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4–5. oldal Az erős gazdaságra
épül Győr jövője – többek között er-
ről beszélt lapunknak adott interjú-
jában Fekete Dávid, pénzügyekért
felelős alpolgármester, aki kiemelte
a stabil költségvetést is.

7. oldal Bővíti logisztikai köz-
pontját az Audi Hungaria Motor
Kft. A már meglévő 75 ezer négy-
zetméteres csarnok mellé egy új is
épül, ahol közel hétszáz új munka-
hely jön létre.

18–19. oldal Az anyagi jólét megteremtése az elsődleges célja a
most pályát választó, érettségi előtt álló fiataloknak. Így nem csoda,
ha a diákok többsége jól megfontolt döntést hoz, és olyan szakmát
választ, amivel jól lehet keresni. Tanáraik szerint tudatosan építik
karrierjüket már a középiskolás évek alatt is. Vasárnap éjfélig lehe-
tett jelentkezni a felsőfokú intézményekbe. Háttér. 

Takarásban
Riport a színházi függöny mögött dolgozó „feketeemberekrôl”

Írásunk a 12—13. oldalon

Részletes
tévéműsor

20–21. oldal  Új, elsősorban férfiaknak
szóló rovatunkban a repülőgép-vezetés élmé-
nyéről és arról is olvashat, hogy az illat a férfit
is luxusba öltözteti.16–17. oldal
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Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és
Segítőik Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Egyesülete sok szeretettel
meghívja Önt a február 24-én 16
órakor kezdődő szülői klubjára. Té-
ma: a gondnokságban bekövetke-
zett változások ismertetése, és a
felmerülő kérdések megválaszolá-
sa. Helyszín: Fogyatékosok Napkö-
zi Otthona (9023 Győr, Török Ist-
ván u. 1.). Meghívott vendégek: dr.
Sárközi Zsuzsanna – a Győri Járás-
bíróság elnöke és dr. Kovács Laura
– a Győri Járási Gyámhivatal ügyin-
tézője. A rendezvényen való részvé-
tel ingyenes, de telefonos bejelent-
kezés szükséges! Bejelentkezés:
96/824-090-es, 06-20/579-3610-
es vagy a 06-20/579-3640-es te-
lefonszámon. 

Első alkalommal rendezte meg a Szé-
chenyi István Egyetem február elején
azt a gyakorlatorientált felsőoktatás
jegyében zajló nemzetközi hetet,
amely a „Járműipari felsőoktatási és
kutatási együttműködés” című pro-
jekt keretein belül valósult meg.

A nemzetközi héten a hazai vendégek
mellett 23 külföldi felsőoktatási partner
vett részt 9 országból, köztük  Németor-
szágból, Spanyolországból és Észtor-
szágból is. A résztvevők a két szakmai
napon összesen három szekcióban  tár-
gyalták meg tapasztalataikat a gyakorlat -
orientált képzéssel kapcsolatban.

A rendezvénysorozat első napján
az egyetem rektora, dr. Földesi Péter
üdvözölte a résztvevőket, majd az Au-
di Járműmérnöki Kar dékánja, dr. Ha-
nula Barna mutatta be a Széchenyi

Február 28-ig még kedvezmé-
nyesen lehet regisztrálni az
ADHD-Magyarország Alapítvány
április 11-i győri konferenciájára.
Az I. Nyugat-magyarországi
ADHD-konferenciát az Apáczai
Kar épületében a Dr. Karácson
Imre-előadóteremben tartják. A
konferencián magyar és külföldi
szakemberek tartanak interaktív
előadásokat az ADHD-ról, a figye-
lemhiányos, hiperaktivitás-zava-
ros gyerekek kezeléséről, a velük
való együttélésről, és társadalmi
megítélésükről. Részletes prog-
ram és regisztráció: www.adhd-
magyarorszag.com

2015-ben is nagyszabású program-
sorozattal készül az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény (EESZI) – ezt sajtótájékozta-
tón jelentette be kedden az intéz-
mény igazgatója, Panker Mihály. A
tervek szerint a sport továbbra is
szerepet kap a szépkorúak életé -
ben, márciusban például spinning
tanfolyamot szervez a létesítmény.
De más, a fizikai és szellemi aktivi-
tás megőrzését szolgáló programok
is várnak az idősekre. Panker Mihály
az ez évi programok előkészítéséről
szólva elmondta, egyeztettek part-
nereikkel, és beszélgettek az idő-
sekkel is igényeikről, illetve értékel-
ték az elmúlt időszak rendezvényeit
is. A Mobilissel például régóta kap-
csolatot ápol az EESZI, az együtt-
működést idén is folytatják a part-
nerek. A központ „Fedezzük fel
együtt a barkácsolást!” címmel hat-
alkalmas tudományos szakkört in-
dít, melynek egyfajta lezárása lesz
az EESZI által szervezett országos
időstalálkozó. Emellett április 10-től
„Múlt és jövő tudói” címmel interak-
tív panelbeszélgetésekre invitálják
az érdeklődőket a Mobilisbe, sőt
egy, a tárgykészítéshez kapcsolódó
pályázatot is hirdetnek az intézmé-
nyek, Jár-mű-alkotás elnevezéssel. 

Az EESZI az önkéntességre is ki -
emelt figyelmet fordít 2015-ben.

Takács Krisztián és Fodor Roland,
önkormányzati képviselők, foga-
dóórát tartanak február 27-én,
pénteken 15 és 18 óra között a
Jobbik új győri irodájában (Corvin
utca 22.). Minden kedves érdeklő-
dőt sok szeretettel várnak.

Fogadóóra

ÉFOÉSZ
szülôi klub 

Konferencia

Nemzetközi hét az egyetemen
István Egyetemet. Az első nap dél-
utánján az „ice breaking” workshop
kötetlen légköre hozta közelebb a kü-
lönböző országokból érkezett delegál-
takat. A második napi szakmai előadá-
sokon  olyan gyakorlatorientált kurzu-
sok és programok bemutatására ke-
rült sor, amelyek a hallgatók felsőok-
tatási tanulmányaik utáni könnyebb
elhelyezkedését szolgálják. A Széche-
nyi István Egyetem oktatói egy izgal-
mas demonstráció keretében mutat-
ták be, hogy miként vezetnek Lego
kockák segítségével laborfoglalkozá-
sokat. A módszer know-how értékét
mutatja, hogy az oktatási módszer a
szlovéniai Maribori Egyetem mellett a
spanyol Cartagenai Műszaki Egyete-
men is meghonosodott. A rendezvény
multidiszciplináris jellegét jelzi, hogy

a résztvevők a műszaki projekt alapú
képzések mellett megismerkedhettek
vállalkozói, jogi és kutatásmene -
dzsment módszerekkel is. 

A nemzetközi hét keretében zajlott le
a NETÁN – a nemzetközi tájékoztató
nap is, amelynek részeként az egyetem
aulájában ösztöndíjas szervezetek,
nyelviskolák és a külföldi partneregyete-
mek képviselői mutatták be program -
jaikat és szolgáltatásaikat az érdeklődő
hallgatóknak és oktatóknak.

A programok zárásaként adták át a
nemzetköziesítést támogató terminálo-
kat. Az ezeken futó szoftverek segítésé-
gével magyar és külföldi hallgatók, okta-
tók  egyaránt tájékozódhatnak az egye-
tem nemzetközi kapcsolatairól, munka-
társak, irodák elérhetőségeiről, az egye-
temi élettel kapcsolatos hírekről.

Idén is számos program várja az idôseket

Kedden egyébként a farsangi
mulatsággal hivatalosan is kezde-
tét vette az idei programsorozat, a
találkozót az EESZI a Napsugaras

Őszutó Idősekért Alapítvánnyal kö-
zösen szervezte, az úgynevezett
„Légy a klubtagunk” mini projekt
folytatásaként. 
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A Győr-Szol Zrt. jogelődje 2009-
ben az ETO Park emeletén, a szol-
gáltatónegyedben ügyfélszolgálati
irodát nyitott azzal a céllal, hogy az
üzletközpontban megforduló vásár-
lóknak elérhető ügyintézési lehető-
séget biztosítson. A szolgáltató érté-
kelte az iroda elmúlt több mint öt év-
re vonatkozó látogatottsági adatait.
A számok azt mutatják, hogy az ETO
Parkban működő ügyfélszolgálati
iroda hétfőtől péntekig tartó, egész
napos nyitva tartás mellett is csekély
kihasználtsággal üzemel. A kor-
mányablak és a szemközti posta el-
lenére is van, amikor egész nap
mindössze négy-öt ember tér be az
irodába. Ilyen alacsony kihasznált-
ság mellett – figyelembe véve az
üzemeltetés jelentős költségeit –, az
említett ügyfélszolgálat fenntartása
nem ésszerű, ezért a szolgáltató a
bérleti jogviszony felmondása és az
iroda megszüntetése mellett dön-
tött. Az ETO Parkban lévő Győr-Szol
ügyfélszolgálati iroda február 27-én,
pénteken lesz nyitva utoljára, márci-
us 2-án, hétfőn az egység már nem
nyit ki. A Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Nonprofit Kft. az Orgona úti és a Jó-
kai úti irodákban továbbra is az
ügyfelek rendelkezésére áll. 

Bezár az iroda

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

gumikerekes
homlokrakodógép-

kezelo
Munkavégzés helye: Likócsi kom-
posztáló telep
Feltétel:  • gumikerekes homlokrako-
dó gép kezelésére alkalmas OKJ-s vég-
zettség • új típusú kiskönyv • 12 órás
munkarend vállalása • győ ri/Győr kör-
nyéki lakóhely

Fényképes szakmai önéletrajzát a kö-
vetkező e-mail címre várjuk: varosu-
zemeltetes@gyorszol.hu

Jelentkezési határidő:
2015. február 27.

További információ hétköznap 7 és 15 óra
között a 96/414-466 telefonszám 231-es
mellékén kérhetŐ.

´́

Kocsis Tibor és Polyák Lilla
koncertje
Kocsis Tibor három városba látogat el, hogy egyedi és különleges
koncertturnéjával megörvendeztesse közönségét. Győrben feb-
ruár 28-án, a Bartók Béla Művelődési Központban a Madách Szín-
ház kiváló művésznője, a győri származású Polyák Lilla lesz a part-
nere. Két különböző stílus, két nagyszerű hang, közös fellépésük
felejthetetlen estének ígérkezik.

A Danone által meghirdetett Tegyünk
együtt a gyermekekért program lénye-
ge, hogy a 11-12 éves gyerekek játé-
kos módon sajátíthassák el az egész-
séges életmód alapelveit, a kiegyen-
súlyozott, vegyes táplálkozással, a
rendszeres testmozgással kapcsola-
tos ismereteket. A program a gyer-
mekkori túlsúly és elhízás veszélyére
is felhívja a figyelmet. 2014 után az
idén is az egyik helyszín városunk,
ahonnan hat iskola is részt vesz, de or-
szágosan eddig már összesen több
mint 13.000 általános iskolást és 400
pedagógust szólított meg a program.

„A győri önkormányzat minden
olyan kezdeményezést támogat, amely
a fiataljaink egészségét, fejlődését he-
lyezi középpontba, ezért remélem, hogy
nem csak az idén, de még hosszú éve-
kig lehet városunk a program résztve-
vője” – mondta el dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester. Hozzátette, a kezdemé-
nyezés hozzájárul ahhoz, hogy a gyer-
mekek egészségesebben éljenek, és a
megszerzett ismeretek révén talán szü-

A Tisztaszoftver program keretében a
felsőoktatási hallgatók is ingyenesen
tölthetik le öt számítógépre, laptopra,
és további öt mobileszközre a Word,
Excel és a PowerPoint legfrissebb vál-
tozatát – jelentette be Kara Ákos, in-
fokommunikációért és fogyasztóvé-
delemért felelős államtitkár a Széche-
nyi István Egyetemen, kedden. A par-
lamentben egyébként győri ország-
gyűlési képviselőként jelen lévő állam-

Tisztaszoftver: országos akciót hirdettek meg
titkár elmondta, a kormány kiemelt
versenyképességi tényezőként tekint
a digitális készségek minél szélesebb
körű elterjedésére, a digitális gazda-
ság erősödésére, az elektronikus köz-
szolgáltatások fejlesztésére és a
mindezek alapját képező infrastruktú-
ra kiépítésére. Hozzátette, a Micro-
soft által most felajánlott Office cso-
mag és a megkötött megállapodás il-
leszkedik a kormány által meghirde-

tett Digitális nemzetfejlesztési prog-
ram céljaihoz. 

Tavaly december óta egyébként
minden köznevelésben tanuló, vagyis
közel 1,3 millió gyerek élhet ezzel a le-
hetőséggel, amihez most 48 felsőok-
tatási intézmény csatlakozott. 

A Széchenyi-egyetem rektora, dr.
Földesi Péter is üdvözölte a program
bővülését a győri sajtótájékoztatón,
amelyen a Microsoft munkatársai be
is mutatták, hogyan lehet pillanatok
alatt regisztrálni a Tisztaszoftver prog-
ramban.

A Microsoft még 2012-ben kötött
stratégiai megállapodást a kormánnyal,
a kedden bejelentett programbővítés
pedig már a 4. közös lépése a partne-
reknek. Sagyibó Viktor, a Microsoft kor-
mányzati üzletág igazgatója szerint a
cég is komoly szerepet vállal Magyaror-
szág digitális megújulásában. 

Hat gyôri iskola az egészségfejlesztési programban
leik, a család többi tagja is odafigyel
táplálkozására és a mozgásra.

Kiss Beáta, a Danone Kft. vállalati
külső kapcsolatok igazgatója kiemel-
te, a tanév során a programban részt
vevő 5. osztályos gyerekek játékos, is-
meretterjesztő órák keretében az
egészséges táplálkozással és élet-
móddal kapcsolatban hallhatnak lé-
nyeges információkat. A gyerekek
nyelvén íródott „Mi van a tányéron?”
című munkafüzetből nemcsak a diá-
kok, hanem a szüleik is számos egész-
séges témával ismerkedhetnek meg,
de rendeznek többek között családi
sportversenyt, gasztronómiai pályáza-
tot és egészségnapokat is. 

A program keretében egyébként a
közelmúltban közel ötszáz gyerek bevo-
násával készült kutatás, amelyből az de-
rül ki, hogy a gyerekeknek csak valami-
vel több, mint fele reggelizik minden
nap, 17 százalékuk pedig egyáltalán
nem eszik reggel, sem otthon, sem az
iskolában. A korosztály tagjai még min-
dig túl gyakran fogyasztanak magas

szénhidráttartalmú élelmiszereket, de
jó hír, hogy 76 százalékuk eszik napon-
ta legalább egyszer friss zöldséget
vagy gyümölcsöt. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy az ismeretterjesztő
programok hatására elindult egy jó irá-
nyú folyamat, amelynek révén egyre
több egészséges élelmiszert fogyasz-
tanak a fiatalok.
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Előtakarékosság
• Öngondoskodás •

JÓSZÍV
Temetkezési Önsegélyező Pénztár 

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:

Nagy Lívia • Tel.: 96 / 413-071
Győr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemető)

Talán már Ön is gondolt arra, hogy taka-
rékoskodjon a temetkezési költségekre. A
Jószív Pénztár egy olyan temetkezési elő-
takarékossági forma, amely azt a lehetősé-
get nyújtja, hogy kortól és egészségi álla-
pottól függetlenül előre, még életünkben,
gondoskodjunk saját vagy hozzátartozónk
temetésére.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár va-
gyona már meghaladja a 450 millió forin-
tot, mely kizárólag biztonságos állampa-
pírokban (kincstárjegyben, államkötvény-
ben) kamatozik.

Az előtakarékossági forma előnyei:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet csek-
ken vagy utalással

• 20%-os adókedvezmény jóváírás az
egyéni számlán a befizetett tagdíj után

• akár 20%-os kedvezmény a temetkezé-
si szolgáltatásból (pl. koporsó vagy ur-
na, kereszt, rögfogó, sírásás, szállítás
stb.) melyet a Jószív Temetkezési Kft.
nyújt a tagoknak saját vagy megjelölt
hozzátartozóik halála esetén

A Pénztár és törvényi előírások betartása
garantálja, hogy a tagok befizetéseit a hoz-
zátartozók csak a temetés igazolt költsé -
gei re fordíthatják. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

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

Fekete Dávid 2012 októberétől
tevékenykedik főállású alpolgár-
mesterként, a pénzügyekért, a
költségvetés összeállításáért és
végrehajtásáért, a város gazda-
ságáért, a vagyongazdálkodá-
sért, a városi beruházások előké-
szítéséért, valamint a Széchenyi
István Egyetemmel, mint kiemelt

partnerrel való kapcsolattartá-
sért felel. „Önkormányzati képvi-
selőként a Belváros, Újváros és
Révfalu egyes területeiért, alpol-
gármesterként pedig egész Győr
fejlődéséért dolgozom” – vallja.

A jövő héten tárgyalja a köz-
gyűlés a város 2015-ös költség-
vetését. Miért javasolja az anya-
got a képviselőknek elfogadásra?

Azért, mert a tervezet egy sta-
bil, előremutató és Győr további
fejlődését előmozdító büdzsét
tartalmaz. Talán elég, ha csak
annyit mondok, az idei esztendő-
ben több mint tízmilliárd forintot
költhetünk fejlesztésekre, ami
majdnem harmada a teljes főösz-
szegnek. Ha úgy tetszik, 2015-
ben minden harmadik forintot

beruházásra fordíthatunk, és ezt
nyugodtan nevezhetem országo-
san egyedülállónak. Ebből több
mint 4,5 milliárdot az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál fejlesz-
téseire fordítunk. Nem csak az új
l é t e s í t m é ny e k
megépítésére –
amit egyébként
az idén 1,6 milli-
árddal támogat a
kormányzat –, ha-
nem a közútháló-
zat fejlesztésére
is. De, hogy
mondjak egy má-
sik „erős” számot, az intézmény-
hálózatunk működtetésére közel
19 milliárdot szánunk. Azt hi-
szem, ez a biztonságos és ma-

gas színvonalú fenntartás szán-
dékáról árulkodik.

Abban, hogy a város ilyen
pozitív büdzsét állíthasson ösz-
sze, azért nagy szerepe van a
győri gazdaság erejének.

Ez teljes mértékben így van. A
város fejlődésének motorja az erős
gazdaság, mi pedig mindent meg-
teszünk azért, hogy olyan környeze-

tet teremtsünk a vállalko-
zások számára, hogy von-
zó legyen nálunk letele-
pedni, meglévő üzemei-
ket bővíteni. Annak idején
ezért alakítottuk át a kép-
zési rendszert, a válság
éveiben ezért indítottunk
munkahelymegtartó pá-
lyázatot, ezért bővítjük fo-
lyamatosan az ipari par-
kunkat, és ezért döntöt-
tünk az iparűzési adó 1,8
százalékra csökkentése
mellett. Hogy ezek jó dön-
tések voltak, igazolja,
hogy tavaly rekordmérté-
kű adóbevételt realizálhat-
tunk. Csak iparűzési adó-
ból 17,1 milliárd forint
folyt be a kasszába. Per-

Az erôs gazdaságra
A stabil költségvetés, a további fejlesztések és a jármûipari életpályamodell 

2015-ben minden
harmadik forintot
beruházásra fordíthatunk
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Sokadszorra alakítják át a magyar
kórházi struktúrát, újabb reform
kopogtat a betegszobákban. Az

egészségügy persze természeténél, mé-
reténél fogva olyan, mint egy óceánjá-
ró, nehézkesen fordul a tengeren. A
kormánymozdulatokra csak jelentős
késéssel reagál. Az új intézményi szer-
kezet tehát a tavasszal még nem érez-
teti hatását – ezt Éger István, az orvosi
kamara vezetője is megerősítette egy
sajtótájékoztatón –, talán november-
ben áll föl az új rendszer, ami remélhe-
tőleg életképesnek bizonyul, s nem
szorul folyamatosan mesterséges léle-
geztetésre. 

Az elmúlt évtizedekben minden baljós
vagy reménykeltő próbálkozás sorra
megbukott. Még az is, amelyik hosszú
távon ígéretesnek mutatkozott. A pénzt
azonban minden reformból kispórol-
ták. Az átalakítások célja, kimondva
vagy kimondatlanul, mindenekelőtt az
volt, hogy az egészségpénztár és az in-
tézmények ki tudjanak jönni a rendel-
kezésre álló szűkös költségvetésből.

Márpedig bebizonyosodott: új, jelentős
pénzügyi források bevonása nélkül az
egészségügy úgy kiszárad, mint egy lá-
zas öregember.   

