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4–5. oldal A győri szociális há-
ló erős – összefoglalva erről beszélt
Somogyi Tivadar alpolgármester
lapunknak. Háziorvosi praxisok,
bölcsődék, új bérlakások és drog-
megelőzés a középpontban. 

13. oldal Az orosz drámairoda-
lom egyik legismertebb vígjátékát, A
revizort viszi színre szombaton a Győri
Nemzeti Színház. Bagó Bertalan ren-
dező és Gáspár Sándor, az egyik fő-
szereplő nyilatkozott lapunknak. 

6. oldal Néhány éve törvényi kötelezettsége a vállalkozásoknak a
kamarai regisztrációs díj megfizetése. Idén a határidő március 31. A
jogszabály nem tesz különbséget a vállalkozások között. A fizetési
kötelezettség ugyanúgy vonatkozik a több milliárdos forgalmat bo-
nyolító cégre, mint a pár száz ezres forgalmat generáló egyéni vállal-
kozásra. Annak jártunk utána, hogy mi van, ha valaki nem fizet?

A sors keze
Középpontban a házasság

Írásunk a 10—11. oldalon

Kezeléseink:
• arckezelés 
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Barokk varázs
a Zichy-palotában

A polgármester korábban írt levelét támogatták a képviselők a
szerdai, rendkívüli közgyűlésen. A testületi ülést hat ellenzéki kép-
viselő kezdeményezte, akik szerették volna elérni, hogy a város
foglaljon állást az útdíjfizetési rendszer átalakításával kapcsolat-
ban. A rekord rövid, mindössze 14 perces tanácskozáson végül
a testület egyhangúlag támogatta a Borkai Zsolt által a nemzeti
fejlesztési miniszternek írt levelében foglaltakat, miszerint a pol-
gármester kéri, hogy az M19-es és az M1-es elkerülő szakasza
továbbra is ingyenes legyen.   

Egyetértés útdíjügyben
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Fogadóórák

A 2015. évi adó és társadalom-
biztosítási jogszabályokról, illet-
ve az idei munkajogi változások-
kal kapcsolatban tartott infor-
mációs rendezvényt szerdán, az
IGR „Jövő a határtérségben”cí-
mű projekt. Az ingyenes tájékoz-
tatón szakemberek magyaráz-
ták el a munkavállalók számára
az adójog és a munkajog aktuá-
lis kérdéseit. A szervező ma-
gyar–osztrák projekt szakembe-
rei szerint nagy szükség van az
ilyen információs fórumokra,
mert az érdeklődők így első kéz-
ből tájékozódhatnak az őket
érintő változásokról.  

Adó- és munkajogi
tanácsok

Juhász István február 18-án,
szerdán 17 órakor képviselői fo-
gadóórát tart a Kovács Margit
Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Iparművészeti Szak-
középiskola és Szakiskola épüle-
tében (9024 Győr, Répce u. 2.),
amelyre minden érdeklődőt sok
szeretettel vár. Pollreisz Balázs
február 18-án, szerdán 17 óra-
kor képviselői fogadóórát tart
Győrszentivánon, a Kossuth La-
jos Művelődési Ház épületében
(9011 Győr, Déryné út 50.),
amelyre minden érdeklődőt sok
szeretettel vár.
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A téli záróvizsga-időszakban negyvenöten teljesítették a Széche-
nyi István Egyetem Petz Lajos Intézete nappali és levelező képzé-
sein a diplomaadási követelményeket és tettek szombaton szak-
mai esküt a rektori jogarra. A friss diplomások közül huszonhatan
egészségügyi szervező szakon, huszonnégyen egészségturiz-
mus szakirányon, ketten pedig az egészségbiztosítási képzésen
végeztek. A diplomaátadón dr. Kovács Gábor oktatási rektorhe-
lyettes azt mondta, az intézet szakkínálata folyamatosan bővül,
jelenleg több mint hatszázan tanulnak a képzéseken, többségük
állami ösztöndíjasként szerezhet diplomát.    

Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a barokk bált
Győrben. A barokk kor szerelmesei idén is a Zichy-palotában
találkoztak, ahol 85-en öltöttek korhű, 18. századi jelmezt. A
Győri Művészeti és Fesztiválközpont idén a díszítésre külön
figyelmet fordítva, virágkompozíciókkal tette még hangulato-
sabbá a barokk varázst. A nyitótánc előtt meglepetésként
Szarka Gyula, Kossuth-díjas énekes is fellépett.

Agrárfórum
Sikeres volt a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Győr-Moson-
Sopron megyei fórumsorozata,
amely hétfőn, Győrben zárult.  A
rendezvényen a gazdák tájékoz-
tatást kaptak az élelmiszerlánc-
felügyeleti információs rendszer-
ről és a földadásvételek jogi hát-
teréről, valamint az európai uni-
ós pályázati lehetőségekről is
hallhattak. 

Friss diplomások
a Széchenyi-egyetemen

NAV nyílt nap
Az egyszerűsített személyi jövedelemadó-beval-
lásokkal kapcsolatban rendezett nyílt napot szer-
dán a NAV adóigazgatósága Győrben. Az érdek-
lődők ezúttal a nyitvatartási időn kívül is feltehet-
ték kérdéseiket a hivatal munkatársainak vagy
adhatták le a szükséges dokumentumokat. A jo-
gosultaknak még február 16-ig van idejük arra,
hogy a hatóság segítségét kérjék az egyszerűsí-
tett bevallás elkészítésében. A nyílt nap, mint
mindig, ezúttal is rengeteg érdeklődőt vonzott a
Szent István úti ügyfélszolgálatra. 
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Magyarország legnagyobb építőanyag-gyártó
cége, a győri székhelyű Leier Hungária Kft. és
a világ egyik vezető építész-tervező program-
fejlesztője, a GRAPHISOFT együttműködésé-
ből olyan kiegészítő program született az Ar-
chiCAD tervezőszoftver legújabb – 17-es, 18-
as – verzióihoz, amely nagyban megkönnyíti
és felgyorsítja az építészek munkáját. A kiegé-
szítést telepítve, a Leier teljes termékpalettája
könnyedén elérhetővé és betervezhetővé válik.
Ez az egyedülálló és komplex megoldás gyor-
sabbá és egyszerűbbé teszi a tervezési fá-
zist, tájékoztatást ad az anyagmennyiségek-
ről és a 2014-es árakat figyelembe véve, az
anyagköltségek kalkulálásánál is hatékony
segítséget nyújt. A kiegészítő valós idejű mű-
ködését a Leier és a GRAPHISOFT egy bu-
dapesti sajtótájékoztatón közösen mutatta
be a sajtó képviselőinek. 

Március 26-án a Kantharosz Alapítvány
ötlete nyomán, hatodik alkalommal fo-
nódik össze a zene és a bor jótékony cél-
ból. A Richter Teremben ezen a napon
rendezik meg a Kantharosz Gálát az
egymásnak kezet nyújtó civil szerveze-
tek, hogy a befolyt bevételből nemes
célokat, alapítványokat vagy éppen ma-
gánszemélyeket, tehetségeket támo-
gassanak. Ebben az esztendőben a Lur-
kó Alapítvány, a Czinka Panna Roma
Kulturális Egyesület, a Gyárvárosi Óvo-
da, a Szent Margit Alapítvány, valamint
4 fiatal tehetség részesül a támogatás-
ból. Mellettük a közönség szavazatai
alapján további egy pályázó kap anyagi

Idén is lesz Kantharosz Gála

segítséget. Az álmok megvalósításá-
ban a szervezők és a résztvevők mellett
nagy szerepet játszanak a támogatók is.
Idén már az MKB Bank is szponzorálja
a rendezvényt.

A Kantharosz Gála sikerét jelzi,
hogy nemrégiben Presztízs-díjat ka-
pott az alapítvány, tavaly pedig csúcs-
bevételt értek el az esten, hiszen több
mint 8 millió forint gyűlt össze.

A gálán az ország csúcsborászai kí-
nálják kereskedelmi forgalomban
nem kapható nedűiket, az est műsor-
vezetője Borbás Marcsi és Rákóczi Fe-
renc lesz. Jegyek már kaphatók a
Richter Teremben.

Az országos influenzajárvány mi-
att múlt péntek óta látogatási tila-
lom van a győri Petz Aladár Me-
gyei Oktatókórházban. Az intéz-
mény vezetése arra kéri a lakos-
ságot, hogy saját és hozzátarto-
zóik érdekében tartsák be a sza-
bályokat. A látogatási tilalom elle-
nére csomagokat és váltóruhát
hagyhatnak az osztályokon a hoz-
zátartozók, de az újszülötteket
csak üvegfalon keresztül nézhe-
tik meg.  Az ANTSZ szakemberei
szerint egy országos influenzajár-
vány legalább másfél hónapig
tart, így a győri kórházban a kö-
vetkező hetekben még egészen
biztosan érvényben marad a tel-
jes körű látogatási tilalom. 

Látogatási
tilalom

Bruckner + Kocsis
A Beethovent követő muzsikus nemzedék kiváló osztrák kép-
viselője, Anton Bruckner VIII. (c-moll) szimfóniája csendül fel
a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában, a Richter Te-
remben. A zenekart a kétszeres Kossuth- és Liszt-díjas kar-
mester, zongoraművész és zeneszerző, a Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar főzeneigazgatója, Kocsis Zoltán vezényli, aki
az idei évad rezidens művésze Győrben. A művet szerzője Fe-
renc Józsefnek ajánlotta, és 1892-es nagy sikerű bécsi ős-
bemutatóján, Győr város szülötte, a világhírű Richter János
dirigálásával csendültek fel az osztrák barokk egyházi zene
elemeit is ötvöző dallamok. A négy tételből álló, közel 80 per-
ces monumentális mű a megszokottnál jóval nagyobb zenei
apparátust igényel, amely szintén egy különlegessége a da-
rabnak. A hangversenyre közel egyhetes próbaidőszakkal ké-
szül a zenekar, amely egyfelől az előadásra való felkészülést
segíti elő, másfelől inspiráló is, hogy a világhírű művésztől
tanulhatnak, amely nemcsak saját kvalitásukat, de a zenekar
fejlődését is segíti.  Érdemes lesz tehát ellátogatni 2015. feb-

ruár 20-án 19 órakor a Richter Terem-
be, mert – Kocsis Zoltán szavait
idézve – „…az egyetemes zenekul-
túra egyik legnagyobb szimfóniá-
ja…” lesz hallható.

Leier—GRAPHISOFT együttmûködés
„A Leiernél kiemelt célunk, hogy sokkal töb-

bek legyünk, mint egy építőanyag-gyártó vál-
lalat, és szoros partneri kapcsolatot alakítsunk
ki a tervezőkkel és a kivitelezőkkel egyaránt.
Ennek a célnak az elérését szolgálja a
GRAPHI SOFT vállalattal való együttműködés
eredményeként létrejövő segédprogramunk
is. Használata a tervezés több fázisában is ha-
tékony segítséget nyújt a szakembereknek, le-
gyen szó az anyagok kiválasztásáról, informá-
ciógyűjtésről vagy éppen mennyiség- és
anyag ár-kalkulációról. Büszkék vagyunk rá,
hogy a Leier az egyetlen vállalat, amely ilyen
széles termékpalettát tudott integrálni a piac-
vezető ArchiCAD programba, ezzel nagyfokú
szabadságot és egyszerű, de kivételesen rész-
letgazdag tervezést kínálva az építészek szá-
mára” – mondta el Komlós Andor, a Leier Hun-
gária Kft. ügyvezetője.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. j. p., m. g.

Mini sorozatunkban a győri
alpolgármesterekkel be-
szélgetünk arról, hogy az
általuk felügyelt területe-
ken mire számíthatnak a
győriek az előttünk álló esz-
tendőben.

Dr. Somogyi Tivadar 2010 óta fel-
ügyeli főállású alpolgármester-
ként az egészségügyi, szociális,
oktatási és lakásügyi területeket,
emellett felel az egyházakkal és a
nemzetiségekkel zajló párbeszé-
dért. Meglátása szerint az előző
önkormányzati ciklusban ezeket
a szférákat nagyon magas szín-
vonalon sikerült működtetni, és a
célja, hogy a következő eszten-
dőkben is hasonlóan nívós szak-
mai munka folyjék ezeken a terü-
leteken. 

Az elmúlt évben többször
hangsúlyozta, hogy 2014 az
óvodák éve volt – már ami, az
ön által felügyelt területeket il-
leti. 2015-ben mi kap hasonló-
an kitüntetett szerepet?

Azzal, hogy az önkormányzat-
tól elkerültek az iskolák, az óvo-
dáinkra és bölcsődéinkre még
nagyobb figyelmet fordítunk.
Azért mondtam a 2014-es esz-
tendőre, hogy az óvodák éve volt,
mert egy év alatt mintegy 200
millió forintot fordítottunk az in-
tézmények felújítására, és akkor
még a Sugár úti óvoda 420 millió

forint értékű bővítését nem is
számoltam ide. 2015-ben ezt a
felújítási programot szeretnénk
folytatni a bölcsődéken, vagyis,
ha így kérdezi, akkor 2015 a böl-
csődék éve lesz, bár hozzáte-

szem, egy több éven át tartó
programról beszélünk. Energeti-
kai korszerűsítésükre például 75
millió forintot tartalmaz a 2015-ös
költségvetés tervezete. Ezzel
együtt az általunk üzemeltetett is-
kolák kezét sem engedtük el, állag-
megóvásukra, felújításukra az idei
büdzsében összességében mint -
egy 400 millió forintot tervezünk.

Sokszor elhangzott már,
hogy a város egészségügye és
szociális hálója is országosan
példaértékű. Meg tudják őrizni

ezt a színvonalat az előttünk ál-
ló időszakban is?

Hosszú évek óta hagyomány
nálunk, hogy az önkormányzat
átvállalja a praxisok rezsiköltsé-
geit, ami éves szinten mintegy

60 millió forintos támogatást je-
lent. Mivel ezt a jó szokásunkat
az idén is folytatjuk, ezért azt a
130 ezer forintot, amit januártól
pluszban ad a kormány a házior-
vosi praxisok működtetésére, az
orvosok műszerbeszerzésre,
fejlesztésre tudják költeni.
Az óvodákhoz hason-
lóan a rendelőin-
ket is felújí-

Háziorvosi praxisok, bölcsôdék, új bérlakások és drogme

Erôsre varrt szociális háló

A Türr István utcai bölcsôde 60 éves évfordulóján — Tettrekészen

A felújított Szertár utcai rendelô — Egy orvos, egy rendelô

Szereplôk: PHILIP MARKHAM — Hujber Ferenc; JOANNA
MARKHAM — Kiss Ramóna; HENRY LODGE — Gesztesi Károly;
LINDA LODGE — Vanya Tímea; ALISTAIR SPENLOW — Száraz Dé-
nes; SYLVIE — Bugár Anna; TRISTAN PANGBOURNE — Harmath
Imre; MISS COOK — Bánfalvy Ági; MISS WILKINSON — Görgényi
Fruzsina. Rendezô: Horváth Csaba; Producer: Bánfalvy Ági, HCS;
Díszletés, jelmeztervezô: Szlávik István

Jegyrendelés, info:
(96) 326 522, (96) 524 701

Jegyek a helyszínen és a Tourinform Irodában
válthatók!
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Amióta okostelefon van a zse-
bemben, a sorban állást is
jobban viselem. A boltban,

ahol éppen vásárolok, megint
spórolnak, öt pénztárból kettő
van nyitva, kígyózik a sor. Tele-
fon elő, olvasom a híreket, job-
ban telik az idő.

Arra leszek figyelmes, hogy mögöt-
tem egy hetven körüli hölgy éppen
azt ecseteli valakinek, őrületbe ker-
geti az unokája, mert állandóan ke-
zében van a telefon, s azon min-
denféle mozdulatokat végez, ami-
kor pedig nyáron elvitte nyaralni,
állandóan olyan helyet kellett ke-
resni, ahol a telefonja működött.

Akkor tűnik fel neki, hogy én is
mindenféle dolgot csinálok a te-
lefonommal, kicsit zavarba is jön,
s szabadkozva mondja, jaj, fiatal-
ember, nem ám magát akartam
bántani.

Engem nemhogy bántott, egyesen
dicsért, mert újabban már nem na-
gyon szoktak fiatalembernek szólí-
tani így az ötvenhatodikban – pró-
bálom oldani a feszültséget, s türel-
mesen elmagyarázom, hogy az
unokája bizonyára olyan helyet ke-
resett nyaralás alatt, ahol van in-
gyenes WiFi, az okostelefonon vég-
zett műveleteket pedig húzásnak
és csípésnek nevezik.

Közben pedig azon tűnődőm, vajon
egyszer nekem is előáll-e egy olyan
helyzet, amikor nemhogy elfogad-
ni, befogadni sem akarom az újat. 

A minap magyar újságírók társasá-
gában külföldön jártam. Még el
sem értünk a szálloda recepciójáig,
amikor vagy hárman megszólaltak,
tudja valaki mi a WiFi kódja? Úgy
jártunk, mint a hölgy unokája nya-
ralás alatt. WiFi kódot keresünk
mindig, mindenhol. Az internet
alapvető emberi szükségletté vált,
dühöngünk, ha lassú, morgunk, ha
nincs, életünk elképzelhetetlen
kelléke lett.

A WiFi kód pedig olyan természe-
tes, mint hogy tél után tavasz jön.
Ez utóbbit legalább annyian várják,
mint ahányan internethasználók e
hazában.

Koloszár Tamás

WiFi kód

tottuk, így mára megvalósult az
egy orvos, egy rendelő program
Győrben. Legutóbb a Kálóczy té-
ri épület készült el, aminek a
szomszédságában Európai Uni-
ós forrásból az idősotthon is
megújult. Az idősellátásra hagyo-
mányosan nagy hangsúlyt fekte-
tünk, idősklubjainkban rengeteg
plusz szolgáltatást érhetnek el a
szépkorúak, az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény
az egész évre nagyszerű progra-
mokat biztosít a számukra.
Egészségmegőrzésüket a város
hagyományosan fürdőbérletek
vásárlásával is segíti, ezekből az
időseket tömörítő szervezetek
mellett a fogyatékkal élők és a
nagycsaládosok is részesülnek.
Ezt a hagyományt 2015-ben is
folytatni kívánjuk. A szociális ellá-
tás finanszírozását egyébként
2015-től új törvény szabályozza,
amely az eddigieknél több terhet
ró az önkormányzatokra. Színvo-

nalas működtetésére a bü -
dzsében közel 300 millió

forintot tervezünk.

Várható-e előrelépés a la-
kásügy terén?

Örömmel mondhatom, hogy
2015-ben 26 szociális bérlakás
építését kezdjük el, ezzel csök-
kentve a rászorulók várakozási
idejét. Hadd említsem meg,
hogy emellett a hajléktalanok
még színvonalasabb ellátásáért
is folyamatos intézkedéseket te-
szünk, az idén tovább bővítjük a
likócsi hajléktalanszállót, ahol így
az eddigieknél jobb körülménye-
ket tudunk teremteni a fedél nél-
kül élő emberek számára.

Hogyan értékeli az önkor-
mányzat az egyházakkal és a
nemzetiségekkel való kapcso-
latát?

