös.

A rövidség mellett szóló érv, hogy a rövid név
grafikus környezetben, logóként is könnyebben
ábrázolható, ami a reklámcélú használat során
előnyös. Olyan nevet válasszunk, ami kezdőbetűje
révén elöl áll az abc-ben: az internetes keresők ko-
rában a weboldalakra mutató linkek is abc-sor-
rendben jelennek meg. Ha több oldalas a lista,
jobb, ha elöl szerepel a nevünk találatként, akár-
csak egy több céget felsoroló cikkben. Teszteljük
a nevet: mondjuk el – persze bizalmasan – család-
tagjainknak, barátainknak, és kérdezzük meg a vé-
leményüket: mennyire jellegzetes, frappáns, meg-
jegyezhető? Keressünk rá névötletünkre a
Google- lal és a Facebookon is, nézzük meg,
használja-e már valaki; ha igen, jobb, ha másikon
kezdjük el törni a fejünket, különösen, ha a koráb-
bi használó hasonló területen tevékenykedik, mint
amin mi is szeretnénk.

Végül javaslom, hogy a vállalkozás kiválasztott ne-
vére szerezzünk védjegyoltalmat, ami jelentős többlet -
előnyt biztosít a cégnév védelméhez képest, a cégnév-
vel használandó domain nevet pedig akár már a cég-
alapítás előtt regisztráltassuk magunknak.
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Győrben az alkalmi lopások
után a gépjárműfeltörések
teszik ki a vagyon elleni
bűncselekmények jelentős
részét. A gépjárművek fel-
törése könnyen, gyorsan ki-
vitelezhető, a siker szinte
garantált.

Módszerét tekintve többfélekép-
pen valósulhat meg, azonban túl-
nyomórészt az ablakbetörés a
leg egyszerűbb megoldás. Az el-
követő a gépkocsiban hagyott ér-

tékekre kíván-
csi, és ha a jár-
mű környeze-
te is kedvező,
az eredmény
szinte garan-
tált. Az elköve-
tők érdeklődésének középpontjá-
ban azok a gépkocsik állnak,
amelyeket őrizetlenül, kevésbé
látható helyen, vagy forgalma-
sabb és menekülésre alkalmas út
mentén parkolnak le tulajdonosa-
ik. Az elkövetést segítő környezet
még nem elég indok a gépjármű-
feltörésre. Cél, az utastérben ha-
gyott értékek megszerzése. Az el-
követő nem válogat, maradékta-
lanul eltulajdonítja, amit lát és

mozdíthat.
Nem lehe-
tünk nyu-
g o d t a k
a k k o r
sem, ha
egy irattar-
tó mappát vagy egy kabátot ha-
gyunk a hátsó vagy az első ülé-
sen – gondolván azt, hogy ér-
téktelen az elkövetőnek, ezért
úgy sem töri fel a gépkocsinkat.
A látható helyen tárolt tárgyak
megszerzéséért elkövetett cse-

lekményből adódó rongálási kár
gyakran magasabb, mint az eltu-
lajdonított tárgy értéke. 

Az elkövető a gépkocsi abla-
kát egy szilárd tárggyal töri be,
vagy gyengíti meg, majd könnye-
dén nyomja be. Nem sok megol-
dás létezik az ablakbetörés kivé-
désére, azonban szinte biztos,
hogy elkerülhető a bűncselek-
mény egy üresen hagyott utastér
esetén. Ha nincs mit eltulajdoní-

tani, az elkövető nem
kockáztat. Célszerű a

gépjárműveket
védő elektroni-

kai eszközökkel (riasztóberende-
zéssel) felszerelni, ami hangos
jelzéssel vagy a gépkocsi lámpá-
inak villogásával felhívja környe-
zete figyelmét az illetéktelen mű-
veletre és a végrehajtójára, így ő
észlelhető és megfigyelhető. Az
sem ritka, hogy a hang megijesz-
ti a gépkocsi feltörőjét, és az eláll
eredeti tervétől. A megelőzés ak-
kor is hatásos, ha a gépjárművel
egy jól látható helyre parkolunk,
ugyanis a láthatóság kockázat az
elkövetőnek.

Ha valaki gépjárműfeltörés ká-
rosultja, azonnal értesítse a rend-
őrséget és ne nyúljon a gépkocsi-
jához, mert az elkövető mindig
hagy nyomot maga után. 

BŰNMEGELŐZÉS HIRDETÉS

A rendôrség szól:
ne hagyjuk értékeinket
az autóban!

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat! 
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. • Ny.: H—P.: 8—12 és 12.20—16.20
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211• E-mail: info@galbusz.hu 

GYÔR, Kazinczy u. 10. Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

MONTENEGRO-DALMÁCIA-ALBÁNIA
05.14-20. 135.000 Ft/fô félpanzióval

BARCELONA — A katalánok fôvárosa
06.01-07. 170.000 Ft/fô félpanzióval

SVÁJC — hegycsúcsok, vízesések 
és egy kis MILÁNÓ
08.14-19. 155.000 Ft/fô félpanzióval

LONDON-PÁRIZS-BRÜSSZEL
07.12-18. 179.000 Ft/fô félpanzióval

SKANDINÁVIA, SZENTPÉTERVÁR —
MOSZKVA,TOSZKÁNA, PÁRIZS, ERDÉLY,

ISZTAMBUL, SZLOVÉNIA, ISZTRIA

TULIPÁNVIRÁGZÁS 
HOLLANDIÁBAN 05.05-10. 
132.000 Ft/fô félpanzióval

Az elkövetô
a gépkocsi ablakát
egy szilárd tárggyal
töri be
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FARSANG JELMEZBÁL

Nemcsak a báli sze-
zon kezdődött el, ha-
nem az óvodákban, isko-
lákban a farsangi mulat-
ságok, bulik ideje is eljött.
Annak jártunk utána, mi-
lyen az idei jelmezdivat.

Jelmezt kölcsönözhetünk, vásá-
rolhatunk vagy éppen ügyes
anyukaként saját kezűleg el is ké-
szíthetünk. Az internetet bön-
gészve, Győrben két jelmezköl-
csönzőt találni, ahol lehet farsan-
gi öltözéket bérelni. A Zichy-pa-
lotában gyermek barokk báli ru-
hák kölcsönzésére van lehető-
ség, a Rita jelmezkölcsönző szé-
lesebb kínálattal várja a gyereke-
ket. A 450 féle professzionális

A Hegylakóval, Avatarral, Marilyn Monroe-
val, Elvisszel vagy éppen Whoopi Goldberg-
gel is szembetalálkozhatunk egy-egy far-
sangi buliban.   

Nemcsak a gyerekek, de az utóbbi években a felnőt-
tek is szívesen vesznek részt februárban egy beöltö-
zős buliban, legyen az házibuli a baráti társasággal,
egy étterem vagy egy közösségi tér farsangi bálja. 

A farsang jó alkalom arra, hogy egy éjszakára ki-
csit azzá váljunk, akik mindig is szerettünk volna len-
ni, vagy még mindig vágyunk rá, hogy azzá váljunk.
Lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk „az igazi
arcunkat” vagy éppen elfedjük azt. 

Az idei divat szerint, ha a párok közösen mennek
a felnőtt buliba, elsősorban kalóznak, arab vagy kí-
nai párnak öltöznek be. Ha négyesben tervezik a
szórakozást és szeretnének kitűnni a töb-
biek közül, akkor a Flintstone család-
dal bizonyára népszerűek lesznek. Ir-
ma, Vilma, Frédi és Béni évek óta top-
listás jelmeznek számítanak.

Divat filmsztárnak öltözni. A Hegylakó-
val, Avatarral, Marilyn Monroe-val, Elvisszel
vagy éppen Whoopi Goldberggel is szembetalál-
kozhatunk a farsangi buliban.   

Van olyan hölgy, aki az igazi nőiességét kívánja
megmutatni azzal, hogy gésának, hastáncosnak, ci-
gánylánynak vagy playboy nyuszinak öltözik. 