Sokkal több pénzt kell az egészség-
ügyre fordítani, mint eddig, s azt éssze-
rűbben elosztani. Mivel nem magán
egészségügyről van szó, igazából csak
elosztásról beszélhetünk, melyben
azért a teljesítményt, a szolgáltatás
színvonalát valamennyire el kellene is-
merni. A győri Petz Aladár-kórház gya-
korlatilag klinikai ellátást nyújt, jóval
kisebb finanszírozásból, mint az egye-
temi klinikák költségvetése. De még
nálunk szerényebb lehetőségekkel ren-
delkező más megyei kórházak néme-
lyike is több pénzből gazdálkodik,
mint a miénk, amelyik pedig rengeteg
regionális feladatot is vállal. Elég, ha a
kórház tetején landoló mentőhelikop-
terekre gondolunk, amelyek Veszprém
vagy Komárom-Esztergom megyéből
is rendre szállítanak baleseti sérülte-
ket, égett betegeket.  Ezt a jelenlegi fi-
nanszírozás nem ismeri fel. 

Várjuk hát azt az átalakítást, mely nem
gyógyítókat küld el, nem megszorít,
hanem ésszerű, hosszú távú terápiát
ad nekünk és önmagának.

Gy. P. 

Terápia

sze nem dőlünk hátra, hanem to-
vábbra is azért dolgozunk, hogy
még vonzóbb legyen a befekte-
tői környezet, hiszen a vállalko-
zások fejlesztése újabb és
újabb munkahelyeket jelent a
győriek számára. A 2015-ös
büdzsé például az ipari park
infrastruktúrájának további
fejlesztéseire 800 millió fo-
rintot tartalmaz. Arra szá-
mítunk, hogy az idén
tovább erősödik a
gazdaság,
ezért a

tavaly beérkezettnél még nagyobb,
17,35 milliárd forintos iparűzési -
adó-bevételt tervezünk.

Sokszor esik szó az úgyneve-
zett járműipari életpályamo-
dellről. Miért fontos ez?

A gazdaság folyamatos erősíté-
se fontos ugyan, de még ennél is
fontosabb, hogy a győriek jól érez-
zék magukat a városban. Ennek
egyik kiemelkedő eleme, hogy
megtalálják a számításukat Győr-
ben, hogy kiszámítható, tervezhető
életet élhessenek. Városunkban
ma már van lehetőség arra, hogy az
óvodától az iskolán át a szakirányú
vagy felsőfokú képzésen keresztül
piacképes szakmát szerezzünk, el-
helyezkedjünk Győrben és még
előbbre is jussunk hivatásunkban.
Így lehet családot, jövőt tervezni.

Ha már a közérzetet említette,
ahhoz az is hozzátartozik, hogy
milyen környezetben élünk.

Maximálisan. Éppen ezért fi-
gyelünk oda arra, hogy a nagybe-
ruházásaink mellett a szűkebb la-
kókörnyezetek is folyamatosan
fejlődjenek. Persze a nagy fejlesz-
tések is ezt a célt szolgálják, hi-
szen az Aréna, az új uszoda, illetve
az EYOF-ra készülő többi létesít-
mény megépítése, a Belváros,
vagy éppen Újváros rehabilitációja
még élhetőbbé teszi Győrt. 

Tavaly új uniós költségvetési
ciklus kezdődött. Mennyire ké-
szült fel Győr az európai pénzek
lehívására?

Az elmúlt években is sikeresen
pályáztunk, gondoljunk csak a tör-
ténelmi városmag megújítását se-

gítő Lüktető Belváros projektre, az
újvárosi rehabilitációra, a kerékpár-
hálózat fejlesztésére vagy a több
városrészt is érintő belterületi víz-
rendezésre. Az idén a közösségi ke-
rékpárkölcsönző rendszer is elké-
szül. Természetesen komoly előké-
szítő munkát folytatunk azért, hogy
a következő időszakban is sikere-
sek legyünk. Ennek érdekében ké-
szítettük el a város integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáját, de az át-
fogó dokumentum mellett a konk-
rét beruházások előkészítése is zaj-
lik. A 2015-ös költségvetés terve-
zete mindjárt két ilyet is tartalmaz,
az egyik az újvárosi rehabilitáció
folytatásának, a másik pedig az
Apátúr-ház felújításának megter-
vezése. 

Ha jól tudom, a honvéd ha-
gyományőrzés is szívügye!

Régóta érdeklődöm a magyar
katonai hagyományok iránt, emlék-
művek felújításával, a hagyomány -
őrző szervezetek támogatásával,
megemlékezések szervezésével
próbálok hozzájárulni értékeink
fennmaradásához. Talán nem vé-
letlen, hogy Borkai Zsolt polgár-
mester engem bízott meg a győri I.
világháborús centenáriumi emlék-
bizottság vezetésével. Feladatunk,
hogy a következő négy évben koor-
dináljuk a 100 éve kitört „nagy há-
borúra” való megemlékezéseket.
Úgy gondolom, kötelességünk em-
lékezni múltunkra, mert történel-
münk ismerete elengedhetetlen
feltétel ahhoz, hogy megálljuk a he-
lyünket a jelenben, és tenni tudjunk
a jövőnkért.

építenek
a meghatározó sarokpontok
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PROGRAMOK  DROGHELYZET

Bővebb információ: www.gymskik.hu

Vállalkozásoknak ajánljuk

Projekt-
menedzsment-

képzés
indul Győrben

A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara 60 órás,
alkalmanként kétnapos Projektmenedzsment-

és MS Project-képzést szervez március hónapban,
három alkalommal. Még lehet jelentkezni.

Kamarai Szalon –
Kövi Szabolcs-koncert
Február 25., szerda 17 óra
A jelentkezéseket a koordinacio@
gymskik.hu e-mail címen írásban várják.
A program a kamara és az előadó
jóvoltából a vállalkozások képviselőinek
nyitott, ingyenes.

A munkabért, járulékokat érintő
változásokról lesz szó
a Munkaügyi Klubban

Február 26., csütörtök 9 óra
Bérleteseket

és új jelentkezőket is várnak.

Tűzvédelmi szakvizsga
a kamarában
Február 28., szombat
8 órától

Könyvelői Klub
Március 3., kedd 9 órától

Az adóváltozásokat
a könyvelő szemével

tanulmányozzák. Az adók
adta feladatokat és azok jó megoldását beszélik

meg Bakóczay Ákosné szakértővel.

Kamarai nőnap Győrben
Március 6., péntek 9 órától
Vállalkozást vezető,
képviselő nőket várnak
egy kellemes, kötetlen
délelőttre. A lehetősé-
gekből mindenki
kedvére választhat.

szerző: papp zsolt
fotó: krizsán csaba

A közelmúltban városunkba ért a
Nemzeti Család- és Szociálpoli-
tikai Intézet által szervezett, és az
unió által támogatott Legyen
más a szenvedélyed! roadshow,
amely országosan összesen 54
településre látogat el, és hirdeti,
van alternatíva a kábítószerrel és
a többi szenvedélybetegséggel
szemben. A győri rendezvénynek
a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipa-
ri Szakközépiskola és Általános
Művelődési Központ adott he-
lyet, ahol olyan hírességek erősí-
tették meg, hogy a boldog élet-
hez nem a káros szenvedélyeken
keresztül vezet az út, mint Dj Do-
minique, Csay Renáta tizenötszö-
rös világbajnok kajakozó és az
Animal Cannibals.

„A célunk az, hogy aki még
nem kezdte el, ne is tegye, aki
már elkezdte, az minél előbb
hagyja abba, és a drogok helyett
értelmes dolgokban találja meg
a boldogságot” – mondta el a
programmal kapcsolatban Kiss
Norbert sportért felelős helyet-
tes államtitkár. Hozzátette, mind-
ezt nem nádpálcával szeretnék
elérni, hanem úgy, hogy jó példá-
kat állítanak eléjük. „Azok a zené-
szek, sportolók, akik részt vesz-
nek a programban, a teljesít-
ményük révén
érték el hír-
nevüket, jó
p éldaké -
pek a fia-

talok előtt, ezért hitelesen tudnak
szólni ehhez a korosztályhoz.”

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, a városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum elnöke kifejtet-
te, a szenvedélyt csak egy másik
szenvedéllyel lehet kiváltani, ezért
fontos, hogy új utakat, „hasznos
szenvedélyeket” villantsunk fel a
fiatalok előtt. Ilyen lehet a sport, a
művészet, de bármi más is, ahol
értelmes célok tűzhetők ki. Mint
mondta, Győrben 1994-óta vé-
geznek felméréseket a droghasz-
nálat témakörében, és a koráb-
ban tapasztalt folyamatos növe-
kedés után a széleskörű preven-
ciós munkával sikerült elérni,
hogy mára a szert kipróbálók szá-
ma nem emelkedik, stagnál. Hoz-
zátette, az önkormányzat folya-

matosan keresi az új utakat, an-
nak érdekében, hogy a fiatalok fi-
gyelmét más irányba tereljék. Mi-
vel az elmúlt időszakban több
esetben is előfordult, hogy a disz-
kókban komoly bajba kerültek a
fiatalok, ezért egy új program ki-
dolgozásán fáradozik a győri Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum a
partnereivel. Ennek lényege,
hogy azok a győri szórakozóhe-
lyek, amelyek egy meghatározott
kritériumrendszernek megfelel-
nek, elnyerhetik a biztonságos
szórakozóhely címet. Ezzel a saját
szórakozóhelyük iránt megte-
remthetik a bizalmat, egyben hoz-
zájárulhatnak a drog elleni küzde-
lemhez. Emellett március köze-
pén indulhat el a party service
névre keresztelt program, amely-
nek lényege, hogy a kezdeménye-
zésben részt vevő szórakozóhe-
lyeken szakemberek vannak je-
len, akik kiemelten odafigyelnek
a szórakozó fiatalokra, és szük-
ség esetén a helyszínen segítsé-
get is tudnak nyújtani.

A győri helyszínen több híres-
ség között Csay Renáta, 15-szö-
rös kajakozó világbajnok is jelen
volt, aki úgy fogalmazott, az élet-
ben értelmes célokat kell kitűzni,
és dolgozni, amíg a célt el nem
érjük. Ha így teszünk, nem tere-
lődik a figyelmünk az önpusztító
szerek irányába, mert az ilyen

pótcselekvések nélkül is
boldog emberek

lehetünk.

Legyen más a szenvedélyed!
A „biztonságos szórakozóhely” programmal a droghasználatot csökkentenék
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Két évvel ezelőtt, 2013 őszén ad-
ták át a győri Audi Hungaria
Motor Kft. új logisztikai központ-
ját. A 75 ezer négyzetméter
nagyságú csarnok mellé most
egy másik is épül, ahol közel
hétszáz új munkahely jön létre.

A győri Audiban naponta nyolcezer
darab motor készül és 160 személy-
gépkocsit is gyártanak munkatársa-
ink, a megnövekedett logisztikai igé-
nyek miatt a motor- és járműgyár zök-
kenőmentes biztosítása érdekében
döntött úgy a vállalatvezetés, hogy bő-
víti a logisztikai központot – mondta el
hetilapunknak Czechmeister Mónika
szóvivő, akitől megtudtuk azt is, jelen-
leg az ilyenkor kötelező régészeti fel-
tárás zajlik a területen. Amint a régé-
szek végeznek a munkával, kezdődhet
a beruházás. Az év második felében
avatják fel a második csarnokot,
amely az ipari parkban található első
csarnok mellett helyezkedik el. 

Meghalt Kozma László Eötvös Lo-
ránd-díjas gépészmérnök, a ma-
gyar autóipar doyenje, a győri Audi
Hungaria Motor Kft. ügyvezetésé-
nek tanácsadója. Kilencvennégy
éves korában érte a halál. 

1943-ban szerzett diplomát a
Magyar Királyi József Nádor Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem gépészmérnöki karán. A hábo-
rú után 1949-ben kezdte pályáját a
Nehézipari Központ (NIK) autószer-
kesztési irodájában. Történelmi
idők voltak ezek, akkor kezdték a
háború után lerombolt járműipar
talpra állítását. 1952-ben lánctal-
pas tüzérségi vontató tervezését
kaptam feladatul – emlékezett egy-
szer a sorok írójának. A vontatót a
Vörös Csillag Traktorgyárban készí-
tették, amelyet hathengeres Cse-
pel motor hajtott. 1954-ben behí-
vatta az igazgató Kozma Lászlót, és
közölte vele, mivel munkájával elé-
gedettek, áthelyezik a Kohó és
Gép ipari Minisztérium autóipari
igazgatóságára. Bekapcsolódtam
a Csepel Autógyár, az Ikarus, a győ-
ri Magyar Vagon- és Gépgyár mű-
szaki fejlesztési, beruházási munká-
iba – emlékezett vissza az ötvenes
évekre Kozma László. S bár a mi-
nisztériumok neve változott, a mi-
niszterek is sűrűn cserélődtek, Koz-
ma László mint szakmai tekintély
nyugdíjazásáig a posztján maradt.
Főtanácsosként érte a nyugdíj, éle -
tében azonban megadatott neki az
a kivételes történelmi helyzet, hogy
testközelből élhette át a Suzuki, az
Opel, majd az Audi magyarországi
letelepedését. 1993-ig állt a minisz-
térium alkalmazásában, amikor el-
mondása szerint az Audi kikérte,
hogy lásson el a győri gyár ügyve-
zetése mellett tanácsadói feladatot.
Ezt a munkáját nyugdíjasként, ti-
zenhét éven át, 2010-ig végezte.

Meghalt
Kozma László,
a magyar 
jármûgyártás
doyenje

Közel hétszáz új munkahely várja a gyôrieket

Bôvíti logisztikai központját az Audi
A kivitelezést az A-K Projekt Éplog

Kft. végzi, ez a cég építette az első
csarnokot is. Bár a beruházás pontos
összege egyelőre nem ismert, nem té-
vedünk nagyot, ha tízmilliárd forint kö-
rüli összeggel számolunk, ennyibe ke-
rült a két évvel ezelőtti beruházás.

Az autóipari logisztikát gyakran ha-
sonlítják a futballban a Bajnokok Ligájá-
val, mivel kiválóan működő csapatok
tudnak csak helytállni a szerteágazó
munkában, amelyet hatalmas nemzet-
közi megmérettetésben kell végezni.

Czechmeister Mónika elmondta,
az Audi Hungaria alapvetően harminc -
ezer alkatrészt kezel, ezeket világszer-
te 1300 beszállítótól szerzi be, melyek
naponta mintegy 1500 telephelyről ér-

keznek a győri gyárba. Ez naponta
500 ki- és belépő teherautó fuvart je-
lent, hetente pedig 17 vonat szállítja a
motor- és járműgyártáshoz szüksé-
ges alkatrészeket. Évente a győri Audi-
ban háromszázezer tonna árut moz-
gatnak meg. Természetesen a logisz-

tikai központ számára köz-
vetlen vágánycsatlakozás
biztosított.

További újdonságként
említette a szóvivő, hogy
az új csarnokban egyedi
motoralkatrészek gyártá-
sát is végzik majd. Nyolc -
ezer négyzetméternyi terü-
leten régi típusú Audik

motorjához készítenek alkatrészeket.
A logisztikai központ második üte-

mének bővítésével tovább javulnak
Győr eddig is kedvező foglalkoztatási
mutatói, a felépülő új csarnokban kö-
zel hétszázan dolgozhatnak.  Közülük
a gyártótevékenységet természete-
sen a vállalat munkatársai végzik
majd, míg a munkatársak túlnyomó
része a logisztikai szolgáltató munka-
vállalói lesznek.

Az év második felében
avatják fel
az új csarnokot
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HIRDETÉS  VETÉLKEDŐ

Kontúrfásli (testtekercselés)
• 3 kezeléssel 1-2 ruhaméret-csökkenés

Aromaterápiás karcsúsító kezelés:
• arról a helyről fogy, ahonnan szeretne
• eltünteti a narancsbőrt
• feszesít

Masszázsok:
• gyógy- és sportmasszázs
• kismamamasszázs
• reflex-, talpmasszázs

Ingyenes diagnosztizálásra
való bejelentkezés: 

06-30/232-2037
Döme Erika

Gyógy- és sportmasszőr, testkozmetikus
Beauty Center: Győr, Czuczor G. u. 13.

KONTÚRFÁSLI
AKCIÓ!

KETTÔT FIZET,
HÁRMAT KAP!!!

www.beauty-center.hu

szerző: papp zsolt

Városunk a hagyományokhoz hí-
ven ismét önálló standdal mutat-
kozik be a budapesti Utazás kiál-
lításon, ahol az idén kiemelt sze-
repet kap a konferenciaturizmus.

Február  26. és március 1. között ren-
dezik az ország legnagyobb turisztikai
seregszemléjét a Hungexpo területén.
Győr a megszokott módon önálló, 60
négyzetméteres standon mutatja be
2015-ös kínálatát. 

„Program-
kínálatunk ál-
talános bemu-
tatásán túl
egy-egy té-
makört min-
den évben ki-
emelünk. Az
idén a konfe-
re n c i at u r i z-
mus kerül a fókuszba, hiszen a 2014-
es esztendő végén átadott Audi Aré-
nával e terület lehetőségei is jelentő-
sen bővültek” – nyilatkozta lapunknak
Domanyik Eszter, az önkormányzat
városmarketing és programszervezé-
si főosztályának vezetője. Hozzátette,
számos turisztikai szolgáltatóval fo-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A nagy sikerű televíziós vetélke-
dő új évada városunkból jelent-
kezik. Az Arénában és az új
uszodában a héten már forgat-
nak, a műsor március 8-tól kerül
adásba.

A TV2 nagy sikerű Nagy Vagy! vetélke-
dősorozat első alkalommal jelentkezik
vidékről, méghozzá városunkból.
„Győrnek fontos minden olyan rendez-
vény, amely a mozgást, a sportolást
helyezi középpontba, ráadásul a TV2
műsora révén az egész országban
megismerhetik városunkat a nézők,
és megismerkedhetnek az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) sport-
ágaival is. Ez azért fontos a számunk-
ra, mert azt szeretnénk, ha mindenki
értesülne róla, 2017-ben Győr révén
hazánkban rendezik a fiataloknak szó-
ló ötkarikás játékokat” – fogalmazott
Borkai Zsolt polgármester, a műsor
beharangozó sajtótájékoztatóján.
Hozzátette, a nézők megismerhetik
városunk legújabb létesítményeit is,
hiszen a vetélkedőt az új uszodában
és az arénában veszik fel.

Vetélkedô: Nagy Vagy, Gyôr!
Kurucz Péter, a Nagy Vagy! produce-

re kiemelte, az ötéves múltra visszate-
kintő műsorban eddig általános iskolá-
sok vetélkedtek egymással, ez az első
alkalom, hogy a középiskolások mérik
össze tudásukat. „Ez a változás arra is
kitűnő alkalmat teremt, hogy a korosz-
tályt érintő ifjúsági olimpiai eseményt
is népszerűsítsük. A szándékunk az,
hogy a várossal való együttműködé-
sünk hosszú távon működjön, így a
mostanit további évadok követhetik,

amikor majd bemutathatjuk az újonnan
elkészülő újabb létesítményeket is” –
fogalmazott a producer. Kifejtette, a
műsorban tizennyolc, egyenként nyolc-
fős középiskolás csapat mérkőzik meg
egymással, először adásonként hat-hat
csapat részvételével. A három közép-
döntőt két elődöntő, majd a döntő kö-
veti, így március 8-tól hat adást láthat-
nak Győrből a nézők.

A diákokból álló csapatokat az új
évadban is egy-egy ismert sportoló,
művész vagy médiaszemélyiség vezeti.
Vincze Ottó is csapatkapitányként kap
szerepet, és mint mondja, minden olyan
kezdeményezésben szívesen részt vesz,
amelyek a fiatalok sportolási kedvét fel-
ébresztik. „A műsor történetében már
többször vezettem csapatokat, és saj-
nos a legutóbbi két alkalommal Katus
Attila együttesei legyőztek minket. Most
azért is küzdök, hogy győri csapatom-

mal, hazai pályán visszavág-
jak ezért” – jegyezte meg
viccesen az egykori váloga-
tott labdarúgó.

Városunk egyébként há-
rom csapattal is képviselteti
magát a megmérettetésen.
A Krúdy- és a Móra-iskola
mellett rendhagyó módon

egy vegyes csapat is indul városunkból,
amely a Győrben aktívan működő Városi
Diák Fórum „válogatottja”. 

A műsor felvétele egyébként február
21-én, szombaton lesz, amelyre szere-
tettel várják a győrieket, hogy kiszurkol-
ják a hazai sikert. A délelőtt folyamán az
Aqua Sportközpontban, délután pedig
az Audi Arénában folynak a küzdelmek,
a belépés díjtalan.