Nagyon jó és élő kapcsolatot
alakítottunk ki az egyházakkal,
akiket évről évre pályázati úton is
támogatunk. Az idén is rendelke-
zésre fog állni a 12 millió forintos
keret. A nemzetiségekkel hasonló

a helyzet, eleget teszünk törvé-
nyi kötelezettségeinknek,

ezen felül pedig őket is tá-
mogatjuk: pályázati úton

például kulturális rendezvényeik
megtartásában vagy kiadványaik
megjelentetésében.

A napokban ön nyitotta meg
a PÁGISZ-ban a Legyen más a
szenvedélyed! című, drogmeg -
előző programot. A győri Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum el-
nökeként hogy látja, van mitől
tartanunk? 

Ha a droghelyzetre gondol,
akkor azt kell hogy mondjam,
igen, sajnos van mitől tartanunk.
A kábítószer terjedése világje-
lenség, ettől persze mi még nem

ülhetünk ölbe tett
kézzel, felvesszük
a harcot ellene. A
közelmúltban vé-
geztünk egy kuta-
tást, amelyből ki-
derült, hogy a ci-
garettát a fiatalok
közel kétharma-
da próbálta már,

87 százalékuk fogyasztott alko-
holt, az illegális drogok eseté-
ben pedig 31,5 százalék a kipró-
bálási arány. Ezek szomorú ada-
tok, de talán reményre ad okot,
hogy a 90-es évek második felé-
ben történt ugrásszerű emelke-
dés után a növekedés mértéke
lassult, az öt évvel ezelőtti adat-
felvételünkhöz viszonyítva pedig
ma már stagnál. Győr egyéb-
ként az egyetlen magyarországi
város, amely húsz évre vissza-
menőleg rendelkezik összeha-
sonlítható adatokkal, és ezekről
nem csak elmélkedünk, felvilá-
gosító munkával, szakanyagok
készítésével, szülők, pedagógu-
sok és kortárs képzők felkészíté-
sével a megelőzésre helyezzük a
hangsúlyt. Célunk, hogy mind-
három említett területen csök-
kentsük a kipróbálási arányt, és
szeretnénk elérni, hogy a szer-
használók száma is csökkenjen.
Többek között ez is egy olyan te-
rület, amelyben csak összefo-
gással érhetünk el komolyabb
eredményeket.

gelôzés a középpontban

2015-ben
26 szociális bérlakás
építését kezdjük el
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Bővebb információk a www.gymskik.hu/rendezvenyek
vagy a www.facebook.com/gymskik oldalakon találhatók.

KAMARAI rendezvényajánló 

Energiatakarékossági
pályázatokról
a házkezelők klubjában
Február 18. 14 óra
Pályázatokról, forráshoz jutásról,
hatékony megoldásokról.

A kamarai Női Klub
kommunikációs tréningen

vesz részt Győrben
Február 18. 14 óra

A Kamarai Szalon februári
vendége Kövi Szabolcs

fuvolista, zeneszerző lesz
Február 25. 17 óra

Könyvelői Klub
Március 3. 9 órától

Közösen megbeszélik a jó
módszereket a feladatok

maradéktalan ellátásához. 

60 órás projektmenedzsment-
képzés indul Győrben
Jelentkezési határidő:
2015. február 23.
A jelentkezéseket
beérkezési sorrendben
és korlátozott
számban fogadják el.

Busz indul Győrből
az Utazás Kiállításra!
Február 26. 8 óra
Jelentkezni
február 20-ig lehet.
A részvétel
ingyenes.

5. Turisztikai
Szakma Bálja
Győrben
Február 21. 18 órától
Még fogadnak résztvevőket.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

2012-től törvényi kötelezettsége
a vállalkozásoknak a kamarai re-
gisztrációs díj megfizetése. Idén
a határidő március 31. Aki nem
fizet, attól végső esetben a NAV
hajtja be a pénzt.

A jogszabály nem tesz kü-
lönbséget a vállalkozások kö-
zött. A fizetési kötelezettség
ugyanúgy vonatkozik a több mil-
liárdos forgalmat bonyolító cég-
re, mint a pár száz ezres forgal-
mat generáló egyéni vállalkozás-
ra. Az összeg is ugyanakkora,
évi ötezer forint.

A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ránál közel harmincezer vállalko-
zás regisztrált, fele egyéni, a má-
sik fele pedig társas vállalkozás.

A hozzánk tartozó vállalkozá-
sok fizetési morálja jó – mondta
érdeklődésünkre Dinnyés Előd
titkár, akitől megtudtuk azt is,
három év alatt mindössze 868
esetben éltek azzal, hogy az
adóhatóságra bízzák a behaj-
tást. Ebből 485 ügy lezárult, fi-
zettek a vállalkozások, hét eset-
ben fordult elő, hogy nem sike-
rült az ötezer forintot behajtani,
mivel ennyi pénz sem volt a vál-
lalkozások számláján.

Március 31-ig kell megfizetni a vállalkozásoknak a kamarai regisztrációs díjat

Gyôrben és a megyében
jó a fizetési morál

Nem az a célunk, hogy a NAV-
ra bízzuk a behajtást, többször is
udvarias levélben fordulunk a vál-
lalkozókhoz, hogy tegyenek ele-
get törvényi kötelezettségüknek
– fogalmaz Dinnyés Előd. 

Hajba Ágota, a megyei keres-
kedelmi és iparkamara koordiná-
ciós vezetője pontos adatokkal
szolgál. A 2012-es első évben a
vállalkozások 94 százaléka pon-
tosan befizette a regisztrációs dí-
jat, s mindössze 6 százaléknál
mutatkozott el-
maradás.  2013-
ban a pontosan
fizetők aránya 89
százalék volt. Ta-
valy, azaz 2014-
ben 83 százalék
rendezte időben
a befizetést.

Dinnyés Előd
titkártól megtud-
tuk, a megyei vál-
lalkozások által
befizetett összeg
90 százaléka a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamaránál marad. Ebből a
pénzből tudják fejleszteni szol-
gáltatásaikat, amelyből a vállal-
kozók profitálhatnak. 

Csoportos tanácsadás gazda-
sági, pénzügyi, adózási, hitelhez
jutási kérdésekben, üzleti part-

nerkeresés, pályázatfigyelés –
sorolja Dinnyés Előd azokat a
szolgáltatásokat, amelyeket a
vállalkozások térítésmentesen
kapnak a kamarától. Az ingyenes
szolgáltatások köre idéntől to-
vább bővül. Honlapjukon és digi-
tálisan kiküldött hírlevelükben az
érintettek megtalálják a legfonto-
sabb jogszabályváltozásokat, ki-
állítás- és vásárnaptárt, továbbá
a külpiacra jutást segítő informá-
ciókat.

Nem csak Győrben, hanem a
megye más településein is szerve-
zünk szakmai fórumokat, tovább-
képzéséket és más rendezvénye-
ket, ezeken a regisztrált vállalkozá-
sok természetesen ingyenesen ve-
hetnek részt – érvel Dinnyés Előd,
hogy a befizetett ötezer forintért
cserébe mit kapnak a vállalkozók. 

Nem az a célunk,
hogy a NAV-ra bízzuk
a behajtást
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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

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a településfejlesztési főosztály bemu-
tatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében az alábbi rendezésiterv-módo-
sítási javaslat jóváhagyás előtti anyagát:

SZTM 2014-044 számú (egyszerűsített eljárás)
Győr, Révfalu – Ady E. utcai 01093 sz. övezet szabályozási módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2015. február 11. – 2015. február 26-ig
az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Katasztrófavédelem:
enyhe tél, kevesebb
káresemény

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A szokásosnál enyhébb tél, va-
lamint az emberek felelősségér-
zetének erősödése miatt a tél
eddig eltelt időszaka kevesebb
káreseménnyel járt, mint a ko-
rábbiak – mondta el hetilapunk
érdeklődésére Ruskáné Takács
Anita tűzoltó hadnagy, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője. 

Minden évszaknak megvan-
nak a maga veszélyei, a télnek
különösen. A fűtési szezon bein-
dulásával a kéménytüzek és
szén-monoxid-mérgezések gya-
koriak, a hó és a jég miatt pedig
a közlekedőkre leselkedik a leg-
több veszély.

Ruskáné Takács Anita megyei
adatokkal szolgált. Ezekből kide-
rül, az idei fűtési szezonban eddig
29 kéménytűzhöz riasztották a
tűzoltókat. Szén-monoxid-mérge-
zés miatt január elsejéig hétszer,
az új év első másfél hónapjában
pedig ötször kellett kivonulniuk.
Szerencsére szén-monoxid-mér-
gezésben senki sem halt meg, a
szóvivő szerint ma már sok egyedi
fűtéssel felszerelt lakásban van ri-
asztó, ami életmentő lehet.

Az idén eddig 204-szer kellett
kivonulnunk a megyében, hatvan
esetben tűzhöz, 93 esetben mű-
szaki mentéshez, 41 esetben pe-
dig téves jelzés miatt – érzékelte-
ti a szóvivő azt, hogy mozgalma-
san indult a katasztrófavédelem
számára a 2015-ös esztendő.
Szűk másfél hónap alatt hatvan öt

sérültet mentettek ki a balesetek
helyszínén, ahol négyen haltak
meg. 

Ha a tavalyi teljes évet nézzük,
pozitív tendenciaként értékelhető,
hogy a katasztrófavédelemnek
2,5 százalékkal kevesebbszer kel-
lett kivonulniuk, mint 2013-ban.
Az 1942 esetből 671-szer tűzhöz,
891 esetben pedig műszaki men-
téshez riasztották a tűzoltókat.
Gyakran jeleznek tévesen a tűzri-
asztók, 2014-ben 378-szor a vo-
nulás csak addig tartott, amíg ér-
zékelték, tűz nincs, a riasztó okoz-
ta a problémát. 

Feladataink közé tartozik a ve-
szélyes áruk ellenőrzése is, 2014-
ben 1755 ellenőrzés volt, a kisza-
bott bírság pedig tízmilliós nagy-
ságrendet ért el – mondta el a
szóvivő. 
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Történelmi pillanat lesz, amikor egy hónap
múlva a győri görög katolikus templom ad
majd otthont egy napra a több mint 300 éves
Könnyező Máriapócsi Szűzanya csodatevő
kegyképének. Erről beszélgettünk Polgári
László, görög katolikus lelkipásztorral.

A máriapócsi kegykép törté-
netében háromszor könnye-
zett. Először 1696-ban, ki-
sebb megszakításokkal egy
hónapon keresztül. Ennek hí-
rét vette a Habsburg császár,
és felesége, Eleonóra kíván-
ságára elvitette a képet Bécs-
be. A pócsiak követelték,
hogy adják vissza, de ez nem történt meg, ugyan-
akkor készült mintegy húsz másolat, ebből az egyik
került végül is vissza Pócsra. Sem az eredeti, sem
a többi másolat nem könnyezett többet, csak az,
amelyik az eredeti helyre került. Ez viszont kétszer
is, 1715-ben és 1905-ben. A pócsi könnyezések sa-
játossága, hogy nem egy ember látta őket, nem ti-
tokban történtek, hanem több napon át zajlottak,
sok tanú tett róluk írásos vallomást, sőt az utolsó
könnyezésnél gyógyszerészek megvizsgálták a
könny összetételét is, és megállapították, hogy em-
beri könnyről van szó. 

Mi az oka annak, hogy a máriapócsi kegykép
útra kel? Volt már egyáltalán ilyen az elmúlt 300
évben?

Nem, ez történelmi eseménynek számít. Szeret-
nénk, ha a magyarok határon innen és túl megismer-
nék ezt a – mondhatjuk – nemzeti kincset. Emellett
van egy üzenete is ennek: II. Rákóczi Ferenc az első
könnyezés után írta, hogy úgy gondolja, hogy ez a
kép nem véletlenül könnyezett, az ő bűnei miatt is tör-

tént ez, és azért mert, je-
lezni szeretné az Isten-
szülő Mária, hogy velünk
van az élet nehéz helyze-
teiben, és számíthatunk
rá. Úgy gondolom, hogy
ez az országjárás meg-
erősíthet minket hitünk-
ben, emberségünkben,
m a g y a r s á g u n k b a n .

Emellett itt jegyezném meg azt is, hogy a görög ka-
tolikusok nagyon szétszóródtak hazánkban, a mun-
kalehetőségek Kelet-Magyarországról Nyugat-Ma-
gyarországra hozzák őket. Mi papok pedig jövünk
utánuk. Szeretnénk ezzel az ő hitüket is felfrissíteni,
hogy a vallásgyakorlást ne „felejtsék otthon”, hanem
legyen része az itteni életüknek is az Istennel és az
egyházzal való kapcsolat. Másodszor mozdul egyéb-
ként ki a kép Pócsról, hiszen 2005-ben Budapestre
vitték restaurálni, de először lépi át a Duna vonalát.
Március 16-án érkezik Győrbe, és itt lesz még 17-én
is, akkor, amikor a győri kegykép ünnepe van. 

Az ide érkező kép könnyezésének első időpontja,
1715 meglehetősen távoli, az ember hajlamos átsik-
lani az akkor történt „csodákon”. Az 1905-ös azon-
ban már egy belátható visszatekintés mind az admi-
nisztrációra, mind mondjuk a könnyeket vizsgáló
szakemberek tudására gondolva. Ezek alapján
mondhatjuk azt, hogy ez a kép bizonyíték?

Mindenképpen. Még a mai egzakt tudományos
elemzések kritikáját is kiállja. Már az 1715-ös könnye-
zés tanúvallomásait is írásba foglalták, ezek ma is meg-
találhatók. A legkülönbözőbb rendű, rangú, vallású em-
berek igazolták, hogy a saját szemükkel látták a kép
könnyezését. Ekkor is, és a harmadik alkalommal is ki-
vették az ikonosztázionból, a képállványból, ahol a ter-
mészetes helye volt, és a templom közepébe helyezték.
Éjjel-nappal rendőrök, katonák vigyáztak rá, tehát a
csalásnak a lehetőségét is kizárták. Ezzel együtt is leírja
az akkori máriapócsi szerzetesház rendfőnöke, hogy
olyan hideg volt, hogy a víz megfagyott az ámpolnában
az oltár mellett, de Mária könnyei akkor is változatlanul
hullottak. A hitelességet tehát a részletek is igazolják.

Akkor a csoda létezik?
Csodák márpedig vannak. Nem is olyan régen Ro-

mániában egy görög katolikus templomban történt ha-
sonló eset, ahova buszokkal jártak az emberek, hogy a
saját szemükkel lássák. A csoda nem feltétlenül szüksé-
ges a hithez, nem kell elhinnie valakinek, hogy a csoda
létezik. A csoda a meglévő hitet erősíti meg. Jézus mi-
után feltámadt, nem jelent meg a főpapoknak, azoknak,
akik elítélték, viszont megjelent azoknak, akik szerették,
hogy megerősítse a feltámadásba vetett hitüket.

A csoda a meglévô
hitet erôsíti meg
az emberben

„A legkülönbözôbb
rendû, rangú  emberek
igazolták, hogy a saját
szemükkel látták
a kép könnyezését.”
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szöveg: győrplusz
fotó: marcali gábor

Szombathely el szeretne
válni a soproni Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemtől.
Hende Csaba honvédelmi
miniszter, a vasi megyeszék-
hely országgyűlési képvise-
lője is nyilvánosan az elsza-
kadás, s a helyi felsőoktatási
intézmény önállósága mel-
lett lobbizik. Híreink szerint a
győri Apáczai Karon nincs
ilyen mozgolódás.

A soproni székhelyű Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem jogilag 2008.
január 1-jén a szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Főiskola beolvadásá-
val jött létre. A Savaria Egyetemi
Központ oktatóinak, dolgozóinak
nagy többsége hét év együttlét
után most el akar szakadni a győri
Apáczai Kart is magában foglaló
anyaintézménytől. Erről összdolgo-
zói értekezleten foglaltak állást.
Más kérdés, hogy önmagában en-
nek a szándéknak jogha-
tása nincs, azonban érde-
kes indikátora a Szombat-
helyen kialakult egyetemi
közhangulatnak. 

A hajdani Berzsenyi-
főiskola az integráció ke-
retében tudott egyetem-
mé válni. Maguk választ-
hatták meg, melyik intézményhez
akarnak csatlakozni. A kérők között
ott volt a győri Széchenyi István
Egyetem is, rajta kívül a pécsi, a
veszprémi és a soproni is szívesen
integrálta volna a főiskolát. Győrt

Szombathely válna, a gyôri kar nem akar leszakadni a közös egyetemtôl

Függetlenségi nyilatkozat
és Pécset hamar kirostálták a helyi-
ek, így a szenátus két intézmény kö-
zül választott. Tagjai igen nagy
többséggel Sopronra szavaztak
Veszprém ellenében.

Most – névtelenül ugyan, mert
nyilatkozat-stopot rendelt el az

egyetem vezetése – azt mondják:
nem kérnek tovább a gyarmati sor-
ból. Panaszuk szerint jogköreiket
megnyirbálták, a hallgatók létszá-
ma csökkent, karokat vontak ösz-
sze. Attól tartanak, hogy az új fel-
sőoktatási stratégia még hátrányo-
sabb helyzetbe hozza őket.    

A Nyugat-magyarországi
Egyetem új szervezeti és működé-
si szabályzatának elfogadását a
szenátusi ülésen első alkalommal

meg is hiúsították a szombathelyi-
ek. A hangoztatott egység azon-
ban hamar megbomlott, a megis-
mételt ülésen ugyanis ketten át-
szavaztak, így lett működési sza-
bályzata az egyetemnek.

Mosonmagyaróvár korábban
már megkísérelte az elszakadást
a Nyugat-magyarországi Egye-
temtől, ám ők nem jártak sikerrel.
Nem is volt sok realitása a törek-
vésnek, hiszen önálló intézmény-
ként aligha tudott volna megállni
a maga lábán, ráadásul erős po-
litikai hátszél sem támogatta. 

Szombathely esetében némi-
leg más a helyzet. Valószínűleg
önállósodás esetén egyetemi
rangban nem működhetne to-
vább az intézmény, ennek jelen-
leg a személyi feltételei sincse-

nek meg.  Főiskolaként talán
igen, ám nem hisszük, hogy ezt a
visszalépést vállalnák. Ami új
elem, az a város és bizonyos po-
litikusok határozott kiállása az
elszakadás mellett. 

Hende Csaba kormánytag, a
város országgyűlési képviselője,
határozottan kijelentette az Echo-
tévében: „…vissza kell állítani az ön-
álló szombathelyi felsőoktatási in-
tézményt.” A szombathelyi közgyű-
lés is állást foglalt: a képviselők is
az intézmény önállósodását szeret-
nék. Most még nehéz megmonda-
ni, van-e ennek realitása, hiszen
úgy tudjuk, a politika egyelőre nem
foglalt véglegesen állást.

A jogelődjei által 1778-ban ala-
pított győri Apáczai Csere János
Karon nincs napirenden az önálló-
ság kérdése – mondta el lapunk-
nak a nyilatkozat-stop miatt név
nélkül több győri oktató is. Nekünk
az az érdekünk, hogy gazdaságilag
stabilizálódjon a Nyugat-magyar-
országi Egyetem, tették hozzá.

