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5. oldal Olyan szintre csökkent
az álláskeresők száma, hogy ezt
tovább csökkenteni már nem le-
het – mondta lapunknak adott in-
terjújában Major Ernő, a Munka-
ügyi Központ igazgatója.

10. oldal Az anyakönyvi hivatal
összegzése szerint tavaly 2592 ha-
láleset történt, 2382 gyermek szü-
letett, 552 pár kötött hazásságot és
370 vált el a város közigazgatási
határain belül. 

18. oldal Az elmúlt két hétvége az esküvőről szólt. A boldogító
igent kimondani szándékozó párok mindenben tájékozódhattak,
hogy tökéletesen sikerüljön életük egyik legmeghatározóbb napja, szak-
emberek hada várta őket: divatszakértők, fotósok, esküvőszervezők, ce-
remóniamesterek, dekoratőrök, sőt, „az egyetlen magyar orr” is Győrben
járt, hogy örökké emlékezetessé varázsolják a nagy napot.

Győr a sport városa
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Fehér Miklós halálának tizedik év-
fordulóján megemlékezést szervezett a Győri ETO
FC. Az ünnepségen a család, a barátok, mellett
a Benfica alelnöke is részt vett.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

influenzás beteget regisztráltak Győr-Moson-Sopron
megyében a héten - olvasható az Országos Epidemioló-
giai Központ legfrissebb jelentésében. Az országban las-
san terjed a vírus, az előző héthez képest csaknem 22
százalékkal nőtt az influenzások száma.

189 3 forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj ára is a hazai
töltőállomásokon. A benzin átlagos literenkénti ára 403
forintra, a gázolajé 421 forintra nőtt. A múlt héten 2 fo-
rinttal nőtt a gázolaj ára, a benziné akkor nem változott
– írta a holtankoljak.hu.

NAPRÓL NAPRA

Január 24.

Január 25.

Január 26.

Január 27.

Január 28.

Január 29.

Január 30.

Korlátozás. A Győri Rendőrkapi-
tányság forgalomkorlátozást ren-
delt el a Jókai út Révai utca és a
Szent István út közötti szakaszán a
megyei büntetés-végrehajtási inté-
zet szervezésében megrendezen-
dő tűdőszűrésen részt vevők testi
épségének megóvása érdekében.

Tűz. Kigyulladt egy pulykatelep
Egyházasfalun. A kiérkező tűzoltók
az ott nevelt mintegy 10 ezer puly-
kából másfél ezret tudtak kimente-
ni. Az oltás során a telep egyik alkal-
mazottja is megsérült.

Koncert. A kamarazene kínálta
keretek között mutatták be tehetsé-
güket a Győri Filharmonikus Zene-
kar kiváló muzsikusai a Zsinagógá-
ban.

Fórum. Fórumot tartott Győrben
a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete. A találkozón részt
vevő tanárok aktuális oktatáspoliti-
kai kérdéseket vitattak meg és arról
is egyeztettek, hogy mi az, amin
esetleg változtatnának.

Baleset. Két személyautó üközött
frontálisan a 83-as főúton Nagy-
szentpál térségében. A mentőszol-
gálat három sérültet vitt kórházba.

Síkosságmentesítés. A hava-
zás erősödésével a Győr-Szol Zrt.
munkagépei elindultak a teljes sí-
kosságmentesítési program végre-
hajtására Győrben, a társaság ke-
zelésében lévő útvonalakon.

Figyelmeztetés. Ónos eső miatt
adott ki figyelmeztetést megyénkre
az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat. Az alacsony hőmérsékletet
élénk szél is kísérte.

A címben szereplő meg-
állapítást Borkai Zsolt
polgármester tette az
Autopro.hu-nak adott
interjújában. „A jármű -
gyártást nem lehet önál-
lóan kezelni, ugyanis a
fejlődése az élet minden
területére kihat. Ebben
az elsődleges szerepet
az Audi Hungaria vállal-
ja, de fontos a kis- és kö-
zépvállalkozások mun-
kája is. Újabb lehetősé-
geket kívánunk adni a
cégeknek a továbbfejlő-
désre. A polgármester
hozzátette, a város jó
irányba halad, hiszen
négy százalék alatt van a
munkanélküliség. Arról,
hogy milyennek szeret-
né látni a megyeszékhe-
lyünket tíz, húsz vagy
akár harminc év múlva,
Borkai Zsolt úgy fogal-
mazott: „Azt a fajta szem-
léletet szeretném folytat-
ni, amit eddig: a vállala-
tokkal és a győriekkel

Fogadóóra
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
fogadóórát tart február 3-
án 16 órakor az Arany Já-
nos Általános Iskola
könyvtárában. Bárány
István önkormányzati
képviselő is fogadóórára
várja a lakosokat február
3-án 17 órától az Audi
Hungaria Iskolában, feb-
ruár 4-én 17 órától, a Kis-
bácsai Tagiskolában és
február 5-én 17 órától a Bá-
csai Művelődési Házban.

Tájékoztatás
Győr országgyűlési egyé-
ni választókerületi vá-
lasztási irodája a 2014. évi
országgyűlési képviselők
választásának előkészíté-
sével kapcsolatos aktuá-
lis teendők egyeztetése
érdekében meghívja a
győri 1. és 2. számú OEVK
területén jelöltként in-
dulni szándékozó képvi-
selőit a február 5-én 16
órakor a Városháza Bisin-
ger-termében tartandó
megbeszélésre, melyen a
legfontosabb feladatok-
ról és határidőkről is tájé-
koztatást tartanak.

Győr+ a Digi TV-n
Tájékoztatjuk a Digi TV
előfizetőit, hogy rendszer -
átállásból adódó techni-
kai okok miatt szünetel a
Győr+ TV adása a szolgál-
tató kínálatában. A mun-
kálatok legkésőbb febru-
ár 10-ig befejeződnek, és
újra nézhető lesz a csa-
torna műsora a Digi TV-
nél is, az eddiginél jobb
minőségben. Addig keres-
se műsorainkat a
tv.gyorplusz.hu interne-
tes oldalon! 

együtt gondolkodva épí-
teni a gazdaságot, hi-
szen ez mindennek a
motorja. Hozzátette, a
világ már most tudja,
hogy itt nagyszabású
járműgyártás zajlik.
„Magyarország tekinte-
tében előkelő helyen ál-
lunk, sőt, felkerültünk
Európa ipari térképére.
Arra törekszünk, hogy
az élet egyéb területén
is európai viszonylatban
emlegessék Győrt, eb-
ben segítenek a nagy
sp or trendez vények ,
mint például a kézilab-
da-EB, vagy az Európai
Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál, de említhetném a
női kézilabdacsapa-
tunk sikereit, vagy a kul-
turális élet területén in-
tézményeink, így a Győ-
ri Balett vagy a Filhar-
monikusok nemzetközi
elismertségét” – olvas-
ható az autopro.hu in-
ternetes oldalon.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Advent óta tűnődök, mit
kezdjek ezzel a semmi
kis esettel. Az ember hi-
bázik, csekket kap, mo-
rog, kifizeti és passz, a
legjobb az ilyent elfelejte-
ni. Van persze szokás sze-
rint egy másik oldala is a
dolognak. Hasznos lehet,
ha a sok balekból akad
egy, aki mesél, okulásul
az utána jövőknek.
Hogy belevágjak a köze-
pébe, advent első vasár-
napján Schönbrunn felé
autózott a család. Állat-
kert, kastély, karácsonyi
vásár, jó kis ráérős, ünne-
pi program, kevés pénz-
ből. Szóval országúton va-
gyunk és eljutunk a he-
gyeshalmi faluvégre. Oda,
ahonnan bekötőútnak
kellene vezetnie a határ
megmaradt épületeihez.
Látni a lepukkadt kapu-
kat, de egyenes átjárás az
nincs, jó száz méteren az
autópályára kényszerü-
lünk. Na, hol vannak a
matricaellenőrök?  Hát
persze, hogy itt. 
Értem én, hogy a szabály
az szabály, az e-matrica
az e-matrica, ráadásul az
új, nemzeti útdíjbeszedő
szolgáltató társaságnak
is meg kell élnie valami-
ből. Muszáj vadászniuk,
az eléjük terelt legkisebb
vadat sem hagyhatják
futni. A zsákmány vonzó-
an illatozik, csaknem egy
heti, késedelmes fizetés
esetén egy havi nettó ma-
gyar minimálbér.
Itt a vége, már csak az ál-
latmesékben kötelező ta-
nulságot kellene levonni.
Mondjuk azt, hogy vegyél
matricát. Ha tíznapos és
csak száz métert mész,
akkor is megéri, mert a
nemzeti útdíjbeszedő tár-
saság rendkívül színvo-
nalas szolgáltatást nyújt,
már-már kreatív munkát
végez. Nincs kegyelem.

Gaál József

Fabula

szerző: papp zsolt 
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

A Magvassy Sportcsarnok szom-
szédságában épülő, több mint
ötezer férőhelyes létesítmény
hamarosan világversenyeknek
adhat majd helyet.

Az ötvenméteres uszoda után egy
újabb jelentős sportlétesítmény építé-
se kezdődött el városunkban. „A győri-
ek régóta vártak arra, hogy a multi-

funkcionális csarnok megvalósulhas-
son, hiszen így még többen élvezhetik
majd kézilabdázóink Bajnokok Ligája-
szerepléseit, Európa- és világbajnok-
ságok helyszíne lehet Győr, és tovább
erősödhet az utánpótlásbázis is – fo-
galmazott a multifunkcionális csarnok
ünnepélyes alapkőletételén Borkai
Zsolt polgármester, aki köszönetet
mondott a kormányzatnak, hiszen az

Letették a multifunkcionális
csarnok alapkövét

építéshez a Magyar Állam közel ötmil-
liárd forint támogatást biztosít. 

Dr. Simicskó István sportért és ifjúsá-
gért felelős államtitkár úgy fogalmazott,
Győr a sportok városa, amely megér-
demli ezt a beruházást. Hozzátette, a győ-
ri klubok számos nagy sikerrel ajándé-
kozták meg a hazai szurkolókat, és az új
arénában még többen láthatják testkö-
zelből a győri csapatok sikereit. Kiemelte,
a fejlesztés nem csak a versenysportról
szól, de egyre több fiatal is kedvet kaphat
a sportolásra. „A kormányzat éppen

azért támogat ha-
sonló fejlesztése-
ket, mert azt sze-
retnénk, hogy
egészséges nem-
zedékek, sportos
nemzet otthona
legyen Magyaror-
szág.”

Az új létesít-
mény a Magvassy
Sportcsarnokkal
egybeépülve egy
komplex épület-
együttest alkot
majd, amely nem

csak a sport, de koncertek, kulturális
rendezvények, kiállítások, vásárok és a
társadalmi élet egyéb eseményeinek új
győri otthona is lehet. Simon Csaba, a
Győr Projekt Kft. ügyvezetője elmondta,
a január 8-i területátadással a kivitelező
megkezdte a munkát. Az előkészületek
után hamarosan elkezdődik a szerkezet-
építés, ami május végére készülhet el,
majd a különböző szakipari munkák

következnek. A nyár folyamán a Magvas-
sy-csarnok is megújul, és egy új öltöző-
épület is épül. A csarnok befogadóké-
pessége változtatható lesz az aktuális
rendezvény férőhelyigénye szerint. A kö-
zel 5500 ülőhely egy része lesz csak fix,
a többi a lelátó alá betolható. Küzdőterét
keresztbe három pályára lehet majd
szekcionálni, így a Magvassyval együtt
egyszerre négy edzés is tartható benne.
Az épület külseje szitaszövet-borítást
kap, amely megvilágítva, látványos kül-
sőt kölcsönöz majd az arénának.

Görbicz Anita világhírű győri kézilab-
dázó szerint a játékosok és a szurkolók
régi álma valósul meg ezzel, és alig várja,
hogy itt lépjen pályára a kézilabda Euró-
pa-bajnokságon. Harnisch Ákos, a Rá-
ba ETO válogatott futsalosa hozzáfűzte,
csapatuk a közeljövőben szeretne beke-
rülni az európai kupaporond négyes
döntőjébe, és az új csarnokkal akár vá-
rosunk is lehet a final four helyszíne. Lak-
lóth Anna, a Hat Agro Uni Győr kosár-
labdázója a 2015-ös kosárlabda-EB-re
előretekintve, reményét fejezte ki, hogy
ötezer szurkoló előtt játszhatnak majd
Győrben.

A multifunkcionális csarnok kivite-
lezését a Swietelsky Magyarország
Kft., a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.,
valamint a ZÁÉV Zrt. részvételével ala-
kult Magvassy Konzorcium végzi. A
csarnoképítéshez infrastrukturális fej-
lesztések, parkoló és útépítések is kap-
csolódnak majd. A tervezett átadás
időpontja 2014 novembere, így az aré-
na első nagy eseménye a decemberi
női kézilabda-EB lehet.



4 / + / 2014. január 31.

NYELVOKTATÁS  ANDRAGÓGIA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„A felnövekvő generáció még mindig
nem értette meg, hogy nyelvtudás nél-
kül félember. Sokakat az sem motivál,
hogy nem kapja meg a diplomáját, pe-
dig motiváció nélkül nincs siker” – szö-
gezte le dr. Szabó Péter, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Apáczai Csere Já-
nos Karának dékánja. Annak kapcsán
kérdeztük, hogy a közelmúltban Czom-
ba Sándor foglalkoztatásért felelős ál-
lamtitkár bejelentette, mintegy tízezer fi-
atal nyelvtanulását támogatja a kor-
mány márciustól. A diplomamentő
programmal azokat segítik, akik már ál-
lamvizsgáztak, nincs hallgatói jogviszo-
nyuk, de a nyelvvizsga még hiányzik a
diplomájukhoz. A legutóbbi adatok sze-
rint ők több mint 49 ezren vannak. Az ál-
lamtitkár hangsúlyozta, ezt a „holt tőkét”
aktivizálni kell, a 25 év alatti fiatalok mun-
kanélküliségi rátája 25-27 százalék kö-
zött mozog Magyarországon, míg a dip-
lomásoké hat százalék.

Dr. Szabó Péter elmondta, januárban
a karon államvizsgázók 54 százaléka
nem tudta átvenni a diplomáját megfele-
lő nyelvtudás hiányában. Természetesen
ez nem kari specifikum, az adat az orszá-
gos átlagot tükrözi. „Az egyetemeken
nem működik a hagyományos értelem-

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A munkaerő-piacon szükség van az andragógusok-
ra, a felnőttképzés szakembereire – állítja az általa
vezetett intézmény tapasztalatai alapján dr. Gál Zoltán
főiskolai tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Társadalomtudományi, Felnőttképzési és Közműve-
lődési Intézet igazgatója.

Az egyetem Apáczai-karán 2006 óta folyik and-
ragógiai képzés. A 2013-as tanévig nappali és leve-
lező szakon is tanulhattak az érdeklődők. Tavaly az-
tán nem tudták elindítani a képzést, mert az állam,
több más bölcsészet- és társadalomtudományi
szakhoz hasonlóan, nem finanszírozta. Az idei év-
ben már az állam által támogatott helyekre is jelent-
kezni lehet, ám a központilag megállapított pont-
szám rendkívül magas: 430. Ennek következtében
arra számítanak, hogy inkább a költségtérítéses for-
ma iránt érdeklődnek majd a fiatalok. Ennek össze-
ge nappali tagozaton 130, levelezőn pedig 125 ezer
forint félévente.

Dr. Gál Zoltán tanszékvezető úgy látja: az első évek-
ben még újdonság volt ez a szak, Magyarországon
nem igazán ismerték. Mára azonban már nem csak a
jelentkezők, hanem a cégek, intézmények is fontos-
nak tartják. Különösen igaz ez a nyugat-dunántúli tér-
ségre, mely fejlett ipart és korszerű szervezeti, intéz-

A munkaadók keresik az andragógusokat
ményi rendszert alakított ki és működtet. A cégek rá-
jöttek arra, hogy a felnőttképzésben nagyon sok tar-
talék rejlik, a hatékonyság szempontjából is rendkívül
fontos a kialakult készségek és a megszerzett tudás
frissítése, a megújulás, a szakmai látókör szélesítése.
Térségünkben vannak olyan vállalatok, amelyek a leg-
tehetségesebb hallgatóknak ösztöndíjat ajánlanak fel.

Az a tapasztalat egyébként, hogy már a szakmai
gyakorlaton kiválasztják leendő munkatársaikat a
társaságok, állást ajánlanak nekik.   

A Nyugat-magyarországi Egyetem Társadalom-
tudományi, Felnőttképzési és Közművelődési Inté-
zetében két mesterszakon is folytatni lehet az alap-
képzést: az egyik a kulturális mediáció, a másik pe-
dig az emberi erőforrás tanácsadó szak. 

A tanszékvezető intézet igazgatója azoknak a je-
lentkezőknek ajánlja az andragógiát, akik szeretnek
emberekkel foglalkozni, szeretik a kreatív, változatos
munkát, sokoldalú, színes képzésre vágynak. Az
andragógia szakon ugyanis sokféle tárgy keretében
egymást jól kiegészítő, az emberi személyiséget ér-
telmező, fejlesztő ismeretekhez juthatnak az egye-
temisták. Átlátják a társadalmi folyamatokat, az
egyén és a munkahelyi közösség kapcsolatrendsze-
rét, megismerik a munkaerőpiac éppen időszerű
igényeit, valamint közép- és hosszú távú  elemzések
részesei lehetnek. 

Az alapszak a korábbi képzési rendszer négy
szakjának – művelődésszervező, humán szerve-
ző, munkavállalási tanácsadó, személyügyi szer-
vező – ismereteit kínálja. A szakképzett andragó-
gusok tudása széles körű: neveléstudományi,
pszichológiai, jogi, közgazdasági, szociológiai is-
meretekkel bírnak, emellett munkájuk végzésé-
hez ismerniük kell a felnőttek tanulásának, taní-
tásának didaktikai elveit, a tananyagfejlesztés, ta-
nulásszervezés, tanácsadás, csoportszervezés,
konfliktuskezelés módszereit is. 

Megmentenék a diplomákat
ben vett nyelvoktatás, főként anyagi okok
miatt, csak bizonyos szakokon kapnak
nyelvi képzést a tanulók, ott jobb az arány,
illetve különböző szabadon választott
programokkal segítjük őket, de ezzel
csak kozmetikázni tudjuk az adatokat” –
tájékoztatott és hozzátette, hasznosnak
tartja a kezdeményezést, ám a legfonto-
sabb az lenne, hogy már a közoktatás-
ban megszerezzék a nyelvvizsgát a fiata-
lok. Ezt szorgalmazza az az oktatási stra-
tégia is, ami szerint 2017-től csak közép-
fokú nyelvvizsgával jelentkezhetnek a di-
ákok a felsőoktatásba. A dékán megem-
lítette azt is, a kormányzat lehetőséget
nyújtott az intézményeknek, hogy kiad-
ják a „beragadt” diplomákat nyelvvizsga
nélkül, de a rektori konferencia úgy dön-
tött, egy „belső vizsga” mindenképpen
szükséges. A Nyugat-magyarországi
Egyetem viszont nem élt a lehetőséggel,
hiszen ez minőségromlással járna.

„A diákok rosszul mérik fel az időt és
munkát, amire a nyelvvizsga eléréséhez
szükségük van, a felsőoktatásban halo-
gatnak, mivel nincs követelmény, így ki-
csúsznak az időből” – véli Hatos Hajnal-
ka, a Hatos és Társa Nyelviskola alapító-
ja. Szerinte a nyelvtanulók nagy része
nem ismeri fel, hogy a nyelvekre nem le-
het úgy tekinteni, mint a többi tantárgy-
ra, a nyelvtanulás egy életforma. A nyel-
vekkel  naponta kell foglalkozni, a tanfo-

lyamon túl olyan tevékenységet kell vé-
gezni, ami a tanuló kedvére van, például
olvasni, filmet nézni, rádiózni, chatelni.
Hozzátette, persze lehet gond a tanárral,
a tananyaggal, tankönyvvel, a csoport
szintjével, összetételével és a tanár által
alkalmazott módszertannal is. Szerinte
a program a következményeket próbálja
felszámolni, de mindennel együtt üdvöz-
lendő a kezdeményezés.

A diplomamentésre hárommilliárd
forintot szán a kormány, korhatár nincs,
120, 180 és 240 órás angol, német és
francia tanfolyamok indulnak. Azok je-

lentkezhetnek, akiknek tudása mini-
mum alapfokú. A nyelvvizsgát a hallgató
fizeti, munkakereső esetében az első al-
kalom ingyenes. A követelmények szigo-
rúak mindkét fél felé: sikertelen vizsga
esetén még legalább kétszer kell próbál-
kozni, akinek sokadszorra sem sikerül,
annak vissza kell fizetnie a tanfolyam
árát, a nyelviskolákat pedig azzal moti-
válják, hogy amennyiben nem éri el a kel-
lő százalékot a sikeres vizsgázók száma,
a támogatás utolsó részletét nem fizetik
ki. A szakmai egyeztetések még folynak
a programról.
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Tavaly januárban azt prog-
nosztizáltam, a munkanélkü-
liségi mutatók a felére csök-
kenhetnek az év végére a
megyében. Egy éve tizenhá-
rom ezer volt a regisztrált ál-
láskeresők száma, ami de -
cem berre hatezer-négyszáz-
ra csökkent – nyilatkozta he-
tilapunknak adott interjújá-
ban Major Ernő, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának igazgatója.

