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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

10. oldal Mi sülhet ki abból, ha a színész férj beöltözik testőrnek, és
megpróbálja színész feleségét elcsábítani saját magától? „A végén a
férjnek rá kell jönnie, ha egy nő át akarja verni, esélye sincs megállapí-
tani, hogy megcsalják-e” – mondta Guelmino Sándor rendező a győri
színház szombati premierje kapcsán, melyet a tatabányai Jászai Mari
Színházzal közös produkcióban tűzött repertoárjára a teátrum.

5. oldal Győr 2013-as költ-
ségvetését a stabilitás jellemzi
és a város további fejlődését
alapozza meg.  A büdzsé min-
den ötödik forintját fejlesztésre
költi az önkormányzat.

8–9. oldal A példaértékű rend-
szert megőrizni és fejleszteni kell –
mondta lapunknak Blazovicsné
Varga Marianna, a Klebersberg In-
tézményfenntartó Központ Győri
Tankerületének igazgatója.

28. oldal Pályafutása mérföldkövéhez érke-
zett Ion Al-Ioani, a Rába ETO tagja. A negyedik
szezonját Győrött töltő légiós nemrég századik
mérkőzését játszotta a csapatban.

Közös kifutón
Írsáunk a 3. oldalon
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

milliárd forintból, 8 ezer négyzetméterrel bővítette
gyártó és raktározási kapacitását a Roto Elzett Certa
Kft. Lövőn. A cég 2.500 terméket gyárt, amelyekkel 14
ország raktárait látja el. A termékek 90 százalékát ex-
portálja. A vállalat 530 munkatársat foglalkoztat.

3 15 gyanúsított közül négy előzetes letartóztatását meg-
szüntette a járási bíróság. A több milliárd forintos adó-
csalással gyanúsított győri színesfém-kereskedő csa-
pat tagjaira még január elején csaptak le együttes erővel
magyar, cseh és szlovák nyomozók.

NAPRÓL NAPRA

Február 8.

Február 9.

Február 10.

Február 11.

Február 12.

Február 13.

Február 14.

Kinevezés. Dr. Rechnitzer János,
a Széchenyi-egyetem rektorhelyet-
tese az Országos Doktori Tanács al-
elnöke lett. A szervezet tömöríti a
hazai felsőoktatási intézetek doktori
tanácsait.

Jogdíj. Győri szórakozóhelyen el-
lenőriztek a NAV megyei vám- és
pénzügyőri igazgatóságának mun-
katársai. Kiderült, olyan zeneszá-
mokkal nyújtottak zenei szolgáltatá-
sokat, melyek után nem fizettek jog-
díjat.

Queen. Hatalmas sikert aratott a
Queen-balett. A győri társulat utoljára
adta elő a népszerű zenés darabot.

Terelés. Az Audi út lezárása miatt
tovább változik az autóbuszok útvo-
nala. A 15-ös körjáratok az Audi-
gyár felé, a 15A autóbuszok mind-
két irányban a likócsi híd, Reptéri,
Dohány és Kardán utca útvonalon
közlekednek, és megállnak a Ken-
véd Kft. telephelye mellett.

Együttműködés. Újabb mérföld-
kőhöz érkezett a Volvo Csoport és a
Rába Járműipari Holding kooperá-
ciója: együttműködési megállapo-
dást kötöttek modern tömegközle-
kedési járművek előállítására a
hazai piac számára, kipróbált tech-
nológia alkalmazása mellett, lokali-
zált gyártással és az importtartalom
100%-os ellentételezésével.

Hóveszély. Másodfokú figyelmez-
tetést adott ki térségünkre az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat a hava-
zás és a hófúvás miatt.

Teszt. A Credo Econell 12 CiTY3 tí-
pusú autóbuszt teszteli a Kisalföld
Volán. A helyi forgalomban, a 7, 17,
17A, 17B vonalakon közlekedik a járat.

Ingyenes
idegenvezetések
Győrben
Az idegenvezetők világ-
napja alkalmából a
Győri Idegenvezetők
Klubja a Látogatóköz-
ponttal együttműködve
ingyenes győri városné-
zéseket szervez. Február
23-án 10 órakor Mihályi
Miklós, 14 órakor Tóth
László vezetésével, feb-
ruár 24-én 10 órakor
Horváth Mária, 14 óra-
kor dr. Kőrös Erzsébet ve-
zetésével vehetünk
részt a programon. A kö-
rülbelül 2 órás séta a vá-
rosháza elől indul.
Ugyancsak az idegenve-
zetők világnapja kereté-
ben tart ismeretter-
jesztő előadást a Látoga-
tóközpont konferencia-
termében a Győri Fotó-
klub elnöke, Lakatos
Krisztián. A február 26-
án 15 órakor kezdődő,
művészi fotókkal kísért
előadás a Hajnaltól estig
a Morotva-tó partján ka-
meralesben címet viseli.

Elektronikus
jelentkezés
Kormányablakban
ügyfélkapun keresztül
bárki beadhatja jelent-
kezését felsőoktatási
intézményekbe már-
cius 1-jéig. Az ország-
ban 29 helyszínen
munkanapokon reggel
8-tól este 8-ig várják az
ügyintézők mindazo-
kat, akik élni szeretné-
nek az online jelentke-
zés lehetőségével.

A Kézenfogva Alapít-
vány Fogadd el, fogadj
el kampányának része-
ként esélyegyenlőségi
napot rendeztek Győr-
ben. A program célja az
volt, hogy a fiatalokkal
megismertesse a fogya-
tékkal élő embereket. 
Ez a korosztály még
nem előítéletes, termé-
szetes nyitottsággal
fordul minden új felé.

A szervezők ezt kihasz-
nálva szeretnék nekik
megmutatni, hogy ezek
az emberek mennyi ér-
téket hordoznak, életük
példa erőből, kitartás-
ból, leleményességből,
szeretetnyilvánításból. 

A nap a találkozáson
kívül nagyszerű lehető-
ség volt helyi civil szerve-
zetekkel való megismer-
kedésre is. A rendezvé-
nyen részt vett többek
között a Camelot Egye-
sület és a Gézengúz Ala-
pítvány. Az érettségihez
immár kötelező önkén-
tes órákat az ilyen és ha-
sonló szervezeteknél
hasznosan tölthetik el a

diákok, a jövőbeni közös
munka alapja lehet a ta-
lálkozó. A program ven-
dége a vak Érdi Tamás
zongoraművész volt, aki
2012-ben megkapta a
Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét.

Egyenlő esély nap
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A múlt év végi győri adventi vásárban olyan külön-
leges bögrékből is ihatták a forralt bort a látogatók,
melyeket a Márton Lakóotthonban élők kézzel fes-
tettek. A bögréket a Rotary Club vásárolta meg,
Deé János borász pedig bort adott hozzá. A bevé-
telből 100 ezer forinttal támogatták a nyúli otthont,
ahol 12 autista és értelmi sérült fiatalt gondoznak.
A képzett segítők folyamatosan fejlesztik a fiatalok
mentális, szociális és manuális képességeit. Fejlő-
désüket segíti, hogy foglalkoztatják is őket: szőnye-
get szőnek, gyertyát öntenek, fa- és kerámia dísz-
tárgyakat, különleges papírvirágokat készítenek.

Ajándék az otthonnak 
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Nem akarok megint azzal
jönni, hogy a nyugat-európai
civilizáció nagyívű átalakulásá-
nak korát éljük, de azt hiszem,
a pápa lemondásának megdöb-
bentő híre szimbolikusan is
alátámasztja ezt. Divatos csak
a gazdaságról beszélni a krízis
kapcsán, de ez az újkori törté-
nelemben példa nélküli döntés
rámutat, a racionalitás mellett
az emóciókkal, a lélekkel is kez-
deni kell valamit.
Most világszerte azt találgatják,
miért mondott le a 2005-ben
Róma püspökének választott
német bíboros, aki nem győzte
hangsúlyozni, „a döntést teljes
szabadságomban, az egyház ér-
dekében hoztam meg sok ima
és a lelkiismeretem Isten előtti
vizsgálata után.” Vannak, akik
szerint a pedofília-botrányok, a
vatikáni bank ügyei vagy az
egyházi korrupció áll a döntés
hátterében.  
De mi van, hogyha a XVI. Bene-
dek szerepét alakító Joseph
Ratzinger – nem a pápa,
hanem az ember – egész egy-
szerűen csak ki merte mon-
dani azt, amit 600 éve egyik
pápa sem: Gyerekek, elfárad-
tam! Nem bírom már vinni a
keresztet. – Sem képletesen,
sem pedig ténylegesen nagy-
pénteken a római Colosseum-
nál, ahogy azt elődje, a média-
pápaként is emlegetett II. Já -
nos Pál tette a végsőkig. Fontos
az egyház szimbólumrend-
szere és a szokások megtartása,
hiszen ez tartja egyben a közös-
séget, de Ratzinger bíboros, az
ember – talán isteni sugallatra
– rájött, hogy 85 évesen, meg-
romlott egészséggel nem tud
megküzdeni a katolikus egy-
ház válságával, amely az igazi
keresztet, a legnagyobb terhet
jelenti. Márpedig a rendszer
mai működése az új generá-
ciók másképp gondolkodása
miatt már nem elegendő
ahhoz, hogy az egyházi közös-
ség egységes maradjon. Az első
az egyenlők között bölcsen és
felelősen döntött, így talán
utat nyit egy erős, reformer pá-
pának, a saját nevét pedig be-
írja a történelemkönyvekbe. 
Wurmbrandt András

Íme az ember

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Megkezdődött a péri repülőtér
bővítése, amelynek köszönhe-
tően ez év közepétől már olyan,
az eddigieknél nagyobb gépek is
használhatják majd a Győrhöz
közeli légikikötőt, mint a Boeing
737-es vagy az Airbus A320-as. 

Bár havazott, rendben leszálltak a re-
pülőgépek hétfőn Péren. A biztonsá-
gos landolásra néhány hónap múlva
még nagyobb esélyük lesz a pilóták-
nak – derült ki azon a sajtótájékozta-
tón, amelyet a helyszínen tartottak, és
amelyen bemutatták a Győrhöz közeli
légikikötő fejlesztési terveit. Eszerint
1450 méterről 2030-ra hosszabbítják
meg a harminc méter széles kifutópá-
lyát, amelynek két végén 100-100 mé-
ternyi biztonsági sávot építenek. A gu-
rulóutat 10 és fél méterről 15 méterre
szélesítik, új leszállástámogató rend-
szert telepítenek, bővítik a reptér pá-
lyakarbantartó és kiszolgáló kapacitá-
sát, valamint egy új, 900 négyzetmé-
teres hangárt és előteret is kap a légi-
kikötő. Vadász László, a Győr– Pér Re-
pülőtér Kft. ügyvezető igazgatója sze-
rint az új műszeres landolást segítő
rendszernek köszönhetően harma-
dára csökken majd azoknak az ese-
teknek a száma, amikor a rossz idő
miatt egy-egy járat nem tud leszállni. 

Ebben bízik Thomas Faustmann is,
az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezető
igazgatója, aki elmondta, a folyamato-
san ingázó német és magyar kollégák
miatt elengedhetetlen a gyors és biz-
tonságos légi kapcsolat az Audi AG
székhelye, Ingolstadt és a konszern

harmadik legnagyobb gyárának helyet
adó Győr között. A közelmúltban meg-
változott tulajdonosi szerkezetű Győr–
Pér Repülőtér Kft.-ben a maga mint -
egy 48 százalékával a legnagyobb tu-
lajdonosnak számító Audi Hungaria –
rajta kívül Győr városa 40, míg az állam
Pér, illetve a megyei önkormányzat ki-
vásárlásával 12 százalékot birtokol –
komolyan gondolja, hogy több mint tíz
éve stratégiai partnere a péri légikikö-
tőnek, és az összesen 6,6 millió eurós
beruházásból 4,9 millió euró kifizetését
vállalja. Persze jó oka van rá: a – képle-
tesen szólva – felszállópályán lévő au-
tóipari vállalattól 20 percre lévő repté-
ren tavaly 30 ezer utas fordult meg, zö-
mében az Audihoz kötődően, és he-
tente 30 személyszállító gép szállt le és
fel a bajor tartomány és a
Kisalföld között. A számok
komoly forgalomnöveke-
désről árulkodnak, ugyanis
2012-ben 65 százalékkal
többen repültek Pérről az
azt megelőző évhez képest,
amikor pedig kétszer any-
nyian indultak útnak innen,
mint 2010-ben. Thomas
Faustmann rámutatott a repülésbiz-
tonság fontosságára is, hiszen az autó-
gyártónak fontos, hogy a késő őszi,
kora tavaszi ködös időjárás mellett is ki-
számítható és megbízható legyen a
légi kapcsolat. Az ügyvezetés elnöke
megjegyezte azt is, becsvágyó ütem-
tervük szerint a járműgyár júniusi ava-
tójára Győrbe érkező nemzetközi ven-
dégek már a megújult péri reptéren
landolnak majd. 

Bár nem repülővel érkezik, biztosan
jelen lesz majd a gyáravatón Borkai
Zsolt is, aki a sajtótájékoztatón rámuta-

tott, évek óta gondolkodik a város a rep-
tér fejlesztésén, ami most, hála az
állam, az Audi és az önkormányzat pél-
dás összefogásának, sikerül. A világ ki-
nyílik a győriek számára – hangsúlyozta
a polgármester, majd megjegyezte, a
mostani fejlesztést reményeik szerint
egy második is követi majd, amely után
a reptér komolyabb utasforgalom ki-
szolgálására is alkalmas lesz. A város-
vezető hozzátette, a 2013-as költségve-
tésből – ha erre a közgyűlés is rábólint
– 100 millió forinttal száll be Győr a fej-
lesztés finanszírozásába. 

Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség
külügyi és külgazdasági ügyekért fele-
lős államtitkára az eseményen azt hang-
súlyozta, hogy ezzel a fejlesztéssel erő-
södik Győr régióközponti szerepe, és ez

nemcsak gazdasági, hanem hosszú
távon turisztikai szempontból is jelen-
tős. Kiemelte, ami jó az Audinak, az jó
Magyarországnak is, ezért az autó-
gyártó továbbra is számíthat a kormány-
nyal való együttműködésre. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy február végén a
német vállalat is bekerül azon nemzet-
közi cégek körébe, amelyekkel straté-
giai együttműködési megállapodást köt
a kormány – húzta alá az államtitkár.
Szijjártó Péter szerint a péri fejlesztés
segít abban, hogy az ország még ver-
senyképesebb hely legyen. 

580 méterrel
meghosszabbítják

a kifutópályát

Fejlesztik a péri repteret
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FÓKUSZBAN   PÁLYÁZATOK

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az Európai Unió és a magyar
állam támogatásával jelenleg is
számos nagyberuházás zajlik a
városban. Ezekről és a 2014–20-as
költségvetési ciklus lehetőségeiről
számolt be lapunknak Csepreghy
Nándor helyettes államtitkár és
Fekete Dávid alpolgármester.

Csepreghy Nándor fejlesztési progra-
mokért felelős helyettes államtitkár ki-
fejtette, a múlt héten megszületett
brüsszeli megállapodás meghatározta
a Magyarország számára lehívható ke-
retösszeget a 2014–20-as időszakban.
Mint mondta, hazánk nagy sikert ért el,
hiszen az eredeti uniós elképzelés még
harmincszázalékos keretcsökkentést
vetített előre számunkra, ezzel szem-
ben sikerült elérni, hogy az Európai
Unió csökkenő büdzséje ellenére az
eddigi 660 ezer forint helyett fejenként
712 ezer forint támogatás jut a magya-
rokra, vagyis a kisebb tortából egy na-
gyobb szelet jut hazánknak. Hozzá-
tette, a források eredményes lehívása
és felhasználása érdekében a 2007–
13-as koncepciónál sokkal összehan-
goltabb fejlesztéspolitikára van szük-
ség. Az ország versenyképességének
növelése érdekében szükséges a forrá-
sok koncentráltabb felhasználása, így
a közösségi támogatások mintegy 60
százalékát célzottan gazdaságfejlesz-
tésre fordítják, és a megmaradó negy-
ven százalékot a különböző ágazatok
fejlesztésére. 

Fekete Dávid alpolgármester ki -
emelte, a város komolyan veszi az EU-s
pályázatok adta lehetőségeket, amit
az is bizonyít, hogy a brüsszeli döntés
után Győr kezdeményezett elsőként
hivatalos konzultációt a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériummal. A saját erős
beruházások mellett a városban jelen-
leg is számos uniós támogatást él-
vező fejlesztés zajlik.

Az alpolgármester ezek közül a leg-
jelentősebbnek Újváros szociális reha-
bilitációját nevezte, amelyhez a város
1,1 milliárd forint támogatást nyert és
közel 300 milliós önrészt biztosít. A
projekt keretében a Kossuth Lajos
utca hat műemléki védelem alatt álló
lakóháza újul meg, ahol összesen
negyven modern szociális bérlakást,
öt üzlethelyiséget és egy rendőrségi
irodát alakítanak ki. Felújítják a Kos-
suth Lajos Általános Iskola és a Szent
József katolikus plébániatemplom
homlokzatát, illetve utóbbi tetőszerke-
zetét is. Jelentős átalakuláson megy
át a Bercsényi liget, ahol KRESZ-par-

Milliárdokat nyert a város
kot és pihenőparkot létesítenek. A
projekthez szociális és szemléletfor-
máló programok is társulnak.

Lapunk a közelmúltban számolt be
arról, hogy Győr ismét elnyerte a kerék-
párosbarát település címet, többek kö-
zött a városban folyó infrastrukturális fej-
lesztéseknek köszönhetően. Győr kerék-
párforgalmi hálózatának bővítése 186
millió forintos támogatásból és közel 33
milliós önkormányzati önrészből valósul
meg, amelynek keretében négy város-
rész kerékpáros közlekedése válik biz-
tonságosabbá. Összesen 5.866 méter
kerékpárút épül, 20 forgalmi csomópon-
tot alakítanak át, és hét közintézmény
közelében 75 kerékpártámaszt helyez-
nek ki. Eközben egy másik, százszázalé-
kos támogatási intenzitású EU-s prog-
ram keretében 227 millió forintból épül
a Győr és Abda közötti kerékpárút is.

A város közlekedésével további jelen-
tős projektek is foglalkoznak. Az „Inter-
modális közösségi közlekedési csomó-
pont kialakítása” száz százalékban tá-
mogatott, 381 millió forintos program,
amelynek keretében részletes megvaló-
síthatósági tanulmány készül, többek
között a vasúti és közúti közlekedési kap-
csolatok városi kialakítási helyszíneit
vizsgálva. A projekt fő területe a vasúti
főpályaudvar, a helyközi buszpályaudvar,
a Révai utcai helyi buszpályaudvar, vala-
mint ezek közvetlen környezete, bele-
értve a Baross hidat is. Hasonló összeg-
ből, ugyancsak százszázalékos támoga-

tás mellett zajlik a Győr városi és elővá-
rosi közösségi közlekedési rendszere át-
alakításának vizsgálata. Mindeközben
készül Győr stratégiai zajtérképe és zaj-
csökkentési intézkedési terve is, amely
a zajcsökkentést szolgáló döntések
megalapozását szolgálja.

Lapunk szintén többször foglalko-
zott a belterületi vízrendezési fejleszté-
sekkel, amelyek Adyvárosban, Szabad-
hegyen, Gyirmóton, Ménfőcsanakon és
Kisbácsán valósulnak meg. A 277 millió
forintos európai uniós támogatás mellé

az önkormányzat közel ötvenmilliós ön-
részt vállalt, amelyből a területek belvíz
és helyi vízkárok általi veszélyeztetettsé-
gének csökkentését végzik el. Cél to-
vábbá a felszíni vizek minőségének javí-
tása, a belterületekre hullott csapadék-
vizek kártétel nélküli elvezetése. 

Az oktatás területét érinti az a száz-
százalékos támogatású, közel 350
millió forintos fejlesztés, amelynek ke-
retében a Révai Miklós Gimnázium-
ban egy modern technológiával fel-
szerelt, a korszerű pedagógiai szem-

léltetés igényeinek megfelelő, fizika,
kémia, biológia tantárgyak oktatását
segítő iskolai laboratóriumot alakíta-
nak ki. A társasági adó felhasználásá-
val kapcsolatos támogatások révén
indult az MLSZ pályaépítési program,
amelynek segítségével Győrszentivá-
non, Győr-Ménfőcsanakon és a Ber-
csényi ligetben létesül kisméretű mű-
füves pálya, míg Gyirmóton nagypá-
lya épülhet. 

Győr két nemzetközi programban is
részt vesz. Az ATRIUM (A 20. századi to-

talitárius rezsimek építésze-
tének kezelése a városme-
nedzsmentben) projekt ke-
retében a város és az egye-
tem felméri és hat kiválasz-
tott épületen keresztül be-
mutatja a szocializmus évei-
nek győri építészeti öröksé-
gét, melyek közt szerepel az
egykori nevén Galgóczi Er-

zsébet városi könyvtár konkrét engedé-
lyezési szintű építészeti rekonstrukciós
tervének elkészítése is. Egy másik pro-
jekt keretében a menetrend szerinti
Nagymegyer–Győr–Nagymegyer busz-
járat beindításának lehetőségeit vizsgál-
ják a közös szlovák–magyar határ menti
térség elérhetőségének javítása érdeké-
ben. A város tehát kiemelt figyelmet for-
dít a pályázati lehetőségek kihasználá-
sára, és a következő hétéves költségve-
tési időszakban is ezt az utat kívánja
járni – zárta az alpolgármester.