Az egyetem karai
Apáczai Csere János Kar,
Benedek Elek Pedagógiai
Kar, Berzsenyi Dániel Peda-
gógusképzô Kar, Erdômér-
nöki Kar, Simonyi Károly
Mûszaki, Faanyagtudomá-
nyi és Mûvészeti Kar, Köz-
gazdaságtudományi Kar, Me -
zôgazdaság- és Élelmiszer-
tudományi Kar, Természettu-
dományi és Mûszaki Kar

Gyôrnek érdeke
a gazdasági
stabilizálódás

Az Apáczai Kar bejárata — Nem lépnek ki
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RIPORT A HÁZASSÁG HETE

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Pál Ferenc, vagy ahogy sokan emlegetik, Pálferi tar-
tott előadást a Széchenyi István Egyetemen ked-
den, melynek első témája az volt, miként tanulha-
tunk tapasztalatainkból. Az okos képes a saját ká-
rán tanulni, a buta viszont semmiből sem – egészí-
tette ki a bölcsességet a római katolikus pap, aki a
Semmelweis Egyetemen tanít, s ezen a délutánon
mentálhigiénés szakemberként szólt a közönség-
hez. David Kolb tapasztalati tanulásról szóló modell-
jét fejtette ki a hallgatóságnak, melynek négy jellem-
ző lépése van. Az első a felismerés, a felfedezés. Pél-
daként Thomas Edison amerikai feltalálót hozta, aki,
amikor 1914-ben leégett a kutatólaboratóriuma,
azt mondta munkatársainak: tegnap éjjel életünk
egyik legnagyobb szerencséje ért minket, az összes
tévedésünk odalett. Egy hónap múlva elkészült a vi-
lág első fonográfja. Kérdezték tőle, hogy bírta a ren-
geteg kudarcot, ami az izzólámpa kikísérletezése
során érte? Dehogy kudarc, hisz tudtam, ötszázfé-
leképpen hogyan nem lehet villanykörtét előállítani
– válaszolta. Az élettapasztalatból viszont akkor le-
het bölcsesség, ha azt az időt, a lelassulást, ami az
élmény átéléséhez szükséges, megengedjük ma-
gunknak. A virtuális világból le kell lassulni az em-
beri kapcsolatok sebességére. A szakember szerint
az 1960-70-es években kezdődött a nagy felbuzdu-
lás, hogy élményekben kell megélni az életet. Utána

nem megéltük, hanem megörökítet-
tük, mindenki nyakában

fényképezőgép lógott.
Most, a ti világotok-

ban – szólt a fiata-
labb publikum-

hoz –, megosz-
tunk. Anél-

kül, hogy
megél-

Pálferi atya tanácsai a teljesebb élethez

nénk. A modellre visszatérve: a második lépés a
gondolkodás, de nem akárhogy! Edward de Bono
hatféle gondolkodást különböztet meg: a matema-
tikus, az értéket felfedező, a nehézségeket számba
vevő, az érzelmekhez kapcsolódó, a hosszabb távú,
lényeglátó, összefüggéseket felismerő és a kreatív
gondolkodást. Egy kutatás szerint az életünkkel
összefüggő téves következtetéseknél három fő hiba
figyelhető meg: szűklátókörűség, rövid távú gondol-
kodás és az énközpontúság. Hozzátette, egy nehéz
élethelyzetben váratlan fordulat révén olyan utakat
nyithatunk, ami megoldáshoz vezet. Tehát nem sza-
bad felszínesen, csupán érzésekhez kapcsolódóan
gondolkodni, látni kell a lényeget, a rendszert, s elő
kell hozni a kreativitást. Az élettapasztalatok átgon-
dolása nélkül nincs fejlődés – szögezte le. A harma-
dik jelentős lépés a döntés, a negyedik pedig a cse-
lekvés. A gazdasági válság kitörésekor egy kutatás
kimutatta, három csoportra oszthatóak a magya-
rok: több mint 60 százalék passzív szenvedő, tanult
tehetetlenséggel széttárja a karját és azt mondja,
külső okoknak vagyunk 100 százalékig kitéve,
bármit is csinálnánk, ez már így marad. Ez vi-
szont a kulcsa, hogy valaki ne cselekedjen ma-
gáért. 20 százalék a lázadók aránya, kicsit több
mint 15 százalék az aktív szabad cselekvőké,
akik a nehéz életszakaszra aktív módon képe-
sek reagálni. A cselekvés jelentősége felmér-
hetetlen, és újabb élmények, tapasztalatok
származnak belőle. A négy lépésen túl a ta-
pasztalati tanulást segíti még, ha felfedezzük
az erősségeinket, így feltöltődünk. Érdemes
feltárni a gyenge pontjainkat is, amiket erősí-
teni kell. A népi bölcsesség is azt mondja,
minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb
láncszeme.

Pálferi előadásának második nagy
témaköre az volt, hogyan alakít-
suk át a negatív élettapaszta-
latainkat, hogy segítsék
a fejlődésünket? A
szakember el-
m o n d t a ,

meg kell különböztetnünk az emlékező és az aktuá-
lis ént. Folyamatosan beszélünk magunkhoz, az
időnk nagy részét az emlékező énben töltjük, nem
mindegy tehát, hogyan fejeződik be egy múltbeli
esemény elmondása magunkban. Hogyan lehet
egy szörnyű történetnek pozitív véget adni? – tette
fel a sokakat foglalkoztató kérdést. Például, ha meg-
hal egy szeretett személy, akivel rosszban voltunk,
a halál kétségkívül megmásíthatatlan, viszont kime-
hetek a sírjához, és akár egy levelet is írhatok neki. Fon-
tos, hogy lássuk a fordulópontokat a sorsunkban, és
felismerjük a pozitív csúcspontokat. Tehát a saját élet-
történetünket úgy mondjuk el magunknak – a napi
eseményeket is –, hogy abban pozitív befejezés, for-
dulatok és csúcspont legyen. Hangsúlyozta, nem lé-
tezik olyan élettörténet, amit ne fejezhetnénk be pozi-
tívan, és fel kell ismerni azt a szabadságot, hogy el-
dönthetem, melyik tapasztalatomra építem az életem,
hogy az növekedhessen.

A virtuális világból le kell lassulni az emberi kapcsolatok sebességére

Az idônk nagy részét
az emlékezô énben
töltjük



2015. február 13.   / + / 11

A HÁZASSÁG HETE HIRDETÉS

Keresse akciós helyben gyártott nyílászáróinkat
megújult győri bemutató termünkben.

9023 Győr, Richter János u. 9.
Tel.: +36 96 950 938 • +36 30 916 82 20

ABLAK KELL?
www.ablakkell.com

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Közel két évtizede Angliából indult a
kezdeményezés, amely Valentin-nap
környékén egy hétig a házasság fon-
tosságára kívánja irányítani a figyel-
met. Hazánkban nyolcadik alkalom-
mal rendezik meg a házasság hetét a
keresztény egyházak és civil szerveze-
tek széles körű összefogásával. A ren-
dezvénysorozat felhívja a figyelmet a
házasság, a család értékeire és fon-
tosságára, segítséget nyújt a házas-
ságra készülőknek
vagy a párkapcso-
lati problémákkal
küszködőknek. 

Győrben a Városháza dísztermében
hétfőn vette kezdetét az egyhetes
programsorozat, melyen Süveges Ger-
gő újságíró, televíziós műsorvezető és
felesége, Rudan Margit gyógypedagó-
gus saját házasságukkal kapcsolatos
tapasztalataikról számoltak be. Az est
házigazdájaként, a szervezők nevében
Wagner Tamás református lelkész
mondott köszöntőt.

Hétközben különböző előadások
szóltak a házasság örömeiről, felada-

Holtomiglan holtodiglan
Gyôrben is számos program a házasság hetén

tairól, a párok konfliktuskezeléséről, a
kommunikációjukról, valamint arról,
hogyan lehet megőrizni a párkapcso-
latot egy életen át.    

A hét hátralévő részében pénteken,
ma este negyed hatkor Bogdányi Má-
ria evangélikus egyetemi lelkész és
férje tartanak előadást a nádorvárosi
evangélikus templomban a hűségről,
Kapcsolatban maradunk címmel.

Szombaton három órától ötig a
Széchenyi téri Bencés templom-
ba várják katolikus, refor-
mátus és evan-

gélikus lelkészek a házas- és jegyespá-
rokat áldásra. A Klastrom klubban hattól
a szerelmes ötpróba sorsolására kerül
sor. A megmérettetésre összesen 39
pár jelentkezett, a feladatok között töb-
bek között az szerepelt, hogy a házaspá-
rok dalban fejezzék ki egymás iránti sze-
retetüket. A párok népzenei táncházban
vehetnek részt Józsa Zoltán vezetésével.
A záró ökumenikus istentisztelet vasár-
nap 18 órakor kezdődik az újvárosi refor-
mátus templomban. 
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VETÉLKEDŐ ARRABONA

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

1. Melyik győri templom karna-
gyaként szolgált Istvánffy Bene-
dek, a magyarországi késő barokk
legjelentősebb zeneszerzője?

1   evangélikus Öregtemplom
2   székesegyház
X   karmelita templom

2. Milyen műfajú kompozíciók
kerültek ki a keze alól?

1   liturgikus művek
2   versenyművek
X   operák

3. A Liszt Ferenc utca 13. szám
alatt, a jelenlegi NAV épületének
falán portré és emléktábla őrzi az
utca névadójának emlékét. Mi-
lyen képzőművészeti alkotás ta-
lálható itt Lisztről?

1   dombormű
2   freskó
X   mozaik

4. A Liszt Ferenc zeneiskola mint
művészeti iskola kiváló minősí-
tést szerzett. (Ebből az alkalom-
ból az intézmény portáján táblát

A játékra 12-13 éves (6-7. osz-
tályos) diákok nevezhettek.
Ők játszanak „élesben”, de ér-
demes követni a játékot má-
soknak is, akik szeretnének
többet megtudni a városról. 

A 13+1 kérdéses totók min-
dig más-más témakörhöz kap-
csolódnak, a megfejtést pedig
a Győr+ Televízióban vetített
kisfilmek segítik. „Ám a nar-
rációs szövegek nem adnak
egy értelmű megoldást a fel-
adatokhoz. Így ki kell menni
a helyszínekre, utána kell
nézni a részleteknek. Néhány
feladathoz könyvtári kutató-
munka is szükséges, így isme-
rik meg a várost igazán” –
hangsúlyozza Varga Zoltán
ötletgazda, a Molnár Vid Ber-
talan Művelődési Központ
igazgatója.

Az egyes témákat neves szak-
emberek dolgozzák ki, a harma-
dik a zenetörténetről szól. Ezt
Szakács Erika, a Liszt Ferenc
Zeneiskola igazgatója állította
össze.

Harmadik forduló: 13+1 TOTÓ
helyeztek el.) Melyik évben tör-
tént mindez?

1   2007 
2   1998
X   2012

5. A zeneiskola hangversenytermé-
ben két Liszt-ábrázolás is figyeli a
növendékek produkcióit. Az egyik
egy bronz dombormű. A másik
Tóth Fedóra alkotása. Mi ez?

1   mellszobor
2   egész alakos festmény
X   textilbaba

6.  Kinek a szívhez szóló ajánlása
olvasható az iskola 1862-től veze-
tett nagy emlékkönyvében?

1) Reményi Ede
2) Liszt Ferenc
X) Joachim József

7. Melyik Mozart-opera győri be-
mutatója köthető Richter Antal
nevéhez?

1   Figaro házassága
2   Cosi fan tutte
X   Don Giovanni

8. Melyik Wagner-opera megalko-
tásánál segédkezett Richter János
a zeneszerzőnek?

1   Lohengrin
2   A Nürnbergi

mesterdalnokok
X   Trisztán és Izolda

9. Melyik világhírű zenekart ala-
pította Richter János?

1   Bécsi Filharmonikusok
2   Festspielorchester

Bayreuth
X   Londoni Szimfonikus

Zenekar

10. Kinek a szobra található a
Richter János Zeneművészeti
Szakközépiskola épületének elő-
terében?

1   Richter Antal
2   Bartók Béla
X   Erkel Ferenc

11. A Győri Filharmonikus Zene-
kar állandó jelmondata: „Min-
denki játszik.” De mi a 2014/15-
ös évad szlogenje?

Iskola és csapat neve:

1   „Sportot űzünk a zenéből!”
2   „Élmény a fülnek!”
X   „Mesés évad!”

12. Melyik hangszer virtuóza volt
az egyetem zeneművészeti intéze-
tének névadója, Varga Tibor?

1   hegedű
2   trombita
X   gordonka

13. Mit imitálnak az Egyetemi
Hangversenyterem kupolája
belső felületének falfestmé-
nyei?

1   fellegeket
2   a Paradicsomot
X   a csillagos eget

13+1. 1968-ban Győrben, a mai
Richter Terem épületében ren-
dezték meg az I. Országos Zenei
Nevelési Konferenciát. Milyen in-
tézmény működött akkor a mai
hangversenyterem helyén?

1   kórház
2   mozi
X   konferenciaterem

A játékosok a megfejtéseket feb-
ruár 24-ig adhatják le a győri
Látogatóközpontban (Baross út)
kihelyezett gyűjtőládába.

Épített örökség megoldókulcs: 1. 2, 2. 2, 3. 1, 4. x, 5. 2, 6. 1, 7. 2, 8. x, 9. 2, 10. x, 11. 2, 12. x, 13. x, 13+1. 2
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SZÍNHÁZ KULTÚRA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

Az orosz drámairodalom egyik legis-
mertebb vígjátékát, A revizort viszi
színre szombaton a Győri Nemzeti
Színház társulata Bagó Bertalan ren-
dezésében és Gáspár Sándor vendég-
játékával. A művet 170 éve játsszák a
világ színházaiban, Bagó Bertalan pe-
dig harmadjára állítja színpadra az
örök érvényű történetet, mely a korral
természetszerűleg változik. Elmondta,
nem szeretné direkt aktualizálni Gogol
társadalomkritikáját, a darab gondola-
tai, áthallásai így is erősek. Hozzátette,
természetesen a mai kor idegrendsze-
re telíti meg a 21. századi színpadot. A
darabban olyan figurák, helyzetek s
igaz történetek jelennek meg, amik
bármelyik korban paradigmának szá-
mítanak. Örök érvényű, ahogy a para-
noia terjed a bűntudat miatt, és ezek
torzulásokat, megfelelési kényszert
okoznak az emberekben. „Nagyon fon-
tos, hogy mindezt kedves iróniával írta
meg Gogol, humorral és szeretettel vi-

Gáspár Sándor: „A világ egyik legjobb
társadalomszatíráját mutatjuk be”

szonyul az embertársai felé, nem fö-
lénnyel és nagyképűséggel” – hangsú-
lyozta a rendező.

A történet egy vidéki kisvárosban
játszódik. Az ötletes díszlet külső héja
egy olyan építkezést imitál, ami soha
nem készül el. A színpadon felsejlenek
házikók az orosz pusztából, s bábok,
akik úgy néznek ki, mintha dolgozná-
nak. „Embereket látunk, s hogy ki a ki-
csi és ki a nagy, majd kiderül” – mond-
ta el végül a rendező.

A számos filmből, például az Üveg-
tigris-trilógiából is ismert Gáspár Sán-
dor A revizor egyik főszrepét, a polgár-
mestert alakítja. Gogol megjegyzése-

ket is adott a
színészek szá-
mára színművé-
nek elején: a
polgármester-
nek megvan
a magához
való esze,
me gve sz te -
gethető és kö-
zönséges lelkű.
„Színészként – akár
pozitív, akár nega-
tív a szerep – meg
kell találni azt a
mélységet, ami
emberivé teszi.
Meg kell keresni a
p o l g á r m e s t e r
igazságát is az
összes hibája mellett. Arra törekszünk
a kollégákkal, a rendezővel, hogy lát-
tassuk: ő még egy ilyen tortúrát nem
biztos, hogy még egyszer végig tudna
csinálni. Nem azért, mert megbánná
bűneit, hanem egyszerűen nem bírná
az idegrendszere. Nem lesz belőle egy

úgynevezett „profi” adófizetők foszto-
gatója, ő valószínűleg egy olyan valaki,
aki talán az életben többet nem lesz
polgármester, vagy olyan bűnt követ el,
ami beláthatatlan. Szeretnénk, hogy
ne azt a folytonosságot üzenje a szín-
darab, hogy lám-lám, a világ megy to-
vább és ugyanazok a vétségek történ-
nek. Azon fáradozunk, hogy valóban
komoly élet-halál kérdéssé duzzasz-
szuk ezt” – kezdte a Kossuth-díjas
színművész, és azt is elmondta, mint
minden nehéz főszerep, ez is hihetet-
len energiákat igényel, s próbálja be-
osztani a kondícióit, mert hangilag is
eléggé terhelő a karakter. „De bizako-
dó vagyok, azt gondolom, hogy kezd
összeérlelődni a kollégákkal az összjá-
ték. A színdarab magáért beszél, zse-
niális színmű, talán a világ egyik leg-
jobb társadalomszatíráját mutatjuk be
Győrött. Ahogy például a görögök,
vagy a Rómeó és Júlia, a Hamlet, A
fösvény, A mizantróp, ez a színdarab is
attól annyira jó, hogy örök érvényű
problémákat vet fel. Az élet, a történe-
lem magát ismétli, ezért ezzel a köz-
hellyel élve, az igazi nagy klasszikusok
mindig színpadon lesznek és valószí-
nűleg a filmeseket is éppúgy motivál-
ni fogják, ahogy eddig” – mutatott rá
Gáspár Sándor, aki a győri előadás
mellett Székesfehérváron és Buda-
pesten is játszik. „Nehéz megszok-
nom, hogy ha egy előadást sikerül jól
megcsinálnunk és szereti a közönség,
az Székesfehérváron, s talán itt is ma-
ximum hússzor fog menni. Fáj az em-
ber szíve, mert ha sikeres előadásokat
mutatunk be Budapesten, az van úgy,
hogy tíz évig is műsoron van, itt pedig
sajnos egy évadban kifutnak” – tette
hozzá végül a színész.

Egy vidéki kisváros elöljárói lá-
zas igyekezettel próbálják el-
fedni a súlyos visszaélések,
sikkasztások, hazugságok
nyomait, miután egy jogtalanul
felbontott levélbôl értesülnek a
titkos utasítással rendelkezô
fôvárosi revizor érkezésérôl. A
vizsgálat idejére helyre akarják
állítani a közrendet, és megkí-
sérelnék megvesztegetni az in-
kognitóban érkezô revizort,
csakhogy van egy apró bökke-
nô: nem tudják, ki ô... 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Am 14. Februar um 11 Uhr wer-
den die Kleinen im VASKA-
KAS PUPPENTHEATER
zur Vorstellung „Irgum-bur-
gum Bärchenball” erwartet,
bzw. am 15. Februar um 11
Uhr zur Aufführung der Mär-
chen von La Fontaine. Vor der
Sonntagsvorstellung sind alle
Kinder ab 10 Uhr zu einstim-
menden Spielen willkommen. 

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Beim Futsal Match der 1. Bun-
desliga trifft der RÁBA ETO
FC auf das Team Aramis, dies
am 16. Februar um 18:15 Uhr
in der Magvassy Sporthalle.

In der Chamiopns-Leage Be-
gegnung messen sich am 14.
Februar um 17:15 Uhr in der
Audi Arena der GYŐRER
AUDI ETO KC und die
Mannschaft aus METZ.