Az egyik gazdasági vezető a
minap úgy fogalmazott, aki
Győrben dolgozni akar, talál
munkát. Ilyen jó a helyzet
vagy ennél árnyaltabb a kép?

Ez teljes mértékben igaz,
évek óta mondom én is. Aki
Győr-Moson-Sopron megyé-
ben dolgozni akar, s nem válo-
gat, hogy éppen hideg van vagy
meleg van, az talál munkát. Ez
még inkább igaz Győrre. Közelítünk

ahhoz az állapothoz, amikor el-
mondhatjuk, a teljes foglalkozta-
tottság mint fogalom, megjelen-
het. Ez persze nem jelenti azt,
hogy nincs munkanélküliség,
hanem azt, hogy tartósan ala-
csony szinten tartható. 

Ha Budapesten egy orszá-
gos értekezleten vesz részt, a
kelet-magyarországi megyék
munkaügyi vezetői irigyked-
nek önre, hogy bezzeg Győr-

Interjú Major Ernővel, a Munkaügyi Központ igazgatójával

Olyan szintre csökkent az állás-
keresők száma, hogy ezt tovább
csökkenteni már nem lehet

Moson-Sopron megyében
milyen jó a helyzet?

Irigység nincs, legfeljebb
olyan vágy, hogy ők is szeretné-
nek fejlődni. Olyan ez mint a pe-
dagógusoknál, a tanár is akkor
boldog, ha az osztályban sok
olyan tanuló van, akire büszke le-
het. Ugyanígy van nálunk is, ak-
kor érezzük jól magunkat, ha ál-
lást tudunk kínálni a dolgozni
akaró embernek. Megyénkben is
fontos a közfoglalkoztatási prog-
ram, mivel ez ad az embereknek
egy tartást, növeli az önbecsülé-
süket, s kirántja őket abból a
helyzetből, hogy nem kellenek
senkinek. 

Mit jelent ez a számok
nyelvén?

Tavaly januárban azt prog-
nosztizáltam, a munkanélkülisé-
gi mutatók a felére csökkenhet-
nek a megyében. Egy éve tizen-
három ezer volt a regisztrált állás-
keresők száma, ami decemberre
hatezer-négyszázra csökkent. Az
optimista prognózist táplálta,
hogy láttuk, milyen tartalékok
vannak a szervezetben. Tudtuk,

hogy gyárat nyit az Audi Győr-
ben, s más cégek is folyamato-
san fejlesztenek. Tudtuk azt is,
hogy a közfoglalkoztatási prog-
ram folyamatos lesz, s nem ta-
vasztól őszig tart. Komoly pénz-
ügyi lehetőségeink is voltak euró-
pai uniós forrásból. A kirendelt-
ségeink eleget tettek a szakmai
elvárásoknak, hogy az embereket
mozgatni kell, képzéshez vagy ál-
láshoz kell juttatni mindenkit.

Ezek együttesen meghozták a jó
eredményt, s hónapról hónapra
csökkent a regisztráltak száma. 

A kedvező adatok mögött
bizonyára döntő érv, hogy
Győr ma a magyar jármű -
gyár tás központja, ahol fo-
lyamatosan nyílnak a gyá-
rak. Ausztria elszívó hatása
mennyiben játszik közre, hi-
szen sokan járnak dolgozni
a sógorokhoz? Tudják, há-
nyan ingáznak naponta?

Uniós csatlakozásunk óta ezt
nem mérjük, ilyen adataink nin-
csenek. Az osztrák elszívó hatás
miatt egyik szemem sír, a másik
nevet. Azért nevet az egyik, mert
az a lényeg, hogy az emberek
munkához jutnak, s társadalmilag
ez a legfontosabb. A másik sze-
mem azért sír, mert emiatt bizo-
nyos problémák is adódnak a gaz-
daság fejlődésében. Ez ugyanis
attól függ, milyen lesz helyben az
utánpótlás. A szakemberhiány ma
már állandó, s az üres álláshelyek
feltöltése okozza a gondot.

Mire számít az idén? Ha
jövő ilyenkor felteszem
majd ismét a kérdést, mivel
lenne elégedett?

Ha ugyanezekkel a paraméte-
rekkel tudunk tovább menni, s
nem történik a nemzetgazdaság-
ban negatív fordulat, az előrejel-
zések szerint nem számolunk ez-
zel, akkor állandósulni tud a mos-
tani nyomott álláskeresői lét-
szám. Olyan szintre csökkent az
álláskeresők száma, hogy ezt to-
vább csökkenteni már nem lehet.
Elkezdjük megszólítani az inaktí-
vakat, azokat, akik nem jönnek
be hozzánk regisztrálni, s a mun-
kaerőpiacon sem jelennek meg
munkanélküliként. Azokra a fiata-
lokra gondolok, akik eltartottak,
elkezdték az iskolát, de nem fe-
jezték be s nem is dolgoznak.
Őket szeretnénk olyan szakmá-
hoz juttatni, amivel az inaktív stá-
tusuk aktívvá válik. Győr-Moson-
Sopron megyében jelenleg 65
százalékon áll a foglalkoztatási
ráta, az ideális azonban az lenne,
ha közelítenénk a hetven száza-
lékhoz. Az inaktívak bevonásával
ez a cél elérhető.
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Simon Róbert Balázs, 2006-óta
tevékenykedik Győr alpolgár-
mestereként, 2014-ben pedig
megméretteti magát az ország-
gyűlési választásokon, hogy a
jövőben a parlamentben képvi-
selje városunk érdekeit. Az al-
polgármestert ezért arról kér-
deztük, hogy látja, sikerült-e
megvalósítani az elmúlt nyolc
év során azokat a célokat, ami-
ket az önkormányzat kitűzött
maga elé.

A határozott válaszom: igen, sikerült
megvalósítani a magunk elé tűzött cé-
lokat, és ebben a lakosságtól érkező
visszajelzések is megerősítenek ben-
nünket. Egy stabil pénzügyi háttérrel
rendelkező, dinamikusan fejlődő város
építését ígértük, ahol folyamatosak a
fejlesztések és ahol a győriek szeretnek
élni. Győr, ma Magyarország gazdasá-
gilag egyik legerősebb, fejlődését te-
kintve pedig talán legsikeresebb tele-
pülése, amit a különböző összehason-
lító adatok is alátámasztanak.

Alpolgármesterként miben
látja a mai Győr erejét?

A siker titka az elvégzett munká-
ban, a kínálkozó lehetőségek kihasz-
nálásában és az összefogásban rejlik.
Az egyik tartópillér az erős gazdaság.
A tavalyi év legfontosabb eseménye
az Audi gyárbővítése volt, amely a ma-
gyar nemzetgazdaság szempontjából
is kiemelkedő beruházás. A Győri Ipa-
ri Parkban már tíz nemzet, több mint
száz vállalkozása működik, köztük szá-
mos magyar tulajdonban lévő cég. A
foglalkoztatásban fontos szerepet ját-
szanak a mikro- és kisvállalkozások is.
A nyilvántartott álláskeresők aránya
tavaly decemberben 3,1 százalékra

csökkent Győrben, ami országos vi-
szonylatban az egyik legalacsonyabb.
Az önkormányzat az elmúlt évek so-
rán több gazdaságélénkítő intézke-
dést tett, idén január 1-jétől 2-ről 1,8
százalékra csökkentettük az iparűzési
adó mértékét, amit a gazdasági sze-
replők rendkívül pozitívan fogadtak. A
mintegy tízszázalékos adóteher-mér-
séklés egyrészt erősíti a már itt műkö-
dő vállalkozásokat további fejlesztési
szándékukban, másrészt még von-
zóbbá teszi Győrt a letelepedni szán-
dékozó cégek számára. A város sike-
rének fontos pillére az oktatás is. Szak-
és középiskoláink, illetve gimnáziuma-
ink országos szinten a legjobbak közé
tartoznak. Egyetemünk és főiskolai
karaink a diplomás szakemberek kép-
zését végzik, akik közül a legtöbben
Győrben is maradnak, mert biztosí-
tott számukra a munkalehetőség. A fi-
atalok Győrben tervezni tudják a jövő-
jüket, ahol tanulhatnak, dolgozhatnak
és családot alapíthatnak.

Borkai Zsolt polgármester ko-
rábban lapunk hasábjain is el-
mondta, hogy a város soha eny-
nyi támogatást nem kapott az ál-
lamtól. Ön mit gondol az állam
és Győr kapcsolatáról?

Az imént hangsúlyoztam a lehető-
ségek kihasz-
nálásának fon-
tosságát. Erre
nagyon jó pél-
da az Orbán-
kormány és a
városvezetés
kapcsolata, hi-
szen valóban korábban Győr soha
ilyen mértékű központi támogatást
nem élvezett, mint napjainkban. A
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál létesítményfejlesztéseit az
állam tízmilliárd forinttal segíti. Az új
győri uszoda építése már megkezdődött,

amit további sportlétesítmények kö-
vetnek. A napokban egy másik na-
gyon fontos beruházás, a multifunk -
cionális csarnok alapkövét is letettük.
Az új aréna ötmilliárdos költségét szin-
tén központi forrás biztosítja.

Az államiak mellett az EU-s
forrásokkal is jól sáfárkodott a
város. Ön szerint a jövőben is
ilyen jól szerepel majd Győr?

Az elmúlt négy évben a győri ön-
kormányzat több mint négymilliárd
forintot nyert a különböző pályázato-
kon. Elindult Újváros szociális város-
rehabilitációja, jelentős kerékpárút-
hálózat-bővítést sikerült megvalósí-
tani, a csapadékvíz-elvezetési prog-
ramban pedig négy külső városrész-
ben oldottuk meg az évtizedek óta
fennálló problémát, amely – önkor-
mányzati forrásból – az utak burkola-
tának teljes felújításával együtt való-
sult meg, hogy csak néhány példát
említsek. Kiemelném, hogy a győri
önkormányzat minden pályázathoz
biztosítani tudta a szükséges önerőt.
Az új EU-költségvetési időszakban a
megyei jogú városok összességében
220 milliárd forintos kerettel rendel-
keznek majd, ami Győr esetében
több mint tízmilliárd forintos európai
uniós fejlesztési forrást jelent. Én sze-

mély szerint is azért szeretnék dol-
gozni a jövőben, hogy minél több for-
rás kerüljön majd Győrbe.

Városunk kapcsán sokszor
hallani az együttgondolkodás
erejéről. Ön milyennek látja a
győri összefogást?

Városunk dinamikus fejlődésének
egyik kulcsa, hogy a Borkai Zsolt pol-
gármester által évekkel ezelőtt meg-
hirdetett kezdeményezéshez számos
győri vállalkozás, intézmény és szer-
vezet csatlakozott. A széles körű ösz-
szefogásban olyan lokálpatrióták
vesznek részt, akik Győr érdekeit
tartják szem előtt. Említhetném a
gazdasági élet szereplőit, az Audit,
de számos kisvállalkozást is. Ugyan-
így említhetném az egyetemet, de a
sportklubokat vagy a kulturális intéz-
ményeket is. Ennek az összefogás-
nak számos kézzelfogható eredmé-
nye született, hiszen gazdaságunk
erősödése mellett egyesületeink vi-
lágraszóló sportsikereket érnek el,
turizmusunk pedig még a válság esz-
tendeiben is jelentősen bővült, és
Győr bekerült a tíz leglátogatottabb
magyar város közé. 

Rövidesen megméretteti ma-
gát az országgyűlési választáso-
kon. Ha bejut a parlamentbe, mi-
lyen módon szeretné Győr fejlő-
dését tovább segíteni? 

A célok, amelyeket megfogalmaz-
tam, szervesen kapcsolódnak az el-
múlt években elért eredményeink-
hez. Győr regionális központi szere-
pének és gazdaságának további erő-

sítése, a folyamatos infra -
strukturális fejlesztések – jelen-
tős központi források biztosítá-
sával, a magas színvonalú okta-
tás, a minőségi kultúra és az
erős szociális háló fenntartása.
Ezen szeretnék dolgozni Borkai
Zsolt polgármesterrel és Kara

Ákos országgyűlési képviselővel kö-
zösen. Bízom abban, hogy április 6-
án a Tisztelt Választók bizalmat sza-
vaznak nekem és a megkezdett mun-
kát a parlamentben folytathatom
szülővárosomért és a választókerüle-
temben élőkért.

Azért szeretnék dolgozni
a jövőben, hogy minél több
forrás kerüljön Győrbe

További
eredményekért
dolgozna 
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Múlt héten, január 22-én tartottuk a ma-
gyar kultúra napját, hiszen Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Himnu-
szunk kéziratát. Győrben a hagyományok-
hoz híven idén is gazdára találtak elismeré-
sek: átadták a Győr Művészetéért díjakat,
illetve „Győr Közművelődéséért díjat”, és a
„Győri Városháza Ezüst Emlékérmet”.

Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház
igazgatója Győr kulturális életében nyújtott ma-
gas színvonalú művészeti tevékenysége elismeré-
séül részesült a Győr Művészetéért díjban. Érdemei
közt kiemelték, hogy az általa színre vitt művek és
eljátszott szerepek sokszínűsége hűen tükrözi, hogy
elkötelezettje a modern értelemben vett magyar nép-
színházi hagyomány őrzésének, mely a színházi él-
ményt a mindennapok szerves részének tekinti, foko-
zott figyelmet fordítva a gyermekek és az ifjúság szín-
házbaráttá nevelésére. Forgács Péter 2011-től áll a te-
átrum élén, illetve korábban is irányította az intézményt,
igazgatása alatt a színház visszakerült a győriekhez. 

A díjátadón a művész elmondta, amikor 1975-
ben az édesapja Győrben játszott, még nem gon-
dolta volna, hogy ő valaha a Győri Nemzeti Színház
színésze, majd rendezője, azt meg pláne nem, hogy
direktora lehet. „Minden igazgatónak az a legfonto-
sabb, hogy a színháza tele legyen, mert ha teltház
van, akkor az azt jelenti, hogy a műsorpolitikánk is
jó. Nagyon büszke vagyok a társulatomra, a színház-
ban dolgozókra, hiszen az előadásaink teltházasak.
Nagyon köszönöm a bizalmat, amit belénk vetnek
a nézők és az önkormányzat. Boldog győri művész
vagyok” – tette hozzá.

Velekei László, a Győri Balett koreográfusa
szintén Győr Művészetéért díjat kapott a magyar
kultúra napján. Velekei László 1997-ben szerződött
a Győri Balett társulatához, szólistaként betáncolta
szinte az egész világot, fellépett a táncművészet leg-
ismertebb színpadain. Balettművészként számos
nagysikerű műben láthattuk. Magas művészi szín-
vonalú szerepformálásával elnyer te a nézők

„Boldog győri művész vagyok”

elismerését és szeretetét. 2009-ben táncművész-
ként elköszönt a közönségtől, azóta koreográfus-
ként, művészeti asszisztensként járul hozzá munká-
jával a társulat sikereihez. Vezetésével alakult meg
2008-ban a Fiatalok a fiatalokért program. Koreog-
ráfusként a Tóth Ilona emlékére ’56 című darabbal
debütált, melyet 2012-ben a nagy sikerű Forgószél,
avagy a képzelet csodája című mesebalett, majd
2013-ban a zenetudósnak emléket állító Kodály cí-
mű produkció koreográfiája követett.

„Tizenhetedik éve szolgálom művészetemmel
Győrt, s csak reménykedtem benne, hogy művé-
szetemmel ilyen hatást tudok gyakorolni a közön-
ségre. Nagyon fontos ez az elismerés számomra,
mert megerősít hitemben, és ambicionál jövőmben,
valamint meg tudok állni egy pillanatra, hogy köszö-
netet mondjak azoknak az embereknek, akik nélkül
én ma nem lehetnék itt” – hangsúlyozta a díjátadón.

Dr. Horváth József, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-
helyettese Győr Közművelődéséért díjat vehetett
át a Richter Teremben. Dr. Horváth József közel 38
éve könyvtáros, eddigi teljes pályafutása a győri
könyvtárhoz kötődik, ahol állománykezelőként kez-
dett, majd járási instruktorként, szaktájékoztatóként,

tudományos kutatóként tevékenykedett. Tíz éven
keresztül a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igaz-
gatója volt, a  városi és a megyei könyvtár egyesü-
lését követően lett a Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér igazgatóhelyettese, illetve me-
gyei vezető szakfelügyelő. Kiemelkedően művelt, tá-
jékozott és képzett szakember, tiszteletet parancso-
ló rendszeretettel és munkabírással rendelkezik. El-
hivatott kutató, a város és megye értelmiségi körei-
ben közszeretetnek és tiszteletnek örvend. „Forgács
Péterhez hasonlóan én sem gondoltam volna 1972-
ben, elsős gimnazistaként, mikor Győrbe kerültem,
hogy itt fogok végleg maradni, azt pedig hogy a gim-
náziumtól csak egy saroknyira kerülök, a megyei
könyvtárba, azt végképp nem hittem” – mondta el, s
hozzátette, nagy megtiszteltetés számára, hogy éppen
a magyar kultúra napján veheti át a rangos kitüntetést,
mely azt jelzi, a könyvtár munkájának súlya van a vá-
ros kulturális életében.

Wiedra Berzsenyi Monika „A Győri Városhá-
za Ezüst Emlékérmét” vehette át a magyar kultúra
napján a győri állandó babakiállítás-gyűjtemény ön-
zetlen és nagylelkű adományozása és gazdagításá-
nak köszönetéül. Wiedra Berzsenyi Monika elmesél-
te, egy véletlen folytán kezdett el „babázni”, ugyanis
a lánya kapott egy babafejet, melyhez egy testet kel-
lett készítenie. A kezdeti próbálkozásoktól aztán a
mesteri szintig jutott. A 88 éves hölgy 1956 óta él

Münchenben, de második otthonának Győrt válasz-
totta, tizennyolc éve jár városunkba babakiállításokra,
s itt szeretné hátralévő idejét tölteni. 1999-ben aján-
dékozta a hetvenhárom babából és kellékekből álló
gyűjteményét Győrnek, mely a Zichy-palotában ál-
landó kiállítás lett. A kollekció nem csak vizuális, de
kultúrtörténeti élmény is. Életképeivel megidézi a
múlt század polgári hangulatát, s megelevenedik a
divat a régmúlt időktől napjainkig. „Nagyon boldog
vagyok, hogy a hazámnak tehettem valamit és
igyekszem még bővíteni a sorozatot, most olyan ba-
bákon dolgozom, melyek 1001-től 1944-ig formáz-
zák politikai nagyjainkat” – árulta el a közönségnek
a Richter Teremben.
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HIRDETÉS  FELHÍVÁS

Ha szeretnéd kipróbálni
az egyetemi életet,
megismerkedni régi és új
képzéseinkkel, akkor gyere
el nyílt napjainkra

2014. február
4–6. között!

SZE ÁJK 
9026 Győr, Áldozat u. 12.

Bővebb információ
és program:
http://dfk.sze.hu
Várunk szeretettel!

NYÍLT
NAPOK
a győri
JOGI KARON

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromkosmetic.hu

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A győriek is ajánlhatják kedvenc
háziorvosukat „Az év praxisa a
Kárpát-medencében” díjra. 

Aki ajánlani szeretné háziorvosát, pra-
xisát, nem kell mást tennie, csak meg-
fogalmazni saját történetét, amiben
szerepel egy mosoly, egy pontos diag-
nózis, egy nagyszerű terápia, egy küz-
delmes gyógyulás, vagy akár egy élet-
mentés. „Az év praxisa a Kárpát-me-
dencében" díjat tíz hazai és tíz hatá-
ron túli háziorvos nyerheti el munka-
társaival, a nővérekkel együtt. 

Az Országos Alapellátási Intézet
idén már negyedszer írta ki pályázatát,
annak érdekében, hogy növelje a ha-
zai, illetve a határon túli háziorvosok
és nővérek presztízsét, megbecsülé-
sét. A szervezők idén is az embersé-
ges és szakmailag is elhivatott gyógyí-
tókra, a példaértékű orvos–beteg
kapcsolatokra és az orvosok állhata-
tos, áldozatos munkájára szeretnék
irányítani a szélesebb nyilvánosság

Van egy gyógyító
története?

figyelmét. A jelöléseket, a gyógyulá-
sok történetét a www.azevpraxisa.hu
ajánló oldalán lehet beküldeni márci-
us 10-ig. A sztorik értékelése után a
zsűri az általa legjobbnak ítélt tíz-tíz
történetet javasolja a második körbe.
A toplistás történeteket – abc-sor-
rendben – lehet majd elolvasni az

internetes oldalon, és ezek közül az ol-
vasók választhatják ki a legjobbakat.
Az ajánlás és a szavazás menetéről to-
vábbi információk a www.azevpraxi-
sa.hu honlapon olvashatók. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Nagyon ritka születésnapot rendeztek
a napokban városunkban. Magyaror-
szág legidősebb férfija, a győri Gallai
Rezső bácsi 110 éves lett.

Borkai Zsolt polgármester és dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester a vá-
ros nevében gratulált a Lepke úti idős-
otthonban élő ünnepeltnek. A polgár-
mester úgy fogalmazott, megható az
a tiszta lélek és határozott értékrend,
ami Rezső bácsit jellemzi. Humorát,
életszemléletét jól mutatja, hogy ami-
kor Borkai Zsolt odalépett az asztalnál
ülő ünnepelthez, hogy felköszöntse, ő
tiszteletteljesen felálláshoz készülő-
dött. A polgármester javasolta, hogy
maradjon csak nyugodtan ülve, mire
Rezső bácsi így válaszolt: „Maradja-
nak ülve az öregek!” 