A mûsor felvétele
február 21-én,
szombaton lesz

Városunk az Utazás kiállításon
gott össze a város annak érdekében,
hogy Győr a konferenciaturizmus te-
rén is erősödjön. „Kínálatunk bemuta-
tása érdekében standunkon egy úgy-
nevezett business corner várja majd
az érdeklődőket, ahol bővebb felvilá-
gosítást is kaphatnak a városunk kí-
nálta lehetőségekről.”

„A kiállításon bemutatjuk új konfe-
rencia-kiadványunkat, illetve az Audi
Arénát népszerűsítő füzetünket is” –
tette hozzá Jakab Petra idegenforgal-
mi referens, aki azt is elmondta, hogy
a standon látható lesz az új EYOF-film,

amely egyben
egy városi
imázsvideó is.
A film az évad-
nyitó Turiszti-
kai Gálán már
nagy sikert
aratott, hiszen
rendhagyó és
látványos mó-

don mutatja be Győr nevezetességeit.
Az „A” pavilon 307/A standján te-

hát megtalálható lesz a város kínálata,
köztük a Négy Évszak Fesztivál éves
programjai, de Győrrel közösen a Pan-
nonhalmi Borvidék is bemutatkozik,
erősítve ezzel a két, egymáshoz közeli
terület idegenforgalmi vonzerejét.
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szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Hinta-palinta, régi dunna, kis
katona, ugorj a Tiszába! – ez az
egyszerű népdal is nehézséget
okoz azoknak a kisgyermekek-
nek, akik beszédészlelési és
megértési problémákkal küzde-
nek. Hiszen nem a régi Dunáról,
hanem egy régi dunyháról van
szó a versben, amelybe jó dolog
beleugrani. Ezek a gyerekek
egyre többen vannak, mert ren-
geteg család inkább a televízió

és a számítógép elé ülteti le őket
a beszélgetés és a közös progra-
mok helyett. Többek között a be-
szédészlelési problémák leküz-
désére dolgoztak ki innovatív,
hiánypótló eljárásokat a Radó
Tibor Általános Iskola és Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intéz-
mény pedagógusai.

Egyre több olyan gyermekkel találkoz-
nak a szakemberek, akik nem értik az
alapvető fogalmakat, nem tudják kife-

Alapokat építenek a Radó-iskolában
Tanulási zavarok – beszélgetés helyett tévét néznek a gyerekek

jezni a vágyaikat vagy beszédhibával
küzdenek. A szabadhegyi iskolában
közel kétszáz gyermek tanul, jelenleg
23 autista, 15 értelmileg akadályozott,
99 tanulásban akadályozott diák jár
speciális tagozatokra, 55 ép értelmű
gyermek pedig logopédiai osztályok-
ban tanul. Az iskola tanulóit szakértői
bizottság véleménye alapján veszik fel,
ők mindannyian sajátos nevelési igé-
nyűek. Ennek okai egyrészt a gyer-
mek biológiai és pszichológiai adott-
ságaiban kereshetők, ám sok esetben
a környezetük kedvezőtlen hatásai is
erősítik fejlődési lemaradásukat. „A lá-

tókörünkbe került gyerekek közül egy-
re többen küzdenek beszédészlelési
és beszédértési problémával” – fejtet-
te ki Galambos Ferencné igazgatóhe-
lyettes, és hozzátette, valószínűleg so-
kakat közülük már az anyaméhben ká-
ros hatások értek, a felfokozott, gyors

világ érzékenyen érinti már embrioná-
lis korban is a gyermekeket. Másrészt
a tapasztalatok szerint születés után
elhanyagoló és ingerszegény beszéd-
környezet vette körül őket, mert a szü-
lők inkább leültetik a gyerekeket a te-
levízió és a számítógép elé a közös
programok helyett. „A gyerekek be-
széltetése tanítás után kevés család-
ban valósul meg, fáradtak a felnőttek
és a gyerekek is, pedig meg kellene ta-
lálni az intim együttléteket, amikor pél-
dául mesél a szülő, vagy elmennek va-
lahova együtt és megbeszélik, mit lát-
nak” – magyarázta az igazgatóhelyet-

tes. A tanulási
akadályozottság
súlyosságának
mértéke speciális
neveléssel csök-
kenthető. Egy eu-

rópai uniós projekt keretében az isko-
la négy jó gyakorlatot dolgozott ki.

Hegyiné Vajnai Tímea gyógypeda-
gógus, logopédus létrehozott egy mód-
szertani feladatgyűjteményt pedagó-
gusoknak, amely a fent részletezett
problémát, a beszédészlelést és -meg-

értést fejleszti képek és mondókák se-
gítségével. A célirányos fejlesztést né-
gyéves kortól ajánlják, minél előbb,
hogy megelőzzék a még súlyosabb be-
szédfejlődési zavarokat. A terápia által
a tavalyi tanévben 65 gyerek közül né-
hányan tünetmentesek lettek, és több
mint felüknél értek el javulást.

Egy másik, a Radóban kidolgozott
módszer a zenélés örömét hívja segít-
ségül a sajátos nevelési igényű gyere-
kek fejlesztésében, akik többsége zárt
kapukkal találkozik, ha hangszeren
szeretne játszani. A gyakorlathoz a
kottaolvasási nehézségek áthidalásá-
ra a német Ulwila-módszert alkalmaz-
ta Szemenkár Mátyás gyógypedagó-
giai asszisztens: a hagyományos kot-
tát színes képekkel helyettesíti, a mód-

szerhez pedig egy több száz oldalas
kottakönyvet alkotott, mely a gyer-
mekdaloktól és népdaloktól kezdve a
XX. századi közismert filmzenéken át
komolyzenei műveket is tartalmaz,
hogy megvalósulhasson Kodály Zol-
tán vágya: „Legyen a zene minden-
kié!” Egyelőre furulyán játszhatnak a
gyerekek, akik már több házikoncer-
tet is adtak az iskolában.

A harmadik „jó gyakorlat” a drog -
prevencióra irányul, hiszen, mint Ga-
lambos Ferencné mondja, a tanulás-
ban akadályozott tanulókat még in-
kább érinti a probléma, mert könnyeb-
ben befolyásolhatóak. A negyedik jó
gyakorlat pedig az autista óvodás ko-
rú gyermeket célozza, hogy a számuk-
ra megfelelő speciális környezetet és
képes-nyelvi rendszert alakíthassa-
nak ki a többségi óvodákban a sikeres
integráció és iskolaválasztás érdeké-
ben. A minősítést is elért módszert
Jelencsics Beáta gyógypedagógus
fejlesztette ki.

A Radó-iskola tanulói között töb-
ben veszélyeztetett körülmények kö-
zött élnek, s néhány szülő nehezen fo-
gadja el a problémákkal küzdő gyer-
mekét. Az itt végzett tanulók többsé-
ge a Speciális Szakiskolában folytatja
tanulmányait, s csak néhány jobb ké-
pességű tanuló a többségi iskolák-
ban. Számukra a szülőknek fokozot-
tan odafigyelő hátteret kell biztosítani-
uk a fejlődéshez, az élethez.

A kidolgozott jó gyakorlatok átadható-
ak, az iskola szeretné megismertetni
minél több intézménnyel, ahol érintett
gyermekek vannak.

Nyílt napot tartanak a Radóban március 11-én a
logopédiai osztályokban óvodapedagógusoknak,
a szakértői bizottság munkatársainak, gyógype-
dagógusoknak. Jelentkezni a tmonika@rado-
gyor.sulinet.hu e-mail címen lehet.



10 / + / 2015. február 20.

HIRDETÉS BŰNMEGELŐZÉS

Napjaink egyik legnagyobb kárt okozó
vagyon elleni bűncselekménye, a csalá-
diház-betörés. A vagyonvédelem érde-
kében otthona biztonságosabbá tételé-
ben maga a tulajdonos tehet a legtöb-
bet, csupán azzal, hogy elővigyázatos.
Családi háza nyílászáróit otthona elha-
gyása esetén feltétlenül zárja be. A be-
járati ajtó kulcsát ne rejtse el az ajtó kö-
zelében (pl. lábtörlő alatt, virágcserép-
ben). Ha a ház nyílászáróit nem tudja be-
zárni, ne hagyja el otthonát, könnyen le-
het, hogy a zár megrongálásával az el-
követő már előkészítette a házat a betö-
résre. Ha hosszabb időre elutazik, cél-
szerű a csengőt kikapcsolni, mert az el-
követő a csengetésre adott reakcióból
tájékozódhat arról, hogy a ház tulajdo-
nosa otthonában tartózkodik-e. Idege-
neket ne tájékoztasson arról, hogy mi-
kor nem tartózkodik otthon, internetes
társas oldalakon ne jelenítse meg előre
nyaralása időpontját. 

Mechanikai védelem
A bejárati ajtó szerkezeti szilárdsága,

az ajtótok falazathoz való rögzítése és az
ajtópánt megerősített felszerelése meg-
határozó a ház védelmében.  A fa és a

Családiház-betörések: hogyan 
műanyag ajtólapok keménysége hosz-
szabb, kitartóbb műveletet igényel az el-
követőtől, ami növeli a lebukás kockáza-
tát. Az elkövető, szembesülve az aka-
dállyal, gyakran lemond betörési szán-

dékáról. A bejárati ajtók zárszerkezete-
ként napjainkban is használnak henger-
zárbetétet, mely akkor jelent könnyű cél-
pontot a betörőnek, ha az ajtó síkjából
kiemelkedik és egyszerű mozdulattal el-
törhető. Célszerű ezért az ajtólap vas-
tagságához igazodó vagy szilárd, fém-
pajzzsal védelmezett hengerzár felsze-
relése. Biztonságos eleme a nyílászá-
róknak az ajtótokba rögzített zárlemez
is, aminek vastagsága és megfelelő rög-
zítettsége ellenállhat a feszítő, mechani-
kai behatásoknak. A bejárati ajtólap és
a zárszerkezet teljes mechanikai védel-
mét az ajtó elé felszerelt biztonsági rács

nyújthatja, ami már az ajtóhoz való hoz-
zájutást is lényegesen megnehezíti és
kellő visszatartó erővel bír. A betörő gya-
korta az üvegablakos teraszajtó vagy az
épület ablakainak megrongálásával

vagy kibillentésével jut be a
ház lakóterébe. Az üvegla-
pok védelmére megoldást
kínál a biztonsági fólia, ami
a mechanikai behatás elle-
nére nem engedi széthulla-
ni az ablaküveget, illetve a
biztonsági rács, ami az épü-
let falába építve, lehetetlen-

né teszi a nyílászáróhoz való hozzáférést
és a házba való behatolást. 

Elektronikai védelem
A ház udvarába vagy az épületbe

való illetéktelen behatolást különböző
érzékelő rendszereken át a külső vagy
a belső biztonságtechnikai riasztóbe-
rendezések jelezhetik hang- vagy
fényjelzéssel. A külső riasztó hangha-
tással hozza a környezetben élők tu-
domására az illetéktelen személy
benntartózkodását vagy a bejutás kí-
sérletét. Az épület falára nehezen elér-
hető, de látható helyre szerelt hang-

szóró magában visszatartó erő az el-
követőnek. A belső riasztó a betörés-
sel egy időben rejtett helyről ad jelzést
a bűncselekmény megakadályozásá-
ra hivatott biztonsági cégek diszpé-
cserközpontjaiba, ahonnét eljut a
rendőrségre vagy az elfogást
foganatosító szakembe-
rekhez. A bűncselek-
mény elkövetőjé-
nek azonosí-
tására és a
vé d e n d ő
t e r ü l e t
m e g f i -
gyelésé-
re célsze-

Facebook oldalán
ne jelenítse meg
nyaralása idôpontját
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kerülhetjük el?
rű külső, belső vagy kombinált kame-
rarendszer telepítése. A videofelvéte-
lek rögzítésével nagyobb lehetőség
nyílik az elkövető elrettentésére, illetve
a tevékenységének rögzítésével azo-
nosítására is. A ház bejáratait és az ud-
vart mozgásérzékelő lámpák felszere-
lésével lehet láthatóvá tenni a külső
környezet részére, így csökkentve a
betörőnek biztonságot nyújtó rejtett-
séget. A mozgásérzékelő lámpákkal
megvilágított terület kevésbé vonzó
célpont. A betörő többnyire azt a há-
zat szemeli ki, ahol nem érzékeli a la-
kók mozgását. Abban az esetben, ha
az épületben mozgásra utaló jelzése-
ket tapasztal, a tettenérés elkerülése
okán nem kockáztat. Az időkapcsoló
időközönként megvilágítja a helyisé-
geket, így a külső szemlélőt arról tájé-
koztatja, hogy a ház nem elhagyatott,
a lakó otthon tartózkodik.   

A védekezés egyéb módjai
A bűnelkövető elsődleges célpont-

nak tekinti azokat az épületeket, ahon-
nan dolga végeztével hamar elmenekül-
het. A terve azoknál az ingatlanoknál va-
lósulhat meg leginkább, melyek az utca-

sarkon több oldalról megközelíthető-
ek és elhagyhatóak, illetve olyan házak-
nál, melyek mellett nincs épület és nem
észlelhetik tevékenységét. Ebben az
esetben a ház tulajdonosának nagyobb
hangsúlyt kell fektetnie a mechanikai és
az elektronikai védelmi rendszerek kiépí-
tésére, a ház külső láthatóságára. Az el-
követő gyakorta közelíti meg a családi
házat az udvar hátsó oldala felől, ahol a
világítás gyenge vagy hiányzik. A hátsó
udvarrészen és a bejárati ajtónál ezért
nem elegendő a világítóberendezés te-
lepítése, fontos arra is kiemelt figyelmet
fordítani, hogy a telepített kerti és udvari
növényzet gondozatlansága, illetve ter-
jedelme miatt ne nyújtson rejtőzködési
lehetőséget az illetéktelen behatolónak.
A melléképületben hagyott szerszámok
a zár vagy a bejárati ajtó megrongálásá-
ra, a létra a nyitott emeleti ablak megkö-
zelítésére alkalmas. Javasolt ezért a
hosszabb ideig tartó távollét esetében
minden eszközül szolgáló tárgyat eltün-
tetni az épület környezetéből, illetve a la-
kóház melléképületeit is kulcsra zárni.
Ezzel csökkenthető a betörő esélye arra,
hogy még több kárt okozzon. A lakóház
környékét védelmező eb tartása is növe-

li annak esélyét, hogy az elkövető meg-
gondolja magát és elálljon betörési
szándékától. A házőrző észlelhető jelzé-
seket adhat a környezetben lakóknak az
idegen személyről. Gondolni kell azon-
ban arra is, ha minden védelmi rend-
szert kijátszva, a betörő mégis bejut a
családi ház lakóterébe. Erre az esetre
tanácsos a nagyobb értékeket külön
biztonsági rendszerrel ellátott helyiség-
be vagy szekrénybe helyezni (pl.: időzá-
ras fémszekrény vagy riasztós helyiség).
Minél több akadály áll a bűnelkövető
előtt, annál kisebb az esélye a sikeres
elkövetésre. 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Még ha nem is tudatosul ben-
nünk, de egy-egy színházi elő-
adás után a háttérben állóknak is
szól a taps, nélkülük ugyanis nem
születhetne meg estéről estére a
varázslat a színpadon. A függöny
mögött azonban sem mese, sem
egyéni sztárok nincsenek, csak
kemény csapatmunka van. Há-
romrészes sorozatunkban a Győ-
ri Nemzeti Színházban zajló ösz-
szetett munkát szeretnénk be-
mutatni: e heti cikkünkben a szín-
padmesterektől a hangosítókig
járjuk végig a teátrumot egy-egy
szereplővel, legközelebb azokkal
beszélgetünk, akik a színészek
színpadi megjelenéséért felelő-
sek, majd a műhelyházba is ellá-
togatunk.

„Sok színházfüggő kollégám van, aki
még a szabadnapján is bejön körülnéz-
ni, rendben megy-e minden. Rendsze-
rint találnak is tennivalót” – mutat a fo-
lyosón konzultálókra Páros Zsolt szín-
padmester, miközben a „világot jelentő
deszkák” alatt egy szinttel lejjebb lévő
irodájába vezet a főpróbahét sürgés-
forgásából. A színpadmester az új da-
rabokat a fogantatásától egészen a ha-
láláig végigkíséri, az ő felelőssége,
hogy a díszlet minden alkalommal úgy
épüljön fel, ahogy a rendező és a dísz-
lettervező megálmodta, hiszen ők a
premier után általában már nincsenek
a színházban. „A műhelyházban le-
gyártják a díszletet, amit a díszítők és a
kellékesek tesznek fel a színpadra. Tes-
tet adnak tehát az elképzeléseknek, a
világosítók és a hangosítók lelket, s ak-
kor válik élővé, amikor megjelennek
benne a művészek” – magyarázza a fo-
lyamatot a szakember, s elmondja azt
is, egy produkciót általában hat hétig
próbálnak a színészek, a háttérben dol-
gozók pedig a technikai feladatokat
memorizálják: például a világosító ze-
nére generál sötétet, ekkor a gépész
megállítja a forgót. Erre a zsinóros lead-
ja a díszletelemet, s ha az bejött, a díszí-
tő már tolja is az emelvényt, a kellékes
pedig kiviszi az asztalt...

„A színház 1978. november 3-án
nyílt, én 1979. január 21-én jöttem, és
voltam díszítő, gépész, zsinórmester
is. A '80-as években nagy volt a fluk-
tuáció, a kőfaragótól a református lel-
készig mindenféle foglalkozású em-
ber megfordult nálunk, de ma már ál-
landó, profi gárdával dolgozunk” –

Kulisszajárás a feketeember
meséli a színpadmester, akinek egy-
egy darab műsorról való lekerülése
olyan, mint a fiataloknál a szerelem el-
múlása; fájdalmas, de tudja, hogy jön
a következő, ami talán még szebb lesz.
Vannak azonban felejthetetlen művek,
amin még a színházi szakember is át-
éli a katarzist. „A legutóbbi ilyen élmé-
nyem a Jézus Krisztus Szupersztár vé-
gén volt: a keresztre feszítés után cso-
dálatos világítást találtak ki a világosí-
tó fiúk, annyira megdöbbentő, hogy
most is beleborzongok” – idézi fel.

A szereposztás végigolvasásakor
általában felmerül a kérdés, vajon mit
csinál egy ügyelő? Karácsony Szilvesz-
ter szintén régi „bútordarab” a színház-

ban, a nyitás óta itt dolgozik, '85-től
ügyelőként: gyakorlatilag ő az előadás
karmestere, aki levezényli azt az előké-
születektől a végéig. A próbák alatt for-
gatókönyvet készít, precízen beosztja,
kit mikor kell a színpadra hívnia, s szá-
mon tartja a háttérstáb feladatait is. Az
ő szava szent, a darabot jobban ismeri
mindenkinél, nagyban függ tőle, hogy
zavartalanul menjen le egy előadás,
ezért rendkívül fontos, hogy a színház-
ban dolgozók megbízzanak benne.
Persze előfordul, hogy valami hiba
csúszik a gépezetbe, így ha egy szí-
nész azt hallja, nyúlcipő, tudja, azonnal
a színpadon kell lennie. „Történt már
például, hogy a művész belépett hátul
a vasajtón és rögtön azt mondtam:
szöveg! Ő azonnal takarásban elkezd-
te azt mondani, így a szereplők ponto-
san akkor találkoztak a színpadon,
amikor kellett” – szemléltette, mennyi-
re fontos, hogy ne tévedjen és vicce-
lődjön előadás közben. Az is előfordul-
hat, hogy a színész teljesen lecsúszik
a jelenetről, ilyenkor az ügyelő azonnal
riasztja a súgót, aki informálja a szín-
padon játszó színészeket az előadás
közben, hogyan alakítsák úgy a szöve-
get, hogy a nézők ne vegyék észre a hi-
bát. Történhetnek technikai balesetek
is, de a függönyt csak a legvégső eset-
ben húzzák össze: egyszer például egy
hatméteres oszlop elakadása és dőlé-

se miatt kellett azonnal az előadás
megszakítása mellett dönteni. „A pro-
dukciót kell kiszolgálni, soha nem azt
nézzük, ki játssza az adott szerepet,
hanem, hogy a szereplők biztonság-
ban érezzék magukat” – szögezi le és
hozzáteszi, itt nincs mese, a színház-
nak mindig mennie kell. Az ügyelő az
előadás alatt nem a színpad szélén lé-
vő pultjánál ül végig, hanem folyama-
tosan ellenőrzi, minden rendben
megy-e: miután behívta az adott jele-
netre a színészt, átmegy a másik oldal-
ra is megnézni, hogy megérkezett, és
adott esetben a gyorsöltöztetője is ott
van. Ugyanígy jár el a kellékekkel is, Ka-
jafás például nem létezik, hogy bemen-

jen harminc ezüst nélkül a már emlege-
tett produkcióban a színpadra. Kará-
csony Szilveszter a nézőkre is figyel, a
szünetben kinéz a büfébe, kínosan vi-
gyáz a jó hangulatra, ha még sorban
állnak, nem kezdődhet el az előadás.
Ügyel a hőmérsékletre is, ha például
fúj a szél, nem lehet annyi ajtót becsuk-
ni, hogy a zenekar ne fázzon, mert nem
árokban ülnek, hanem egy lesüllyesz-
tett kazettán, ami alatt nyolcméteres a
beton. Emellett olykor apró szerepeket
is játszik, legutóbb a Csinibabában lát-
hattuk, a moziban áruló „dühös kis pe-
recest” alakítja a musicalben.