KLUGE HERRCHEN UND FRAUCHEN – eine kostenlose Veranstal-
tungsreihe die im Okos Helyen beginnt. Die Programmreihe wird gemeinsam
vom  Győrer Tierheim und dem Tierschutzverein des Komitats Győr-Moson-

Sopron Megyei Állatvédőrség für alle lernwilligen sei-
enden und kommenden Herrchen und Frauchen ges-
tartet. Die Veranstaltung findet immer von 17-19 Uhr
statt. Thema des Vortrags am 12. Februar: Etikette für
Stadthunde oder wie kann man ein kluges Herrchen
oder Frauchen sein? Die Plätze sind limitiert, daher ist
die Teilnahme an eine Anmeldung geknüpft! Anmel-
dung unter: kapcsolat@gyoriallatmenhely.hu

BRUCKNER – KOCSIS.
Das Publikum kann am 20.
Februar um 19 Uhr im Richter-
Saal der 8.Synfonie in C-Moll
des österreichischen Kompo -
nisten Anton Bruckner in einer
Aufführung des Győrer Philhar-
monie-Orchesters beiwohnen.
Es dirigiert der Kossuthpreist-
räger-Pianist Kocsis Zoltán.
Das Konzert gehört zum Rich-
ter János Konzertabonnement,
an der Ticketkasse des Richter-
Saales können jedoch noch
Karten erstanden werden.

WIE IST DER MENSCH, WENN
ER FÄHRT? – Am 14. Februar um
14 Uhr lädt das Mobilis Interaktive
Ausstellungszentrum all diejenigen
ein, die sich für einen unterhaltsamen
wissenschaftlichen Samstag interes-
sieren. Die Themen-Veranstaltungs-
reihe macht klar, dass trotz hervorr -
agendem Fuhrpark und Zustand der
Infrastruktur weiterhin der Mensch
der primäre Faktor bei der Verkehrs-
sicherheit darstellt. Bei der Mobilis
Themen-Veranstaltung treten nun
die menschlichen Aspekte der Ver-
kehrssicherheit in den Vordergrund.   

HANDARBEITSABEND
FÜR ERWACHSENE für
alle Schaffensfreudigen am
16. Februar um 17 Uhr im
Club der Dr. Kovács Pál Ko-
mitatsbibliothek- und Ge-
meinschaftsraum Club. Zur
Beschäftigung unter der Lei -
tung von Dobó Eszter wer-
den die Anmeldungen von
Erwachsenen erwartet, die
dann Stickarbeiten erstel-
len, welche sie dann nach
ihrem eigenem Stil gestalten
können.
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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!

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

ZAKKANT című szín-
darabot láthatja a kö-
zönség február 17-én
18 órakor a Rómer Ház-
ban. A William Shakes-
peare és Tom Stoppard
drámái alapján rende-
zett művet a RÉV Szín-
házi és Nevelési Társu-
lat adja elő. Barátság,
árulás, manipuláció, ön-
vád, segítő szándék, a
hatalom kiszolgálása,
kiszolgáltatottság motí-
vumai mentén kalauzol-
ja a nézőket William
Shakespeare Hamlet-
jének világába.

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ az Irgum-bur-
gum macibál című előadással várja az apróságo-
kat február 14-én 11 órakor. Február 15-én 11
órakor a La Fontaine mesék című előadást láthat-
ja a közönség. A vasárnapi előadás előtt 10 órától
előadásra hangoló játékok várják a gyerekeket .

VALENTIN-NAPI KONCERTRE
VÁRJÁK az érdeklődőket február
14-én 20 órakor a Kozi Drink Bár-
ban Karai Anna és Zentai Anett elő-
adók saját dalokat és meglepetése-
ket ígérnek. A koncert ingyenes.

HALHATATLAN SZERELEM címmel Müller Péter tart előadást feb-
ruár 20-án 18 órakor a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban. A
szerző csodálatos spirituális utazásra hív minket, amely során feltárja Tol-
nay Klárinak az életét. Nem azt, amelyet mi ismertünk, hanem a másikat,
a karma és előző élete által is meghatározott, titkos életét. 

HOGYAN SZÜLETIK A SZERELEM? címmel
a szellem és a gondolat szabadságának napjára
várják az érdeklődőket február 17-én 18.30 órakor
a FILO-Pontban. Az est témája: Hogyan születik a
szerelem? Az előadás beszélgetéssel egybekötött,
Giordano Bruno és Platón tanításai alapján, Sha-
kespeare szonettjeivel fűszerezve. Előadó: Szaba-
dos Éva színész. A belépés díjtalan.

KOVÁCS ZOLTÁN (KÓ) TRIO koncertjére
várják a jazz-zene kedvelőit február 20-án 20
órakor a Színhely kultúrpincében. A produkció
gerincét saját dalok alkotják, amelynek hang-
zása a klasszikus zenei gyökereken át, a kor-
társ zenei improvizáción keresztül a mainstream
jazz világába kalauzol.

FELNŐTT KÉZMŰVES ES-
TÉKRE várják az alkotókedvű
érdeklődőket február 16-án 17
órakor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Köz-

ponti Könyvtára klubjában. A Do-
bó Eszter vezette kézműves fog-

lalkozásra felnőttek jelentkezését
várják, akik hímzett kitűzőt készítenek,

amit aztán a saját stílusukra szabhatnak.

ANTON BRUCKNER osztrák
zeneszerző VIII. (c-moll) szimfóni-
áját hallhatja az érdeklődő közön-
ség a Győri Filharmonikus Zene-
kar előadásában február 20-án
19 órakor a Richter Teremben.
Vezényel Kocsis Zoltán Kossuth-
díjas zongoraművész. A koncert
a Richter János-hangversenybér-
let része, de jegyek még vásárol-
hatók a Richter Terem jegypénz-
tárában.

AZ ŐSEMBER LELKÉNEK LE-
NYOMATA címmel dr. Szabó Péter
tart előadást február 19-én 17 órakor
a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér Központi Könyvtára
klubjában. A vetítéssel egybekötött
előadáson az őskőkor leglátványo-
sabb emlékeiről, a barlangi festészet-
ről, barlangrajzokról mesél az előadó.

IMPRESSZIÓK címmel Stecziná-
né Szmolka Klára kiállítása nyílt feb-
ruár 5-én a József Attila Művelődési
Házban. A tárlat február 27-ig láto-
gatható, hétfőn, csütörtökön és pén-
teken 10–18 óráig.

AZ ÉRZELMEK LOGIKÁJA
címmel Mérő László matematikus,
pszichológus előadását hallhatják
azok, akik ellátogatnak február 18-
án 17 órakor a Széchenyi István
Egyetemre. (E épület, F terem.) Va-
jon mi az érzelmek szerepe a gon-
dolkodásban és a gazdaságban,
melyek a rosszkedv előnyei, mit je-
lent valójában az érzelmi intelligen-
cia? A részvétel ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött. Jelentkezni az
egyetem honlapján lehet.

LOVE STORY-K GYŐRBEN
„Új utak, új élmények" címmel kü-
lönleges városnézésre várják az
érdeklődőket február 14-én 10
órától. Győr látnivalói és értékei
között barangolva a város egykori
lakóinak, látogatóinak szerelmi
történetei, szerelmei látnak napvi-
lágot. A séta közös élményt ígér a
pároknak. A programon való rész-
vétel előzetes regisztrációhoz kö-
tött. Jelentkezés: idegenvezetes.
gyor@gmail.com

OKOS GAZDI program címmel több hétig tartó
ingyenes programsorozat indul az Okos Helyen. A
programokat a Győri Állatmenhely és a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Állatvédőrség közösen szer-
vezi minden tanulni vágyó gazdinak és gazdijelölt-
nek. A programok minden alkalommal 17–19 órá-
ig tartanak. A február 12-én tartott előadás témája:
Városi kutyás etikett, illetve Hogyan legyek okos
gazdi? A helyek száma korlátozott, így a részvétel
jelentkezéshez kötött! Jelentkezés: kapcsolat@
gyoriallatmenhely.hu

MÁS!(?) A GYERMEKEM címmel Écsiné Dobai Ág-
nes és Écsi Júlia interaktív előadását hallgathatják
meg, akik ellátogatnak február 20-án 18 órakor a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klubjá-
ba. Figyelemzavar, hiperaktivitás, impulzivitás, maga-
tartásprobléma – az előadók egy alternatív lehetőség-
ről, az alapozó terápiáról mesélnek, ami hozzásegíti a
szülőket, pedagógusokat a gyermekek jobb megérté-
séhez.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

FEBRUÁR 14., SZOMBAT
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:05 Az
ember bolygója  10:00 Kapásjel-
ző 10:30 Két duci hölgy 11:10
Aranymetszés 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 Szabadság
tér '89 12:50 Bazi rossz Valentin-
nap  14:25 Van ott valaki? 
16:05 Szeretettel Hollywoodból 
16:35 Ég, föld, férfi, nő  17:35
Gasztroangyal  18:30 Szerencse-
Szombat  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 A Dal – 1. középdöntő
22:30 Végzetes vonzerő  00:35
Valentin napi randevú  02:00 A
Csendes-óceán 02:50 Műsorszü-
net 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Glee – Sztárok leszünk! 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig
 06:20 Top Shop 06:50 Kölyök-
klub 09:55 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival  10:15 Teleshop 11:10 Kalan-
dor 11:35 a'la CAR  12:05 Trend-
mánia  12:35 Havazin  13:10
Street Kitchen  13:40 Családom
és egyéb emberfajták  14:15 Dr.
Csont  15:15 Dr. Csont  16:15 A
sztárkivetett  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:20
Valentin-nap  21:40 Az igazság
nyomában  23:35 Az idegen 
01:35 Viharok háborúja  03:05
Gálvölgyi-show 

04:20 Sue Thomas – FBI  05:10
Babavilág  05:35 Super Car 
06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 mati-
né 09:20 Egészség Klinika  09:45
Astro-Világ 10:40 Babavilág 
11:05 I. Q. – A szerelem relatív 
13:00 Villám Spencer, a karibi őr-
angyal  14:00 Walker, a Texas-i
kopó  15:00 Walker, a Texas-i ko-
pó  16:00 A Keresztapus  18:00
Tények 19:00 Hanta boy  20:45
Szülői felügyelet nélkül  22:50
Szerelem a Fehér Házban  01:05
Sportos 01:15 Doktor D  02:05
Pan Am  02:55 A férjem védelmé-
ben  03:45 22-es körzet – A bűn
utcái 

05:25 Gazdakör 05:55 Kapásjelző
06:25 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon – 32 év múlva – 07:25 Élő
egyház 07:55 Isten kezében  08:20
Akadálytalanul 08:50 Nóvum 
09:20 Az imádott paradicsom  10:10
Csodabogár 10:40 A falu rossza 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:10 Este lett a liányságnak... 
12:40 Ízőrzők: Görgeteg 13:20 Belle
és Sébastien  – A menedékház 13:50
Holtomiglan, holtodiglan  15:25
Önök kérték!  16:20 Alfa Rómeó és
Júlia  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Patika  19:10 Hogy volt!?  –
Szulák Andrea felvételeiből 20:05 Az
élet sava-borsa  20:55 West Side
Story  23:20 Dunasport 23:35 Mü-
pArt – Szakcsi World Jazz Project
01:10 Vers 01:15 Himnusz

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Civil kurázsi (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-
rek (ism.) 08:30 Civil kurázsi (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Civil kurázsi (ism.)
10:00 Képújság 18:00 Credo (ism.)
18:25 Győr+ Sport (ism.) 19:00
Győri7 19:50 Konkrét (ism.) 20:00
Győr+ Sport (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:30 Konkrét (ism.) 21:45
Szabadhegyi találkozások (ism.)
22:15 Győri7 (ism.) 23:05 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 15., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25
Esély 05:55 Magyar gazda 06:25 Eu-
rópai szemmel  06:55 Család-barát
Hétvége 09:00 Katolikus krónika
09:30 Engedjétek hozzám 09:40 Út-
mutató 10:05 Tanúságtevők 10:30
Kérdések a Bibliában 10:45 Reformá-
tus magazin 11:10 Baptista ifjúsági
műsor 11:15 Kel József portré 11:40
Evangélikus templomok 12:00 Déli
harangszó 12:01 Hírek 12:10 A vilá-
görökség kincsei 12:30 Telesport
13:25 Öltések közt az idő  15:00 A
levendula illata  16:45 Büszkeség
és balítélet  17:45 Szerelem az Al-
pokban  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Ghost  22:30 A Lényeg
23:10 Red Bull Air Race 00:40 Eltávo-
zók  02:50 A Csendes-óceán 03:40
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 09:45
EgészségKalauz 10:15 Teleshop
11:10 A Muzsika TV bemutatja 
11:40 4ütem  12:10 XXI. század –
a legendák velünk élnek  12:40
Házon kívül  13:10 Tuti gimi
14:10 Dr. Csont  15:15 Dr.
Csont  16:20 Rendőrakadémia 7.:
Moszkvai küldetés  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 A gondozoo 
21:00 Eredet  23:50 Portré 
00:25 Szavak és érzések  02:25
Én és én meg a tehén 

04:30 Hazugságok gyűrűjében 
05:30 Bazi nagy görög élet 
06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 mati-
né 09:25 ÁllatoZOO  09:50 Több
mint TestŐr  10:15 Astro-Világ
11:20 Stílusvadász  11:45 Stahl
konyhája  12:15 Monk – Flúgos
nyomozó  13:15 Villám Spencer,
a karibi őrangyal  14:15 Walker, a
Texas-i kopó  15:15 Walker, a Te-
xas-i kopó  16:15 Hanta boy 
18:00 Tények 18:55 Rising Star 
21:50 Agyő, nagy Ő!  00:15 Pro-
paganda  01:20 Airport '79 –
Concorde  03:10 Sportos 03:20
Sue Thomas – FBI 

07:35 Világ-nézet 08:05 Rome Re-
ports – Vatikáni híradó 08:30 Pannóni-
ától a csillagokig – Magyar eredmé-
nyek az űrkutatásban  09:00 Az utolsó
remény  – Az első csalódás 09:35 Az
emberi csoda  10:05 Univerzum 
11:00 Élő világegyház 11:30 Új nem-
zedék  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:10 Nótacsokor 12:40 Ízőr-
zők: Nikla 13:20 Piri mindent tud 
14:35 Hazajáró  15:05 A világörökség
kincsei 15:25 Hogy volt!?  – Szulák
Andrea felvételeiből 16:20 Gábor diák
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Patika
 19:05 Önök kérték!  20:05 Az élet
sava-borsa  21:00 Együtt a család –
A házasság hete 21:55 A Rózsaszín
Párduc újra lecsap  23:40 Du-
nasport 23:55 Heti Hírmondó 00:25
West Side Story 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:05 Konkrét (ism.) 09:15
Szabadhegyi találkozások (ism.)
10:05 Győr+ Sport (ism.) 10:35
Kép újság 18:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 18:45 Győr szakrális em-
lékei (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
19:50 Konkrét (ism.) 20:00 Erzsé-
bet út (ism.) 20:50 KultÓra (ism.)
21:25 Erzsébet út (ism.) 22:15 Győ-
ri7 (ism.) 23:05 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 16., HÉTFŐ
M1
05:20 A Lényeg 05:50 Ma Reggel
09:00 A szenvedélyek lángjai 
09:50 Kövek és emberek 10:20 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:25 Napirend
előtt 12:55 Roma Magazin 13:25 Do-
movina 14:00 Magyarlakta – vidékek
krónikája 14:50 Csataterek  15:05
Zorro  15:55 Charly, majom a csa-
ládban  16:40 Híradó+ 16:55 Lola
 17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Kékfény  21:25 Ró-
mai helyszínelők - Árulkodó nyomok
 22:25 Az Este 23:00 Híradó 23:10
Sporthírek 23:20 Aranymetszés
00:10 Lola  00:50 Család-barát
02:25 Kövek és emberek 02:50 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 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Fókusz Plusz  13:20 Ízes élet – Ma-
utner 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 
21:15 Dr. Csont  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 Döglött akták  23:45
Magyarul Balóval 00:15 Piszkos csa-
pat  01:20 Reflektor  01:30 Fur-
csa páros  02:15 Teresa  03:10
Teresa 

04:10 Békétlen békítő  05:05 Csap-
dába 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 TeleS-
hop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Családi Titkok  13:55 Ma-
gánnyomozók  14:55 Valentina tit-
ka  15:55 Emlékezz, Reina  16:55
A Macska  17:30 Fiorella  18:00
Tények 19:25 Jóban Rosszban 
20:15 Hal a tortán – Meglepetés 
21:30 Halálos iramban: Tokiói hajsza
 23:35 Az elnök árnyékában
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 EzoTV.hu
02:50 Elit egység 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Rome Reports -
Vatikáni híradó  07:00 P'amende
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Isten kezében 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Mesélő cégtáb-
lák 09:45 Elcserélt lányok  10:30
Az élet sava-borsa  11:15 Az élet sa-
va-borsa  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:20 Vers 12:25 Napirend előtt
12:50 Közvetítés a parlament ülésé-
ről  16:30 Térkép  17:10 Elcserélt lá-
nyok 18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Hölgyek örö-
me  20:00 Don Matteo  21:00 Hí-
rek 21:05 Dunasport 21:15 Besence
Open  22:10 Kultikon  22:25 A
Rózsaszín Párduc újra lecsap 
00:10 Vers 00:15 Hírek 

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 17., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Kövek és
emberek 10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran 13:00 Unser
Bildschirm 13:25 Csataterek 
13:40 A rejtélyes XX. század  14:10
Gasztroangyal  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 este 20:10
Sporthírek 20:20 Időjárás-jelentés
20:30 Grand Hotel  21:20 Zűrös
szívügyek  22:10 Az Este 22:45 Hír-
adó 22:55 Sporthírek 23:05 Ezüst-
Patak  23:10 Közösen a jövőért 
00:05 Lola  00:50 Család-barát
02:20 Kövek és emberek 02:50 Mű-
sorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet – Mautner Zsófival 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show (élő) 12:50 Havazin 
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 Fókusz
 19:20 Éjjel-nappal Budapest 
20:40 Barátok közt  21:15 Castle 
22:10 RTL Klub Híradó 22:40 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
23:10 Magyarul Balóval 23:45 A fő-
nök  00:50 Reflektor  01:05 A Gra-
ce klinika  01:55 EgészségKalauz 
02:20 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 

04:20 Sue Thomas – FBI  05:05
Csapdába csalva  05:30 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 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  13:55
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka 15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  17:30 Fiorella 
18:00 Tények 19:25 Jóban Rossz-
ban  20:15 Hal a tortán – Megle-
petés  21:30 Mission: Impossible
2.  00:00 King & Maxwell  01:00
Tények Este 01:45 Sportos 01:55
EzoTV.hu 02:55 Aktív  03:15 Prí-
ma primavéra 

04:00 Beavatás  04:25 Lélek Boule-
vard 04:55 Zegzugos történetek
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
Virágzó Magyarország 09:00 Közve-
títés a parlament üléséről 16:00 Mú-
zeumtúra – Francia módra  16:30
Térkép 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Rex felügyelő  19:55
Don Matteo  20:55 Hírek 21:00 Du-
nasport 21:10 Titkolt titkosügynök 
22:55 Kultikon  23:10 8 és 1/2 
01:25 Himnusz 01:30 Hírek 01:35
Szerelmes földrajz 02:05 Pannon
expressz  02:35 Hagyaték 03:00
Határtalanul magyar