Örök divat a bohóc- és matrózjelmez. 
Még mindig menő az 1920-as évek divatja

szerint beöltözni, charleston- vagy gatsby-ruhák-
ba bújni, boákkal, tollakkal, szivarkákkal bolondí-
tani a környezetünket. Érdemes odafigyelni arra,
ha egy híres filmből vagy egy énekesről mintáz-
zuk figuránkat, a ruha kiválasztásával nem ér vé-
get a dolog. Fontos a smink, a haj és a jellegze-
tes mozgás is. Ügyeljünk arra is, hogy olyan jel-
mezt válasszunk, amiben kényelmesen tudunk
táncolni és étkezni is. 

Farsang: minek ölt

Felnôttek:
megmutatjuk
vagy elfedjük
az igazi
arcunkat?

összeállította:
földvári gabriella

jelmez többségét Rita maga ter-
vezte és készítette. Tőle tudtuk
meg, hogy idén a legkisebbek, a
két-három éves fiúk vágya, hogy
Samnek, a tűzoltónak öltözhes-
senek be, de népszerű kívánság

a dinoszaurusz- vagy kalózjel-
mez is. A kicsi lányok unikornis-
nak, cicamicának, Barbi babá-
nak képzelik el magukat a farsan-
gon. A négy-öt éves korosztály
srácai pókemberek, batmanek,

Darth Vader, Frankie Stein, Sam és Bell az idei szt

Fotó: Rita Szalon
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JELMEZBÁL FARSANG

„A világ legízesebb ünnepe. La Festa Più
Golosa Del Mondo" ez az idei velencei kar-
nevál mottója, amely előkarnevállal kezdő-
dött a hétvégén. A fergeteges hangulatot
csak az árnyékolhatja be, hogy a várost is-
mét elöntötte a víz.

A lagúnák városában a híres farsang hivatalosan tíz
napig tart, az utolsó napja húshagyókedden van, az
óriási érdeklődésre tekintettel azonban már elő- és
utókarnevált is tartanak. Az idei báli szezont, a sétát,
a nézelődést, az önfeledt szórakozást nehezítheti,
hogy elöntette a víz a város egy részét. Azt még
nem lehet tudni, hogy a meghirdetett programokat
mennyiben befolyásolja a víz.

Aki ebben az időszakban utazik Velencébe, meg-
tapasztalhatja az életörömöt, mindenütt zene szól, a
csodás jelmezekbe öltözött emberek a történelmi ku-
lisszák közepette fantasztikus bálteremmé változtat-
ják a Szent Márk teret. Érdemes végigsétálni a San
Marco, a Cannaregio és a San Polo városrészeken.
Farsangkor itt szinte mindegyik téren zajlik valami-
lyen szabadtéri ünnepség, amelyre természetesen
mindenki hivatalos. A jelmezes felvonulások gyakran
színpadi előadásokba torkollanak. Éjszakánként pe-
dig minden este tűzijátékban gyönyörködhetnek a
karneválozók a Canale Grande vize felett.

A történelmi városközpontban lévő Campo San
Polo jégpályán 11-től este 7-ig lehet korcsolyázni.
A Szent Márk téri szabadtéri színpadon jelmezver-
senyeket tartanak. 

A karneváli főszezon február 7-én, szombaton
kezdődik. A Szent Márk tér nagyszínpadán, a Gran
Teatrón a legszebb jelmezek versengenek. Az an-
gyalröptére, a karnevál hagyományos nyitányára
február 8-án, vasárnap délben kerül sor, ekkor nyit-
ja meg a „dózse” hivatalosan a karnevált. A Mária-
ünnep is ezen a délutánon lesz, a reneszánsz kosz-
tümökbe öltözött tizenkét szépséges velencei haja-
don vonulásával kezdődik majd.

Február 15-én vasárnap, a karnevál zárónapján,
a Szent Márk téren tartják a legszebb jelmezek ver-
senyének döntőjét.

Zárásként a nagy éjszakai regattát rendezik meg,
gondolák és evezős csónakok siklanak a Rialto-híd-
tól a San Marco negyedig, a partot fáklyákkal vilá-
gítják meg, a megérkezéskor papírgömbök ezreit
engedik a magasba – így búcsúzva az idei velencei
karneváltól.

tözzön a gyerek? 

Vízben áll
a velencei karnevál

supermanek szeretnének lenni.
A lánykák a hercegnők, Bell, Ari-
el, Hófehérke bőrébe bújnának
szívesen. Az idősebb korosztály-
nál a fiúk harcosok vagy a Csilla-
gok háborúja film szereplői,

Darth Vader-, Joda-,
Boba Fett-, Luke

Skywalker-jelmezeket
bérelnek. A nagyobb lá-

nyok spanyol táncosnők,
pom-pom lányok, boszorká-

nyok, a Monster High szerep-
lői, Frankenstein-, Drakula-

vagy Vérfarkas lányai szeretné-
nek lenni egy buli erejéig. A gye-
rekek előszeretettel választanak
állatos jelmezeket is, kutyust,
oroszlánt, nyuszit, vagy a Mada-
gaszkár pingvinjeit, Garfilde-ot
vagy éppen Kungfupandát.

A kölcsönzőben nagy roham-
ra február első és második heté-
ben számítanak, ahol 4-5 ezer fo-
rintért lehet bérelni jelmezt a kü-
lönféle kiegészítőkkel, kellékek-
kel együtt. Az üzletben megpró-
bálják minden gyermek álmát va-

lóra váltani. Ha nem bérelni, ha-
nem vásárolni szeretnénk a jel-
mezt, érdemes először a turká-
lókban körülnézni. Jó minőségű
állatos, királykisasszonyos, lova-
gos, balerinás, bohócos maska-
rákat kapni, de űrhajós és ször-
nyellás öltözék is kifogható. A
használt jelmezek ára ezerötszáz
forinttól kezdődik. A bevásárló-
központokban, játékboltokban is
kapható jelmez, többek között
pillangó, méhecske, orvos, virág,
csontváz, indián, cowboy. Az
árak kétezer forinttól indulnak.
Az ügyes, ráérő anyukák, nagy-
mamák maguk készítik a cseme-
ték jelmezét, legyen az dobókoc-
ka, túrórudi, kukta, denevér,
rocksztár, Piroska vagy múmia.
Határt csak a képzelet és a kéz-
ügyesség szab.

tárok

A kölcsönzôben
nagy rohamra február
elsô és második
hetében számítanak
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GASZTRO RECEPT

A minôségi díjas étterem ételajánlata
szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A közelmúltban Magyar Turizmus
Minőségi Díjat nyert a győri La Ma-
réda étterem. A díj odaítélésének ér-
dekessége, hogy a Q-logóért folya-
modó vendéglátóhelyeket inkognitó-
ban ellenőrzik a minősítésért felelős
szakértők. „A Magyar Turizmus Zrt.
tíz évvel ezelőtt hívta életre a minősí-
tést, amelyen már az első alkalom-
mal is elnyertük a díjat, és most már
harmadszor lehetünk birtokosai az
elismerésnek, amelyet háromévente kell megújítani” – fogalmaz
Szabó László, a La Maréda étterem tulajdonosa. Mint mondja, a mi-
nősítést egy rendkívül szigorú és mindenre kiterjedő vizsgálat előzi
meg, amelynek során a szakemberek a háttérmunkát, a konyhát, a
tárolást, a nyersanyagokat, de még az adminisztrációt is ellenőrzik.
„A mintegy harmincoldalas kérdéssor megválaszolása mellett több-
ször is vendégünkként fogadtuk a bírálókat, akik persze inkognitó-
ban maradnak, így ellenőrzik a kiszolgálást, a tisztaságot, az étele-
ket és minden olyan tényezőt, amely egy étterem minőségét jellem-
zi. Az utolsó ellenőrzés esetén felfedték magukat, majd a háttérhe-
lyiségeket is ellenőrizték. A minősítés végén a hiányosságokra is
felhívták a figyelmünket, ami egy jó visszajelzés, hogy mely terüle-
teket kell még javítanunk.” Szabó László azt is elmondta, azért vesz-

nek rendszeresen részt a minősí-
tésen, mert a díj a vendégek

számára is látható garanci-
át ad arra, hogy náluk
nem csak finomakat
ehetnek, de éttermük
mindenben megfelel
egy európai szin-
tű minősítési
eljárás követel-

ményeinek.