Az ügyelő több mint 120 produkci-
ón van túl, s azt mondja, lelkileg priva-
tizálta a hatalmas színházépületet,
minden zugát ismeri, s máig örömmel
jár be dolgozni. A nagyszínpadi pro-
dukciók ügyelését két éve testvérie-
sen elosztják húgával, Karácsony An-

A díszítôk és a kellékesek
testet adnak az elképzeléseknek,
a világosítók és a hangosítók
pedig lelket

Fodor Károly, Karácsony Szilveszter, Páros Zsolt és Opra Vilmos



2015. február 20.   / + / 13

SZÍNHÁZ KULTÚRA

ekkel
gélával, aki a teátrum tánckarát erősí-
tette 27 évig. „Minden új háttérmun-
kást úgy vezetünk be a munkába,
hogy megérezze a fontosságát, érez-
ze, ő épp annyira fontos szereplője a
produkciónak, mint a színpadon lévő
színészek” – hangsúlyozza végül. 

Ahogy Karácsony Szilveszter is je-
lezte, a kellékeken rengeteg múlik. „A
színészeknek minden előadásra ponto-
san ugyanoda kell mindent kikészíteni
a színpad oldalain lévő asztalra. Sok-
szor nincs idejük arra sem, hogy felve-
gyék, ekkor a kezébe adják az adott tár-
gyakat” – vezet körbe a színpad mellett
Fodor Károly díszítő, aki kellékesként is
évekig dolgozott a színházban. Mozgal-
mas napon találkozunk, délelőtt próbál-
tak, majd kollégáival elbontották a ké-
szülő produkció, A helység kalapácsa
próbadíszletét, ezután felépítették az
Édes Annáét. Közben díszletelemek ér-

keztek a gyártótárból, és délután még
a Jézus Krisztus szupersztár építésébe
is be kellett ugrania. Nem egyszerű a dí-
szítők feladata, sokszor több mázsát
kell emelgetniük, s a felelősségük is
nagy. Az úgynevezett színpadi változá-
sokat pillanatra pontosan ismerniük
kell, a Figaro házasságában például fo-
lyamatosan fülelnek, mert ők nyitogat-
ják az ajtókat végszóra. Ahogy Fodor
Károly mondja, a feketeemberek a nyílt
színi változásoknál is megjelennek a
színpadon, a nagy produkciókban pe-
dig olykor a színészek is segítenek pa-
kolni. A produkciók után pedig szét kell
szedni a díszletet és felépíteni a követ-
kezőt. „Szilágyi Pityi bácsi mondta a
Függöny fel című darabban, aki a szín-
ház illatát egyszer megérzi, az soha
nem felejti el. Ez tényleg így van, lehet
millió gond, nehézség, aki ezt megsze-
reti, nem szabadul. De ehhez a család
megértése is kell, szezon végéig ritka a
vasárnapi ebéd otthon, az estékről nem
is beszélve. Nem is lehet mindig előre
tervezni, na de, az érzés, hogy ha csak
egy kicsit is, de hozzátettem valamit a
produkcióhoz, fantasztikus.”

Cikkünkben a világosítók és a han-
gosítók maradtak még hátra: egy koráb-
bi interjúnkban a fővilágosító, Nády Ár-
pád elmesélte, a tervezők mindig azt
szeretnék, hogy díszletük megszólaljon,
ők pedig versenyt futnak, hogy a hátte-
ret és a művészeket is megmutassák az
összhangot megtalálva, úgy, hogy hoz-
zájáruljanak az érzelmi hatáshoz. A lám-
pákat minden előadás előtt újra kell
hangolniuk, ami akár négyszáz darabot
is jelenthet. Hozzátette, a szakmában
nincsenek törvények, a művészi sza-

badság az ő sajátjuk is. Szerencsére a
hatás érdekében a technika is adott, az
egyik legjobban felszerelt magyar teát-
rum a győri. Ezt megerősíti Opra Vil-
mos, a hangtár vezetője is, bár a techni-
kai fejlődést folyamatosan kell követni,
mikroportból pedig sosem elég. „A te-
remnek sajnos nem kiváló az akusztiká-
ja, nehéz áténekelni a zenekart, de ope-
rákat nem illik hangosítani, a musicale-
ket, operetteket viszont lehet” – mondja.
Ismét az idei szuperprodukciót, a Jézus
Krisztus szupersztárt kell példának hoz-
nunk, melyben öt hangosító is dolgozik:
az egyikük csak arra ügyel, hogy mindig
az adott megszólaló mikroportját adja
be, annak a mikrofonja éles csak ugyan-
is, aki épp énekel. Opra Vilmos általá-
ban csak 22 óra után nyugodt, és csak
kevés előadás van, ami alatt nincs a
színházban, nem lehet tudni, mikor van
rá szükség. Egyszer például nem indult
el a lejátszó, amikor épp csörögnie kel-
lett volna a színpadon a telefonnak. Míg
kijavították a hibát, a színészek beszél-
gettek a színpadon, hogy a nézők ne ve-
gyenek észre semmit a galibából” – mu-
tat rá, hogy ami kívülről csillogó munká-
nak tűnhet, az gyakran nagyon stresz-
szes feladatok sorát jelenti. „Csodálom
a színészeket, hogy tudnak ennyit tanul-
ni, ők meg azon ámulnak, honnan tu-
dom, hová kell a drótokat bedugni” –
mondja mosolyogva a szakember, aki a
videóvetítésekért is felel. „Kicsit a taps
nekünk is szól, a premieren megható-
dunk, ha tetszik a nézőknek a darab,
amiért mi olyan sokat küzdöttünk. Ami-
kor pedig leveszik a darabot a reperto-
árról, könny szökik a szemünkbe, hisz
oly sok szép emlékünk fűződik hozzá.”
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Zur Begegnung im Ungari -
schen Pokal Győrer AUDI
ETO KC gegen DVSC Debre-
cen werden am 24. Februar
um 18 Uhr alle Fans in der
AUDI Arena erwartet.

Die Männer-Basketball Bundes-
liga 1/B Begegnung SZÉCHE-
NYI EGYETEM GYŐRER KC
gegen Veszprém findet am 27.
Februar um 18 Uhr in der Uni-
versitätssporthalle statt.

Die Kleinsten haben am 28. Februar ab 11 Uhr Gelegenheit das Märchens-
tück „CINI-CINI MUZSIKA” im Vaskakas Puppentheater zu sehen.

Zum Musikpavillion „ZENEKUC-
KO” werden am 22. Februar um
10 Uhr alle Kinder im FILO-Pont er-
wartet. Die Veranstaltung wird ge-
leitet von Solymos Éva. Motto des
Tages: Bewegung!!! Lasst uns lau-
fen, hüpfen, rutschen, klettern!
Oder: Wie bewegen sich die Lebe-
wesen? Das Thema des Musikpa-
villions ist mit Handarbeits-Be -
schäftigung verbunden.

Unter dem Motto „ZIEHT MAS-
KEN AUF UND SEID MÄZEN”
organisieren der Freundeskreis M5
Kunstsalon und das Rómer Flóris
Museum für Kunst und Geschichte
gemeinsam eine Ausstellung und
eine Auktion im Schloss Esterházy.
Die Vernissage findet am 26. Febru-
ar um 18 Uhr, die Versteigerung der
Masken dann am 06. März um 18
Uhr im Schloss Esterházy statt.

Konzert für Fortepiano und
Csello mit dem Titel „GEWID-
MET DEINER EINMALI-
GEN UND EWIGEN GNA-
DE...” von Takács Szilvia und
Kállay Ágnes am 26. Februar
um 18 Uhr im Schloss Bezerédj.

CD-Präsentations-Konzert
von CLOUD 9+ am 21. Feb-
ruar um 21 Uhr im Rómer
Ház. Nach dem Konzert be -
tritt Raise Spirit die Bühne
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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

CLOUD 9+ lemezbemu-
tató koncertjére várják az
érdeklődőket február 21-
én 21 órakor a Rómer
Házban. A koncert után:
Raise Spirit lép színpadra.

„EGYSZER S MINDENKORRA KE-
GYELMEDNEK SZÁNTAM...'' cím-
mel Takács Szilvia és Kállay Ágnes forte-
piano – cselló koncertjét hallgathatják
meg mindazok,akik ellátogatnak február
26-án 18 órakor a Bezerédj-kastélyba.

ARANYLÓK KLUBJA várja a táncolni szerető felnőtteket,
párjukkal, barátaikkal együtt február 27-én 18 órakor a Be-
zerédj-kastélyba. Zenél: Szilasi Lajos

„CSODAKUTYA" Mese-
műhely foglalkozást tarta-
nak az Újvárosi Művelődé-
si Házban hétfőnként 17
órai kezdettel az 5–10
éves korosztály számára.

CSÖRTE címmel az Import Impró Társulat lép fel február
21-én 18 órakor a Rómer Házban. Az improvizációs előadás
során két csapat verseng a nézők kegyeiért, hogy jelenete-
ikkel minél magasabb pontszámot zsebeljenek be. Helyfog-
lalás: szervezes@imime.hu címre küldött e-maillel! 

FARSANGI JELMEZ-
BÁLT RENDEZ a Szülők
Háza „Győr szíve" Családi
Központ és Játszóház
február 21-én 10–14 órá-
ig a Szülők Házában. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

FÉLBEVÁGOTT
PIPAFÜST cím-
mel folytatódik az
Újvárosi esték prog-
ramsorozat február
21-én 18 órakor az
Újvárosi Művelődé-
si Házban. Berecz
András Kossuth-dí-
jas énekes és mese-
mondó várja az ér-
deklődőket.

VÁRAY LÁSZLÓ
„BAKSA VERON
VETETT ÁGYA" cí-
mű népzenei monog-
ráfiájának bemutató-
ján vehetnek részt az
érdeklődők február
20-án 16.30 órakor az
Eszterházy-palotá-
ban. A szerzővel Sza-
bó Balázs zenetörté-
nész beszélget.

MASZKOT VEGYENEK, MECÉNÁSOK LEGYENEK
címmel kiállítást és árverést rendez az M5 Művészeti Sza-
lon Baráti Kör a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeummal közösen az Esterházy-palotában. A kiállításmeg-
nyitó február 26-án 18 órakor lesz, a maszkok árverését
március 6-án 18 órakor rendezik az Esterházy-palotában.

K A R M E L I T A
REND TÖRTÉNE-
TE, a karmelita lelki-
ség című rendezvény-
re várják az érdeklődő-
ket február 25-én 18
órakor a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem
Apáczai Csere János
Kar Dr. Barsi Ernő Ter-
mében. A KÉSZ ren-
dezvény meghívott
vendége: Béri László
Renátó karmelita atya.

JÓL SZERETNI – TUDOD-E, MI-
LYEN A GYEREKED? Vekerdy Ta-
más népszerű pszichológus előadá-
sát hallhatja az érdeklődő közönség
február 26-án 17 órakor a Pannon-
halmi Apátsági Múzeumban. Az elő-
adásra a belépés ingyenes.

ANTON BRUCKNER VIII. (c-moll) szim-
fóniáját hallgathatják meg a komolyzene
kedvelői a Győri Filharmonikus Zenekar
előadásában, ha ellátogatnak február 20-
án 19 órakor a Richter Terembe. A zenekart
Kocsis Zoltán karmester vezényli.

KERESZTÉNY SPIRITUALITÁS AZ ÉVSZÁZADOK tük-
rében címmel, dr. Szabó Péter vetítéssel egybekötött előadásá-
ra várják az érdeklődőket február 26-án 17 órakor a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klubbjába.

A MŰHELY-EST KERTÉ-
BEN: Fábri Anna irodalom-
történész, Krúdy-kutató elő-
adására várják az érdeklődő-
ket február 26-án 17 órakor a
Zichy-palotában. Az est ház-
igazdája: Villányi László fő-
szerkesztő.

ZENEKUCKÓ várja a gyerekeket február 22-én 10 órakor
a FILO-Pontban. A rendezvényt vezeti Solymos Éva. A nap
témája: Mozgás!!! Fussunk, tipegjünk, csússzunk-másszunk!
– avagy hogyan mozognak az élőlények?

MIT HOZ A KECSKE ÉVE? Wágner Mária tai
chi oktató előadására várják az asztrológia iránt
érdeklődőket február 24-én 18 órakor a FILO-
Pontban. A kínai asztrológia szerint 2015. február

4-én léptünk a 60 éves ciklus 32. évébe, a Yin Fa Kecske idő-
szakába. De miért pont Kecske, mit szimbolizál ez az állat? 

A HOSSZABBIK ÚT című színi előadásra várják a majd-
nem felnőtteket február 22-én 17 órakor a Vaskakas Báb-
színházba. Az előadás egy színházi nevelési program ré-
sze, ami 11–12. osztályos középiskolásokat szólít meg. 
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

FEBRUÁR 21., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Az
ember bolygója  09:55 Célke-
resztben  10:35 Két duci hölgy
11:05 Aranymetszés 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Hírek 12:05 Szabad-
ság tér '89 12:55 Step Up  14:40
Hotel Plaza  16:35 Ég, föld, férfi,
nő  17:30 Gasztroangyal  18:30
SzerencseSzombat  19:30 Hír-
adó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:25 A Dal – 2.
középdöntő 22:30 Megérzés 
00:05 Az áruló csókja  01:40 A
Csendes-óceán 02:35 Műsorszü-
net 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Glee – Sztárok leszünk! v
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:20 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:25 Ízes élet – Mautner Zsófival
 09:45 Teleshop 10:40 Kalandor
11:05 a'la CAR  11:35 Trendmá-
nia  12:05 Havazin  12:40 Street
Kitchen  13:10 Családom és
egyéb emberfajták  13:45 Dr.
Csont  14:45 Dr. Csont  15:40
Hollywoodi őrjárat  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
19:20 Kenguru Jack  21:00 Die
Hard 3. – Az élet mindig drága 
23:35 Bad Boys 2. – Már megint a
rosszfiúk  02:20 Nézd meg az
anyját... 

04:00 Aktív  04:20 Sue Thomas –
FBI  05:10 Babavilág  05:35 Su-
per Car  06:00 Időnyomozó 06:25
Tv2 matiné 09:15 Egészség Klinika
 09:40 Astro-Világ 10:45 Babavi-
lág  11:10 A győztes mindent visz
 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 Jól áll neki a halál 
18:00 Tények 19:00 Feketék fehé-
ren  21:20 Szemtelen szemtanúk
 23:25 Halálkanyar  01:45
Sportos 01:55 Doktor D  02:40
Pan Am  03:25 A férjem védelmé-
ben 

05:25 Gazdakör 05:55 Öt konti-
nens 06:25 Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon – 32 év múlva 07:20
Élő egyház 07:45 Isten kezében
08:15 Akadálytalanul 08:45 Nó-
vum  09:15 Univerzum 10:10
Csodabogár 10:40 Fekete gyé-
mántok  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 Ízőrzők: Nosz-
vaj 12:40 Belle és Sébastien 13:10
A Rochefort-i kisasszonyok 
15:15 Önök kérték! 16:15 Felme-
gyek a miniszterhez  18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Patika  19:05
Hogy volt!ő 20:05 Az élet sava-bor-
sa  20:50 Kabaré  22:55 Du-
nasport 23:10 MüpArt – Árad a
szeretet 00:55 Világ-nézet 01:20
Vers 01:25 Himnusz 01:30 Laman-
tin Jazz Fesztivál 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Épí-tech (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-
rek (ism.) 08:30 Épí-tech (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Épí-tech (ism.)
10:00 Képújság 18:00 Zooo+(ism.)
18:25 Győr+ Sport (ism.) 19:00
Győri7 19:50 Konkrét (ism.) 20:00
Győr+ Sport (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Konkrét (ism.) 21:15
Erzsébet út (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Épí-tech (ism.) 23:20
Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 22., 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
Megkeresni az embert 09:50 Biblia
és irodalom 10:05 Unitárius magazin
10:30 Baptista ifjúsági műsor 10:40
Mai hitvallások – Köntös László port-
ré 11:05 Mai hitvallások 11:30 Az
utódok reménysége 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Hírek 12:20 Telesport
13:15 Öltések közt az idő  14:50
Szuperokos állatok 15:45 Szupero-
kos állatok 16:40 Büszkeség és bal-
ítélet  17:35 Monte Wildhorn cso-
dálatos nyara  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Salamon király kincse 
22:05 A Lényeg 22:40 Tiszta napfény
 00:10 A sírásról 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:40
EgészségKalauz  10:05 Teleshop
11:00 A Muzsika TV bemutatja 
11:30 4ütem  12:05 XXI. század –
a legendák velünk élnek  12:35
Házon kívül  13:05 Jackie Chan,
a szépfiú  15:10 Az új világ 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cob-
ra 11  19:55 X-Men kezdetek: Far-
kas  22:00 Leszámolás Kis-To -
kió ban  23:35 A nap könnyei 
01:50 Portré  02:20 Jeges rette-
gés 

04:10 22-es körzet – A bűn utcái 
04:55 Hazugságok gyűrűjében 
06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 mati-
né 09:00 ÁllatoZOO  09:25 Több
mint TestŐr  09:50 Astro-Világ
10:50 Stílusvadász  11:20 Stahl
konyhája  11:50 Monk – Flúgos
nyomozó  12:45 Villám Spencer,
a karibi őrangyal  13:45 Walker, a
Texas-i kopó  14:45 Walker, a Te-
xas-i kopó  15:45 Feketék fehé-
ren  18:00 Tények 19:00 Nanny
McPhee – A varázsdada  21:05
Páros mellékhatás  23:25 Propa-
ganda  00:30 The Blues Brothers
– A blues testvérek 02:45 Sport-
os 02:55 Sue Thomas – FBI 
03:45 Sue Thomas – FBI 

07:40 Világ-nézet 08:05 Rome Re-
ports – Vatikáni híradó 08:35 Pannó-
niától a csillagokig – Magyar eredmé-
nyek az űrkutatásban 09:05 Az utolsó
remény  09:30 Az emberi csoda 
10:05 Univerzum: A Voynich kód 
11:00 Református istentisztelet köz-
vetítése Debrecenből 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers
12:10 Nótacsokor 12:30 Ízőrzők:
Szepetnek 13:05 A papucshős 
14:25 Hazajáró 14:55 Szerelmes
földrajz 15:25 Hogy volt!? 16:20 2x2
néha 5  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Patika  19:05 Önök kérték!
20:05 Az élet sava-borsa  20:55 A
Rózsaszín Párduc bosszúja  22:30
Dunasport 22:45 Heti Hírmondó
23:15 A Rochefort-i kisasszonyok 
01:15 Himnusz 

08:00 Kamarai Magazin (ism.)
08:45 Made in Hungary (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:05 Konkrét
(ism.) 09:15 Családban maradtak
(ism.) 09:45 Győr+ Sport (ism.) 10:20
Képújság 18:00 Családban marad-
tak (ism.) 18:30 Jövőkép (ism.) 19:00
Győri7 (ism.) 19:50 Konkrét (ism.)
20:00 Családban maradtak (ism.)
20:30 KultÓra(ism.) 21:00 Győri7
(ism.) 21:50 Kamarai Magazin (ism.)
22:15 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 23., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 A természet
találmányai 10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Napirend előtt 12:55
Roma Magazin 13:25 Domovina
14:00 Magyarlakta – vidékek króniká-
ja 14:55 Csataterek  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 Kékfény  21:25 Római hely-
színelők – Árulkodó nyomok  22:25
Az Este 23:00 Híradó 23:15 Sporthí-
rek 23:20 Aranymetszés 00:10 Lola
 00:55 Család-barát 02:25 Műsor-
szünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:45 Dr. Tóth  05:30 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 Fókusz Plusz  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 Dr. Csont  22:15 RTL Klub
Híradó 22:45 Döglött akták  – A
skarlát rózsa 23:50 Magyarul Balóval
00:25 Piszkos csapat  1:25 Reflek-
tor  01:40 Furcsa páros  02:25 Te-
resa  03:15 Teresa 

04:35 Bazi nagy görög élet  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 19:35 Jóban Rosszban
 20:20 Éden Hotel  21:35 A Bour-
ne-csapda  23:45 Az elnök árnyé-
kában  00:45 Tények Este 01:30 Ak-
tív  01:50 Sportos 02:00 EzoTV.hu
03:00 Elit egység  03:45 Sue Tho-
mas – FBI 