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+
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Hír-
adó (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

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

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan

• Érettségire felkészítés angol és német nyelvbôl

• AKCIÓS francia és spanyol kezdô tanfolyamok

• Fordítások szakképzett fordítók által

• ÖSD, EURO, ECL, City&Guilds, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok több szinten is  

• Chatbox szókincsfejlesztô angol nyelvi klub anyanyelvi tanárral

FEBRUÁR 18., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Ör-
kény lovas tábor  10:25 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 Hrvatska kro-
nika 13:00 Ecranul nostru 13:30
Útravaló 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 22:05 Az Este
22:40 Híradó 22:50 Sporthírek
22:55 Summa 23:30 Élet az ami-
sokkal 00:20 Lola  01:05 Család-
barát 02:35 Műsorszünet 

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 8:08
– 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 Fókusz  19:20
Éjjel-nappal Budapest  20:40 Ba-
rátok közt  21:15 Szulejmán 
22:25 RTL Klub Híradó 22:55 Há-
zon kívül  23:25 Magyarul Balóval
00:00 Reflektor 00:15 Apák napja
02:15 Teresa  03:10 Teresa 

05:05 Csapdába csalva  05:30
Családi Titkok  06:20 HUNGARI-
KUMOK – 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  13:55
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  17:30 Fiorella 
18:00 Tények 19:25 Jóban Rosszban
 20:15 Hal a tortán – Meglepetés 
21:30 Cool túra 2.: A sörpingpong 
23:25 Lángoló Chicago  00:25 Té-
nyek Este 01:10 Aktív  01:30 Sport-
os 01:40 EzoTV.hu 02:40 Doktor Ho-
use  03:30 Doktor House 

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
14:35 Univerzum  15:25 A tuare-
gek földjén 15:55 Vidékességek
16:30 Térkép 17:10 Elcserélt lányok
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Párizsi helyszínelők 
19:55 Don Matteo  20:50 Hírek
20:55 Dunasport 21:05 Fapad 
21:35 Dumas  23:20 Kultikon 
23:40 Medvebarát 01:20 Vers 01:25
Himnusz 

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 20., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Ör-
kény lovas tábor  10:20 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 Életkerék
13:00 Esély 13:35 Két duci hölgy
14:10 Az ember bolygója  15:05
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 Hír-
adó este 20:10 Sporthírek 20:20
Időjárás-jelentés 20:30 Öltések
közt az idő  22:05 Az Este 22:40
Híradó 22:50 Sporthírek 22:55 Ma-
de in Hollywood  00:35 Lola 
01:20 Család-barát 02:50 Műsor-
szünet 

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 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show (élő)
12:50 Kalandor 13:20 Ízes élet – Ma-
utner 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 
21:15 Fertőzés  22:55 RTL Klub
Híradó 23:30 Magyarul Balóval
00:00 Kemény motorosok  01:05
Reflektor  01:20 Havazin  02:00
Kalandor 02:20 4ütem  02:45 Tere-
sa 

04:15 Sue Thomas – FBI  05:05
Csapdába csalva  05:30 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 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  13:55
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  17:30 Fiorella 
18:00 Tények 19:25 Jóban Rosszban
 20:15 Hal a tortán – Meglepetés 
21:30 Frizbi Hajdú Péterrel  22:30
Közellenségek  01:15 Tények Este
02:00 Sportos 02:10 EzoTV.hu
03:10 Combat Hospital – A Frontkór-
ház 

06:00 Kárpát Expressz 06:30 Híradó
06:35 Rondó 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Pannon expressz
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:20 Elcserélt lányok
 10:10 Don Matteo  11:05 Észak
és Dél  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:15 Időjárás-jelentés 12:25
Kívánságkosár 14:25 Vers 14:30 A vi-
lágörökség kincsei 14:45 Egy marék
élet – Történetek a kukoricáról 15:30
A tenger kincsei és legendái  16:30
Térkép 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Rocca parancsnok 
20:05 Don Matteo  21:00 Hírek
21:05 Dunasport 21:15 Columbo:
Ölj meg, ölelj meg!  22:50 Kultikon
 23:10 Kopaszkutya Kettő  00:30
Himnusz 

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 Épí-tech 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Épí-tech (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Épí-tech (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Épí-tech (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Ör-
kény lovas tábor  10:20 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 Rondó 13:25
Átjáró 14:00 Cédrusliget  14:50
Zorro  15:40 Charly, majom a
családban  16:25 Híradó+ 16:40
Lola  17:30 Szerencse Híradó 
17:40 Híradó 17:50 Ridikül  18:40
Szívek doktora  19:30 Híradó es-
te 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 A Csodacsapat 
22:10 Az Este 22:45 Híradó 22:55
Sporthírek 23:00 Barangolások öt
kontinensen  23:35 Történetek a
nagyvilágból  00:05 Lola  00:50
Család-barát 02:20 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:50 Dr. Tóth  05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show (élő)
12:50 Trendmánia  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 Fókusz  19:20 Éjjel-nappal
Budapest  20:40 Barátok közt 
21:15 CSI: Miami helyszínelők 
22:15 RTL Klub Híradó 22:45 CSI: A
helyszínelők  23:50 Magyarul Baló-
val 00:20 Odaát  01:20 Reflektor 
01:35 Titkok otthona  02:20 a'la
CAR  02:45 Teresa  03:30 Gálvöl-
gyi-show 

04:15 Sue Thomas – FBI  05:05
Csapdába csalva  05:30 Családi
Titkok  06:20 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 06:25 Tények Reg-
gel 06:50 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop (reklámf.) 10:45 Astro-Világ
11:55 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  14:55 Valentina
titka  15:55 Emlékezz, Reina 
16:55 A Macska  17:30 Fiorella 
18:00 Tények 19:25 Jóban Rosszban
 20:15 Hal a tortán – Meglepetés 
21:30 NCIS  22:30 Hawaii Five-0 
23:30 Az indíték  00:30 Tények Este
01:15 Aktív  01:35 Sportos 01:45
EzoTV.hu 02:45 A kalandor 

06:30 Híradó 06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Csodabogár
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Mesélő cégtáblák 09:30 Elcserélt lá-
nyok  10:15 Don Matteo  11:10
Párizsi helyszínelők  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjárás-
jelentés 12:25 Kívánságkosár 14:25
Vers 14:30 A világörökség kincsei
14:45 A burgonya kultúrtörténete
15:30 Keletről jött emberek – A ku-
nok 16:30 Térkép 17:10 Elcserélt lá-
nyok  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Észak és Dél
 20:05 Don Matteo  21:00 Hírek
21:05 Dunasport 21:15 Egy szoknya,
egy nadrág  22:55 Kultikon 
23:15 Rokonok 01:45 Vers 01:50
Himnusz 01:52 Hírek 

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
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szerző: dr. sayour amer
belgyógyász,
kardiológus főorvos 
fotó: illusztráció

A vér egyirányú áramlását a szívben a szívbillentyűk
biztosítják, mind a bal, mind a jobb szívfélben 2-2
billentyű van. 

Billentyûhibák
A billentyűhibáknak többféle okuk lehet. Leggya-

koribb ok a reumás szívbelhártya-gyulladás, mely

elsősorban fiatal és felnőttkorban okoz billentyűbe-
tegséget. Három típusa van: billentyűelégtelenség
(inszufficiencia), mely a vér visszafelé történő áram-
lását okozza a szív üregeiben, szájadékszűkület
(sztenózis), mely telődési, illetve kiáramlási akadályt
okoz a normális véráramban, és a kombinált, szája-
dékszűkület és billentyűelégtelenség együttes elő-
fordulása. A klinikai lefolyás alapján lehet krónikus, ami-
kor a billentyűhiba akár évtizedeken keresztül fennáll,
sokszor panasz nélkül. Az akut formája, amikor váratla-
nul jelentkező, súlyos, életveszélyes szívelégtelenség
alakul ki, mely sürgős műtétet tesz szükségessé.

A hét orvosi témája:

A szívbillentyûk
betegségei

Kivizsgálás
A billentyűhibát az orvosi vizsgálat során a beteg

fizikális vizsgálatával (kopogtatás, hallgatózás stb.)
megfelelő pontossággal meg lehet állapítani. A mell-
kas röntgenvizsgálata, illetve az EKG alátámasztja a
gyanút. Az ultrahangos eszközök újabb változataival
a billentyűbetegség fokát nagy pontossággal meg
lehet állapítani, és mindez fájdalommentesen törté-
nik. Műtét esetén koszorúér-festéses vizsgálat
(coronarográfia) szükséges. Ha műtétre kerül sor,
akkor egyszerre a beszűkült koszorú erek vénás áthi-
dalását is megoldják, ha szükséges.

Mitrális prolapszus
A kéthegyű billentyű előeséses, megsüllyedéses

betegsége a nőknél leggyakrabban előforduló vele-
született billentyűhiba. Az esetek többségében nem
okoz panaszt, másoknál fáradékonyság, mellkasi fáj-
dalom és ritmuszavar jelentkezik. A betegség lénye-
ge, hogy a szívbillentyű-vitorlák a szívösszehúzódás
alatt a bal pitvar felé billennek, kiboltosulnak, súlyo-
sabb esetekben a vitorlák kifordulnak.

Mûbillentyûk
Kétfajta műbillentyű áll a szívsebész rendelkezé-

sére: egyik a biológiai műbillentyű, melyet disznóbil-
lentyűből alakítanak ki. Előnye az, hogy nem kell a be-
tegnek élete végéig véralvadásgátlót szednie. Hátrá-
nya viszont az, hogy hamarabb megy tönkre. A másik
fajta műbillentyű a mechanikai, lemezes műbillentyű,
mely szövetbarát, speciális fémanyagból készül kü-
lönböző méretben. Előnye, hogy sokáig működőké-
pes, hátránya viszont, hogy a betegnek élete végéig
véralvadásgátló gyógyszert kell szednie. 
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A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A láz, torokfájás, orrdugulás, fájdalom és a
hidegrázás megkeseríthetik életünket. A
gyógyszerek mellett sok más, egyszerű
megoldás is segíthet a gyógyulásban.

Igyunk elég folyadékot
Az influenza kiszáradást okoz, különösen, ha láz-

zal, hányással vagy hasmenéssel jár. A kiszáradás el-
len a víz kiváló, de ihatunk gyümölcsleveket, ásvány-
vizet is. Koffein tartalmú italokat lehetőleg ne fo-
gyasszunk, mert ezek vízhajtó hatásúak. Enyhíti a to-
rokfájást a gyógytea mézzel. Hányinger esetén csak
szürcsöljük az innivalót. Az elegendő folyadékbevitel
jele a víztiszta vizelet. Alkoholt ne fogyasszunk!

Párásítsuk a szobát
A párás levegő enyhíti az orrdugulást. Jó megoldás,

ha a fürdőszobában a forró vizes csap megnyitásával

Az influenza tünetei ellen
párát csinálunk, vagy ha bekapcsoljuk a párásító ké-
szüléket. Az inhaláció régi jó módszer, forraljunk fel vi-
zet, vegyük le a tűzről, és törülközővel befedett fejünket
tartsuk fölé. Még hatásosabb, ha a vízbe menta- vagy
eukaliptuszolajat csöpögtetünk. Vigyázat: asztmások-
nak nem ajánlott!

Gargarizáljunk sós vízzel
Segít megszabadulni a garaton lerakódott vála-

déktól, ami különösen fekvés után képződik. A sós
vizes orröblítés az orrdugulás és orrcsöpögés ellen
használ, megelőzhető vele az arcüreggyulladás is.
Léteznek külön erre a célra kifejlesztett eszközök,
de ha a tenyerünkből felszívjuk a vizet, az is jó.

Maradjunk ágyban
Figyeljünk szervezetünk igényeire. Ha lefeküdni kí-

vánunk, tegyük azt, ne erőltessük se a mozgást, se a

munkát. A pihenéssel is az immunrendszert erősítjük.
A lázat nem viheti le, a torokfájást sem enyhíti, mégis,
ha van valaki, aki betakargat és az ágyba visz egy pohár
teát, máris gyorsabb a gyógyulás. A homlokra és az or-
ra feltett meleg vizes borogatás enyhíti a fejfájást és az
arcüreg fájdalmát. A köhögéscsillapító vagy torokfer-
tőtlenítő cukorkák szopogatása is hatásos lehet.

Megelôzés
A védőoltás javasolt minden 60 év fölötti személy-

nek, mivel az életkor előrehaladtával gyengül az im-
munrendszer, valamint azoknak a gyerekeknek és fel-
nőtteknek, akiknek van valamilyen alapbetegségük:
szív- és érrendszeri betegségek, krónikus tüdőbeteg-
ség, asztma, krónikus neurológiai betegség, anyag-
cserezavar (pl. cukorbetegség, máj- és vesebetegsé-
gek). Kismamáknak is javasolt az oltás, illetve azoknak,
akik babát terveznek.

A hét kérdése: a neurológiai szûrésrôl

Válaszol: dr. Jávor László főorvos,
neurológus szakorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

A szakember szerint a nyaki erek ultrahangos
vizsgálata jól ábrázolja a szűkületeket, ennek
gyógyszeres vagy műtéti kezelésével a stroke
kialakulása jelentős mértékben megelőzhető. 

Van-e a neurológia szakterületének ajánlott szű-
rőprogramja? 

Ha olyan vizsgálatokra gondolunk, mint a nőgyógyá-
szati vagy a tüdőszűrések, akkor kifejezetten hasonló
programokat jelenleg nem találunk a neurológiában. 

Nem is volna szükség rá?
A neurológiai betegségek nagy többségét a stroke

adja. Ennek megelőzéseként igen hatásos, eredmé-

nyes a nyaki erek ultra-
hangja, ami pár perces,
ártalmatlan vizsgálat. Az ultrahang jól ábrázolja az ér-
szűkületeket, melyeket gyógyszerrel kezelni lehet,
súlyosabb esetekben pedig időben megműthetőek,
s ennek köszönhetően az esetek többségében nem
alakul ki a stroke.  Ezt a vizsgálatot tehát mindenkép-
pen ajánlani tudom, főleg azoknak, akiknek az eret
érintő kockázatai – például magas vérnyomás, ma-
gas vérzsírszint, cukorbetegség – vannak.

Milyen vizsgálatokat érdemes még kérni a
szakorvostól?

Érzékelhető memóriazavarok, mentális hanyatlás tü-
netei esetén 5-10 perces gyorstesztekkel felmérhetjük
a beteg állapotát. Az általános neurológiai alapvizsgá-
latok, a reflexek ellenőrzése is nagyon sokat mond a
szakembernek a beteg ideggyógyászati státusáról. A
neurológiában igen jelentős CT és MRI képalkotó eljá-
rások igazolni tudják a szakorvos diagnózisát.   

Teljes élet pacemakerrel is
Magyarországon mintegy 40 ezren élnek a
normális pulzusszámot biztosító, szívrit-
mus-szabályozóval, amely teljes értékű éle -
tet biztosít a szívbetegeknek. A legmoder-
nebb már olyan imp-
lantátum, amely egye-
bek között MRI-kom-
patibilis, azaz lehető-
vé teszi, hogy a bete-
get szükség esetén a
legalaposabb mágnesesrezonancia-vizsgála-
toknak vessék alá. Viselője dolgozhat, spor-
tolhat, úszhat, szaunázhat és élvezheti a szo-
láriumot, használhatja mobiltelefonját, to-
vábbá nincs számára korlátozás a háztartá-
si, illetve kerti eszközök használatában sem.
Az egyetlen korlát a nagyobb mágneses erő
miatt a repülőtéri biztonsági kapu. 

Halat a kilók ellen!
Az édesvízi halak, hasonlóan tengeri roko-
naikhoz, szervezetünk számára nélkülöz-
hetetlen zsírsavakat, teljes értékű fehérjé-
ket, számos vitamint és ásványi anyagot
tartalmaznak. Könnyen emészthetők és

nagyon fino-
mak, így a fogy-
ni vágyóknak is
jó választás le-
het, ha halat esz-
nek. A halaknak

kedvező a zsírsavösszetétele is. Ez jelentős
szerepet játszik a szív- és érrendszeri be-
tegségek megelőzésében, diétás kezelésé-
ben, így nem csak a fogyni vágyóknak, de
az érrendszeri betegségekkel küzdőknek
is javasolt.
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szerző: nagy viktor
kép: viktornagy.net

A Škoda Fabia harmadik gene-
rációja élekkel határolt, minden
eddiginél decensebb formát ka-
pott. A fara kimondottan spor -
tos és egyedi, minden szem-
pontból fejlődött.

A cseh gyártó kezdi a létező összes
szegmensben képviseltetni magát, kor-
rekt ár-érték arányú termékeivel. A Fa-
bia 1999 óta sikeresen hódítja meg a
kiskategóriát, miután széles motor- és
karosszériakínálatával minden vevői
igényt kielégít. A harmadik generáció is
ötajtós és kombi (530 literes raktérrel)
verzióban, öt felszereltségi szinttel, va-
lamint ColourConcept néven egyedi
színkombinációkkal kérhető. Tesztau-
tónk egy jól felszerelt (Style), zöld-feke-
te színösszeállítású darab volt.

Ami azt illeti, régen láttam ennyire
harmonikus, mégis szögletes formák-
ból építkező kocsit. A „rallyzöld” fénye-
zés, a fekete tető és alukerekek még
jobban kiemelik a Fabia visszafogott,
mégis sportos kiállását. Az orra erő-
sen követi a márkaarculatot, az oldal-
nézeten feltűnik a hátsó ajtó „Octavi-
ás” íve, viszont a fara minden eddigi
Skodánál sarkosabb. Az oldallemez

egyetlen erőteljes éle pedig finoman
elkeskenyedik a sárvédők felett. Ezek
a részletek és a hangsúlyos hátsó lám-
patestek engem nagyon megfogtak.

Amúgy a méretei nem sokat változ-
tak a kisautónak, szélesebb és alacso-
nyabb lett, amitől jobb arányai lettek. A
csomagtér kicsit gyarapodott, immá-
ron 330 literes, ami szinte kompaktau-
tós méret. Elöl bőséges a hely a köze-
pes méretű üléseken, hátul pedig a ka-
tegória átlagát hozza a négykerekű.

A műszerfal viszont sokat fejlődött,
első ránézésre egy Octavia belterét jut-
tatja eszünkbe. Az anyagok, a kialakítás
(ergonómia és funkció) és a minőség ki-
fogástalan, és a textúrák az érintés pil-
lanatáig puhának is tűnnek. De minek
is fogdosni azt, ami a szemnek készült,
a bőrkormány tapintása akár egy Su-
perb-é. A felszereltség is bővelkedik
minden aktuális csemegében, így a na-
gyobb kijelzős rádióhoz már okostele-
font klónozó Mirrorlink szolgáltatás is
jár, rendelhető eső- és fényérzékelő, és
a Style szinten – ahogy a tesztautóban
is – a kulcs nélküli indítás alapáras. Vég-
re megjelent a sebességhatároló opció,
fáradtságérzékelő, valamint Front As-
sist rendszer, ami az első lökhárítóba
épített érzékelőre hagyatkozva, figyel-
meztet a közeledő akadályra vagy akár
le is fékezi az autót.