Hozzávalók: 2 db mangalica szűzpe-
csenye (kb. 60 dkg), vörös káposzta (80
dkg), vöröshagyma (10 dkg) 4-5 db szeg-
fűszeg, 2 db babérlevél, 3-4 evőkanálnyi
étolaj, 5-6 evőkanálnyi világos balzsam -
ecet, 1 evőkanálnyi reszelt gyömbér, só,
cukor, a szűzpecsenye fűszerezéséhez:
zsálya, kakukkfű, rozmaring, a hurka-rizot-
tó ropogóshoz: kész rizottórizs (40 dkg),
sült vér (20 dkg) – hagymás zsíron hőke-
zelt sertés- vagy kacsavér, majoránna, fris-
sen őrölt bors, só. A golyók panírozásá-
hoz: liszt, tojás, házi morzsa. Fél liter olaj
a golyók sütéséhez.

Elkészítés: A szűzpecsenyéket a hártyá-
tól megtisztítjuk, fejet, farkat eltávolítjuk. A
szűzpecsenyét sózzuk, borsozzuk, a frissen
vágott zöldfűszerekkel alaposan bedörzsöl-
jük, majd olajon körbekérgezzük. 6 percre
170 fokos sütőbe tesszük, majd még 6 per-
cig langyos helyen pihentetjük (hogy a fel-
vágás során megtartsa a szaftját). 

Ezen a héten a minőségi díjjal elismert La Maréda étterem séfjét, Horváth Szilvesztert
kértük fel, hogy otthon is elkészíthető, mégis különleges ételt ajánljon olvasóinknak.
Íme az ajánlat:

A vöröskáposzta-krém készítése: Ha-
gyományos párolt káposztát készítünk,
majd hozzáadjuk az előtte külön kifőzött
szegfűszeget és babérlevelet. Hagymás ala-
pon puhára pároljuk, sóval, cukorral, balzsam -
ecettel ízesítjük. Az egészet egy mixer segít-
ségével krémesre mixeljük, majd hozzáke-

verjük a reszelt gyömbér levét.
A hurka-rizottó ropogós készítése:

A lesütött vért mixerrel krémesít-
jük, majd a rizottórizshez kever-

jük, majoránnával, frissen őrölt
borssal, sóval ízesítjük. A

masszából golyókat for-
málunk, majd bepaní-

rozzuk, és olajban ki-
sütjük. Az elké-

szült ételt a ké-
pen látható mó-

don tálaljuk.

Mangalica szûz
gyömbéres vöröskáposzta-krémmel, 
hurka-rizottó ropogóssal
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezen kívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Farkas László.
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Négy

hatóanyag

egy

tablettában!

Orvosesztétikai arckezelés és ránctalanítás
Egyedi, világszabadalommal védett technoló-
gián alapuló orvosesztétikai arckezelésünk 5
különbözô eljárást ötvöz: az infravörös lézer-,
a magas frekvenciás fókuszát ultrahang-, a
korondumkristályos mikrodermabrázió-, a váku-
umkezelés- és a mélymasszázs-technológiákat.

Seprûvéna, rosacea, értágulat, 
hajszálérproblémák? 
Az Intense Pulsed Light technológia hatékony
segítség a különbözô hajszálér-elváltozások ke-
zelésére. 

Arc és dekoltázsmasszázs
Az arc és dekoltázsmasszázs serkenti a vérke-
ringést, javítja a nyirokkeringést, gyorsítja a sa-
lakanyagok eltávozását, frissíti az arcbôrt.

A TÖKÉLETES ÉS FRISS ARCBÔR NEM ÁLOM! 
Próbálja ki forradalmian új arckezeléseinket, 
ránctalanító és frissítô kezeléseinket!

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

www.zsireltavolitasgyor.hu

Valentin-na
pi 

bérletakci
ó!

Vásárolj nálunk 2 bérletet 

a professzio
nális ke

zelései
nk egyikére 

és a m
ásodik bérlet á

rából 

–40%-ot 

elengedünk! 

(Valentin-napi akciónk február 21-ig érvényes) 
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

szerző: nagy csaba

A köztisztaság fenntartásáért Győr
önkormányzata, a Győr-Szol Zrt. és a
Győri Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. is sokat tesz. A napokban a köz-
szolgáltató közel negyven szelektív
hulladékgyűjtő szigeten helyez el új,
korszerűbb üveggyűjtő edényeket.

Két évvel ezelőtt a Győr-Szol Zrt. kí-
sérleti jelleggel Szigetben, Újváros-
ban és Győrszentivánon kicserélte az
üveggyűjtőket a szelektív szigeteken.
A szakemberek akkor azt remélték,
hogy az új, nagyobb, harang alakú tá-
rolók palacknagyságú bedobó nyílá-
sán az emberek nem tömik tele a gyűj-
tőt más hulladékkal. A feltevések be-
igazolódtak, az új típusú gyűjtőkből
sokkal tisztább üveget szállít el a
GYHG Nonprofit Kft. 

A kísérlet tehát sikerrel zárult, ezért
a napokban a GYHG Nonprofit Kft. to-
vábbi városrészekben is bevezeti az
újítást. Február elejétől Győrszentivá-
non, Likócson, Szigetben, Újváros-
ban, Maralváros II-n, Szabadhegyen,
Kismegyeren és Ménfőcsanakon ta-
lálkozhatunk a harang alakú üveggyűj-
tőkkel a szelektív szigeteken. 

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

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

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

Jelentkezési határidő: 2015. február 16.

kép és szöveg: tóth lászló

Fekete Ákossal, a Pannon-Víz
Zrt. vízmintavevő szakemberé-
vel megmértük, hogy hol milyen
hideg a győri csapvíz. 

A Szigetköz kavicsos talajába fúrt par-
ti szűrésű kutakban 12,5 0C hőmér-
sékletű a víz. Huszonöt-harminc mé-
teres mélységben nem szokott na-
gyon ingadozni a hőmérséklet. Nyá-
ron is csak legfeljebb két-három fok-
kal melegebb. 

A felszínre kerülve, fokozatosan
csökken a víz hőmérséklete. Szőgyén
a rendszer nyitott, itt a szétporlasztott
víz jobban le tud hűlni, mint Révfalu
Vízmű zárt szűrőrendszerében. Sző-
gyén 11,3 0C hőmérsékletű ivóvíz
hagyja el a vízműtelepet. 

Győrbe hatalmas föld alatti főnyo-
mócsöveken érkezik az ivóvíz. Ilyen nagy
átmérőjű csövekben legfeljebb egy-két
fokot csökken a víz hőmérséklete. Az
úgynevezett „Keleti Főnyomócsőből” Li-
kócson vettünk vízmintát, a Pesti úton
10,2 0C-os hőmérsékletet mértünk. 

A lényeges változás a kisebb átmé-
rőjű utcai elosztóvezetékben és a víz-
bekötésekben zajlik. Révfaluban, a Zó-
lyom utca végén lévő közkútnál 6,4
0C-ot mutatott a műszer. Hosszú hi-
deg időszak után a közkutak vize akár
4 0C-ra is lehűlhet. Tavaly ilyenkor a ta-
laj felső 30-40 cm-es rétege át volt
fagyva, most szó sincs erről. 