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter Szabadhegy önkormányzati képvi-
selőjeként köszöntötte fel a születés-
napost, míg Panker Mihály igazgató
az Egyesített Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény nevében gratulált. 

Gallai Rezső 110 roppant kalandos
évet élt meg, hiszen átélte a huszadik
és a huszonegyedik század minden
történelmi, sorsfordító eseményét.

Mentsük meg a lábakat!
szerző: papp zsolt

„Mentsük meg a lábakat!” szlogennel in-
dította el még az elmúlt év végén ingye-
nes ötállomásos roadshow-ját a Ma-
gyar Cukorbetegek Országos Szövetsé-
ge (MACOSZ) és a Harmónia Gyógyá-
szati Centrum. A rendezvény célja a cu-
korbetegség egyik legsúlyosabb szö-
vődménye, a fekélybetegség okozta
egészségügyi problémák megelőzése.
A téma annál is inkább fajsúlyos, hiszen
Magyarországon a nem baleset okán
végzett lábamputációk mintegy hetven
százaléka cukorbetegség eredetű.
Egyik szövődménye, a fekélybetegség.
Annak is a legsúlyosabb és legmaka-
csabb változata, a lábszárfekély okozta
sebek, a beteg tájékozatlansága miatt
annak elhanyagolása, a probléma elba-
gatellizálásának következménye.

Sokszor nem figyelnek lábukra
eléggé az érintettek, pedig legalább
minden második ilyen műtét megelőz-
hető, elkerülhető lenne – hangsúlyoz-
zák a program szervezői. A probléma
súlyosságának felismerésével, megfe-

lelő sebkezeléssel és egy hatékony al-
ternatív gyógymóddal, az úgynevezett
lökéshullám-terápiával lábakat lehetne
megmenteni. Magyarországon évente
mintegy 4000 lábamputáció történik,
így egy diabéteszes beteg esetében
minden apró vagy jelentéktelennek tű-
nő seb számít, melyek kezelését nem
szabad figyelmen kívül hagyni. A sta-
tisztikák szerint a diabéteszes láb sérü-
léseinek legalább harmadát nem ma-
ga a beteg veszi észre, ezért is kiemel-
ten fontos minden erre vonatkozó infor-
máció – tudtuk meg Kincses Jánostól,
a MACOSZ elnökétől.

A nyíltnap-sorozat február 8-án
Győrbe érkezik. A Bartók Béla Megyei
Művelődési Központban, délelőtt
9.30-kor kezdődő programon az ér-
deklődők arról hallhatnak többek kö-
zött, kiket, milyen korosztályt érint, mi-
ként alakul ki, illetve milyen komoly kö-
vetkezményei lehetnek, ha nem meg-
felelően kezelik a lábszárfekélyt. Az in-
gyenes rendezvényre a 06-1/346-
0325 vagy a 06-1/269-2946 telefon-
számokon lehet jelentkezni.

110 esztendős lett
Gallai Rezső bácsi!

1904. január 29-én született, a máso-
dik világháborúban a frontot is meg-
járta, volt lovászfiú, a cipész szakmát
is kitanulta, de igazi közösségre a víz-
ügynél lelt. Gallai Rezső újságírással
is foglalkozott, 102 évesen pedig társ-
szerzője volt a Győr Plusz Rádióból is
jól ismert Harcsás Judit Embermesék
című kötetének, amivel a legidősebb
írók közé is bekerült. (A különleges
születésnap részletes beszámolója,
www.gyorplusz.hu oldalon olvasható.)

Bírósági ítéletek igazolják: 
NEM KELL LUXEMBURGI állásfoglalás, sorozatban születnek semmisségi ítéletek az egy -
oldalú kamat- és költségemelések miatt, amelyek szinte minden bankot érintenek, ezek
között van már számtalan jogerôs ítélet is. Pert veszített: a Lombard Lízing, a Budapest
Autófinanszírozási Zrt., az OTP, a Budapest Bank, az MKBH Euró Lízing,  Banif Plus,
UniCredit Bank, FHB , Merkantil Bank, és szinte valamennyi bank és pénzügyi szer-
vezet, elsô- és másodfokon. November óta a nyert perek száma meghaladja a 100-at.
A Mentôöv Devizagarancia Szövetkezet folyamatosan értékeli, elemzi a kialakult jogi
helyzetet, a bírósági ítéleteket, egyrészt a saját nyert pereibôl, másrészt a jogásztársa-
dalom közkinccsé tett keresetleveleibôl merítve.
Már elhárult minden akadály a peresítések elôl, a kúria megtette, amit elvártak tôle,
az állami beavatkozás késik, olyan feltételekre hivatkozik, amelyekre nyilvánvalóan sem-
mi szükség nincs a döntések meghozatalához.
Peresíteni kell minden lehetséges ügyet, az eszköz, a módszer és a jog a devizahite-
lesek oldalán áll. A bíróságok kialakulófélben lévô ítélkezési gyakorlata kezd egységessé
válni, és ez egyértelmûen a devizahiteleseket segíti.
Van megoldás, ma szinte minden olyan deviza elszámolású forinthitel peresíthetô és
nyerhetô, amelyben a bankok egyoldalúan emelték a kamatokat és a költségeket.
A Mentôöv Devizagarancia Szövetkezet a devizasegítség.hu honlapján folyamato-
san megjelenteti az új híreket, várja a devizahiteleseket!
A Szövetkezet szeretné tudatosítani, hogy ma már egyetlen bank, pénzügyi szer-
vezet, lízing cég sincs biztonságban, a peresítések egyre nagyobb számban hoz-
zák meg a kívánt eredményt.

VAN MEGOLDÁS DEVIZAHITELES ÜGYEKBEN!

SOROZATOS PERNYERTESSÉGEK!

Mentôöv Devizagarancia Szövetkezet
Gyôr, Babits M. u. 17/A.
06-20/479-6711 • 06-70/434-1952
gyor.devizagarancia@gmail.com
www.devizasegitseg.hu



10 / + / 2014. január 31.

KÖZLEMÉNY CSALÁD

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Győr anyakönyvi hivatalá-
nak összegzése szerint ta-
valy 2592 haláleset történt,
2382 gyermek született, 552
pár kötött házasságot és
370 vált el a város közigaz-
gatási határain belül. A szá-
mok semmiféle meglepe-
téssel nem szolgálnak, alig
térnek el a korábbi években
megszokottaktól. Kun Má-
ria hivatalvezetővel a fris-
sen elkészült összesítés
részleteiről beszélgettünk.

Tavaly sem jött el a várt fordulat,
nem születtek többen, mint a ko-
rábbi évben, de az jó hír, hogy
mérséklődött az érkező babák
számának régóta tartó csökke-
nése. A 2013-as adat már csak
negyvennéggyel marad el a
2012-ben jegyzettől. A tavalyi
statisztikához tartozik, hogy az
1249 fiúval szemben 1133 lány
látta meg a napvilágot, s az is,
hogy a szülők a Máté, Bence, Dá-
vid, Illetve az Anna, Hanna és Lu-
ca neveket adták csemetéjüknek
a leggyakrabban. Szokatlan vá-
lasztás bőven akadt, ilyen példá-
ul az Anka, az Eszék, az Ifigénia
és a frissen engedélyezett Rüja, a

Családokat
támogatta
a projekt

Anyakönyvi hírek    
Az elmúlt év kedvenc nevei: Anna és Máté 

fiúknál az Ilián, a Nelzon, az Arion,
vagy éppen a Belián és a Rókus. 

Némileg csökkent a házasságkö-
tési kedv, 552 pár mondta ki a bol-
dogító igent. Ez a szám tavaly 576
volt, nagyjából annyi, mint 2010-
ben. Kun Mária szerint nem jelentős
a különbség, s a korábbi meredek
zuhanás után örülnünk kell az

állandósulni látszó adatoknak. A pá-
rok közül változatlanul sokan érkez-
nek külföldről, jellemzően az uniós
országokban dolgozó győri fiatalok
hozzák haza menyasszonyukat vagy
vőlegényüket egy szertartás erejéig.  

Az elmúlt három évben emelke-
dett a válások száma, s most nagy-
jából megint ott tart, mint 2009-
ben. Az idén tavasszal életbe lépő
új szabályok a bíróságok teher-
mentesítésének érdekében egy-
szerűsítik, de nem teszik olcsóbbá
a válást, így Kun Mária nem tart attól,

hogy a tavalyi 370-es szám ug-
rásszerűen megnőne. Jelentő-
sebb változást hozhat a hivatal
életében az elektronikus anya-
könyv nyárra meghirdetett ma-
gyarországi rajtja. A szakemberek
eddig eseményeket jegyeztek be
Győr születési, házassági és
egyéb anyakönyveibe. Július else-

jétől a születendő
magyar állampol-
gárt egy központi
számítógép segít-
ségével veszik nyil-
vántartásba.  

Tavaly 151 kül-
honi magyar tett ál-
lampolgársági es-
küt Győrben. Több-
ségük Erdélyből ér-
kezett, de volt kö-
zöttük délvidéki és

kárpátaljai is. A közeli Szlovákiában
élő magyaroknak komoly következ-
ményekkel kell számolniuk, ha a
szlovák mellé felveszik az anyaor-
szág állampolgárságát, így ők ért-
hetően óvatosak. Körükből jellem-
zően a Győrben tanuló kiskorú gye-
rekek élnek a felkínált lehetőséggel.
S végül a legszomorúbb számok
az anyakönyvi hivatal jelentéséből.
Tavalyelőtt 2418, tavaly 2592 halál -
eset történt a város határain belül.
A távozók közül hárman élték meg
a 100. születésnapjukat. 

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevé-
ben a Településfejlesztési Főosztály bemutatja a
településfejlesztéssel és a településrendezéssel ösz-
szefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
12/2013 (III.29) Ök. rendelet 3.§-a értelmében az
alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatokat:

SZTM 2013-059
Győr – Magvassy-sportcsarnok
és környezete szabályozási tervmódosítása

SZTM 2013-057
Győr-Belváros (T paraméter kiterjesztés+
udvar lefedések)

SZTM 2013-054 
Győr-Révfalu, Kagyló utca 01236 övezet 

SZTM-2013-055
04531 sz. tömb GYÉSZ 103.§-ban való
előírásainak módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 
2014. január 17-től 2014. február 17-ig az önkor-
mányzat előcsarnokában, valamint a város internetes
oldalán: http://www.gyor.hu/

A megjelenéstŐl számított 30 napon belül, javaslatok,
észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház
tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-
címen.

szerző: gy. p.

Eredményesen zárult a Czinka Panna Roma
Kulturális Egyesület és a Civil Forrás Alapít-
vány családokat támogató projektje, mely-
re közel 50 millió forint vissza nem térítendő
uniós támogatást nyertek a felek.

„A győri kistérség integrált szolgáltatásokat nyújtó Csa-
ládi Erőforrás Központja” című, 2012. június 1. és 2014.
január 31. között megvalósult projekt általános célkitű-
zései között szerepelt a családhoz, gyermekvállaláshoz
kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi
élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni pre-
venció megvalósítása, a helyi közösségek fejlesztése,
valamint a családi élet és a munkavállalás összeegyez-
tetésének támogatása. A projekthez kapcsolódóan lét-
rejött a Kistérségi Családi Erőforrás Központ, mely ta-
nácsadásokkal, interaktív workshopokkal, klubfoglalko-
zásokkal várta az érdeklődőket. A települési önkor-
mányzatok közreműködésével kilenc családi napot is
rendeztek Győrött és környékén.

A hátrányos helyzetű családok megsegítése ér-
dekében két alkalommal adománygyűjtést szervez-
tek, melyek sikerességét mutatja, hogy a központba
azóta is folyamatosan érkeznek felajánlások.

A központ a projekt zárását követően sem zárja be
kapuit, a konzorcium tovább folytatja működtetését
és a hátrányos helyzetű személyek és családok támo-
gatását, így a lakosoknak továbbra is lehetőségük van
arra, hogy kérdéseik vagy problémáik esetén igénybe
vegyék munkatársaik segítségét, valamint tanácsadó-
ikhoz forduljanak támogatásért. 

Ünnepélyes épületátadóra vár-
ják az érdeklődőket az Égig Érő
Fa Kétnyelvű Montessori Csalá-
di Napközi Hálózat szakemberei
február 13-án 10 órakor; a spe-
ciálisan kialakított családi ház-
ban egészen 14 éves korukig
foglalkoznak a gyerekekkel. A
felszerelt épületben nagycsalá-
dot mintázó közegben játszva
tanulhatnak a kicsik, pár hóna-
pos kortól óvodáskor végéig vár-
ják őket a játszóházba a maga-
san kvalifikált szakemberek. Gö-
möryné Mészey Zsuzsanna, a
Hungaro Dalton Egyesület elnö-
ke elmondta, egy felnőtt maxi-
mum 5-7 gyermekre vigyáz, míg
a szüleik távol vannak. Speciális
eszközparkjuk pedig a gyerekek
fizikai képességeit fejlesztik, il-
letve kiváló alternatívát nyújt té-
len a játszótér helyett. Ezen túl

Megnyílik a gyermekparadicsom
többféle foglalkozásra várják a
gyerekeket, például angol és né-
met játszóházba, aprók táncára,

amely általános mozgáskultúrát,
illetve zenei alapozást is ad. Az
iskoláskorúakkal pedig délután
tanulószobában foglalkoznak.

A napköziben alkalmazkod-
nak a szülők igényeihez, fél- és
egynapos ellátást is lehet igé-
nyelni, de akár néhány órára is
vállalják a gyermekfelügyeletet.
Az Égig Érő Fa kapui egész hétre,
de akár egy-egy napra, estére,
vagy hétvégére is nyitva állnak a
családok előtt.

A szolgáltatás segíti az édes-
anyák visszatérését a munkába,
ráadásul a családi napközi az
adómentes béren kívüli juttatás
része lett.

A központ címe: Győr, Székely
utca 7. További információ:
www.egigerofa.hu illetve a nap-
közi facebook oldalán.

(X)
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Tíz lakás és egy üz-
let kap helyet abban
az épületegyüttes-
ben, amelynek mun-
kálatai márciusban
kezdődnek meg
Győr belvárosában,
és novemberre már
szerkezetkész álla-
potban lesznek – kö-
zölte szerkesztősé-
günkkel Szabó Cecí-
lia, a C.T. and Part-
ner Kft. ügyvezetője.

A Bajcsy-Zsi-
linszky út 17/A alatti
régi épületet lebont-
ják, a helyére vado-
natújat épít a vállal-
kozás, amely egy
670 négyzetméteres udvari telket is vá-
sárolt, itt földfelszíni, fedett kocsibeál-
lókat alakítanak ki.

Szabó Cecília elmondta, az ötemele-
tes épületben tíz lakás kap helyet. Nyolc
darab 75 négyzetméteres, ezek két há-
lószobával, nappalival, erkéllyel rendel-
keznek. A két tetőtéri lakás egyenként
közel hatvan négyzetméteres lesz, két
hálószobával és nappalival. 

Új lakások épülnek a Bajcsy-Zsilinszky úton

A földszinti üzlethelyiség nagy-
sága hetvennyolc négyzetméter, ut-
cafrontra néző öt méter széles kira-
kattal, amely kiskereskedelmi vagy
banki szolgáltatásokra egyaránt al-
kalmas. 

A lakásokat és az üzlethelyiséget
várhatóan novemberben vehetik bir-
tokukba az új lakók, szerkezetkész
állapotban. Az épületben Schindler

márkájú liftet szerelnek be, amely
bútorszállításra is alkalmas. A laká -
sok egyedi fűtést kapnak, az abla-
kok INTERNORM márkájúak, ame-
lyek kiváló szigetelését a háromréte-
gű üveg biztosítja, s a szerkezetkész
állapotban a motoros redőnyök is
szerepelnek. 

A lakások exkluzív megjelenésűek
lesznek, nyugodt, csendes belső

udvarral, a hálószobák és az erkélyek
is az udvarra tájoltak – hangsúlyozza
Szabó Cecília. 

A lakások vételára 22.900.000 és
34.000.000 millió forint között van, a
fedett kocsibeállók pedig 2.000.000
forintba kerülnek.

Érdeklődni lehet a 06-30/348-8888-
as telefonszámon, illetve a ctpartner3@
gmail.com e-mail címen. (X)
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HIRDETÉS JÁTÉK

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

1. A kétemeletes barokk épületben laktak
egykor a Székesegyház zenészei és énekesei.
Itt született Richter Antal fia, a később világ-
hírűvé vált karnagy. Hol található a „Kápta-
lani zenészek háza” nevet viselő épület? 

1 Liszt Ferenc utca 13. sz.
2 Liszt Ferenc utca 17. sz.
x Apáca utca 5. sz. 

2. A középkori büntetés egyik formája a pel-
lengér volt. A szégyenfához állítás, kötözés a
kisebb bűnök elkövetőire kirótt nyilvános
büntetés eszköze volt a városokban. Hol állt
1715-ig az egykori városi pellengér?

1 Széchenyi tér–Liszt Ferenc utca
torkolata

2 Bécsi kapu tér északi vége
x Duna-kapu tér

3. A Magyar Ispita belső udvarát milyen
építészeti stílusban alakították ki?

1 Barokk
2 Reneszánsz
x Rokokó

4. Melyik épületre vonatkoznak a következő
állítások? 1600-as évek első felétől a  pannon-
halmi főapátok vásárolták meg a telkeket győ-
ri rezidenciájuk kialakításához, majd katonai
árvaház, később papi nevelőintézet volt. Ma
közgyűjtemény kapott benne helyet.

1 Apátúr-ház
2 Kreszta-ház
x Német Ispita

ARRABONA ÉVSZÁZADAI

A játékra 12-13 éves (6-7.
osztályos) diákok nevez-
hettek, összesen 38 négy-
fős csapat jelentkezett. Ők
játszanak „élesben”, de ér-
demes követni a játékot
másoknak is, akik szeret-
nének többet megtudni a
városról. (Csak korábban
regisztrált csapatok meg-
fejtéseit tudják fogadni.)

A 13+1 kérdéses totók
mindig más-más témakör-
höz kapcsolódnak, a meg-
fejtést pedig a Győr+ Tele-
vízióban vetített kisfilmek
segítik. „Ám a narrációs
szövegek nem adnak egy -
értelmű megoldást a fel-
adatokhoz. Így ki kell men-
ni a helyszínekre, utána
kell nézni a részleteknek.
Néhány feladathoz könyv-
tári kutatómunka is szük-
séges, így ismerik meg a
várost igazán” – hangsú-
lyozza Varga Zoltán ötlet-
gazda, a Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Központ
igazgatója.

Az egyes témákat neves
szakemberek dolgozzák ki,
az első a város történeté-
ről szólt, ezt Orbánné dr.
Horváth Márta helytörté-
nész állította össze. A má-
sodik totó ápített öröksé-
günk rejtelmeiről szól.

Második forduló: 13+1 TOTÓ
5. A Rába-kettős híd belvárosi végénél, a
Sforza-bástya tövében kialakított terecskén
található Szent István király lovas szobra.
Ki az alkotója?

1 Rieger Tibor
2 Kocsis Miklós
x Medgyessy Ferenc

6. Győr patinás épületei között számos
templomot találunk. Ezek többsége a rég -
óta lakott kerületekben található. A város
terjeszkedésével együtt jelentkezett az
igény a külső kerületekben élő lakosság ré-
széről lelki életük gondozására is. A 20.
század első felében új templomok épültek
Nádorvárosban és Gyárvárosban is. Melyik
épült közülük az erdélyi protestáns temp-
lomok mintájára?

1 Szent Imre-templom
2 Nádorvárosi evangélikus templom
x Jézus Szentséges Szívének szentelt

gyárvárosi templom

7. Melyik épület őrzi Győrben a szecesszió
építészeti formajegyeit?

1 Tulipános iskola
2 Kreszta-ház
x Vámház 

8. Melyik épületre illenek a meghatáro-
zások? Sarokkupolás, eklektikus stílus-
ban épült, elegáns lépcsősor díszíti az
előcsarnokát, 1900-ban adták át rendel-
tetésének. 

1 Napóleon-ház
2 Városháza
x Zichy-palota

9. A barokk építészetben gyakran talál-
kozunk faragott férfialakokkal, atlaszok-
kal, melyeket tartóoszlopként használ-
tak. Atlasz az eget tartó mitológiai titán
neve. A városban melyik épület kapube-
járatát támasztja alá két erőtől duzzadó
kőatlasz?

1 Zichy-palota
2 Eszterházy-palota
x Ott-ház

10. A kelet-nyugati szárazföldi és a Duna
menti kereskedelem fontos szerepet töl-
tött be a város életében. Az egykori „ide-
genforgalom” színterei a vendégfogadók,
szállók voltak, amelyekből számos a bel-
városban működött. A felsorolt három
vendégfogadó közül melyik nem a belvá-
rosban volt?

1 Arany Bárány vendégfogadó
2 Fekete Sas vendégfogadó
x Korona Szálló

11. Győr egyik legszebb barokk homlok-
zatú műemlék épülete a Kazinczy Ferenc
utca 21. szám alatt található. A kétszintes
zárt erkélyű épületet, ahol a híres nyel-
vész Sajnovics János nevelkedett, Rozá-
lia-ház néven is emlegetik. Miért kapta
ezt a nevét?