Motorból az új, szíjhajtású, 1,2 literes
TSI-t sikerült megjáratnunk 90 lóerős
változatban. Ez a motor nagyon jól illesz-
kedik a Fabia karakteréhez, miután alig
1100 kg-os üres tömegét könnyedén
mozgatja. A kicsit hosszú áttételezésű,
ötsebességes váltóval párosítva kedve-
ző fogyasztást produkált (6-7 liter ve-
gyesben), és sok élményt is okozott, hi-
szen jó fordulatszám-tartományban
tartva, a 160 Nm-es nyomaték pont
elég a városi vagy közúti virgonckodásra.

Autópályán könnyedén tartható a tem-
pó és korrekt a zajcsillapítás is.

Természetesen több motor közül is vá-
laszthatunk, így van 1 literes (60–75 LE)
benzines, a TSI 110 lóerős változata 6 se-
bességes manuális vagy 7 (!) fokozatú
DSG automatával. A dízelfronton 1,4 lite-
res 90 és 105 lovas, közös nyomócsöves
erőforrások választhatók 4 literes szab-

GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

vány szerinti fogyasztással. Persze sarka-
latos elem mindig egy Škoda ára. Hívoga-
tó 2,7 millió forinttól indul a lista, de amit
ajánlunk, az egy közepesen felszerelt TSI,
amiért 3,63 milliót kér a Škoda. Ha abból
indulunk ki, hogy egy igazi karakterrel
megáldott Fabiát rendelhetünk kedvenc
színösszeállításunkban, még mindig okos
döntésnek tűnik a Škoda.

Harmonikus,
mégis szögletes
formákból
építkezô kocsi 

Teszt: Škoda Fabia 1.2 TSI Style

Éles váltás
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Turbós Ferrari
A 458 turbóval izmosított változata 488 GTB né-
ven érkezik az olasz gyártó boszorkánykonyhájá-
ból. Már az „alapverzió” is impozáns menettelje-
sítményekkel rendelkezik, mégis rá tudtak tenni
egy lapáttal. A 607 lóerős 3,9 literes V8-as erőfor-
rás 760 Nm-es nyomtéka már 3000-es fordulaton
rendelkezésre áll. És arról, hogy ez a brutális erő
az aszfaltig is eljusson, egy aktív nyomatékvezér-
léssel ellátott, 7 sebességes, dupla kuplungos vál-
tómű gondoskodik. Így a gyorsulás százra 3, 200-
ra pedig 8,3 másodperc! Egyébként a formát is
jócskán átszabták a tervezők, így nem csak az
F12 nyomdokaiba lép a modell (a fioranói pálya-
rekordja ugyanúgy 1:23), de néhány területen fölé
is kerekedik. A gyáriak nem féltek azt nyilatkozni,
hogy a 488 GTB a „legjobb reakcióidővel rendel-
kező, szériagyártású sportautó.”

A Renault Kadjar néven mutatta be közepes méretű
crossoverét. Az új városi terepjáró illeszkedik a franciák
aktuális formatrendjéhez, hasonlít a Captur-re, viszont
jóval nagyobb nála. Miután a Nissan Quasqai alapjaira
épül, de méretesebb, ezért igazi családi autónak ígérke-
zik. A csomagtere közel 472 literes, és várhatóan a jól is-
mert motorokat választhatjuk hozzá. Lesz 1,2 és 1,6 li-
teres turbós benzines, és 1,5 illetve 1,6 literes common-
rail dízel erőforrás. A kizárólag öt üléssel érkező újdonság
sok divatos extrával lesz felszerelhető. Tolatókamera, ön-
parkoló- és vezetéstámogató rendszer, óriási panoráma
üvegtető, valamint teljes LED fényszóró is kérhető lesz.
Ráadásul azt ígérik, hogy az elsőkerék-hajtású alapmo-
dell bevezető ára 5 millió forint alatt marad.

Renault terepes
érkezik

2015-ben új vonalvezetésű, kibővített pályával nyitott
újra a győrújbaráti E-Kart Ring. Az eddig is különösen
izgalmas gokartozási élmény fokozódott, hiszen ha-
sonló köridőt produkálnak az amatőr versenyzők, an-
nak ellenére, hogy a pálya hossza közel 15%-kal nőtt.
Tehát még gyorsabb száguldást tesz lehetővé. Ehhez
ideálisak a feltételek a járművek oldaláról is, hiszen a
10 darab 8 lóerős, villamos hajtású felnőtt ekart füst-
mentes szórakozást nyújt, akár órákon át, a lítium ak-
kumulátorok miatt. Nincs több környezetszennyező
kipufogógáz a pályán! Egyszerre akár 6 felnőtt vagy
több gyerek, és junior ekart versenyezhet fej fej mel-
lett vagy a legjobb időért. Az ideális rendezvényhely-
színként is funkcionáló pálya gokartozói most – a 14–
24 éves korosztályból – a Racestar rendezvénysoro-
zat részeként kvalifikálhatják magukat az Európa-ku-
pára (több info:  racestar.sk/hu).
Próbálják ki Önök is családjukkal a gokartozás új
formáját!

Győrújbarát, Fő utca 178.
+36 70 633-5969 • info@ekart.hu

Megújult az E-Kart Ring 
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GASZTRO RECEPT

Fûszeres garnéla-
és szárnyas nyárs
Hozzávalók 4 főre: Személyenként

15 dkg csíkokra vágott csirkemell
vagy garnéla, 2 chilipaprika, kb. 4 cm-
es gyömbér darab, 2 gerezd fokhagy-
ma, 1 ág kakukkfű, 1 evőkanál citrom-
lé, késhegynyi Cayenne bors és őrölt
fahéj, só, bors, olívaolaj, zellerszár és
kápia paprika

Elkészítése: A saslikpálcikákat
hideg vízbe áztatjuk, a zellerszárat
és a kápia paprikát ujjnyi széles csí-
kokra vágjuk, a csirkemellet pedig
1 cm vastagra és 2 cm szélesre csí-
kozzuk. Váltakozva felfűzzük a pap-
rikát, a zellerszárat a garnélával
vagy a csirkemellel. A többi hozzá-
valót felaprítjuk, összekeverjük a fű-
szerekkel és 1-2 evőkanál olívaolaj-
jal. A nyársakat átkenjük a páccal
és legalább fél órát hűtőben pihen-
tetjük, majd forró grillserpenyőben
kevés olajon mindkét felét ropogós-
ra pirítjuk.

Vágykeltô finomságok Valentin-napra

szerző: földvári gabriella
fotó: mákvirág gasztroklub, demerung stúdió

A Valentin-nap jó alkalom rá, hogy egy kis plusz fi-
gyelmet szenteljünk kedvesünknek. A jeles nap al-
kalmából akár egy izgalmas menüsorral is meglep-
hetjük párunkat. Varga-Horváth Adriennt, a Mákvi-
rág Gasztroklub vezetőjét kértük arra, állítson össze
egy Valentin-napi ételsort.  

A következő recepteket könnyedén elkészíthe-
ti egy kezdő konyhatündér, egy tapasztalt házi-
asszony, vagy akár egy főzőcskézni szerető férfi-
ember is. 

Az ünnepi vacsora elkészítése alig egy órát vesz
igénybe, a főétel glutén-, tej- és tojásmentes.  

Az étkekbe különféle afrodiziákumok kerültek. A
pácba az izgató hatású fahéj, gyömbér, chili, ame-
lyek ízükkel és hatóanyagukkal egyaránt hatnak ér-
zékeinkre. A köretben szintén van chili és zellerszár,
amelyek fokozzák a vágyat. A desszertben az eper,
ami színével és ízével egyaránt hat érzékeinkre, a va-
nília pedig izgató hatású. A főétel a garnélarák, amely
az egyik legfinomabb afrodiziákum. Aki nem kedveli,
készítheti csirkemellel is a nyársat. 

A kellemes estéhez, a könnyed ízek mellé friss, üde
gyümölcsös száraz fehérbor, esetleg pezsgő illik.

Tüzes tésztasaláta
Hozzávalók 4 főre: Személyenként

5 dkg rizstészta, 2 chilipaprika vagy fél
kápiapaprika, zellerszár, 1 kisebb lila-
hagyma, 2-3 evőkanál szójaszósz

Elkészítése: A rizstésztát leöntjük
egy tálban, forrásban lévő vízzel, 10-
15 percig állni hagyjuk, majd leszűr-
jük. Közben apró kockákra vágjuk a
zöldségeket, majd a szója-
szósszal együtt a tész-
tához keverjük.

Aki nem szereti a csípőset, a chilit ká-
pia paprikával helyettesítheti. 

Epres-habos
leveles süti

Hozzávalók: 1
csomag friss leve-

les tészta, 25
dkg eper, 2,5 dl
tejszín, 1 cso-
mag hidegen
kikeverhető
vaníliakrém-

por.

Elkészítése: A leveles tésztát ki-
tekerjük és egy nagy szaggatóval
vagy teáscsészével kb. 8 cm átmérő-
jű köröket szaggatunk belőle. Sütő-
papíros sütőlemezre rakjuk a koron-
gokat, majd sütőpapírt teszünk a te-
tejére is, és lenyomjuk a tésztát egy
másik tepsivel. 200 fokos sütőben
10 percig a tepsivel lenyomva, to-
vábbi 5 percig tepsi nélkül ropogós-
ra sütjük. Közben a tejszínhez ada-
goljuk a vaníliakrémport a csomago-
lásán található utasítás szerint. A tej
helyett tejszínt használunk. A ke-
mény habot csillagcsöves kinyomó-
zsákba töltjük. Az epret felkarikáz-
zuk, egy szép darabot félbevágunk a
díszítéshez. A leveles tészta koron-
gokat hármasával megtöltjük: az el-
ső korongra rányomunk egy adag
krémet, arra ráfektetünk 3 szelet ep-
ret, majd kevés krémmel ráragaszt-
juk a következő emeletet. Végül rára-
gasztjuk a tetejét, rányomunk egy
kis halom krémet, és a közepére ül-
tetünk egy szelet epret. A tetejét
megszórhatjuk porcukorral. 
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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. Ezenkívül 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 :  Klenovszky Anna Róza.
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Győr-Révfaluban, a Víztükör-lakóparkban
kiadó ez az 58 nm-es, II. emeleti téglalakás.
A társasházban van lift. Elosztása 2 szoba
étkezővel, terasszal.  DK-i fekvésű, világos.
A lakás bútorozott és gépesített. Parkolási
lehetőség a társasház udvarán, illetve te-
remgarázs is bérelhető 15.000 Ft-ért. 2 havi
kaucióval lefoglalható, minimum 1 éves
bérleti szerződéssel. Ár: 100.000 Ft/hó.
Tel.: 06-70/866-7426.

Győr-Belváros szívében, a Pálffy utca ele-
jén eladó ez a 4. emeleti,  79 nm-es tégl-
alakás.A lakás tetőteres K–NY-i fekvésű,
világos. Elosztása nappali és 2 hálószoba.
Az ingatlan jó állapotban van, kevés fel-
újítást igényel. Azonnal költözhető. A
földszinten közös tároló is található. Kö-
zös költsége 5000 Ft. Mindenhez közel

Kik igényelhetik a CSOK-ot?
• a természetes személyek (házastársak, élettár-
sak, egyedülállók) már meglévő gyermekek
után, illetve
• a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a
nevelt gyermekek számától függetlenül legfel-
jebb két gyermek vállalása esetében (megelőle-
gezett családok otthonteremtési kedvezménye),

Ki minősül gyermeknek?
• a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöl-
tött 24. hetét követően, valamint
• aki az igénylő eltartottja, de nem töltötte
be a 16. életévét, vagy a 25. életévét nem töl-
tötte be, de oktatási intézmény nappali tago-
zatán tanul, vagy 16. életévét betöltötte, de
legalább egy éve megváltozott munkaképes-
ségű személy.

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Mikor és mi fog változni a CSOK bevezetésével?

Telefonszám: 06-30/640-8794, 06-70/866-7426 
06-70/866-7424 • www.edesotthongyor.hu

ÉDES OTTHON GYŐR INGATLAN
Győr, Mónus I. u. 38. 

van, szemben boltok, patika, rendelő és
az iskolák is pár utcára találhatóak. Parko-
lási lehetőség a társasház előtti közterüle-
ten lehetséges. ALKUKÉPES! Ár: 19,9 M
Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Nádorvárosban, a Szent Imre úton eladó
ez a második emeleti, 52 nm-es lakás,
melyhez tartozik 5nm erkély és saját föld-
szinti tároló is.Állapota részben felújítás-
ra szorul, de sok lehetőség van benne,
mert az összes fal mozgatható. Elosztása
jelenleg 2 szoba, étkezős. Az összes ablak
és a bejárati ajtó műanyagra cserélt és re-
dőnnyel ellátott. 2 éve új gázkonvektorok
vannak.Április elejével birtokba vehető.
Ár: 13,9 Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Kizárólag nálunk! Révfaluban, Vízivárosban
új építésű, 5 lakásos társasházban, 2 szoba
nappalis lakás eladó!  Emelt szintű fűtéskész
ár: 21.000.000 Ft!  Tel.: 06-70/866-7424.

Győr-Nádorvárosban kitűnő állapotú,
felújított, 44 nm-es, alacsony rezsijű,
földszinti panellakás eladó! Elosztását
tekintve 1 szobás, amerikai konyhás.
Csendes, nyugodt környezetben élheti
mindennapjait. Ár: 11.850.000 Ft. Tel.:
06-30/640-8794.

Győr-Gyárvárosban 4. emeleti, gyönyörű-
en felújított téglalakás eladó. A lakás 55
nm-es, elosztását tekintve 2 szobás, mű-
anyag ablakos, redőnyös, klímás. Ebbe
csak költözni kell! Hívjon most, az árban
biztosan megegyezünk! Ár: 13.700.000 Ft.
Tel.: 06-30/640-8794.

Győrzámolyon kulcsrakészen eladó egy
70 nm-es családi ház. 300 nm-es telek
tartozik hozzá. Elosztását tekintve 3 szo-
ba+nappali.  Szoc.pol, támogatott hitel
igényelhető! KIHAGYHATATLAN
AJÁNLAT! Ár: 18,9 M Ft. Tel.: 06-
30/640-8794.

Győr-Szigetben, a Fürdőhöz közel, új épí-
tésű társasházi lakások leköthetők. Kisebb
és nagyobb alapterületű lakások közül vá-
laszthat.  Emelt szintű fűtéskész ár:
13.410.000 Ft-tól. Részletekért hívjon!
Tel.: 06-30/640-8794.

Mennyi a CSOK összege 2015. július 1-jétől?
A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása, használt lakás vá-
sárlása vagy bővítése esetén egyaránt a következők szerint alakul:

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás
az alábbi célokra igényelhető 2015. július 1-jét követően:

Mitől függ a kedvezmény mértéke?
• a meglévő és a vállalt gyermekek együttes
számától (ide nem értve azon gyermeket, aki
után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról
szóló jogszabályok szerint vissza nem téríten-
dő lakáscélú állami támogatást már igénybe
vettek).
• a lakás hasznos alapterületétől
• a lakás energetikai besorolásától

FONTOS! 
A családok otthonteremtési kedvezményét az új
és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vo-
natkozó végleges adásvételi szerződés megköté-
sét követő 120 napos határidőn belül (legkoráb-
ban 2015. március 4-e után kötött adásvételi
szerződések esetén).

A kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény összege gyermekenként 400.000 Ft.

Gyermekek Alapterület Alap A A+ Alacsony
száma összeg energiamin. energiamin. fogyasztás

1 gyermek 40-55 m2 500.000 Ft 550 000 Ft 600 000 Ft 650 000 Ft
55,01-160 m2 600 000 Ft 660 000 Ft 720 000 Ft 780 000 Ft

2 gyermek 50-65 m2 800 000 Ft 880 000 Ft 960 000 Ft 1 040 000 Ft
65,01-80 m2 1 000 000 Ft 1 100 000 Ft 1 200 000 Ft 1 300 000 Ft
80,01-160 m2 1 300 000 Ft 1 430 000 Ft 1 560 000 Ft 1 690 000 Ft

3 gyermek 60-75 m2 1 200 000 Ft 1 320 000 Ft 1 440 000 Ft 1 560 000 Ft
75,01-90 m2 1 500 000 Ft 1 650 000 Ft 1 800 000 Ft 1 950 000 Ft
90,01-160 m2 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft

4 gyermek 70-85 m2 1 600 000 Ft 1 760 000 Ft 1 920 000 Ft 2 080 000 Ft
85,01-100 m2 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft
100,01-160 m2 2 500 000 Ft 2 750 000 Ft 3 000 000 Ft 3 250 000 Ft
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
Igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakör betöltésére:

kertész
Feladata: a város közterületein park-
fenntartási, köztisztasági feladatok, üveg -
 házban növényápolási munkák elvégzése
Feltétel:
• kertészeti szakirányú végzettség,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• hasonló szakterületen 
szerzett gyakorlat,

• növényvédelmi szakirányú végzettség

Jelentkezési határidő: 
2015. február 23.

Fényképes 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 „kertész” jeligét. 

A Győr-Szol Zrt. a városi faállomány
kezelőjeként február elején megkezd-
te a közterületi fakivágási program
végrehajtását. A munka az erdészeti
és kertészeti szakmai irányelveket fi-
gyelembe véve, Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala által ki-
adott határozatok alapján zajlik.

Fa kivágása hatósági engedéllyel
azokon a helyszíneken lehetséges,
ahol többek között a fa balesetveszé-
lyes, vagy balesetet okozhat, a nö-
vény egészségi állapota indokolja,
esetleg közművek, épületek vannak
veszélyben. A keletkező faanyagot a
Győr-Szol Zrt. a komposzt-előállítás
alapanyagaként hasznosítja.

Balesetveszélyre figyelmeztető táblák
kerültek a napokban a Győr-Szol Zrt.
kezelésében lévő városi állóvizek part-
jára. Az Adyvárosban, Szabadhegyen
és a Holt-Marcal mellett kihelyezett táb-
lák szövege arra hívja fel a figyelmet,
hogy a befagyott tavakra mindenki
csak saját felelősségére mehet rá, a jé-
gen tartózkodás szabályait minden
esetben be kell tartani, a szabályszegő-
ket pedig a hatóság megbírságolhatja.
A jogszabályi előírások részleteiről bő-
vebben is tájékozódhatnak a www.
gyorszol.hu internetes oldalon. 

kép és szöveg: pannon-víz

A Pannon-Víz Zrt. víz-világnapi pályázatai ismét sok
nyerési lehetőséget kínálnak a gyerekeknek. 

• „Gyermekrajzpályázat” a legkisebbeknek: ivóvíz-
hez, csapvízhez, vízfogyasztáshoz köthető mű-
veket várunk az apróságoktól.

• „Víz-világnapi séta” a nagyobbaknak: látogassa-
tok meg egy közeli vízműtelepet, kérdezzetek,
fényképezzetek, rajzoljatok! Tudjátok meg, ho-
gyan jut el a víz a kutakból a vízcsapokba! A te-
lephely-látogatáshoz előzetes egyeztetés szük-
séges.

• „Pannon-Víz plusz” a kreatívoknak: olyan fény-
képezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített ké-
peket várunk, amiben az ivóvíz-csapvíz motívum
jelenik meg. Lehet vidám csoportkép egy ivókút-
nál, tűzcsapnál vagy akár egy jól sikerült vizes
koccintós felvétel is. 