06:30 Híradó 06:35 Rome Reports -
Vatikáni híradó 07:00 Életkerék
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Isten kezében 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Mesélő cégtáb-
lák 09:35 Elcserélt lányok  10:20 Az
élet sava-borsa  11:10 Az élet sava-
borsa  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:15 Időjárás-jelentés 12:20
Vers 12:25 Napirend előtt 13:00 Köz-
vetítés a parlament üléséről 16:30
Térkép 17:10 Elcserélt lányok 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Hölgyek öröme  20:00
Don Matteo  21:00 Hírek 21:05 Du-
nasport 21:10 Székelyföldi betyárok
 22:05 Kultikon  22:25 Új Eldorá-
dó  23:45 A Rózsaszín Párduc bosz-
szúja  01:20 Vers 

08:00 KultÓra (ism.) 08:30 Konkrét
(ism.) 08:40 Győri7 (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:10 Képújság
18:35 Arrabona évszázadai18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Győr+ Sport20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Győr+ Sport (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek(ism.)
21:30 Győr+ Sport(ism.) 22:00 Hír-
adó (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 24., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 A természet
találmányai 10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Srpski Ekran 13:00 Un-
ser Bildschirm 13:30 Barangolások
öt kontinensen  14:10 Gasztroan-
gyal  15:05 Zorro  15:55 Charly,
majom a családban  16:45 Híradó+
16:55 Lola  17:40 Híradó 17:50 Ri-
dikül  18:40 Szívek doktora 
19:30 Híradó este 20:10 Sporthírek
20:20 Időjárás-jelentés 20:30 Grand
Hotel  21:20 Zűrös szívügyek 
22:15 Az Este 22:50 Híradó 23:00
Sporthírek 23:05 Ezüst-Patak 
23:15 Lejáratás és bomlasztás – A
hálózat örök  00:10 Lola  00:50
Család-barát 02:25 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:45 Dr. Tóth  05:30 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
Havazin  13:20 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:40 Reflektor  14:00
Fókusz  14:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:15 Castle
 22:15 RTL Klub Híradó 22:50 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
23:20 Magyarul Balóval 23:50 A fő-
nök  00:55 Reflektor  01:15 A Gra-
ce klinika  02:00 EgészségKalauz 
02:30 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 

04:30 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:30 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:30 Kasza!  22:35
Füstölgő Ászok  00:40 Tények Este
01:25 Aktív  01:45 Sportos 01:55
EzoTV.hu 02:55 King & Maxwell 
03:40 Hunky Blues – Az Amerika
Álom 

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 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Nóvum
 08:30 Híradó 08:35 Virágzó Ma-
gyarország 09:00 Közvetítés a parla-
ment üléséről 16:00 Vándorszínház,
csodavilág  16:30 Térkép 17:10 El-
cserélt lányok  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Rex felügye-
lő  19:55 Don Matteo  20:50 Hí-
rek 21:00 Dunasport 21:05 Titokban
Hongkongban  22:50 Kultikon 
23:10 A bikaborjak  00:55 Vers
01:00 Himnusz 01:05 Hírek 01:10
Hazajáró 01:35 Szerelmes földrajz
02:10 Pannon expressz 02:35 Hagya-
ték 03:05 Határtalanul magyar 03:30
Kapásjelző 

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 Ké-
pújság 18:35 Arrabona évszázadai
(ism.) 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Kamarai
Magazin 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai
Magazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kamarai Magazin (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek(ism.) 23:30 Képújság

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

FEBRUÁR 25., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Sze-
retettel, Jane  10:25 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó délben 12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru 13:25 Útrava-
ló 13:45 Európai szemmel  14:15
Grand Hotel  15:05 Zorro 
15:55 Charly, majom a családban
 16:40 Híradó+ 16:55 Lola 
17:40 Híradó 17:50 Ridikül  18:40
Szívek doktora  19:30 Híradó es-
te 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Cédrusliget  21:20
Szabadság tér '89 22:05 Az Este
22:40 Híradó 22:50 Sporthírek
23:00 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  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 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
Street Kitchen  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 Szulejmán  22:35 RTL Klub
Híradó 23:05 Házon kívül  23:35
Magyarul Balóval 00:05 Reflektor 
00:25 Se kép, se hang  02:25 Tere-
sa  03:15 Teresa 

04:35 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:30 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  21:35 40 éves szűz 
23:55 Lángoló Chicago  00:55 Té-
nyek Este 01:40 Sportos 01:50
EzoTV.hu 02:50 Aktív  03:10 Dok-
tor House  03:55 Doktor House 

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 A kommunizmus áldozatainak
emléknapja 10:15 Don Matteo 
11:10 Rex felügyelő  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjárás-
jelentés 12:25 Kívánságkosár 14:30
A kommunizmus áldozatainak emlék-
napja 15:00 Tisza – A magyarok fo-
lyója 15:55 Vidékességek 16:30 Tér-
kép 17:10 Elcserélt lányok  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05
A kommunizmus áldozatainak emlék-
napja 20:10 Don Matteo  21:10 Hí-
rek 21:15 Dunasport 21:25 Fapad
21:55 A vakond  23:40 Kultikon
 0:00 Stigma 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.)
09:00 Híradó(ism.) 09:20 Sporthí-
rek  (ism.) 09:30 Kamarai Magazin
(ism.) 10:00 Képújság 18:35 Arra-
bona évszázadai (ism.) 18:45 Konk-
rét 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
napi sport 19:30 KultÓra kulturális
magazin 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 27., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Tűnt
idők mozija 10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 P'amende 13:00
Esély 13:30 Asszonysorsok és nő-
szerepek az irodalomban  14:00
Csataterek  14:10 Az ember boly-
gója  15:05 Zorro  15:55 Charly,
majom a családban  16:45 Hír-
adó+ 16:55 Lola  17:40 Híradó
17:50 Ridikül  18:40 Szívek dok-
tora  19:30 Híradó este 20:10
Sporthírek 20:20 Időjárás-jelentés
20:30 Öltések közt az idő  22:00
Az Este 22:35 Híradó 22:45 Sport-
hírek 22:50 Nyár  00:15 Lola 
00:55 Család-barát 02:30 Műsor-
szünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Dr. Tóth  05:30 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
Kalandor 13:20 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:40 Reflektor  14:00
Fókusz  14:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 A vihar  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fó-
kusz  19:20 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:15 Elárul-
va  23:05 RTL Klub Híradó 23:35
Magyarul Balóval 00:05 Kemény mo-
torosok  01:15 Reflektor  01:30
Havazin  02:05 Kalandor 02:25
4ütem  02:55 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 19:35 Jóban Rosszban
 20:20 Éden Hotel  21:30 A kony-
ha ördöge  22:40 Frizbi Hajdú Pé-
terrel  23:45 Grimm  00:45 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  01:50 Sport-
os 02:00 EzoTV.hu 03:00 Combat
Hospital – A Frontkórház  03:45
Sue Thomas – FBI 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Pannon expressz
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:20 El-
cserélt lányok  10:05 Don Matteo 
11:05 Észak és Dél  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:15 Időjárás-
jelentés 12:25 Kívánságkosár 14:20
Univerzum 15:15 A tenger kincsei és
legendái  16:10 Térkép 16:35 Jövő-
Időben 16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Közbeszéd 18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:35 Időjárás-je-
lentés 18:45 Labdarúgás 21:05 Hí-
rek 21:15 Dunasport 21:20 Colum-
bo: Gyilkosság telefonhívásra 
22:35 Kultikon  22:55 A papa szol-
gálati útra ment  01:05 Himnusz
01:10 Hírek 01:15 Hazajáró 01:40
Szerelmes földrajz 

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 Jövőkép 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Jövőkép (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Jövőkép (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Jövőkép (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Tűnt idők
mozija 10:20 Család-barát 12:00 Dé-
li harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki 13:00 Kvar-
tett 13:30 Asszonysorsok és nőszere-
pek az irodalomban  14:00 Cédrus-
liget  14:50 Zorro  15:40 Charly,
majom a családban  16:30 Híradó+
16:45 Lola  17:30 Szerencse Hír-
adó  17:40 Híradó 17:50 Ridikül 
18:40 Szívek doktora  19:30 Híradó
este 20:10 Sporthírek 20:20 Időjárás-
jelentés 20:30 Életem a szörf 
22:15 Az Este 22:50 Híradó 23:00
Sporthírek 23:10 A rejtélyes XX. szá-
zad  23:40 Történetek a nagyvilág-
ból  00:10 Lola  00:55 Család-ba-
rát 02:30 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:45 Dr. Tóth  05:30 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
Trendmánia  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 CSI: Miami helyszínelők 
22:15 RTL Klub Híradó 22:45 Gyilkos
elmék  23:50 Magyarul Balóval
00:20 Odaát  01:20 Reflektor 
01:40 Titkok otthona  02:20 a'la
CAR  02:50 Teresa  03:30 Gálvöl-
gyi-show 

04:40 Aktív  05:05 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:20
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 06:25 Tények Reggel 06:50
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délben 12:25 Aktív  12:50
Családi Titkok  13:55 Magánnyo-
mozók  14:55 Valentina titka 
15:55 Emlékezz, Reina  16:55 A
Macska  17:30 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:35 Jóban Rosszban  20:20
Éden Hotel  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 Életfogytig zsaru  03:30 Élet-
fogytig zsaru 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Horvát krónika 07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Csodabogár 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:15 Elcserélt lányok
 10:00 Don Matteo  11:05 Párizsi
helyszínelők  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:15 Időjárás-jelentés
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:35 Univerzum – Négy Alpok
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
 20:00 Don Matteo  21:00 Hírek
21:05 Dunasport 21:15 Drága besú-
gott barátaim  22:50 Kultikon 
23:10 Bródy Sándor: A tanítónő
01:40 Himnusz 01:45 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
Képújság 18:35 Arrabona évszáza-
dai (ism.) 18:45 TV torna 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Vény nélkül
 (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nél-
kül  (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény
nélkül  (ism.)   23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-
pújság

GYŐR+ TV

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
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HIRDETÉS  OKTATÁS

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!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az anyagi jólét megterem-
tése az elsődleges célja a
most pályát választó, érett-
ségi előtt álló fiataloknak.
Így nem csoda, ha a diákok
többsége jól megfontolt
döntést hoz, és olyan szak-
mát választ, amivel jól lehet
keresni. Tanáraik szerint tu-
datosan építik karrierjüket
már a középiskolás évek
alatt is. Vasárnap éjfélig le-
hetett jelentkezni a felsőfo-
kú intézményekbe. A pálya-
választási döntések háttere. 

A krúdys diákok nagy része a ko-
rábbi években elsősorban a fővá-
rosi egyetemekre, főiskolákra adta
be jelentkezését. Ez a tendencia
változni látszik. Idén a végzősök-
nek csak a 10-20 százaléka tervezi,
hogy Budapesten tanul tovább.
Bejcziné Mosolits Erika, az iskola
igazgatóhelyettese a változás okai-
ról szólva elmondta, a népszerű
szakokon az államilag finanszíro-
zott helyekre olyan magas pontha-
tárokat állapítottak meg, hogy szin-
te lehetetlen bekerülni. A diákok
többsége így a városban vagy a ré-
gióban marad: a Széchenyi, a
Pannon vagy a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemre je-
lentkeztek. Ezek az intézmé-
nyek az „olcsóbbak” közé

tartoznak, valamint az sem utolsó
szempont, hogy kevesebbet kell fi-
zetni a kollégiumért, az albérletért,
az utazásért.

A pedagógus hangsúlyozza,
ma könnyebb bejutni az egyete-
mekre, mint korábban, feltéve,
hogy a szülőknek megvan a biz-
tos anyagi hátterük. Óriási a harc
azért a néhány államilag finanszí-
rozott helyért, ami most a felvéte-
lizők rendelkezésére áll. Tavaly
problémát jelentett, hogy az elő-
zőleg megadott ponthatárokat
utólag jócskán megemelték, így
az a diák, aki úgy gondolta, biz-
tos helye van, végül csak a „fize-
tős” képzésre tudott bekerülni.

Az igazgatóhelyettes azt
mondja, a családok tisztában
vannak azzal, mibe kerül a gye-
rek taníttatása. Győrben 150
ezer forinttól indul a féléves tan-
díj, a fővárosban van olyan egye-
tem, ahol 300 ezer, és ehhez jön
még az utazás, a lakhatás.

A Krúdyban végzett diákok tíz
százaléka idén is külföldön foly-
tatja tanulmányait, egy végzős
lányt például már felvettek a
sanghaji egyetemre. A győri diá-
kok körében népszerűek a bécsi,
a bécsújhelyi, az abu-dzabi, a bo-

lognai, valamint a dán egyete-
mek is. Elsősorban gaz-

dasági szakirányra, ke-
reskedelemi, marke-
ting szakokra jelent-
keznek.

A Krúdy reálgimnáziumi osz-
tályából a fiatalok többsége mű-
szaki képzésre jelentkezett, a hu-
mán osztályokból pedig elsősor-
ban humán szakokra, valamint
jogi vagy gazdasági alapképzés-
re. A két tannyelvű osztályba já-
rók műszaki, orvosi és bölcsész
vonalon tanulnak tovább.

A végzősök közül néhányan
úgy döntenek, hogy munkát vál-
lalnak és megkeresik a tandíjra
valót, csak azután folytatják ta-
nulmányaikat. Olyanok is akad-
nak, akik az iskolában maradnak
OKJ-s képzésen.

Rácz Mátyás a két tanítási
nyelvű idegenforgalmi osztály-
ban végez, a bécsi egyetemen
képzeli el a jövőjét. Közgazdász
diplomát szeretne szerezni, de
később a vendéglátás területén
akar elhelyezkedni. Mátyás azt
mondja, az általa első helyen je-
lölt bécsi egyetemre nyáron kell
egy felvételi felmérést írnia, ha az
sikerül, akkor felveszik. A tandíj,
azaz a hallgatói díj félévente 17
euró, viszont a kollégium vagy az
albérlet sokba kerül. A család
úgy számolt, a bécsi diákélet any-
nyiba kerül, mint itthon egy fize-
tős szak és a megélhetés.

A fiú információi szerint a bé-
csi egyetemen az a jellemző, hogy
a felvett diákok felét az első fél -
éves vizsgákon kirostálják. Ha ő is

A fővárosiakkal szemben a helyi és külföldi egyetemek a 

Pályaválasztás: zseb
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így járna, akkor jövőre a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai
Karán a turizmus-vendéglátás
szakot próbálná meg, itt az állami-
lag finanszírozott és a költségtérí-
téses helyet is megjelölte.

Csik Veronika a Corvinus
Egyetem és az ELTE kommuniká-
ció és média szakát jelölte meg.
Gyerekkora óta újságírónak, ri-
porternek készül.
Az álmai megva-
lósításáért meg
is tesz mindent:
jól tanul, két
emelt szintű
érettségit tesz,
szerinte van esé-
lye, hogy a ma-
gas pontszámok
ellenére is bekerüljön. 455-460
pont szükséges a támogatott, és
380 pont a fizetős helyre.

Földes Máté első helyen szin-
tén kommunikáció és média szak-
ra jelentkezett a Budapesti Kom-
munikációs és Üzleti Főiskolára,
önköltséges helyre. Másodikként
a szabad bölcsészetet jelölte meg,
több intézményben, Pécsen, Sze-
geden és Veszprémben. Máté
döntését a szülei is támogatják,
így nem okoz nagy gondot, ha
csak a fizetős szakra veszik fel.

A Révai Gimnázium 180 végző-
se közül csaknem mindenki bead-
ta valahová a felvételi jelentkezési

lapját, akik nem, azok anyagi meg-
fontolás miatt halasztják el tovább-
tanulási szándékukat.

Horváth Péter igazgató azt
mondja, tavaly a révaisok 95 szá-
zalékát vették fel felsőfokú intéz-
ménybe, 80 százalékukat állami-
lag támogatott helyekre. A diá-
kok nagy része a műszaki, az
egészségügyi, a gazdálkodási jel-

legű iskolákat részesíti előnyben.
Idén is, mint az elmúlt években, a
népszerűségi listát a budapesti
Műszaki egyetem, az ELTE, a SO-
TE és a Corvinus vezeti.

A végzős diákok közel 20 szá-
zaléka külföldön folytatja tanul-
mányait. Elsősorban a bécsi
egyetem a kedvelt, ahol gazdasá-
gi képzésben vesznek részt a
győri fiatalok. Olyan diák is van,
akit már felvettek a cambridge-i
egyetemre.   

Az igazgató szerint a győri
egyetemekre, a javuló képzések
és anyagi okok miatt egyre több
diák jelentkezik. A révaisok 15-
20 százaléka marad itthon. 

A felsőoktatásba bekerült fia-
talok tíz százaléka dönt úgy az el-

ső félév végén, hogy másik egye-
temen, főiskolán folytatja. Ennek
családi okai vannak, vagy ekkor
derül ki számukra, hogy nem a
megfelelő irányt választották. 

Horváth Péter szerint a Révai-
ba kerülő diákok közül nagyon
kevesen tudják, hogy milyen pá-
lyára készülnek, a gimnáziumi
évek alatt derül ki, miben tehet-
ségesek, mihez van kedvük, az is-
kola nagy segítséget ad számuk-
ra a pályaválasztáshoz.

Pénzes Martin kilencedikes-
ként döntötte el, hogy orvos lesz.
Szeret emberekkel foglalkozni,
törődik másokkal, és mint mond-
ja, szeretne kitűnni a tömegből.
Kiváló tanulmányi eredménye
biztosíték lehet arra, hogy felve-
szik a Semmelweis-egyetemre.
Máshova nem is jelentkezett.

Németh Márk úgy fejezi be
gimnáziumi éveit, hogy négy
nyelvvizsgája van. A bécsi egye-
temre jelentkezett kultúrák közti
kommunikáció alapszakra.  A
döntését többek között az befo-
lyásolta, hogy testvérei kint él-
nek, egyikük ugyanezen az egye-
temen végez idén. Felvételizni
nem kell, fél év végén tesznek
vizsgát, akkor derül ki, ki az, aki
maradhat. Az oktatás három
nyelven folyik. Tandíj nincs, a kol-
légiumi vagy az albérleti díjat kell
fizetni a diákoknak. 

végzősök célpontjai

be vágó döntések

Egy végzôs lányt
már felvettek
a sanghaji egyetemre

Tavaly a Gyôri Nemzeti Színház
pályázatot hirdetett. A diákok azt a

feladatot kapták, hogy verses formá-
ban, de saját szavaikkal meséljék el,

szerintük mirôl szól Petôfi Sándor elbe-
szélô költeménye, A helység kalapácsa. 

A legjobb pályamû, Balázs Eszter munkája
bekerült A helység kalapácsa elôadás szö-

vegkönyvébe, a márciusi bemutatón különle-
ges feldolgozásban hallhatja majd vissza írását

az ifjú szerzô. 

A darab próbái már elkezdôdtek, a nyertes pályá-
zatról bôvebben a rendezôtôl, Simon Kornéltól hall-
hatnak Kulisszák mögött címû mûsorunkban. 

OKTATÁS HIRDETÉS
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FÉRFIAS JÁTÉKOK  ILLAT

A parfüm használata az első és megfi-
zethető lépés a luxus világába – mondják
a szakemberek. Az illat mindennap lu-
xusba öltözteti az embert. Egy parfüm
annyiba kerül, mint egy világmárkás pu-
lóver, de azt nem viseli mindennap az
ember. Az illatot igen. Ez nemcsak a nők-
re, de a férfiakra is igaz.

A parfüm a nyolcvanas-kilencvenes években
vált népszerű termékké.  A klasszikus illatok és
gyártási eljárásmódok Dél-Franciaországban és
Olaszországban máig megmaradtak. Mellettük
a felszínre törtek a dizájner cégek, melyek mo-
dern technológiával előállított, bonyolult, össze-
tett illataikkal divatot is diktálnak. Az öltözködési
divatnak megfelelően, az illatokat már évszakok-
hoz szabják, s ezzel újabb fogyasztást generál-
nak. Szinte valamennyi fontos márka hoz ki ta-
vaszi, nyári, őszi, téli illatokat.

A jelenlegi, egy-két éve felfedezhető trend
a töményebb, markánsabb, olajosabb illato-
kat preferálja a nők és a férfiak körében egy -
aránt. Korábban az volt az irány, hogy hígítsa-
nak, és sokak számára tegyék elérhetővé az il-
latszereket. Most ismét a klasszikus, koncent-
rált illatok célozzák meg az igényesebb, fizető-
képes réteget. 