Iskola és csapat neve:

A megoldáshoz ajánlott könyvek: • Cziglényi László: Győr. Második, javított kiadás. Bp., Panoráma. 1987. (Panoráma magyar városok sorozat) • Winkler Gábor–Fekete
György: Győr. Útikönyv. Bp., Interpress, 2000. • Orbánné Horváth Márta: Győri emlékhelyek és köztéri alkotások. Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr, 2006.  •
Győr a XXI. század küszöbén. Szerk. Bunovácz Dezső; Tuba László. Budapest, CEBA Kiadó, 2002.
A játékosok a megfejtéseket február 11-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

1 Sajnovics Mátyás feleségének
keresztnevéről.

2 A szicíliai grófi család Rozália nevű
leánya a Sajnovics családnál
vendégeskedett.

x Palermói Szent Rozália, a pestisesek
védőszentjének domborműves
ábrázolásáról.

12. Győr óvárosában számtalan keskeny kis
utca, átjáró található, amit köznek hívunk.
De találunk köz elnevezéseket Újvárosban
is. A felsorolt három közből egy nem Újvá-
rosban található. Melyik ez a köz?

1 Burcsellás köz
2 Velence köz
x Sarló köz

13. A felsorolt köztéri alkotások mindegyi-
kén található egy madár. Melyiken nem
sasmadár látható?

1 Az 1809-es kismegyeri csata
emlékműve

2 Borsos Miklós alkotása
a Magyar Ispita udvarában

x 1848-as emlékmű vagy
Szabadság emlékmű

+1. Hol található Lebó Ferenc győri szob-
rászművész alkotása, a Szent László-dom-
bormű?

1 Apor Vilmos püspök tere 1–2. sz.
2 Radó-sziget
x Káptalandomb 3. sz.

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

TEAM KOORDINÁTOROKAT

Érdeklôdni lehet 8—15 óráig: Németh Krisztina
Tel.: 70/339-6662 vagy E-mail: allas@rudolph-log.com

Amit kínálunk: versenyképes jö-
vedelem, béren kívüli juttatások,
stabil munkahely. Utazáshoz útikölt-
ség térítést és több településrôl is
szerzôdéses járatokat biztosítunk. 

Feladatok: A csoportban dol-
gozó targoncavezetô munka-
társak (kb. 8—12 fô) irányítása
és a hatékony munkavégzés
megszervezése 

Elvárások: • elektromos targoncave-
zetôi jogosítvány (oldal és/vagy hom-
lokvillás targonca) • hasonló munka-
körben, dolgozói csoport irányításában
szerzett tapasztalat

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP,
ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

RÁDIÓ,
TELEVÍZIÓ

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485
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1994-ben nyitotta meg kapuit
Győr-Moson-Sopron megye
egyik legismertebb alapítványi
iskolája, a Quantum. Az elmúlt
húsz év eredményeiről és a jövő
terveiről kérdeztük Csidei Gyu-
lánét, az iskola egyik alapítóját. 

Milyen céllal hozták létre ezt az
iskolát, ami a nyitás évében új-
szerűnek számított az állami ok-
tatási rendszerben? 

Már öt éve nagy sikerrel működött
akkor a tanfolyamszervezéssel foglal-
kozó magániskolánk, amikor úgy gon-
doltuk, hogy nappali tagozatú, iskola-
rendszerű oktatással is próbálkozha-
tunk. A személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésünkre álltak, az engedé-
lyeket megkaptuk és belevágtunk. 

Milyen oktatási formával in-
dultak?

Országosan már több helyen, de
megyénkben még senki nem szervezte,
hogy szakmunkás-bizonyítvánnyal ren-
delkezők két tanév alatt érettségi vizs-
gát tehessenek. Nagy volt rá az igény.
Ezzel indítottunk, ami nem volt könnyű,
mert három tanév anyagát kellett két
tanév alatt elvégezni. Kihívás volt ez
mind a diákoknak, mind a tanároknak.

Az eredményekből és a szá-
mokból látom, hogy sikeres volt.

Igen. Négy év alatt százegy szakmun-
kás  tett sikeres érettségi vizsgát, és többen
közülük egyetemen, főiskolán tanultak to-
vább. Nálunk „értek meg”. De nemcsak az
érettségire való felkészítést végeztük, ha-
nem velük együtt a gimnáziumokban érett-
ségizettek számára üzleti ügyintéző szak-
képesítő képzést is indítottunk nappali ta-
gozaton, ahol százhuszonkét fő végzett.

Ez volt a kezdet és az indulás.
Az első öt év. Mi történt a követ-
kező tizenötben?

Húszéves a Quantum
Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola

Sajnos, a szakmunkások szakkö-
zépiskolája intenzív nappali tagozatát
megszüntették 1999-ben, így ez a na-
gyon népszerű és hasznos oktatás be-
fejeződött. Helyette jött az új szakkö-
zépiskolai rendszer, ami négy középis-
kolai osztály után az ötödik és a hato-
dik évben engedte csak az OKJ-s
szakképesítő vizsgára való felkészí-
tést. Miután mi ebben már ötéves
gyakorlatot szereztünk, ezért nagy ru-
tinnal vágtunk bele a lebonyolításba
és vizsgáztatásba. 2012-ig 1412 fő tett
sikeres OKJ-s vizsgát és szerzett lo-
gisztikai menedzser, kereskedelmi és
marketing ügyintéző, mérlegképes
könyvelő, idegenforgalmi ügyintéző,
idegenvezető, vagy kuriózumként em-
líteném, lakberendező bizonyítványt.

2010-ben már nagyon megfogyat-
kozott az érettségizett jelentkezők szá-
ma, egyrészt mert más iskolák is el-
kezdték az OKJ-s képzést, másrészt
pedig ezekben az években könnyebb
volt bejutni a főiskolákra, egyetemek-
re. Így újra kellett gondolni a jövőnket,
és mint már annyiszor, ismét megke-
restük azt a rést, ami az állami oktatá-
si palettán és a munkaerőpiacon hi-
ányként jelentkezett.

Elkezdtük ismét a tankötelesek kép-
zését, de most a 8. osztályosok  szakkö-
zépiskolai és szakmunkásképzését. 

Milyen szakokat indítottak?
Fő profilunk, amiben évtizedes

gyakorlatunk van, a kereskedelem és
a vendéglátás. Miután a megyében a
szakács szakképesítés hiányszakma,
a legtöbben ezen a szakon kezdték
meg  tanulmányaikat, de pincértanu-
lóink is  szép számmal vannak.

A szakközépiskola kereskedelem és
vendéglátás ágazatban indult, idén lesz
újra érettségi vizsga a Quantumban,
negyvennégy fő méretteti meg magát.

Kik választják a Quantumot?
Kiket vár az iskola?

Amikor alapítottuk, már akkor tudtuk,
hogy mi nem a nagypénzű elit iskolája
akarunk lenni. Az elmúlt húsz évben olya-
nok voltunk, mint Noé bárkája. Akinek
nem volt megfelelő a tanulmányi ered-
ménye, akik csonka családban éltek, ahol
minden fillér számított, vagy akinek ösz-

szeakadt a bajusza az előző iskolájával,
azok a családok  hozták hozzánk a gyer-
mekeiket. Büszkék vagyunk arra, hogy
megtaláltuk velük a közös nyelvet, és hoz-
zájárulhattunk a boldogulásukhoz.

Hogyan tudtak ennyi hátrányos
helyzetű gyerekkel foglalkozni? 

Iskolánk Győrben, a Buda utcában
nem nagy, (250 fő ) ezért is családias
légkör jellemzi. Minden gyereket név
szerint ismerünk. Ismerjük a gyengéit,
a hibáit, de az erényeit és az erőssége-
it is. Megpróbáljuk a legtöbbet kihozni
belőlük a szülőkkel közösen. Több
esetben már az iskolaváltás is elegen-
dő volt a „megkomolyodáshoz”.

Ebben a tanévben változott
az alapítványi iskolák normatív
támogatása. Úgy tudom, bér ala-
pú finanszírozásra tért át az ál-
lam. Miből fizetik akkor az épü-
let fenntartását, a szakácsgya-

korlatok nyersanyagköltségét,
az egyéb dologi kiadásokat?

Büszkék vagyunk arra, hogy húsz
éven át tandíj, térítési díj nélkül az állami
normatív támogatásból oldottunk meg
mindent, amit az állami iskolák jelentős
többletköltséggel tudtak csak megvaló-
sítani. Alapítványi támogatásunk nem
volt széles körű. Most sem adjuk fel!

2014-ben is várjuk a 8. osztályo-
sokat és az érettségizetteket.
Ugyanakkor reménykedünk abban
is, hogy volt diákjaink, valamint ta-
nulóink szülei, a munkahelyek, akik-
nek szakembereket képezünk, és
mindazok, akik szívügyüknek érzik,
hogy ez az iskola még  évekig tud-
jon alternatívát nyújtani a kevésbé
kiválóknak, támogatni fogják az is-
kola  fenntartóját a Quantum & Qua-
lity Alapítványt.

Az alapítók, a kuratórium, a tantes-
tület és a szülői munkaközösség úgy
döntött, hogy tovább csináljuk.

Hiszem, hogy húsz év eredményes,
sok esetben karitatív munkája sikere-
sen folytatódhat, amíg a tanulóknak
és szüleiknek szükségük lesz rá.

Köszönöm a felvilágosítást,
gratulálok, és további sikeres
tanéveket kívánok. (x)

Felvételi vizsga nincs, pályaalkalmassági elbeszélgetés alapján döntünk.

A Quantum Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola
felvételt hirdet a 2014/15 tanévre

8. osztályosoknak
Érettségire felkészítés és szakképzés

Turisztika és kereskedelmi ágazatokban

Érettségizetteknek 
Logisztikai ügyintézô OKJ-s képzés

Szakiskolai képzés szakács szakmában

Információ: Gyôr, Buda u. 12. Tel.: 96/322-018.
www.quantum.hu
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

KULTURÁLIS kínáló

FERGETEGES – A királynő, a gróf és a cigánylány. Történet a beteljesületlen
vágyakozásról és a szenvedélyről. Az ExperiDance Production és a 100 Tagú
Cigányzenekar szólistáinak közös produkciója február 9-én 19 órakor az egye-
temi csarnokban. Jegyvásárlás: Győr+ Pavilon, Tourinform, IBUSZ Utazási Iro-
da, Líra Koncert és Zeneműbolt, Party Zoo Jegyiroda, Alexandra Könyváruház,
és experidance.hu. 

FERENCZI TAMÁS festőművész kiállítása
nyílik február 4-én, kedden 17 órakor a Dr. Ko-
vács Pál-könyvtár galériájában. Köszöntőt
mond dr. Horváth Sándor Domonkos, a könyv-
tár igazgatója. A kiállítást Simon Róbert Balázs
alpolgármester nyitja meg, közreműködik a
Hangraforgó együttes. A tárlat február 28-ig,
hétköznapokon 14 és 18 óra között látogatható.   

HANGRAFORGÓ KLUB. Só vagy az én ke-
nyeremben címmel tartja következő estjét a
Hangraforgó. Február 7-én 17 órától a Dr.
Kovács Pál-könyvtár klubjában magyar köl-
tők szerelmes versei csendülnek fel. Vendég
a Strófa Trió.

A HÁZASSÁG HETE. Idén is megrendezi a házasság hete
programsorozatot a Győri Egyházmegye. Az ünnepélyes meg-
nyitón, február 9-én, vasárnap 10 órakor dr. Pápai Lajos me-
gyés püspök tart szentmisét a Nagyboldogasszony-székes-
egyházban. A hét folyamán szakemberek és ismert házaspá-
rok tartanak előadást, február 14-én, Valentin-napon házas-
párokat áldanak meg a katolikus, az evangélikus és a reformá-
tus lelkészek a Széchenyi téri Szent Ignác-templomban, 15–
18 óra között. Február 16-án, vasárnap 17 órakor ökumenikus
zenés hálaadó istentisztelettel zárul a hét a Kossuth utcai re-
formátus templomban. A részletes program az egyházmegye
honlapjáról érhető el.  

FARSANGI DÍSZEK készítése a
program a Gyermekkönyvtárban
február 10-én fél négytől. A szerve-
zők várják a gyerekeket és szülei-
ket, hogy papírból közösen készít-
senek farsangi kellékeket.  

ROMANTIKUS a címe a Győri Fil-
harmonikus Zenekar koncertjének.
Január 30-án 19 órától a Sándor Já-

nos-bérletesek, január 31-én 19
órától a Richter János-bérletesek

hallgathatják meg a Richter Te-
remben.  Műsoron  R.
Wagner: A bolygó hol-
landi – nyitány, E. Gri-
eg: a-moll zongora-
verseny, op. 16, C.
Franck: d-moll szim-
fónia, FWV 48. Vezé-
nyel Ligeti András,
közreműködik Czene
Rudolf zongorán. 

VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ.
Februárban minden vasárnap
más és más jelmezbe öltözik a
bábszínpad, minden vasárnap
más és más színdarab várja a
családokat. Február 2-án, a New
Yorkot is megjárt táncos előadás,
A suszter álma lesz műsoron, feb-
ruár 9-én Bob és Bobek, a két
nyúl úr hívogatja a tavaszt. Febru-
ár 16-án Hanyistók, avagy a gróf-
kisasszony és a lápi szörny törté-
nete című mesét mutatja be a tár-
sulat, míg február 23-án Ilók és
Mihók falubéli, bolondos szerelmi
története látható.

RÍMES KÁVÉ. Új helyszínen, a
Mozart Café cukrászdában lesz a
következő irodalmi est február 5-
én 18 órától. Németh Péterné ta-
nárnő „Egy lángot adok, ápold,
add tovább!" címmel Reményik
Sándor verseiből összeállított est-
jére várják az érdeklődőket. Művé-
szeti vezető Baksa Kálmánné. 

NÉGY ÉVSZAK A MARCAL-TÁJON cím-
mel Stoller László fotókiállítása nyílik a Gyir-
móti Művelődési Házban február 5-én 16.30-
kor.  A tárlatot Szabó Jenő önkormányzati
képviselő nyitja meg, köszöntőt mond Zilahi
Tímea igazgató, közreműködnek a gyirmóti
óvodások.  A képek április 11-ig láthatók.  

FARSANGI SZOKÁSOK. A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér klubjában február 3-án 17 órakor kezdődik az Álar-
cok, emberek című előadás a LISZI (Lakóközösségi Információs
és Szolgáltató Iroda) szervezésében. Február 6-án 17 órától Tik-
veréstől a tőkehúzásig címmel dr. Lanczendorfer Zsuzsanna tart
előadást. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 2., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Summa
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 Útmutató 
10:10 Útmutató
10:35 A sokszínű vallás
10:55 Református magazin
11:20 Baptista ifjúsági műsor
11:30 A vallásszabadság ünnepén
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Telesport - Sport 7
13:05 FIFA World Cup 2014
13:40 Munkával szerzett pasi 
15:05 Szilveszteri gálaműsor 
17:05 Egy kis Mennyország 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A Vaslady 
22:05 Kabaré 
00:10 Néma csönd 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Tuti gimi 
04:55 Gossip girl – 

A pletykafészek 
05:45 Eastwicki boszorkák 
06:25 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:25 Max Steel 
09:55 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop
11:30 Kalandor
11:55 Havazin
12:25 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
13:05 Glee – Sztárok leszünk! 
14:10 Szörfös nindzsák 
15:50 Jóbarátok 
16:25 Hármasban szép az élet 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Ünneprontók ünnepe 
22:20 Könnyű préda 
00:20 Portré 
01:00 Az életed sem drága 
02:40 Cobra 11 
03:30 Gálvölgyi-show 

06:00 Teleki Sámuel útján
06:50 Tv2 matiné
10:40 Astro-Világ
11:45 Stahl konyhája 

12:15 Több mint TestŐr 
12:45 Édes élet 
13:50 Édes élet 
14:55 Édes élet 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Magánnyomozók 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Szakíts, ha bírsz! 
22:10 A kör 
00:20 A felolvasó 
02:20 Psych – Dilis detektívek 
03:05 Napló 
03:50 Vers éjfélkor

06:15 Élő világegyház
06:45 Világ-nézet – Kereszt és toll
07:45 Gazdakör 
08:15 Nemzeti Nagyvizit
08:40 Rome Reports
09:05 Napok, évek, századok 
10:00 Magyar klasszikusok 

új köntösben 
10:30 Pannon expressz
11:00 Élő világegyház
11:25 Beavatás 
11:40 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Széljegyzetek egy forgatásról 
12:50 Én és a kisöcsém 
14:30 Hazajáró
15:00 Csellengők 
15:25 Hogy volt!?
16:25 Aranypáva 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Életképek 
19:05 Önök kérték!
20:00 A szerelem bolondjai 
21:20 Mága Zoltán – Budapesti 

újévi koncert 
22:10 Klubszoba
23:10 Csillagosok, katonák 
00:35 Dunasport

FEBRUÁR 1., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Pecatúra
10:30 Két duci hölgy
11:00 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 KorTárs 
13:20 A világörökség kincsei
13:40 A világ madárszemmel 
14:40 Chaplin korcsolyázik 
15:00 A következő! 
17:05 Szeretettel Hollywoodból 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A Dal - 0201
22:25 A hatalom árnyékában 
00:05 Millennium I - A tetovált lány 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Tuti gimi 
04:55 Gossip girl - A pletykafészek 
05:45 Eastwicki boszorkák 
06:25 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:10 Max Steel 
09:30 Mint a mesében 
10:20 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:40 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
11:15 Házon kívül 
11:45 a'la CAR 
12:15 4ütem 
12:55 Kőgazdagok 
14:00 Kőgazdagok 
15:00 Jóbarátok 
15:30 Tru Calling – Az őrangyal 
16:30 Észak és Dél 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 A Gyűrűk Ura: A két torony 

23:00 Jesse James meggyilkolása, 
a tettes a gyáva Robert Ford 

02:05 Fojtogató szeretet 

05:20 Vers éjfélkor 
05:30 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Tv2 matiné
09:35 Astro-Világ
10:40 Norbi Update – 

Az egészség iskolája 
11:10 Állatőrség 
11:40 Babavilág 
12:10 Stílusvadász 
12:40 13-as raktár 

13:40 Édes élet 
14:45 Édes élet 
15:50 Mindent a győzelemért! 
18:00 Tények
19:00 Magánnyomozók 
20:00 Amerika kedvencei 
22:10 Cápa 2. 
00:30 A pancser harcművész 
02:00 Luxusdoki 
02:45 Xena 
03:30 Vers éjfélkor 

06:20 És még egymillió lépés
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:15 Isten kezében
08:40 Akadálytalanul
09:10 Nóvum
09:40 Határtalanul magyar
10:05 Székely kapu
10:35 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Zöld Jelzés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Talpalatnyi zöld 
12:40 Csodabogár
13:05 Robbie, a fóka 
13:55 Gyémántvadászok
15:10 Önök kérték! 
16:10 Fotó Háber 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Életképek 
19:00 Fölszállott a páva
19:45 Futótűz 
20:35 Hogy volt!?
21:30 Az ördög és a tízparancsolat 
23:25 Dunasport
23:40 Világ-nézet
00:35 MüpArt - Balázs Elemér 

Group 10

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV-torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV-torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Pomodoro (ism.)
10:05 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:05 TV-shop
17:30 Credo
18:00 Ráta (ism.)
18:25 Győr+ Impro Maraton (ism.)
18:40 Konkrét (ism.) 
18:50 Arrabona Évszázadai (ism.)
19:00 Győr+ Sport (ism.)
20:00 Konkrét (ism.) 
20:10 Vény nélkül  (ism.) 
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét (ism.) 
21:15 Győr+ Sport (ism.) 
22:15 Konkrét (ism.) 
22:25 Vény nélkül  (ism.) 
22:50 Kitekintő (ism.) 
22:20 TV-shop

GYŐR+ TV

08:50 TV-torna (ism.)
09:00 Ráta (ism.)
09:25 Konkrét (ism.) 
09:35 Győr+ Impro Maraton (ism.)
09:50 Győr+ Sport (ism.)
10:50 Konkrét (ism.) 
11:00 Vény nélkül  (ism.) 
11:25 Kitekintő (ism.) 
11:55 TV-shop
17:30 Zooo+ (ism.)
18:00 KultÓra (ism.)
18:55 TV-torna (ism.) 
19:00 Konkrét (ism.) 
19:10 Széchenyi híradó
19:40 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
20:40 Zooo+ (ism.)
21:10 KultÓra (ism.) 
22:05 Konkrét (ism.) 
22:15 Széchenyi híradó (ism.) 
22:45 Nyugdíjas Egyetem
23:45 TV-shop

GYŐR+ TV

DUNA Televízió, február 2., vasárnap 16:25

Aranypáva
Fekete-fehér, magyar játékfilm

Zeke Bálint, a falu molnára vég-
rendeletében vízimalmát
egyet len lányára, Annára tes-
tálja, vezetését pedig Forintos
Mátyás molnárlegényre, akit
fiának tekint. A fiatalok amúgy
is „szívelik” egymást, s ez a házasság az öregnek is kedve sze-
rint való volna. Mátyás lelki békéjét cirkuszosok érkezése za-
varja meg, A tapasztalt és kacér Piros Katinka, az Aranypáva
fogadósnéja veti ki rá a hálóját. Mátyásnak ettől kezdve nincs
maradása, felkerekedik és az asszony után utazik.

TV2, február 1., szombat 20:00

Amerika kedvencei
Amerikai romantikus vígjáték 

Gwen (Catherine Zeta-Jones) és Ed-
die (John Cusack) egy nemzet álmait
váltja valóra. Szépek, gazdagok, sze-
retik egymást, mellékesen pedig mo-
zisztárok és közös filmjeik mindig
boldog happy enddel végződnek. De
a rajongók nem tudják, mennyire

utálják egymást. Legújabb filmjük premierje előtt azonban
végképp betelik a pohár. Producerük azonban semmitől sem
riad vissza, hogy fenntartsa a látszatot.Végül beveti Kikit (Ju-
lia Roberts), a megállíthatatlan békítőt és konspirálót.

RTL Klub,február 2., vasárnap 20:00

Ünneprontók ünnepe
Amerikai romantikus vígjáték

A két szélhámos jó barát, John (Owen Wilson) és Jeremy
(Vince Vaughn) munkaidőben válóperre készülő házastár-
sakat békítenek, szabadidejükben pedig esküvőkre járnak,
hogy nőt fogjanak. A lányok tapadnak, a pezsgő isteni, és so-

sem kell a második randira
készülni. De aki a tűzzel ját-
szik, az megégeti magát.
Márpedig Johnt elönti a for-
róság, amikor Cleary szená-
tor lányának az esküvőjén
megpillantja álmai nőjét. 
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07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
07:55 KOMP (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona Évszázadai
08:55 KOMP
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Sport (ism.)
10:45 TV-shop
17:25 Rába ETO FC – Rubeola 

Csömör  NB I-es bajnoki 
futsalmérkőzés 

18:50 Arrabona Évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
19:55 KOMP (ism.)
20:00 Ráta (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 KOMP (ism.) 
22:00 Ráta (ism.)
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 5., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:45 Gasztroangyal 
14:40 Rex felügyelő 
15:30 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 Bábel 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
23:00 Sporthírek
23:03 Verssor az utcazajban – 

Tollas Tibor: Fából faragott litánia
23:10 Summa
23:40 KorTárs 
00:10 Rex felügyelő 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:40 Reflektor 
13:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 Szulejmán 
23:10 Házon kívül 
23:45 Reflektor 
00:00 Az elszánt diplomata 
02:25 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

04:20 Eva Luna 
05:05 Édes élet 
06:00 Vers éjfélkor 
06:10 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel 
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután 
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi Titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Showja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 A szellemlovas 
00:50 Tények Este 
01:25 Aktív 
01:50 A médium 
02:45 Porontyjárat 

FEBRUÁR 4., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:25 Pecatúra 
13:55 Életművész 
14:55 Rex felügyelő 
15:45 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:20 Van képünk hozzá 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban – 

Tóth Bálint: Januári elégia
23:15 Gyilkosság 
00:00 Rex felügyelő 
00:50 Elcserélt lányok 
01:35 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Havazin
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 Glades – Tengerparti 

gyilkosságok 
22:50 Döglött akták 
23:50 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
00:25 Reflektor 
00:45 A főnök 
01:45 A Grace klinika 
02:30 A szív útjai 
03:20 A szív útjai 

04:40 Édes élet 
05:35 Vers éjfélkor 
05:45 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi Titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Showja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 NCIS 
23:40 Zsaruvér 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Magyar szépség 
03:35 Doktor House 

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 Kevés pénzzel Európában
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Zebra
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:25 A névtelen vár 
21:25 Hírek
21:35 Dunasport
21:40 Afrikai szeretők 
23:50 Kultikon 
00:05 Könyvajánló
00:15 TransyMania koncert
01:10 Vers
01:15 Himnusz

FEBRUÁR 3., HÉTFŐ
M1
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Elcserélt lányok 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:25 Párizsi mentősök 
22:15 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Verssor az utcazajban – 

Zalán Tibor: Utazás-foszlány
23:15 Aranymetszés
00:10 Rex felügyelő 
01:00 Elcserélt lányok 
01:45 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:40 Reflektor 
13:00 Fókusz Plusz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 Castle 
22:50 CSI: A helyszínelők 
23:55 Pokerstars – European 

Poker Tour 9 
00:55 Mr. és Mrs. Bloom 
01:55 Reflektor 
02:10 Kémpárbaj 
03:00 A szív útjai 

04:00 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi Titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Showja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 NCIS 
23:40 Elit egység 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 NCIS 
02:25 Walker, a Texas-i kopó 
03:10 Eva Luna 
03:55 Családi Titkok 

07:35 Kevés pénzzel Európában
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd 
09:40 Élő egyház 
10:10 Isten kezében
10:35 Rome Reports 
11:00 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:30 A hegyi doktor 
20:15 Az öt zsaru 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Dokureflex
21:21 Befogad és kitaszít a világ 
22:40 Kultikon 
22:55 Könyvajánló
23:00 Sportaréna
23:30 A zeneszerző: Wojciech Kilar

08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
08:55 KOMP (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül 
09:55 KOMP (ism.) 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 Rába ETO FC – Rubeola 

Csömör NB I-es bajnoki 
futsalmérkőzés (ism.)

12:20 TV-shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Ráta (ism.)
18:25 Kitekintő (ism.)
18:50 Arrabona Évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 KultÓra
20:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
20:55 KOMP (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.)
22:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
22:55 KOMP (ism.)

GYŐR+ TV

07:50 Konkrét (ism.)
08:00 Széchenyi híradó (ism.)
08:30 TV torna (ism.)
08:35 Zooo+ (ism.) 
09:05 KultÓra (ism.) 
10:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.) 
11:00 TV-shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 Arrabona Évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Győr+ Sport
20:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
20:55 KOMP (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
22:55 KOMP (ism.) 
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 TV-shop

GYŐR+ TV

06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd
09:35 Sportaréna 
10:05 A hegyi doktor 
10:55 A névtelen vár 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 
14:20 Vers
14:35 Kincskereső kisködmön
15:00 Városrajzolatok – Budapest 
15:30 Univerzum 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:25 Megtörtént bűnügyek 
21:35 Hírek
21:40 Dunasport
21:50 Mi történt Baby Jane-nel? 
00:00 Kultikon 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 7., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:30 Történetek a nagyvilágból 
14:00 Különleges mentőalakulat 
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Téli Olimpia – Szocsi 
20:20 Híradó este
20:55 Sporthírek
21:05 Időjárás-jelentés
21:15 Szerelmes üzenetek 
22:50 Az Este
23:25 Híradó
23:35 Sporthírek
23:40 Verssor az utcazajban – 

Kemény István: Kesztyű
23:45 Orvlövészek célkeresztben 
01:20 Rex felügyelő 
02:05 Everwood 
02:54 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 
12:40 Reflektor 
13:00 Kalandor 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 A zöld íjász 
22:50 Gyilkos elmék
23:50 Odaát 
00:55 Reflektor 
01:15 Kalandor (2014) 
01:45 Az egység 
02:35 4ütem 
03:00 A szív útjai 

04:05 Eva Luna 
04:50 Édes élet 
05:45 Vers éjfélkor 
05:55 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi Titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Showja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 Atomtámadás 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Szellemdoktor 
02:30 Walker, a Texas-i kopó 
03:15 Eva Luna 

FEBRUÁR 6., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 A korona hercege 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Átjáró
14:00 Különleges mentőalakulat 
14:45 Rex felügyelő 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Híradó+
16:35 Elcserélt lányok 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Az eltakarítónő 
22:10 Az Este
22:45 Híradó
22:55 Sporthírek
23:00 Verssor az utcazajban – 

Háry János: Külföldi vers
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Történetek a nagyvilágból 
00:10 Rex felügyelő 
01:00 Elcserélt lányok 
01:45 Everwood 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Barátok közt 
04:40 A gyanú árnyékában 
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show (élő)
12:40 Reflektor 
13:00 EgészségKalauz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:50 Rendőrakadémia 6.: 

Az ostromlott város 
23:35 Reflektor 
23:55 Dollhouse – A felejtés ára 
01:00 Mélyvízben 
01:55 a'la CAR 
02:25 A szív útjai 
03:15 A szív útjai 

04:15 Doktor House 
05:00 Eva Luna 
05:45 Vers éjfélkor 
05:55 Műsorszünet
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó 
13:55 Shopping Királynők 
14:55 Maricruz 
15:55 Családi Titkok 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:30 Az Élet Showja 
20:30 Édes élet 
21:40 Jóban Rosszban 
22:40 Grimm 
23:40 Célkeresztben 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Grimm 
02:30 Célkeresztben 
03:20 Doktor House 

07:35 Kevés pénzzel Európában
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben
09:05 Közbeszéd
09:30 Akadálytalanul
10:00 A hegyi doktor 
10:50 Megtörtént bűnügyek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 A világörökség kincsei
14:45 Kincskereső kisködmön
15:05 Gyógyító természet 
15:35 Univerzum 
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:25 Özvegy és leánya
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Kontroll 
23:20 Kultikon 
23:35 Könyvajánló

07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
07:55 KOMP (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Arrabona Évszázadai
08:55 KOMP
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Programajánló
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 KultÓra (ism.)
10:45 TV-shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 KultÓra (ism.)
18:50 Arrabona Évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
19:55 KOMP
20:00 Credo (ism.)
20:30 Épí-tech (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 KOMP (ism.) 
22:00 Credo (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

GYŐR+ TV

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:55 KOMP (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
08:55 KOMP (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek
09:30 Vény nélkül 
09:55 KOMP (ism.) 
10:00 Credo (ism.)
10:30 Épí-tech (ism.)
11:00 TV-shop
17:55 Műsorkezdés
17:57 Credo (ism.)
18:25 Épí-tech (ism.)
18:50 Arrabona Évszázadai
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Nyugdíjas Egyetem
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
22:45 Arrabona Évszázadai (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV
07:30 Híradó
07:35 Kevés pénzzel Európában
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Pannon expressz 
09:05 Közbeszéd
09:35 Csellengők 
10:00 Partiumi barangoló
10:20 A hegyi doktor 
11:05 Özvegy és leánya 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Kincskereső kisködmön
14:55 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:30 Univerzum
16:30 Térkép
17:00 Capri – Az álmok szigete 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Életképek 
19:35 A hegyi doktor 
20:20 Hölgyek öröme 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Good bye, Lenin! 
23:30 Kultikon 

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP,
ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

RÁDIÓ,
TELEVÍZIÓ

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485

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

elôkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Spanyol, francia, orosz kezdô kurzusok péntekenként is
• Fordítások szakképzett fordítók által
• Angol nyelvtani rendszerezô tanfolyam nyelvvizsgára készülôknek
• Érettségire felkészítô tanfolyamok angolból, németbôl

WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070
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Örökké emlékezetes nap
ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS

Vadul a divat
Sikítva rohant egy fiatal hölgy a szín-

pad felé, ebből kiderült, kezdődik a divat-
bemutató: trendváltásról beszélhetünk
idén, szinte minden menyasszonyi ruha
tüllös, strasszos, csillámos, valamint na-
gyobb a szoknyája az eddigi letisztultabb
típusokhoz képest. A merész színek is fel-
tűntek a ruhákon, a vad pirostól kezdve a
furcsa feketéig. Természetesen megta-
lálják a nekik tetsző darabokat az egysze-
rű szépséget kedvelő menyasszonyok is.
Láttunk kismamáknak szánt gyönyörű
ruhákat. A menyecskeruhák pedig ma-
napság inkább az alkalmi darabok, a ha-
gyományos piros, pöttyös ruhák mellett
további színekből is válogathatunk.

A vőlegények öltözékére továbbra
is a hagyományos stílus a jellemző,

emellett a sportos fazon is egyre nép-
szerűbb: a karcsúsított zakó és nad-
rág, illetve a csípőfazon is divatos.

Elcsábítják az érzékeket
„Az illat emlék” – szlogennel várta,

vagyis vonzotta az érdeklődőket Zómolyi
Zsolt, az egyetlen magyar parfümőr ellen-
állhatatlanul illatozó standjánál. Magyar-
országon még újdonságnak számít az es-
küvőillatosítás, ám külföldi menyegzőkön
már alkalmazzák egy ideje, ahogy a szak-
ember fogalmazott, Edinburghtól Moszk-
váig elterjedt. Az esküvőillatosításon ter-
mészetesen ne csak a pár parfümjét ért-
sük, a parfümőr megkomponálja a cere-
mónia összes termének, asztalának

illatát, de még a meghívókat is bevonják
a nagy nap illatjegyeivel. Zómolyi Zsolt
olyan luxusparfümöket kínál, melyeket a
drogériákban nem találhatunk meg, és
kérésre személyre szabott illatot is kifej-
leszt. „Az illat nem tudatos szinten hat a
memóriánkra, elég egy csepp, hogy em-
lékezzünk az esküvőre évtizedek múltán
is” – hangsúlyozta. Csak néhány a külön-
leges illatélmények közül: kérhetünk fér-
fibolondítót vagy könnyed virágillatot,
akár a frissen vágott fű illatát is becsem-
pészhetjük a zárt térbe, a nászéjszakára
pedig Ámor és Psziché ihlette erotizáló
parfümöt. Izgalmas, ugye?

Tökéletes egység
Az esküvő egyik kulcsszava a harmó-

nia: a tortának és a díszítésnek összhangban

kell lennie egymással, a pár ruhájával és
személyiségével. A tortáknak csak az ízlés
és a fantázia szabhat határt, a cukrászok
minden elképzelést megvalósítanak. Leg-
többen marcipánbevonattal kérik az es-
küvői tortát, sokan ragaszkodnak a tiszta-
ságot jelképező fehér mázhoz, de kedvel-
tek még a különböző pasztellszínek is: a
barackvirág, a halványzöld, a sárga és a
rózsaszín. A merészebb párok persze a va-
dabb, tüzesebb színeket választják. 

Szeretetnyelv
„Mindenki sajátos szeretetnyelvet bir-

tokol, van akinek a szavak, másnak inkább
az érintés a fontosabb” – magyarázta Sza-
kács Anna asztrológus a hozzá forduló pá-
roknak, mire figyeljenek konfliktushelyzet-
ben, hogy egy-egy nézeteltérés ne fajul-

jon veszekedéssé. A horoszkópok össze-
vetéséből kiderül, hogyan juthatnak közös
nevezőre a szerelmesek. „A párok nem vé-
letlenül kerültek össze, a sorsszerűség
megvan a kapcsolatukban. Hogy a szere-
lem, szeretet megmaradhasson, azért
tenni kell, na de mit? Mik azok a nüanszok,
amikre oda kell figyelniük? A horoszkó-
punk olyan, mintha lefényképeznénk a
csillagos égboltot születésünk pillanatá-
ban. Mi is a természet részei vagyunk,
gondoljunk csak arra, hogy a Hold is hat
az ár-apályra. Persze nem a bolygóktól
függ a viselkedésünk, de bizonyos adott-
ságokat meghatároznak, érdemes ezeket
a legjobban kihasználni, a javunkra fordí-
tani” – hangsúlyozta az asztrológus. 

Az elmúlt két hétvége az esküvőről szólt: még azok is elcsábultak néhány pillanatra a Zichy-palotá-
ban és az Árkád bevásárlóközpontban felvonultatott ruhaköltemények és varázslatos kiegészítők
láttán, akik soha nem álmodoztak a menyegzőjükről. A párok mindenben tájékozódhattak, hogy tö-
kéletesen sikerüljön életük egyik legmeghatározóbb napja, szakemberek hada várta őket: divatszak -
értők, fotósok, esküvőszervezők, ceremóniamesterek, dekoratőrök, sőt, „az egyetlen magyar orr” is
Győrben járt, hogy örökké emlékezetessé varázsolják a nagy napot.

szerző: zoljánszky alexandra. fotó: marcali gábor
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szerző: gaál józsef 
receptek: felföldi nándor
fotó: o. jakócs péter 

A farsangi napok, a vízkereszttől
hamvazószerdáig tartó hetek minde-
nütt a karneválok és a bálok, a mulat-
ságok és a nagy lakomák jegyében
telnek. Így van ez Győrben is, ahol tu-
catnyi vendéglátóhely akaszthatja ki
a telt ház táblát a farsangi hétvégé-
ken. A jeles városi bálok egyik hagyo-
mányos helyszíne a Zöldfa étterem,
amelynek séfje, Felföldi Nándor, a

GASZTRO FELHÍVÁS

Farsangi asztal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház
tér Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási
időben, vagy telefonon: (96) 500-277-es és (96) 500-236-os számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2014. február 14. (péntek) 12.00 óra

A pályázati tárgyalás helye:
Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. terem 

Győr MJV Önkormányzata, a tulajdonában lévő nem
lakás célú helyiségeit, bérleti díjra történő nyílt pá-
lyáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények  a  Polgármesteri Hivatal  9021 Győr,  Honvéd
liget 1. sz.  alatti épület  hirdetőtábláján  (üvegfalon),  a GYŐR-SZOL  Zrt.
Központjában  (9024 Győr, Orgona u. 10.),  valamint  a  www.gyor.hu
honlapon  tekinthetők  meg 2014. január 27-től  2014. február 14-ig,
ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

farsangi közönség két kedvencét ké-
szítette el lapunk kérésére, olvasó-
inknak ajánlva otthoni kipróbálásra.
A Zöldfa konyhája egyszerre magyar
és európai, hagyománytisztelő és iz-
galmasan korszerű. A főszakács re-
ceptjeinek mediterrán hangulata ar-
ra emlékeztet, a farsangolás jó szo-
kása az ókori Itáliából indulva hódí-
totta meg a világot.  

A nádorvárosi Zöldfa az idei sze-
zonban számos óvodai, iskolai, egy-
házi és céges bálnak adott otthont,
több mint kétszáz vendéget szolgál-

Pácolt sajtok aszalt paradicsommal,
abonett kenyéren, rukkolával tálalva

Hozzávalók 4 főre: 10 dkg füstölt sajt, 10 dkg már-
ványsajt, 10 dkg camembert, pár darab aszalt pa-
radicsom, 5 dkg rukkola

A sajtokat egyenlő nagyságúra, egy centiméteres koc-
kákra vágom, egy kanál piros arannyal, rozmaringgal,
olívaolajjal összekeverem, majd hozzáadom a szintén
kockákra vágott aszalt paradicsomot. Az abonett ke-
nyeret félbevágom és ráhalmozom a sajtokat. Aztán
megint egy abonett kenyér, megint sajtok, közben min-
den szintre friss rukkolát teszek.

Hozzávalók 4 főre: 10 dkg csi-
cseriborsó, 5 dkg árpa, 40 dkg
rigatoni tészta, 1 db cukkini, 1
db padlizsán, 1 db kaliforniai
paprika, 1 fej lilahagyma, 1 dl
tejszín, 80 dkg sertésszűz, 8
szelet bacon

Az éjszakára beáztatott csicse-
riborsót és árpát fokhagymás,

hatnak ki úgy, hogy a zenekarnak, a
fellépő művészeknek és persze a
táncparkettnek is maradjon hely. A
tulajdonos Pintér Balázs hírei szerint
hamarosan télikertet és kerthelyisé-
get is kap az étterem, folytatásaként
az elmúlt évek felújításainak, az egy-
szerűségében elegáns enteriőrt
megteremtő rekonstrukciónak. Ad-
dig is érdemes figyelni a Zöldfa hon-
lapját, hiszen izgalmas hetek követ-
keznek, sok rendezvénnyel, sztármű-
vészekkel, balatoni borokkal és Fel-
földi Nándor ételkínálatával.   

Csicseriborsóval, árpával töltött sertésszűz rózsaszínre sütve,
zöldséges rigatoni tésztával, bacon chipsszel

babérleveles, sós vízben puhá-
ra főzzük, ami akár 3-4 órát is
igénybe vehet. A szűzpecse-
nyét hosszában megvágjuk, ki-
csit megütögetjük, majd bele-
helyezzük a megfőtt borsót és
árpát. Óvatosan alufóliába csa-
varjuk, közben sóval, grillfű-
szerrel ízesítjük. Sütőben, 170
fokon 30 percig sütjük. 

Közben kifőzzük a tésztát sós, olajos
vízben. Felszeleteljük a zöldségeket
és forró olívaolajon hirtelen megsüt-
jük őket. A zöldséghez tejszínt adunk
és összekeverjük a kifőtt tésztával. Tá-
nyérra halmozzuk, felszeleteljük a
szűzérméket és olaj nélkül megsüt-
jük a baconszeleteket, amiket éte-
lünk tetejére teszünk. Díszítésként
madársalátát használhatunk. 
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

Egy elismerő pillantás, kedves szavak,
egy véletlen érintés, egy pajkos össze-
mosolygás. Ártatlan flört, vagy egy új
kapcsolat kezdete? Mi az, ami még be-
lefér egy házasságba? Maradjunk, vagy
menjünk, ha az új érzés többet jelent,
mint az otthoni biztonság? A hűtlenség-
gel azért érdemes foglalkozni, mert
olyan sérüléseket okozhat, melyek nem-
csak az adott kapcsolatra, de önbecsü-

szerző: dr. sztermen márton, a sürgősségi  beteg-
ellátó osztály osztályvezető főorvosa

fotó: illusztráció

A világon mindenhol azért hozták létre a sür-
gősségi osztályokat, mert rájöttek, hogy a
kórházba jutás megkönnyítésével életeket le-
het menteni. Tíz hónapja nyitotta meg kapu-
ját a győri sürgősségi osztály, jelentős bizton-
ságot adva ezzel a lakosságnak, hogy a tény-
leg rászorulókon hathatósan segíteni lehes-
sen – ha azoknak, és csak azoknak nyújtjuk
ezt a lehetőséget, akiknek erre szükségük
van. Mindannyiunk felelőssége tehát, épp a
súlyos állapotú társaink érdekében, hogy in-
dokolatlanul ne terheljük meg ezt az osztályt. 

Józan megítélés
Természetesen senkit sem küldünk el, aki úgy érzi,

hogy az életét is veszélyeztető állapotban van. Mégis
azt tudom mondani, sok esetben hagyatkozzunk a jó-
zan megítélésünkre – anyáink is tudták még a sokkal
szerényebb körülmények között is, milyen bajjal kell or-
voshoz fordulni. Tehát ez intelligencia, általános, egész-

lésünkre és másokhoz való viszonyunk-
ra is hatással vannak. Nem ritka például
az alapvető bizalomvesztés, melynek
nyomában szégyen, gyermeki kiszolgál-
tatottságérzés, szenvedés és düh jár.

Felmerül a kérdés: egyáltalán mi az,
hogy hűtlenség? Mit értünk ma meg-
csalás alatt? A könyv szerzője, dr. Almá-
si Kitti szakpszichológus szerint „a cé-
lom az, hogy praxisom tapasztalatai

ségünkkel kapcsolatos műveltség kérdése. Definíció-
szerűen: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tör-
vény 3. pontja szerint sürgős szükség esete akkor kö-
vetkezik be az egészségi állapotban, ha azonnali egész-
ségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életve-
szélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egész-
ségkárosodást szenvedne.

Sürgősségi ellátást igénylő állapotok
• Balesetek, kiváltképp a súlyos sérülé-

sek, közúti, munkahelyi, otthoni sérülések.
•  Égés, fagyás, szén-monoxid-mérgezés.
• Mindennemű eszméletvesztés. • Erős
mellkasi fájdalom. Addig nem észlelt, nem
ismert, rendetlen szívdobogás. • Kifejezett
fulladás. • Heves, kínzó, görcsös hasi fájda-
lom. • Csillapíthatatlan hányinger, hányás,
hasmenés. • Vérhányás, véres széklet, fe-
kete széklet ürítése. • Valamely végtag, kü-
lönösen az alsó végtagok hirtelen fájdalmas elfehére-
dése. • Hirtelen fellépő elviselhetetlen fejfájás. • Hirte-
len kialakult féloldali bénaság, beszédképtelenség, ket-
tős látás, erős szédülés. • Terhességgel, szülés közeli
állapottal, szüléssel kapcsolatos bármely rendellenes-
ség érzése. • Bármely mérgezés. Véletlen vagy tudatos
olyan étel, ital fogyasztása, amely mérgező lehet.

• Drogok, élvezeti szerek túlzott mértékű fogyasztása.
• Lelki élet zavara, öngyilkossági késztetés. • Nehezen
körülírható rossz közérzet.

Sürgősségi sorrend
A sürgősség félreértelmezéséből több ízben kere-

kedik nyugtalanság a várakozók között. Osztályunkon
a betegeket gyors kikérdezést és állapotfelmérést kö-
vetően „sürgősségi” kategóriákba csoportosítjuk.

Ezen belül  szak-
mai sürgősség
sorrendjében
végezzük tevé-
kenységünket.
A kért vizsgála-
tok – labor, ultra-
hang, stb. –
eredményeire
azonban vára-

koznunk kell. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy
változatlanul elérhető azok számára az alapellátási
ügyelet, akik állapotukat nem érzik életüket veszé-
lyeztetőnek. Ha valaki indokolatlanul keresi fel a sür-
gősségi osztályt – természetesen őt is meg kell vizs-
gálnunk – vállalja annak terhét, hogy a valóban élet-
veszélyben lévőktől veszi el az időt.

alapján megmutassam, milyen gondok-
kal küzdünk ma ezen a téren, mert ami
kirajzolódik előttem, az társadalmi mé-
retű problémának tűnik. Szeretném, ha
akit érint a téma, az tudná: van esély arra,
hogy egy csúnya történetből is önbizal-
munkban – sőt, akár kapcsolatunkban –
megerősödve kerüljünk ki. Sok olyan ese-
tet láttam, ahol ez sikerült – ebben a
könyvben megosztom, hogyan.” 

A hét orvosi témája:

Ki a
sürgősségi

beteg?

Hagyatkozzunk
józan

megítélésünkre!

Olvasni jó!

Hűtlenség... és ami mögötte van
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: a derékfájdalomról

Válaszol: Horváth Judit gyógytornász

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Jellemzően több ember panaszkodik-e de-
rékfájásra télen, mint a jobb időben?

Igen, de ennek az a fő oka, hogy a hideg miatt az
emberek átmenetileg abbahagyják a mozgást. Nem
tudnak kertészkedni, sétálni, úszni, futni, kondizni
sem szívesen járnak, ilyenkor inkább behúzódnak a
meleg szobába.  A mozgás hiányát hamar megérzi
az ember, főleg ha jócskán van rajta súlyfelesleg. 

Kiket érintenek a derékfájásos panaszok?
A harminc és ötven év közötti embereknél a leg-

gyakoribb ez a kellemetlen panasz. A statisztikák és
a saját tapasztalataim alapján is a betegek között

A téli balesetek megelőzése
Érkezik a rossz idő, és vele együtt azok
a balesetek is, amelyek kellő óvatosság-
gal elkerülhetőek lehetnének. A vizes,
fagyos utak, az eső, a hó és a köd, a ko-
rai szürkület és front olyan tényezők,
amelyek fokozott figyelmet követelnek
a közlekedőktől. 

Autóval
Kanyarban a szokásosnál is lassab-

ban forduljunk. Nedves, csúszós, havas
útviszonyok között kerülni kell a gyors fé-
kezést, és mindig az útviszonyokhoz
mérten kell sebességet választani. 

Gyalogosként
Sokan magától értetődőnek veszik,

amikor bekapcsolódnak a közlekedésbe,

több a nő. Aki nem
figyel oda az élet-
módjára, az étkezésére, hanem ellustul, az egyértel-
műen veszélyeztetettebb. 

Mit ajánl a derékpanaszok megelőzésére,
illetve otthoni kezelésére?

Mint annyi baj megelőzésére, a derékfájás elkerü-
lésére is a legjobb módszer a rendszeres testmoz-
gás. Lehet ez séta is, még jobb azonban, ha az
úszást választják. Ezen belül különösen a hátúszást
javaslom. A has- és hátizom otthoni erősítése min-
denképpen jótékony hatású. Érdemes nyújtó gyakor-
latokat végezni. Ha valakinél súlyosabb tünetek ala-
kulnak ki, akkor keresse fel az orvost a pontos diag-
nózis érdekében. A gyógytornászok pedig személyre
szabott gyakorlatok megtervezésével tudnak érdem-
ben segíteni a rászorulóknak. 

hogy mindenki látja őket, azonban meg-
felelő kivilágítás, láthatósági mellény nél-
kül az úton vagy az út mentén gyalogos-
ként nem nehéz a szürkeségbe veszni,
amiben pedig a leggyakorlottabb vezető
sem biztos, hogy meglát minket.

Figyeljünk az öltözködésre!
Az időjáráshoz igazodó öltözet kivá-

lasztása szintén életmentő lehet. Autó-
ba ülve mit sem ér a jó vezetéstechni-
ka, ha cipőnk a latyaktól csúszik a pe-
dálon, vagy ha ruhánk nem teszi lehe-
tővé a gyors reagálást és a szabad
mozgást. Figyeljünk, hogy lábunkon a
megfelelő cipő legyen, hiszen akár a
pedálra, akár csúszós járdára lépünk,
fontos, hogy rajta is tudjunk maradni.

Egy esés következménye súlyos csont-
törés, agyrázkódás és több hetes ágy-
hoz kötöttség is lehet, autóban ülve pe-
dig akár emberéletekbe is kerülhet, ha
nem „állunk” biztos lábakon. A nedves
ruhától pedig minél hamarabb szaba-
duljunk meg!

Előzzük meg a kihűlést!
Magyarországon az éghajlati sajá-

tosságoknak köszönhetően a fagyhalá-
lok száma elenyésző, azonban a kisebb
végtagelfagyásoké, kihűlésé, meg- és
felfázásoké nem. Fontos, hogy rétege-
sen öltözködjünk, egyrészt, hogy óvjuk
testhőmérsékletünket, másrészt a me-
leg helységekben egyetlen vastag ru-
hában megizzadunk, majd ha kime-

gyünk a hidegbe, megfázhatunk, sőt tü-
dőgyulladást is kaphatunk. Fontos az is,
hogy lábbelink ne szorítsa el vérkerin-
gésünket, és mindig legyen rá lehető-
ségünk, hogy lábujjainkat megmozgat-
hassuk benne. 

Az alkohol nem melegít
Elterjedt és gyakran hangoztatott tév-

hit, hogy az alkohol felmelegít minket a
hidegben. Érzetre talán így van, sőt kül-
ső fizikai jelei is lehetnek a folyamatnak
(arcpír, izzadás, melegségérzet), azon-
ban valójában az alkohol értágító hatása
miatt éppen a kihűléshez kerülünk köze-
lebb.  Téli hóesésben forralt borozni te-
hát jó, de semmiképpen sem helyettesíti
a sok alkohol a meleg öltözetet. 

A téli depresszió ellen
Sok séta és alvás jelenti a leghatásosabb el-
lenszert a télen jelentkező nyomottság el-
len. A Müncheni Egyetem kronobiológusa
szerint ilyenkor több alvásra van szüksé-
günk. Nem vagyunk
elég sokat a szabadban,
ezért kevesebb termé-
szetes fényt kapunk.
Ha melankolikusnak
érezzük magunkat, tar-
tózkodjunk többet a
szabadban. Odakint még rossz időben is
intenzívebb a fény, mint bent. Ha sokat va-
gyunk a szabadban, elűzzük a rossz hangu-
latot és jobban alszunk. 

Mit kell tudni
a trigliceridekről?
A vérzsírértékek közül az embereket álta-
lában csak a koleszterinszint érdekli, pe-
dig a triglicerid-értékek legalább annyira
fontosak. Ha a szintje csökken, akkor csök-
ken a cukorbetegség, a szívbetegség és
más egészségkárosodások kockázata is. A

cukorbetegek kor-
dában tartott tri -
glicerid-értéke
csökkenti a szív-
roham vagy a
stroke kockázatát.
A magas triglice-

rid-szint a metabolikus szindrómának is
az egyik fő kockázati tényezője, amely
nagymértékben fokozza a szívbetegség, a
stroke és a diabétesz kockázatát.
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szerző és kép: nagy viktor
viktornagy.net

A Skoda a Rapid tavalyi megje-
lenésekor sikeresen bepozicio-
nálta a típust a Fabia és az új
Octavia közé. A sikeres recept
más szemszögből a Spaceback
formájában testesül meg. Kom-
biszerű far, kompakt méretek,
mégis kategóriaelső belső térkí-
nálat, vonzó árcédulával.

A Rapid jó családi autónak készült, a
Spaceback (jelentése: teret vagy űrt hát-
ra) pedig ad egy kis sót a dologhoz. Rend-
hagyó módon most kezdjük az étvágycsi-
nálóval. Ha adnak hozzá egy turbós mo-
tort, alufelnit (most a tesztautón téligumi
volt) és a Style csomagot egy jó színnel
kombináljuk (Rally zöld, Rio vörös, vagy
Sprint sárga), akkor igazán vagány autó
faragható belőle. És nem sok millióért,
hanem korrekt áron – ahogy azt a cse-
hektől megszokhattuk. Mit is jelent a
Style csomag és a szuper ár? Egy közép
(Ambition) felszereltségi szinthez kapha-

tó üvegtető, és üveg hátsó ajtó, amitől dö-
gös lesz a kocsi ékessége, a feneke (Style
csomag). A 86 lóerős TSI-hez bőrkor-
mánnyal, parkolóradarral, ülésfűtéssel és
alufelnikkel (Clever csomag) most kicsit

több mint
négymillióért
hozzájutha-
tunk. Na, de
nézzük, mit ka-
punk még…

A Space-
back kicsit
„sportkombis”
arányaival jól mutat az aszfalton. Dizájnja
letisztult, nem találunk rajta felesleges
formai játszadozást, mégis felismerjük
rajta a márka mai arcát és éles vonalait.
Ez divatos, de egyben időt álló. Belül
ugyanez a világ folytatódik: egyszerű,
de elegáns részletek, kemény, de tet-
szetős műanyagok. Bizonyos felszerelt-
séghez kapunk alumínium hatású, na-
gyon jól sikerült dekorbetétet, krómki-
lincseket, könyöktámaszt, klímát és
négy termetes felnőtt számára bősé-
ges ülő- és csomagteret. Korrekt a láb-
tér és a fejtér egyaránt. Szélességben
nem, de a csomagtér 415 literével a
konkurenciát szorongatja a Skoda.
4300 mm-es hossza nagyobb a Golf-
nál, és a puttonyban is rádob 35 litert

kompakt riválisára. Nem prémium a mi-
nőség, de sok részletében ízléses, és
árát meghazudtolja a kis Rapid. Például
a műszeregység egyszerűsége segít a
jó leolvashatóságban, és semmilyen

Teszt: Skoda Rapid
Spaceback 1.2 TSI 

Elérhetőségek: Porsche Inter Auto Hungaria Kft.  |  Porsche Győr, Skoda telephely
9024 Győr, Mécs László utca 3.  | info@porschegyor.hu  |  tel: 96/515-032  |  www.porschegyor.hu

tétel is, mint a digitális klíma, xenon-
fényszórók, start-stop rendszer vagy a
nagy kijelzős navigáció. Alapáras viszont
a jégkaparó a tanksapkafedélbe rejtve
és a parkolójegytartó műanyag fül!

Szerintem két fő választást érdemes
megfontolnia annak, aki a Spaceback
mellett dönt. Ha benzinessel szeret járni,
a legjobb a tesztautó 105 lóerős motorja,
és közepes vagy magasabb felszereltség
mellett is bőven versenyképes az ára
(4,04–4,78 M Ft). Ha sok kilométert tesz
meg az ember, vagy céges flottát épít, ar-
ra egy alap CR TDI (1,6 literes), 90 lóerővel
is megteszi (4,25–4,76 M Ft). Persze lehet
mazsolázgatni még az 1,4 literes 122 ló -
erős 7 sebességes dupla kuplungos vál-
tóval kombinált csúcsmodell és a 105 ló -
erős dízel közül is, mert a csúcsmodell ára
sem haladja meg a 5,4 millió forintot.
Azért ilyen barátságosak az árak, mert be-
vezető időszakban félmilliót engednek –
alku nélkül. Kipróbálni érdemes!

gombot nem kell keresnünk, minden a
helyén van ¬ követi a német iskolát.

A tesztautó a 105 lóerős, erősebbik
ezerkettes turbós benzinessel szerelt ki-
vitel volt. Csak ehhez jár a hatfokozatú
manuális váltó, amivel élmény a kapcsol-
gatás. Családi kompaktnak készült, ér-
zékeny pénztárcájúaknak, mégis sike-
rült a tervezőknek a maximumot kihozni
a gépből. Alulról húz a motor, kellően fe-
szes a futómű, két személlyel pedig ki-
mondottan dinamikus. Városban nyo-
matékból (175 Nm) autózható, autópá-
lyán pedig 160-nál is van benne tartalék.
Ennek fő oka, hogy 1100 kilónál alig ne-
hezebb az autó. Így a fogyasztás is kor-
dában tartható, 5-7 liter között mozog.
A zajszigetelés is jól sikerült, még na-
gyobb tempónál sem erős a szélzaj, a kis
négyhengeres pedig nagyon csende-
sen duruzsol. Előnye még az olcsó ext-
rák hosszú sora, amiket szinte bárhogy
variálhatunk. Elérhető néhány olyan

Űr(m)érték

Családi kompaktnak készült,
mégis sikerült a tervezőknek
a maximumot kihozni belőle
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HÍREK  GÁZFRÖCCS

Volt szerencsém kipróbálni, a Győrújbaráton
nyílt E-Kart Ring elektromos gokartjait. Be-
ültem a látszólag hagyományos gokartba,
annak passzentos ülésébe és elmondták, mi-
re kell figyelnem. Valójában azon kívül, hogy
gáz- és fékpedál van, illetve egy vészleállító
a könyökömnél, nem tűnt ördöngösségnek.
Az első óvatos kör alatt próbáltam felmérni,
hogy a meglehetősen kanyargós pályának
melyek a becsapós pontjai és mi lehet a rit-
musa. Éreztem, hogy az első komolyabb gáz -
adásra elkezdett ficánkolni a gép – pedig ve-
lem együtt 200 kg körüli a súlya. Igen, a pálya
még csúszik! Aztán, ahogy a versenytár sak is

E-kart-próba
a gázra léptek, belelendültem. Ekkor jött a
katarzis. Minden kanyart keresztbe lehet
csak venni, rendesen tekerni kell a kor-
mányt és a három hosszabb egyenes után
bizony a féket is. Az adrenalinlöket leírha-
tatlan, főleg amikor fej fej mellett próbál-
tunk küzdeni társaimmal. Az alig fél órás
száguldás teljesen kifárasztott, pedig nem
lettem rosszul a füstgáztól – mert villany-
motorokkal hajtottak az e-kartok –, és a
Forma–1-es versenyautókhoz hasonló si-
vító motorhang is csak fokozta a hatást.
Érdemes kipróbálni!
www.ekart.hu

Újra Porsche Targa

Új TT műszerfal?!
Az Audi mindig próbál előremutató technológiákat alkalmazni
szériaautóin. A Győrben készülő TT sportkocsik következő ge-
nerációjában egy igazán újító koncepció valósulhat meg. A so-
főr előtti műszeregység egy óriási kijelző lesz – ilyet már láttunk
a luxuskategóriában ¬, ami központi kijelző híján képes akár
3D térképet is mutatni a pilótának. Persze a hagyományos kör-
műszerek képe az alapértelmezett, így megmaradhat a veze-
tés maximális élménye. Az önkényesnek tűnő kijelzőhasználat
akkor nyer értelmet, ha a műszerfal többi, letisztult vonalait néz-
zük meg. Nem csak a középkonzol kijelzője tűnhet el, hanem
a szellőzés kapcsolói is felköltözhetnek a kör alakú légbeömlők
közepére. Ez ötletes és ergonomikus is egyben. Kíváncsian vár-
juk, mi lesz még az új TT-ben!

A Porsche 911 vitathatatlanul egy ikon a sportautók között. Sok ver-
ziója közül egy érdekes darab a Targa, egy ideje ebben a formájában hi-

ányzott a kínálatból. Még a 60-as években kitalált, a kabriónál biztonsá-
gosabb kialakítás mára inkább dizájntrükk lett. Az új Targa alumínium bu-

kókeretet kapott, mögötte óriási, látványos üvegkupolával. A sofőr feje fölötti
szabad felületet pedig (sajnos) bonyolult és nehéz (110 kg), automatikusan

zárható vászontetővel oldották meg – hasonlóan a kabrióhoz. A kocsi csak
négykerékmeghajtással kérhető, két teljesítményfokozatban, minden esetben

hathengeres boxermotorral a farban. A teljesítmény 350 és 400 lóerő lehet, a me-
netteljesítmények pedig elsőrangúak: 4,4 mp gyorsulás, 294 km/h végsebesség a

csúcsmodell esetén PDK dupla kuplungos váltóval.
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HIRDETÉS TEHETSÉG

A tizenegy éves győri Rába Quelle fürdő-
ben továbbra is egyedülálló lehetőség-
gel, tizenegyezer forintos akciós áron ve-
hető igénybe tizenöt  alkalommal négy-
féle kezelés. Ehhez nem kell mást tenni,

mint időpontot kérni a gyógyászati
recepción, a 96/514-905 telefonszá-
mon. A fürdőorvos vizsgálat után kiírja a
4x15 kezelést, melyek a következők le-
hetnek: medencefürdő, kádfürdő, iszap-
pakolás, súlyfürdő, gyógymasszázs, víz
alatti vízsugármasszázs és gyógytorna.

A gyógyvíz alkáli hidrogén-karbo-
nátos és enyhén jódos, mely elsősorban

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Győrben tartottak válogatást az RTL
Klub tehetségkutató műsorának készí-
tői szombaton: a Csillag Születik című
show-műsorba műfaji és korosztályos
megkötés nélkül bárki jelentkezhetett,
hogy az ideiglenes zsűri felvegye pro-
dukciójukat. A felvételek alapján aztán
két héten belül értesítik azokat, akik to-
vábbjutnak a következő fordulóba.

A válogatások Budapesten már le-
zajlottak, a napokban tíz vidéki város-
ba látogatnak el a szervezők, s keresik
a tehetségeket. A válogatók végén

Csillagokat kerestek
körülbelül 4-5000 produkcióból vá-
lasztanak majd.

Győrben több tucatnyi jelentkezőt néz-
tek meg a Bartók Béla Megyei Művelődé-
si Központban, főként önjelölt énekesek
és táncosok mutatták be produkciójukat.
Érdeklődésünkre többen elmondták, fő-
ként a megmérettetés motiválta őket, il-
letve az, hogy szeretnének ismertté válni.

Ottjártunkkor éppen Szombat
Ádám énekelte Cserháti Zsuzsa Kicsi,
gyere velem rózsát szedni című dalát.
Elmondása szerint a zene a mindene,
ezzel fejezi ki örömét és bánatát egy -
aránt, és szeretné a nagyközönséget
is szórakoztatni tudásával. 

Gyógyászati kedvezmény
nyugdíjasok részére

kopásos csont- és ízületi betegségek,
krónikus gyulladásos ízületi és izom-
bántalmak, csonttörések, balesetek,
idegsebészeti, fokozott szaruképző-
déssel járó bőrbetegségek, krónikus

hörghurut és csökkent pajzsmirigy-
működés kezelésére alkalmas.

A mozgássérültek részére akadály-
mentes közlekedés biztosított a fürdő-
térben, továbbá speciális beemelő
szerkezet segíti a mozgássérültek víz-
be jutását.

Jelentkezzen most! Szeretettel vár-
juk Önt! (X)



A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Esküszöm,
soha többet nem ások el dinócsontot. Nyertes: Sárvári Gézáné (Győr). Nye-
reményét a szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A Győr-Gyirmót, Szent László u.
33. szám alatti, GYŐR-SZOL Zrt. tulaj-
donában álló, új építésű bérházban ki -
adó egy 89 m2 nagyságú, 3 szoba, étke-
ző-konyha+ terasz elrendezésű lakás. In-
formáció a 96/50-50-53-as telefonon.

Bérleti díj: 133.500 Ft/hó.

kép és szöveg: pannon-víz  

Sorozatunkban megtörtént ese-
tek segítségével olyan apró, de
hasznos tudnivalókra szeret-
nénk ráirányítani a figyelmet,
amelyek később sok bosszúság-
tól kímélhetnek meg bennünket. 

Egy győri fogyasztónk vízszűrőt épí-
tett be házi vízellátó hálózatába. A
használati útmutató természetesen
csupa jót ígért: elégedett vásárlók

kép és szöveg: győr-szol

Szakszerű tervezéssel, körülte-
kintő számításokkal készülnek a
Győr-Szol társasház-kezelői az
elkövetkező hetek több mint 350
közgyűlésére. Ami már biztos: a
rezsicsökkentési akcióhoz csat-
lakozva, a Győr-Szol Zrt. vezeté-
se úgy döntött, a vállalat által
kezelt házak kezelési díja nem
emelkedik az idén.

A társasházak felelősségteljes keze-
lése egyszerre igényel jogi, műszaki
és pénzügyi ismereteket. A nyugodt,
takarékos működés alapfeltétele,
hogy a közös képviselőnk tisztában
legyen a társasházkezelés pénzügyi,
jogi szabályozásával. Kiemelten igaz
ez azon klasszikus panelházak eseté-
ben, ahol akár több száz otthon alkot
egy társasházat. A házkezelés terüle-
tén Győrben piacvezető Győr-Szol
Zrt. rendszeres szakmai képzésekkel
biztosítja, hogy a komoly tapasztalat-
tal rendelkező munkatársai napraké-
szen felkészültek legyenek a társas-
házi jogszabályok előírásait, vala-
mint az aktuális pályázati lehetősé-
geket illetően. Egy jól megírt, sikeres

Veszélyes vízszűrők 
tucatjainak minden problémája egy
csapásra megoldódott a szűrő besze-
relésének másnapján. Az útmutató a
szűrőbetét félévenkénti cseréjét írta
elő. Fogyasztónk az első csere után
szétvágta a betétet, és meglepődött.
Sűrű barna lerakódások voltak benne.
Nem szívesen gondolt bele, hogy fél
évig az ezen keresztül áramló vizet it-
ták az ígért tiszta víz helyett.

Győr minden városrészére igaz,
hogy fél év alatt valamilyen felújítás
vagy javítás miatt elzárják a vizet, vagy

kinyitnak egy tűzcsapot. Ilyenkor a víz-
vezetékekben megváltozik az áramlás
iránya, a hosszú idő alatt lerakódott
ásványi sók leválnak a cső faláról, bar-
nás színe lesz az ivóvíznek. A vízmű
munkatársai az utcai vezetékek öblíté-
sével rövid idő alatt helyreállítják a jó
vízminőséget.

Az elszíneződött ivóvíz eljuthat a
fogyasztók vízcsapjaihoz is. Ha ilyet
tapasztalunk, célszerű a csapokat jól
kiengedni, így egy-két perc után le-
tisztul a víz. Más a helyzet, ha valaki
vízszűrőt használ. Az ásványi anya-
gok ilyenkor a szűrő felületén lera-
kódnak, hónapokon keresztül ezen
az eltömődött felületen áramlik ke-
resztül a víz. A szűrő tehát megóv a
néhány perces elszíneződéstől, de
szélsőséges esetben a vízminőség
romlásához, akár baktériumok elsza-
porodásához is vezethet.

Több olyan esettel találkoztak kol-
légáink, amikor a vízszűrőt még az elő-
ző tulajdonos építette be és elfelejtett
szólni az új lakónak. A fokozatosan
csökkenő víznyomás miatt vízvezeték-
szerelőt hívtak, ő fedezte fel az évek
óta ottfelejtett és teljesen eltömődött
vízszűrőt. 

Nem emelkedik a társasház-kezelési díj
pályázat lakásonként több tízezer fo-
rint megtakarítást jelenthet a tulajdo-
nosok, bérlők számára. 

A precíz, gondos tervezésnek kö-
szönhetően, a Győr-Szol házkezelői
konkrét javaslatokkal készülnek a köz-
gyűlésekre, amelyeknek egyik legfon-
tosabb döntése lesz az ez évi közös
költség megállapítása. Ami minden-
képpen újdonság, hogy a Győr-Szol
Zrt. házkezelési díjai 2014-ben nem
emelkednek. A közös költség ettől

függetlenül változhat, mert a tulajdo-
nosi befizetések értékének megőrzé-
se a garancia arra, hogy ne csökkenjen

a társasházak megtakarítása. A meg-
felelő pénzügyi tartalék képzése azért
fontos, mert garanciát nyújt a felújítá-
si, pályázati lehetőségek teljes körű ki-
használására.

A Győr-Szol által kezelt házak ma-
ximális pénzügyi biztonságát a zrt.
speciálisan képzett társasház-könyve-
lői csapata garantálja. 

szerző: nagy csaba

A vásárcsarnok része városunk életének,
egy jobb napon több ezren keresik fel az
óriás piacot. A csarnok népszerűsége
érthető, hiszen összesen mintegy hat-
van kereskedő árusítja itt portékáit. Az
üzemeltető Győr-Szol Zrt. a saját lehető-
ségein belül mindent megtesz, hogy a
piactér kínálatát folyamatosan frissítse,
és magas színvonalon tartsa.

Az utóbbi hónapok újdonságai kö-
zül kiemelhetjük, hogy a földszinti vá-
sártéren kávézó nyílt. Ugyanitt, a föld-
szinti piacon a győri és a Győr környé-
ki őstermelők és kereskedők bőséges
zöldség- és gyümölcskínálatából vá-
logathatunk. Aki magyar terméket vá-
sárol, az a honi gazdaságot támogatja
– erősítik meg a termelők. Ha végig-
megyünk az emeleti galérián, láthat-
juk: hal, hús, tej és pékáruból is szinte
zavarba ejtő a kínálat. A feljáró rámpa
felőli bejáratnál, a halboltban konyha-
kész haltermékeket vehetünk, így
megúszhatjuk a halpucolással járó
kellemetlenségeket. A szomszéd hen-
tesnél a hagyományos termékeken túl
kérhetünk biohúst is. Az iparcikkbolt
mögött, sokak megelégedésére, van
nyitva a háztáji tejtermékek boltja,
ahol háztáji gazdaságokban készült,
adalékmentes tejtermékeket vehe-
tünk. Átellenben, a büfé melletti sa-
rokban pékséget találunk, amelyhez
cukrászat is tartozik, így süteményért
sem kell messzire mennünk. A jobb-
nál jobb ételek klasszikus magyar ki-
egészítője a minőségi magyar sava-
nyúság, amelyekből kedvünkre válo-
gathatunk, a szintén emeleti csirke-
bolt szomszédságában. 

A nem teljes körű felsorolásból is
látható, hogy a vásárcsarnokban kap-
ható áruk sokfélesége, azok kiváló mi-
nősége és a fedett piac sajátos han-
gulata miatt érdemes a bevásárláskor
ide betérni. 

Népszerű
a vásárcsarnok
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APRÓ HIRDETÉS

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

az Amstel Hattyú Fogadóban
FEBRUÁR 2-től, VASÁRNAPTÓL.

Farsangi ízek, farsangi ételek

Kóstolja meg kedvezményes árú
farsangi ételkülönlegességeinket!

A farsangi ételeket kóstoló
vendégeinket meghívjuk

egy alkoholos vagy
alkoholmentes koktélra!

Eladó Gyôr belvárosától 7 percre Likócson, egy 1416 m2-es dupla
telek. A telek gyönyörû környezetben, közel a Mosoni-Dunához,
a töltés mellett, csendes családi házas övezetben helyezkedik el.
Ideális dupla telekként barátoknak vagy testvéreknek, rokonoknak.
A telekre a képen látható látványterv készült!

Ár: 14 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com

www.tanmolyda.hu

Gyôr Liszt F. u. 1.  (Lloyd mögött)

TANMOLYDA
Gyerekkönyv és Játékbolt!

• gyerekkönyvek,foglalkoztatók

• fejlesztô és tásasjátékok

• jelmezek, kiegészítôk

Eladó
a képen látható,

jó állapotú,
megkímélt,

40-es méretû
hokikorcsolya.

Ára: 8.000 Ft

Érdeklôdni:
30/685-5613

KORCSOLYA ELADÓ

ÁLLÁS

„Otthon végezhető! Tollak
és egyebek összeállítása. 06-90/603-
607 (www.mediafonebt.webnode.hu
635 Ft/perc, 06-1/222-8397, 06-
20/910-4517.)”

SZOLGÁLTATÁS 

Irodák és egyéb intézmények
takarítását bízza szakértőre! Győrben,
Ménfőcsanakon, Győrújbaráton és Nyú-
lon. Tel.: 06 30 425 24 93

Tetőfedést, javítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést garanci-
ával, engedménnyel vállalok: 06-
30/376-2712

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzítése és minden-
nemű villanyszerelés, bojlertisztítás.
Érdeklődni: 06-30/314-3370.

Kárpitos! Bútoráthúzás, -javítás
Győrben és vidéken! Tel.:  06-
20/523-4767.

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

Minden, ami kárpitosmunka, elválla-
lom ingyenes felméréssel. Vidéken is.
Tel.: 20/239-9198. 

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. 20/944-6667 

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

Irodák és egyéb intézmények ta-
karítását bízza szakértőre! Győrben,
Ménfőcsanakon, Győrújbaráton és
Nyúlon. Tel.: 30/425- 2493.

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szál-
lítása kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
30/5420-720 

EGYÉB

Bankhitelek! 
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80 éves korig,  

BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak, min. 6 hónapos 

munkaviszony szükséges
– vissza nem térítendő 

lakástámogatás
Tel.: 20/922-3330.

Magas áron vásárolok
zongorákat, régi hangszereket, antik
varrógépet, bútorokat, vitrintárgyakat,
porcelánokat, festményeket, pénzér-
méket, teljes hagyatékot! Díjmente-
sen házhoz megyek! 30/458-7765

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

Bélyeget (magyar, külföldi, tema-
tika), képeslapot, egyéb papírrégisé-
get vásárol magángyűjtő. Pál István.
Tel.: 20/947-3928.

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet utalvány elfogadása és be-
váltása. 70/564-2280 

COFIDIS gyorshitel
48 órán belül (max. 800 E Ft),
Új SZOCPOL, támoga-
tott lakáshitel, árfolyamrögzí-
tés. 20/951-0235

Dióbél-felvásárlás! Hétfő–
péntek: 9–13 óráig. Győr, Nádor u. 19.
Tel.: 20/979-5105.

GARÁZS

Győrben, a Bartók Béla
úti garázssoron 18 m2 garázs eladó! 3
M Ft. 20/437-8485

Extra áron garázst vásárolnék
a Rákó czi utcától belváros felé. Tel.:
20/943-7424

Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban
16 m2-es garázs. Irányár: 1,6 M Ft.
30/856-9664

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

ÜZLET 

Győr-belvárosi, 23 m2-es üz-
let (kozmetika) bérleti joga eladó. Tel.:
30/4304362.

Vendégkörrel rendel-
kező műkörmösnek Győr bel-
városban félnapos munkaidőre
üzlet hosszú távra kiadó: Érd.:
70/615-4660.

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

Iroda kiadó, 18 m2, Győr belváro-
sában, frekventált helyen. 50.000
Ft/hó+rezsi (alacsony rezsi). Ér-
deklődni lehet: 96/525-060,
70/321-3764.

INGATLAN

Eladó Győr-Marcalvá-
rosban háromszoba-hallos, felújí-
tott, fűtés-korszerűsített lakás.  Irá-
nyár: 12.300.000 Ft. 70/528-3033

Győrszemerén 2 szobás,
összkomfortos csa-
ládi ház, 1040 m2-es telken
eladó! Irányár: 6 M Ft. Tel.:
30/270-7908.

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301
m2-es telek (tereprendezés, füvesítés
alatt) 28 m2-es, 4 helyiségből álló fa-
házzal eladó. Víz, villany van, gáz az
utcában. Könnyű megközelíthetőség,
helyi járatú buszmegálló gyalog 5
perc. Ár: 4,19 M Ft. 20/366-8480

Balatonalmádiban eladó kétszintes
ikernyaraló egyik része. A nagy strand-
tól 700 m-re, 75 m2-es, két és fél szo-
bás, berendezéssel, kis kerttel, terasz-
szal, kocsibeállóval. Irányár: 11,9 M
Ft. Telefon: 20/327-8603.

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 2 szobás, 48 m2-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 35 m2-es 1 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, újvárosi, földszin-
ti, gázfűtéses bérleményre. Tartozás
kizárva. (Hirdetésszám: 370.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Győri, 36 m2-es, önkormány-
zati, összkomfortos, 1,5 szobás, fűtés-
korszerűsített, hőszigetelt, műanyag
ablakos, acél bejárati ajtós lakásomat
elcserélném Győri 1,5- 2 szobás, 44–
49 m2-es, összkomfortos, önkormány-
zati lakásra. Tel.: 70/633-4773.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 m2-es,
távfűtéses, összkomfortos, felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 1+2+fél szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Bán A. u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 367.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 m2-es,
távfűtéses, összkomfortos, jó állapo-
tú, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55–70 m-es, 3 szo-
bás, határozott – határozatlan bér-
leti szerződéses, erkélyes, elsősor-
ban 2 szoba + hallos, vagy 1+2 és
fél szobás bérleményre. WC külön
legyen. Bán A. utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 368.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi 36 m2-es, hatá-
rozatlan idejű bérlakásomat cserél-
ném 44–49 m2-es, hasonló bérlakás-
ra. Érd.: 70/214-9233.

Nádorvárosi 1 szobás, 32 m2-
es, összkomfortos, fűtés-korszerűsített,
új nyílászárókkal, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne nyugdíjas-
otthonban 30-50 m2-es 1-2 szobás, ha-
tározatlan – határozott idejű bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 369.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 1 szobás, 32 m2-
es, összkomfortos, fűtés-korszerűsí-
tett, parkettás, műanyag ablakos, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne erkélyes, 45–55 m2-es, 1+fél
vagy 2 szobás, határozatlan – határo-
zott idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Gyárváros, tartozás kizárva. (Hir-
detésszám: 371.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

OKTATÁS

SZLOVÁK túlélő nyelv-
órák Győr központjában síeléshez,
kiránduláshoz, vásárláshoz, ismerke-
déshez 3–5 alkalommal. Érd.:
30/747-9544.

Marketing, marketingkutatás, kommuni-
káció, szociológia tantárgyakból gyakorlati
szakember korrepetálást, vizsgára felké-
szítést vállal. 20/922-5716

Matematika, fizika, ké-
mia korrepetálás általános
és középiskolásoknak. Sokéves ta-
pasztalattal, referenciákkal. Ha nem
úgy sikerült a féléved, ahogy szeretted
volna, hívjál bizalommal, segítek! A
sikerhez persze a Te
szorgalmadra is szüksé-
günk lesz! Érd. tel.: 06-
30/897-0405.

ZUMBA, KUBAI
SALSA, TÁRSAS-
TÁNC,ARGEN TIN
TANGÓ.  
Tel.: 70/590-7075;
www.dimenziotse.hu, 
facebook.com/zum-
bagyor.hungary

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és Zsolnay
porcelánt, ezüsttárgyakat, köny-
veket, órákat, csillárt, szőnyeget,
teljes hagyatékot, régiségeket
vásárolunk! 
70/640-5101.  

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
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Fehér Miklós halálának tizedik
évfordulóján méltó megemléke-
zést szervezett nevelőegyesüle-
te, a Győri ETO FC. Az egykori
válogatott labdarúgó tiszteleté-
re rendezett ünnepségen a csa-
lád, a barátok, a társak és a
szurkolók mellett a Benfica alel-
nöke is részt vett. 

Tíz éve, hogy Fehér Miklós elhunyt, de
az idő sem segített feldolgozni a tra-
gédiát, még mindig felfoghatatlan,
hogy többé nincs közöttünk a kiváló
labdarúgó. Miki rendkívül népszerű
volt Győrben, vitathatatlan tehetsége
mellett kedvessége és szerénysége
sokunk kedvencévé tette. E sorok író-
jának talán legkedvesebb vele kap-
csolatos emléke egy Diósgyőr elleni
bajnoki 1997 augusztusából, amikor
az amúgy eseménydús mérkőzésen a
lefújáshoz közeledve már szinte min-
denki beletörődött a gól nélküli dön-
tetlenbe. Miki azonban másként gon-
dolta, az utolsó percben lefordult

Most is visszhangzik a lépte
őrzőjéről, és a tizenhatos előteréből a
kapuba bombázott. Karrierje Győr
után Portugáliában folytatódott, és
ugyanúgy örültünk a góljainak, melyeket

a Porto, a Salgueiros, a Braga és a
Benfica színeiben szerzett, mint ami-
kor még zöld-fehérben lőtte azokat.
Büszkék voltunk rá, amikor Azerbaj -

dzsán ellen góllal debütált a váloga-
tottban – pont az ETO jelenlegi edzője,
Horváth Ferenc sérülése miatt cserél-
te be Bicskei Bertalan – és amikor
mesterhármast szerzett Litvánia ellen.
Figyeltük pályafutását, ami fájdalma-
san korán ért véget azon az átkozott
giumaresi éjszakán. Miki története
azonban nem ért véget, az a mai na-
pig íródik. 

Az egykori kedvencet ugyanis nem
feledik sem Győrben, sem Portugáliá -
ban. Szülővárosában nevét viseli a
Győri ETO FC akadémiája, évente em-
lékgálát rendeznek tiszteletére, egyko-
ri iskolájában pedig róla nevezték el a
korábbi Palánta-kupát, melyen elő-
ször kitűnt tehetségével. A Benficánál
visszavonultatták mezszámát, a csa-
pat otthonában, az Új Katedrális-sta-
dionban pedig szobrot állítottak tisz-
teletére. Halálának tizedik évforduló-
ján is méltóképp emlékeztek meg Fe-
hér Miklósról, bizonyítva, hogy emléke
mit sem fakult az elmúlt évtizedben. 

A közös megemlékezés a szabad-
hegyi új köztemetőben kezdődött,
ahol a Benfica alelnöke, dr. Rui Go-
mes da Silva, valamint Miki legjobb
barátja és csapattársa, Stark Péter
mondott megható beszédet. Ezt köve-
tően nyitották meg az ETO Park Él-
ményközpontban a válogatott csatár
pályafutásáról szóló kiállítást. Kovács
István, a leendő ETO-múzeum koordi-

nátora mutatta be a tárlatot, amely
előtt az akadémisták állnak díszsorfa-
lat. Itt a kiváló játékos családja mellett
megjelentek a győri labdarúgócsapat

jelenlegi és egykori tagjai, több volt vá-
logatott játékos, utánpótláskorú focis-
ták, szurkolók és barátok egyaránt. A
kiállítás Fehér Miklós születésnapjáig,
július 20-ig várja az érdeklődőket. 

Tarsoly Csaba egy-egy bajnoki
aranyérmet adott át Miki családjának
és Stark Péternek, akivel szemben –
önmagát is megkövetve – szép gesz-
tust gyakorolt az ETO elnöke. Zárszó
helyett pedig álljon itt a klubvezető
nyílt levele, amelyet a csapat hivatalos
honlapján tett közzé, és összefoglalja
mindazt, ami az évfordulón történt. 

„Köszönöm Fehér Miklós családjá-
nak – Anikónak, Miklósnak és Orsolyá-
nak –, a Benfica alelnökének, dr. Rui Go-
mes da Silva Úrnak, valamint az ETO va-
lamennyi korábbi és jelenlegi játékosá-
nak, vezetőjének és a szurkolóknak,
hogy méltóképpen tudtunk megemlé-
kezni a klub kiválóságáról, Fehér Miklós-
ról. A szombati esemény jó példa volt ar-
ra, hogy miért volt fontos számunkra,
hogy a labdarúgó-akadémiánk a nevét
viselhesse, és azt is jó volt látni, hogy a
könnyek mellett sikerült mosolyt is csal-
ni az arcokra, hiszen ahogy a barátaitól,
játszótársaitól tudjuk: Miki mindig vidám
volt. Bízom abban, hogy a következő hó-
napokban sokan megnézik majd a kiál-
lítást, és úgy őrzik meg szívükben Fehér
Miklóst, amilyennek a pályán megismer-
tük: egy mindig győzni akaró, tehetsé-
ges és szorgalmas labdarúgónak.” 
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MOZAIK SPORT

Tel.:  406-0559

Facebook: 

Kölyökcentrum
Gyôr Plaza
(Vasvári P. u. 1/A)

Játszóház
és gyermekfelügyelet

Születésnapi party
(wii dance, karaoke, hercegnôs,
kalózos, cowboyos)

1—3 éveseknek délelôttönként

•  Csiri-biri torna    •  Zenemanó

•  English gym&fun for babies and kids

•  Mûvészpalánta képzô

Részletek és AKCIÓK a honlapon www.vidamkolykok.hu

délután
•   Kreatív kölyökkuckó
•  Tapp-Mancs torna

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

JÁTÉK

A tavalyi győztes Gyirmót bi-
zonyult a legjobbnak az Alcu-
fer-kupa, Horváth Ferenc
Emléktornán. A kék-sárgák
hibátlan teljesítménnyel zár-
ták a Magvassyban megren-
dezett kétnapos teremlabda-
rúgó-tornát, a döntőben a
meglepetéscsapatnak szá-
mító Öttevényt győzték le
6–1-re. A bronzmérkőzésen
az Ajka büntetőkkel nyert a
Győri ETO FC B csapata el-
len. A gólkirály Vörös-Torma
Martin (Csorna), a legjobb
kapus Jánosa Tibor (Ajka),
míg a legjobb mezőnyjátékos

Mozduljunk! A rendszeres mozgásra buzdít-
juk az embereket. A gyermekeknek a testi
érésükhöz elengedhetetlen a mozgás, hozzá-
járul a pszichológiai és szociális fejlődésük-
höz. Az iskolában a kötelező testnevelésórán
kívül sokaknak nincs más sportolással töl-
tött programja. A felnőtteknél még rosszabb
a helyzet. Időhiány, fáradtság szerepel a kifo-
gások között. A sportolásra szüksége van
mindenkinek, karbantartja a testet, segít a
betegségek megelőzésében és a feszültség ol-
dásában, fokozza a testi és szellemi teljesítő-
képességet. Kapcsolatokat alakít, szabad-
idős élményeket ad. Egyes betegségek reha-
bilitációjában segít. Megszabadít a felesle-
ges kilóktól, segít a káros szenvedélyektől
szabadulni. Mozduljunk! Felnőtteknek heti
háromszor 30-60 perc megfelelő techniká-
val elsajátított, megfelelő intenzitással vég-
zett mozgással töltött időre van szükségük.
Ehhez két mozgásformát ajánlunk, a futást
és a nordic walkingot.  A futás a legfüggetle-
nebb sportmozgás, amikor időnk van, ahol

A Rába ETO 8–5-re győzött a BME otthonában az élvonalbeli fut-
salbajnokságban. A címvédő a tizenegyedik fordulóból elhalasz-
tott mérkőzését pótolta be, az eredeti időpontban az UEFA Futsal
Cup elitkörében szerepelt a bajnokcsapat. 

Nem úgy indult a mérkőzés, hogy a győrieknek meg kellene izzad-
niuk a győzelemért, hiszen Fabio már az első percben bevette a BME
kapuját. A hazaiak azonban gyorsan fordítottak, és bár Alvarito ega-
lizált, két gyors
góllal visszavette
a vezetést a ko-
rábbi győri tréner,
Marcos Angulo
által irányított
egyetemi csapat.
A félidőben 4–2-
re vezetett a BME,
amely a térfélcse-
rét követően há-
romgólosra növel-
te előnyét. A győ-
riek azonban átvették a játék irányítását, Fabio duplájával felzárkóztak,
majd Dróth kiegyenlített. A folytatásban Alvarito, Juanra és Fabio is
betalált, a zöld-fehérek így 8–5-re nyertek egy kiélezett, nagy csatát
hozó mérkőzésen. A győriek ezt követően szabadnaposak voltak,
mivel soros ellenfelük, a Rákosmenti FC visszalépett a bajnokság-
tól. A Rába ETO legközelebb hétfőn 18.15 órakor a Rubeola FC
Csömör együttesét fogadja a Magvassyban, majd pénteken 19
órakor a Dunakeszi Kinizsi otthonában lép pályára. 

Fuss az egészségedért!
tartózkodunk, amerre kedvünk van, szaba-
don futhatunk. Futni mindenki tud, csak új-
ra kell próbálni. Az egész testünk aktívan dol-
gozik, adott idő alatt a legtöbb energiát fel-
használó sport. A nordic walking egy 100%-
ban állóképesség-sport, rendszeres gyakor-
lásával és a helyes technika alkalmazásával
javul az állóképesség, javul a vérkeringés,
erősödik a szív, a testünket alkotó izomzat
90%-át igénybe veszi. Alaptechnikája nagy-
mértékben javítja a koordinációs és az
egyensúlyozó képességet is. A bothasználat
segít a váll, a hát felső részének és a nyak iz-
mainak ellazulásában, oldja a feszültségből
eredő görcsöket. Mindkét mozgásforma a
szabadban űzhető, távolságokat átívelő. A
kezdeti lépésekhez nyújt segítséget, a Fuss
az egészségedért! program. Szombatonként
8.30-kor kezdődnek az ingyenes foglalkozá-
sok Marcalvárosban, a biofutópályán. Talál-
kozó a Krúdy-iskola előtt.

www.futobaratok.hu 

Címvédés az Alcufer-kupán
Beliczky Gergő (Gyirmót) lett.
A torna felfedezettjének No-
vák Csanádot (ETO B) válasz-
tották. Fair play díjat a Nyúl
csapata, különdíjat Horváth
Ádám (Bágyogszovát), Mada-
rász Márk (Gyirmót) és Vígh
Norbert (Öttevény) kapott. 

A Győri ETO FC hétvégi
edzőmérkőzése elmaradt, a
klub tájékoztatása szerint a
Spartak Trnava csapatát
szállító busz balesetet szen-
vedett, így az ellenfél nem tu-
dott megérkezni a találkozó-
ra. A zöld-fehérek pénteken
16 órakor a Slovan Bratislava

együttesét fogadják, mielőtt
elutaznak a törökországi ed-
zőtáborba. Az ETO február
6-tól 16-ig készül majd a
megszokott helyszínen, Be-
lekben. További hír, hogy
Varga Roland megkezdte az
edzéseket, ugyanakkor ki-
dőlt a sorból Vladimir Djor -
djevic. A védő térdében
trombózist észleltek, emiatt
legkorábban február végén
kapcsolódhat be a közös
munkába. A tesztelt horvát
válogatott kapus, Miro Var-
vodic távozott Győrből, sor-
sáról még nem döntöttek. 

Szünet után fordított
a Rába ETO csapata
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A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem csa-
pata egymást követő második megyei
rangadóját is elveszítette a férfi kosár-
labda NB I/B-s bajnokság Nyugati
csoportjában. A Soproni KC-tól ide-
genben elszenvedett vereség után ez-
úttal hazai pályán maradt alul a győri
csapat a SMAFC-NYME-vel szemben.

Az első percet leszámítva végig vezet-
tek a vendégek, a hazai csapat lassan
és körülményesen támadott, védeke-
zésben pedig nem tudta megvalósíta-
ni az elképzeléseket. Rátvay Tamás
együttese a 74–61-es vereséggel
visszacsúszott a táblázat kilencedik
helyére. A csapat legközelebb szom-
baton 16 órakor Pécsett lép pályára a
PTE-PEAC vendégeként. 

Mintegy hatszáz fiatal népesítette be
hétvégén a Molnár Vid Bertalan Mű-
velődési Központot a Győrszentiván
SE hagyományos év eleji labdarúgó-
tornáján. Az egyesület negyedszer
rendezte meg a Győrszentiván 1922
elnevezésű utánpótlástornát, melyen
öt korosztályban tizenkét csapat focis-
tapalántái vetélkedtek egymással. Az
FK Samorin jelenlétével idén nemzet-
közivé bővült megmérettetésen min-
den csapat ajándékban részesült. Kor-
osztályonként az FK Samorin (U7), a
házigazda Győrszentiván (U8), a Győr -
újfalu (U9), a Ménfőcsanak (U11) és
az Üstökös (U13) csapata lett az első. 

Vendégsiker
a rangadón

Diáksport

Ne kifogásokat keressünk!
szerző: boros katalin

Ahhoz, hogy az ember jól érezze magát,
lelkileg és testileg is jó formában legyen,
a rendszeres testmozgás, egészséges
táplálkozás és a pozitív gondolkodás
nagyban hozzájárul. Heti négy-öt alka-
lommal járok edzeni a Speedfitbe. Súly-
zós edzést, TRX-et és kardiós edzése-
ket végzek. Azóta 8 kiló súlyfeleslegtől
sikerült megszabadulnom.

Azért, hogy változtatni tudtam az
életemen, egy kedves barátomnak –

aki támogatott abban, hogy életem-
ben először betegyem a lábamat egy
edzőterembe – a legjobb barátnőm-
nek, illetve edzőimnek, Kránitz Berna-
dettnek és Bögi Viktornak is köszönet-
tel tartozom. Mindegyikőjüknek na-
gyon köszönöm a sok támogatást!

Edzőim személyében nagyszerű
embereket ismertem meg. Az ő hoz-
záállásuk és motiválásuk is hozzájá-
rult ahhoz, hogy így megszerettem ezt
az életformát. Lelkiismeretes munká-
jukkal sokat segítenek a fejlődésemben

és céljaim elérésében. Étkezési taná-
csokkal is ellátnak, és személyre
szabott edzéstervet is készítenek,
amivel a későbbiekben, a gyakorla-
tok elsajátítását követően, egyedül
is edzhetünk.

A Speedfit edzőtermet bátran
merem ajánlani mindenkinek. Ide
betérve egy korszerű gépekkel fel-
szerelt, tiszta, igényes környezetben
tudjuk végezni edzéseinket. Ne kifo-
gásokat keressenek! Azt mindenki
tud találni. (X) 

Folytatódik a Bajnokok Ligája

Tetemes hátrány
Az ETO-SZESE 34–24-re kikapott Tatabányán a férfi kézilabda
Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén. Rosta Miklós
vezetőedző betegség miatt négy játékosára sem számíthatott, a
keretbe így fiatalok kerültek be. 

Jól kezdett a győri gárda, 3–3-ig tartotta a lépést a hazaiakkal, a
folytatásban azonban fokozatosan növelte előnyét a Tatabánya, előbb
8–5-re, majd 13–7-re elhúzott. A szünetben a nyolcgólos különbség
előrevetítette a párharc első felvonásának kimenetelét. A második
harminc percben már jól tartotta magát az ETO-SZESE, a vége így
is két számjegyű vereség lett. A február 26-i győri visszavágón nagy
bravúr kellene a zöld-fehérektől a továbbjutáshoz.

„A szívünk vitt bennünket előre, a szürkeállományból azonban ha-
mar eltűnt a vér. Számunkra továbbra is a jövő szombati Mezőkövesd-
meccs a mérvadó. Ezt a mai meccset az ott elért eredmény függvé-
nyében lehet és kell értékelni” – mondta Rosta Miklós. 

A Győri Audi ETO KC szombaton 18 órakor a Buducnost
Podgorica ellen megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája
középdöntőjében. A címvédő zöld-fehérek a montenegrói
együttes mellett a norvég Larvikkal és a szlovén Krim Ljubl-
janával kerültek egy csoportba, melyből az első két csapat
jut tovább a budapesti négyes döntőbe. A győriek két köny-
nyed győzelemmel hangoltak a nemzetközi küzdelmekre,
előbb hazai pályán a Dunaújvárost győzték le 34–22-re,
majd a sereghajtó Eger otthonában nyertek 39–20-ra.

„Készen állunk a rajtra, persze még nem vagyunk ide-
ális állapotban, de már nagyon vártuk, hogy újra a BL-
ben szerepeljünk. Nehéz mérkőzés vár ránk a nyitányon,

a Buducnost jól erősített, támadójátékuk sokat javult, a
védekezésük pedig mindig kemény volt, néha már a sza-
bályok adta lehetőségeken túlmenően is. Fontos szerepe
lesz a játékvezetőknek, egyrészt be kell tartatniuk a sza-
bályokat, másrészt óvniuk kell a játékosok testi épségét.
Higgadtnak kell maradnunk, koncentráltan és csapat-
ként kell kézilabdáznunk, és akkor nyerhetünk ellenük
egy remélhetőleg jó mérkőzésen. Az egyetemi csarnokot
kezdjük belakni, örömteli, hogy több szurkoló fér el a le-
látón, remélem, hangosak is lesznek, mert szükségünk
van rájuk” – mondta előzetesen lapunknak Ambros Mar-
tin vezetőedző. 
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AJÁNLJUK
JANUÁR 31., PÉNTEK
Labdarúgás
16.00: Győri ETO FC–SK Slovan
Bratislava (felkészülési mérkőzés,
ETO Park)

FEBRUÁR 1., SZOMBAT
Labdarúgás
11.00: Gyirmót FC Győr–Tatabá-
nya (felkészülési mérkőzés,
Gyirmót)

Női kosárlabda
16.00: Hat-Agro UNI Győr–ZTE
NKK (NB I-es mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

Női kézilabda
18.30: Győri Audi ETO KC–
Buducnost Podgorica (Bajnokok
Ligája-mérkőzés, egyetemi
csarnok)

FEBRUÁR 3., HÉTFŐ
Futsal
18.15: Rába ETO–Rubeola FC
Csömör (NB I-es mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

A novemberi és a decemberi enyhe időjárás miatt
térségünkben és Győrben is különös természeti je-
lenségeket lehetett tapasztalni. Amit a horgászok
mindenképpen megtapasztaltak, hogy az álló- és a
folyóvizek nem hűltek le a megszokott módon. Az
új helyzet eredményeként a téli hónapokban is szin-
te folyamatosan lehetett több győri tavon pontyot
fogni. Az Iparcsatornán finom szerelékkel horgá-
szók január közepén is rendes keszegzsákmánnyal
térhettek haza. A ragadozó halak horgászatának
szerelmesei jól látták meg, hogy a két ünnep között
a Mosoni-Duna városi szakaszán a felszínen gyűrű-
zött a kishal, így minden korábbi évi tapasztalattal
ellentétben, a balinok sem húzódtak a mélyebb ré-
tegekbe. Ennek ékes bizonyítékaként írhattuk be fo-
gási naplóinkba január első felében, az általában ta-
vasztól őszig halat adó felsőbb vízrétegekben per-
getett, jobbnál jobb balinokat. Ugyanekkor a Rábán,
a Virágpiac alatti kövezésen, a parthoz közel csuká-
kat foghattak a változást észrevevők. Január husza-
dika után valóban tél lett, a lehűlés hatására néhány
nap alatt visszaállt a természet rendje. A Holt-Mar-
cal-tó gyakorlatilag egy nap alatt befagyott. Az év
első hónapja a süllő horgászatának ideje, jégmen-
tes időben kereshetjük őket a tavak medrében, aka-
dók mellett. A városon áthaladó folyóvizeink is jó
süllőtanyák, a Rábán és a Mosoni-Dunán egyaránt
találhatunk jó helyeket, ezzel együtt a Duna zárásait
is érdemes célba venni. Lehűlt vízben mélyebben,
általában a partvédő kövezések tövében keressük
a tüskéshátúakat. 

Kelemen Balázs, győri ökölvívó ta-
valy nem sokat gondolkozott az
árvíz idején, azonnal a gátakra sie -
tett. Bár a Ferobox Event bokszo-
lója elismerést ezért nem várt, a
Vöröskereszttől oklevelet vehe-
tett át áldozatos munkájáért
GYAC-os sporttársaival, Birkás
Tivadarral és Pintér Patrikkal
együtt. Kelemen Balázs nemcsak
résztvevője volt a segítségnek,
hanem vezére is: Facebookon
szervezte az embereket, hol több,
hol kevesebb résztvevőt sikerült
összetoboroznia, emellett az étel-
osztásban is segített. Társaival

Süllők ideje

Elismerés a segítő
ökölvívóknak

együtt Dunaszentpálon, Duna-
szegen és Győrzámolyban is pa-
kolták a homokzsákokat, még ed-
zőik is lapátot ragadtak. Mint el-
mondta, amikor már mentőmel-
lényeket osztottak a szemük lát-
tára megcsúszott töltés mellett,
akkor ő is érzékelte a veszélyt. A
védekezésben részt vevő sporto-
lóknak Borbélyné Nagy Ágnes, a
Magyar Vöröskereszt Megyei
Igazgatója és Sáfár Brigitta, a Ma-
gyar Vöröskereszt Országos Igaz-
gatóságának katasztrófavédelmi
szakmai vezetője oklevelet adott
át a Városházán. 



HIRDETÉS KALAUZ, ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

32 / + / 2014. január 31.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástya, az állatkert belvárosi terráriumháza
február 22-én búcsúzik a téltől: tavaszköszöntő far-
sangra várja a látogatókat a kazamata rendszer egy
részéből kialakított dél-amerikai bemutatótér. 

Az egész napos rendezvényen a gyerekek készít-
hetnek farsangi díszeket, amivel ők is díszíthetik a ter-
ráriumház belső tereit. Farsangi maszkok készítésé-
ben is remekelhetnek a kicsik. A vállalkozó kedvűek el-
készíthetik a Füles Bástya kis kapitányának, Maximus-
nak a maszkját, aki ugyan viselni nem tudja az álarcot,
de március 15-én kisorsolja a nyertest azok közül a
maszkok közül, amiket akkor elhoz készítőjük.

A nap során az ügyesebbek azt is kipróbálhatják,
hogyan lesz fakorongból kisállat.

Több látványetetést is megszemlélhetnek az ér-
deklődők: 11 órakor a halakat és a vörös piranhák
étkezését láthatják a résztvevők, majd 15 órakor a
pápaszemes kajmánok falánkságának lehetnek
szemtanúi, 16 órakor pedig egy húsevő teknősfajta,
a méltán hírhedt aligátorteknősök etetése látható.
17.30-kor egy kicsit kedvesebb állatfajta táplálkozása

Farsang a Füles Bástyában

lesz megfigyelhető, a majmok kapnak csemegét.
Akinek eddig nem volt alkalma, lehetősége vagy bá-
torsága kipróbálni, milyen hozzáérni egy kígyóhoz,
csótányhoz, agámához vagy egy patkányhoz,
11.30-tól 12.30-ig megteheti azt.

Ha valaki állatos jelmezbe bújik, benevezhet a 14
órától 15 óráig tartó jelmezversenyre. A legjobb
maskarát értékes ajándékkal díjazzák a szervezők.

Szeretettel vár mindenkit a Füles Bástya első far-
sangi rendezvényére!

Információk a honlapon: www.fulesbastya.hu

KOS
Sok elintéznivaló gyűlt össze a hét
elejére, rendezzék el ügyeiket minél előbb,
ne halogassanak. Figyeljenek egészségükre,
sportoljanak is, ha van idejük.

BIKA
Maradjanak nyugodtak, így rájön-
nek a megoldásokra. Párjukkal beszélgesse-
nek sokat, nagyon meg van ijedve ebben a
helyzetben. Anyukájukra figyeljenek! 

IKREK
Szükség lesz a logikus gondolkozá-
sukra munkájukban. A többieket is vezetni-
ük kell, különben mindnyájuk munkája hiá-
bavaló. Az eredmény nem marad el.

RÁK
Hagyják a feszült helyzeteket má-
sokra. A hét közepétől megnyugszik min-
denki, Önök pedig családjukkal tudnak len-
ni, ami már nagyon időszerű. 

OROSZLÁN
Megőrzik hidegvérüket.  Munkahe-
lyükön maradjanak kívülállók, a hatalmi
harcok közepette. Családjuk körében pedig
igazán lazítsanak.

SZŰZ
Fordítsanak több figyelmet egészsé-
gükre, a pihenés, egy kis wellness sokat se-
gíthet. Munkájuk sem szorít annyira, ráér-
nek gondolkozni életükön.  

MÉRLEG
Párkapcsolatukban sok a feszült-
ség, gondolják végig, mi az, amit még elvisel-
nek. Nem a szeretet vezérli azt, aki uralko-
dik a kapcsolatban. Pénzükre vigyázzanak. 

SKORPIÓ
Magánnyomozó hajlamaik csúcsra
vannak járatva. Ezzel sok kellemetlenségtől
kímélhetik meg magukat. Minden konflik-
tust, félreértést rendezzenek.  

Horoszkóp
NYILAS
Igazságérzetük nem bírja az álságot,
ami munkahelyükön zajlik. Így ki is fakad-
hatnak többször a héten, védjék meg magu-
kat. Párjukra figyeljenek jobban.

BAK
Rendezzenek minden konfliktust.
Csalódnak egy barátban, párjukkal rendez-
zék ügyeiket. Mondják el véleményüket in-
kább. Immunrendszerüket erősítsék meg.  

VÍZÖNTŐ
A lelki világukat egyensúlyban tud-
ják tartani. Munkahelyükön se bocsátkozza-
nak a nagy konfliktus közepébe, inkább pár-
juk felé forduljanak, lazítsanak, utazzanak. 

HALAK
Hallgassanak megérzéseikre, külön-
ben könnyen becsaphatják Önöket. Álljanak ki
magukért, legyenek harciasabbak. Pénzükre
vigyázzanak, nehogy veszteség érje Önöket. 

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 ünnep-
napokon 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 munkanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8–16, csütörtökön 7–19 óráig,
pénteken 8–14 óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–17, p.: 8–14 óráig. A pénztár
30 perccel előbb zár. Fax: 96/505-099. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Közterületi hibabejelentés
a 06-80/204-086-os ingyenes zöld számon. Ügy fél -
szolgálat: 96/ 522-630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30– 13.30 óráig.

Kalauz