A lehűlést egyébként a külső hő-
mérséklet mellett befolyásolja a víz-
cső feletti föld- vagy hóréteg, a talaj
tömörsége, az útburkolat, a növény-
zet, a beépítettség és természetesen
a szigetelések – magyarázza a szak-
ember. Ilyenkor jobban járnak azok a
vízfogyasztók, akik közvetlenül na-
gyobb átmérőjű vezetékről kapják a vi-
zet, nekik akár 8-9 0C hőmérsékletű is
lehet a csapvizük.

Önnél mennyire hideg a víz?
Ha az Ön környezetében ennél lé-

nyegesen alacsonyabb a hálózati víz
hőmérséklete, akkor érdemes a víz-
mérő aknában és az épület falában
húzódó csővezetékeken újból ellen-
őrizni a szigeteléseket. Néhány száz
forintos hőszigetelés nemcsak a fagy-
tól véd, hanem a lehűlést is csökkenti,
hamar behozza az árát. 

A melegvíz-készítéshez felhasz-
nált energia a téli időszakban a meg-
szokottnak akár másfélszerese is le-
het, hiszen majd tíz fokkal hidegebb
vizet kell felmelegítenünk. 

Mérési eredményeinket kissé ár-
nyalhatja, hogy a tapasztalatok szerint
télen hosszabb ideig szeretünk me-
leg(ebb) vízben fürdeni, zuhanyozni,
mint nyáron. 

Üveggyûjtôk cseréje
Legyen tisztább a hulladék!

A hulladékok közül az üveg a leg -
egyszerűbben és legkönnyebben újra-
hasznosítható anyag. Mindez akkor
igaz, ha az üveghulladékot begyűjtő
közszolgáltató a tiszta állapotában
tudja átadni a feldolgozóknak. Ameny-
nyiben a szelektív szigeten az üveg-
gyűjtőbe más hulladék keveredik, ak-
kor az üveg – kézzel nem válogatható
– nehezen kezelhetővé válik. 

A tapasztalatok szerint az új edé-
nyek előnye, hogy a kivitelből adódó-
an kiszedni is nehezebb belőlük a hul-
ladékot, így a guberálás lehetőségei is
beszűkülnek. Mindezekkel együtt az
új edények nagyobbak, az űrtartalom
1100 literről 1500-ra növekszik, en-
nek köszönhetően a logisztikai költsé-
gek is optimalizálhatóak.

A GYHG Nonprofit Kft. elsők között
ott cseréli ki az üveggyűjtőket, ahol a
szelektív szigetek közvetlen közelében
vagy légterében nincsen faág vagy
légvezeték. Ennek oka, hogy az edény
ürítésekor a gyűjtőt darus szerkezettel
fel kell emelni, ehhez pedig hely kell.

A város és a közszolgáltató tehát
folyamatosan törekszik a közterületen
zajló szelektív hulladékgyűjtés rendel-
tetésszerű működtetésére.

Kinyitott az új piac
Szerdán elkezdődött a kereskedés a
Tarcsay úti piacon. Az első piacnapon
szinte az összes, a Városréten koráb-
ban árusító őstermelő kínálta portéká-
ját. Jó felhozatal volt savanyúságból, ve-
hettünk mézet, tojást, ugyanakkor gyü-
mölcsökből és zöldségekből is jelentős
volt a választék. Akik megszomjaztak,
megéheztek, a büfésoron olthatták
szomjukat, éhségüket. A piac továbbra
is szerdán és szombaton 6 és 14 óra kö-
zött, de már a Tarcsay Vilmos úton mű-
ködik. Az őstermelők és a kereskedők
egyaránt várják a vásárlókat. 



HIRDETÉS EYOF

Hasznos tapasztalatok
a (túl) havas EYOF-ról
szerző: papp zsolt
fotó: eyof

A 2017-es győri ifjúsági olimpia
szervezői megfigyelőként vettek
részt a múlt héten rendezett oszt-
rák–liechtensteini téli EYOF-ren-
dezvényen.

A téli Európai ifjúsági olimpiák 1993
óta tartó történetében először rendez-
te két ország közösen a rangos sport-
eseményt. A 12. téli fesztivál-
nak az ausztriai Vorarlberg és
Liechtenstein adott otthont,
ahol összesen 45 ország közel
ezer 15 és 18 éves kor közötti fiatal-
ja mérte össze tudását nyolc sport-
ág 28 versenyszámában.

A magyar delegációt Borkai Zsolt,
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
vezette, aki – téli sportágakról lévén
szó – elsősorban nem a kiemelkedő
eredményeket várta a 13 magyar ver-
senyzőtől, hanem azt, hogy a fair play
szellemében küzdjenek, adják tudá -
suk legjavát és álljanak helyt a nem-
zetközi mezőnyben. Az elvárásnak
meg is feleltek fiataljaink, mindenki ki-
hozta magából a maximumot, és igazi
sportemberekként csinálták végig ezt
a rangos eseményt.

Borkai Zsolt azt is elmondta, a de-
legáció részvételének sportdiplomá-
ciai jelentősége is volt, hiszen 2017-
ben Győr ad otthont az EYOF nyári já-
tékainak. Éppen ezért a Magyar Olim-
piai Bizottság képviselői mellett a kül-
döttségben szerepeltek a győri szer-
vezőbizottság tagjai is, akik elsősor-
ban a rendezés szakmai elemeit
követték figyelemmel. „Az uta-
zás sportszakmai szempont-
ból nagyon hasz-
nos volt, az
egyes te-
rüle-

tek vezetői mellett Patrick Hickey-vel,
az Európai Olimpiai Bizottság elnöké-
vel is személyesen tudtunk egyeztetni
a szervezési kérdésekről.”

A győriek a megfigyelő program-
ban vettek részt, így minden részterü-
letre, köztük a sport, közlekedés, biz-
tonság, marketing, sugárzás kérdése-
ibe is betekintést nyerhettek, megte-

kinthették a különböző
háttérirodák, sőt az infor-

matikai rendszer működé-
sét is. Megfigyelőként a
2015-ös nyári játékok házi -

gazdája, Tbiliszi, és a 2017-
es téli EYOF rendezője, Sza-

rajevó képviselői is jelen voltak,
így velük a szervezési és előké-

szítési kérdésekről folyt az egyez-
tetés. A küldöttség magyar önkén-

tesekkel is találkozott, akiktől szintén
számos hasznos háttér-információt
tudtak meg. „Az összegyűjtött ta-
pasztalatokat természetesen
beépítjük felkészülésünk-

be, felhasználjuk a szervezés során” –
fűzte hozzá Bolla Péter, az EYOF elő-
készítéséért felelős polgármesteri biz-
tos.

Az osztrák–lichtensteini közös ren-
dezésű versenyt még izgalmasabbá
tette a rendkívüli havazás, ami a prog-
rammenetbe is beleszólt. Az időjárás
miatt több verseny helyszínét is meg

kellett változtatni. A győriek számára
ez is fontos tapasztalatot jelentett, ne-
vezetesen, hogy a szervezés során
minden lehetséges eshetőségre fel
kell készülni.