A kisebb tortából
egy nagyobb szelet
jut hazánknak
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KÖLTSÉGVETÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr 2013-as költségvetését a
stabilitás jellemzi és a város to-
vábbi fejlődését alapozza meg.
A büdzsé minden ötödik forint-
ját fejlesztésre költi az önkor-
mányzat.

A város idei költségvetését a február
22-i közgyűlés tárgyalja. Az előter-
jesztéssel kapcsolatban Borkai Zsolt
polgármester kifejtette, az idei főösz-
szeg 35 milliárd 427 millió 272 forint.
Mint mondta, ez a szám némileg ala-
csonyabb, mint a tavalyi főösszeg,
aminek oka, hogy több feladat elke-
rült az önkormányzatoktól, így azok
finanszírozása sem jelenik meg a
büdzsében. A polgármester utalt
többek között a járáshoz került köz-
igazgatási feladatokra, vagy épp az
oktatási rendszer átalakítására.
Utóbbival kapcsolatban megje-
gyezte, bár a fenntartás az államhoz
került, Győr továbbra is jelentős ösz-
szeggel segíti az oktatási intézmé-
nyek működését. 

A bevételi oldal legnagyobb
száma természetesen az iparűzési-
adó-bevétel, a 15 milliárd 300 millió
forint 200 millióval több, mint az el-
múlt évre tervezett összeg. Épít -
mény adóból 450 millióval többre – 2
milliárd 400 millió forintra, míg gép-
járműadóból 665 millióval keve-
sebbre – 440 millió forintra számít a
város. Az adóbevételekkel kapcsolat-
ban a legjobb hír, hogy az idei évben
megszűnik az adóerő-képesség mi-
atti elvonás, ami tulajdonképpen
mintegy 1,7 milliárd forint többletet
jelent, hiszen az elmúlt évben ekkora
összegű volt Győr befizetése.

A fejlesztések költségvetése
A kiadási oldal legszembetűnőbb

adata, hogy fejlesztésekre, beruhá-
zásokra Győr több mint egymilliárd
forinttal tervez többet, mint az elmúlt
esztendőben. A közel hétmilliárdos
összeg azt jelenti, hogy az önkor-
mányzat a költségvetés minden ötö-
dik forintját fejlesztésre költi – hang-
súlyozta a polgármester. Az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017-es
megrendezéséhez szükséges fej-
lesztések is elindulnak, az új uszoda
és a hozzá kapcsolódó infrastruktu-
rális beruházások 2,5 milliárd forint-
tal szerepelnek az előterjesztésben.
Ugyancsak jó hír, hogy az utak-hidak
fenntartására 2,6 milliárdot költ a
város, ez 326,5 millióval több, mint
egy évvel korábban. Ezen belül a la-
kóutcaprogramra is több jut, a tava-
lyi összeg 170 millióval, 510 millió fo-
rintra emelkedik. 

A város sportkoncepciója szerint
az önkormányzat a mindenkori költ-
ségvetés egy százalékát biztosítja a
sport támogatására. Bár a költség-
vetési főösszeg alacsonyabb, az

élősport támogatása nem csökken a
tavalyihoz képest, változatlanul 390
millió forint lesz. Győr évről évre ki -
emelt figyelmet fordít a szociális ága-
zatra, erős szociális hálót tart fent,
ennek megfelelően az erre fordított
összeg is jelentős. A szociálpolitikára
az idén félmilliárd forintot irányoznak

elő. A város mindennapi élete szem-
pontjából meghatározó eredmény,
hogy jelentős növekedés tapasztal-
ható a városüzemeltetésre fordított
összegek terén, hiszen ezekre a fel-

adatokra az önkormányzat az idén
majdnem dupla annyi pénzt szán,
mint 2012-ben. A tavalyi 507 millió-
ról 935 millióra emelkedik az összeg.  

Fekete Dávid pénzügyekért fele-
lős alpolgármester hozzáfűzte, a
belvárosi rehabilitáció is folytatódik,
a Dunakapu tér felújítása a 2013-as
költségvetésben 200 millió forinttal

szerepel. Az önkor-
mányzat továbbra is ki -
emelt figyelmet fordít az
EU-s pályázatokon való
részvételre, ezért a
2012-es 80 milliós ön-
részalapot 2013-ban
410 millió forintra eme-
lik. Az alpolgármester
elmondta, a független

könyvvizsgálói vélemény szerint a
2013-as költségvetés biztosítja a
város gazdálkodásának stabilitását.
Hozzátette – amint a számokból is
kitűnik –, nem csak stabilitást nyújt
a büdzsé, de a további dinamikus
fejlődés feltételeit is megteremti a
város számára.

A város minden
5. forintját
fejlesztésre költi

HASZNÁLJ
MAGYAR TERMÉKET! 
MultiPrint festékkazetták és tintapatronok!

Megnyitottuk mintaboltunkat
kereskedők és végfelhasználók számára!

Eleged van a keleti termékdömpingbôl?
Használj hazai gyártású jó minôségû

tintapatront, festékkazettát

TONER BÁZIS
Master-Cart Kft.

Gyôr, Szabadi u. 3.
96/952-564, 06-30/631-4003

gyor@tonerbazis.hu

MEGNYÍLT!
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HIRDETÉS  HAJLÉKTALAN- ÉS EGÉSZSÉGÜGY

Példaértékűnek tartják
a győri hajléktalanellátást

szerző: h-s. b.
fotó: illusztráció

Megyénkben tovább növekedett az
influenzaszerű megbetegedések
száma, az elmúlt héten százezer la-
kosra 377 beteg jutott, a fertőzöttek
csaknem fele 14 év alatti gyermek –
tudta meg lapunk dr. Széles Klárától,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerv Járványügyi osz-
tályvezető főorvosától.

A járvány már közepes intenzitás-
sal tombol, előfordulása a győri járás

szerző: gy. p.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Szűrési Koordinációs
Osztály irányításával 2013-ban Győr-Moson-Sopron megyé-
ben vastagbélszűrési programot szervez. A kezdeményezés
aktualitását az adja, hogy a keringési rendszer betegségei
után a leggyakrabban a rosszindulatú daganatos betegségek
okoznak halált. A vastag- és végbéldaganatok okozzák az
időskori (65 év felett) daganatos halálozások közel 20 száza-
lékát – mondta dr. Kiss Imre helyettes megyei tiszti főorvos.

A betegségnek korai tünete nincs, a béldaganat
hosszú éveken keresztül némán, minden tünet nélkül

Vastagbélszűrési program indul 
fejlődik. Emiatt igen nagy a szűrővizsgálatok jelentő-
sége a korai felfedezésben. Korai formájában ugyanis
a betegség gyakorlatilag mindig meggyógyítható. Ezért
szükséges és fontos a tünetmentes népesség szűrő-
vizsgálata. A szűrés hátránya a költsége és a kényelmet-
lensége, ám ezt érdemes vállalni, a kétévenkénti szűrés
ugyanis 30 százalékkal csökkenti a vastagbélrák okozta
halálozást.

A programra 52 háziorvos jelentkezett megyénkből, ők
összesen mintegy 12 ezer szűrést vállaltak. Az orvosok ne-
gyedévenként kapják meg a szűrendők listáját a szűrési ko-
ordinátortól, mely éves szinten a 300 főt is elérheti.

Közepes intenzitású a járvány

területén a legmagasabb: százezer
főt tekintve 436 influenzaszerű meg-
betegedést jegyzett a kormányhiva-
tal. Nagy hangsúlyt kell fektetni a

megelőzésre. Az influenza elleni vé-
dekezés legbiztosabb formája a vé-
dőoltás, melynek beadását követően
10-14 nap múlva alakul ki a védett-
ség. Ha viszont olyan általános tüne-
teket észlelünk, mint a magas láz, a
végtagfájdalom, a torokkaparás, a
száraz köhögés, illetve még elesett-
nek is érezzük magunkat, akkor min-
denképpen maradjunk otthon. Tény-
leges pihenéssel egy hét alatt meg-
gyógyulhatunk, elkerülhetjük a szö-
vődményeket, másrészt pedig meg-
óvhatjuk környezetünket a fertőzés-
től – tette hozzá dr. Széles Klára.

BULGÁRIA repülôvel 2013
(Pozsony–Várna)

Foglalható és bővebb 
információ partnerirodáinknál: 

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

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

www.robinsontours.hu
FEBRUÁR 27-IG PLUSZ
5% KEDVEZMÉNY!

TÖRÖKORSZÁG repülővel
(Pozsony–AYT)

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

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

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

Reptéri parkolás foglalható!

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

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

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

A bolgár tengerpartra 
és Törökországba!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Budapest és Kaposvár mellett Győr
hajléktalanellátását vizsgálja Szabó
Máté ombudsman. A szakemberek
kedden látogattak Győrbe, ahol meg-
állapították, Győr jó példa az egész or-
szágban. Sütő Csaba, a győri Hajlék-
talanokat Segítő Szolgálat vezetője el-
mondta, az ombudsman kiérkezett
munkatársai szerint olyan megoldás-
sal sehol sem találkoztak, mint Likó-
cson, ahol 4 hektáron régóta, jól át-
gondoltan, foglalkoztatással egybe-
kötve működik a hajléktalanszálló.
„Példaértékűnek nevezték az intézmé-
nyünket. A szociális munka folyama-
tát sajnos nem nézték meg, pedig ott
is tudtunk volna sok érdekességet
mutatni” – tette hozzá.

A vizsgálat kiemelten foglalkozik a
hajléktalanná vált emberekkel szem-
beni hatósági eljárások, intézkedések
gyakorlatával – olvasható egy, az MTI
által kiadott cikkben. „A hajléktalanság
szociális probléma, nem rendészeti
kérdés. Persze abban az esetben igen,

ha szabályt szegnek, de akkor is olyan
elbírálás érvényes rájuk, mint bárkire.
Az elmúlt hosszú időszakról elmond-
ható, a rendőrök megtanultak szociáli-
san beszélni, mi pedig megtanultunk a
rendőrök nyelvén. Nem volt olyan prob-
léma vagy feszültség a két szervezet
között, ami egymás munkáját akadá-
lyozná” – fejtette ki Sütő Csaba.

A biztosok természetesen jártak a
Szarvas utcai Hajléktalanokat Ellátó
Krízisközpontban is, ahová a Strom-
feld utcai szállót költöztették át né-
hány hete. Az önkormányzat által 250
millió forintból felújított, 21 millió fo-
rintból berendezett menhely ugyan-
olyan paraméterekkel és költségve-
téssel működik, mint a „Stromi”, de lé-
nyegesen emberibb körülmények kö-
zött. „A Stromfeld utcai épület nem fe-
lelt meg semmilyen szabványnak,
másrészt a látképet és egyéb város-
rendezési szempontokat is erősen
sértette.” A Szarvas utca egyik lépcső-
házában 60 férőhelyes nappali mele-
gedő, 70 adagos népkonyha, 60 férő-
helyes téli krízisszálló, illetve orvosi
rendelő működik, valamint az utcai

szolgálatnak is ez a bázispontja. A
másik lépcsőházban pedig 12 szociá-
lis bérlakást adnak ki olyan családok-
nak, akik segítség nélkül hajléktalan-
ságba sodródnának. „A környéken
észlelhető a lakossági ellenállás még
most is, de külön programot alakítot-
tunk ki, hogy a hajléktalanok ne za-
varják az itt lakók életét. Odafigye-
lünk arra, hogy ne legyen probléma
a magatartásukkal” – hangsúlyozta
Sütő Csaba.

Természetesen mi is megnéztük a
szállót, ottjártunkkor épp az ebédre vá-
rakoztak a fedél nélküliek. Egy isme-
rőst is felfedeztünk, Tiborral még nyá-
ron találkoztunk a vasút melletti sátrá-
nál. „Azt már lerombolták. Az ilyesmi-
nek mindig ki van téve az ember. Bejár-
tam egyébként a „Stromiba” is, ég és

föld a különbség a régi és a mostani
krízisszálló között.” Az 55 éves férfi
2000-ben költözött Győrbe, két évig
egy áruházban dolgozott. Egy leépítés
után vált hajléktalanná. „A szakmám
hentes és szakács végzettségem is
van. De ennyi idősen nem kellek se-
hová. Idénymunkákat vállalok, meg
néha akad valamilyen lehetőség. De
így hosszú távra nem lehet tervezni” –
hajtja le fejét és folytatja: „Megmon-
dom őszintén, valószínűleg örök opti-
mistaként fogok meghalni, de ha a rea -
litásokat nézem, nincs kiút. De az em-
bernek meg kell őriznie az önérzetét
meg a becsületét. Túl nagy terveket itt
már nem lehet szőni. Véletlenül esetleg
sikerülhet, de... Minden tiszteletem
egyébként a szociális munkásoké, ők
mindent megtesznek értünk.”
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KÖZBIZTONSÁG, GAZDASÁG HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az olasz befektetőket érdekelhetik
a Győrben rejlő lehetőségek –
mondta Maria Assunta Accili,
Olaszország magyarországi nagy-
követe városunkban tett látogatá-
sakor. A nagykövet a Borkai Zsolt-
tal történt találkozót a kapcsolat-
építés első állomásának nevezte, s
elmondta, az együttműködésben
rejlő lehetőségek feltárása, kiakná-
zása különös jelentőséggel bír a
mai nehéz gazdasági helyzetben. 

Mivel a két kormány döntése
nyomán a 2013-as esztendő
olasz-magyar kulturális év, így a
nagykövet szerint Győr akár
több programnak is otthont
adhat. Maria Assunta Accili úgy
látja, városunk az olasz turisták
számára is vonzó lehet.

A nagykövetet Borkai Zsolt pol-
gármester tájékoztatta az elmúlt

szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

A betöréses bűncselekmé-
nyek csökkentésének legha-
tásosabb módja, ha meg-
próbáljuk megelőzni a bajt.
Lehetetlen helyzetben,
vagy ahol a lebukás veszé-
lye nagy, a leendő bűnelkö-
vető nem kezd bele a cselek-
mény elkövetésébe.

A betörők leggyakrabban a bejá-
rati ajtó vagy az ablak befeszíté-
sével, a zár megrongálásával jut-
nak be a házba a tulajdonos tá-
vollétében. Ahol a lehetőség
adott, ott a hátsó ajtónál kísérle-
teznek az elkövetők, mivel itt nin-
csenek annyira szem előtt, ki-
sebb a lebukás esélye. Az elkö-
vető többnyire készpénzt, bank-
kártyát, ékszereket, a melléképü-
letből szerszámgépeket, elektro-
nikus eszközöket tulajdonít el.

Az eseteket mi magunk is
megelőzhetjük – mutatott rá Kiss
Tibor. A Győri Rendőrkapitányság
bűnügyi osztályának kiemelt fő -
előadója kifejtette, ellenálló nyílás -
zárók, több zár, több ponton zá-
ródó, jó minőségű ajtó nagyobb
fejtörést okoz a betörőnek, több

Mi is tehetünk biztonságunkért!

időt tölt el a kinyitásával, ezáltal na-
gyobb a lebukás veszélye.

Nagyon fontos, hogy ne te-
remtsünk betörésre alkalmas kö-
rülményeket! Ha rendezett a ház
környezete, átlátható az udvar,
akkor a rejtőzködés lehetőségét

zárjuk ki. Ha nyaralni megyünk,
ne hagyjunk arra utaló jeleket,
hogy üres a ház: kérjünk meg a
hozzátartozót vagy a szomszédot,
hogy ürítse ki a postaládánkat, és
kapcsoljuk ki a csengőt!

Ha megtehetjük, gondoskod-
junk elektronikai védelemről, riasz-
tóról. Felhívja a környezetünk fi-
gyelmét, ha illetéktelenek jutnak
be a házba, de van olyan berende-
zés, ami jelez a vagyonvédelmi cég
operátora felé arról, hogy betörés
van folyamatban. A technika lehe-
tővé teszi az ingatlan képi megfi-
gyelését, a látottak rögzítését is.

Győr Olaszország
számára is vonzó lehet

év fejlesztéseiről. Kitért az Audi-
gyár bővítésére is, amelyek révén
várhatóan tovább növekszik Győr
lakosságszáma, ez további igé-
nyeket generálhat a szolgáltatá-
sok terén is. Beszélt a péri reptér
fejlesztéséről is, amely a jövőben
megteremtheti a közvetlen légi
összeköttetést olaszországi váro-
sokkal is. Ez szintén érdekes lehet
az olasz befektetők számára.

A megbeszélésen Enrico Bar-
bieri, az Olasz Külkereskedelmi In-
tézet igazgatója megígérte, a lehe-
tőségekről mindenképp tájékoz-
tatni fogják az olasz cégeket.

A delegáció tagjai győri üzlet-
emberekkel is találkoztak a megyei
iparkamarában. Mihalicz An tal ka-
marai elnök az olasz családi kisvál-
lalkozások súlyára és példaértékű
tradícióira hívta fel a figyelmet. Itt
Enrico Barbieri azt mond ta, töb-
bek között az autógyártás, az épí-
tőipar és a mezőgazdasághoz kap-

csolódó ágazatok területén lát
együttműködési lehetőségeket.
Hangsúlyozta, eljött a közvetlen
kapcsolatok, a gyakorlat ideje, a fő-
szerepet a következő hónapokban
a két ország szakembereinek, vál-
lalkozóinak kell játszaniuk.

A Magyarországi Olasz Ke-
reskedelmi Kamara elnöke, Ber-
nardino Pusceddu a szakmai
szervezet szolgáltatásaira hívta
fel a hallgatóság figyelmét.

A felmerült együttműködési
lehetőségekről az egyes terüle-
tek szakemberei tovább folytat-
ják az egyeztetéseket.

Kérdezőbiztosnak adják ki magukat csalók
Már beszámoltunk arról, az önkormányzat a városi egészségfej-
lesztési terv elkészítése érdekében kérdőíves felmérést végez. Még
el sem indult a lekérdezés, máris vannak, akik erre hivatkozva pró-
bálnak bejutni elsősorban idős emberek lakásaiba. A városnak fon-
tos, hogy a lakosság fogadja a megbízott kérdezőbiztosokat, azon-
ban legalább ilyen fontos a győriek biztonsága. Az önkormányzat
ezért kéri, hogy a kizárólag Borkai Zsolt polgármester pecsétes alá-
írásával ellátott, A5-ös formátumú, laminált megbízólevél, valamint
a személyi igazolvány egyidejű felmutatásával bejelentkező kérde-
zőbiztosokat fogadják. Ha kétely merülne fel a kérdezőbiztos való-
disága felől, kérjük, hívják a 96/500-100-as telefonszámot, ame-
lyen a megbízólevélen szereplő azonosítószám segítségével lekér-
hető, hogy a kérdező az önkormányzat nevében jár-e el vagy sem.
A felmérés pontos időpontját a www.gyor.hu oldalon teszik közzé.
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Az iskola, a képesítést igazoló oklevelek csak jó alapot
jelentenek, a munkahelyeken szerzett tapasztalat a lé-
nyeg – ad leckét szerénységből Blazovicsné Varga Ma-
rianna, amikor rácsodálkozom hét diplomájára. Aztán
újra meglep, amikor kiderül: a pedagógiai pályát gyer-
mekkori vágyának megvalósításaként választotta. –
Már gyerekkoromban tanítósdit játszottam, amit aztán
az Apáczai tanítóképzőjének elvégzése után a valóság-
ban is gyakorolhattam. A főiskolai évek alatt a Gyakorló
Iskolában Perlaki Mária néni, a munka – és az első
gyermekem nevelése – mellett elvégzett szegedi egye-
temen Ágoston professzor úr mutatott példát gyer-
mekszeretetből és szakmai felkészültségből, ami meg-
erősítette bennem, hogy jó pályát választottam. Mond-
hatom, szerencsém volt a tanáraimmal. És szeren-
csém volt a gyerekekkel is: az Arany János-iskolában
nyolc évig végigkísérhettem egy osztályt, a diákok nem
csak emberileg kerültek közel hozzám, de sok közös
tanulmányi sikert is elértünk. Ez az időszak meghatá-
rozó élménye marad egész tanári pályafutásomnak.

Mégis otthagyta a katedrát…
Már aktív pedagógusként is részt vehettem külön-

böző szakmai projektek kidolgozásában és megvaló-
sításában. 2003-ban kaptam lehetőséget arra, hogy
ezekkel főállásban foglalkozzam: komoly kihívásnak
éltem meg, hogy a megyei pedagógiai intézet peda-
gógiai szakértőjeként és a Nemzeti Szakképzési Inté-
zet külsős munkatársaként részt vegyek a közoktatást
és szakképzést megreformáló, átalakító folyamatok-
ban. Ezért döntöttem a váltás mellett.