Az illatszerek ma már komoly szerepet tölte-
nek be az ajándékok között is.  Egy-egy cég

sokszor az illat köré csoportosítja más termé-
keit. Természetesen vannak sláger illatok, s
olyanok is, melyek leáldozóban vannak. A gyár-
tók figyelik, miből mennyi fogy, alkalmazkod-
nak a piaci kereslethez, de ők maguk is kelte-
nek fel, alakítanak ki igényeket, beavatkoznak
a fogyasztói szokásokba.

Az illat nemcsak a nőt teremti újjá, de a férfit
is – mondogatják az illatszergyártók. 

A férfiak illatszerhasználatában is jelentős
változások következtek be az utóbbi években.
Eltűnőben van a borotválkozás utáni after
shave, ezt inkább a hidratálni és regenerálni
is képes zselé meg balzsam váltja fel. Az after
shave alkoholos, sebösszehúzó termékként
töltötte be szerepét, s volt némi kedvezőtlenül
szárító hatása is. A fiatal férfiak közül azon-
ban sokan nem borotválkoznak, inkább sza-
kállvágóval alakítanak ki maguknak borostás
arcfelületet. Ehhez pedig nincs szükség az il-
latos arcvizekre. 

Sem a férfiak, sem a nők körében nem divat
már a szórófejes dezodor.  Férfiaknál ennek a
szerepét az eau the toilette, a nőknél az eau the
parfüm tölti be – tudtuk meg a forgalmazóktól. 

Elmondták azt is: vannak márkafüggő em-
berek, míg mások akár negyedévenként más-
más illatba öltöznek. A férfiak hűségesebbek az
illataikhoz, bár igaz ez azokra a nőkre is, akik azt
tapasztalták, illatuknak csábereje van. 

Az illat a férfit is luxusba öltözteti
Az illat kommunikáció. Valamit közlünk ma-

gunkról. Férfiak esetében sokszor a férfiassá-
got, a macsóságot, a sportosságot, de vannak,
akik a kifinomult eleganciát, a nemességet su-
gallják illataikkal. S bár egy idő után nem tűnik
fel saját illatunk, az
is szempont,
hogy ne csak
másnak tes-
sen a parfü-
münk, hanem
önmagunknak
is, miközben
megtesszük a lé-
péseket a luxus-
hoz vezető úton.
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Az embert, ha előbb nem is, de
Daidalosz és Ikarosz óta bizto-
san érdekli, hogy milyen lehet a
magasban szállni. Legyőzve a
természet adta korlátokat, érez-
ni a valódi szabadságot, repülni.
Mindez még hátborzongatóbb
akkor, ha az ember maga irá-
nyítja azt a masinát, amely a
felhők fölé viszi. Oroszvári
Ádám repülőgép-vezetőt arra
kértük, elevenítse fel, milyen
volt először egyedül a magasba
emelni egy gépet. 

Hogyan került kapcsolatba a repü-
léssel?

Teljesen átlagos fiatalként csöp-
pentem bele a repülés világába. De ez
nem volt egy különleges dolog, bár-
melyik tizenéves kamasz gyereknek
része lehetett benne, csak akarni kel-
lett. Csak a saját elhatározáson múlt,
hogy kimarad-e valaki az ilyen életél-
ményekből, a többi feltételt a Győri
Aero Klub biztosította. Akkoriban
még az anyagiakon sem múlhatott,
mivel az éves klubtagsági díj tanuló-
nak 2400 forint volt, a repülésért pe-
dig külön nem kellett fizetni, mivel a
repülési napokon mindenki részt vett
a munkában. 

1994-ben, 15 évesen repült elő-
ször egyedül. Milyen géppel?

Egy Rubik Ernő által tervezett cso-
dálatos repülőgéppel, az R–26 Góbé-
val. A legszebb években a Győri Aero
Klubnak volt ilyen repülőből négy is,
plusz a többi típus. De hadd mondjam
el, hogy a gép típusa kevésbé fontos,
ami igazán lényeges, hogy nincs repü-
lőüzem a műszaki hátteret adó szak-

Férfias játékok: a repülés 

emberek és az oktatói gárda nélkül. A
tanfolyam általában ősszel, az elméle-
ti résszel kezdődik, heti egy alkalom-
mal, és tart tavaszig, a gyakorlati repü-
lés kezdetéig. A szoktató repüléssel
kezdve, a kiképzési tematika által
meghatározott feladatokkal halad vé-
gig a növendék a repülőgép-vezetővé
válás folyamatán. 

Emlékszik még arra a napra, ami-
kor először repült egyedül?

Természetesen. A képzés során
nyújtott teljesítményem alapján okta-
tóim egybehangzóan úgy vélték, hogy
egyedül repülésre alkalmas vagyok,
így a reggeli eligazítás utáni szokásos
oktatói megbeszélésen betervezték
az egyedül repülési feladatom. Nem
voltam ideges, inkább kellemesen iz-
gatott. Az egyedül repülés előtt még
utoljára leellenőrzött Vadász László re-
pülőtér-vezető. A képzés során egy-
szer sem kellett pótfelszállást végre-
hajtani, kivéve most. Annyira szépen
akartam repülni az ellenőrzőt, plusz
még a vizsgadrukk, hogy nem a leg-
szebbre sikerült az a repülés. Pedig
Laci egy szót sem szólt közben, ha-
gyott teljesen kibontakozni, figyelte,
hogyan korrigálom a saját hibáimat.
Végül is a repülés amúgy is erről szól.
Leszállás után is csak annyit mondott,
hogy igazából nem vétettem a repülés
biztonságát veszélyeztető hibát, s mi-

vel tudta, hogy ez nekem
sokkal jobban szokott
menni, ezért mondta,
hogy repülünk még egyet
mindkettőnk megnyugta-
tására az „egyedüli" előtt.
A második ellenőrző már a
megszokott repülési stílu-
somat tükrözte, így már
tényleg egyedül repülésre

alkalmas lettem. Hirtelen elkezdtek
körülöttem nyüzsögni az oktatóim,
mindegyiknek volt hozzám néhány jó
tanácsa, hogy mire figyeljek, miben
lesz ez más, mint amikor ketten ülünk
a repülőben. A hátsó ülésen összekö-
tötték az öveket, hogy ne lebegjenek
szabadon, majd a kabintető lecsuká-

sával kizártam a külvilágot, innentől
már nem a saját érzéseimmel foglal-
koztam, hanem koncentráltam a fel-
adatra. A képzés során az oktatónak
hangosan mondott kabinjelentést
most senki sem hallgatta, így magam-
ban motyogva ellenőriztem a kabint.
Most, 20 év elteltével, ha álmomból
felébresztenének is tudnám mondani
a jelentést: kabintető zárva-biztosítva,
kötél beakasztva, féklap zárva-bizto-

sítva, trimm enyhén fejnehéz állásban,
műszerek alapálláson, kormányok ér-
telemszerűen kitéríthetőek, ülésheve-
derek meghúzva-biztosítva, előttünk
a felszállómező és a légtér szabad, en-
gedélyt kérek a felszállásra, illetve kér-
tem volna, ha ül mögöttem oktató. Így
saját döntés alapján feltett kézzel je-
leztem, hogy készen állok a világ talán
legérdekesebb kalandjára. Csend volt
a kabinban, nem fészkelődött senki
mögöttem, de nem voltam teljesen
egyedül, velem volt az a bizalom, amit
az oktatóimtól kaptam. Hiába a gaz-
dag magyar szókincsünk, azt nehezen

lehet szavakkal leírni, milyen érzés
olyan bizalmat kapni, mint amikor rá-
bíznak valakire egy légi járművet az el-
ső egyedül repülés alkalmával.

Amint meglódult a gép, már min-
den úgy ment, mint máskor. A néhány
perces repülésnek van egy egyenes
vonalú szakasza, ahol volt kis idő körül-
nézni, itt tudatosult bennem először a
felismerés, hogy most valóban nincs
mögöttem senki, és csak rajtam múlik

a saját és a repülőgép épsége. De ez
nem is jöhetett szóba, mert nem en-
gedtek volna egyedül repülni oktató-
im, ha nem biztosak a repülés tökéle-
tes végrehajtásában. Nem volt sok
időm a gondolataimat szabadjára en-
gedni, mert közeledett a leszálláshoz
való behelyezkedés, illetve felkészülés.
Mivel a leszállás a repülés legnagyobb
összpontosítást igénylő része, ezért
azt mondják, hogy az tud repülni, aki
le is tud szállni. Annak ellenére, hogy
rengeteg tekintet szegeződött rám a
földről, az volt talán az addigi legszeb-
ben kivitelezett leszállásom. 

Csak rajtam múlik
a saját és a repülôgép
épsége
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GASZTRO  RECEPT

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A dunakiliti Diamant Hotel Green -
field Pubja a hármas határon fekszik,
így vendégeink között magyarok,
osztrákok és szlovákok egyaránt
megtalálhatók – mondja bemutatko-
zásul Fördős Barbara manager, aki-
től megtudjuk azt is, a pub akár száz-

A Diamant Hotel Greenfield Pub ajánlata

harminc fős nagy rendezvényeket is
be tud fogadni. Ilyenek például a
népszerű borvacsorák vagy a téma-
partik, amelyek egy-egy fontosabb
naphoz köthetők, mint legutóbb pél-
dául a Valentin-nap.

A pubban sok esküvőt is rendeztek
már, főleg a hűvösebb évszakokban,
nyáron inkább a rendezvénysátorban
tartják az esküvői vigasságot. Amikor

pedig éppen nincsen nagyobb ren-
dezvény, a szállodában wellnesszelő
vendégek ülnek be a pubba, hogy él-
vezzék a konyha ételeinek kellemes és
gazdag ízeit. 

A pubos jellegből adódóan, nép-
szerű a hamburger sült krumplival, de
a vendégek nyugodtan megbízhatnak
Puska Miklós főszakács ételeiben, le-
gyen az magyaros jellegű vagy éppen

a nemzetközi gasztronómiához tarto-
zó. Miután az itt olvasható ételsort
magunk is kipróbáltuk, nyugodt szív-
vel ajánljuk mindazoknak, akik élvezik
az ízeket, azok sokrétű harmóniáját.

Egy kicsit ábrándoztam, aztán el-
kezdtek pattogni a gondolatok, s meg-
született a gourmet ételsor – árulta el
Puska Miklós az étel megalkotásának
körülményeit.

Fejenként 20 dkg sertés javát számo-
lunk. Fokhagymával, köménnyel és
borssal fűszerezve, levákuumozzuk és
54 fokon egy órát sousvide-oljuk! Tá-
lalás előtt sózzuk és sertészsíron kör-
bekérgezzük, majd kb. 5 percig meleg
helyen pihentetjük a húst!

A csicsókából krémlevest készí-
tünk, hozzávalók: 0,5 kg csicsóka, 1
kg burgonya, fokhagyma, só, bors, 3

A friss fogast kifilézzük. Előre készítünk
egy 8%-os fűszeres sóoldatot, amibe
ginzenget áztatunk, ha kihűlt a pác, ak-
kor a filét 4 órára belerakjuk! Ez idő el-
teltével kivesszük a húst és leszárítjuk,
majd kb. 1,5 óra alatt megfüstöljük.
Garnírung: Készítünk hozzá kaliforniai -
paprika-krémet: a paprikát megpucol-
juk, majd fokhagymával, sóval thermo-

Elôétel: Ginzenggel pácolt fogasfilé házilag füstölve,
cherrys uborkasalátával, tengeri algával

mixerben pürésítjük. Fehérbab-püré:
a babot puhára főzzük fokhagymával
és kakukkfűvel fűszerezve. Ezt kevés
tejszínnel pürévé mixeljük!  Cherryece-
tes uborkasaláta: az uborkát hosszá-
ban felcsíkozzuk. 3 rész olívaolaj, 1 rész
ecet és kávéskanál mézből ecetolajön-
tetet keverünk, amiben megforgatjuk.
Susit az ismert módon készítjük el.

Fôétel: Szûzérmék erdeigomba-rolettivel,
kelkáposzta-velouté-val és csicsóka-espumisannal

Temperált csokival a szilikonformák
oldalát kikenjük, fagyasztóban der-
mesztjük, majd pár perc múlva óvato-
san kifordítjuk a kész csokiformákat.
A külsejét arany színű étkezési festék-
porral bekenjük. 

A fehércsoki-mouss: 1 kg 28%-os
fehér csokit vízgőz felett felolvasztunk,
kb. 3 dl 34%-os állati tejszínt adunk hoz-
zá! Ízlés szerint tonkababot reszelünk
bele. Közben 10 db tojást 2 dkg kristály-
cukorral habbá verünk egy robotgép se-
gítségével, ezt a habot még a vízgőz fe-
lett a csokihoz adjuk és folyamatos ke-
vergetés mellett kb. 60 fokosra melegít-
jük. Ha elértük ezt a hőmérsékletet, le-
vesszük a vízgőzről és 10 db előre beáz-
tatott lapzselatint adunk hozzá. A masz-
szát pár órára hűtőbe tesszük. Tálalás
előtt 1 l tejszínhabot keverünk bele. 

A meggyragu: 1 kg meggyhez 15
dkg kristálycukrot adok, ezt összefor-
ralom. Botmixer és egy nagyon apró
lyukú szűrő segítségével krémes
meggyvelőt készítek, amit pár csepp
damaszkuszi rózsa vizével illatosítok.
Tálaláskor pohárba töltve a tetejére
meggyvelős tejhabot kanalazok.

dl tejszín. A krémlevest habszifonba
töltve, tálalásig meleg vízbe állítva tá-
roljuk.

Leveles tésztát készítünk, amit egy
kúp alakú formára spirálisan felteke-
rünk. 190 fokos sütőben 12 perc alatt
aranybarnára sütjük. Ebbe erdei gom-
bákból készített ragut töltünk, ami úgy
készül, hogy a kockázott gombákat va-
jon és olívaolajon kevés póréhagymá-

Desszert: Fehércsokolá-
dé-hab pörkölt diófélékkel,
arany csokoládéburokban,
damaszkuszi rózsavízzel
illatosított cigánymeggy-
kapucsínóval

val megfonnyasztjuk. Sózzuk, borsoz-
zuk és kakukkfűvel fűszerezzük.  

Kelkáposzta-velouté: a káposz-
ta sötétebb leveleit szódabikarbó-
nás vízben blansírozzuk és hirtelen
lehűtjük. Ismét a thermomixert hasz-
nálva, kevés sertésalaplével és tej-
színnel krémesítjük. Sózzuk, majo-
ránnával, fokhagymával és borssal
ízesítjük. 
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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 :  Sinkó Luca.
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL KÖZSZOLGÁK

Győrben a lakossági parkolóbérle-
tek kiadásának főszezonja január,
ebben a hónapban minden évben
nagy számban keresik fel az igény-
lők a parkolókat üzemeletető Győr-
Szol Zrt. ügyfélszolgálatait. Az idei
év a szokásosnál is nagyobb zsúfolt-
ságot hozott az irodákban, hiszen a
visszaélések megelőzése érdekében
megváltozott a fizető parkolóhelyek
használatáról szóló helyi önkor-
mányzati rendelet és a parkolási bér-
let kiadási rendje. A jogosultság iga-
zolásának dokumentálási kötelezett-
sége ugyan mind az ügyfelek, mind
az ügyintézők számára többletmun-
kát jelentett, a szigorítás meghozta
az eredményét. 

A Győr-Szol Zrt. honlapján január vége óta olvasható a pályázati hirdet-
mény, amelyet a Dunakapu téren várhatóan tavasztól működő őstermelői
árusítóhelyek bérleti jogának elnyerésére írt ki a szolgáltató. A felhívás
megjelenését követően szép számú érdeklődő olvasta el a részleteket a
leendő üzemeltető internetes oldalán, többen telefonon kértek további in-
formációkat, és akadt, aki már a konkrét pályázatát is elküldte a hirdet-
ményben megadott címre.
Az elképzelések szerint a Dunakapu tér hivatalos átadását követően, ked-
denként és péntekenként értékesíthetnék itt portékáikat a pályázat nyer-
tesei (a hagyományos szerdai és szombati napokon a Tarcsay úti piac várja
a vásárlókat), a kiíró elsősorban zöldség-gyümölcs, palánta és aszalvá-
nyok, lekvár, szörp, tejtermékek, füstölt áruk, savanyúság, kézműves pék -
áru, tojás, méz valamint biotermékek árusítására várja a jelentkezőket. A
pályázatok beadási határideje március 31. További részleteket a www.gyor-
szol.hu oldalon találhatnak az érdeklődők. 

Február közepétől öt héten át vízve-
zeték-rekonstrukció zajlik a Teleki ut-
cában – tájékoztatta lapunkat Hoffer
Gábor, a Pannon-Víz Zrt. Győri
Üzemmérnökségének vezetője, aki
elmondta, szakembereik a Rákóczi
utcai csomóponttól kezdődően a
Kisfaludy utca felé haladva kicserélik
az ivóvíz-gerincvezetéket és a vízbe-
kötéseket. A munkálatok idején vízel-
zárásra is lehet számítani, erről elő-
zetesen tájékoztatják a fogyasztókat.
A vízvezetékek zárása miatt a környé-
ken víznyomás-ingadozás és átme-
neti ivóvíz-elszíneződés is előfordul-
hat. Ilyenkor öblítéssel állítják helyre
a megszokott vízminőséget. A szűk
belvárosi utcában zajló rekonstruk-
ció során szakaszosan épül az új ivó-
vízvezeték. A régi víznyomócsőről az

Vízvezeték-rekonstrukció a Teleki utcában
Apáca utcától kezdve, fokozatosan,
előre egyeztetett időpontban kötik át
a fogyasztókat az új nyomócsőre. Az
átkötésekre minden esetben előze-
tes értesítés után, munkanapokon,
jellemzően a délelőtti órákban kerül
sor. A rekonstrukció során szükség
szerint kicserélik a csatornabeköté-
seket és a tetővízlefolyók bekötéseit
is, amelyeket a hét elején kamerás
vizsgálattal ellenőriztek a Pannon-
Víz kollégái. A munkálatok által oko-
zott kellemetlenségekért és a közle-
kedés akadályoztatásáért a szolgál-
tató a lakosok türelmét és megérté-
sét kéri. Probléma esetén pedig,
minden esetben forduljanak közvet-
lenül a szolgáltató éjjel-nappali disz-
pécserszolgálatához a 96/311-753-as
telefonszámon. 

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága a tavalyi évhez hasonló-
an idén is csatlakozik a Magyar Távhő-
szolgáltatók Szakmai Szövetsége kez-
deményezéséhez, a távhőszolgáltatás
napjának megünnepléséhez. Így a szol-
gáltató március 6-án ismét nyílt napon
várja Rozgonyi utcai telephelyén azo-
kat, akik szeretnének megismerkedni
a győri távhőrendszer működésével.

A magyar távhőszolgáltatók fontos-
nak tartják, hogy a lakosság minél szé-
lesebb köre ismerhesse meg a távhő-
ellátás társadalmi, gazdasági és kör-
nyezeti előnyeit. Ezért kezdeményez-
ték, hogy tagvállalataik minden évben
csatlakozzanak a távhőszolgáltatás
napja rendezvényeihez.

Nyílt nap a távhôszolgáltatónál
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási

Igazgatóságának nyílt napján, márci-
us 6-án az érdeklődők szakavatott kol-
légák kíséretében bejárhatják a győri
távhőellátás „szívét”, a Rozgonyi utcai
fűtőerőművet. Közelről láthatják, hogy
hol termelik meg azt a hőt, ami a táv-
hőhálózaton és a hőközpontokon ke-
resztül eljut a város 24 ezer lakásába,
felmelegítve azokat. Megnézhetik a
kazánokat, a hővezénylő központot, a
gázmotoros erőművet, sétálhatnak a
80 és 101 m-es kémények tövében.
Megismerhetik, hogy miért környezet-
barát, miért biztonságos a távhőellá-
tás, miért lehet fontos eszköz a meg-
újuló energia hasznosításában.

A március 6-i nyílt napra 12 és 14
óra közötti időben iskolák, osztályok
jelentkezését várják. A lakossági meg-
tekintés 14 és 17 óra között zajlik, a
kis létszámú csoportok egész órakor
indulnak, az utolsó csoport 17 órakor
kezdi meg a bejárást. A telepen érde-
mes majd jól odafigyelni az elhangzot-
takra, mert a rendezők játékos totóval
is készülnek, sőt a legjobb eredményt
elérő látogatók ajándékcsomagot is
kapnak.  Gyülekezés a Győr-Szol Zrt.
Távhőszolgáltatási Igazgatóságának
Rozgonyi utcai telephelyén (9028,
Győr, Rozgonyi u. 44.), a porta előtt, a
kerékpártárolónál lesz. A nyílt napra
2015. március 5-én 12 óráig a me-
dia@gyorszol.hu e-mail címen lehet
jelentkezni. A regisztráció azért fontos,
mert a szervezők csak az előzetesen
e-mailben feliratkozóknak tudják ga-
rantálni, hogy a kiválasztott időpont-
ban mehessenek be a működő üzem-
be, amelyet mindenki a saját felelős-
ségére látogathat meg.