A téli EYOF magyar résztvevői
egyébként összességében pozitív
mérleggel zárták a multi-sportese-
ményt, különösen Medgyesi Fruzsi-
na műkorcsolyázó, aki a rövid prog-
ramban tizedik, a szabad program-

ban pedig kilence-
dik lett, míg Szől-

lős Barnabás alpe-
si síző 28.-ként vég-

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

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

02.06.—02.13.
DELIKÁT

969,- kg

Sertéslapocka
1 kg

Libacomb,
fagyasztott 

1 kg

1699,- kg

185,- db

1189,- kg

999,- kg

Sertéscomb
1 kg

Sertés hosszúkaraj 
1 kg

Zsemle

Farmer tejföl 20%
330 g 560,61 Ft/kg 

15,- db



Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Napi menü
az Amstel Hattyú Fogadóban!
Bôséges választék, remek ízek.
Napi menüajánlatainkat
keresse a Facebook-on
vagy honlapunkon.
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H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

Belvárosi 1 szobás, 29 nm-es, gázfű-
téses, határozott bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne 1+fél – 2 szobás gázfű-
téses győri bérleményre. Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 304.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

József Attila-lakótelepi, 2
szobás, 49 nm-es, távfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses, felújított lakást
cserélne 1–1+fél szobás, 36–43 nm-es,
határozatlan bérleti szerződéses, nádor-
városi, adyvárosi vagy marcalvárosi bér-
leményre – értékkülönbözettel. (Hirde-
tésszám: 305.). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 50 nm-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses,
csendes helyen lévő lakást cserélne 1+2
fél – 2 és fél vagy 3 szobás, erkélyes, ha-
tározatlan- határozott bérleti szerződé-
ses bérleményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 307.). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

József Attila-lakótelepi, 2
szobás, 49 nm-es, távfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélne
hasonló vagy picivel kisebb, határozatlan
bérleti szerződéses bérleményre, belvá-
ros, nádorváros, esetleg gyárváros terü-
letére. (Hirdetésszám: 308.). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

INGATLAN

Budapest II., új építésű 161 nm-es
lakás beruházótól eladó. Info: www.rozsa-
dombvillapark.hu. Ár: 127.19 millió Ft.
Érd.: +36-30/222-7109 www.ingatlan.
com/21157277

Budapest II., 71 nm-es,új építésű la-
kás beruházótól eladó.Info:www.rozsa-
dombvillapark.hu. Ár: 56.8 millió Ft. Érd.:
+36-30/222-7109. www.ingatlan.com
/20230587

Győr-Belvárosban 87 nm, I. eme-
leti, 2,5 szobás, erkélyes lakás tulajdonos-
tól eladó. 22.900.000 Ft. Érd.: 06-
20/943-7202.

Nádorvárosban bútorozott,
felszerelt, gázfűtéses téglalakás, iroda, üzlet
kiadó. Tel.: 06-70/564-2280.

Győr-gyárvárosi, 3 lakásos társas-
házi, 56 nm-es lakás eladó vagy panelra
cserélnénk. Két különálló szoba, terasz, sa-
ját garázs és tároló az udvaron. Tel.: 06-
20/359-78 91.

LAKÁSCSERE
Gyárvárosi 3 szobás, 52 nm-es, kom-
fortos, egyedi gázfűtéses, részben felújított,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 30-70 nm-es, 1-2 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre. Bán Aladár
u. kizárva. Két kisebb lakásért adna nagyob-
bat.   (Hirdetésszám: 440.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti 3 szobás, 71 nm-es, összkom-
fortos, távfűtéses, parkettás, járólapos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne, 40-
50 nm-es, 1–1+fél szobás, határozott-határo-
zatlan idejű bérleti szerződés szigeti, újvárosi,
elsősorban udvari lakásra. (Hirdetésszám:
441.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti2 szobás, 46 nm-es, határozott bér-
leti szerződéses, téglaépületben lévő, központi
fűtéses lakást cserélne, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár,
Erfurti és Stadion utca kizárva. (Hirdetésszám:
303.). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

OKTATÁS
Pályázatíró (60órás) 
képzés indul
február 14-én (szombat)
a TIT Székházban
Győr Szent István u. 5.
Jelentkezés: 2015. február 9.
(Jó kereseti esély!)
06-70/321-3763
gyor@titpannon.t-online.hu
www.titpannon.hu

Matematika, fizika, kémia
korrepetálás általános és középiskolások-
nak! Nagy tapasztalattal, jó eredményekkel.
Házhoz megyek. 06-30/897-0405

Pszichodráma csoport indul
februárban felnőttek részére. Érdeklőd-
ni: onismeretgyor@gmail.com , www.
onismeretgyor. hu. Tel.: +36-20/364-
8501.

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

EGYÉB
MELLÉKKERESET! Vérplazma -
adáshoz szervezünk útitársakat Győrből. Né-
hány órás elfoglaltsággal, havi 40-50 ezer forint
mellékkereseti lehetőség. 06-70/626-3355

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

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

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

ÁLLÁS
Német nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu

Mindenféle házimunkát, idős-
gondozást vállalok ott lakással. Tel.: 06-
70/516-0079.

TÁRSKERESÉS
Új évben is nálam találja meg társát!
Hívja az igényes társkeresőt. Tel.: 06-
30/369-7305.

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

SZOLGÁLTATÁS
MOZGÁSGYÓGYÁSZAT! Izom-
sorvadás, bénulás, merev nyak, izomfájdal-
mak gyógykezelése. Samodai: +36-30/
7543-112. www.egeszseg-ovo.hu

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351.
www.ironart.hu  e-mail: ironart@ironart.hu

Győrben élő idősek otthoni ápo-
lását, gondozását vállalja nagy gyakorlattal
rendelkező, középkorú nő. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. 06-20/944-6667

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kita-
karítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen el-
szállítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

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

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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szerző: csizmadia dóra
fotó: gy. p.

Ha azt kérdezzük egy kisfiútól:
mi leszel, ha nagy leszel? Jó
eséllyel azt válaszolja rá: autó-
versenyző. Sokaknál azonban
megvalósítás nélkül marad ez a
kedves gyerekkori álom. Nem
úgy Schebek Istvánnál, aki ma
hazánk egyik legeredménye-
sebb versenyzője. 

Huszonegy évesen kezdett versenyez-
ni Schebek István, mára pedig már
hétszeres magyar bajnoknak vallhatja
magát rally sprintben. Emellett két-
szer abszolút bajnok is lett. 

„Négy éve váltottunk sportágat,
mert nagyon rossz irányba kezdett el-
mozdulni a rally sprint. A szövetségi
széthúzásokat nagyon megsínylették
a szakágak, így a miénk is. Ekkor ta-
láltuk meg a szlalom Európa-bajnok-
ságot, amit nem a magyar klasszikus
szlalomként kell elképzelni, hanem in-
kább pályaversenyként. Európát fel-
osztották zónákra, mi az úgynevezett
central-european zone, azaz a közép-
európai zónában versenyzünk. Ezek
nagyon rövid távú versenyek, mind-
össze néhány kilométeres futamok,
amelyeket többször kell megtenni
egy-egy verseny alatt, és ezeknek az
időeredményei adódnak össze. Ám
itt egy apró hiba helyezésekbe kerül-
het. Nagyon-nagyon precíznek kell
lenni és összpontosítani az összetett
versenyre. Ebben a sorozatban vé-
gigjártam a szamárlétrát. Egy ide al-
kalmas Swift Sporttal kezdtem,
ezzel az autóval a debütálás
évében rögtön negyedik
lettem, a második év-
ben második.
A harmadik
évben au-
tót váltot-

Egy férfi, akinek vér helyett benzingôz van az ereiben

Az abroncsok, gumik és féknyomok útján Jean Todtig
tunk, egy VW Polóval mentünk, ami
jobb autó volt akkor, ám közben a
mezőny is úgy megerősödött, hogy
ez csak a harmadik helyhez volt elég.
Aztán elkezdtük agitálni a szponzoro-
kat, hogy van fantázia ebben a sport-
ágban, és szerencsére nyitott fülekre
találtunk, egy újabb autócsere követ-
kezett: a Lotus Elise. Ennek nagy ve-
télytársai a Subaru Imprezák és a
Mitsubishi EVO-k. Ezekkel verseny-
zek egy kategóriában, őket kellett le-
győznöm Európa-szerte ahhoz, hogy
én legyek a bajnok. Sikerült.”

Minden évben más ország rendezi
meg a díjkiosztót. Tavaly Csehország-
ban, Prágában volt, decemberben.

„Erre eljött Jean Todt úr is, a Nem-
zetközi Autósport Szövetség elnöke. Ő
minden nemzetközi díjkiosztóra elmegy,

ilyenkor személyesen köszönti és gra-
tulál a bajnokoknak. Most nekem is.”