Milyen területeken kapcsolódott be a
munkába?

A pedagógiai intézetben – ahol később munkám
elismeréseként a főtanácsosi címet is megkaptam –
a szakképzés, a mérés és értékelés, a kistérségi fej-
lesztés és a minőségbiztosítás területei tartoztak hoz-
zám. A szakképzésben pedig a Szakiskolai Fejlesztési
Programban és egyebek mellett az akkor alakuló
TISZK-ek (térségi integrált szakképző központok) ki-
alakításában kaptam szerepet. Ez az időszak nagyon
mozgalmas volt a szakképzés területén, hiszen min-
denki látta, hogy változtatásra van szükség. Sok tar-
talmi változást, módszertani újítást vezettünk be, és
nagy hangsúlyt kapott a tanárok szakmai továbbkép-
zése. Nem sokkal ezelőtt elkezdődött az iskolák, a pe-
dagógiai munka eredményeinek, hatékonyságának
országos mérése is a kompetenciatesztek alapján.

Az új rendszerek bevezetése, a tanárok
teljesítményének mérése konfliktusokat is
eredményezett?

„A példaértékű rend
megőrizni és fejlesz

Győr magas
színvonalú oktatási
rendszer kialakítására
törekszik

Blazovicsné Varga Marianna november
12-től a Klebersberg Intézményfenn-
tartó Központ Győri Tankerületének
igazgatója. Az előkészítő szervező mun-
káját már tavaly év végén megkezdte –
a teljes tankerületi munka január elsejé-
től kezdődött. Ugyan pályafutása Pápá-
ról indult, az 1977-es átköltözés jogán
ma már győrinek vallja magát, amit to-
vább erősít, hogy szülei is követték a ki-
salföldi megyeszékhelyre.
Több mint húszéves, az iskolai kated-
rán megszerzett tapasztalatát az ok-
tatásszervezésben eltöltött évtized-
nyi aktív szakmai tevékenység egé-
szíti ki, nem szólva a szakmai felké-
szültségéről ékesen beszélő hét –
nem tévedés! – diplomájáról. Tanítói,
valamint német nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár képesíté-
sén kívül egyebek mellett pedagógiai
tanári, közoktatás-vezetői, térségi
tanügy-igazgatási szakértői oklevelet
csatolhatott a tankerület-igazgatói
pályázatához, ami bizonyára meg-
könnyítette az államtitkárság munka-
társainak döntését az elbíráláskor. 
Amikor nem a szakképzés és közneve-
lés kérdéseivel foglalkozik, legszíveseb-
ben olvas és kirándul a Bakony és a
Mátra eldugott ösvényein a Rábában
dolgozó kohómérnök férjével. Két fia
van: a 24 éves Péter, aki a Széchenyi-
egyetemen mérnök-informatikusnak
tanul, és az iparban tevékenykedő, 30
éves András. Utóbbi már saját családot
alapított. A két és fél éves, Maja nevű
leányunoka említésére a gondok közt is
azonnal felderül az igazgatónő arca.
Az összetartó szűkebb család mellett
most egy új közösség felépítésének
gondja jelent számára kihívást: a tan-
kerületi igazgatóság 25 fős kollektívá-
ját ugyan a klasszikus csapatépítő
tréningek helyett egyelőre a napi
problémák megoldása kovácsolja
össze, de mindannyian remélik, hogy
a természetes kezdeti nehézségek
után arra is sort keríthetnek.
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A szakképzés, a pedagógiai szakszolgálat, a szak-
mai szolgáltatások, a kollégiumok az egész megyé-
ben hozzánk tartoznak. A törvényi előírásoknak
megfelelően a megye egész területén működő ösz-
szes szakképző intézmény szakmai irányítását és
működtetését ellátjuk, míg az alapfokú oktatás és
a gimnáziumok vonatkozásában például Győrben
csak a fenntartói feladatok érintik a tankerületet, a
működtetést az önkormányzat végzi.

Ez a változás hogyan érinti az oktatási rend-
szer sajátos győri elemeit, például az ösztön-
díjrendszert vagy a főigazgatóságokat?

Ezek a rendszerek és szervezeti formák a tanév vé-
géig változatlanul működnek tovább, a jövőt illetően
pedig át kell gondolnunk, hogyan őrizhetők meg a ko-
rábban kialakított elemek. A Győrben megtartott or-
szágos szakképzési tanévnyitón Czomba Sándor ál-
lamtitkár példaértékűnek nevezte Győr szakképzési
rendszerét, melyet nem megváltoztatni, hanem meg-
őrizni és továbbfejleszteni kell.

A tankerületi rendszer milyen minőségi
változást hoz az oktatási rendszerbe?

Győr sajátos helyzetben van, mert az önkor-
mányzat évek óta sokat tesz és tudatosan törekszik
egy magas színvonalú oktatási rendszer kialakítá-
sára, így értelemszerűen nem lehetnek élesen lát-
hatóak a pozitív változások. A kistelepülések sokkal
inkább érzik majd az új rendszer előnyeit, melyek az
egységes irányításból, a kiszámíthatóságból, a sza-
kos ellátottság javításából fakadnak.

A hírek szerint vannak nehézségek így az
átállás időszakában…

Bármi újnak a bevezetése, bármilyen átalakítás
mindig kisebb-nagyobb zökkenőkkel jár, ez vitatha-
tatlan. Tény, hogy az intézményvezetői hatáskörök
tisztázása és gyakorlati alkalmazása, különösen a
kezdetekben, napi feladat volt. Azonban szeren-
csére maximális együttműködési készséget, türel-
met tapasztalunk a polgármesterek, az önkormány-
zati dolgozók, az iskolaigazgatók részéről, amit ez-
úton is köszönök. A megoldásokat keressük közö-
sen, nem a problémákat.

Ön, mint az oktatási rendszerek minősé-
gével foglalkozó szakember mikor lenne elé-
gedett a tankerület munkájával?

Eredményes a munkánk, ha az iskoláink tanulói
és tanárai eredményesek – tanulmányi versenye-
ken, nyelvvizsgákon stb. –, ha zökkenőmentes az in-
tézmények működése, és javul az oktató-nevelő
munka színvonala. Az új rendszer bevezetésének
időszakát követően szeretném, ha az iskolák dolgo-
zói és a munkatársaim derűs mindennapokban
élnék az életüket.

szert
teni kell”

Nem fogadta mindenki kitörő örömmel a változá-
sokat, de idővel a mérések jobb teljesítményre moti-
válták az iskolákat. Hiszen volt olyan népszerű, jó hírű
iskola, ahol kisebb volt a hozzáadott pedagógia érték,
mint egy olyan iskolában, ahol kiemelkedően magas
volt a hátrányos körülmények között élő gyerekek
száma. Ez előbbieket elgondolkodtatta, utóbbiaknak
pedig pozitív visszajelzést adott. A mi feladatunk az
volt, hogy segítsünk az intézményvezetőknek a kapott
eredményeket értelmezni, a fejlesztési irányokat ez
alapján meghatározni. Ma már mindenki elfogadja
ezeket a módszereket, ami mindenképpen a progra-
mok sikereként értékelhető.

Mi volt a pályafutás következő állomása?
2009 januárjától Tatabányán dolgoztam egy re-

gionális pedagógiai intézet vezetőjeként. Komárom-
Esztergom, Fejér és Veszprém megyében végez-

tünk a megyei intézetekhez hasonló pedagógiai
szolgáltatásokat, egy uniós pályázatnak köszönhe-
tően pedig speciális feladatunk volt a hálózatos ta-
nulás rendszerének megszervezése. 

Ezért pályázott a tankerületi igazgatói
posztra?

Úgy gondoltam, a tanításban és az oktatásszerve-
zésben megszerzett ismereteimet és tapasztalataimat
jól tudnám hasznosítani abban a rendszerben, amely
fontosabb elemeinek – új feladatmegoszás, kiszámít-
ható viszonyok, egységes irányítás – hatékony műkö-
déséről a gyakorlatban is meggyőződhettem.

Tulajdonképpen mi a feladata a győri tan-
kerületnek?

A győri tankerület speciális abból a szempont-
ból, hogy megyei illetőségű feladatokat is ellát, míg
a többi tankerület járási hatáskörrel rendelkezik.

Interjú Blazovicsné Varga Mariannal,
a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ Győri Tankerületének
igazgatójával
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Mi sülhet ki abból, ha a színész férj
beöltözik testőrnek, és megpró-
bálja a szintén színész feleségét
testőrként elcsábítani saját ma-
gától? „A végén a szerencsétlen
férjnek rá kell jönnie, ha egy nő
igazán át akarja verni, akkor esé-
lye sincs megállapítani, hogy
megcsalják-e” – mondta Guelmi -
no Sándor rendező a Győri Nem-
zeti Színház szombati premierje
kapcsán, melyet a tatabányai Já-
szai Mari Színházzal közös pro-
dukcióban tűzött repertoárjára a
győri társulat. A Molnár Ferenc
tollából született vígjáték egy szí-
nész házaspár vérre menő játéka,
melynek tétje a kapcsolatuk. 

Molnár Ferenc színpadáról azt
mondta Ady Endre, hogy szim-
bólumai pazar fényűek, összes
publikumnak szánt, majdnem
páratlan munka, mindenkinek a
kedvében akar járni. Milyen az
ön színpada?

Általában azt az előadást szeretem,
ami tud az értelmemre és az érzelme-
imre hatni. Érezzem, hogy közöm van
hozzá. Lehessen rajta nevetni és sírni
is. Járjon be szélsőségeket a néző a
darab során. A testőr több mint vígjá-
ték: egy házasság válságáról szól és
az abszurd megmentési kísérletről.
Speciális megoldás jut A színész
eszébe, de a mélyben olyan sztori hú-
zódik, ami ismerős lehet mindenki
számára, akinek az életében egy jól in-
dult párkapcsolat holtpontra jut, il-
letve belép a féltékenység. Tehát egy
részével bárki tud azonosulni, és van
olyan vonulata is, ami az átlagnézőnek
nagyon izgalmas: milyen lehet egy szí-
nész házaspár élete, ők hogyan oldják
meg ezt a problémát. Egyébként a
darab felfogható a néző részéről is
úgy, mint egy nyomozás. A feleség
hajlandó-e megcsalni, vagy felismeri
a férjét? Mi az igazság és mi az illúzió?
Ezt nehéz elválasztani, hiszen ők jó szí-
nészek. És akkor jó egy színészi játék,

A darabot 1910-ben írta Mol-
nár Ferenc, aki Ignotus szerint
„karmestere a színpadnak”.
Guelmino Sándor elmondta,
akkoriban magasabb volt a
színészek társadalmi megbe-
csültsége. „Több dologban kü-
lönbözött a teátrum világa: ak-
kortájt például csupán öt
próba volt egy bemutató előtt
és a színészek a saját ruháik-
ban játszottak. Nem volt még
igazi rendező, a színészeknek
kész szövegtudással kellett ér-
kezni a próbára. A szakma
sokat változott, de azt gondo-
lom, a színészi alkat, viselke-
dés – ami a darabunk lelke –
nem. A szerepek beléjük
égtek és égnek ma is. Például
A testőr második felvonása az
operában játszódik, az első és
a második a színész házaspár
lakásán. Azt találtam ki, hogy
az operai páholy legyen az ő la-
kásukban, ahol végül lett egy
kis színpaduk” – mesélte a
rendező, akit ismerősei ott-
hona inspirált. A megoldás
által a pár a magánéletében is
folyton játszik, és van egy kö-
zeli ismerősük, aki állandóan
nézője a történetüknek, A kri-
tikus, aki a páholyban ülve
kommentál. „A színészeknek
általában szükségük van visz-
szaigazolásra, hogy valaki ér-
tékelje a teljesítményüket, ez
sem változott sokat. A színész
nemcsak hiú, hanem rettene-
tesen szeretetre éhes állat-
fajta, és általában az önbizal-
muk liftezik a pincétől a pad-
lásig. Általában egy pici dolog
elég ahhoz, hogy ez megbo-
ruljon, ilyenkor nagy szüksé-
gük van valakire, aki kívülről
bátorítja és noszogatja őket. A
darabbeli színész mániájává
válik, hogy tetten érje felesé-
gét, de a gyönyörű szavakra el-
bódul, olyanok számára, mint
a mákony. Ez is összefügg
azzal, hogy mennyire szüksé-
gük van pozitív megerősítésre,
hatásokra.”

Féltékenység a színházban
ha átélik. Egy ilyen életnél nehéz ma-
gukban is kettéválasztani azt, hogy
mikor hazudnak egymásnak, mikor
maguknak. Ez kibogozhatatlanná
válik az életükben. Erre próbáltunk a
díszlettel is reflektálni.

Tehát nem csak játék, amit
láthatunk, hanem valóságos dol-
gokat is fedezhetünk fel benne.
Különös csengése van, hogy
épp most, a házasság hetén mu-
tatják be a darabot.

Igen? Erről nem is tudtam. Szerin-
tem akkor jó ez az előadás, ha a tétje
vérre megy. Azt elárulhatom, hogy A
színész beöltözik testőrnek, hogy
megnézze, mi történik, ha belép a fe-

lesége életébe, és mint testőr elcsá-
bítja saját magától. Ennek a skizofré-
niája is megjelenik, mert ha testőr-
ként sikeres, akkor örülhet, de férjként
a legnagyobb bánat ez a siker. Az a
kérdés, hogy a szerepet élvezi és
abban megy tovább, vagy az alapéle-
tének a siralma és féltékenysége az
erősebb? Sok érdekes dilemma van a
darabban.

A vígjáték egyik mozgatóru-
gója, hogy a feleség eddig min-
denkit megcsalt fél év után. Ig-
notus írta, hogy „ez a kis szív -
pszichológus tanulmány (...) el-
mélkedés a férfiember kiszolgál-
tatott, az asszonyember diadal-
mas voltáról.” Van az előadás-
ban sztereotípia a nőkkel szem-
ben?

Az Ignotus-idézet arról szól, hogy a
végén a szerencsétlen férjnek rá kell
jönnie, ha egy nő igazán át akarja
verni, akkor esélye sincs megállapí-
tani, hogy megcsalják-e. Nem véletle-
nül írta Molnár a szerepneveket úgy a
színlapra, hogy A színésznő és A szí-

nész. A főhősnő nagyon tehetséges
színésznő, és az életben is az, ügye-
sen hazudik. De lehetne fordított is a
sztori. Szokás mondani, hogy színész
nincsen, csak színésznők vannak. A
színésznek a privát és színészi hiú-
sága keveredik egymással és sérül
egyfolytában. Ezt ritkábban szokták
ábrázolni, mint a női hajcihőt, a női fél-
tékenykedést.
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kép és szöveg: o. jakócs péter

Kedvező közgyűlési döntést követően
megkezdődhetnek a tárgyalások a
testvérvárosi szerződés aláírásáról –
állapodott meg Borkai Zsolt Oleg Szo-
rokinnal, Nyizsnyij Novgorod polgár-
mesterével az orosz városban tett lá-
togatásakor.

Tavaly ősszel Oleg Szorokin a felesé-
gével, Elada Nagornajával,  Magyaror-
szág tiszteletbeli konzuljával  magánútja
során Győrben járt, s elmondása szerint
annyira lenyűgözte a város, hogy elha-
tározta, felveszi a kapcsolatot itteni kol-
légájával. Meghívta Borkai Zsoltot és a
Győri Balett tagjait a Nyizsnyij Novgo-
rod-i Magyar Napok rendezvénysoro-
zatra. A Volga és az Oka partján fekvő
város polgármestere az irodájában fo-
gadta a magyar delegációt, amelynek
Borkai Zsolton kívül Íjgyártó István, Ma-
gyarország moszkvai nagykövete és dr.
Baranyi András, a Moszkvai Magyar
Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási
Központ igazgatója is tagja volt. 

A találkozón Oleg Szorokin el-
mondta, sok hasonlóságot fedezett

Nyizsnyij Novgorod lesz
Győr újabb testvérvárosa?

fel a városok között: mindkettő folyók
találkozásánál fekszik, olyan egyete-
mekkel rendelkeznek, ahol komoly
energiákat fektetnek a járműipari
szakképzésbe is, autóipari központok
kiemelkedő gazdasági teljesítmény-
nyel. A Gorkij Autógyárnak és az Audi-
nak is köszönhetően országos vi-
szonylatban a két városban a legala-
csonyabb a munkanélküliségi ráta. 

Mindkét város számára rendkívül
fontos a sport, Győr 2017-ben Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált rendez,
míg Nyizsnyij Novgorod a 2018-as
labdarúgó-világbajnokság egyik hely-

színe. Ezen tények ismeretében Oleg
Szorokin felajánlotta Borkai Zsoltnak
a testvérvárosi szerződést. 

Győr polgármestere elmondta,
megtisztelő a felkérés, mindkét fél
számára előnyös lehet az együttmű-
ködés, de a tárgyalások megkezdésé-
hez közgyűlési határozat szükséges.
Borkai Zsolt kiemelte, minkét város
büszke lehet a nemzetközileg elismert
filharmonikus zenekarára és balett-
társulatára. A gazdaság, az oktatás és
a kultúra mellett a turizmus területén
is komoly lehetőségeket lát az együtt-
működésben.

Nyártól még egy kapcsolódási
pont lesz a két város között: a péri re-
pülőtér-bővítés tovább gazdagítja
Győr infra strukturális hátterét, hiszen
az ILS-rendszerrel kiépített reptér al-
kalmas lesz nagyobb utasszállító gé -
pek fogadására is.

Az 1221-ben alapított város központ-
jában, a Kremlben, a Magyar Napok ren-
dezvénysorozat megnyitóján Borkai
Zsolt bemutatta városunkat. A Győrt re p -
rezentáló kisfilm is tapsot kapott a közön-
ségtől, és zajos sikert aratott a Győri Ba-
lett két szólistája, Gyurmánczi Diána és
Jekli Zoltán is. Kiss János balettigazgató
mesélt a győri társulatokról, majd meg-
invitálta a novgorodi balett táncosait a jú-
nius 17–22. között tartandó győri Tánc-
fesztivál gálájára.

A győri delegáció tagjai, valamint a
házigazdák is úgy látták, a februári láto-
gatás egy hosszú távú, gyümölcsöző
kapcsolat kezdete lehet.
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szerző: földvári gabriella

A Gézengúz alapítvány egy megnyert
uniós pályázat jóvoltából számos hasz-
nos és ingyenes programot indít csa-
ládoknak – mondta el Kovácsné Len-
gyel Mónika projektvezető. 

Az alapítvány új erőforrás-köz-
pontja a családok életét szeretné
mekönnyíteni. A segítségnyújtás a
gyerekneveléstől a jogi, munkaügyi
kérdéseken át a munkavállalásig
számos területet ölel fel.

Kovácsné Lengyel Mónika el-
mondta, a családi erőforrás-központ
egyórás kötetlen baba-mama foglal-
kozásokat tart minden hétfőn 15 órá-
tól és keddenként fél tíztől. A szülők
hétfőnként 16 és 18 óra között vehet-
nek részt a tanoda beszélgetésein,
ahol megoldást találhatnak gyermek-
neveléshez kapcsolódó problémá-
ikra. A projektvezető szerint nincs
hasznosabb tanács, mint amit a sors-
társak adhatnak egymásnak. Ha-
vonta mindig más témakörben ren-
dez nyílt napot az alapítvány, február
21-én 10 óra 30-tól 12 óra 30-ig és

szerző: g. j. 

Tíz új és harminc régi, válo-
gatott képpel készül jövő
heti kiállítására Erdélyi Ká-
roly festőművész. Ez lesz a
győri alkotó negyedik önálló
tárlata szülővárosában, ahová
hosszúra nyúlt országos ka-
landozás után tért haza.
Élete javát vidéki nagyváro-
sok színházaiban töltötte,
díszletfestőként, szcenikus-
ként, műszaki vezetőként
megvalósítva mások, a ren-
dezők, a díszlettervezők ál-
mait. Amióta itthon van, a
maga örömére fest, alkotá-
sai egy sajátos színház, egy
magánteátrum díszletei. Ter-
mészetképek, táncképek,
nagyvonalú gesztusok, is-
teni és emberi mozdulatok.
A tárlatot Kiss János, a
Győri Balett igazgatója
nyitja meg február 20-án,
szerdán délután öt órakor a
Szent István úti megyei ipar-
kamara kiállítóterében.

Gesztusok
Erdélyi Károly tárlata az iparkamarában Családi központ

a Gézengúz-házban 
16 órától 18 óráig az óvodaválasztás
és az óvodába járás kezdeti nehézsé-
geiről hallhatnak a szülők. 

A központ leendő munkavállalók
számára szervezett, délutáni előadá-
sai február 20-án a munkajogról,
március 13-án a munkanélküliség
lélektanáról, április 3-án az önélet-
rajzírás rejtelmeiről, május 6-án az
állásinterjú viselkedéstanáról szól-
nak majd. A szakmai programokat
Kovácsné Lengyel Mónika gyógype-
dagógus mellett Károlyi Kinga és
Kovács Magda Virág pszichológu-
sok irányítják, a szociális tanács -
adást Lengyel Zsuzsa szociálpoliti-
kus koordinálja. A szakemberektől
egyéni tanácsadás is kérhető.

A projektvezető hangsúlyozta, a
programok térítésmentesek, de be-
jelentkezés szükséges, amit a
96/439-115-os telefonszámon vagy
a gezenguzgyor@gezenguz.hu cí -
men tehetnek meg az érdeklődők. A
szülőknek szóló programok alatt
gyermekfelügyeletet biztosítanak. A
helyszíne a Gézengúz alapítvány
háza a Liget utca 1. szám alatt.
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A győri Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kara felvételt hirdet az alábbi szakokon:

• jogász (nappali, levelező)
• nemzetközi igazgatási BA (nappali)
• európai és nemzetközi igazgatás MA

(nappali, levelező)
• jogi asszisztens Felsőoktatási Szakképzés

(nappali)

Miért válaszd a győri jogi kart?
• Mert nálunk a legalacsonyabbak a képzési és
lakhatási (kollégiumi) költségek az országban;
• mert nálunk a számos egyetemi (pl. tanul-
mányi, kulturális, sport teljesítményért járó)
ösztöndíj lehetőség mellett sokféle magán-,
alapítványi, és céges ösztöndíj is vár téged;
• mert itt az elméleti tudás mellé jól hasznosít-
ható gyakorlati ismereteket is tanulsz;
• mert itt mindennapi, személyes kapcsolat-
ban lehetsz az oktatóiddal, és bármikor for-
dulhatsz hozzájuk a kérdéseiddel;
• és mert Győr olyan igazgatási és igazságszol-
gáltatási centrum, ahol diploma után számos
kiváló álláslehetőség vár rád!

Ne felejtsd el: a közelmúltban döntött a Kor-
mány arról, hogy a diploma után a közszférá-
ban (pl. bíró ság, ügyészség, közigazgatás) el-
helyezkedő fiatalok számára a felvett Diákhi-
tel 2 összegét az állam jóváírja.

A felvételivel kapcsolatban bővebb információt
a http://felveteli.sze.hu honlapon találsz.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A házasság hetén tartott elő-
adást a győr-szabadhegyi refor-
mátus templomban Schäffer Er-
zsébet Pulitzer-díjas újságíró.
Rengeteget mesélt, de mi az ő
történetét osztjuk meg. Mikor be-
lépett, hosszan mosolyogott. A
közönség is. Végig. Könnyes sze-
meket is láttam. Hiába kértük,
hagyjon még itt nekünk néhány
történetet, de a vonat nem várt.

Schäffer Erzsébet mániásan gyűjti a
történeteket, imád emberekkel talál-
kozni. Ért a nyelvükön. Hozzánk
Veszprémből érkezett vonattal. „A
lassú, zötyögőseket kedvelem a leg-
jobban. Ott az ember sokkal jobban
becsüli az időt. Ma az úton megint
éreztem egy bizsergős, jó érzést a fér-
jem iránt, aki rám erőltetett egy tele-
font. Nekem nincs mobilom, mindig
megijedek, ha cseng. A férjem felhí-
vott: itt majdnem térdig érő hó van,
hol vagy? A vonaton, két mozdonyve-
zetővel beszélgetek, jól vagyok – vála-
szoltam. Örült. Aggódott. Ezek a dol-

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Az egyre népszerűbb Újvá-
rosi esték soron következő
darabja Csokonai Vitéz Mi-
hály Dorottyája, vagyis a
dámák diadalma a fársán-
gon című vígeposz. Az elő-
adás Gál Tamás színművész
és Bodonyi András népze-
nész közreműködésével
február 23-án 18 órakor kez-
dődik az Újvárosi Művelő-
dési Házban. A felvidéki
Csavar Színház színészével
arról beszélgettünk, mit
tartogat az este a közönség
számára. 

A Dorottya több mint két-
száz éves vígeposz. Miért
vették elő, miért vitték szín-
padra? 

Úgy gondolom, a régi em-
berek teljesebb életet éltek,
talán azért, mert nem vette
körül őket annyi szenny. Erős
volt bennük az élni akarás, fon-
tos volt számukra a nemzet

Dorottya Újvárosban
sorsa, és persze tudtak szóra-
koztatni, fergeteges a humo-
ruk. Feladatomnak tekintem,
hogy megismertessem a kö-
zönséggel azt a világot, mely-
ben ezek a darabok születtek,
azokat a szerzőket, akik ezeket
a csodálatos költeményeket

megírták. Játszottuk már Pető-
fitől A helység kalapácsát és
Aranytól A nagyidai cigányokat.
Most Csokonai Dorottyája van
soron, tavaly novemberben
mutattuk be a budapesti
Szkéné Színházban. 

Ön az egyetlen szereplő,
ön alakítja Dorottyát is.
Hogy érzi magát a vénlány
bőrében? 

Színészként nem esik nehe-
zemre női szerepet játszani. Do-
rottya egy öreg, csúnyácska
hölgy, akinek nem sikerült férjet
találnia, története szeretettel ne-
vetteti ki az öregedést. Csokonai
pikáns humorral meséli el a vén-
lányok és az idős dámák ádáz
harcát a férfiak ellen. Az előadás
végére természetesen minden
jóra fordul, mindenki megszépül
és párt talál magának. 

Mit kell tudnunk az elő-
adást kísérő zenéről? 

A darab saját szerzeménnyel
indul, később népzenét és műze-
nét, régi, eredeti zsidó és magyar
zenei motívumokat hallhat a kö-
zönség. 

„A férfi elbájolható”
gok megérnek, ha megérnek, de a fel-
felé menő út lejtővel kezdődik” – osz-
totta meg velünk, és elmesélte meg-
ismerkedésük, életük történetét. „Fa-
lusi lány vagyok, mindennek megvolt
az ideje, tudtuk a rendet. Jó volt így fel-
nőni, de lázadó kamasz lettem, nem
akartam tanulni az érettségi után,
rövid szoknyákban jártam, elmentem
segédmunkásnak, albérletben éltem.
Nem voltam rossz, csak szabálytalan.
Csináltunk egy utcaszínházat és oda-
csapódott hozzánk egy fiatalember.
Hosszú haja volt, mindig ugyanabban
a szürke pulóverben jött. Pontosan ér-
kezett a próbákra, ritkán szólt, de
akkor fontos volt, amit mondott.
Ugyanazt gondoltuk dolgokról, em-
berekről, egy moziról, könyvről. Ez volt
az első észlelésem, hogy nagyon fon-
tos, hogy ugyanaz az értékrendünk le-
gyen.” Egy hónapig barátai kislányára
vigyázott Schäffer Erzsébet. Egy este
kiment a biztosíték, nem volt áram.
Felhívta ezt a fiút, segítsen nekik. „Át-
jött, velünk vacsorázott és a másik
szobában aludt. Másnap ő vitte Pan-
nit az óvodába. Elkezdtünk családsze-
rűen élni. Nagyokat beszélgettünk,
egy idő után összebújtunk. Ez egy hó-

napig tartott, a hónap vége után
mondtam neki, már nem Pannira kell
vigyáznunk, hanem a saját gyere-
künkre! Két napra eltűnt. Fura módon
nem izgultam. Csend volt bennem.
Visszajött, össze kellene házasod-
nunk, mondta. 22 éves voltam. Szegé-

nyek voltunk, nem akartunk nagy es-
küvőt. Csütörtökön házasodtunk
össze. A szüleink nem tudtak róla.
Anyukám a negyedik gyerekünk után
mondta, hogy most már talán lenyeli,
hogy ellopták tőle a menyasszonyt” –
mosolygott, és hozzátette, valahol ol-
vasta, a nagy, lángoló, szenvedélyes
szerelem nagy lutri. Elmondta, a kap-
csolatokhoz sok minden kell: játék,
szerencse, bátorság, nagyon sok türe-
lem, odaadás, sokszor feladás és az,
hogy békében legyen magával az
ember. „A legnagyobb tévedésünk az,
hogy nem vesszük észre, hogy más a
férfi és a nő, és különbözik a tempónk.
Azt mondom a lányomnak, ne akard
megváltoztatni a párodat, mert soha
nem fog sikerülni. Össze kell resze-
lődni, engedni kell itt is, ott is.”

Gyurkovics Tibor mondta: „Nektek,
nőknek tudnotok kell, hogy a jogar ott
van a ridikülötökben. Minden rajtatok
múlik. Minket, férfiakat ti tudtok röp-
tetni, aztán mi visszaröptetünk. A gon-
doskodás, az odaadás, a játék, a meg-
bocsátás, a finomság, a ragaszkodás,
a huncutság, ez mind a tiétek és ezzel
muszáj élni egy életen át. A férfi elbá-
jolható!”



TŰZZOMÁNC ékszere-
ket készíthetnek azok a
felnőttek, akik ma, pén-
teken délután négy-
kor ellátogatnak a
Gyermekek Házá-
ban lévő kézmű-
vesklubba. A fog-
lalkozást Marosi Istvánné Kati kézműves oktató
vezeti. Bejelentkezés szükséges: 96/518-032,
e-mail: info@gyhgyor.hu.
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KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A KERESZTÉNY ÉR-
TELMISÉGIEK SZÖ-
VETSÉGE soron követ-
kező összejövetelén dr.
Rédly Elemér pápai prelá-
tus, székesegyházi kano-
nok, teológiai tanár vetí-
tett képes előadását lát-
hatják az érdeklődők
Szentföldi képek: Jézus
nyomában a szent helye-
ken címmel. A program
február 21-én, este hat órakor kezdődik a
NYME Apáczai Csere János Kar dísztermében,
a Liszt Ferenc u. 42. szám alatt. 

KLARINÉTKVINTETT. A Győri Filharmonikus
Zenekar a Flesch Károly bérletsorozat soron kö-
vetkező koncertje február 17-én 16 órakor kez-
dődik a volt zsinagógában. Műsoron Brahms:
h-moll klarinétötös,  Márta I.: Babaházi történet,
Reményi A.: Quartetto ütőkre.

RIEGER TIBOR kiállítása nyílik február 19-én
17 órakor a Korunk Galériában. A szobrászmű-
vész nevéhez köthető többek között a Baross
úti Szent György-díszkút és a Széchenyi téri
Jedlik–Czuczor szobor. A tárlatot Wehner Tibor
művészettörténész nyitja meg, köszöntőt
mond Bakos István, a Bethlen Gábor Alapít-
vány kurátora. A kiállítás március 14-ig látogat-
ható a Herman Ottó u. 22. szám alatt.  

CSALÁDI FARSANG. A József Attila Műve-
lődési Házban február 16-án, szombaton 14
óra 30-tól jelmezversennyel és tombolasorso-
lással egybekötött mulatság lesz gyerekeknek
és szüleiknek. A műsort a Hangraforgó együt-
tes szolgáltatja. Háziasszony: Füzi Rozi.

ATHOS, ahol megállt az idő címmel kezdődik
vetített képes előadás február 20-án fél hétkor
a Bezerédj-kastélyban. A miénk a világ sorozat
előadója dr. Szabó Péter egyetemi docens. 

GARAM-MENTI TÁNCHÁZ. A Gereben
népzenei együttes és a zselizi Kincső Ifjúsági
Néptáncegyüttes Garam-menti táncházba
várja az érdeklődőket február 16-án, szom-
baton 18 órakor a Petőfi művelődési házban. 

MEDITÁCIÓS KLUB. Hogyan juthatunk be
a spirituális világunkba? címmel tartanak
meditációs foglalkozást február 22-én, pén-
teken 17 órától a megyei kereskedelmi és
iparkamarában. A foglalkozás ingyenes. 

JUBILEUMI FURU -
LYAFESZ TIVÁL .
Huszadik alkalommal
rendezi meg a város a
hagyományos furu-
lyafesztivált. Az ese-

mény február 20-án 15 órakor kezdődik a volt
zsinagógában.  

STAND UP COMEDY. Kővári Máté, a Csillag
születik tehetségkutató műsor felfedezettje
vendégeskedik február 19-én 17 órától a Gyir-
móti Művelődési Házban. Az est házigazdája
Kovacsics Marcsi.

KÜLÖNLEGES kísérleti bemutatók tükrök-
kel, lencsékkel, lézerrel: szórakoztató tudomá-
nyos előadások várják az érdeklődőket szom-
baton 14–18 óráig a Mobilisben.  Február 15–
17-ig, a II. Győri Böllérfesztivál alatt meghosz-
szabbított nyitva tartással (9–21 óráig) és ki-
emelt kedvezménnyel várja látogatóit a kiállí-
tási központ. A böllérfesztivál Mobilisben tar-
tott programjai: gasztronómia, kultúra, folklór,
művelődés az Európai Unióban (szemelvé-
nyek); egészségmegőrzés, vérnyomásmérés,
vércukor-ellenőrzés.

Bababörze. Szombaton délelőtt kilenc órától az Arany János
Általános Iskola aulájában Manócska Bababörzét rendeznek.
Több mint hatvan asztal kínálatával várnak mindenkit, aki olcsó,
de jó állapotban lévő baba-, gyermek- és tiniruhát, felszerelést és
játékot keres. Tanácsadás is várja az anyaságra készülőket. 

Tréning. Mayer Ildikó szombaton és vasárnap 10 és 17 óra között a Családi Kör Centrumban ingyenes tré-
ningre várja a vállalkozó kedvűeket. A program a vállalkozásindításhoz kapcsolódik, képet ad a vállalati formákról
és az azokat segítő marketingeszközök rendszeréről is. Jelentkezés: csaladi.kor@maltai.hu, 30/833-9184. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 16., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 A mi erdőnk
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Történetek a nagyvilágból  

A nemzetközi hírű Deutsche
Welle televízió új sorozata iz-
galmas embereket és történe-
teket mutat be a világ minden
tájáról Japántól Mexikóig.

13:05 Ispotály: Telkibánya kincse 
13:40 Bohóc a falon  
15:00 Az utolsó előtti út  
15:25 Az utolsó előtti út  
15:50 A Csendes-óceán
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Dal  
22:15 Emlékezz rám  
00:05 A sziklatanács titka  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 112 – Életmentők  
11:05 112 – Életmentők  
11:30 XXI. század – a legendák 

velünk élnek  
12:00 Házon kívül  
12:30 Autómánia
13:05 Míg a halál el nem választ  

13:30 Az utazó  
14:30 A zöld íjász  
15:30 Cobra 11  
16:35 Hajszál híján hősök  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Holnapután  
21:55 Féktelenül  
00:15 Kromofóbia  

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Babavilág  
12:00 Herkules  
13:00 Psych - Dilis detektívek  

14:00 Autóguru  
14:30 Monk - Flúgos nyomozó  
15:30 Célkeresztben  
16:30 Kettős ügynök  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények 
19:00 Aktív Extra  
19:35 Pókember 2.  
22:00 Bad Boys 2. - Már megint 

a rosszfiúk  
00:45 Rocksuli  
02:40 Astro-Világ Éjjel
03:40 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:25 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Ami igaz, az igaz 
07:05 Századfordító magyarok 
08:00 Élő egyház
08:25 Isten kezében 
08:55 Kerekek és lépések 
09:40 Zodiákus 
10:20 Ami igaz, az igaz 
10:30 Székely kapu 
11:05 Együtt a család  
12:02 Híradó 
12:10 Álmomban rétisas szállt 

a kertünkbe... 
12:40 Pizsamajáték 
14:20 Táncvarázs 
15:10 Hagyaték 
15:40 Önök kérték! 
16:40 Pista tekintetes úr  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Mága Zoltán - Budapesti újévi 

koncert 
19:30 Hogy volt!?
20:25 Futótűz  
21:10 William és Kate - Egy álom 

valóra vált  
22:40 Dunasport
22:55 Napok, évek, századok  
23:50 MüpArt
01:25 Koncertek az A38 hajón  

FEBRUÁR 15., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Gasztroangyal  
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:25 Ízőrzők: Tótkomlós 
15:00 Humoróra  
15:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Igazából szerelem  
22:30 Az Este
23:00 Négy pasi meg egy seprű  
00:45 Híradó
00:55 Acu hercegnő  
01:40 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Autómánia
13:40 Éjjel-nappal Budapest  

14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:25 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 A zöld íjász  
22:25 Gyilkos elmék  
23:25 Az egység  
00:30 Reflektor  
00:45 Gasztrotúra 
01:10 Autómánia

04:00 Segíts magadon! 
04:25 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 I. Q. - A szerelem relatív  
23:25 Kettős ügynök  
00:20 Update Konyha  
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:00 Alexandra Pódium  

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:05 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Szerelmes földrajz 
09:05 Közbeszéd
09:35 Anyaszemmel a kamera mögött 
09:50 Tálentum 
10:30 Balatoni utazás 
11:00 Angyalbőrben  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Helló, Doki  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
15:50 Zodiákus 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Csillagjegyek  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Egy tiszta nő  
21:50 Kultikon  
22:10 Wallander  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Made In Hungary 
09:40 BCTV 
10:10 Telemarketing 
11:10 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:45 Látják? Nem látják? Na látják! 
20:35 Híradó
21:00 Konkrét 
21:10 Pomodoro 
21:20 Látják? Nem látják? Na látják! 
22:10 Híradó
22:35 BCTV 
23:05 Telemarketing 
00:05 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Pomodoro 
09:45 Látják? Nem látják? Na látják! 
10:35 BCTV 
11:05 Telemarketing 
12:05 Képújság
17:10 BCTV 
17:40 Telemarketing 
18:40 Győr+ Sport 
19:35 Konkrét 
19:45 Kitekintő 
20:15 Konkrét 
20:25 Made In Hungary 
20:40 Győr+ Sport 
21:35 Konkrét 
21:45 Kitekintő 
22:15 Konkrét 
22:25 Made In Hungary 
22:40 BCTV 
23:10 Telemarketing 
00:10 Képújság

GYŐR+ TV

TV2, február 15., péntek, 21:30

I. Q. – A szerelem relatív
Amerikai romantikus vígjáték

Edward Walters autószerelő beleszeret az intelligens és szép Cathe-
rina Boydba. Szerelem ez első látásra. A gond csak az, hogy Catherina
a balfék James Moreland menyasszonya. Szerencsére a lány nagy-
bátyja rögtön szívébe zárja az egyszerű, ámde szimpatikus fiút, és

barátaival összefogva eléri, hogy Cathe-
rina beleszeressen Edbe. Catherina nagy-
bátyja nem más, mint Albert Einstein,
aki köztudottan vicces zseni volt, hason-
lóan Nathanhoz, Kurthoz és Borishoz,
Einstein drága barátaihoz.

RTL Klub, február 16., szombat, 21:55

Féktelenül
Amerikai akció-thriller

A pszichopata, Howard Payne felrob-
bantja Los Angeles egyik toronyházá-
nak liftjét. Amikor Jack Traven spe -
ciá lis mentő a robbanás előtt kimen -
ti a felvonóban rekedt túszokat, bosz-
szúból Howard egy pokolgéppel felszerelt, utasokkal tömött
száguldó buszt szabadít a városra, ami fékezéskor robban.
Őrült hajsza kezdődik az utasok életéért, melyben egy bátor
utas, Annie Porter és Jack Traven minden idők egyik legve-
szélyesebb és leglátványosabb mentőakcióját hajtják végre.

M1, február 16., szombat, 13:05

Ispotály: Telkibánya 
kincse
Magyar dokumentumfilm

Szabados Tamás és Rozsnyai Margit
közös filmjében egy, a véletlen folytán fel-
színre került középkori ispotály falai
közé látogatunk el. A talált emberi csont-
vázak és tárgyak szárnyakat adtak a kuta-
tóknak és régészeknek. Ma védett és meg-
becsült műemlékegyüttes a középkori
lelet. Telkibánya kincse pici büszkesége
Magyarországnak és Európának!
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07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro 
08:10 KultÓra 
09:05 Konkrét 
09:15 Látják? Nem látják? Na látják! 
10:05 BCTV 
10:35 Telemarketing 
11:35 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Győr+ Sport 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét 
21:05 Győr+ Sport 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 19., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:45 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Kékfény  
14:20 Öveges 33
14:35 Ízőrzők: Deszk 
15:10 Nevetni kell, ennyi az egész  
16:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:50 Acu hercegnő  
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Camelot  
22:05 Az Este
22:40 Luther  
23:35 Híradó
23:50 Acu hercegnő  
00:35 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Gasztrotúra 

13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 A mentalista  
22:25 A Grace klinika  
23:30 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
00:00 Reflektor  
00:15 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  

Raul előtt különleges lehető-
ség nyílik meg az iskolában:
részt vehet a matematikát
emelt szinten tanulók között.

14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Men in Black - Sötét zsaruk  
23:25 Hősök  
00:20 Update Konyha  
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:00 Tiszta lap  
03:25 TotalCar  

FEBRUÁR 18., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:30 Ízőrzők: Szigliget
15:05 Humoróra  
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:15 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 KorTárs  
23:15 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:25 Acu hercegnő  
01:10 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Fókusz Plusz  
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  

18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Csont nélkül  
22:30 A főnök  
23:30 A hatalom hálójában  
00:30 Reflektor  
00:45 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 NCIS  
22:30 NCIS: Los Angeles  
23:30 A médium  
00:25 Update Konyha  
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:05 Sliver  
03:50 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu 
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:25 Felelet az életnek  
10:55 Virágzó Magyarország 
11:20 A 78-as körzet 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Magyar elsők 
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 A 78-as körzet 
20:30 Hírek
20:35 Dunasport
20:45 Adjátok vissza a hegyeimet  

FEBRUÁR 17., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők 
09:50 Útmutató 
10:15 Fordulópont - Prekopa Vilmos 
10:30 Református magazin
10:55 Evangélikus ifjúsági műsor
11:05 Útmutató 
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 A Csendes-óceán 
13:30 Telesport 
14:05 KorTárs  
14:35 A leggyorsabb Indian  
16:45 Phineas és Ferb - 

A 2. dimenzióban
18:05 Elcserélt lányok  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 The Artist - A némafilmes  
22:00 A Faun labirintusa  
23:55 MüpArt classic - 

Orgonasztorik II. 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:35 Gasztrotúra 
12:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:40 Havazin
13:15 Tuti gimi  
14:15 Összekutyulva  

16:20 Ízlések és pofonok  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Taxi 4.  
21:50 Államérdek  
00:15 Portré  
00:45 Kaméleon  
01:45 Cobra 11  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia  
11:35 Stahl konyhája  
12:05 Több mint TestŐr  
12:35 13-as raktár  
13:25 Zsaruvér  
14:15 Hawaii Five-0  

15:05 Pókember 2.  
17:30 Lángoló Chicago  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Csak a testeden át!  
21:45 A Sakál  
00:10 Vadászat a Vörös Októberre  
02:35 Astro-Világ Éjjel
03:35 Napló  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 A mesék háza 
07:15 Életem Afrika 
07:45 Világ-nézet
08:40 Isten kezében 
09:10 Hagyaték 
09:35 Felelet az életnek  
10:05 Száműzött magyar irodalom
10:35 Határtalanul magyar 
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás
11:45 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Ízőrzők: Rácalmás 
12:55 VII. Olivér  
14:35 Talpalatnyi zöld 
15:05 Hazajáró 
15:40 Mága Zoltán - Budapesti 

újévi koncert 
16:35 Maga lesz a férjem  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Özvegy és leánya 
20:50 Mephisto  
23:15 Dunasport
23:30 Klubszoba

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Győr+ Sport 
10:30 BCTV
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Rába ETO FC–Veszprém

NB1-es futsal bajnoki mérkőzés
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 KultÓra 
20:30 Híradó
20:55 KultÓra 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Győr+ Sport 
09:55 Konkrét 
10:05 Kitekintő 
10:35 Konkrét 
10:45 Made In Hungary 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Műsorzárás 
17:10 BCTV 
17:40 Telemarketing 
18:40 Pomodoro 
18:50 KultÓra 
19:45 Konkrét 
19:55 Két cica konyhája 
20:25 Látják? Nem látják? Na látják! 
21:15 Pomodoro 
21:25 KultÓra 
22:20 Konkrét 
22:30 Két cica konyhája 
23:00 Látják? Nem látják? Na látják! 
23:50 BCTV 
00:20 Telemarketing 
01:20 Képújság

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Hitvallók és ügynökök - 

Az igazság szabaddá tesz 
benneteket  

16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Mire megvénülünk  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Fényes csillag  
22:45 Kultikon  
23:00 Kézjegy 
23:45 Koncertek az A38 hajón  
00:35 Vannak vidékek 
01:30 Vers
01:35 Himnusz
01:40 Hírek 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok
február 25-tôl, 450 Ft/óra

• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel
• Angol, német gazdasági és idegenforgalmi nyelvvizsga elôkészítôk

a márciusi/áprilisi vizsgákra
• TOEFL,TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Közép- és emelt szintû érettségire felkészítô tanfolyamok
• Várjuk jelentkezését februári olasz, spanyol, francia, orosz

nyelvi csoportjainkban
• Last minute kurzusok kedvezô áron – információk a honlapon

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

FEBRUÁR 21., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 A Kennedy család  
14:05 Öveges 33
14:20 Forrás-befoglalás
14:25 Ízőrzők: Nagyszakácsi 
15:05 Beugró (12)
15:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:40 Acu hercegnő  
17:25 SzerencseHíradó  
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Álmodozni mindig lehet  
21:50 Munkaügyek - IrReality Show 
22:20 Az Este
22:55 Nemzeti Nagyvizit
23:25 A rejtélyes XX. század  
23:55 Híradó
00:10 Acu hercegnő  
01:00 Család-barát

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

08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Havazin
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Tango és Cash  
23:25 Totál szívás  
00:30 Reflektor  
00:45 Infománia  

06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  

Anna kicseréli a laptopokat,
hogy feltörhesse Jonas email-
jét, és törölje a képet, amit 
magáról küldött.

15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Superbad - avagy miért ciki 

a szex?  
23:45 Grimm  
00:40 Update Konyha  
00:45 Tények Este 
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:20 Szemünk fénye akció  
03:55 Segíts magadon! 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Száműzött magyar irodalom
09:05 Közbeszéd
09:30 Krisztus vándorai  
10:10 Kerekek és lépések 
11:00 Glóbusz  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Helló, Doki  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Univerzum
16:00 Hitvallók és ügynökök -

Az igazság szabaddá tesz 
benneteket  

16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Angyalbőrben  
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:10 Álmodozások kora  
22:40 Kultikon  

FEBRUÁR 20., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Arisztokraták  
14:15 Fejjel a Fajnak 
14:25 Ízőrzők: Pusztamérges 
15:00 Humoróra  
16:00 Boston Legal - Jogi 

játszmák  
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:05 A Kennedy család  
21:50 Az Este
22:25 Summa
22:55 Történetek a nagyvilágból  
23:25 Híradó
23:40 Acu hercegnő  
00:30 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Trendmánia
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  

16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Szulejmán  
22:35 Házon kívül  
23:05 Szűzlányok ajándéka  
01:00 Reflektor  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Sherlock és Watson  
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:45 Áldott jó nyomozó  
00:40 Update Konyha  
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:20 Jimmy Neutron - 

Csodagyerek  
03:40 Babavilág  

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Napok, évek, századok  
10:30 Közlekedés XXI. 
11:00 Mire megvénülünk  
12:02 Híradó
12:10 Helló, Doki  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ahonnan elindultam... - 

Koncsol László portré  
15:30 Vidékességek 
16:00 Hitvallók és ügynökök - 

Az igazság szabaddá tesz 
benneteket  

16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Glóbusz  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Első a szerelem  

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

GYŐR+ TV

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

NB1-es női kézilabda bajnoki
mérkőzés 

18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Széchenyi híradó 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Híradó
20:35 Széchenyi híradó 
21:05 Made In Hungary 
21:15 Híradó
21:40 BCTV 
22:10 Telemarketing 
23:10 Képújság

GYŐR+ TV

M1, február 20., szerda, 14:25

Ízőrzők: Pusztamérges
Magyar ismeretterjesztő film

Csongrád megyében, Szegedtől 40 kilométerre fekszik
a kakaspörköltfőző versenyéről híres Pusztamérges.
Egy díjnyertes helyi lakostól megismerhetjük az étel el-

készítési módját, de azt is
láthatjuk, hogyan készül a
libanyakleves igazi házi,
kézzel egyesével gyártott
csigatésztával, a libanyak-
sült, a tojásos fasírt és a
túrós pogácsa.

M1, február 21., csütörtök, 20:15

Álmodozni mindig lehet
Francia vígjáték

A beosztottjai által csak Császárnak neve-
zett nagyhatalmú üzletember, bankár és
médiacézár töménytelen pénze ellenére
sem boldog. Felesége és lánya saját életét
éli, beosztottjai félnek tőle, az élet untatja.
Apró áruházi tolvajlásokkal kísérli meg ja-
vítani a hangulatát. Az egyik ilyen alkalommal megismerkedik
Rashiddal, a szegény arab borbéllyal. A nép egyszerű gyermeke
a maga szemtelen modorával frenetikus hatással van az élet-
unt milliomosra.

Duna Televízió, február 21., 
csütörtök, 15:00

Univerzum
Osztrák ismeretterjesztő filmsorozat

A hangyák a legdolgosabb lényecskék a vilá-
gon. Testsúlyuk százszorosát tudják szállítani,
óriási távolságokat járnak be, s roppant meny-
nyiségű táplálékot fogyasztanak. Társadal-
muk több százezer egyedből áll, amit mint egy
emberlakta várost, állandóan el kell látni éle-
lemmel. A kérdés csak az, hogyan találják meg
élelmüket a hangyák és hogyan szervezik
meg a hazaszállítását a bolyba?

1ADÓ %
JELENTESSÉK MEG az adó 1 százalékára

vonatkozó közzétételüket a Győr+ hetilapban
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Gombos Éva 20 475 1314 Csala Róbert 70 518 0246
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Fotó: Marcali Gábor

A barokk kor mulatságainak hagyományait elevenítették fel az immár 21. alka-
lommal megrendezett Barokk bálon. A barokk és rokokó ruhákba öltözött vendé-
geket korabeli zenével és vacsorával fogadták.

Barokk bál
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BÁL, KONCERT HIRDETÉS

A világ egyik legismertebb műve, Beetho-
ven V. „Sors” szimfóniája csendül fel feb-
ruár 23-án a Richter Teremben egy világ -
sztár karmester, Gilbert Varga dirigálásá-
val. A Győri Filharmonikus Zenekar hang-
versenyén még egy világhírű muzsikust
üdvözölhetünk, hiszen a napjaink egyik
legjobb fiatal csellistájának tartott Várdai
István is pódiumra lép Haydn gordonka-
versenyével. A mindössze 28 éves művész
számára a 2007-es év hozta meg a nem-
zetközi áttörést: harmadik lett a világ egyik
legrangosabb versenyén, a moszkvai Csaj-
kovszkij Versenyen. Korábban megnyerte
a Genfi Nemzetközi Zenei Versenyt, és
mellé még a közönségdíjat is elhozta.
Azóta Várdai Istvánra a szakma, a közön-
ség és a sajtó is kiemelt figyelmet fordít. A
nem mindennapi hangverseny karnagya
pedig az a Gilbert Varga lesz, akinek édes-
apjáról, Varga Tibor világhírű hegedűmű-
vészről bérletsorozatot nevezett el a zene-
kar. A Sors szimfónia című est egyébként
nem csak ettől lesz különleges, a győri fil-
harmonikusok a már említett művek mel-
lett Haydn E-dúr szimfóniát is előadják. Ezt
a darabot soha ezelőtt nem játszotta a ze-
nekar, sőt, ez a zenemű még sosem hang-
zott el győri hangversenyen.

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Tizedik bálját rendezi az Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat már-
cius elsején 19 órától az ETO Park
Hotelben. Agekjan Ajasztan elnök
asszony szerint a mulatság fergete-
ges lesz, fellép többek között Osz-
vald Marika, Karsai Klára, Elek Zsolt
és a Szigetköz Táncegyüttes, míg a
talpalávalóról a Repeta zenekar gon-
doskodik. 

A bálozók az est kezdetén fotók se-
gítségével pillanthatnak bele az ör-
mény önkormányzat elmúlt tíz évének
történetébe, később örmény táncokat
tanulhatnak és örmény ételeket, töb-
bek között mézes marlenkát kóstol-
hatnak. Az elnök asszony hangsú-
lyozta, a bál bevételét ezúttal is rászo-
ruló gyerekek kapják, az elmúlt évek-
ben a győri kórház gyermekosztályát,
a Lurkó Alapítványt, a Bárczi Gusztáv
intézményt és a Darnózselin élő gye-
rekeket támogatták.

Agekjan Ajasztan mindenkit jó szív-
vel invitál a bálba. Aki kíváncsi arra,
hogyan mulatnak az örmények, aki

Sors szimfónia 
világhírű fellépőkkel

Farsangi mulatságok 

szeretné megismerni a magyar nép-
pel közös sorsú örmények kultúráját,
gasztronómiáját, azok jelentkezhet-
nek, jegyek korlátozott számban még
vásárolhatók.

Bálozik a turisztikai szakma is, a
sorrendben harmadik ilyen mulatság
február 22-én, pénteken 19 órakor
kezdődik a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Kar
Liszt Ferenc utcai rendezvénycsarno-
kában. Itt a győri régió turisztikai és
vendéglátós szakemberei, az utazási
irodák, a kulturális intézmények mun-
katársai, a rendezvényszervezők, az

idegenvezetők, a borászok, a keres-
kedelmi és iparkamara tagjai mulat-
nak együtt.

A műsorról megtudtuk, hogy a nyi-
tótáncot a Dimenzió TSE táncosai jár-
ják, a zenét a Galaxy Tánczenekar szol-
gáltatja, s lesz divatbemutató is meg-
lepetés vendéggel. A vacsoráról a
Győri Szakácsok Klubja és a Pódium
étterem, jófajta itókáról a somlói Bog-
dán Birtok gondoskodik. Nagyné Csík
Adrienn, az est kamarai szervezője el-
mondta, a bál iránt évről évre nagy az
érdeklődés, de jegyek még korláto-
zott számban válthatók.  

A hagyományőrző sváb bál a
német precizitáshoz híven már ja-
nuárban lezajlott, itt a sramlizenére
mulató közönséget sváb ételekkel
tartották jól a Kristály étterem pin-
cérei. Ferenczi Tamás, a Német Ön-
kormányzat elnöke arról is beszá-
molt lapunknak, hogy a mulatsá-
gon négyen vehettek át díjat mun-
kájukért. Radics Mátyás és Klesitz
Dénesné a Német Nemzetiségi Kul-
túráért kitüntetést, Galuska Ágnes
és Némethné Galavics Judit a
Német Nemzetiségi Oktatásért ki-
tüntetést kapta. 
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

A vitaminok rendkívül fontosak szerve-
zetünk számára, és éppen ezért nem
hiá nyozhatnak a mindennapi étkezé-
sünkből. De vajon mik is pontosan és
milyen a hatásmechanizmusuk? Mely
vitaminok fordulnak elő az egyes étele-
inkben? Vajon a táplálék-kiegészítők-
nek mi is a szerepük? Mauri Angela

szerző: dr. strényer ferenc belgyógyász-
kardiológus főorvos

Régóta ismert, Magyarországon nem túl gyakori be-
tegség a köszvény. A népesség kevesebb mint 1%-
ánál fordul elő. Oka a húgysavkristályok lerakódása,
főleg az ízületekben, de egyéb belső szervekben is,
leg inkább a vesékben. A kristályok odavonzzák a fe-
hérvérsejteket, ezek bekebelezik azokat és helyi gyul-
ladásos reakció alakul ki. A húgysav, mint a purin-
anyagcsere végterméke a szervezetben nagyrészt a
sejtmagokban lévő nukleinsavakból és a táplálékkal
bejutó fehérjékből, aminosavakból keletkezik.

Hajlamosító tényezők
A köszvényre hajlamosító húgysav-felszaporodást a

túlzott mértékű termelődés vagy a vesén keresztüli
csökkent kiválasztás okozhat. Az elsődleges köszvény
veleszületett, öröklött, összetett anyagcserezavar és
igen ritka. A szerzett köszvény sokkal gyakoribb, okai le-
hetnek gyógyszerek (leggyakrabban vízhajtók), fokozott
sejtszéteséssel járó állapotok (pikkelysömör, daganatos
betegségek), vesebetegségek, bőséges táplálkozás, al-
koholfogyasztás és igen ritkán ólommérgezés.

Maria, a szerző azzal a céllal írta a köny-
vet, hogy egy megbízható és gyakorlati
vezérfonalat kapjon az olvasó, és vá-
laszt adjon az egészségünk érdekében
oly rendkívüli és nélkülözhetetlen sze-
rek, a vitaminok fogyasztásával kapcso-
latos kérdésekre. Ez a könyv a színes és
mindenki számára hasznos Egészsé-

Tünetei
A heveny köszvényes roham általában középkorú fér-

fiakon éjszaka, hirtelen, egy ízületben jelentkezik. Talán
azért éjszaka, mert a vízszintes testhelyzetben folyadék
lép ki a sejtekből. A kezdet látványos és „drámai”. Az érin-
tett ízület duzzadt, a bőr vörös, feszes, fényes, meleg. A
spontán fájdalom is nagyfokú, és ezt a legkisebb moz-
dulat, vagy akár csak a takaró érintése is a tűrhetetlen-
ségig fokozhatja. Típusos esetben a nagylábujj alapízü-
lete érintett, a kéz és a láb egyéb ízületein, bokában, térd-
ben, csuklóban, könyökben ritkábban fordul elő. 

Magas a húgysavszint
Kezeletlen, tartós húgysav -

emelkedés, ismétlődő heveny
rohamok után idült köszvény
kialakulásához vezethet. Az
ízületi porc elfajulása, az ízüle-
tek szerkezetének kóros átépü-
lése visszafordíthatatlan káro-
sodást okozhat.

Sokan vannak azonban
olyanok is, akiknek egész életükben magasabb a
húgysavszintjük, mégsincs sohasem köszvényes
ízületi panaszuk, sem vesekövességük. 

Kezelni kell
Megfigyelték, hogy a köszvényes betegeknél

sokkal gyakoribbak a szív- és érrendszeri betegsé-

gek és magasabb a halálozási arány. Úgy tűnik,
hogy érbelhártyánk károsításával a húgysavszint-
emelkedés az érelmeszesedés egyik hajlamosító té-
nyezője. Ha egyéb károsító tényezők is jelen vannak,
mint pl. cukorbetegség, magas vérnyomás vagy
zsíranyagcsere-zavar, feltétlenül törekedni kell a
magasabb húgysavszint normalizálására. 

Teendők
A testsúlycsökkentés, az alkoholfogyasztás lehető-

leg teljes elhagyása, a purinszegény diéta amellett,
hogy jelentékeny húgysavszint-csökkentő hatású, az
előbb felsorolt betegségeket is jótékonyan befolyásolja.

A testsúly csökke-
nésével önmagá-
ban gyakran a vér
húgysavszintje is
teljesen normalizá-
lódik. Ha csupán
életmódbeli változ-
tatással nem sike-
rül eredményt el-

érni, gyógyszeres húgysavcsökkentő kezelést kell elkez-
deni. Az eredmény vérvétellel időszakosan ellenőr-
zendő. A magas húgysavszinttel rendelkezők tehát, kü-
lönösen, ha érelmeszesedésre hajlamosító egyéb társ-
betegségük van, vagy ilyen a családban előfordult,
ugyanúgy gondozásra szorulnak, mint a cukorbetegek.

ges életmód sorozatban, a Kossuth
Kiadó gondozásában jelent meg 2008-
ban. Számtalan természetes módszert
ismertet, mely segít testi-lelki egészsé-
günk megóvásában, a korszerű és
egészséges táplálkozás kialakításában,
tájékoztat a természetes egészség -
meg őrző és gyógyító lehetőségekről.

Olvasni jó!
Nélkülözhetetlen vitaminok

A hét orvosi témája:

A köszvényről

A köszvény tünete
a duzzadt ízület,

a vörös, fényes bőr
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A hét kérdése: a munkafüggőségről

Válaszol: Dr. Feller Gábor pszichiáter, osztály -
vezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Mik a tünetei a munkafüggőségnek?
A munkamánia a hatalommal és az irányítással

kapcsolatos káros szenvedélyt, megszállottságot és
túlkapást jelent. A munkamániás számára a munka-
hely csak háttér, szenvedélye színtere, az a hely, ahol
keresi az elfogadását. Munkamániás az a személy,
aki fokozatosan válik érzelmileg sérültté, a hatalom
és irányítás megszállottjává, aki kényszerszerűen tö-
rekszik arra, hogy elfogadják és elismerjék őt. 

Jár-e káros hatásokkal az egyén és kör-
nyezete számára?

Az angolul „workaholism”-ben szenvedő ember
nem képes nem dolgozni szorongás nélkül. Az ér-
zelmi feszültség zavartságot és merevséget okoz, a

Az alvás fontossága

személy énközpontúvá
válik, túlságosan sokat
foglalkozik önmagával. A félelem, az aggodalom és
elidegenedés végül haragot kelt benne. Idővel min-
den rosszért másokat tesz felelőssé. Elutasító, véde-
kező mechanizmusa és őszintétlensége miatt nem
engedheti meg, hogy észrevegyék azt, hogy elvesz-
tette lelki és szellemi egészségét. Fontos a pszichi-
átriai, pszichológiai segítség kérése és elfogadása.

Hogyan előzhető meg a munkafüggőség? 
Meg kell tanulni nemet mondani bizonyos helyzetek-

ben a munkahelyen vagy a munkára. Ez azonban csak
akkor segít, ha van mivel kitölteni az „üres” időt. A társas
kapcsolatokat, a kiegészítő tevékenységeket az élet
során folyamatosan kell kialakítani és elsajátítani. Akinek
van hobbija, családja és amellett munkája, az nagy va-
lószínűséggel sokkal jobban érzi magát a világban, mint
aki újabb luxusautó vásárlásáért dolgozik éppen, mert
csak ezen tudja mérni a sikert, és ezzel tudja megvásá-
rolni környezete „szeretetét” és elismerését.

Napi 6-8 óra
A legtöbb felnőttnek napi 6-8 óra alvás

elegendő, a túl sok vagy túl kevés alvás vi-
szont fordított hatással van az egészsé-
günkre. Sokan túl sokat vállalnak, keveset
alszanak, és a túl kevés alvással egysze-
rűen nem adnak elég időt a szervezetük-
nek arra, hogy megbirkózzon a kialakuló
betegséggel. Nagyon sokan nincsenek is
tudatában annak, hogy rossz a fekhelyük,
a matracuk, az ágyneműjük, és ezért nem
tudnak megfelelően aludni. 

Az immunrendszert is erősíti
A megfelelő alvás is befolyásolja a

szervezet védekezőképességét, hi-
szen alvás közben a szervezet melato-

nint termel, amely a legfontosabb hor-
mon, a C- és E-vitaminnál is jobb
gyökfogó. Az immunrendszert is erő-
sítő hormont a tobozmirigy termeli
alvás közben és megléte vagy hiánya
hatással van az egész hormonháztar-
tásra: az ösztrogén-, a kortizol

(stresszhormon) termelődésére, az in-
zulinszabályozásra, a táplálék feldol-
gozására, főként a zsírháztartásra, így
a testsúlyunkra is. 

A horkolás veszélyei
A szaggatott alvás során megemel-

kedik a szén-dioxid-szint. A tudósok
arra jöttek rá, hogy a vérben mért ala-
csony oxigénérték hozzájárulhat a
rákos megbetegedések kialakulásá-
hoz. Kevesebb oxigén mellett ugyanis
a tumorok táplálásáért felelős vérerek
jobban növekednek. Az erős horkolók
és a súlyos alvási rendellenességgel
küzdők esetében csaknem ötszörö-
sére növekszik a rák veszélye.

Az orvosi váró játékai 
Jobb, ha a saját játékaikat viszik az orvos-
hoz a gyermekek – vélik az amerikai ku-
tatók, akik a várótermekben minden ötö-

dik játékon kimu-
tattak olyan kóro-
kozókat, amelyek
náthát okozhatnak.
A vírusok akár 24

óráig is életben maradnak azután, hogy a
tulajdonosuk elhagyja a területet.

Kávé vagy nem kávé?
Legtöbben a nap közepe táján úgy érzik, hogy
majd leragad a szemük és ilyenkor első, ami
eszükbe jut, a kávé. Ugyanakkor kávézás után
a rövid élénk periódust követően még fárad-
tabbnak érezzük magunkat, mint amilyenek
előtte voltunk. Ennek oka, hogy a kávé olyan
ópiátokkal rokon anyagot
tartalmaz, ami megma-
gyarázza, miért érzünk
sokszor tompaságot kávé-
fogyasztás után.

A túlzott sófogyasztás
veszélyei
Egy amerikai tanulmány szerint azok a szív-
betegek, akik a legtöbb nátriumot fogyasztot-
ták, 50 százalékkal nagyobb valószínűséggel
kaptak szívrohamot, stroke-ot vagy kerültek

kórházba szívelégtelenség
miatt. A teljes sómegvonás
sem helyes, a megoldás a mér-
tékletesség. A szervezetnek
sóra van szüksége ahhoz,
hogy a sejtek víztartalmát
fenn tudja tartani, és hogy fel

tudjanak szívódni a tápanyagok. Ne iktassuk
ki tehát teljesen a sót az étrendünkből, de ke-
rüljük a gyorséttermeket, és ne fogyasszunk
túl sok húskészítményt, felvágottat. 

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

Felcserélve a nappalt 
az éjszakával
Az éjszakai műszakban dolgozó nők-

nél korlátozott az agyvelő melatonint ter-
melő tevékenysége és megváltozik a
kortizol hormon  termelődésének rit-
musa is. A szervezetbe leginkább korán
reggel jut kortizol, termelődése a nap fo-
lyamán ismételten csökken. Ennek a fo-
lyamatnak a megzavarása megfosztja a
szervezetet attól a képességétől, hogy a
rákos sejtekkel szemben védekezni tud-
jon. Bebizonyosodott az is, hogy a korti-
zol hormon szintjének alakulása azoknál
is nemkívánatos módon változik meg,
akik éjszaka gyakran ébrednek fel.
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Bern romantikus hangulattal
köszönti az utazót: a macskakö-
ves járdák, a szűk sikátorok és a
díszes homlokzatú lakóházak
egytől egyig a középkor nyo-
mait őrzik. Ha a régi korok nem
csábítanak, akkor még mindig
felfedezhetjük a lüktető, eleven
svájci fővárost. Ez is Bern.

A belvárost egy ráérős sétával érde-
mes felfedeznünk, méghozzá úgy,
hogy elidőzünk egy-egy régi épület
előtt, hiszen akad belőlük bőven. Ezen

városrész a kulturális világörökséget
gazdagítja, középkori szellemiségéből
táplálkozva szinte azonnal évszázado-
kat utazhatunk vissza az időben. Te-
kintsük meg a gótikus stílusban épí-
tett városházát, amely a gazdag keres-
kedővárosi múltat idézi. Rögtön a vá-
rosháza mellett bepillanthatunk az An-
tonita-házba, a betegápoló antonita
szerzetesek rendházába, amely a 18.
század végétől többek között postako-
csi-állomásként, műhelyként és mú-
zeumként szolgálta a fővárost. 

Ha továbbra is követjük a régi korok
nyomait, egyszer csak elérünk az Er-
lach-palotához, amelynek története a
14. századig nyúlik vissza. Elődje kez-
detben két régi ház összenyitásával öl-
tött formát, majd a következő század-
ban vált igazi óvárosi kastéllyá, amikor

Utazási kisszótár
Turisztikai menü: Fix, kedvez-
ményes áras menü helyi specia -
litásokkal. 

Változó
utasforgalom 
A Liszt Ferenc-reptér utasszáma
alig 4,7 százalékkal csökkent ta-
valy, ami az üzemeltető Budapest
Airport (BA) szerint jó tel jesít -
 mény, az elhúzódó világgazdasági
válságot és a Malév-csődöt is fi-
gyelembe véve. A repülőtér
8.504.020 utast fogadott vagy in-
dított tavaly, miközben a gépmoz-
gások száma több mint 20 száza-
lékkal, a tíz évvel ezelőtti szintre,
87. 560-ra csökkent. A Budapest
Airport az elmúlt évben számos
újítást vezetett be, amelyeknek
köszönhetően a 2011-es 79  száza-
lékról 82 százalékra emelkedett
tavaly a járatok pontossága.

Orosz turisták
Magyarországon
Az utóbbi időben divattá vált Hé-
vízre utazni Oroszországból.
Egy-két vagy akár háromhetes
kúrákra járnak az orosz vendé-
gek, de szívesen veszik igénybe
Budapest gyógykúráit és well-
nesslehetőségeit is. Az orosz
nagyvárosokból, Moszkvából,
Szentpétervárról,  Novoszibirszk-
ből, Tyumenyből, de még Vlagyi-
vosztokból is utaznak Magyaror-
szágra egészségkúrákra, és ez
nem csak az idősebbek körében
egyre népszerűbb utazási cél. 

Mozgalmasabb
győri múzeumok
Hónapokon belül új, egységes ar-
culattal jelentkeznek, a múzeu-
mok éjszakáján pedig már az
egykori intézményhatárokon át-
ívelő programmal mutatkozik
be a Városi Művészeti Múzeum
és az egykori Xántus János Me-
gyei Múezum is. A két intéz-
mény arra is törekszik, hogy a
város többi gyűjteményével kö-
zösen is megmutatkozzon, és
közös programfüzetben mu-
tassa be a múzeumok éjszaká-
jára felvonultatott programjait
Győr valamennyi kiállítótere.

Bern: utazás a medvék földjére
egy harmadik polgárházat építettek
hozzá. Manapság a városi önkormány-
zat egyes hivatalainak ad otthont. 

Bernben a tudományok világa ka-
landos formában csalogatja a látoga-
tót. Interaktív, családbarát szórakozást
ígér a Kommunikációs Múzeum, ahol
az információcsere különböző állomá-
saival találhatjuk szembe magunkat, a
testbeszédtől kezdve egészen a leg-
modernebb technikai vívmányokig. 

A Kramgasse 49. pedig Einstein
egykori lakhelye, amely múzeumi
keretek között enged bepillantást az
egykori ifjú fizikus mindennapjaiba. 

A medvék városa
Bern és a kanton cí -

mer állata is a medve. Egy
legenda szerint a városala-
pító Bertold herceg úgy
döntött, hogy az első elej-
tett állat után nevezi majd
el a települést. A zsák-
mány egy barnamedve

lett, az állat nevének német megfelelő-
jéből – Bär – pedig megszületett a Bern
szó mint városnév. A Nydegg híd lábá-
nál egy medveverem „igazolja” a le-
genda hitelességét, ahol barnamedvék
élnek, és várják a kíváncsi turistákat. 

A veremmel szemben az illatos vi-
rágok Rózsakertje hívogat, kellemes
és könnyed kikapcsolódást kínálva. A
százéves parkból mesés kilátás nyílik
az óvárosra, az Aare folyó érdekes ka-
nyarulatát is végigkísérhetjük a sze-
münkkel, ameddig csak látjuk. 

Sajt és csokoládé

A svájciak nagy kedvencei a kü-
lönleges sajtok és a csokoládé, ter-
mészetesen nem együtt fogyasztva.
Sajtból készült specialitásaik közül
talán a leghíresebbek a fondü és a
raclette. A fondü kétféle sajt ol-
vasztva, amit speciális fondütálban
kínálnak és kenyér- vagy sajtdarab-
kákat mártogatnak bele. A raclette
pedig szabad tűzön megolvasztott
alpesi sajt borssal és paprikával íze-
sítve, köretként főtt krumplival és
csemegeuborkával tálalva.

A mézes-mandulás, tejcsokoládés
nugát az egész világon egyenlő a Tob-
lerone csokoládéval, amit 1908-ban
Bernben Theodor Tobler és Emil Bau-
mann kísérletezett ki. A klasszikus Tob-
lerone tejcsokoládé háromszög alakja
a svájci hegyeket idézi, csomagolásán
pedig egy medvealak is feltűnik. Az
eredeti recept szerint a tejcsokoládé-
hoz kiváló minőségű kaliforniai mandu-
lát, mexikói mézet, tojásfehérjét és ka-
ramellizált cukrot kell adni ahhoz, hogy
megszülethessen ez az édes csoda. 

Évszázadokat
utazhatunk az időben
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Hazánkban elsőként Budapest Duna-
parti látképe és a budai Várnegyed ke-
rült fel az UNESCO világörökségi listá-
jára. Az 1987-es siker után a fővárosnak
tizenöt évet kellett várnia, a második
zóna, az Andrássy út és történelmi kör-
nyezete 2002-ben kapott nemzetközi
védettséget. A döntéshozók indoklása
szerint ez a Duna-part a világ egyik leg-
szebb urbanisztikai látképe, míg Buda,
Pest és Óbuda különböző korokból ránk
maradt, egységben látható épületei az
európai építészet remekművei. Utazási
rovatunk ezúttal egy budapesti sétát
ajánl programnak. Érdemes már ezen a
hétvégén rászánni magunkat a kirándu-
lásra, a Hősök tere Szépművészeti Mú-
zeuma vasárnap este zárja be Cézanne
száz művének tárlatát.  

Jókora séta bejárni a főváros világ -
örökséggé nyilvánított övezeteit, a Vár-
negyedet, a Gellért-hegyet, a pesti fo-
lyópartot, az Andrássy utat és a Hősök
terét. Aki mindent látni akar, annak útba
kell ejtenie egyebek mellett a Citadellát,
a Gellért Fürdőt, a Gresham-palotát, a
Vigadót, a Lánchidat, Steindl Imre Or-
szágházát, a Millenniumi emlékművet,
a Szépművészeti Múzeumot és a konti-

nens legrégebbi földalatti vasútját. A
mai városkép, az épített értékek java az
1800-as évekből való, de a település
történetének kezdete a régmúlt homá-
lyába vész. 

A régészek szerint Buda mészkőbar-
langjait már az ősember szálláshelyül
használta, s az itteni folyószakaszon ala-
kultak ki az első átkelők. Bronzkori tele-
pülést is feltártak, az első város nyomait

a kelták hagyták maguk után. Aztán jöt-
tek a római hódítók, a folyó a Pannon tar-
tomány természetes határvonalát jelen-
tette, a légiós táborok mellett olyan pol-
gárvárosok épültek, mint az óbudai
Aquincum. A barbárok elleni védekezé-
sül a rómaiak a Duna túlsó partján is erő-
döt emeltek, megvetve Pest alapjait. 

A honfoglaló magyar vezér, Árpád is
Aquincumban telepedett le, míg a
budai vár építésének kezdete IV. Béla
nevéhez köthető. A király a tatárjárás
után országszerte erődítéseket emelte-
tett, a védett budai Várnegyedben né-
metek, olaszok, franciák, zsidók találtak
otthonra, magukkal hozva kultúrájukat.
Az udvar az Anjouk idején, 1347-ben
költözött Budára, ekkor kezdték meg a
vár palotává bővítését gótikus stílus-
ban. Mátyás uralkodása alatt a várkas-
télyt reneszánsz szellemben építették
át, s Európa egyik legszebb reziden -
ciájaként tartották számon. 

Budát a muzulmánok is európai szék-
helyként használták, másfél évszázados
uralmuk után a középkori romok alap-
jain, a barokk jegyében indult meg az új-
jáépítés. A vár legtöbb épülete műem-
lék, a Várnegyed központjában áll a fővá-
ros egyik legismertebb épülete, a Má-
tyás-templom, számos magyar király
megkoronázásának helyszíne. A temp-

lom és a középkori vár -
falakra 1903-ban ráépí-
tett neoromán Halászbás-
tya a város szimbóluma.
A Budavári Palota az or-
szág legjelentősebb kul-
turális központja, épületei -
ben kapott otthont töb-

bek között a Budapesti Történeti Mú-
zeum, az Országos Széchényi Könyvtár,
a Magyar Nemzeti Galéria és az ország
első kőszínháza, a Várszínház.

A Halászbástyával szemben, a pesti
oldalon, a Dunából emelkedik ki Steindl
Imre Országházának impozáns neogót
épülete, amely nem csak a magyarok
szerint a világ legszebb parlamentje. A
folyó két oldalát itt a Lánchíd köti össze,

amelyről azt érdemes tudnunk, hogy a
Duna elsőként megépült kőhídja. S ha
már Pesten vagyunk, ejtsünk szót az
Andrássy útról is, amely az útikönyvek
szerint nem kevesebb, mint a főváros-
ból világvárost alkotó korszak eklekti-
kus építészeti csúcspontja, a 19. szá-
zad építészeti stílusainak galériája. A
sugárút köti össze a dinamikus belvá-
rost a Hősök terével, a Városliget zöld-
jével, a vidámparkkal, az állatkerttel. A
neoreneszánsz, neobarokk, klasszi-
cista, szecessziós és romantikus bérpa-
lotákkal, villákkal szegélyezett sugárút
alatt fut a kontinens első, a világ máso-
dik földalattija. 

A jövőről is érdemes szót ejtenünk, a
tervek szerint idén tavasszal megkezdő-
dik a Várkert Bazár rekonstrukciója és a
budai vár környékének átalakítása. A ki-
lencmilliárd forintos építkezés jóvoltából
a világörökség részét képező Várkert
Bazár lekerülhet a világ száz leginkább
veszélyeztetett műemlékének feketelis-
tájáról. A beruházás során Ybl Miklós
várkertje alatt mélygarázs épül, ahon-
nan a látogatókat mozgólépcső viszi fel
a várba. A beruházás célja egy új kultu-
rális negyed kialakítása műtermekkel, ki-
állítóterekkel, szabadtéri színpaddal és
természetesen vendéglátóhelyekkel, évi
negyedmilliós közönségre számítva. 

Budapest, a magyar első 

A Duna-part a világ
egyik legszebb látképe

FEBRUÁR UTAZÁS



> POMODORO
...igényes bulvárfogyasztóknak
Péntek 19.35

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

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

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

...amire szüksége van a lelkének
Kedd 19.25

> RÁTA
...középpontban a térség gazdasága
Szerda 19.35
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU++

SUDOKU++++

SUDOKU++++M
eg

fe
jté

se
k

2 1 4
6 9

7 5 4
2 6

5 3 8 2
1 3 6 7

6 7 3 5 9
5 1 8 6
3 8 9 7 1

4 6 9 5
8 9 3
5 7 2 8 4 9

5
7 1 9 8

8 4
5 3 7

1 4 6
4 6 9 3

7
3
4 1 8 9
5 7 3 8

4 9 3 2
6 5

7 9 8
6 2

4 9 2 1 6

792436851
836195247
541278693
459723168
178649325
623581479
215367984
967814532
384952716

123469857
894537216
567218349
349825671
751693482
682741593
915386724
238174965
476952138

821943756
754682931
936175482
473826519
165739824
298514367
647351298
512498673
389267145

www.gyorplusz.hu
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@
gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése:
Befizettem anyádat egy kenyai szafarira. Nyertes: Schott Ferenc (Győr).
Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

Táblajáték

Ital
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC

Hatvanéves múltra tekint vissza a Rum méhészet. A hétközi Vá-
rosréti piacon Lábszky Gyulával, a családi gazdaság tagjával be-
szélgettünk. A vásártéren megtudtuk: a mézfogyasztás igazi idő-
szaka a tél, nagyobb mennyiségben ilyenkor értékesíthető a ter-
mészetes édesítőszer. A Rum méhészet háromszázhúsz méhcsa-
láddal dolgozik. Noha a vállalkozás székhelye Győrújbaráton van,
a tevékenység a virágzásoknak megfelelően inkább Győr térsé-
gében valósul meg – avatott be a részletekbe Lábszky Gyula, aki
a jó méz titkát a megbízható és vegyszermentes méhlegelőkben
látja. Az előállított termékek így adalék- és tartósítószer-mente-
sek. A kínálatban megtalálható az akác, a hárs, az erdei és a ve-
gyes virágméz. A Rum méhészet standjánál kaphatunk virágport,
amelynek magas a vitamin-, ásványianyag- és fehérjetartalma.
Ugyanitt kérhetünk gesztenyemézet, amelynek értisztító, értágító,
látásjavító hatása van, de elérhető a fehér színű, lúgosító hatású
repceméz is. A Rum méhészet mézei negyed, fél és egy kilogram-
mos kiszerelésben kaphatóak.

Kiemelt figyelmet kapott a tűz- és érintésvé-
delem a Győr-Szol Zrt. társasházkezelőinek
hagyományos, közgyűlések előtti felkészíté-
sén. Az Antal Imre biztonsági osztályvezető,
Korpa István tűzvédelmi mérnök és Szilágyi
Miklós érintésvédelmi szakértő által tartott fó-
rumon elhangzott: a tavalyi év folyamán vala-
mennyi Győr-Szol által kezelt társasháznak el-
készült az új, modern előírásoknak megfelelő
tűzvédelmi szabályzata. A kollégák közösen
kiértékelték a tűzvédelmi előírások betartását
és betartatását az egyes épületekben. Az elő-
adáson a házkezelők megismerhették a lép-
csőházak díszítésére, dekorációjára vonat-
kozó olyan jogszabályi változásokat, mint a
lépcsőházi virágok elhelyezése a menekülő
útvonalakkal kapcsolatosan. A Győr-Szol Zrt.
házkezelői kiemelten figyelnek a házakra vo-
natkozó érintésvédelmi, tűvédelmi szabvá-
nyossági, villámvédelmi, hő- és füstelvezető
rendszerek, száraz tűzivíz-felszállók ellenőrzé-
sére, megelőzve ezzel az esetleges tragédiá-
kat, káreseményeket, valamint büntetések ki-
fizetését.

A január 1-jén hatályba lépett, a hul-
ladékról szóló törvény értelmében a
vegyesen gyűjtött háztartási hulla-
dékhoz hasonló hulladékot a gazdál-
kodó szervezeteknek is az adott tele-
pülésen közszolgáltatást ellátó társa-
ságnak kell átadni. Ezen változások -
ra tekintettel az A.S.A. Magyaror-
szág Kft. már értesítette a Győr-Szol
Zrt. szolgáltatási területén – 112 te-
lepülésen – telephellyel rendelkező
ügyfeleit, hogy szerződési kötelezett-
ségeiket nem áll módjukban a továb-
biakban teljesíteni, és kénytelenek
győri fióktelepüket bezárni. A hulla-
dékszállítást így a jövőben ebben az
ügyfélkörben is a Győr-Szol Zrt.
végzi, az új szerződések megkötése
folyamatosan zajlik.

A mintegy 300 ügyfél átvételét be-
jelentő sajtótájékoztatón Kövecses
Péter, a Győr-Szol Zrt. városgazdálko-
dási igazgatója kijelentette: „A társaság
minden szükséges személyes és tárgyi
feltétel biztosításával áll az ügyfelek
rendelkezésére. Amennyiben megke-
resnek bennünket azok, akik alkalmaz-
kodni kívánnak az új jogszabályi feltéte-
lekhez, korrekt szerződési feltételekkel,
színvonalas, az előírásoknak megfelelő
szolgáltatással tudunk számukra meg-
oldási lehetőséget biztosítani.”

Németh István, az A.S.A. Magyar-
ország Kft. ügyvezetője a tájékozta-
tón megköszönte ügyfeleiknek az ed-
digi közös munkát, és további sike-
res együttműködést kívánt a Győr-
Szol Zrt.-vel.

szerző: pannon-víz 
fotó: tóth lászló 

Amikor a társasházak, több-
szintes épületek lépcsőházai-
ban, lakásaiban kellemetlen
szag terjeng, a lakók arra is
gyanakodhatnak, hogy va-
lami hibádzik a szennyvízel-
vezetés környékén. A bűznek
valóban gyakori oka, hogy e
belső rendszerek építői meg-
feledkeztek a csatlakozó szel-
lőzővezetékekről. 

Ha nincs szellőzővezeték, a többeme-
letnyi magasságból lezúduló szenny-
víz légüres teret hagyhat maga után.
Ez a vákuum a vécé, a fürdőkád, a
mosogató szifonjaiban lévő bűzelzáró
vizét kiszippanthatja, így semmi sem
állja útját a lakásba igyekvő csator -
nagázoknak.

A probléma megszüntethető, ha
az új lakásokba már az építéskor, a
meglévőkbe pedig utólag szellőzőve-
zetéket csatlakoztatnak a szennyvíz-
vezetékhez. Ezt a csövet a tetőszerke-
zettől függetlenül célszerű a sza-
badba kivezetni, ám ha nincs más
megoldás, a külső falon történő kive-
zetés is megfelel. Jó tudni, hogy a ki-
vezetés környékén csatornaszagra
számíthatunk, így ne legyen a közel-
ben terasz vagy ablak. A szellőzőveze-

Szagok a lakásban 

ték megléte garancia arra, hogy a le-
zúduló szennyvíz után képződő vá-
kuum nem üríti ki a szifonokat, a bűz-
zárak tökéletesen elzárják a csatorna -
gázok útját. 

Ugyanez a helyzet, a kellemetlen
szag akkor is előfordulhat, ha a bűz -
elzáró vize elpárolog, ha hosszabb
ideig nem használták a lefolyót. Fű-
tési idényben gyakori ez a kiszára-
dás. Ilyenkor a legegyszerűbb meg-
oldás az elpárolgott víz azonnali
pótlása a csapok megnyitásával. 

A kellemetlen szagokat dugulás
is okozhatja, ezért a következő
anyagokat semmiképpen sem sza-
bad a lefolyóba, mosogatóba, vé-
cébe önteni: olvasztott zsír, papír
zsebkendő, papírtörülköző, vatta,
intimbetét, tampon, rongy, mű-
anyag zacskó. Ezek a közcsator-
nába kerülve további gondokat
okozhatnak. Egy dugulás elhárí-
tása bontás nélkül közel 10-15 ezer
forintba kerülhet, nem szólva az
okozott kellemetlenségekről.

Mindent
visz a köz-
szolgáltató

A sajtótájékoztatón Szombati Ber-
told, a Győr-Szol Zrt. ingatlangaz-
dálkodási igazgatója bejelentette:
a társaság 2013-ban nem emeli a
társasház-kezelési szolgáltatás
díját. Ezzel a Győrben közel 350 tár-
sasház 14.000 lakásának közös
képviseletét ellátó társaság hozzá-
járul a lakók rezsiköltségeinek
csökkentéshez, hiszen az általában
a közös költségben megjelenő díj
inflációt követő emelkedése így
idén elmarad. Ugyancsak nem
emelkedik az önkormányzati tulaj-
donú, nem lakáscélú ingatlanok
bérleti díja ebben az évben, ami jel-
lemzően a belvárosi üzlethelyiség-
bérlők kiadásainak alakulására
lesz kedvező hatással. 

Felkészültek
a házkezelők 

Mézet a piacról
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HIRDETÉS APRÓ

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

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

ELADÓ!

NŐNAPI BULI

a MARCAL
ÉTTEREMBEN

Üdülési csekket, 3 fajta Szép-kártyát elfogadunk.
Győr, Déry Tibor u. 11/a Telefonszám: +36 96 | 431-330

www.marcal-etterem.hu | www.marcal-vendeglo.hu 

Március 9-én, szombaton 19 órai 
kezdettel idén is megrendezzük fergeteges

nőnapi bulinkat! Örökzöld melódiák
neves művészek előadásában.
Kellemes erotika chippendale-

fiúk közreműködésével,
a SO-MI Art Bt. szervezésével!

Köszöntő ital: 1 pohár koktél
Főétel: Őszibarackos sült csirkemell
Baconnal, sajttal töltött csirkemell
Rizi-bizi, petrezselymes burgonya

Saláta
Desszert: Tiramisu tortaszelet

Jegyek elővételben
a Marcal Étteremben kaphatók!

Ára: 3.500 Ft/fő!

ÁLLÁS

Amerikai nagyvállalat je-
lentős számú aktív pénzügyi ügyfél-
igény megválaszolására tanács -
adót keres! Fizetés kéthetente!
Érdeklődni: 06-70/419-2657.

Hirdetésszervező munkatár-
sat keresünk Győrben és környékén.
Előny: saját ügyfélkör. Érdeklődni: 06-
70/202-8840.

Biztosító tanfolyamot indít februárban,
üzleti területre. Belépés alkalmazott-
ként márciusban. Átképzés, rugalmas
munkaidő, cafetéria. 06-70/2678-190,
furyliza@gmail.com.

EGYÉB

BABABIZOMÁNYI ADÁS-VÉTEL! Átve-
szünk: babakocsikat, kiságyakat, járó-
kákat, etetőszékeket, autó- és kerékpár -
üléseket, hintát, kompot, biciklit, baba-
kellékeket. Mini Bizi, Győr, Déry T. u. 16.
06-20/918-0643

Megbeszélt időpontban átadnám akár
ingyenesen is használható állapotban
lévő, ágyneműtartós, kétszemélyes he-
verőmet, elszállítással! Tel.: 96/422-207

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

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

COFIDIS gyorshitel
48 órán belül (max. 800 e Ft),
Új SZOCPOL, támoga-
tott lakáshitel. Tel.: 20/951-
0235   

Győr belvárosában 97 m2-es, 3 szobás
lakás kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

ÜZLET

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

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz-
komfortos, 1,5 szobás, fűtéskorszerűsí-
tett, hőszigetelt, műanyag ablakos, acél
bejárati ajtós lakásomat elcserélném
győri, 1,5-2 szobás, 44–48 m2-es, össz-
komfortos, önkormányzati lakásra. Tel.:
70/633-4773.

Belvárosi, egyszobás, 29 m2-es, gázfű-
téses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1+fél szobás, gázkonvek-
toros bérleményre (hirdetési szám:
317). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 45 m2-es, egyedi fű-
téses lakást cserélne kisebb, 1 szobás
lakásra (hirdetési szám: 267). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 52 m2-es, 2 szobás, hallos, 3.
emeleti, erkélyes, távfűtéses, határozat-
lan idejű lakást cserélne kisebb lakásra
Sziget, Belváros vagy Nádorváros terü-
letén (hirdetési szám: 268). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 49 m2-es, 2 szobás, távfűté-
ses lakást cserélne 2 kisebbre (hirde-
tési szám: 269). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 2 szobás, 56 m2-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne kisebb, 2 szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 271). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 30 m2-es, 1 szobás, komfort
nélküli, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne komfortos vagy
összkomfortos lakásra. Közüzemidíj-
tartozások megfizetését átvállalná (hir-
detési szám: 272). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-
szigetelés és homlokzatjavítás és -fes-
tés. 30/376-2712. 

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.  

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

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pén-
zeket, pénzgyűjteményeket, plakette-
ket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb
régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.  

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

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

INGATLAN

Győrben, Sárási utcában,
1000 m2-es telken 220 m2-
es családi ház 2 garázs-
zsal, 2 pincével+1 melléképület-
tel, áron alul eladó!
Tel.: 06-20/354-0965

Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELADÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas övezet-
ben. Érd.: 30/9370-230.   

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

Sárási, 2 szobás, 56 m2-es, komfortos,
szilárd fűtéses, felújított, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne belvá-
rosi vagy nádorvárosi, 1–3 szobás, er-
kélyes, tárolós lakásra (hirdetési szám:
273). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 44 m2-es, félkomfor-
tos, téglaépítésű, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás, 50–60 m2-es, szigeti vagy újvárosi,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 274). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

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

OKTATÁS

(3 nyelvű) Oklevelet adó
Masszőrképzés 
indul Győrben 
március 2-án
Tanfolyam ára: 45.000 Ft 
(részletfizetés)
Új fnysz: 00777/2012
Érdeklődni: 06-70/369-8655
www.studiumiroda.hu

ÉPÍTŐANYAG 

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

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

Térítésmentes próbamarketing!
Ismerje meg a forradalmian új Ceragem V3-at!

Bemutatóterem és Márkabolt
9028 Gyôr, Jereváni út 53. Tel.: 96/314-947
Nyitva: hétfôtôl péntekig 8—17.30-ig

MEGÚJULT!

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

Március 8-án este
zenés műsorral várjuk
Kedves Vendégeinket.

Fellép: a SZILASI
SHOW TEAM

Köszöntsük együtt a Hölgyeket!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Pályafutása jelentős mérföld-
kövéhez érkezett Ion Al-Ioani, a
Rába ETO futsalcsapatának
oszlopos tagja. A negyedik sze-
zonját Győrött töltő román lé-
giós, aki korábban az UEFA Fut-
sal Cup legjobb góllövője is volt,
péntek este századik mérkőzé-
sét játszotta a csapatban. 

Ünnepi hangulatban kezdődött a
Rába ETO futsalcsapatának leg-
utóbbi bajnoki mérkőzése, hiszen
három jubiláló játékost is köszöntöt-
tek a kezdő sípszó előtt. Ion Al-Ioani
századik alkalommal lépett pályára
zöld-fehérben, Harnisch Ákos pedig
a századik hazai bajnoki mérkőzését
játszotta. Dróth Zoltán az előző, bu-
daörsi találkozón szerepelt szintén
századszor a magyar pontvadászat-
ban, így ő is emlékplakettel gazdago-
dott. A csapat aztán tett róla, hogy a
végén is legyen mit ünnepelniük a ki-
látogató nézőknek, hiszen 9–2-re ki-
ütötték az újszegedieket. Erről a mér-
kőzésről bővebben 30. oldalunkon
olvashatnak. 

A futsalban nem hétköznapi, hogy
egy légiós százszor lépjen pályára
ugyanabban a csapatban, így Ion Al-
Ioani jubileuma mindenképpen emlí-
tésre méltó. A nyolcvanötszörös
román válogatott nem egy nagy ván-
dormadár, hiszen már negyedik sze-
zonját tölti a Rába partján, hűségesen
szolgálva a zöld-fehéreket. A nép-
szerű „Ali” részese volt a győriek vala-
mennyi nagy sikerének és a klubnál
betöltött szerepét jelzi, hogy koráb-
ban a csapatkapitányi karszalagot is
viselhette. Al-Ioani 2010 februárjában
csatlakozott a Rába ETO-hoz, amely-
nek tagjaként háromszoros magyar
bajnok, kétszeres Magyar Kupa- és
háromszoros Szuperkupa-győztes
lett, és a lista remélhetőleg tovább
bővül a jelenlegi szezon végén. Emel-
lett még egy rekord is fűződik a nevé-
hez, hiszen a 2011–12-es szezonban
az UEFA Futsal Cup legjobb góllövője
volt. Ali a selejtezőktől az elitkörig ti-
zenháromszor volt eredményes,
messze megelőzve ezzel riválisait.
Abban a szezonban különösen sok
gólt szerzett nemzetközi porondon az
együttes, a kilenc mérkőzésen 54 gólt
termelő Rába ETO lett a sorozat leg-
eredményesebb együttese is. 

„Boldog vagyok, hogy a Rába ETO-
ban játszhatok, mert ez Magyaror-

„Százados” lett a hűséges légiós
szág legjobb csapata. A száz mérkő-
zésemből a Szeged elleni volt a kilenc-
venkettedik győzelmünk. Azt gondo-
lom, büszke lehetek erre a teljesít-
ményre, ráadásul ebbe a csapatba
csak a legjobb játékosok kerülhetnek
be. Aki itt szerepel, annak ésszel és
taktikusan kell játszania, de ugyanak-
kor a szívével is. Nagyon jól érzem
magam Győrben, mert a klub minden
törekvésemben támoga-
tott. Mindig jó szívvel fogok
visszaemlékezni erre az
időszakra, sok trófeát nyer-
tem, és úgy érzem, a karrie -
rem is itt teljesedett ki” –
összegezte az itt töltött
éveket Ion Al-Ioani, aki azt
is hozzátette, karrierje ala-
kulásában rendkívül fontos
volt számára a nyugodt családi háttér.
„A magánéletemben is boldog va-
gyok, mivel van egy szép feleségem
és egy nagyon aranyos kislány édes-
apja lehetek, aki itt született Magyar-
országon, így amikor otthon vagyok
vele, akkor is Győr jut eszembe róla” –
fogalmazott a román légiós. 

A Rába ETO ebben a szezonban is
remekül szerepel, hiszen az UEFA Fut-
sal Cup-ban rendkívül közel voltak a
legjobb négy közé jutáshoz, a Magyar
Kupában fél lábbal már bent vannak a
négyes döntőben, és a hátralévő két
forduló eredményétől függetlenül az
első helyen zárják a bajnoki alapsza-
kaszt. Al-Ioani idén szeretné még to-
vább bővíteni éremkollekcióját.   

„Természetesen mindent szeretnék
megnyerni, a Magyar Kupát, a bajnok-
ságot és a szuperkupát is. Azt kívánom,
hogy mind a magyar, mind a román vá-
logatott jusson ki az Európa-bajnok-
ságra, és remélem, hogy az ETO-val is
a lehető legjobb eredményt érjük el a
következő évi UEFA Futsal Cup-on” –

beszélt célkitűzéseiről a májusban har-
mincadik születésnapját ünneplő játé-
kos, aki bár büszke arra, hogy százszor
lépett pályára zöld-fehér mezben, nem
vitte túlzásba az ünneplést. Két góllal
azért saját maga számára is emlékeze-
tessé tette századik mérkőzését, külö-
nösen a második sikerült látványosra.
A légiós az utolsó percben egy remek
lövéssel zárta le az Újszeged elleni ösz-
szecsapást. 

„Igazán sok időm nem volt a jubile-
ummal foglalkozni, mivel a mérkőzés
után hazalátogattam a családomhoz.
Talán egy későbbi időpontban, amikor
vége lesz a bajnokságnak, be tudjuk pó-
tolni az ünneplést, amire remélem, az
eredmények miatt is lesz okunk” –
mondta bizakodva Ion Al-Ioani, aki
végül a szurkolóknak is üzent. 

„Szeretném megköszönni a közön-
ségnek a támogatásukat, hogy min-
den mérkőzésünkön itt vannak és biz-
tatják a csapatot. Arra kérnék minden
futsalszerető szurkolót, hogy minél
többen látogassanak ki a mérkőzése-
inkre, mivel a csapat számára nagyon
fontos a jelenlétük!”

Névjegy
Név: Ion Al-Ioani
Születési idő: 1983. 05. 07.
Nemzetiség: román
Csapat: Rába ETO
Mezszám: 8
Poszt: támadó
Előző klubja: Deva CIP
NB I-es mérkőzések: 100
NB I-es gólok: 80
Válogatott mérkőzések: 85 

Sok trófeát nyertem,
Győrben teljesedett

ki a karrierem
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Szokatlannak mondható, hétfő esti
időpontban lépett pályára a Győri
Audi ETO KC a női kézilabda Bajno-
kok Ligájában, de ez sem zavarta
meg a zöld-fehéreket, akik a közép-
döntő második mérkőzésén is ma-
gabiztos győzelmet arattak. A hibát-
lanul menetelő magyar bajnok 14–
9-es félidei állást követően 25–18-
ra nyert a dán Randers otthonában.
Ambros Martin együttese ismét vi-
lágszínvonalú védekezést mutatott
be, és újra húsz gól alatt tartotta el-
lenfelét. A dánok nem tudtak mit
kezdeni a győri fallal, amikor pedig
rést találtak, a parádézó Katrine
Lunde Haraldsen állta útját a hazai
próbálkozásoknak. A zöld-fehérek
főként védekezésüknek köszönhetik
az újabb sikert, hiszen a támadójá-

AJÁNLJUK
FEBRUÁR 18., HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–1. FC Veszprém (NB I-es
mérkőzés, Magvassy-csarnok)

FEBRUÁR 20., KEDD
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Veszprém Bara-
bás-Duna Takarék (NB I-es mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

A magyar–szlovák középszakasz
legutóbbi fordulójában Kassán
vendégeskedett a HAT-AGRO
UNI Győr női kosárlabdacsapata,
amely ismét erőn felül teljesített.
A zöld-fehérek nagy szívvel küz-
döttek és megnehezítették az Eu-
roliga egyik legerősebb együtte-
sének dolgát, amely végül 83–
57-re győzött. A győriek Kassán
még alacsony szerkezetben
kényszerültek játszani, hét köz-
ben azonban egy magas ember-
rel bővült a keretük.

A magyar bajnok a távozó já-
tékosok helyére leigazolta a spa-
nyol válogatott Cindy Limát, aki
a szezon első felét a török Tarsus
csapatánál töltötte. A 196 cm
magas kosaras korábban meg-
fordult a San Jose, a Celta Vigo,
a Ros Casares, a Riga és az Aix-
en-Provence együttesében is. A
31 éves center Európa-bajnoki
ezüst- és bronzérmes, világbaj-
noki bronzérmes és olimpiai ötö-
dik helyezett volt a spanyol válo-
gatottal. Szerdán már ő is pá-

Kivédekezték az újabb sikert
ték ezúttal bizony akadozott. A hazai
kapu előtt Heidi Löke hozta magát
igazán, a tarthatatlannak bizonyuló
beálló hat gólt szerzett, emellett ki-
harcolt öt hétméterest is, melyeket
Görbicz Anita maradéktalanul érté-
kesített. Bár a dánoknak voltak fel-
lángolásai, a győri győzelem nem
forgott veszélyben egy hullámzó
színvonalú, sok hibával tarkított
mérkőzésen. 

„Nehéz meccsre számítottam, hi-
szen a Randers az életéért küzdött, de
sikerült győznünk, méghozzá szinte ki-
zárólag a védekezésünknek köszön-
hetően. A támadójáték nem volt az
igazi, de épp az az örömteli, hogy még
ha ezen a téren rossz napot is fogtunk
ki, és voltak játékosok, akiknek keve-
sebb próbálkozásuk jött össze, véde-

kezésben mégis végig tökéletesen
koncentráltunk, volt türelmünk kivárni
a kínálkozó lehetőségeket. Megmutat-
tuk, hogy ha a játék egyes fázisaiban
épp szenvedünk is, többféle eszközzel
is tudunk nyerni” – értékelt Ambros
Martin vezetőedző a győzelem után. 

Két forduló után az Audi ETO és a
Larvik egyaránt négy pontot gyűjtött
a csoportban, míg a Buducnost és a
Randers egyelőre pont nélkül sze-
rénykedik. Szombaton 17.45 órakor
Norvégiában a két éllovas találkozik
egymással a továbbjutás és a cso-
portelsőség szempontjából is kulcs-
fontosságú mérkőzésen. Ezt köve-
tően bajnoki mérkőzés vár a csa-
patra, szerdán 18 órakor a javarészt
győri fiatalokból álló Veszprém Bara-
bás érkezik a Magvassyba. 

Otthon kezelik
Böhn kapitányt
A következő fél évben Norvégiában kezelik Karl
Erik Böhnt, a magyar női kézilabda-válogatott szö-
vetségi kapitányát, a Győri Audi ETO KC korábbi
vezetőedzőjét. A nemzeti válogatottal december-
ben Európa-bajnoki bronzérmes norvég szakem-
bernél akut leukémiát diagnosztizáltak, amelynek
gyógykezelését azonnal megkezdték Oslóban. A
napi gyakorlati teendők, illetve a március 18–24.,
illetve a május 31–június 9. között esedékes válo-
gatott hetek idején a közös felkészülések leveze-
tése Siti Bea másodedző feladata lesz.

Spanyol válogatott center érkezett

lyára lépett a Szekszárd elleni
Magyar Kupa-negyeddöntőn, me -
lyen a győriek 66–56-ra nyertek,
így bejutottak a sorozat legjobb
négy csapata közé. 

A folytatásban az Euroliga rá-
játszásában szerepel a HAT-

AGRO UNI Győr, amely a török
Fenerbahce együttesével mérkő-
zik meg. Az egyik fél két győzel-
méig tartó párharc első össze -
csapását február 19-én, kedden
Törökországban, a másodikat
22-én, pénteken Győrben, s
amennyiben szükséges, a har-
madikat 27-én, szerdán ismét
Törökországban rendezik.

„A Kassa veresége egy kissé
megbolygatta az élbolyt, ha ők
nyernek Romániában, amellett,
hogy a Sopron továbbjut, velük
játszunk a rájátszásban. Így most
a török sztárcsapat került az
utunkba, és a papírforma alapján
a törökök továbbjutása várható.
Mindez azonban nem azt jelenti,
hogy mi eleve feladnánk. Egy biz-
tos, újabb tapasztalatok szerzé-
sére mindenképpen nagyszerű
lesz ez a párharc is, ahol ha kiad-
juk magunkból azt, amit tudunk,
akkor az eredménytől függetle-
nül elégedettek lehetünk” –
mondta a rájátszásról előzetesen
Fűzy Ákos vezetőedző. 
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Újabb három felkészülési mérkőzésen van
túl a Törökországban edzőtáborozó Győri
ETO FC, amely erős ellenfelekkel találkozott
az elmúlt egy hétben. A zöld-fehérek szom-
baton Nicorec büntetőjével 1–0-ra legyőzték
a szlovák Senicát, majd 3–0-ás vereséget
szenvedtek a Dzsudzsák Balázzsal felálló
orosz sztárcsapattól, a Dinamo Moszkvától.
Kedden ismét egy orosz együttes követke-
zett, a Krilja Szovjetov 2–0-ra nyert Pintér At-
tila együttese ellen. A győriekre még egy ta-
lálkozó vár Belekben, pénteken a bolgár
Csernomorec Burgasszal találkozik a csapat,
majd másnap haza is utazik a küldöttség. 

Ezt követően már tétmérkőzésen bizo-
nyíthatja az ETO, hogy hasznos volt a télen
elvégzett munka. A zöld-fehérek első tava-
szi fellépése szerdán 13 órakor kezdődik

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem együttese öt
nap alatt két mérkőzésen lépett pályára az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokságban. Kozma Tamás csa-
pata pénteken a listavezető Bonyhádot fogadta az
egyetemi csarnokban, és bár a győriek sokáig közel
álltak a bravúrhoz, végül a vendégek örülhettek. A
90–81-es vereség ellenére a szezon egyik legjobb
mérkőzését láthatták a szurkolók, melyen a végjá-
ték döntött az éllovas javára. 

Kedden egy elhalasztott mérkőzést pótolt be az
egyetemi csapat, hiszen a PTE-PEAC januárban a ha-
vazás miatt nem tudott elutazni Győrbe. Most sem in-
dult zökkenőmentesen a pécsiek vendégjátéka, hi-
szen a csarnok beázása miatt tíz percet csúszott a fel-
dobás. A győriek álmosan kezdtek, majd a második
negyedben hengereltek és jelentős előnyt harcoltak
ki, amit tovább növeltek a mérkőzés végéig. Az igazi
csapatként játszó hazaiak 91–68-ra nyertek, és ezzel
tovább zárkóztak a középmezőnyhöz. 

„Újra van a csapatban kohézió, mindenki egy
irányba és jó ritmusban evez a csónakban” –
mondta erről Kozma Tamás szakmai igazgató. A
GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem legközelebb pén-
teken 19 órakor a táblázaton közvetlenül előtte álló
Budapest Honvéd otthonában játszik. 

Gőzerővel készül a február 23-i ta-
vaszi rajtra a SZESE Győr férfi ké-
zilabdacsapata, amely az első hely-
ről várja a folytatást a másodosztá-
lyú bajnokságban. Deáki István
együttese az elmúlt hetekben
sorra játszotta a felkészülési mér-
kőzéseket, az egyetemiek kemé-
nyen dolgoznak, hogy feljutást ün-
nepelhessenek a szezon végén. A
téli szünetben egy új játékossal
erősödött a győriek kerete, csatla-
kozott ugyanis a csapathoz az
utánpótlás-válogatott Gál Kristóf.
Az elsősorban belső mezőnyposz-
tokon bevethető, sokoldalú játé-
kos Veszprémből tette át székhe-
lyét a Rába partjára a több játékle-

A Ligakupával kezdődik a tavasz
Egerben, ahol a Ligakupa negyeddöntőjé-
nek első mérkőzésén lépnek pályára. Két hi-
ányzója biztosan lesz a zöld-fehéreknek, hi-
szen Lazar Stanisic még nem végez teljes
értékű edzésmunkát, Rok Kronaveter
pedig eltiltása miatt kényszerül pihenőre. A
visszavágót március 6-án 13 órakor
játsszák Győrött. 

A csapattal kapcsolatos hír, hogy elké-
szült a Győri ETO FC tavaszi mérkőzéseire
érvényes bérletcsomag. A legolcsóbb bérlet
5.000, a legdrágább 10.000 forint, de a csa-
ládi bérlettel akár családtagonként 2.500 fo-
rintért is láthatják az összes meccset a szur-
kolók. Az ETO a megyebeli klubok igazolt
labdarúgói számára 7.500 forintért árul bér-
letet. További részletek a www.eto.hu honla-
pon olvashatók. 

Újra egységben

Veszprémből erősített a SZESE
hetőség reményében. A jobbke-
zes játékos tulajdonképpen vissza-
tért Győrbe, hiszen itt született és
itt is kezdett el kézilabdázni. Érde-
kesség, hogy most egy csapatban

szerepelhet korábbi dunaújvárosi
edzőjével, Rosta Miklóssal. A 19
éves Gál Kristóf jelenleg is tagja a
boszniai világbajnokságra készülő
juniorválogatott keretének. 

További hír, hogy a SZESE
Győr toborzót hirdet általános
iskolás fiúk számára.

A szakemberek az 1999. ja-
nuár 1. után született (6–7. osztá-
lyos) fiatalok jelentkezését várják,
akik aktív részesei lehetnek a győri
férfi kézilabdázás újjászületésé-
nek. Jelentkezni lehet minden hét-
főn 17.30 és 18.30 óra között, va-
lamint minden szerdán 18 és 19
óra között Győrött, a Krúdy-gim-
názium csarnokában.

Állva hagyta ellenfelét az ETO
Ismét gólparádéval kápráztatta el szurkolóit a Rába ETO futsalcsa-
pata, amely ezúttal az Újszegedi TC együttesét küldte haza egy ala-
pos veréssel. Pedig rangadónak indult a mérkőzés, hiszen a lista-
vezető győriek a táblázat harmadik helyén álló UTC-t fogadták, a
zöld-fehérek a mérkőzés elején azonban állva hagyták ellenfelüket.
Mire az alföldiek felocsúdtak, már hatgólos hátrányban voltak – és
csak nyolc perce tartott az összecsapás… Miután eldőlt a mérkő-
zés, a győri játékosok már nem pörögtek annyira, míg a szegediek
lélekben feladták a küzdelmet. A Rába ETO végül 9–2-re győzött,
a hazaiak közül Fabio háromszor, Harnisch és Al-Ioani kétszer-két-
szer volt eredményes, továbbá egyszer Dróth is a kapuba talált. A
folytatásban hétfőn 18.30 órakor a Veszprém érkezik a Magvas-
syba a bajnoki alapszakasz utolsó hazai mérkőzésén, majd szerdán
21 órakor Dunakeszin vendégeskedik a Rába ETO a Magyar Kupa
negyeddöntőjének visszavágóján. A győriek jelentős előny birtoká-
ban utazhatnak a Kinizsihez, hiszen az első mérkőzésen 6–1-re
győztek. Időközben kisorsolták az elődöntő párosítását, ennek ér-
telmében a párharc győztese a Berettyóújfaluval csatázik a dön-
tőbe jutásért. Amint arról már beszámoltunk, a Magyar Kupa né-
gyes döntőjét március 9-én és 10-én Győrött rendezik meg. 
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Halaink megfelelő egyedszámának
megléte nagyban függ a tavaszi,
nyár eleji szaporodási periódus sike-
rétől. A biztonságos ívás feltételeit a
törvény a tilalmi idők meghatározá-
sával szabályozza. A Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség honlapjáról
tudjuk: a halászati-horgászati tör-
vény meghatározóan rögzíti az egyes
halfajok tilalmi idejét és méretkorlá-
tozását. A tilalmi idő az első nap nulla
órakor kezdődik és az utolsó nap hu-
szonnegyedik órájában végződik.
Február 15-én kezdődik a csuka ti-
lalma, ami március 31-ig tart. A
csuka meglehetősen hideg vízben

Debrecenben rendezték meg az 57. Bocs-
kai István Ökölvívó Emlékversenyt, amelyen
19 ország 121 bokszolója lépett szorítóba.
A magyar sportolók közül hatan jutottak be
a döntőbe, közülük végül Bacskai Balázs,
Harcsa Zoltán és Szellő Imre aratott győzel-
met súlycsoportjában. A győri Patent Gla-
diators csapatát két ökölvívó, Nyéki Geor-
gian (64 kg) és Darmos József (91 kg) kép-
viselte. Nyéki Georgiannak túl nagy falat volt
az orosz Zakarjan, így korán búcsúzott. A
kétszeres Eb-bronzérmes Darmos József
erőnyerőként kezdett, majd legyőzte tuné-
ziai ellenfelét, az elődöntőben azonban nem
bírt az orosz Jegorovval. A 91 kg-os súly-
csoport döntőjében így Szellő Imre és Alek-
szej Jegorov csapott össze, és kettejük csa-
tájából a finálék legjobb meccse kerekedett
(képünkön). A finálét végül 25–20-ra a kecs-
keméti bokszoló nyerte. 

Hétvégén először rendeztünk nyílt
napot a győri Speedfit Fitness és
Szolárium Stúdióban, amikor min-
den kedves vendégünk díjmente-
sen vehette igénybe a szolgáltatá-
sainkat. Először is szeretném
megjegyezni, hogy rendkívül jól
működött a csapatmunka, jó han-
gulatban és sikeresen tudtuk e két
napot lebonyolítani. Mit is tartal-
mazott a program? Nos, aki nem
próbálta ki, az lemaradt a Merce-
des-tesztvezetésről, volt termék-
kóstoló az új Biotech-shopunk-
ban, továbbá Delta-, Inko-, Multi-
power-termékcsaládok kóstolói,
edzői szaktanácsadás a helyes
táplálkozásról, egészségügyi szű-
rések, TRX-bemutató, illetve az
edzők bárkinek szívesen segítet-
tek a gépek helyes használatában.
Nagyon fontos megemlíteni a ve-
lünk együttműködőket, akik segí-
tették a munkánkat: Dunacenter,
Inkospor, Magyar Vöröskereszt,
Kardirex, Biotech USA, Igloo
Sauna, Magnolia Spa Győr, La-
posa Foto, Multipower, Delta, Au-
tentik Motor-Car. Szeretnénk itt is
megköszönni munkájukat, mely-
lyel hozzájárultak a rendezvény si-
keréhez. Továbbá sok-sok új tagot
köszönthetünk köreinkben, akik
ha igényelnek személyi edzői se-
gítséget, szívesen állunk a rendel-
kezésükre. Külön köszönetet sze-
retnék mondani a recepciósok-
nak és a Biotech-shopnak a segí-
tőkész termékismertetésért, hi-
szen vendégeink elégedetten tá-
voztak. Köztük szeretnék egy höl-
gyet megemlíteni, Sárközi Kriszti-
nát, aki nagy lelkesedéssel vásá-
rolt tőlünk, és jelenleg három
hónap kemény edzésnek és diétá-
nak néz elébe, ugyanis ő nyerte
meg az általam meghirdetett díj-
mentes tréninget. Ennek két hely-
színe van, az Élménysziget és a
győri Speedfit Fitness és Szolá-
rium Stúdió. Illetve ha már a nye-
reményeknél tartunk: a nyílt nap
látogatói között rengeteg nyere-
ményt, fődíjként egyéves ingye-
nes bérletet sorsoltunk. Köszön-
jük mindenkinek a részvételt és a
segítséget, további jó egészséget
és edzést kívánok!
Borbély Éva

Idén hetedik alkalommal rendezték meg az amerikai futball
legnagyobb szabású hazai teremtornáját, a Cellect Aréna
Kupát. A hagyományos megmérettetésen tizenkét csapat
vett részt, köztük a Győr Sharks. A győriek az első mérkő-
zésükön vereséget szenvedtek a Miskolc Renegadestől,
majd a szerb KAF Grofovi Novi Knezevac ellen javítottak.
Az elődöntőbe jutásért a Szeged Bats legyőzése nem je-
lentett komoly akadályt a Cápáknak, akik a legjobb négy

Fair play-díjas Cápák

Nyílt nap
a Speed-
fitben

között ismét a miskolciakkal kerültek szembe. Szoros mér-
kőzésen ismét a borsodiak nyertek, így ők jutottak be a fi-
náléba, ahol aztán a Nyíregyháza Tigers magabiztosan
győzött ellenük. A bronzmérkőzésen a fáradt Sharks nem
tudott ellenállni a Budapest Wolves rohamainak, így végül
negyedik lett. A győriek így sem jöttek haza üres kézzel a
Pestszentimrei Sportkastélyból, hiszen megkapták a
legsportszerűbb csapatnak járó díjat. 

Figyeljünk a horgászati tilalomra!
kezdi meg a szaporodást, elhúzódó
tél esetén akár a jég alatt is ívik. Már-
cius 1-jétől már balinra, süllőre, kő-
süllőre és kecsegére sem szabad
horgászni. A balin és süllő tilalma áp-
rilis végéig, a kősüllőre és a kecse-
gére vonatkozó tiltás május utolsó
napjáig tart. Amennyiben valaki pél-
dául keszegezés közben tilalom alá
eső halat fog, akkor azt az óvatos ho-
rogkiszabadítást követően vissza kell
engednie a vízbe.

A horgászetika egyik kiemelke-
dően fontos része a fajlagos tilalmi
idők és a méretkorlátozások betar-
tása. Hisszük, hogy nem szükséges

minden alkalommal az összes meg-
fogott halat hazavinni. A jövő érdeké-
ben lehet gondolni az előttünk álló
tavaszi és nyári horgászatok sikerére
is. A csukázóúszó bukdácsolása,
majd elmerülése májusban is szép
látvány, akárcsak a süllőnek fenéken
felkínált halszelet kóstolgatását köz-
vetítő kapásjelző karika emelkedése
és süllyedése. Nem is szólunk a szél-
vizekben látványosan portyázó bali-
nokról, amelyek nyári becserkészése
igazi sportteljesítmény. Amire tehát
mostantól tilos a horgászat, azokat a
halfajokat hagyjuk élni. Mi, horgászok
ezzel tudunk most a legtöbbet tenni.

Nem bírtak az oroszokkal 

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt



Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye -

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

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés

0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá -

lat a 96/50-50-50-es szá mon mun-
kanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 

E-mail: info@gyorszol.hu

• Jókai út

Nyitva hétfőtől szerdáig és pénte-
ken 8–16, csütörtökön 20 óráig.
A pénztár 30 perccel előbb zár. 
• Orgona utca 

Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.: 14
óráig. A pénztár 30 perccel előbb
zár. Fax: 96/505-099. 
• ETO Park  GYŐR-SZOL ügyfél-

szolgálat

Nyitva hétfőtől péntekig 9–17
órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  

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

M-M Vonal Ifjúsági Lelkisegély

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

KOS
Nagy érzelmek közepette találják magu-
kat, ha nem vigyáznak jobban tetteikre. Nem
lenne jó most önöknek egy féltékenységi
dráma, munkahelyi félreértés és ilyen esemé-
nyek. Rendezzék minél előbb életüket. 

BIKA
Nagyon jó hetük lesz. Minden úgy sikerül,
ahogyan azt eltervezték. Élvezzék a sikert, de azért ma-
radjanak józanok, vegyék észre az adódó lehetőségeket
is. Párkapcsolatuk is rendben van, élvezzék az életet. 

IKREK
Legyenek nagyon óvatosak a héten, vi-
gyázzanak mindenre, figyeljenek meg
minden eseményt munkájukban, magánéletük-
ben egyaránt. Fordítsanak több időt önmagukra,
idegeikre, egészségükre. Regenerálódjanak! 

RÁK
A héten az érzelmek széles skáláját él-
hetik meg. Ez kicsit megterhelő lesz kör-
nyezetük, de talán még önmaguk számára is.
Családjukra, barátaikra számíthatnak. Próbálják
levezetni a feszültségeiket sok sporttal.

OROSZLÁN
Eljött a rendrakás, mérlegelés, pihenés ideje.
Sok dolgot elértek az utóbbi időben, most lazítsanak
egy kicsit. Töltődjenek fel, szűrjék ki a felesleges dol-
gokat az életükből. Most nem a külvilág a fontos. 

SZŰZ
Úgy érezhetik a héten, hogy minden erő-
feszítésük hiábavaló. Nem érti meg önö-
ket senki és munkájuknak sincs semmi ered-
ménye. Álljanak meg egy kicsit és gondolkozza-
nak el, vajon nem kell valamit változtatniuk?

MÉRLEG
Ideje, hogy magukkal törődjenek egy ki-
csit. Rendezzék egészségüket, külsejü-
ket, kondíciójukat, mielőtt nagyon kimerülné-
nek. Ez persze kihat párkapcsolatukra is, baráta-
ikra azonban számíthatnak. 

SKORPIÓ
Ne idegeskedjenek fölöslegesen a héten,
nem érnek el vele semmit. Keressenek
értelmes elfoglaltságokat, ami feldobja önöket.
Így párkapcsolatuk is rendben lesz, ha nem ked-
vesükön töltik ki feszültségeiket.

Horoszkóp
NYILAS
Figyelmük jobb, ha a párkapcsolatukra
irányul. Tegyenek meg mindent párjukért, ha az
utóbbi időben esetleg elhanyagolták egymást.
Munkájukban is kell a figyelem, új feladatok
vannak a láthatáron.

BAK
Életük rendeződik, jut idejük átgondolni
azt, hogyan tovább. Ha van kapacitásuk, akár
egy új tevékenységet, sportot is beiktathatnak
életükbe, itt van az ideje. Munkájukban, magán -
életükben minden rendben van. 

VÍZÖNTŐ
Kicsit vegyenek vissza a tempóból a
héten, lazítsanak, pihenjenek. Ne kezdjenek
semmi nagyobb munkába, új dologba. Csak ma-
gánéletükkel, egészségükkel foglalkozzanak
most. Legyenek vidámak.

HALAK
Ideje átgondolniuk életüket. Készítsenek
tervet. Kerüljék a félreértéseket, maradjanak ki a
vitás helyzetekből. Koncentráljanak szerelmi éle -
tükre is, nagyon szép hét elébe néznek így. 

HIRDETÉS HOROSZKÓP, ÁLLATKERT, KALAUZ

kép és szöveg: xantus-állatkert

A szivárvány összes színében pompáznak
Dél- és Közép-Amerikában a nyílméregbé-
kák, melyek közül négy fajjal is találkozhatnak
a Füles Bástyába látogatók. A csillogás nem
öncélú, hanem figyelmeztetés, nézni lehet
őket, de megérinteni nem, a kis békák néme-
lyikének bőre ugyanis az állatvilág leggyilko-
sabb mérgével van átitatva.  

A mérget nem maga a béka állítja elő,
hanem az általa elfogyasztott tűzhangyák,
akiknek mérgét a nyílméregbékák felhalmoz-
zák a bőrükben. Egyes indián törzsek több
évszázada használják ezt a békából kinyert,
homobatrachotoxinnak nevezett anyagot
arra, hogy fúvócsöveikből kilőtt nyilaik végére
kenjék. A kisebb emlősök másodpercek alatt

megbénulnak, ha ilyen fegyverrel találják el
őket, sőt, egy százezred gramm elegendő be-
lőle ahhoz, hogy egy embert is megöljön. A
terráriumi körülmények között tenyésztett
nyílméregbékák már nem mérgezőek, mivel
természetes táplálékuk (tűzhangya) hiányá-
ban nincs toxinforrásuk, vagyis a mérget
nem tudják szervezetükbe bevinni. 

Az orvostudomány érdeklődését is felkel-
tette ez a színpompás béka, hiszen a vadon
élő állatok mérgében fájdalomcsillapító is ta-
lálható, amely jóval hatásosabb, mint a mor-
fin. A bőrváladékuk antibiotikumot is tartal-
maz, amely bőrbetegségekre is alkalmaz-
ható. A Füles Bástyában 4 nyílméregbékafaj
14 egyedével találkozhat a kedves látogató,
melyek feltűnően szép színezete mindenkit
gyönyörködésre késztet.

Mérgesek –
vagy mégsem?

Magyar Horgász-előfizetést
nyerhet, ha jól válaszol kérdé-
seinkre.

1. Meddig kellett leadni
a fogási naplót?

2. Mikor kezdődött
a csuka tilalmi ideje?

3. Mi látható a Magyar
Horgász februári címlapján?

A megfejtéseket február 27-ig
a jatek@gyorplusz.hu vagy a
9023 Győr, Kodály Zoltán u.
32/A címekre várjuk. Jelige:
Horgászjáték.

Tavaszváró
horgászjáték