Pályázhatnak
a Dunakapu térre

Eredményt hozott a változtatás
A lakossági parkolóbérletek új eljárási

rend szerinti kiadásának fontos tapasz-
talata, hogy míg az elmúlt év decembe-
rében mintegy 3500 lakossági parkolási
bérlet volt érvényben, most január végén,
a 2014-es érvényesség lejárata után kö-
rülbelül 2400 bérlet került kiadásra az új
feltételek szerint. Aligha feltételezhető,
hogy ennyivel csökkent a jogosultak szá-
ma, a csökkenés hátterében inkább az
gyanítható, hogy sikerült több száz, a
bérlethez eddig jogosulatlanul hozzájutó
autóst kiszűrni, akik éppen a Belváros-
ban lakók elől foglalták el a parkolóhelye-
ket. Az adminisztrációs változtatások
eredményeképpen, a győriek remélhető-
leg könnyebben találnak majd szabad
beállókat lakhelyük közelében.
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GÁZFRÖCCS  EXTRA

Spanyol tavaszban az Audi TT Roadsterei

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Huszonöt darab, Győrben ké-
szült Audi TT Roadster sportau-
tó tréleren jutott el Barcelonáig,
onnan pedig behajózva Palma
de Mallorcára. Egyet kiállítottak
a spanyol szigeten, huszonné-
gyet pedig a nemzetközi sajtó
képviselői próbálgathattak a
festői szigeten.

Virágoznak a fák. Nem meglepő ez
Mallorcán, ahol a tél csak mutatóba
szokott beköszönni, akkor is inkább
csak a magas hegyekben. A tenger-
parti sétányok ugyan kihaltak, a febru-
ár eleji 10-14 fokos levegőben azon-
ban a fák már tavaszt jeleznek. A fá-
kon kívül a TT Roadsterek is, ilyen hő-
mérsékleten már nyitott autóban él-
vezhető a kabrióérzés. 

Elsőként egy 2.0 TFSI motorral
szerelt győri sportkocsit választunk.
Kétszázharminc lóerő van alattunk, a
hatsebességes automata váltóval
szerelt autó gázpedálját tövig nyomva
elemi erővel marad mögöttünk a fes-
tői táj. A kék tenger, a parton merede-
ző sziklák, a pálmafák képeslapon
giccsként hatnának, itt a valóság ré-
sze. Nem sok időnk van persze Mal-
lorcában gyönyörködni, ha kétszáz-
harminc lóerős autóval közlekedik az

ember, jobb ha a másodperc tört ré-
szére sem bambul el.

Ötvenre lelassítunk, a vászontetőt
ugyanis ennél nagyobb sebességnél
nem lehet lenyitni. Egyetlen gombnyo-
más, tíz másodperc, a tető eltűnik fe-
lettünk, s a tengerpart sós levegője
keveredik a kabrióérzéssel.  Az autóba
speciális nyakfűtést építettek be,
hogy alacsony hőmérséklet esetén se
fázzon sofőr és utasa, ha nyitott sport-
kocsikázásra vágyna. Az anyósülésen
helyet foglaló kollégám többször is ki-
próbálja a tető mozgását, fel, le, fel le,
a szintidőt mindig teljesíti a Roadster. 

Ma már nem csak a telefonok oko-
sak, hanem az autók is. Az Audi meg-
jegyzi, hány fokon működött a klíma
nyitott és zárt tető mellett, így amikor
visszaállítjuk az eredeti állapotot, a hő-
mérséklet is automatikusan visszaáll. 

Csak azért nem illetjük szuperlatí-
vuszokkal a kétszázharminc lóerős
2.0 TFSI motort, mert hátravan még

a TTS Roadster kipróbálása. Három-
száztíz lóerőt tud a 2.0 TFSI motor
quadro meghajtással. Mindössze 4,9
másodperc alatt jut el a százas tempó-
ig, lemértük, nem csalás, nem ámítás.
Amikor a TTS-t vezettük, ember nem
előzött meg bennünket. Bízunk a spa-
nyol rendőrség jóindulatában, hogy
nem küldtek traffipaxokat a nemzetkö-
zi újságírókra, mert akkor sokan baj-
ban lesznek. Ezzel az autóval nem
csak nem lehet, bűn is lassan menni.

Mallorca bizonyos helyein persze
kénytelenek voltunk betartani az elő-
írásokat. A hegyi szerpentineken nem
lehet gyorsan haladni, annál jobban
élvezhető az autó magabiztos útfekvé-
se, a hajtűkanyarokban is könnyű kor-
mányozhatóság. 

A TT Roadsterek főhadiszállása
egy tizenhatodik századi olívabo-
gyót feldolgozó gazdaság gyönyörű-
en helyreállított épülete volt, ahol
megcsodálhattuk a több mázsa sú-

lyú olajbogyóprése-
ket, amelyeket ökrök
vontattak.

Varázslatos talál-
kozása volt ez múlt-
nak és jövőnek, nagy
utat tett meg az em-
beriség.  Csupán egy-
valami nem változott:
a vontatás, a helyvál-
toztatás igénye.  

Egyetlen gombnyomás,
tíz másodperc, és a tetô
eltûnik felettünk

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. 20.—02. 27.
DELIKÁT

199,- db

Pápai
sertészsír
500 g, 398 Ft/kg

UHT tej 1,5% 
1 L

149,- L

999,-kg

Füstölt hátsó csülök
1 kg

Libamáj fagyasztott 1 kg
Friss kacsafarhát
119 Ft/kg

Magyar Idared
alma (70—80)
1 kg

139,- kg

99,- db

Viola kenômájas 150 g,
660 Ft/kg

799,- kg
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APRÓ HIRDETÉS

Belvárosi 2 szobás, 51 nm-es,
komfortos, műanyag ablakos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 2 szobás, 35–45 nm-es,
határozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, József Atti-
la-lakótelep, Bán Aladár, Stadion ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 447.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 30 nm-
es, egyedi gázfűtéses, részben fel-
újított, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 30–55 nm-es,
2 szobás, belvárosi, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 448.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi 2 szobás, 50
nm-es, összkomfortos, távfűtéses,
részben felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 36–42
nm-es 1-2 szobás, szépen karban-
tartott, nem liftes házban lévő, hatá-
rozott-határozatlan nádorvárosi, sza-
badhegyi, Marcalváros II-n lévő bér-
leményre. (Hirdetésszám: 446.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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

LAKÁSCSERE

Szigeti 1 szobás, 34 nm-es, fél-
komfortos. egyedi gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 52–68 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses lakásra. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 442.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, folyamatos felújítás
alatt lévő, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne, 70 nm-
es, határozott-határozatlan idejű 3-4
szobás adyvárosi, gyárvárosi, szabad-
hegyi, Marcalváros I-en lévő bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 443.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 2 szobás, 54 nm-es, kom-
fortos, gázfűtéses, teljesen felújított,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3-4 szobás, 60–80 nm,
elsősorban szigeti, nádorvárosi, ady-
városi, marcalvárosi, bérleményre.
Tartozásátvállalás lehetséges. (Hirde-
tésszám: 444.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi 1 szobás, 42
nm-es, komfortos, egyedi gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás, hasonló
bérleti díjas, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Kossuth és
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 445.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 55-60 nm-es, 2 szobás,
határozott- határozatlan idejű,
Marcalváros I–II-n lévő bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 449.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

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

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megol-
dások. 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 Zsol-
nay porcelánt, ezüst tárgyakat,
könyveket, antik órákat, szőnye-
get, teljes hagyatékot vásáro-
lunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz
megyünk!

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órá-
kat, porcelánokat, festménye-
ket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmente-
sen házhoz megyek! 06-
30/458-7765

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

INGATLAN

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

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 
keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Audi-gyárba keresünk
állandó szombat éjszakára takarító-
kat. Bejelentett munka. Érdeklődni
munkanapokon: 9–17-ig. Tel.: 06-
20/993-5575.

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

TÁRSKERESÉS

Urak, várnak a „tavaszi hóvirá-
gok"! Csak le kell szedni őket! Hívd
az Igényes Társkeresőt. 06-
30/369-7305

SZOLGÁLTATÁS

Fakivágás, gyökérkivétel, ásás,
metszés, sövényvágás, bozótirtás,
fűnyírás, kaszálás! Tel.: 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

Szobafestést, mázo-
lást, laminált parkettázást vállalok.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Tel.:
06-30/984-3518.

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 gyógyke-
zelése. Samodai: +36-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.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

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

2015. február 22.

TORKOS VASÁRNAP 
Látogasson el hozzánk párjával, családjával egy kellemes ebédre.

Ételeink árából
50% kedvezményt
biztosítunk!

Ízletes ételek, kíváló italok!

Sok szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!



és kell gondolkozni. Az Agenda 2020
révén végre lehetőség nyílik arra is,
hogy ne csupán egy város legyen a
rendező helyszín, hanem Budapest
mellett akár 8-10 vidéki várost is be-
vonhatunk. Természetesen köztük
Győr is helyet kapna, és nem csak
azért, mert a MOB elnöke ennek a
városnak a polgármestere, hanem
azért is, mert Győr hosszú évek óta
bizonyítja alkalmasságát a nemzet-
közi versenyek szervezése terén. Ne
feledjük, 2017-ben városunk ad ott-
hont az első hazai ötkarikás ese-
ménynek, az EYOF-nak is. De to-
vább megyek, akár a szomszédos
országok egy-egy városát is bevon-
hatjuk bizonyos sportágak versenye-
inek lebonyolítására. Összegezve,
ha a gazdaságosságot nézzük, úgy
kell megtervezni mindezt, hogy a le-
hető legkisebb kiadással a lehető
legnagyobb hasznot érjük el.

Nagyon elszántnak tűnik!
Az is vagyok! A tíz legeredménye-

sebb nemzet közül mi vagyunk az
egyetlenek, akik még nem rendeztek
olimpiát, ahogy az is igaz, hogy Kö-
zép-Európában még nem voltak nyá-
ri játékok. Tudom, hogy ma még sok
a kétkedő, de ha mi nem hiszünk
benne, akkor soha nem fog valóra

válni ez az álom. Persze nem biztos,
hogy kandidálásunk esetén el is nyer-
jük a rendezés jogát, csak azt mon-
dom, hogy az Agenda 2020-szal kap-
tunk egy komoly esélyt, amit nem kel-
lene kihagyni. Az is lehet, hogy nem
2024-ben, hanem csak később jön el
az áhított siker, de egy biztos: Ha va-
lamikor van értelme összefognunk
egy sikeres pályázat reményében, az
szerintem ez a pillanat!

Egy olimpia sokkal többről szól, az
nem csupán egy sportesemény. Rá -
adásul az előkészületek nem csak
sportlétesítmények építéséből áll. Na-
gyon komoly infrastrukturális fejlesz-
tés is szükséges. Ezek a beruházások
persze az ötkarikás játékok nélkül is el-
engedhetetlenek, a rendezés elnyeré-
sével viszont ezeknek záros határidőn
belül kellene megvalósulnia. Ha úgy

tetszik, egy biztosíték a fejlődésre.
Egy pozitív döntés gazdasági

növekedést generálhat, és
új munkahelyeket teremt.

Nem beszélve a lelki as-
pektusairól, hiszen a si-
keres olimpiarendezés
olyan közös cél lehet,
amely szorosan össze-
kovácsolhatná a ma-

gyarokat.
Mitől lehet gazdasá-

gos egy olimpia?
A tervezésnél fenntartha-

tó létesítményekben, sőt ide-
iglenes, a világesemény

után elbontható
épületekben

is lehet

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A Magyar Olimpiai Bizottság
közgyűlése a közelmúltban dön-
tött arról, hogy javasolja Buda-
pestnek és Magyarországnak,
vizsgálja meg a 2024-es olimpia -
rendezés lehetőségét. Borkai
Zsolt szerint hazánk komoly
esélyt kapott.

MOB-elnökként többször hangsú-
lyozta, hogy ekkora esély régen volt
már a rendezésre. Mire alapozza ezt?

Arra, hogy a Nemzeti Olimpiai Bi-
zottság reformot indított, ami a rende-
zést illeti. Az Agenda 2020 a gazdasá-
gos olimpiát helyezi előtérbe, vagyis
az olyan játékok kora jön el, amelyek
olcsóbbak, valóban megtérülhetnek,
és amelyek után nem maradnak szel-
lemépületek. Ez hatalmas fordulat a
korábbi időszakhoz képest, és óriási
esély a kisebb, közép-európai orszá-
goknak is. Ezzel együtt persze a lehe-
tő legkörültekintőbben kell körüljárni
a témát, éppen ezért kezdemé-
nyeztük egy olyan megvalósít-
hatósági tanulmány elkészíté-
sét, amely minden fontos
kérdésre megpróbál választ
adni. Emellett pedig a lehe-
tő legszélesebb körű tár-
sadalmi párbeszédre van
szükség, hiszen a cél,
hogy az esetleges ma-
gyar olimpiát mindenki
a magáénak érezze.

Ha már a társa-
dalmi párbeszédet
említette, Ön hogy
látja, szeretné-
nek a magya-
rok olimpiát?

Nem csak
én látom úgy,
hogy igen, de
egy a közel-
múltban elké-
szített közvéle-
mény-kutatás is
erről tanúskodik.
Magyarországon az
olimpiáknak különös je-
lentősége van azáltal, hogy
ilyen kis országként szinte min-
den alkalommal a legeredmé-
nyesebb nemzetek közé tarto-
zunk. Nagyon szeretném, ha

valóban elindulna egy széles körű pár-
beszéd a témában, ezért kértük a gaz-
dasági és szociális ernyőszervezete-
ket, valamint a Magyar Tudományos
Akadémiát és a Magyar Művészeti
Akadémiát arra, hogy vegyenek részt
ennek lefolytatásában. Emellett pedig
megkértük a politikai pártokat, tegyék
lehetővé, hogy ez egy valóban függet-
len szakmai és társadalmi párbeszéd
legyen. Még egyszer mon-
dom, a cél, hogy minden-
ki a magáénak érezze
ezt a lehetőséget,
függetlenül a párt -
állásától, vagy bár-
milyen más meg-
győződésétől.

Akik kevésbé
érdeklődnek a
sport iránt, azo-
kat mivel győz-
né meg?
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A magyar olimpia elkötelezett híve
Az olyan játékok kora jön el, amelyek olcsóbbak és valóban megtérülhetnek

Közép-Európában
még nem voltak
nyári játékok



MOZAIK SPORT

2015. február 20.  / + / 29

A szeptemberi maratoni kajak-kenu vi-
lágbajnoksággal kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót hétfőn, Győrben a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség és
Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata. Két sikeres, mondhatni etalon-
nak számító rendezés után, Győr ma-
gasra tette a mércét a maratoni kajak-
kenu világbajnokság szervezésében.
Ezt a szintet szeretnék megugrani a
szervezők a szeptemberi vb-n. 

A rendezés már bizonyított, magasan a mérce

Győrben nagy hagyományai vannak
a nemzetközi sportesemények színvo-
nalas megrendezésének. Ebbe a sorba
illeszkedik a maratoni kajak-kenu is – fo-
galmazott Borkai Zsolt polgármester, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.
„Hozzátette, a kajak-kenu sport hazánk
egyik legsikeresebb sportága, és ez így
van Győrben is, ahol a maratoni szakág-
nak is komoly hagyományai vannak.
Elég csak Csay Renátára gondolni, aki

városunk díszpolgára, és aki már 15 vi-
lágbajnoki aranyéremmel büszkélked-
het. Borkai Zsolt azt is elmondta, hogy
hosszas egyeztetések révén sikerült el-
érni, hogy a 2017-es győri Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál programjára a
kajak-kenu is felkerülhessen. Ennek a
hozadéka többek között, hogy Győrben
egy olyan síkvízi pálya épülhet, amely a
magyar kajak-kenu sport nemzetközi
helyszíneit gyarapítja majd.”

A szervezőbizottság, ahogy 1999-
ben és 2007-ben, most sem csak ki-
mondottan a színvonalas verseny le-
bonyolítására koncentrál, hanem
szeretnék, ha még közelebb tudnák
hozni a nézőkhöz a sportot. Egy
olyan eseményt szeretnének, ahol a
kultúra és a sport jól megfér egymás
mellett – fogalmazott Kadler Gusz-
táv, a világbajnokság szervezőbizott-
ságának elnöke. „Ezért a megnyitón,
egy jelenleg még titkos, ám színvo-
nalas koncerttel készülnek, és lesz-
nek kiállítások, bemutatók a verseny-
pályák mellett.”

A magyar maratoni szakág legsi-
keresebb nő kajakosa, Csay Renáta
is gőzerővel készül a megmérettetés-
re, és arra, hogy utolérje a címek szá-
mában a 17-szeres vb-győztes Csa-
bai Edvint. 

Weisz Róbert, a maratoni szakág ve-
zetőedzője szeretné, ha közel olyan sike-
res világbajnoki szereplést tudna produ-
kálni a magyar válogatott, mint tavaly
Oklahomában. Akkor 10 érmet zsebel-
tek be a mieink, idén Győrben ezt szeret-
nék minimum megismételni. 

Kari Aalvik Grimsbö
a Győri Audi ETO KC
kapusa

Jól érzem magam itt
Már egy ideje itt vagy Győrben, sikerült-e
hozzászokni az új környezethez? Hogy tet-
szik a győri élet?
Nagyon tetszik itt minden. Jól érzem magam a
lányokkal, a csapattal. A hangulat az Arénában
fantasztikus. Már alig várom, hogy még többet
játszhassak itt.
Ha jól láttam, ez alatt az idő alatt már jó párszor
le kellett írnod a neved. Most is téged engedtek
el utoljára a győri drukkerek a mérkőzés végén. 
Igen, jól láttad, a szurkolók kedvesek és lelkesen
fogadtak. Hihetetlen az a szeretet, amit már most
kapok tőlük. Alig várom, hogy még jobban meg-
ismerhessem ezt a fantasztikus társaságot. 
Természetesen a mérkőzés mellett sem me-
hetünk el. Végig izgalmas és szoros csatát
láthattunk. Nem adta könnyen magát a Metz.
Nehéz meccs volt, de amikor tudtuk a saját já-
tékunkat hozni, akkor minden rendben ment,
ebben az időszakban meg is tudtunk lépni a
vendégektől. Aztán sajnos előjöttek a hibák is.
Kicsit felemásan látom ezt a meccset, van, ami-
vel elégedettek lehetünk, van, amivel nem. 

A Vác és a Metz is kipipálva
Ahogy az elmúlt hetekben meg-
szokhatták, most is kétszer kel-
lett egy hét alatt bizonyítania a
Győri Audi ETO KC-nek, előbb
egy bajnokin, majd következhe-
tett a Bajnokok Ligája. 

A női kézilabda NB I 19. fordu-
lójában a Vácot fogadták Kova-
csicsék. A zöld-fehéreknél ezen
a találkozón mutatkozott be ha-
zai pályán az új kapus, Grimsbö,
aki sorra fogta a ziccereket az
elején, később viszont többször
látszott, hogy még nincs teljes
összhangban védelemmel. Hat-
gólos győri előnynél kicsit vissza-
vett a tempóból Ambros
Martín együttese. A
mérkőzés 24. percé-
ben így már csak
12–10-re vezettek Bó-
diék, de az első félidő vé-
gén remek
hajrát pro-
dukált az
ETO, így
1 9 – 1 2 - e s

hazai vezetéssel vonultak öltöző-
be a csapatok. Szünet után ha-
mar kialakult a tízgólos különb-
ség (22–12), ez a folytatásban is
állandósult. Az ETO szakmai
stábja igyekezett minden játékos-
nak lehetőséget adni. A találkozó
hajrájában a csapat fiatal kapusa,
Csapó Kyra is pályára lépett. Vé-
gül könnyed, 36–21-es győzel-
met aratott hazai pályán a Győri
Audi ETO KC, amely továbbra is
százszázalékos teljesítménnyel,
19 meccsen 19 győzelemmel,
38 ponttal áll a tabella élén, a 33
pontos Ferencváros előtt.  