Az autóversenyzők élete azonban
nemcsak abból áll, hogy tövig nyom-
ják a gázt. Kemény munka megtalálni
a megfelelő technikát, megtalálni az
ehhez kellően nyitott szponzorokat. 

„Nekünk van egy régi baráti társa-
ság által alapított egyesületünk, egy
önfenntartó egyesület, az SVM Rally
Team. Ez azt jelenti, hogy szolgálta-
tunk is, például bérbe is adunk autó-
kat, gépeket, illetve támogatói szerző-
déseket is kötünk. A szponzorok nevei
szerepelnek az autóinkon. Csak az ő
közreműködésükkel, illetve a saját
munkánkkal tudjuk finanszírozni a
költségeinket. Magánemberként ezt
nagyon kevesen tudnák megfizetni.”

Az edzések és gyakorlások ugyan-

olyan részei a mindennapjaiknak,
mint más sportolóknál, csak kicsit
máshogy kell elképzelni.

„Most tél van, nálunk a versenysze-
zon csak márciusban, a hó elolvadása
után kezdődik. Viszont ilyenkor is kell
készülni. Én például ugyanúgy hasz-
nálom a szimulátorokat, mint bárki
más. Még ha nem is teljesen olyan,
mint a valóságban, ám az embernek a
reflexeit karbantartja. Sőt inkább azt
mondanám, ha ezt az ember elhanya-
golná, akkor a versenyszezon kezde-
tén hátrányban indulna. Emellett mi is
megyünk gyakorolni, tesztelni. Van
egy-két kedvenc helyszínünk. A ma-
gyarországi pályák közül például itt
van Visonta, ami egy nagyon jó pálya.
A Rábaringnek a napi bérlése olyan
százezer forintos tétel, de lehet, hogy
alá is becsültem, ezzel szemben, ha el-
megyünk Visontára, vagy Kecskemét
is ilyen, akkor ott 6000–9000 forint
óránként a pálya. Igaz nem kizárólago-
san a miénk, ám például délelőtt rit-
kán van más is, és arra sem volt még
példa, hogy egymást bármiben zavar-
tuk volna. Ezért alakult ki az a furcsa
helyzet, hogy inkább elutazunk oda
gyakorolni, mint ide a szomszédba.” 

Korábbi autójával, egy majdnem
300 lóerős Volkswagen Polóval, ma is
szokott előfutni a rally sprint futamo-
kon, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból.

„Ezt a dolgot általában tapasztalt
pilótára szokták bízni. Addig senki
nem rajtol el, amíg én le nem érek a
pályán, ha ez megtörtént, és azt mon-
dom, hogy minden rendben, akkor in-
dítják az éles versenyt. Mi is tempó-
ban megyünk végig a pályán, csak
ilyenkor a biztonságtechnikára kell
odafigyelni, hogy nincs-e rendbontás
például a nézők részéről.”

Jövőre szeretné megismételni az
idei sikereket. Ám egyelőre még a
szabálykönyvet várják, hogy kiderül-
jön, mire készüljenek a következő
szezonban. 

Az autó-
versenyzôk élete
nemcsak abból
áll, hogy tövig
nyomják a gázt



Fontos rangadó várt a CMB-Cargo UNI Győr női kosaras csapa-
tára, amely a Zalaegerszeget fogadta hazai pályán. A zöld-fehérek
botlottak az elmúlt héten, és csak újabb győzelem esetén marad-
hattak volna lépéselőnyben a közvetlen rivális PINKK-kel szemben.
Szorosan indult a találkozó, egy jó ideig felváltva estek a kosarak.
A negyed derekára aztán sikerült pár ponttal meglépni a mieink-
nek. A szünetig azonban csak felküzdötték magukat a vendégek
24–23-ra. Sőt a következő játékrész elején meg is fordították a
meccset. A folytatásban bár sikerült felzárkózniuk a győrieknek,
azonban a szünetig megint elhúztak a zalaegerszegiek. 42–50-es
állásról jöhetett a fordulás. A harmadik negyedben sem ment igazán
Völgyi Péter tanítványainak. Szinte semmi nem jött össze, balga hi-
bákat követtek el Vajdáék, amit megbosszult a ZTE. A negyed vé-
gén 64–73-at mutat az eredményjelző. Az utolsó etap sem a jó győ-
ri támadásokról és védekezésről szólt, Mackay-ék pedig kegyet-
lenül büntettek minden apró hibáért. Elúszott a győzelem,
86–91-es vendég sikerrel zárult a találkozó.

Kissé döcögősen indult be a Győri Audi ETO KC támadóegysége
a szerdai, Debrecen elleni bajnokin. Bár az első gólokat még a ha-
zaiak szerezték, a folytatásban már a DVSC volt kezdeményezőbb.
Sőt meg is fordították a találkozót, és a félidő derekán már három-
mal vezettek. Aztán némiképp feljavult az ETO játéka és védelme
is, fokozatosan sikerült ledolgozniuk a hátrányukat. Az utolsó pár
percet pedig rendesen meg is nyomták Kovacsicsék, így 14–9-es
hazai fórral fordulhattak a felek. A szünet után még inkább rákap-
csoltak a győri lányok. Helyreállt a védekezés, és az akciókat is rend-
re góllal tudták befejezni a mieink.  A folytatásban, a viszonylag ma-
gabiztos előnynek is köszönhetően, Ambros Martín lehetőséget
adott az eddig kevesebbet szereplő játékosoknak is. A jubileumi,
150. hazai siker végül 30–16-os győzelemmel zárult. 

Pár nappal később jöhetett az idei első Bajnokok Ligája-mérkő-
zése is a zöld-fehéreknek, mindjárt a legnehezebb ellenfél ellen.
Mindkét együttes küzdött problémákkal a találkozót megelőzően. A
győrieknél a rengeteg sérült miatt, míg a Larvikot klubcsőd fenye-
geti, ám egyik befolyásoló tényező sem látszott a pályán. Rangadó-
hoz méltón, végig kiélezett játékot láthattak a szurkolók. A találkozó
elején, Kovacsics vezérletével a mieink voltak lépéselőnyben. Aztán
a félidő derekától kissé megtorpantak a győri támadások, amit ke-
gyetlenül ki is használtak a norvégok. A folytatásban bár sikerült
még kiegyenlíteni a zöld-fehéreknek, a szünetig azonban újra a Lar-
vik vezetett 11–14-re. A második félidőben aztán sebességi fokoza-
tot kapcsolt a Győr, ám a fegyelmezett norvégok mellett jó ideig csak
futottak az eredmény után. A 13. percre nehezen, de sikerült egali-
zálniuk Ambros Martín tanítványainak. A folytatásban sem sikerült
egyik csapatnak sem nagyon elhúznia, rendre csak egy-két gól volt
a különbség a két csapat között, így 25–26-ra győzött a Larvik. 

A Győr-Szol TC a
férfi Szuperliga
15. fordulójában
Nyíregyházára
utazott. A to-
vábbra is több sé-
rülttel felálló győri fi-
úk ezúttal, ha nem is fölényes,
de magabiztos, 5–3-as sikert
arattak idegenben. Psz.: Batki
Tamás 594, Kázár Tibor 535,
Kiss Norbert 545, Koller Dániel
548, Németh Gábor 591, Réd-
ling Zsolt 556. Folytatás újra
idegenben, a Péti MTE otthoná-
ban, február 15-én.

Jubileumi gyôzelem és szoros vereség a BL-ben

Gyôrben rendezik a nôi kosárlabda Magyar Kupa nyolcas döntôjét
Március 12. és 14. között Győr és az Audi Aréna ad helyszínt a női kosárlabda Magyar Kupa nyolcas döntőjének. A
torna azért is kiemelten fontos, hiszen így ez lesz a csarnok Európa-bajnokság előtti kosaras főpróbája. A párosítá-
sok: CMB Cargo UNI Győr–ZTE, Uniqa Euroleasing Sopron–Szekszárd, PEAC-Pécs–DVTK, Cegléd–PINKK 424.