A kategóriák legjobbjait állatkerti belépőkkel és
további értékes ajándékokkal jutalmazzuk. A leg-
jobban sikerült alkotásokra szavazni lehet a Pan-
non-Víz Facebook oldalán. A legtöbb szavazatot be-
gyűjtő pályamű közönségdíjat kap, és a szavazók is
állatkerti belépőket nyerhetnek. Részletes pályázati
kiírást a www.pannon-viz.hu weblapon találtok.
Várjuk a pályaműveket, szeretnénk minél több állat-
kerti belépőt  kiosztani a nyertes gyerekeknek!

Közösen hallgattak meg tájékoztatót a kö-
zelmúltban a Győr-Szol Zrt. társasházkeze-
léssel foglalkozó munkatársai a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium „Otthon Melege
Program” címmel meghirdetett energia-
megtakarítási pályázatáról. A kezdeménye-
zés célja, hogy csökkentse a háztartások
energiafelhasználását és rezsikiadásait. A
szolgáltató szakembereit pályázatíró tanács -
adók avatták be a pályázati feltételrendszer-
be, ismertették a kap csolódó jogszabályo-
kat, és válaszoltak a gyakorlati megvalósí-
tással kapcsolatban felmerült kérdésekre.

A Győr-Szol közel húsz társasházkeze-
léssel foglalkozó munkatársa következő lé-
pésként ismerteti a pályázat lehetőségeit
és feltételeit a lakóközösségekkel. A köz-
gyűléseken érdemes minél több tulajdo-
nosnak részt vennie (ezt egyébként maga
a kiírás is megköveteli), hogy megalapo-
zott döntést hozzanak az energetikai felújí-
tásról és az ehhez járuló kötelezettségek
vállalásáról. A Győr-Szol több mint 370
társasház mintegy 14 ezer lakásának kö-
zös képviseletét látja el Győrben, több je-
lentős energetikai felújítást bonyolított le
sikeresen az elmúlt években. Azok a lakó-
közösségek, amelyek fontosnak tartják,
hogy felkészült, tapasztalt szakemberek
lássák el a társasház-kezelői feladatokat,
a zrt. társasházkezelő üzletágánál kaphat-
nak segítséget és tanácsot.

Víz-világnapi pályázat gyerekeknek!

Társasházkezelôk
az otthonokért

Terv szerint vágják a fákat

Jégre menni
balesetveszélyes!

A munkához kosaras emelő jár-
mű is szükséges. A fakivágás Adyvá-
rosban kezdődött, ezt követően vá-
rosrészről városrészre haladnak a
szakemberek. 

A március közepéig engedéllyel ki-
vágott mintegy háromszáz darab fát
a Győr-Szol Zrt. 2015 őszén pótolja,
a pótlás során a városi faültetési kon-
cepcióval összhangban figyelembe
veszik a környezet adottságait.

A fakivágás alkalmanként, rövid
időre járhat a forgalom korlátozásával
és a megszokottnál nagyobb zajhatás-
sal. A Győr-Szol Zrt. külön megköszö-
ni a közlekedésben részt vevők türel-
mét és a lakosság megértését.
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Tavaly év végén már beszámoltunk róla,
hogy a győri Rodeo Team hatalmas si-
kert aratott a novemberi Lovas Világku-
pán, a Papp László Sportarénában,
ahol az ország legjobb lovasbemutató-
inak sorába került a trükklovasok mű-
sorszáma. A produkció számos lehető-
séget hozott a csapatnak, például egy
svédországi meghívást, illetve Magyar-
ország egyik legszínvonalasabb lovas
szaklapja, a Lovasélet közölt a napok-
ban a Rodeo Teamről egy nagyobb lé-
legzetű cikket. Ennek apropóján Tóth
Szilárd, a csapat vezetője elmondta,
azon típusú emberek közé tartozik, aki-

ket az adrenalin éltet, imádja az
izgalmas, s olykor veszé-

lyes trükköket.

Vágtass velünk!

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

Egyre többen ismerik
a „gyôri ördöglovasokat”

Már gyerekkorában eldöntötte, olyan
lovas lesz, aki átlagon felüli tudást bir-
tokol majd. A végzettsége szerint test-
nevelő tanár, sportmenedzser, karate-
edző és lovaskaszkadőr, a '90-es évek-
ben kezdte tanulni a trükklovaglás alap-
jait. Az ezredfordulón alapította meg a
Rodeo Lovasiskolát olyan elveket követ-
ve, hogy a lovaglást tömegsporttá te-
gye, s ne a pénz döntse el, valaki lóra ül-
het-e. Trükklovas edzéseket 2004-től
tart, melynek gyümölcse az utóbbi né-
hány évben kezd beérni: egyre többen
ismerik meg a „győri ördöglovasokat”
az országban, s a határokon túl is. A Ro-
deo Teambe a legbátrabb és legelszán-
tabb tanítványok kerülnek, akikre ke-
mény fizikai és speciális lovas edzések
várnak. Tóth Szilárd nem bánik a tanít-
v á n y a i v a l kesztyűs kéz-
zel, csak azok ma-
radnak a csapat-
b a n , akik na-

gyon el-

szántak. Szerinte mindez fejben dől
el, a fizikai erőnlétet, illetve a tudást
össze lehet szedni kitartó munkával.
A csapatban jelenleg kicsit több mint
egy tucatnyi tag s 6-8 ló van, bárki
csatlakozhat nemtől és kortól függet-
lenül. Tóth Szilárd úgy tudja, a ma-
gyar trükklovas csapatok közül náluk
van a legtöbb lány, eddig hat hölgy
része a csapatnak. A lovakat évekig
képzik az effajta munkára, speciális
idomítást, kondicionálást és trükked-
zést kapnak, hogy „tornaszerként” is
helytálljanak.

A győr-gyirmóti Rodeo Ranch-en
a kaszkadőrlovagláson kívül gyereke-
ket és felnőtteket is tanít Tóth Szilárd
lovagolni, illetve versenylovak nevelé-
sével, tenyésztésével, és a magyar
lovas hagyományok
ápolásával is fog-
lalkozik.

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!

02.13. — 02.20.
DELIKÁT

199,- db

Sertészsír
500 g, 398 Ft/kg

UHT Tej 1,5% 
1 L

149,- L

899,-kg

999,- kg

Pápai hús Füstölt
hátsó csülök vf.

1 kg

Pecsenyekacsa „A” 1 kg
Kacsa farhát: 119 Ft/kg
Kacsa nyak: 250 Ft/kg

Premiko 
meggybefôtt 
350 g, 625,75 Ft/kg

219,- db

kartonos ár

Zsemle

15,- db
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APRÓ HIRDETÉS

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a 
Tel.: 96/431-330 
info@marcal-etterem.hu 
www.marcal-etterem.hu 

FEBRUÁRI hétvégi ajánlataink!
• Sült kacsacomb, főtt burgonya, fehérboros párolt 

káposzta, sütemény (választható levessel): 
2100,-Ft helyett 1200,-Ft

• Sült csirke tejszínes sajtmártással, párolt rizs, sütemény
(választható levessel): 2000,-Ft helyett 1200,-Ft

• Sonkával, sajttal töltött csirkemell, vegyes köret, 
saláta, sütemény (választható levessel):

2100,-Ft helyett 1200,-Ft

EXTRA MENÜAJÁNLATUNK: (2 főre)
Tyúkhúsleves • 2 személyes Marcal tál
Saláta  • Sütemény 
6200 Ft/2fő helyett 3990 Ft/2 fő

József Attila-lakótelepi
2 szobás, 49 nm-es, távfűtéses, ha-
tározatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne 1–1+fél szo-
bás, 36–43 nm-es, határozatlan
bérleti szerződéses, nádorvárosi,
adyvárosi vagy marcalvárosi bérle-
ményre – értékkülönbözettel. (Hir-
detésszám: 305.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 2 szoba, 50 nm-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, csendes helyen lévő lakást
cserélne 1+2 fél–2 és fél vagy 3 szo-
bás, erkélyes, határozatlan-határo-
zott bérleti szerződéses bérleményre.
Sziget, Újváros kizárva. (Hirdetés -
szám: 307.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

József Attila-lakótele-
pi, 2 szobás, 49 nm-es, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne hasonló vagy picivel ki-
sebb, határozatlan bérleti szerződé-
ses bérleményre, belváros, nádorvá-
ros, esetleg gyárváros területére.
(Hirdetésszám: 308.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

INGATLAN

Nádorvárosbanbútorozott, fel-
szerelt, gázfűtéses téglalakás, iroda, üz-
let kiadó. Tel.: 06-70/564-2280.

Győr-Belvárosban 87 nm,
I. emeleti, 2,5 szobás, erkélyes lakás
tulajdonostól eladó. 22.900.000 Ft.
Érd.: 06-20/943-7202.

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

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi 3 szobás, 52 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses,
részben felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 30–70
nm-es, 1-2 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Bán Ala-
dár u. kizárva. Két kisebb lakásért ad-
na nagyobbat.   (Hirdetésszám: 440.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 3 szobás, 71 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, parket-
tás, járólapos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 40-50 nm-
es, 1–1+fél szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződésre szi-
geti, újvárosi, elsősorban udvari la-
kásra. (Hirdetésszám: 441.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 2 szobás, 46 nm-es, ha-
tározott bérleti szerződéses, tégla-
épületben lévő, központi fűtéses la-
kást cserélne, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár, Erfurti és Stadion ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 303.).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 29 nm-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses, felújított lakást cserélne 1+fél–2
szobás gázfűtéses győri bérleményre.
Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 304.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, ga-
rázsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő meg -
oldások. Tel.: 06-70/
223-7957.

Lomtalanítást vál-
lalunk, igény szerint, in-
gyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásá-
ról, lakásából, ill. udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

EGYÉB

Készpénzért antik bútort,
festményeket, Herendi és Zsolnay
porcelánt, ezüst tárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órákat,
porcelánokat, festményeket, pénz -
érméket, képeslapot és teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

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

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

ÁLLÁS

MELLÉKKERESET!
Vérplazmaadáshoz szervezünk útitár-
sakat Győrből. Néhány órás elfoglalt-
sággal havi 40-50 ezer mellékkere-
set. 06-70/626-3355

Német 
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/516-0079.

SZOLGÁLTATÁS

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

M O Z G Á S G Y Ó G YÁ -
SZAT! Izomsorvadás, bénulás,
merev nyak, izomfájdalmak gyógy-
kezelése. Samodai: +36-30/ 754-
3112. www.egeszseg-ovo.hu

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkeze-
tek, kerítések, korlátok készítése,
felújítása. Tel.: +36-30/313-2351.
www.ironart.hu  e-mail: ironart@
ironart.hu

Győrben élő idősek ott-
honi ápolását, gondozását vállalja
nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon bizalommal!
06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

alentin-

30%
kedvezmény 
az ételek árából ! 

asárnap ! 

A zongoránál: Nyári Jenô
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A számos sikert megélt sportágak je-
les képviselőinek részvételével ren-
dezték a kettős ünnepséget, amelyen
Borkai Zsolt polgármester, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke úgy fogal-
mazott, mindkét sportág nagy múltra
tekinthet vissza Győrben, így van mi-
ből táplálkoznia. „Tudom, hogy nem
most élik fénykorukat városunkban
ezen sportágak, de a kitűnő szakmai
háttérnek köszönhetően bízhatunk
abban, hogy a jövő hasonlóan sikeres
lehet, mint amilyen a múlt volt.” Hoz-
zátette, a város nagy hangsúlyt fektet
a sport támogatására, költségvetésé-
nek legalább egy százalékát fordítja
erre, ráadásul az öttusa az államilag ki-
emelten támogatott sportágak köré-
be tartozik, és ez lehetővé teszi, hogy
a jövőben is magyar sikersportág ma-
radhasson.

Martinek János, kétszeres olimpiai
bajnok, a Magyar Öttusa Szövetség
megbízott főtitkára kérdésünkre el-
mondta, Győr fontos szerepet játszik
a sportág történetében, hiszen Ma-

Újra nyeregben: lovasok és öttusázók ünnepe
Kettôs évfordulót tartottak a napokban városunkban, hiszen 65 éve alakult a lovassport, 60 éve pedig a gyôri öttusa

gyar Vilmos vezérletével a városból in-
dult útjára a magyar női öttusázás.
Hozzáfűzte, a szövetség is szeretné,
ha a jelentős győri hagyományok nyo-
mán ismét megerősödne a városban
a sportág.

Győrben 1949-ben alakult meg a
megyei lovas szövetség, s a környék-
beli lovasok a kezdetektől fogva ko-
moly sikereket értek el, majdnem min-
den helyi egyesület rendelkezett olyan
fiatal tehetséges lovassal, aki nemzet-
közi versenyen, vagy akár a válogatott
keret tagjaként helyt tudott állni. Az
1972-es müncheni olimpián amellett,
hogy Horváth József egykori bábolnai
lovas a military csapat tagja volt, a díj-
ugrató csapat lovai is majdnem kizá-
rólag a területről származtak. A fogat-
hajtásban már 1983-tól országos
szinten is jó szereplés esélyével vettek
részt fogataink. Fehér Mihály 1985-
től több mint tíz éven keresztül volt a
válogatott tagja. Négy kettesfogathaj-
tó és egy négyesfogathajtó-világbaj-
nokságon szerepelt. Nyert csapat vi-
lágbajnokságot és ezüstér-
met, illetve egyéni bronz -
érmet is. 

A lovassport intézményesülése
után nem sokkal a londoni olimpia öt-
tusa-válogatottjának szakvezetője,
Csáthy Dénes gépészmérnök és Ma-
gyar Vilmos építészvezető, valamint
Némethy Tamás lovasedző a győri
magasépítő vállalat sportkörén belül
megalapította az öttusa szakosztályt
1954 őszén. A győriek a hetvenes
évek elején meghonosították a női öt-
tusát, 1974-ben Magyar Bajnokságot,
és az első nemzetközi női öttusaver-
senyt Kovács Zsuzsanna nyerte, aki
Hoffmann Ibolyával és Kovár Magdol-
nával csapatban is diadalmaskodott.
A 80-as években egy újabb női siker-
sorozat következett, egyéni és csapat
magyar bajnoki címek követték egy-
mást Tulok Andrea, Kárpáti Hajnalka,
Heilig Anita és Kovács Irén jóvoltából.
Kovács Irén többszörös junior világ-
bajnok, 1989-ben pedig felnőtt világ-
bajnoki második lett.

Az ünnepségen Kovács Zsuzsan-
na, Kovár Magdolna és Hoffmann Ibo-
lya vehetett át díjat abból az alkalom-
ból, hogy 40 éve nyerte az első baj-

nokságát, és nemzetközi öttu-
saversenyét.

Ugyancsak elismerésben részesült
Kovács Irén, aki 25 éve szerzett öttusa
világbajnoki ezüstérmet, valamint Fe-
hér Mihály, aki 25 éve lett világbajnok
fogathajtásban.

Kovács Zsuzsanna lapunknak visz-
szaemlékezett a negyven évvel ezelőt-
ti sikerekre. Mint mondta, Magyar Vil-
mos irányításával indult el az úton,
amelyen 1972-ben még fiúkkal ver-
senyzett, 1974-ben már női verse-
nyen érhetett el sikereket. Az akkori
nyugatnémet válogatottal mérkőztek
meg, és egyéniben, illetve Kovár Mag-
dolnával és Hoffmann Ibolyával kiegé-
szülve csapatban is diadalmaskodott.
„Sajnos a rendszer nem tette lehetővé,
hogy külföldi versenyekre utazzunk,
ezért a nemzetközi sikereket mi nem,
csak az utánunk jövő generáció képvi-
selői érhettek el.” Kovács Zsuzsanna
végezetül azt is elmondta, keményen
dolgoznak azért, hogy a győri öttusa
újra régi fényében tündökölhessen,
szerencsére ehhez sok tehetséges fi-
atal áll rendelkezésre, akik a jövő győri
sikerkovácsai lehetnek.

Fehér Mihály 25 éve lett
világbajnok fogathajtásban
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Székesfehérváron vendégszerepelt a Győri Audi
ETO KC a női kézilabda NB I 18. fordulójában. Az
első félidőben jobban játszott ellenfelénél az ETO,
bár sok technikai hiba csúszott mindkét együttes
játékába. A Fehérvár KC Tilinger vezetésével jól tar-
totta magát, és a félidő végére is csak három góllal
engedte meglépni a Bajnokok Ligájában szereplő
ellenfelét. A szünet után nem változott sokat a játék
képe, Ambros Martín együttese tartotta négy-öt-
gólos előnyét. A 47. percben úgy érezhették a hazai
szurkolók, hogy a hajrában akár a győzelemre is le-
het esélye csapatuknak, hiszen megint csak három
gól volt a különbség, a fehérvári reményeket azon-
ban gyorsan elfeledtették Kovacsicsék. A hazaiak
bár jól tartották magukat, a végére az igazán kemé-
nyen védekező zöld-fehérek ellen már kevés esélye
volt a gólszerzésre a Fehérvárnak. Az ETO 27–19-re
nyert, a csapat legeredményesebb játékosa a 7 ta-
lálatig jutó Löke volt. Kovacsics 6, Szen pedig 4
gólt szerzett. A bajnokságban százszázalékos mér-
leggel továbbra is az Audi ETO áll az élen 36 pont-
tal, a második helyen a Ferencvárosnak 33, a har-
madik pozícióban tanyázó Dunaújvárosnak pedig
25 pontja van.

Az ETO pár nappal később, újra idegenben, BL-
mérkőzésen lépett pályára a Nagybánya ellen. A
magyar bajnok majdnem két év után most először

A Magyar Olimpiai Bizottság közgyű-
lése múlt pénteken döntött arról, hogy
javasolja Budapestnek és Magyaror-
szágnak, vizsgálja meg a 2024-es
olimpia és paralimpia megrendezésé-
nek lehetőségét. 

Minderre azután került sor, hogy
decemberben a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság a gazdaságosabb olimpiák
érdekében fogadott el reformcsoma-
got. A NOB az Agenda 2020 elnevezé-
sű programban foglaltak szerint a fenn-
tarthatóbb, olcsóbb és megtérülő játé-
kokat támogatja, és lehetőséget bizto-
sít a több városban történő, kivételes
esetben országhatárokon túlnyúló ren-
dezésre. Az Olimpiai Védnöki Testület
javaslatát 125 igen és egy nem szava-
zat mellett fogadta el a MOB közgyűlé-
se. A közgyűlésen az egyetlen ellensza-
vazó Nádas Pál, a Magyar Paralimpiai
Bizottság korábbi (1980–1996) elnöke
volt, aki a pályázattal járó kockázatok
elemzését hiányolta.

Borkai Zsolt a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke lapunknak elmondta, a
határozat szerint a magyar olimpia ter-
ve csak egyetértéssel, és erős társa-
dalmi, szakmai és érdekvédelmi tá-
mogatással lehet sikeres, ezért a
MOB és a testület javasolja, hogy ha-
ladéktalanul készüljön el a magyar

Szeptember közepéig lehet pályázni

Olimpia Budapesten?
olimpia és paralimpia megvalósítható-
sági tanulmányának frissítése és át-
dolgozása, az Agenda 2020 által biz-
tosított könnyítések maximális kihasz-
nálásával. Borkai Zsolt hozzátette, a
tanulmány pedig tartalmazza azt, ho-
gyan rendezhető Magyarországon
olimpia vállalható költségekkel, és ho-
gyan hozhat az egész ország számára
hasznot és gazdasági bevételt.

A 2024-es olimpiára a jelentkezési
határidő szeptember 15., a házigazdá-

ról pedig 2017 nyarán, Limában dönt
a NOB. Eddig Boston, valamint Róma,
Párizs és Durban jelezte, hogy ver-
senybe száll, illetve Németországból
Hamburg vagy Berlin szintén beadja
pályázatát, valamint Baku és Isztam-
bul is érdeklődött.

A közgyűlés ez mellett elfogadta a
MOB 2015. évi költségvetését. Eszerint
a szervezet teljes idei büdzséje 12 milli-
árd 35 millió forint, ebből 11,1 milliárd
az állami támogatás. Az összeg túlnyo-

kényszerült vereséggel a háta mögött nekivágni a
következő BL-túrának, ám gyorsan kiderült, komo-
lyabb nyomot nem hagyott Ambros Martín együt-
tesében a Larvik elleni vesztes meccs. Álmosan, de
a győriek szempontjából jól indult a meccs,
és Kovacsics heteseinek köszönhetően ha-
mar 3–1-es előnybe került az ETO. A kétgó-
los különbség állandósulni látszott. A védel-
mekről, valamint a kapusokról szólt a félidő első fele,
így bár bőven akadtak lehetőségek mindkét olda-
lon, egyik csapat sem tudott igazán belelendülni. A
támadásban Susann Müller vezette Győr a szünetre
már négygólos előnnyel vonulhatott. Ekkor 13–9
volt az állás. A fordulást követően jött egy kisebb
hullámvölgy, de újra helyére került minden, az
ETO dominált, amelyben Müller megállíthatat-
lannak tűnt, a második játékrészben alig több
mint tíz perc után már a hetedik gólját szerez-
te a német légiós. A románok végig küzdöt-
tek, próbáltak közelebb kerülni a Győrhöz,
de az ETO magabiztos védekezéssel a vé-
gére is megtartotta az előnyét, sőt, Müller
és Löke remek játékának köszönhetően, vé-
gül kiütötte idegenben az ellenfelét. A Győri
Audi ETO KC tehát 26–18-ra legyőzte Nagy-
bányán a Baia Marét, és középdöntős cso-
portjában továbbra is a második helyen áll. 

A Fehérvár és a Nagybánya is kipipálva

mó részét a bizottság tovább utalja a
szövetségeknek. A verseny sport és az
olimpiai felkészülés szakmai támogatá-
sára idén 2 milliárd 88 millió forint jut,
míg a sporteredmények, sportszakmai
tevékenység anyagi elismerésére 2 mil-
liárd 687 millió. Az olimpiai sportágak
szakmai és működési támogatása ösz-
szesen 3 milliárd 93 milliót tesz ki, eb-
ből a legeredményesebb úszás 470,5
milliót, míg a második kajak-kenu
531,6 milliót kap.
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Ketten vagytok! Ez annak a programnak a mottó-
ja, amelynek rendezvényén 7 győri, valamint a
győrladaméri iskola diákjai versenyeztek közösen

fogyatékkal élő társaikkal. A fiatalok együtt tel-
jesítették a játékos feladatokat és különbö-

ző sportbemutatókat tartottak egymás-
nak a Fekete István-iskolában rendezett
Esély sportnapon. A szervezők fő célja, hogy
fejlesszék az empátiát az egészséges gyere-

kekben. Az első alakalommal megrendezett
esély sportnaphoz Győr városa és a Nemak nyúj-

tott segítséget. A szervezők az előítéletek leküz-
dését tartják a legfontosabbnak. Hat kiemelt
célcsoportjuk van a fogyatékkal élők, a nők,
az idősek és fiatalok, a romák, a mélysze-
génységben élők és a halmozottan hátrányos helyzetűek. Raj-
tuk, nekik szeretnének segíteni ezzel a rendezvénnyel.

Már három új igazolásá-
val – Hollós Mátéval,
Heiczinger Zsolttal,
Fodor Krisztiánnal – a

soraiban lépett a pályára
soron következő bajnokiján

a Buda-Cash-ETO-SZESE,
amely a Dabast fogadta az egye-
temi csarnokban. A papírforma
sajnos nem a mieinknek kedve-
zett, hiszen a tabella harmadik he-
lyén tanyázó együttes vizitelt váro-
sunkban. Az első félidőben jó ide-
ig tudta tartani magát a SZESE,
sokáig fej fej mellett haladt a két
gárda. 8–8 után aztán megléptek
a mieink két góllal. A félidő végéig
azonban sikerült egalizálnia a ven-
dégeknek, sőt a szünetet jelentő

Nehéz ellenfél várt a Széchenyi Egyetemi
Győri KC együttesére a férfi kosár-
labda NB I/B nyugati csoport-
jának 14. fordulójában. Az
egyetemisták ugyanis a
jelenleg harmadik helyen
álló Baja csapatát fogad-
ták. A továbbra is sok sé-
rülttel pályára lépő győri
fiúk ehhez képest reme-
kül kezdték a találko-
zót. Az első negyed
alatt ugyanis sikerült
13 pontos előnyt ösz-
szeszorgoskodniuk. Mol-
nár István tanítványai a kö-
vetkező etapban is jól foly-
tatták, igaz, ott már szoro-
sabb játékot láthattak a ki-
látogató nézők. A harma-
dik játékrészben aztán jött az a hul-
lámvölgy, ami már a korábbi mérkőzéseiken is előfor-
dult. Amit eddig sikerült felépítenie Gombáséknak, azt
a folytatásban sikerült le is rombolni. A Baja ezeket a
hibákat a javára fordította, így végül újabb szoros mér-
kőzésen, 81–86-ra maradt alul a Győr. 

Sok olyan nagy iramú, színvonalas meccs is volt,
amelyekre nyugodtan szedhettek volna belépőt –
hallottuk több csapat edzőjétől is ezt a mondatot az
V. Győrújfalu-kupán, ahol négy korosztályban küz-
döttek a minél jobb helyezésekért a gyerekek
Győrszentivánon, a Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központ sportcsarnokában. A 32 csa-
pat között a környékbeli egyesületek mellett
első osztályú klubok tehetségei is ott voltak,
így az ETO FC, a Fradi, az MTK utánpót-
lásbázisát is adó Mészöly Focisuli és a
szlovák élvonalbeli Dunaszerdahely is in-
dított csapatokat. A Győrújfalu SE a tava-
lyi három aranyérem után ezúttal egy do-
bogós helyet szerzett, mégpedig a kilen-
cévesek között, itt a Mészöly Focisuli előz-
te meg a házigazdákat, U10-es korosztály-
ban a Ferencváros nyerte a döntőt az ETO el-
len, az egy évvel idősebbeknél a Mészöly Focisuli
verte az ETO-t a fináléban, míg U12-ben a Duna-

Rosta Miklós
a Buda-Cash-
ETO-SZESE
vezetôedzôje

Három új játékossal
erôsített a SZESE
Mestert erősítettek a kereten, három új játé-
kos érkezett. Mi a cél a továbbiakban? Hosz-
szú távra terveznek velük vagy inkább csak
pillanatnyi megoldás a minél jobb év végi tel-
jesítmény elérésében?
Is-is. A legrövidebb távú cél természetesen a
csapat erősítése. Ahhoz, hogy simán benn ma-
radjuk az NB I/B-ben, ahhoz elengedhetetlenül
szükséges volt, hogy új játékosok érkezzenek,
de hosszú távon is tervezünk velük. Persze a já-
tékosok igénye, a klub lehetősége, az ő egyéni
karrierjük – ezek összetett dolgok, amit a nyá-
ron tudunk csak igazán összefésülni. 
Az átigazolás nem zárult le teljesen, van még
terv más játékosok idejövetelére is? 
Szeretnénk a Nagy Lacit, illetve ha nem őt, ak-
kor egy kétméteres balkezes átlövőt, aki eljön
Győrbe a városért. Persze ez így vicces, de ko-
molyra fordítva a szót, egy külső embert még
keresünk. Tudni kell, hogy a Heiczinger Zsolt is
úgy került hozzánk, hogy az NB I-es klubok nyá-
ron nagyon bevásárolnak, aki már például biz-
tos felsőházi továbbjutó, az ilyenkor költségkí-
mélésként elküldi, kölcsönadja azokat a játéko-
sokat, akik épp kiszorulnak az első csapatból.
Mi ilyenkor belőlük tudunk csemegézni. 

A hajrában ment el
sípszóig egyel már vezettek is. A
második játékrész elején állandó-
sult az egy-két gólos dabasi fór.
Aztán a félidő derekára kicsit
mintha megfáradtak volna a Ros-
ta-legények, a vendégek pedig fo-
lyamatosan szakadtak le tőlük.
Végül 25–29-es vereséggel zárta
a SZESE a Dabas elleni bajnokit. 

Rosta Miklós a klub hivatalos
honlapján úgy fogalmazott:
Nem ilyen kezdésre számítot-
tunk. Addig, amíg fegyelmezet-
ten játszottunk, tartottuk a lé-
pést ellenfelünkkel, a végén
azonban pont a kulcsemberek
hoztak rossz döntéseket.

Több százan rúgták a bôrt

Esély sportnap

Elfogytak a végére

szerdahely volt a legjobb. A Győrújfalu SE az öt év
alatt eljutott arra a szintre, hogy a hagyományosan
február elején rendezett torna bekerült a komoly
utánpótlás-nevelő egyesületek versenynaptá-

rába. Így évről évre egyre több gyerek mu-
tathatja meg tudását.
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Egy újabb kötelező győzelem
várt a CMB Cargo UNI Győr női
kosaras csapatára, amely a Ceg-
lédet fogadta. A tabellán máso-
dik fogadta a nyolcadikat, a kép-
let azonban nem volt ennyire egy-
szerű, hiszen a Győr az utóbbi
két fordulóban olyan meccset ve-
szített el, ahol szintén ő volt a pa-
píron erősebb fél. 

Nem sikerült jól a kezdés a mi-
einknek, a Cegléd ugyanis némi-
leg meglépett a hazaiaktól. Az-
tán Laklóthéknak sikerült egy
9–0-ás rohammal megfordítani-
uk a találkozót. A folytatásban is
sikerült ezt a tempót tartania Völ-
gyi Péter tanítványainak, már öt-
tel is mentünk. A negyed hajrájá-
ban azonban sikerült egalizálnia
a vendégeknek. Jót tett a rövid
pihenő, hiszen a második etapot
remekül kezdtük, sikerült meg-
lógni a ceglédiektől 25–19-re.
Majd ezt tovább növelve, a ne-
gyed derekán már tizenegy is
volt a mieink előnye. A nagyszü-
netre végül 44–32-es hazai veze-

A győzelem elvárt volt a Győri VSE lány csa-
pata felé, hiszen az alapszakasz eredményei
alapján nagyobb játékerőt képviseltek, mint a
Szegedi Női Vízilabda Egyesület. Az influenza
azonban megtizedelte a győri lányokat, sokan
betegségből jöttek vissza, vagy éppen most
estek ágynak. A helyzetet mi sem mutatja job-
ban, minthogy mindössze egy mezőnyjátékos
csere állt Hámori Péter edző rendelkezésére.
Hamar szükségessé is vált a bevetése, hiszen
Koncz Janka a második negyed végére be-
gyűjtötte harmadik személyi hibáját, így ki-
pontozódott. A mérkőzés nagy részében a
Szeged vezetett, a legnagyobb különbség
négy gól volt a javukra (7–11). A győri lányok
azonban óriási küzdeni tudásról tettek tanú-
bizonyságot és lassan utolérték az ellenfe -
lüket, a harmadik negyed végére kiegyenlítet-
ték a játékot. Az utolsó játékrész elején fej fej
mellett haladtak a csapatok. A negyed köze-
pén aztán a Győr szerzett kétgólos előnyt,
amit a Szeged négy perc alatt ledolgozott, sőt
fordított is. 32 másodperccel a vége előtt
azonban az utolsó energiákat is összeszedve, si-
került egyenlítenie a győri lányoknak. Sőt 1 má-
sodperccel a vége előtt Peresztegi-Nagy Kinga
megszerezte a csapat 19. gólját, így meglett a
nagyon áhított győzelem is: 19–18.

Végre hozták
a kötelezôt

téssel vonultak a csa-
patok. 

A harmadik já-
tékrész is a győri lá-
nyokról szólt, folya-
matosan nőtt Lak-
lóthék előnye, míg
a vendégek szinte
csak a büntetők-
ből voltak eredmé-
nyesek. Ezt az eta-
pot 63–39-re hoz-
ták Völgyi Péter ta-
nítványai. A záró ne-
gyedben már kicsit
visszavettek a csapatok
az iramból. Ám a magabiz-
tos sikert így is simán hoz-
ták a győriek. Végül 76–54-re
győzött a CMB Cargo UNI Győr. 

Völgyi Péter vezetőedző a
mérkőzést követően úgy fogalma-
zott, hogy a rangadók előtt fontos
volt, hogy minél nagyobb különb-
séggel tudjanak győzni. Az őszi
szezonban nagyon extra teljesít-
mény volt, hogy sikerült a máso-
dik helyet kiharcolni, talán kicsit

Sikeresen vették
az elsô akadályt 

erőn felül is. „Ha a következő há-
rom meccsen sikerül erőn felül
teljesíteni, akkor van arra esély,
hogy megtartsák, ám ha nem,
akkor sem lesznek elkeseredve,
hiszen dolgozunk tovább a minél
jobb év végi helyezésért.”



HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

KOS 
Nyugodt hét elé néznek, osszák be jól az
idejüket. Nem tudnak mindent egyszerre gyorsan
elintézni, emiatt ne is idegeskedjenek. Jól gondolja-
nak át mindent, a türelem most fontos tényező.

BIKA 
Tegyenek félre minden féltékenységet
most, nem tenne jót kapcsolatuknak egy heves vita.
Az eddig megtett erőfeszítéseik kárba vesznének
hirtelen. Inkább nézzenek szembe félelmeikkel. 

IKREK 
A héten álljanak meg, mérlegeljék az
eddig elérteket, hasonlítsák össze céljaikkal. Így
tudják az irányt, még véletlenül sem tévesztik el
tennivalóikat. Őrizzék meg energiáikat.

RÁK 
Nagyon figyeljenek érzelmi állapotaik
heves változására a héten, ebből a szempontból
nagyon mozgalmas hét elé néznek. Legyenek te-
kintettel szeretteikre, környezetükre is, kissé ne-
héz most Önökkel.

OROSZLÁN 
A hét többnyire a pihenésé az Önök szá-
mára, rendezzék energiáikat, és vegyék vissza a
felesleges energiakiadásokat. Most úgyis lassab-
ban működik Önök körül minden, nem az Önök
tempója szerint. Ezen ne sokat idegeskedjenek.

SZŰZ 
Nagyon heves érzelmek kerítik most ha-
talmukba Önöket, ezzel kibillennek abból az egyen-
súlyból, ahonnan kényelmesen és biztonságosan
tudják irányítani életüket. Munkájukban most sok
a változás, de erre vártak. Lépjenek tovább. 

MÉRLEG 
Ez egy nyugodt, harmonikus hét az
Önök életében, a pihenés és a párkapcsolat kerül
előtérbe. Tegyenek is meg mindent a harmóniá-
ért, ne a vitákat szítsák feleslegesen. A féltékeny-
séget ki kellene iktatniuk.

SKORPIÓ 
Nagy figyelemre van szükségük a hé-
ten, ne engedjék meg, hogy az események össze-
kuszálódjanak Önök körül. Amúgy sem szeretik a
váratlan fordulatokat. 

NYILAS 
Tartsák meg lelki nyugalmukat a héten,
ne cukkolják magukat, nem nagyon érnének célt
ezzel. Maradjanak a logikus gondolkodás mellett.
Munkahelyükön forrong a levegő, párjuk mellett
nyugalmat találnak. 

BAK 
Megterhelő lesz ez a hét az Önök számá-
ra, de rákényszerülnek, hogy más problémáit lete-
gyék a vállukról. Csak saját életükért felelősek eb-
ből a szempontból, más helyett nem élhetik az
életet. Így megmarad az erejük.

VÍZÖNTŐ 
Jobb lenne a héten pihenniük, akár el utaz -
 niuk, de legalább otthon ne hajtsák túl magukat.
Tartalékolják az erejüket, kissé túlfeszítették a húrt.
Párjukkal kicsit legyenek kettecskén.  

HALAK 
Ez egy kicsit az összegzés, a számvetés
ideje életükben. Ne bonyolítsák túl a helyzetet. Így
tudják elkerülni az otthoni vitákat is. Ne engedjék,
hogy a feszültség begyűrűzzön családjukba. 

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

A ritka földimalacokból az egész világon körülbelül 60
példány él állatkertekben, ebből két egyed 2009 óta
a győri állatkert lakója. Megérkezésük után egy évvel
a tenyészpár már utóddal örvendeztette meg a nagy-
közönséget. Ez hatalmas szenzációnak számított, hi-
szen akkor született Magyarországon először földima-
lac. A faj ritkasága miatt az Európai Állatkertek és Ak-
váriumok Szövetsége tenyészprogramot működtet
szaporításuk elősegítésére, ebben vesz részt a győri
állatkert is. Magyarországon csupán 4 földimalac él,
az ittenieken kívül további két példány a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykertben – egyébként mind a négyen a
győri állatkert tulajdonai. 

A második utódra ugyan 5 évet kellett várni, de
végül február 2-án a reggeli órákban megszületett.
Az állatkert munkatársai számára nem okozott
meglepetést az ellés, hiszen az anyán már két-há-
rom héttel korábban észrevették az erre utaló jele-
ket. Ennek ellenére nagy izgalom egy földimalac
születése, hiszen a kölykök több mint 70%-át kézzel
kell nevelni. Az állatkert munkatársai ezért az első
napokban folyamatos megfigyelés alatt tartották az
anyát és kölykét. A nőstény ismét jó anyának bizo-
nyult, gondoskodásának köszönhetően, ez az
aprócska csupasz, malacorrú, nyúlfülű, kengurufar-
kú kis lény lassan kezdi felfedezni lakóhelyét, már
egyedül is kisebb sétákra indul. Ezek az állatok fel-

Apró földönkívüli a városban
Földimalac született a Xantus János Állatkertben

nőtt korukban is mókásan néznek ki, küllemük alap-
ján nehéz eldönteni, hogy melyik fajjal állnak rokon-
ságban. A földimalackölykök kinézete ezen maga-
san túlmutat, az állatkert munkatársai szerint kis űr-
lényekhez hason-
líthatók. A
földima-
lac, ne-
vével el-
l e n t é t -
ben nem
hogy a sertéssel,
de gyakorlatilag semmilyen más je-
lenleg élő állattal sem áll rokon-
ságban. Életmódja alapján leg -
inkább a hangyászokra és a
tobzoskákra hasonlít, hiszen
kizárólag termeszekkel és
hangyákkal táplálkozik.

A kölyök az első pár hetet
az anyjával kettesben tölti,
ezután kerülnek vissza a
földimalacházba, ahol már a
látogatók is megtekinthetik.
Várhatóan fél-egyéves koráig
a győri állatkertben marad,
ezt követően a tenyészprog-
ram keretében másik állat-
kertbe költözik.