Pár nappal ké-
sőbb jött a nehe-
zebb falat a BL-ben,
szintén Győrben. A
továbbjutásért lé-
pett pályára a Győri
Audi ETO KC a Metz
ellen a szombati Baj-
nokok Ligája találko-
zón. Bár a mérkőzés

első gólját még a ven-
dégek szerezték, ám

ez mit sem jelentett, hi-
szen a zöld-fehér lányok

már az elejétől megmu-
tatták, ki az úr az Audi

Arénában. Nagyjából tíz
perc elég volt ahhoz, hogy

egy megnyugtató, négygólos
előnyt dolgozzanak ki Kovacsi-
csék. A félidő derekánál aztán
mintha kicsit bealudtak volna a
győriek, percekig nem tudtak be-
találni a Mezt kapujába. Ebben a
periódusban Herr védései őrizték
a hazai előnyt. A nagyjából tízper-
ces gólcsendet végül Löke törte
meg. A folytatásban aztán helyre-
állt a rend, és a szünetre már
15–11-re vezettek a mieink. A
második félidő elejébe is csúszott
némi hiba, az emberelőnyt sem
tudták kihasználni a zöld-fehérek.
Sőt már egyre is zárkóztak a ven-
dégek, mire sikerült összeszedni
magukat Bódiéknak. Ezt követő-
en már a győri hölgyek diktálták
az iramot, és bár tetemes előnyt
nem sikerült összeszorgoskodni-
uk, a vezetést azért egyszer sem
adták ki a kezükből, köszönhető-
en Susann Müllernek is, aki az
utolsó 15 percben hatszor is be-
talált a franciák kapujába. Végül
31–27-re győzött a Győr, a hazai
közönség nagy örömére, így a ne-
gyeddöntőben folytatják. A mie-
ink legjobbja a Metznek 7 gólt
szóró Heidi Löke lett, míg a me-
zőny legeredményesebbje – a ko-
rábban győri színekben játszó –
11 gólos Ana Gros.
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Még decemberben kötött együttműködési
megállapodást Mosonmagyaróvár önkor-
mányzata, a Széchenyi Egyetemi Győri KC
és az MTE 1904. Ennek értelmében a győri
klub segíti majd a Lajta-parti várost abban,
hogy létre tudjon hozni egy felnőtt NB II-es
kosárlabdacsapatot, illetve szélesíthesse
utánpótlásbázisát. 

Egyedül nem megy – fogalmazott Hoff-
mann Gergely, a Széchenyi Egyetem Győri
KC elnöke, és ezt jól tudják Mosonmagyar -
óváron is, ahol nagy dolgokra készülnek. A vá-
rosban ugyanis szeretnék feléleszteni a koráb-

Az elmúlt fordulóban a Vasast fogadta a
Széchenyi Egyetem Győri KC együttese a
férfi NB I/B-s bajnokságban. Nem igazán
kapták el a rajtnál a fonalat az egyetemisták.
Ellenfelük több mint tízpontos előnyre tett
szert, míg a győri fiúk igencsak küszködtek,
hogy megtalálják az ellenszert a több kor-
osztályos válogatottat is felvonultató fővá-
rosiakkal szemben. A második negyedben
aztán már sikerült összekapni magukat
Molnár István tanítványainak, így a nagyszü-
netre látótávolságba került az egyenlítés. A
harmadik negyedben már magabiztos játé-

Már alapszakaszgyőztesként várhatta
a Rába ETO FC a hétfői futsalbajnokit
az Aramis ellen. Bár könnyűnek sem-
miképp sem mondható az ellenfél, hi-
szen idegenben a zöld-fehéreknek
csak döntetlenre futotta a budaörsiek
ellen. Jó iramban, az ellenfelet folyama-
tosan nyomás alatt tartva kezdett a
Győr. Igaz, akcióikat ekkor még nem
tudták gólra váltani Jordi Illa fiai. Sőt
mintha kicsit be is aludtak volna a zöld-
fehérek, ezt pedig kihasználta az Ara-
mis. Nagyjából öt perccel a szünet
előtt ugyanis Horváth Szabolcs szer-
zett vezetést a vendégeknek. Ekkor
már felébredtek a mieink és a játék ira-
ma is felpezsdült. Pár perccel később
sikerült az egyenlítés is, igaz, a vendég

A sportért felelős államtitkár szerint a győri
kosárlabdának sikeres a jelene és biztos a
jövője, hiszen példaértékű az a munka, ami
a Széchenyi Kosárlabda Akadémián zaj-
lik. Kiss Norbert a kosarasok edzésére
látogatott el, valamint az épülő egyete-
mi sportcsarnokról is tájékozódott. A
győri kosárlabda akadémia eljutott
arra a szintre, hogy meg tud mutatni
egy sportos életpályamodellt a fiata-
loknak. Azt, hogy miként lehet egy
klubon belül a legkisebbek közül a
képzés fokozatait végigjárva eljutni
akár a felnőtt csapatig. Kiss Norbert
példaértékűnek és követendőnek ne-
vezte a Győrben végzett munkát.
Kiss Norbert, a Széchenyi-egyetem
rektora, az akadémia általános alel-
nöke, dr. Földesi Péter és Fűzy And-
rás társelnök kíséretében nézte meg
az utánpótláscsapatok edzését, vala-
mint tájékozódott az épülő egyetemi ed-
zőcsarnok állapotáról.

Visszavágtak az Aramisnak
Csopaki számlájára írhatják a gólt, aki
még beleért a győri támadásba. 1–1-es
állásról jöhetett a szünet. A második
félidő elején aztán remekül folytatódott
hazai szempontból. A 2. percben Mimi,
két perccel később pedig Juanra volt
eredményes, így már 3–1-re vezettek
Lódiék. A folytatásban is szép támadá-
sokat láthattak a szurkolók, igaz, gólt
egyik sem ért, köszönhetően a nagyon
jó kapusteljesítményeknek, amely
mindkét oldalra ugyanúgy érvényes.
Aztán nagyjából öt perccel a vége előtt
összejött a vendégeknek a szépítés, is-
mét Horváth Szabolcsnak köszönhető-
en. A végére jött Harnisch slusszpoén-
ja, az utolsó másodpercekben lőtt gól-
jával. Rába ETO FC–Aramis 4–2. 

Együttmûködést kötöttek
ban sikeres férfi kosárlabdát, ehhez pedig a
győri klubtól kértek segítséget. Mosonmagyar -
óváron három évvel ezelőtt hozták létre a ko-
sárlabda-szakosztályt, mára a város négy is-
kolájában közel száz kisgyerek pattogtatja a
labdát rendszeresen. A tervek között szerepel,
hogy ezt az utánpótlásbázist tovább bővítsék,
illetve később, egy felnőtt NB II-es csapat el-
indítása is komoly vágya a mosonmagyaróvá-
riaknak. Az álmok megvalósításához persze
idő kell, ám ha minden a tervek szerint alakul,
akkor akár két-három év alatt már meg lehet-
ne valósítani az NB II-es csapatot is. 

Fontos meccsen nyertek a kosarasok
kot tudott felmutatni a Győr, így megfordí-
tották a találkozót. A záró etap utolsó percei -
ben aztán sikerült egyenlítenie a Vasasnak,
jöhetett a folytatás. A ráadás elején ismét si-
mának tűnt a mérkőzés, ám a fővárosiak
sem adták könnyen magukat, de utolérni
már nem tudtak minket.

Molnár István: „Háromszor kellett ön-
magunkat legyőzni ahhoz, hogy egyszer
nyerjünk. Ez most sikerült ugyan, de hogy
ott tartunk, ahol tartunk, sajnos  ennek a
következménye. Többet  most  nem  mon-
dok, de el kell gondolkozni.”

Gyôzelem idegenben
A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga 17. fordulójában a Péti MTE ott-
honában vizitelt.  A győri fiúk magabiztos sikerrel menetelnek to-
vább a bajnokságban, ugyanis 5–3-ra sikerült maguk mögé utasí-
tani ellenfelüket. Psz.: Batki Tamás 548, Gosztola Gábor (Kiss Nor-
bert) 553, Koller Dániel 587, Németh Gábor 601, Rédling Zsolt
621, Szőke Gábor 551. Folytatás február 21-én hazai pályán, ami-
kor a Közutasok KTK érkezik városunkba. 

Példaértékû akadémia

Kikaptak a kosárrangadón
Az élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság 16. fordulójában
a Sopron nyerte a megyei rangadót a CMB Cargo UNI
Győr ellen 76–59-re. A hazaiak így biztosan az élen zárják
az alapszakaszt, Völgyi Péter csapata pedig tovább küzd a
második helyért. 
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A hagyományoknak megfelelően, ja-
nuár utolsó vasárnapján tartotta
éves közgyűlését az 1917-ben alapí-
tott győri Rábatext Horgász Egyesü-
let. A köszöntőt követően Kelemen
Imre elnök összefoglalta az egyesü-
let életében a 2014-es évben történt
eseményeket, változásokat. Elmond-
ta, hogy a város vezetésével tovább-
ra is jó kapcsolatot szeretne az egye-
sület elnöksége, mert ez közös érde-
ke kell, hogy legyen mindkét félnek.
Ódor Tiborné gazdasági felelős be-
számolt a jelenlegi vagyoni állapot-
ról, majd ismertette a 2015. évi költ-
ségvetési javaslatot. Takács Roland,
a felügyelő bizottság elnöke a szabá-
lyos működést emelte ki. A fegyelmi
bizottság elnöke, Pingitzer László a
horgászati szabályok betartására
hívta fel a figyelmet, ezzel együtt is-
mertette a halőrök tapasztalatait.
Konczos Herbert versenyfelelős a
bajnokságokról adott tájékoztatást.
A haltelepítésekről Takács József al-
elnök elmondta: a halkihelyezés a
vízterületünk nagyságát figyelembe
véve, az üzemtervnek megfelelően
alakult. Közölte a tagsággal, hogy

A Dabas elleni vereség után javított a
Buda-Cash-ETO-SZESE, amely a fér-
fi kézilabda NB I/B 15. fordulójában
hazai pályán fogadta a Csurgó má-
sodik számú együttesét. A találko-
zó húszperces késéssel kezdő-
dött, a várakozás pedig a látottak
alapján kissé megzavarta a játékoso-
kat. Az első félidő rengeteg hibát ho-
zott mindkét oldalon. Az ETO a ki-
egyenlített első tíz perc után többször
is vezetett négy-öt góllal, előbb 9–4-re,
majd 12–8-ra is, de nem sikerült tar-
tósan meglépni a csurgóiaktól. A szü-
netre három gól maradt a hazai előny-
ből, 13–10-re vezetett ekkor Rosta
Miklós csapata. 

A második félidő eleje nem ígért sok
jót az ETO-szurkolóknak. Térfélcsere
után pillanatok alatt egyre olvadt az
előny, de még időben sikerült rendez-
ni a sorokat, és az irányítóvá előlépett
Hollós vezérletével a 38. percre kiala-
kult az addigi legnagyobb különbség,
20–14 volt az állás. Összeállít a hazaiak
védekezése, a támadások is gördüléke-
nyebbé váltak, a hibák pedig szinte el-
tűntek a játékból. A 46. percben már tíz
góllal is vezetett a Győr, a végjáték így
már nem hozott izgalmakat. Az egyet-
len kérdés az volt, tíz gólon belül tud-e

Rábatext-közgyûlés Javított a SZESE 

maradni a becsülettel küzdő ven-
dégcsapat, végül a találkozót Hollós kí-
naiból szerzett gólja zárta le. Buda
Cash ETO SZESE–Csurgó II 35–24. Az
ETO győzelmével előre lépett a tabella
10. helyére, és csak 2 pont a lemaradá-
sa a 7. Vecsés mögött.

2015-ben országos szinten lejár a
vízterületekre szóló horgászati jog,
ami a Rábatext Horgász Egyesületet
is érinteni fogja. Fontos tudni, hogy
a Rába medrének és partjainak ren-
dezése miatt a személyre szóló, jelölt
horgásztanyák kijelölése – tanyasor-
solás – 2015-ben elmarad. Az alel-
nök a fogási napló pontos vezetésé-
re hívta fel a figyelmet. 

A közgyűlésen részt vett a Sport-
horgász Egyesületek Győr-Moson-
Sopron Megyei Szövetségének elnö-
ke, Écsi Jenő. A sportvezető méltatta
a Rábatext Horgász Egyesület gya-
korlatias tevékenységét, továbbá
szólt az egyesületet érintő folyósza-
kaszokon zajló vízügyi beruházások-
ról. A stégek elhelyezése és a csóna-
kok kikötése a partszakaszon törté-
nő munkák függvényében alakul. 

A közgyűlésen részt vevők egy-
behangzóan döntöttek többek kö-
zött a Somosi tavat érintően az ete-
tőhajó használatának engedélyezé-
séről, a házi verseny és a haltelepí-
tés időpontjának szétválasztásáról. 

Nagy Csaba
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KOS 
Tegyék félre most a kapkodást, a hirtelen
jött döntések érdekes helyzetekbe sodornák Önö-
ket. Ne hozzák magukat kellemetlen szituációkba,
ahol csak magyarázkodnának. Párkapcsolatuk erős,
figyeljenek arra, amit párjuk szeretne. Nagyon logi-
kus és építő tanácsokat adhat most kedvesük Önök-
nek. 

BIKA 
Magánéletük, barátságaik, párkapcsola-
tuk kerül most előtérbe, jól gondolják meg, mit is
szeretnének. Döntéseik hosszú távra szólnak most,
éppen ezért fontos, hogy stabil lelkivilággal hozzák
meg azokat. Kerüljék a bonyolult, nehéz helyzete-
ket, hallgassanak megérzéseikre is, vonuljanak visz-
sza kicsit. 

IKREK 
Ez a szellemi fejlődés hete az Önök élet-
ében. Érdemes lenne mostanra időzíteni tanulmá-
nyokat, továbbképzéseket, nyelvi képzések elkezdé-
sét. Érzik, hogy szükségük van értékes szellemi táp-
lálékra is, ne tagadják meg ezt önmaguktól. Munka-
helyükön ezt azért ne nagyon hangoztassák, nem
jönne ki jól. 

RÁK 
Hallgassanak nagyon megérzéseikre a hé-
ten, sok konfliktustól óvják meg magukat. Család-
jukban beszéljék meg a konfliktusokat, nem lenne
szerencsés most egy nagy veszekedés. Amilyen ter-
het tudnak, tegyenek le vállukról most, szelektálja-
nak. Lazítsanak többet, így nem lesznek annyira
idegesek. 

OROSZLÁN 
Most Önök következnek, álljanak ki véle-
ményük mellett, még ha ez nagy port kavar Önök
körül, akkor is. Vigyázzanak a becsapással, ne higy-
gyenek el mindent, ne legyenek jóhiszeműek. Őriz-
zék meg energiáikat, feleslegesen csak úgy ne adják
bele értéktelen helyzetekbe, kapcsolatokba. Figyel-
jenek erre. 

SZŰZ 
A munka veszi át a vezetést Önök felett a
héten, ki sem látszanak belőle. Ez fölöttébb fárasztó
és idegesítő helyzet az Önök számára. Nagyon meg-
terhelheti lelküket ez, ideje megoldást keresni
munkahelyi kérdésükre. Amikor tudnak, pihenje-
nek, töltődjenek, ha ehhez utazniuk kell, tegyék azt
egy hosszú hétvégén.

MÉRLEG 
A féltékenység megint felütheti fejét pár-
kapcsolatukban, ez felettébb fárasztó már az Önök
számára. Próbálják kezelni ezt az érzést, illetve pár-
jukban ezt az érzést, ez sok jó elrontója lehet, ha
nem vigyáznak. Munkájuk kárpótolja Önöket, sike-
reket érnek el, és ez az anyagi gyarapodást is meg-
hozhatja. 

SKORPIÓ 
Számoljanak le minden visszahúzó és
gátló helyzettel, kapcsolattal, félelemmel, érzéssel a
héten. Félelmeik alaptalanok, vegyék kézbe az irá-
nyítást életük felett. Ez a változtatások ideje, a célja-
ik lebegjenek szemük előtt. Erősítsék meg lelküket,
családjuk, párjuk is támogatja Önöket mindenben.
Legyenek pozitívak. 
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NYILAS 
Nagyon jó hangulatban telik a hetük, ne
engedjenek ebbe beleszólást senki részéről sem.
Ez munkahelyükre is vonatkozik, ne kezdjenek
olyan feladatba, amiről tudják, hogy nem az Önök
asztala. Gondoljanak át minden döntésüket most
nagyon jól, kérjenek időt, beszéljék meg párjuk-
kal egyaránt. 

BAK 
Ez a várakozás, a tervezgetés, az elemzé-
sek hete. Ne akarjanak forradalmasítani most sem-
mit, inkább várjanak vele egy kicsit. Így arra is rá-
láthatnak, ki is akarja becsapni Önöket, kiben bíz-
hatnak meg. Inkább most derüljön ki mindez, mint
valamikor később. Párjukkal beszélgessenek sokat,
ne vonuljanak félre. 

VÍZÖNTŐ 
Nagyon pörögnek a héten, szinte min-
dent el tudnak rendezni, mintha nem lennének
most akadályok Önök előtt. Terveik csak úgy özönle-
nek, jegyzeteljék le azokat, különben feledésbe fog-
nak merülni. Párjukkal, családjukkal beszéljék meg
ezt, különben félreértésekbe keveredhetnek. Kedve-
sükkel most boldogok. 

HALAK 
Rengeteg a feladat most Önök körül,
nem is tudják, mihez kezdjenek, mivel is kezdjék.
Minél előbb szelektálják ezeket, minél több üggyel
végezzenek, különben összecsapnak a hullámok
Önök felett. A hétvégét szigorúan pihenéssel tölt-
sék, családjukkal, gyermekeikkel. Töltődjenek fel
minél inkább otthon.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A győri állatkert látogatóinak nagy kedvencei a fe-
hér bengáli tigrisek. 2012 óta figyelhetik meg ezt
a fajt, hiszen akkor érkezett meg elsőként Raul, a
fehér hím. Mivel Raul egy tenyészprogram kereté-
ben került a Folyók városába, várható volt egy nős-
tény érkezése is. Párjára nem kellett sokat várni, hi-
szen 2014. januárban, egy görögországi állatkert-
ből megérkezett Jázmin. A két állat rövid össze -
szoktatási folyamat után, nem sokkal később
együtt vehette birtokba kifutójukat. Az összeszok-
tatás olyannyira jól sikerült, hogy a téli hónapok fo-
lyamán már mindenki azt figyelte, hogyan
kerekedik a nőstény hasa. 

Végül, szinte egy évvel
ideérkezése után, ja-
nuár 19-én Jáz-
min 3 kölyök-
nek adott
é le te t .
M i -

Fehér bengáli tigrisek születtek a gyôri állatkertben
vel első szaporulatról van szó, a nőstény sajnos nem
gondoskodott kellően a kölykökről, el kellett venni
mellőle a kis tigriseket, hogy emberek kezei között
cseperedjenek. 

A féltő gondoskodás ellené-
re az egyik kölyök sajnos
nem maradt életben,
két testvére vi-
szont kitűnő
e g é s z s é g n e k
örvend. Na-
gyon eleve-

nek és játékosak, ma már a Füles Bástyában töltik
napjaikat, ahol a dolgozók egy kis „tigrisóvodát”
rendeztek be számukra. Megsimogatni ugyan nem
lehet a csíkos apróságokat, de a látogatók testkö-
zelből figyelhetik meg etetésüket, az első próbál-

kozásaikat, fejlődésüket, s ahogy napról
napra erősebbé, ügyesebbé válnak.

A fehér tigris nem külön faj, ha-
nem a tigrisek egyik alfajának, a

bengáli tigrisnek a különleges
színváltozata, amely ritkán
ugyan, de a természetben is
előfordul. Ennél a különleges

színváltozatnál az egész testet
krémes fehér szőrzet borítja, a csí-

kok pedig szürkésfeketék vagy
csokoládébarnák. A fehér tigrisek
nem albínók, szemük világoskék
színű, orruk rózsaszín. 

Mit ígérnek a csillagok?

Hétvégétől minden kedves
érdeklődőt szeretettel vár

a Füles Bástya, aki szeretne
betekintést nyerni az apró

ragadozók mindennapjaiba.
(Füles Bástya Győr, Pálffy u. 4/b.

Színház, nagy OTP mögött.
www.fulesbastya.hu)

Kovács Tamás, Marcalváros I.,
Nádorváros déli és Adyváros
nyugati városrészek önkormány-
zati képviselője idén is várja a la-
kók ötleteit, észrevételeit, prob-
lémáit a lakókörnyezetükkel kap-
csolatban. Az előző években is
számtalan fejlesztés történt az
Önök bejelentése alapján. Ebbe
a járdák javítása, a játszóterek
fejlesztése, a sportlehetőségek
javítása, a zöldterületek rehabili-
tációja és a városrészszépítés
mellett beletartoztak az egyéb
életkörülményt javító beruházá-
sok is. A képviselő elérhető a 06-
30/997-0401-es számon, illetve
a kovacstamas9@freemail. hu
e-mail címen. A városrésszel
kapcsolatos hírek, fejlesztések,
események a kovacstamas-
gyor.hu oldalon tekinthetők meg.

A lakók
javaslatait,
észrevételeit
várják