Újabb fájó vereség Pontok
idegenbôl

MOZAIK SPORT
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Az elmúlt fordulóban a Pápa csapatát látta vendégül a Szé-
chenyi Egyetem Győri KC. Az erőviszonyok nem a mieinknek
kedveztek, és ez végül be is bizonyosodott a pályán. Bár na-
gyon jól tartották magukat Molnár István fiai, ám csak a harma-
dik negyedet tudták megnyerni. A végjátékban bukták el a talál-
kozót a győri egyetemisták, ami nem először fordul elő ebben a
szezonban. Széchenyi Egyetem Győri KC–Motax-Concordia KC
Pápa 70–76. Molnár István a csapat vezetőedzője úgy fogalma-
zott: „Támadásban fegyelmezetlenül játszottunk és úgy érzem,
hogy nem mindenki volt itt ezen a mérkőzésen.”

Az elmúlt fordulóban idegenben kellett bizo-
nyítani a Rába ETO futsalcsapatának, amely
Dunaújvárosba utazott bajnoki pontokért.
Hamar vezetést szereztek a zöld-fehérek a
találkozón. A második percben Harnisch
szögletére Solano érkezett, aki magabizto-
san lőtt a hálóba, megszerezve a mieink első
gólját. A félidő derekán aztán két győri gól is
jött egymás után. Előbb Püspök talált be,
majd egy perccel később a Rába-partiak új
igazolása, Mimi volt eredményes, így már
3–0-ra vezettek a vendégek. Aztán egy perc
alatt két villámgyors kontra végén egy gólra

Győrből, a környékbeli településekről, de még
Tatabányáról is érkeztek érdeklődők a múlt héten
szombaton, az Aniversum Horgászcentrumban
megrendezett horgászbörzére. A felhozatal jelen-
tős volt, az eladni vagy cserélni szándékozók töb-

bek között pontyozó, süllőző,
valamint Match és Feeder

botok,

Különleges focitornát rendeztek a hétvégén Győrben. A Club Aré-
na Győr ugyanis mostanra hirdette meg a bajnokok tornája elne-
vezésű viadalt, ahova az ország és a régió legjobb ketrecfocistáit
várták. Közel egy éve nyitotta meg kapuit Győr városában a Club
Aréna Sportközpont, ahol két ketrecfocipálya működik. A sport-
ág egyre népszerűbb a régióban és szinte minden hónapban kü-
lönféle kupákat, cageball rendezvényeket tartottak. A bajnokok
csatája egy meghívásos nagy torna, ahol a korábbi tornák baj-
nokcsapatai mérték össze erejüket egymással, kiegészítve a bu-
dapesti cageball tornák és más bajnokságok dobogósaival. A vi-
adalra eredetileg 14 csapat jelentkezett, ám a mostoha időjárási
körülmények miatt csak 10 ért ide a szombati tornára. Hat győri,
két budapesti és két felvidéki magyar csapat érkezett Szlovákiá-
ból. Már a csoportmeccsek alatt is jól látszott, hogy elég kiegyen-
lített a mezőny, 100%-os teljesítménnyel ugyanis egyik csapat
sem jutott tovább. Az izgalmas csaták végén a döntőben a Hálát-
lanok–Favágók TC összecsapásra került sor, amelyből utóbbi ke-
rült ki győztesen. A bronzmeccsen az Ötkert FC simán nyert a ki-
csit elfáradt, de szép focit játszó Trinidad ellen.

A Győri Vízisport Egyesület vízilabdás lányai
az Országos Gyermek Lány Bajnokságban
alapszakaszban a „B” csoport harmadik he-
lyén végeztek, így kivívták a kvalifikáció lehe-
tőségét a bajnoki rájátszás felsőházba jutá-
sért. A felsőházba neves együttesek kerültek
be az alapszakasz eredményei alapján. Biztos
résztvevő a Szentes, az Eger, az UVSE, a Polo
Sport Club, a Tatabánya és a Székesfehérvár.
A csoportba két hely volt kiadó. A BVSC–
Cegléd és a Győri VSE–Dunaújváros párosok
játszottak egy-egy oda-vissza vágós mérkő-
zést a helyekért. Sajnos a bravúr elmaradt,
miután előbb 15–7-re, majd 13–11-re kap-

Nem sikerült a rájátszás felsôházba jutás 
tak ki a győri lányok a dunaújvárosiaktól. A ha-
zai mérkőzésükön közelebb álltak a sikerhez,
ám a nagyobb vízilabda-hagyományokkal
rendelkező Dunaferr föléjük kerekedett. A
küzdeni tudást azonban mindenképp dicsé-
ret illeti. A mieink a 9–15. helyek elosztásáért
küzdenek a továbbiakban. Pihenni nincs sok
idő, hiszen a rájátszás küzdelmei már február
7-én kezdődnek, amikor is a Szeged együtte-
se lesz a győriek ellenfele. Aztán május köze-
péig szinte minden hétvégén mérkőzés vár a
győri lányokra. A klub egyértelmű elvárása a
csapattal szemben, hogy javítsanak a tavalyi
12. helyezésükön.

Küzdelem a ketrecben 

Nem ment itthon 

Döntetlen is
elég volt
az alapszakasz
sikeréhez

kozmetikázott a Dunaferr, így 2–3-as vendég
fórral jöhetett a szünet. A folytatásban kicsit
pontatlanná vált az ETO játéka, a Dunaferr
pedig ezt kihasználva, veszélyes kontráival
küzdött az egyenlítésért. Ez be is következett
a 35. percben, Nagy Roland volt eredmé-
nyes. Egy perccel később Harnisch lába vil-
lant, amivel újra vezetni tudtak a zöld-fehé-
rek. Fél perc sem volt hátra, amikor Schrancz
újra egyenlővé tette az állást, így 4–4-es dön-
tetlennel zárult a találkozó. Ám ez is elég volt
ahhoz, hogy a Rába ETO az élen zárja az NB I
alapszakaszát.

Sikeres horgászbörze
hagyományos és nyeletőfékes orsók, bottartók
és számtalan aprócikk közül válogathattak. Az
egyik horgász két darab fémházas és fémdo-
bos orsót vásárolt, amint fogalmazta: a hasz-
nált, de jó állapotban lévő eszközök jók lesznek
nehezebb terepre. Csereüzlet is köttetett, egy
Feeder és egy Match bot cserélt gazdát, termé-
szetesen azonos értékben. A börzén ritkasá-
gok is felbukkantak, ebbe a kategóriába tarto-

zik az a Silstar orsópár, amelynek korát a
résztvevők legalább harminc évre be-

csülték. A rendezvény az adásvé-
telen túl a szabadidő kellemes
eltöltéséről is szólt, a beszélge-
tések során a nyári horgászél-
mények kapták a főszerepet.

Az első győri horgászbörze tehát
sikeres volt, a következő kereskedé-

si nap február 14-én lesz 8 és 13 óra kö-
zött. Cím: Győr, Külső Veszprémi út 10–12.
Volt autóplaza épülete, az Agroker mel-
lett. A parkolás ingyenes!

Nagy Csaba
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Csapatként kell mûködni, minden körülmény ellenére

INTERJÚ HIRDETÉS

Kiemelkedő sorozat van az AUDI
ETO KC háta mögött, a klub elnö-
két, Kelecsényi Ernőt kérdeztük.

Százötven hazai siker, fantasztikus
sorozat. Ilyet még semelyik csapat
sem tudott produkálni a magyar női
kézilabda történetében.

Nemcsak a magyar bajnokságban,
hanem ha bármilyen csapatsportágat
nézünk, bármelyik országban, én azt
gondolom, hogy ez egy olyan kiemel-
kedő sorozat, ami nagyon ritka. Min-
denkinek köszönettel tartozunk, akik

ebben részt vállaltak, hiszen na-
gyon sokan vannak ez alatt a hosz-

szú idő alatt, akik akár vezető-
ként, akár játékosként, szurko-

lóként hozzátették a saját telje-
sítményüket. Ezt a sorozatot
pedig folytatni szeretnénk.

Az utóbbi időszak a
nagy változásokról szólt,
hiszen a sérülések és
az anyai örömök előtt
álló játékosok miatt
gyakorlatilag új csapa-
tot kellett építeni.
Mennyire volt ez nehéz
feladat?

Mind a támadást, mind a védeke-
zést illetően egy nagyon átalakult gar-
nitúra az, amely most felveszi a harcot.
Ez egy komoly, embert próbáló feladat
volt mindenki számá-
ra. Ám azokból az
alapelvekből, amiket
vallunk, és amelyek a
sikereket hozták, ezek-
ből nem engedtünk
ebben az időszakban
sem. Azokat a játéko-
sokat, akik most nem
állnak a rendelkezé-
sünkre, azokat maximálisan támogat-
juk, hogy mielőbb visszatérhessenek
közénk. Ám a vezetőedzőnek és a stáb-
nak most azokra kell koncentrálnia,
akik rendelkezésre állnak, annak érde-
kében, hogy a siker meglegyen. 

Az igazi nagy feladat, a Bajnokok
Ligája sorozat nagy csatái még csak
most várnak a zöld-fehér lányokra. 

Az ősz során, már akkor is megtize-
delve, de sikerült maximálisan zárni a
csoportkört. Ennek azért is van nagy je-
lentősége, mert az új lebonyolítás sze-
rint ezeket a pontszámokat visszük to-
vább, tehát maximális pontszámmal
megyünk tovább, ami nagy segítség

ebben a helyzetben. Ugyanakkor ki kell
emelnem, ez a társaság az előző évek-
ben azért tudott BL-t nyerni, mert a sze-
zon minden pillanatában csapatként tu-

dott működni. A jelenlegi helyzet pedig
még tovább erősíti ezt a fajta tulajdon-
ságát a csapatnak. Én azt látom, hogy
az összes mérkőzésen, edzésen az el-
sőtől az utolsó pillanatig küzdenek egy-
másért. A másik fontos dolog pedig az
edzőnk hitvallása a kézilabdáról, illetve
a módszerei. Az első perctől mondja,
hogy itt ebben a csapatban mindenki
egyforma, mindenkinek ismernie kell
mindent a védekezési taktikáktól a tá-
madásokig. Így működhet példának
okáért az is, hogy Ana Sen most tudja
a védekezésben jól helyettesíteni Amo-
rimot. Azt gondolom, hogy ez is az
egyik kulcsa a sikernek. 

Az elsôtôl az utolsó
pillanatig küzdenek
egymásért



HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

KOS 
Nagyon osszák be erejüket, idejüket a hé-
ten, sokszor azt sem tudják, hova kapjanak, annyi
feladatot halmoztak fel. Kreativitásuk sem hagyja
nyugodni Önöket. Párjukról se feledkezzenek meg. 

BIKA 
Rendezzék pénzügyeiket a héten, most
nagyon sok jó döntést hoznak. Ezzel fellendítik anya-
gi helyzetüket. Munkájukban is fejlődnek, ha mást
szeretnének, most járjanak utána. 

IKREK 
Lazítsanak, lassítsanak a héten, ideje
olyan dolgokkal foglalkozniuk, ami örömet szerez
Önöknek, ami csak Önökről szól. Menjenek el fod-
rászhoz, kozmetikushoz, töltődjenek fel.  

RÁK 
A munka, az ott elért eredmények ke-
rülnek most életük középpontjába. Sikereket ér-
nek el, élvezzék ezt. A jókedvük párjukra is kihat,
akár töltsék csak kettesben ezt a hétvégét. Ez fel-
dobná kapcsolatukat, életüket.

OROSZLÁN 
Nagyon zsúfolt hét elé néznek, élvez-
zék a sikereket. Munkájuknak beért a gyümölcse,
de meg is tettek ezért mindent, amit csak lehe-
tett. Álljanak ki magukért, ha szükséges, zárják
rövidre ezeket a vitákat, csak elvenné erejüket.  

SZŰZ 
Most is a munka körül forognak az ese-
mények, alakítsák úgy, hogy Önöknek jó legyen.
Ha szeretnének munkát váltani, már most kezd-
jék el azt szervezni. Irigyeik száma megnőhet
most, ne is foglalkozzanak velük.

MÉRLEG 
Ez a hét a sikerek hete az Önök életé -
ben, élvezzék ki annak minden percét. Munkájuk-
ban elismerik Önöket, új ajánlatokat is kaphat-
nak. Figyeljenek jól pénzügyeikre, most azt is
rendbe tehetik. 

SKORPIÓ 
A párkapcsolat áll most életük közép-
pontjában, tegyenek meg mindent, hogy jó le-
gyen. Ez egy szép, romantikus időszak, legyenek
olyan programjaik, amik csak Önökről szólnak. 

NYILAS 
Ez a fejlődés, a változás ideje az Önök
életében, kreativitásuk az egekbe szökik. Élvezik
is ezt az időszakot, és ez meglátszik munkájukon,
eredményeiken, kedvükön egyaránt. Ebben az
időszakban sok továbblépési lehetőség rejtőzik.  

BAK 
Ez a romantika ideje életükben, akár
egy új szerelem is Önökre talál, csak legyenek rá
nyitottak. Hallgassanak megérzéseikre, most na-
gyon jól működnek. Ha kapcsolatban élnek, nem
árt valamivel feldobni. 

VÍZÖNTŐ 
Munkájuk mellett jobban figyeljenek
egészségükre is. Tegyenek meg mindent azért, hogy
megőrizzék azt. Osszák be idejüket, erejüket, azzal
most sokat segítenek maguknak. 

HALAK 
Nagyon szép időszakot élhetnek most
meg párjukkal, ez egy meghitt hét Önök között. Be-
széljenek meg mindent, amit eddig nem tudtak. Erő-
sítsék immunrendszerüket, figyeljenek magukra.

Mit ígérnek a csillagok?
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kép és szöveg: xantus-állatkert

A győri állatkert belvárosi oázisában, a Füles Bás-
tyában mindig érdekes és interaktív programok-
kal találkozhatnak az érdeklődők. A kazamata ta-
lán egyik legnépsze-
rűbb rendezvénye
a születésnap,
mely remek le-
hetőséget biz-
tosít azon szü-
lőknek, akik
gyermekük
születés-
n a p i

rendezvényét
feledhetetlenné sze-

retnék tenni. Elsősorban
olyan gyerekeknek ajánljuk,

akik szeretik az állatokat, érdeklődnek
a természet iránt, illetve játékosan tanulni is

szeretnének a születésnap alkalmából.

Születésnap a kazamatában

a születésnap első felében játékos fog-
lalkozás keretében ismernek meg

különböző állatokat, továbbá az
őserdei kalandozás során le-

hetőség adódik, hogy ki-
csik és nagyok közel-

ről is megismer-
kedjenek né-

hány külön-
leges, de

barát-
ságos fajjal, kézbe fog-
hatják őket. 

A születésnap második fe-
le pedig, a gyerekek igényeinek
megfelelően játékokkal, vetélke-
dőkkel zajlik (pl. memóriajáték, állati
nyomozás… stb.). A születésnapi rendez-
vényről további információk a Füles Bástya
honlapján olvashatók: www.fulesbastya.hu. 

A rendezvény korszerű oktató-
teremben, illetve szakképzett
munkatársak vezetésével,
a kazamata teljes terüle-
tén zajlik. A Füles Bás-
tya oktatóterme

3 5 - 4 0
személy befogadására alkalmas.
Különlegessége, hogy szintén ter-
ráriumokkal berendezett, így a
természet karnyújtásnyira talál-
ható.

A körülbelül 2 órás rendez-
vény a következőképp épül fel:


