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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

5. oldal Megérkeztek az első lehetséges munkavállalók Kelet-Ma-
gyarországról Győrbe. A megyei kormányhivatal munkaügyi köz-
pontja és a Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter a helyi közép-
és kisvállalkozások munkaerő-szükségleteinek kielégítését szolgáló
programot indított útjára, melynek lényege, hogy az ország más ré-
szeiből szeretnének a vállalkozások számára munkaerőt toborozni.

6. oldal A hazai turisztikai
szakma évadnyitó gáláján váro-
sunk mutatta be a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál sikeres pályázatát, valamint
Győr 2013-as kínálatát.

4. oldal Nem akartam mást,
mint örömet szerezni a győrieknek
– mondta lapunk Miért szeretem
Győrt? rovatának Kakuk János, a
szentiváni művelődési ház nyug-
díjba vonult vezetője.

28. oldal Az Európa-bajnoki második helye-
zés után az Ausztrál Ifjúsági Olimpián ezüstér-
mes lett Khaut Kristóf, akit korosztálya legte-
hetségesebb versenyzőjeként emlegetnek. 

Fogd meg a kezem!
A nevelőszülőség változóban lévő
szabályairól a 3. oldalon olvashat
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

négyzetméteres, csúcsminőségű padlólapokat gyártó
üzemet épít a Graboplast a tatabányai gyára mellé,
amelyben további legalább hetven embert alkalmaz-
nak majd. A beruházás 5,6 milliárd forintos költségé-
nek harmadát uniós forrásból pályázták meg. 

4.500 7,6 százalékkal csökkent az országos ipari termelés volu-
mene decemberben az egy évvel korábbihoz és 2,5 szá-
zalékkal az előző hónaphoz képest. 1,7 százalékkal csök-
kent az ipari kibocsátás volumene az előző évi 5,6 szá-
zalékos növekedést követően az elmúlt évet tekintve.

NAPRÓL NAPRA

Február 1.

Február 2.

Február 3.

Február 4.

Február 5.

Február 6.

Február 7.

Fejlesztés. A péri reptér bővíté-
séhez szükséges engedélyeket
megszerezték, elindultak a mun-
kák közbeszerzési eljárásai – kö-
zölte Vadász László, a légikikötőt
üzemeltető társaság ügyvezető
igazgatója. Hozzátette, a fejlesz-
tés miatt májusban hetekre leáll a
forgalom.

Disznókat loptak. Ismeretle-
nek összesen 62 disznót loptak el
a téti sertéstelepről, mintegy két-
millió forintos kárt okozva ezzel. 

Árhullám. A rendkívül csapadé-
kos időjárás kisebb árhullámot in-
dított el a Dunán és a Rábán, a fo-
lyamatosan emelkedő víz pedig
Győrben már a rakpartokat veszé-
lyezteti.

Gázolás. Halálra gázolt egy nőt
egy kukásautó Győrben. A hatvan
év körüli asszonyt egy szűk utcá-
ban ütötte el a jármű. A nő a hely-
színen életét vesztette.

Cigaretta. A pénzügyőrök az
M1-es autópályán, Hegyeshalom-
nál egy német forgalmi rend-
számú furgon rakterében 108 kar-
ton adójegy nélküli cigarettát ta-
láltak.

Bevallás. Nyílt napot tartott az
adóhatóság. Az adóbevallásra ké-
szülő magánszemélyek kérhettek
személyesen segítséget és tájé-
koztatást a felmerülő kérdéseikre.

Rajzpályázat. Rajzpályázatot
hirdetett a Kisalföldi Erdőgazda-
ság „Mit jelent számodra az
erdő?” címmel. A kiírásra több
mint 1200 mű érkezett.

Új
személyügyi
igazgató
Március végével kilép
a vállalattól Rozman
Richárd, az Audi Hun-
garia Motor Kft. sze-
mélyügyekért felelős
ügyvezető igazgatója.
A tájékoztatás szerint
a menedzser saját kéré-
sére köszön le a poszt-
ról. A társaság jelezte:
február elsejétől – meg-
bízott vezetőként – a
távozó menedzser fel-
adatait Knáb Erzsébet
veszi át.

Saját
hulladék-
feldolgozás
Ez év közepére teljes
egészében feldolgozza
a gyártás során kelet-
kező PVC-hulladékot a
Graboplast. Az elnök-
vezérigazgató elmon-
dása szerint piaci
előnyt jelenthet szá-
mukra, ha a fenntart-
ható fejlődés szellemé-
ben újrahasznosított
PVC-t használnak fel
termékeikben, más-
részt a gyártási költsé-
geket is csökkentik,
amikor feldolgozzák a
működésük során ke-
letkező, évi mintegy
ezertonnányi maradék
anyagot.

Hét szén-monoxid-
mérő készülékkel gya-
rapodott civil adomá-
nyozók jóvoltából a

Győr-Moson-Sopron
megyei mentőszolgá-
lat, így a megyében
szolgálatot teljesítő va-
lamennyi rohamkocsi -
ba kerül egy-egy pro-
fesszionális műszer –
mondta Lórántfy Mária,
a Nyugat-dunántúli Ré -
gió megbízott orvos
igaz gatója az átadáson.
Győrfi Pál, az Orszá-
gos Mentőszolgálat
szóvivője hozzátette: a
szédülésre, fejfájásra
panaszkodó beteg tü-
netei alapján nem min-
dig egyértelmű, hogy
mi okozza a bajt, a ké-
szülék azonban rögtön

jelzi a veszélyes gázok
jelenlétét.
A műszerek beszerzé-
sére a Kisalföld megyei

napilap indított akciót
egy hónappal ezelőtt. Ja-
nuár közepén írták meg,
hogy a mentőautókban
nincs szén-monoxid-
mérő, mivel az nem tarto-
zik a kötelező felszerelé-
sek körébe. Ugyanakkor
a mentők – főleg a téli
időszakban – rendszere-
sen kapnak riasztást,
amikor egy-egy család
élete a gyilkos gáz miatt
veszélybe kerül.
A darabonként csak-
nem 100 ezer forint ér-
tékű riasztókészülékek
költségét magánszemé-
lyek és civil szervezetek
adták össze.

Minden megyei
rohamkocsiba kerül
szén-monoxid-mérő
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

A nyolcéves Dani szomorúan
húzta össze magát szobájában.
Kezét igyekezett a fülére ta-
pasztani, hogy kirekessze az
ijesztő hangokat, amit otthon
hallott szinte minden este.
Képzeletben messze járt a való-
ságtól. Lelki szemei előtt az ját-
szódott le, milyen lesz, amikor
majd felnőtt lesz. Látomásában
szeretett feleségével fogták
közre két kicsi gyermeküket. A
játszótérre vitték a fiúkat, ahol
minden bizonnyal erődítmény-
nek beillő homokvár születik
majd a srácok keze alól. Már
most tudta, boldog építészmér-
nök lesz a gyerekekből.
Olyan világot, olyan családot
képzelt el, amit ő eddig nem
kaphatott meg.
A zajok egyre erősödtek, s Dani
már nem tudta annyira a fü-
lére szorítani a kezét, hogy ne
hallja a szörnyűségeket, amiket
a szülei vágtak egymás fejéhez.
„Tönkretetted az életem, gyűlöl-
lek, gyűlölök itt lenni!” – ordí-
totta apja az anyjának, miköz-
ben lesöpörte az asztalon álló
vázát a földre, ami hangos csö-
römpöléssel törött szét. Ezután
apja a kamraajtót vágta be ma -
ga után, ahonnan újabb üveget
vett magához, végül eltűnt. Mi -
kor a zajok alábbhagytak, Dani
kimerészkedett a fürdőszobába.
Anyja sírt, majd a már jól is-
mert gyógyszeresdoboz zör-
gése hallatszott. Ez megszokott
zörej volt a kiabálások után.
Egy elfajult veszekedést köve-
tően idegenek kopogtattak a
házhoz. Elvitték Danit otthon-
ról, míg apját és anyját kény-
szer-elvonókúrára ítélték. A ne-
velőotthonban megszűntek a
hangok, szülei csak ritkán jár-
tak meglátogatni őt.
Egy nap mosolygó emberek ér-
keztek az otthonba, mindenfé -
léről kérdezgették Danit, majd
velük és egy kicsit idősebb fiú-
val mentek előbb állatkertbe,
végül egy új helyre: Haza, ahol
neki berendezett szoba, abban
sok játék és íróasztal, valamint
nagy szeretet várta. Végre meg-
tapasztalhatta, amiről eddig
csak álmodott.
Szigethy Teodóra

Otthonból haza

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Galambosi Ildikó 2000 óta úgy-
nevezett „hagyományos”, 2009-
től pedig hivatásos nevelőszülő.
Az anya és férje sajátjával
együtt nyolc gyermeket nevel
nagy szeretetben. Az ő életüket
is megváltoztatja a már előké-
szítés alatt álló jogszabály,
mellyel a kormányzat a nevelő-
szülők munkáját akarja elis-
merni. A tervek szerint 2014-től
a hagyományos és hivatásos
nevelőszülők foglalkoztatási
jogviszony keretében látják
majd el feladataikat.

„Nem arra kell gondolni, hogy nehéz,
hanem az örömre kell koncentrálni,
amit a gyermekek adnak” – mondta
hivatásáról a nevelőszülőséget és az
örökbefogadás lehetőségének nép-
szerűsítését célzó országos konfe-
renciasorozat győri állomásán Ga-
lambosi Ildikó nevelőszülő. Az anya
és férje sajátjával együtt nyolc gyer-
meket nevel. A legkisebb másfél, a
legidősebb 19 éves, s hárman-hár-
man testvérek is.

Győr-Moson-Sopron megyében
493 gyermek és fiatal felnőtt van ál-
lami gondoskodásban. Közülük a ne-
velőszülői hivatást vállaló 55 család-
nak köszönhetően 140 kiskorú gyer-
mek és 13 már nagykorú – utógondo-
zott – fiatal nevelkedhet családban –
mondta dr. Szarkáné Németh Ágnes.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Terü-
leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat
igazgatója rámutatott, sajnos ez a
szám kevés, ennyi családdal nagyon
nehéz lesz megvalósítani azt a célt,

hogy a 12 év alatti gyermekek ne ke-
rüljenek otthonba. A kormány ugyanis
azt szeretné elérni, hogy ezek a fiata-
lok családban nevelkedjenek. A szak-
ember bízik benne, hogy a kampány
megérinti az embereket, s ráirányítja
a figyelmet a nehéz, de ugyanakkor
nagyon szép hivatásra.

A nevelőszülők életét változtatja
meg a már előkészítés alatt álló jog-
szabály. Asztalosné Zupcsán Erika, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) szociálpolitikáért felelős he-
lyettes államtitkára arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a nevelőszülők nem 8,
hanem lényegében 24 órás tevékeny-
séget végeznek. Ezt a munkát akarja
a kormányzat elismerni azzal, hogy
2014-től a hagyományos és hivatásos
nevelőszülők foglalkozta-
tási jogviszony keretében
látják majd el feladataikat.
A változtatás másik lénye-
ges eleme, hogy bevezetik
a befogadó szülő fogalmát,
ebbe beletartoznak majd
az átmeneti gondozást biz-
tosító úgynevezett helyet-
tes szülők, a szakellátás-
ban élő gyermeket ellátó nevelőszülők
és a hivatásos nevelőszülők.

Kothencz János, a programot szer-
vező Ágota Alapítvány elnöke rámuta-
tott, a szülőktől elszakított gyermekek
nagy része gyermek- és lakásottho-
nokban él, pedig a gyermekeknek
igazi otthonra, szerető közegre van
szüksége. Bízik benne, hogy a kam-
pánnyal teljesülhet az a cél, hogy
minél több gyermek jusson családba.

Dr. Somogyi Tivadar szerint para-
digmaváltás történik majd a jogsza-
bály elfogadásával, hiszen az emelheti
a nevelőszülői hivatást választók

körét. Az alpolgármester köszönetét
fejezte ki, hogy Győr is otthont adha-
tott a nemes célt népszerűsítő kam-
pánynak. Somogyi Tivadar szerint ha
a kampánynak köszönhetően már né-
hány gyermeknek esélye lesz a nor-
mális életre, már megérte. Az alpol-
gármester örül a jogszabályváltozás
tervezésének, hiszen ezáltal az örök-
befogadás is könnyebbé válhat majd. 

Az EMMI közleményéből kiderül, a
módosításoknak köszönhetően a jö-
vőben egyszerűbb lesz az örökbefoga-
dás előtti eljárás és az örökbefogadás
engedélyezése is. Az örökbefoga-
dásra jelentkezők alkalmasságát a je-
lenlegi 2 év helyett 3 évre állapítja
meg a hatóság, s ez egy évvel meg-
hosszabbítható lesz.

Az örökbeadásnál a gyermekkel
való barátkozás időszakában elfo-
gadják a korábban elkészült környe-
zettanulmányt, az anyakönyvi kivo-
natot pedig a gyámhivatal szerzi be.
A könnyítő intézkedés egy eszten-
dőben hozzávetőlegesen hétszázöt-
ven-nyolcszáz örökbefogadást érint -
het. Hathetesnél fiatalabb csecse-
mők örökbeadásánál az eddigi ti-
zenöt nap helyett nyolc napon belül
kell döntenie a gyámhivatalnak az
örökbeadásról. Ez évente mintegy
260 örökbeadásnál jelent köny-
nyebbséget a családoknak.

12 év alatti gyermek 
nem kerülhet

nevelőotthonba

A gyermeknek családban a helye



4 / + / 2013. február 8.

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?   

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Az apácának készülő szanyi ápolónő beleszeret egy Don-
kanyart megjárt beteg katonába. Válaszút elé kerül, végül
a rend holland zárdája helyett a királdi bányatelepre költö-
zik, ahol a férfi vájári munkát kap. Szülei mozivászonra kí-
vánkozó történetét Kakuk János mesélte el nekem, vála-
szul arra a kérdésre, hogyan kezdődött néptáncos karrierje.
Mert Ózd és Putnok között, Királdon nagy élet volt akkori-
ban. A kultúrházat Rákosi elvtárs avatta fel, az állatkert, a
focicsapat és a fúvószenekar mellett néptáncegyüttest is
működtetett a párt a bányászgyerekek javára. Közben az
ország másik végében, Szanyban is dübörgött a néptánc-
mozgalom, az egykori novícia testvérei, János nagybátyjai
a Bokréta együttes hírnevét öregbítették, még szólista is
akadt közöttük.

A második szerelmi történet modernebb, a hetvenes
évek végén kezdődik.  Kakuk János, a BM Duna Művész-
együttes hivatásos néptáncosa a próbateremben ismer-
kedik meg Ócsag Annával, az Állami Balett Intézet növen-
dékével. Anna a győri Kisfaludy-színházba szerződik ma-
gántáncosnak, János a profi karriert feladva követi, ta-
nári, majd népművelői állást vállal a városban. Azt
mondja, hazajött, ami részben a rábaközi gyökereknek,
részben meg annak szól, hogy a fiatal házaspár az első
perctől fogva otthon érezte magát. Győr már a hetvenes
évek végén jó hely volt azoknak, akik a kultúrát, a művé-
szeteket, a sportot az élet részének tekintették. A követ-
kező évadban megérkezett a csapat is, megszületett a
Győri Balett, amelynek sikere minden várakozást felül-
múlt. Sok munkával és kínnal terhes, de csodálatos volt
az első győri évtized. A férj mindenben segítette felesé-
gét és közben tette a saját dolgát.

Kakuk János életművét könnyű áttekinteni, mert bármi-
hez kezd, hosszú távra tervez, következetesen építkezik. Az
alap a tánc, amit Győrbe érkezve a Rába Néptáncegyüttes
tagjaként, majd művészeti vezetőjeként űzött, amatőr kö-
rülmények között, de szép sikerekkel. Már a Bartók műve-
lődési központ munkatársaként hívta életre a város népze-
nei és néptáncos fesztiválját, amely fénykorában a győri
nyár legnépszerűbb produkciója volt. Hat neves magyar
együttes mellett minden esztendőben egy tucat külföldi,
grúz, kínai, török csapat vonult fel a Baross úton, ötezres
közönséget vonzva. Aztán jött a Labora alapítvány számos
művészeti ágat csokorba kötő terményáldása, ami tizenhét
éven át borította virágba a főtér, a Mária-szobor környékét.
A sort a szentiváni Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pontban végzett munkával érdemes zárni, ez már a nagy
koncertek, a slágerprodukciók, az országos és nemzetközi
sportversenyek időszaka a menedzser életében. 

Kakuk Já nos
az új, méretes
szentiváni intéz-
mény igazgatója-
ként sem akart
mást, mint min-
dig, örömet sze-
rezni a győriek-
nek. Azt mondja,
két nagy feladata volt. Egyrészt a helyieknek kellett elhinniük,
hogy a központ az övék, másrészt meg az egész várost kellett
meggyőzni arról, hogy Szentiván nincs messze, néhány perces
út városrészből városrészbe. A Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központ a magyar sztárok színpada lett, az igazgató meg
nyugdíjba vonult, új életet kezd. A tervei hosszú távra szólnak
és alaposak, de egyelőre borítsa őket sejtelmes homály. Látni
fogjuk, ha felgyulladnak a reflektorok.

Kakuk János: Nem akarok mást, 
örömet szerezni a győrieknek 

A néptánc

Az első perctől
otthon érezte

magát Győrben

A város

„Öröm volt látni, hogy
a Rába néptáncegyüt-
tes döntőbe került a
Duna tévé Fölszállott
a páva című versenyé-
ben. Él még a győri
néptánc, dolgoznak ki-
tűnő gyerekcsapatok,
de segíteni kellene
nekik, mert egyre ne-
hezebb a helyzetük,
romlanak működésük
szakmai és anyagi fel-
tételei.” 

„Győrt sokan dicsérték
már a színháza, a
sportja, a nyüzsgő élet,
a szép épületek, az el-
érhető kulturális prog-
ramok, fesztiválok
miatt. Tényleg nem
kell több, az ember itt
jól érezheti magát.
Sokan irigyelnek ben-
nünket, jó lenne, ha ez
így maradna.” 

A szakember
„Ha nem is a legjobbat,
de mindig jót próbál-
tam nyújtani, azon
voltam, hogy amit csi-
nálok, az tetsszen, és
fenntartható színvo-
nalú legyen.” 
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GAZDASÁG, IRODALOM HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás 
fotó: marcali gábor

Megérkeztek az első fecskék, az első
lehetséges munkavállalók Kelet-Ma-
gyarországról Győrbe. Amint arról la-
punkban korábban már beszámol-
tunk, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja és a Professio Fémipari és
Szakképzési Klaszter a Győrben és
környékén működő közép- és kisvál-
lalkozások munkaerő-szükségletei-
nek kielégítését szolgáló programot
indított útjára, melynek lényege, hogy
az ország más részeiből szeretnének
a vállalkozások számára megfelelő
színvonalú munkaerőt toborozni.

Az elmúlt héten a Borsodi Műhely
Kft. udvarára begördülő buszból 31
fém ipari szakmunkás, jórészt gépi for-
gácsoló szállt ki, akik Ózdról, Miskolcról,
Kazincbarcikáról, illetve a környező tele-
pülésekről érkeztek, és itt kaptak tájé-
koztatást a munkavállalási lehetőségek-
ről és feltételekről. A program, amely-
ben részt vesznek, tulajdonképpen már
a kiválasztással elkezdődött: a több száz
jelentkezőnek szakmai és mobilitási

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A lakossági igényeknek megfele-
lően jött létre a városrész könyv-
tára, amely a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi Tér fi-
ókkönyvtáraként működik, így szé-
les körű könyvtáradatbázis szol-
gálja a marcalvárosi olvasókat is.

Marcalvárosban több tanintéz-
ményből is kölcsönözhettek köny-
veket az ott élők, január 1-jétől az
iskolai könyvtárakat azonban csak
az ott tanuló diákok használhatják.
Az önkormányzat és a könyvtár
gyors megoldást talált a problé-
mára, és a Lajta utca 27/A szám
alatt létrehozta azt a fiókkönyvtá-
rat, amely a városrész olvasóinak
igényeit elégíti ki.

A könyvtár megnyitásán Ró-
zsavölgyi László, a településrész
egyik önkormányzati képviselője
kifejtette, az önkormányzat intéz-
kedése lehetővé tette, hogy a mar-
calvárosiak ne maradjanak könyv-
tári ellátás nélkül, ráadásul egy
olyan találkozási pont jött létre,
amely a marcalvárosiaké, és
amely a szabadidő hasznos eltöl-

Könyvtár nyílt Marcalvárosban
tését szolgálja. Borsi Róbert, a vá-
rosrész másik önkormányzati kép-
viselője hozzátette, az épület ko-
rábban a helyi nyugdíjasklub ott-
honául szolgált. A könyvtár meg-
nyitása mellett a ház marad a klub
otthona, de az új szolgáltatással a
létesítményt ma már idősek és fia -
talok egyaránt használhatják.

Horváth Sándor Domonkos,
a Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér igazgatója
kifejtette, a fiókkönyvtárban már
most 3.500 könyv található, de
az állományt a lakossági igé-
nyeknek megfelelően folyamato-

san bővítik. Hozzátette, a mar-
calvárosi olvasók számára a
könyvtár teljes, mintegy 800
ezres dokumentumtára elérhe-
tővé válik, hiszen az ide beiratko-
zók valamennyi könyvtári egysé-
get látogathatják, de igény ese-
tén a munkatársak helybe is hoz-
zák a kiválasztott könyvet. A szol-
gáltatás hamarosan internet- és
különböző adatbázisok elérésé-
vel bővül, és az épület irodalmi
témájú kamararendezvények-
nek is helyet ad majd.

Naszádos Andrásné, aki az
elsők között iratkozott be az új
könyvtárba, lapunknak elmondta,
nagyon örül az új lehetőségnek,
hiszen korábban a vásárcsarnok
melletti városi könyvtárba járt, de
a kölcsönzést most már lakóhe-
lyéhez közel, utazás nélkül is meg
tudja oldani. Hozzátette, elsősor-
ban szépirodalmi regényeket
olvas, és a győri könyvtár kínálatá-
val maximálisan elégedett.

A Marcalvárosi Fiókkönyvtár
hétfőnként 13–18 óráig, szer-
dánként 8–12 óráig és 13–18-ig,
péntekenként pedig 8 és 13 óra
között látogatható.

Téli fecskék az ipari parkban
tesztet kellett kitöltenie, ez alapján ka-
pott meghívást a legjobb 31 aspiráns a
személyes látogatásra. Közülük is hú-
szan kezdhetik meg a február közepén
induló, 3 napos gyakorlati és 2 napos el-
méleti oktatásból álló, három hónapon
keresztül tartó felkészülést.

Az érdeklődőket fogadó házigazda,
Horváth Szabolcs, a Borsodi Műhely
Kft. stratégiai igazgatója és a Professio

Klaszter elnöke elmondta: a szakmai
tesztek azt mutatják, a felzárkóztató
képzésre szükség is van, mert az ered-
mények bizony még a legjobbaknál is
elmaradnak az aktív győri dolgozók át-
lagteljesítményétől. Horváth Szabolcs
ismertetőjét követően a csoport végig-
járta az üzem egységeit, a többség úgy
nyilatkozott, ismerős környezettel, is-
merős gépekkel találkozott a gyárban.

Ahogy nézem, hasonló eszközök-
kel dolgoztam a korábbi munkahelye-
men, amely sajnos néhány hónapja
megszűnt – mondta a 38 éves Hevesi
János, aki CNC-esztergályos és Mis-
kolcról érkezett. – Egyedülálló vagyok,
így könnyebben mozdulok az ország
más vidékeire, ezt a lehetőséget jónak
tartom, szeretnék is élni vele. Ha a lak-
hatási körülmények és a kereset lehe-
tővé teszi, szívesen költözöm és alakí-
tok ki Győrben önálló életet.

Szívesen jönne akár véglegesen a
szintén miskolci, géplakatos végzett-
ségű Kendeházi Tibor is, bár ő már csa-
ládos, és 58 évével az idősebbek közé
tartozik. A 21 éves, bükkábrányi Tóth
Márknak a több hónapos munkanélkü-
liség adta meg a lökést nyugat felé, be-
vallása szerint a költözés egyébként is
szerepelt hosszú távú tervei között.

Az első húszfős induló csoportba
tehát sokan szeretnének bekerülni, de
annak sincs oka elkeseredni, akinek
most nem sikerül, mert a tervek sze-
rint több turnus is indul az idén. A
program résztevőinek a képzés mel-
lett lakhatási és utazási támogatást is
biztosítanak. 

• Óralátogatás: tekints be
a Kar mindennapjaiba

• Karrierlehetőségek: gyakorló
jogászok beszélnek munkájukról

• Kötetlen beszélgetés a Kar
vezetőivel és oktatóival:
szeretettel várjuk a szülőket
és tanárokat is

Időpont:
2013. február 14. (csütörtök) 

Bővebb információ:
http://dfk.sze.hu 
Regisztráció:
hanett@sze.hu 

Mindenkit szeretettel várunk!

NYÍLT NAP
A GYŐRI
JOGI KARON
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TURIZMUS  GÁLA

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A hazai turisztikai szakma évad-
nyitó gáláján városunk mutatta
be a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál sikeres pá-
lyázatát, valamint Győr 2013-as
kínálatát.

A magyar turisztikai élet színe-java
immár 21. alkalommal gyűlt össze,
hogy közösen nyissák meg az idegen-
forgalmi évet. A Budapesti Kongresz-

szusi Központban megtartott rendez-
vény megnyitóján Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter a szektor
jelentőségéről, Magyarország adott-
ságairól, valamint a lehetőségek pá-
lyázati úton való kiaknázásának fon-
tosságáról beszélt. Csizmadia Nor-
bert, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium államtitkára a jövőbe tekintett.
Mint mondta, 2014–2020 között leg-
alább három nemzetközi hírű komp-
lex gyógyhely és 8-10 gyógyfürdő mi-
nőségi fejlesztése valósulhat meg. A
turisztikai költéseket a kétszeresére
növelnék, a turisták tartózkodási ide-
jét másfélszeresre nyújtanák, a Bala-
tont pedig Európa első számú vizes
üdülőhelyévé fejlesztenék. Horváth
Viktória, az NGM helyettes államtit-
kára úgy fogalmazott, a kormányzat
kezet nyújt a szakma felé, hogy a turiz-
mus és a vendéglátás ismét húzóága-
zat legyen.

Az idei turisztikai évadnyitón Győr
kitüntetett figyelmet kapott. A rendez-
vényen elhangzott, Győrben céltuda-
tos, megtervezett szakmai munka fo-
lyik, folyamatosan fejlődik, erősödik a
város idegenforgalma, amely a vendég -
éjszakák kiugró emelkedésében is
megmutatkozik. A szervezők kiemel-
ték, Győr nem elégszik meg ennyivel,
hiszen sikeresen pályázott a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpia megrendezé-
sére, amely előrevetíti a következő
évek további fejlődését is. A gálán vá-

rosunkat Fekete Dávid alpolgármes-
ter és Rózsavölgyi László, az oktatási,
kulturális, sport- és turisztikai bizott-
ság elnöke képviselte. Az alpolgár-
mester elmondta, Győr bemutatko-
zása jelentős presztízsértékkel bír, hi-
szen a gálára mintegy ezer turisztikai
szakember kapott meghívást az or-
szág minden pontjáról, akik megis-
merhették kulturális kínálatunkat és jó
hírét vihetik városunk-
nak. „A pályázatunkat
bemutató sportos,
lendületes filmünk
nagy sikert aratott,
többen odajöttek a
standunkhoz gratu-
lálni, megismerni a
részleteket. Nem csak
az ifjúsági olimpiai ren-
dezésünket övezte nagy érdeklődés,
de az idei programjainkról is kérdez-
tek, valamint a közelmúltban megje-
lent Győr könyv is sokakat vonzott.”

A gálán különböző turisztikai szak-
macsoportok díjait is átadták, többek
között szakmai díjat kapott a győri
Horváth Ottó, az Euro Rent Autóköl-
csönző vezetője is.

Domanyik Eszter, a városháza
marketing, turizmus és kommuniká-
ciós osztályának vezetője lapunknak
elmondta, mint ahogy az egész évet
felölelő Négy Évszak Fesztivál rendez-
vényei is egyaránt szólnak a hozzánk
látogatóknak és a városban élőknek,

úgy városunk szépségét, értékeit
sem csak a turisták számára kívánják
megmutatni. Azt szeretnék, ha a győ-
riek is ismernék kincseinket, legendá-
inkat, történelmünket, ezért adnak
teret olyan programoknak, mint azok
az ingyenes idegenvezetések, ame-
lyek mintegy két órában mutatják be
az érdeklődőknek a belváros értékeit.
A Győri Idegenvezetők Klubja a Láto-

gatóközponttal együttműködve szer-
vezi a városnézéseket az idegenveze-
tők világnapja alkalmából. Február
23-án 10 órától Mihályi Miklós, 14
órától Tóth László, míg február 24-én
10 órától Horváth Mária, 14 órától
pedig dr. Kőrös Erzsébet kalauzolja
majd a belvárosi utcákon a városháza
elől induló csoportokat. A világnap-
hoz kapcsolódva egyébként a Győri
Fotóklub elnöke, Lakatos Krisztián
művészi fotók kíséretében tart isme-
retterjesztő előadást Hajnaltól estig a
Morotva-tó partján kameralesben
címmel a Látogatóközpontban feb-
ruár 26-án 15 órától. 

Győr is bemutatkozott
a XXI. Turisztikai Évadnyitón

Győr kiemelt helyet
kapott

a szakmai gálán
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EGÉSZSÉGÜGY HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A győri önkormányzat koordinálása mellett
folytatódik az a tavalyi év második felében
megkezdett munka, amely a város egész-
ségfejlesztési tervének és az idősek életmi-
nőségének javítását célzó koncepció meg-
alapozását szolgálja. A kérdezőbiztosok
legalább 2.600 győri válaszára kíváncsiak,
a téma természetesen az egészség.

Mint ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, tavaly
novemberben egészségfórumok indultak városré-
szenként, ahol Győr Egészségképének és Egész-
ségfejlesztési tervének elkészítéséhez a lakossági
szempontokra, észrevételekre voltak kíváncsiak a
szakemberek. Akkor dr. Somogyi Tivadar, a terüle-
tért felelős alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy
a győri önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a
város egészségügyi ellátására, az egészségmeg -
őrző programokra, éppen ezért a lakosság bevoná-
sával szeretne hiteles képet kapni a jelenlegi álla-
potról, illetve várja azon véleményeket is, amelyeket
a továbblépéshez is fel tudnak használni. 

A fórumok tapasztalatairól Miklósyné Bertalanfy
Mária, a győri önkormányzat humánpolitikai főosz-
tályának munkatársa, WHO-koordinátor elmondta,
hogy a településrészek önkormányzati képviselői-
nek részvételével zajló, a Széchenyi-egyetem szo-
ciológusai által vezetett fórumok érintették az épí-
tett és természeti környezet kapcsolatát, a városi
intézményeket, a piaci alapon működő szervezetek
szolgáltatásait, a lakosság életmódját, életstílusát,
az egészséghez való hozzáállásunkat, az alulról
jövő kezdeményezéseket, a helyi közösségben rejlő
lehetőségeket. A legtöbb hozzászólás az egészsé-
get befolyásoló tényezőkről, az épített és termé-
szeti környezetről érkezett, a második legnagyobb
érdeklődést kiváltó téma pedig a különböző szol-
gáltatások színvonala vagy hiánya volt. A családi
házas beépítésű övezetek lakosságánál az önálló
kezdeményezések támogatása került előtérbe, míg

Az egészségünkért kérdeznek
az egészségünkről

a belvárosban vagy a tömbházas beépítésű öveze-
tekben élők a különböző szolgáltatók munkáját
hangsúlyozták. A különböző beruházások hatásai-
ról, a növekvő forgalom miatti zaj- és légszennye-
zésről, és a hulladéklerakással kapcsolatban is ér-
keztek észrevételek. Kérdésként hangzott el pél-
dául a több városrészben megjelenő mobil átjátszó
állomások egészségügyi biztonsága is. A készülő
anyag a lehető leghatékonyabban kíván reagálni a
felmerült problémákra. 

„Meglepő módon az egészségügyi szolgáltatók
és szolgáltatások sokkal kevesebb említést kaptak,
mint amennyit a téma kapcsán elvártunk volna.
Ennek oka az lehet, amit az egészségügyi alapellá-
tásról szóló elégedettségi vizsgálat is alátámaszt,
hogy a háziorvosi szolgálat működésével alapve-
tően elégedettek a szolgáltatásokat igénybevevők.”

A munka folytatódik, méghozzá egy olyan széles
körű lakossági felméréssel, amelyre 17 év óta nem
volt példa a városban. Az önkormányzat megbízá-
sából a kérdezőbiztosok a tervek szerint 2.600 győri
válaszait gyűjtik össze. A közel 80 kérdésből álló kér-
dőívet szakmai szempontok alapján állította össze
a Népegészségügyi Hivatal, a Széchenyi-egyetem,
valamint az önkormányzat intézményeinek szakem-

bereiből álló munkacsoport. A kérdések fő témakö-
rei a demográfiai adatok, foglalkoztatás, lakásviszo-
nyok, a szabadidő-eltöltés, az egészségszokások,
egészségmagatartás és a közösségi kapcsolatok.
A WHO Iroda koordinálásával megvalósuló kutatás
eredményei jelentős segítséget nyújtanak majd a
városi egészségfejlesztési terv, valamint az idősek
életminőségének javítását célzó koncepció elkészí-
téséhez, amelyek az idén tavasszal kerülhetnek a vá-
rosi közgyűlés elé. 

Ezen stratégiai dokumentu-
mok célja, hogy a döntéshozókat
és a lakosságot segítsék az egész-
séget támogató döntések megho-
zatalában, a hosszú távra szóló ter-
vek egészségre gyakorolt hatásá-
nak átgondolásában. A WHO Eu-
rópai Regionális Iroda részéről is
elvárás, hogy a tagvárosok hosszú
távon, fenntartható módon gon-
dolkodjanak az egészség, életmi-
nőség kérdésében. További ha-
szon, hogy segíti a várost olyan eu-
rópai uniós pályázatokon való
eredményes részvételben, ame-
lyek a Győrben lakók egészségi ál-
lapotának javítását szolgálják.

Az egészségfejlesztésre kon-
centráló anyagok elkészítéséhez a város nem csak a
szakembereket vonja be, de az önkormányzati bizott-
ságok elnökeit, a településrészek önkormányzati
képviselőit, civil szervezeteket és a lakosságot is. Na-
gyon fontos, hogy akiket február közepétől felkeres-
nek a megbízólevéllel rendelkező kérdezőbiztosok,
válaszoljanak a kérdésekre, mert valós problémákra
reagáló koncepciót csak így tud megalkotni az ön-
kormányzat. „A kérdezőbiztosok mindegyike a képen
látható egységes formátumú, Borkai Zsolt polgár-
mester által aláírt megbízólevéllel rendelkezik, amely
kizárólag a személyi igazolvánnyal együtt érvényes,
ezért annak bemutatását – a visszaélések elkerülése
végett – mindig kérjük a minket felkereső biztosok-
tól!” – zárta a WHO-koordinátor.

Friss PI-VÍZ
GYÔRBEN AZ ÉLETVÍZ CENTRUMBAN!

50Ft/liter
Házhoz szállítás lehetôsége! Cégeknek kiszállítás 19 l-es ballonban!

Európa 18 országában naponta már 8 millióan fogyasztják!
Tisztább, mint a csapvíz, olcsóbb, mint az ásványvíz, és egészséges!

Fogyasszon Pi-vizet, és döbbenetes változásokat élhet meg!
Szervezete hálás lesz. Energia, tisztulás, harmónia.

www.pivizgyor.hu

Életvíz Centrum, Gyôr, Mécs László u. 22. (Marcalváros 2)
Tel.: 96/556-481, 06/30/4014-862 Nyitva tartás: h., k., sze., p., 8—17, cs.: 8—18, szo.: 9—12

UGYANITT: Olcsó házi víztisztítás, vízkôtelenítés, vízlágyítás, klórmentesítés stb

MEGNYÍLT!
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OKTATÁS  TOVÁBBTANULÁS

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Súlyos döntés előtt állnak az egye-
temekre felvételiző diákok. Akik
olyan szakot választottak, melye-
ket érintenek a változások, lehet,
hogy más intézményt vagy szakot
keresnek. Március 1-jéig lehet je-
lentkezni a felsőoktatásba.

„Az eddigi években 1-2 kivételtől elte-
kintve mindenki tovább tanult iskolánk-
ból, s ez idén sem lesz másként” – tájé-
koztatott a Révai Miklós Gimnázium
igazgatója, Horváth Péter. A diákok je-
lentős részének határozott elképzelései
vannak a továbbtanulásról. Akik olyan
pályát választottak, melyeket érintenek
a változások, most megfontolják, hogy
másik intézményt jelöljenek vagy más
irányt válasszanak. „Sokan készülnek
gazdálkodási pályára, ezért anyagiaktól
függ: maradnak Győrben vagy mennek
Budapestre. Azzal, hogy a megélhetési
költségeken kívül a tandíjat is fizetni
kell, erősödhet a helyi intézmények po-
zíciója” – vélekedett.

Az igazgató szerint a határ közel-
sége ellenére nem érdeklődnek töme-

Erősödhetnek
a helyi intézmények

gesen a külföldi felsőoktatási intézmé-
nyek iránt a diákok. Akik mégis külföl-
dön próbálkoznak, azért mennek ki,
mert itthon nem találtak megfelelő
képzést – magyarázta.

Ez csábítja külföldre a révais Szeré-
nyi Viktóriát is. „Abu Dhabiban vagy
Skóciában szeretnék művészetme-
nedzsmentet tanulni. Itthon nincs
ilyen szak. Elsősorban a művészet ér-
dekel, de hogy könnyebben el tudjak
majd helyezkedni, társítok hozzá gaz-
dasági ismereteket is” – magyarázta.
Hozzátette, ugyan nehéz bekerülni az
áhított egyetemekre, de nem indul
rosszabb eséllyel, mint külföldi társai.

A kormány és a HÖOK megállapo-
dása nyomán azon a 16 szakon is lesz-
nek állami férőhelyek, ahol a korábbi
tervek szerint csak önköltséges for-
mában lehetett volna tanulni, de
magas ponthatárokkal. A pontszámí-
tás az alapképzéseken, osztatlan kép-
zéseken és felsőoktatási szakképzése-
ken 500 pontos rendszerben történik.
A legmagasabb, 470 pont a kommu-
nikáció és médiatudomány területen
lesz. Erre jelentkezik Nagy Bence is,
újságírónak tanulna. Bizakodik, és ké-
szül, hogy a lehető legjobb eredmény-

nyel érettségizzen. „Ha nem vesznek
fel államilag támogatottra, inkább me-
gyek más szakra vagy halasztok” –
mondta a révais diák, és hozzátette,
többen a hallgatói szerződés miatt in-
kább vállalják, hogy fizetnek.

A győri Széchenyi István Egyete-
men a becslések szerint lényeges vál-
tozást nem hoz az új rendszer. „Az
egyetem oktatási tevékenységének
nagy része a műszaki tudományok
karra koncentrálódik, ez pedig a tá-
mogatott képzések közé tartozik. Va-
lószínűleg a tavalyihoz hasonló szám-
ban tudunk felvenni hallgatókat. A te-
rületen nagy eséllyel mindenki állami
ösztöndíjas vagy részösztöndíjas lesz”
– mondta dr. Író Béla főtitkár. A jogi és
a gazdaságtudományi képzésen ta-
valy sem volt államilag finanszírozott
hely. Azt, hogy az idei esztendőre
meghatározott magas felvételi pont-

számokkal hányan tudnak majd beke-
rülni, még lehetetlen megsaccolni. „A
tavalyi tapasztalatok alapján lesz ele-
gendő hallgatónk” – tette hozzá.

Ugyanez valószínű a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Karán is. „Tavaly töretlen volt az
érdeklődés a turizmus-vendéglátás
szak iránt. Ez évtől állami ösztöndíjas
képzésre is vannak férőhelyek, de
magas ponthatárokkal lehet bekerülni”
– mondta el Nagy Mónika, az intézmény
sajtóreferense. A turizmus szakos hall-
gatók számára a szállodai és éttermi
gyakorlati bázis utazási irodai gyakorlati
hellyel bővült. „A leendő hallgatók szá-
mára vonzó az andragógia, valamint a
rekreációszervezés és egészségfejlesz-
tés alapképzési szakunk is, és bízunk
abban, hogy az elmúlt évek tendenciá-
ját követve a fiatalok a tanítói pályát is
szívesen választják” – fűzte hozzá.

A jogi kar új dékánja a balett szerelmese 
szerző: adorján andrea
fotó: gy. p.

A legjobb helyre nevezték ki dr. Lévayné dr. Fazekas Judi-
tot, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar új dékán-
ját. Rajong a jó balettért, a színházért, hangversenyre is
sokszor és szívesen megy. Örül Győrnek, az egyetem nyi-
tottságának, rendkívüli befogadó készségének. Tervezi,
hogy kriminológus és alkotmánybíró férjével, dr. Lévay
Miklóssal felfedezi a győri kulturális életet. 

Dékán asszony harmincéves pályája arra
enged következtetni, hogy jó kezekbe került a
jogi kar. 

Egyetemi pályafutásom 32 éve során végigjártam va-
lamennyi ranglétrát: tudományos ösztöndíjas gyakornok-
ként kezdtem és 2002-ben lettem egyetemi tanár. 1997
óta látok el különböző vezetői feladatokat. Hosszú évekig
a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán a Ci-
vilisztikai Tudományok Intézet igazgatója és tanszékve-
zető voltam, majd nyolcéves közigazgatási  tapasztalat-
szerzés következett. Az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium helyettes államtitkára, majd szakállamtitkára
voltam. Január elsejétől látom el a dékáni teendőket a
győri jogi karon.

Miskolc, Budapest után itt van Győr. Vele
együtt egy gazdaságilag stabil régió. 

Éppen ezért diplomásainknak komoly elhelyezkedési
nehézségekkel nem kell számolni. Végzett jogászaink jó
eséllyel pályáznak bírósági, ügyészségi fogalmazói állá-
sokra, ügyvédjelölti helyekre és a közigazgatásban is várják
hallgatóinkat. A gazdaság felvevő képessége is jó, mind a
jogász diplomával rendelkezők esetében, mind pedig az
egyéb szakjainkon. Szükség van a jó nyelvtudásra, viszont
nincs okunk panaszra, hiszen a végzett hallgatók általában
két nyelvvizsgával hagyják el az alma matert. Azt mondha-
tom, hogy a nyelvtudás és a megszerzett diploma minő-
sége alapján hallgatóink képesek alkalmazkodni a változó
igényekhez és a változó gazdasági körülményekhez.

Az első évesek, akik kiválóan teljesítenek, kap-
nak valamilyen segítséget?

Igen. Az egyetem azzal is kívánja segíteni a jelentkező-
ket, hogy akik magas pontszámmal kerülnek be a kép-
zésbe, azok az első félévben kedvezményre jogosultak.
Például a 400 pont felett teljesítők 50 százalékos kedvez-
ményt kapnak. 

Most lazítsunk. Mikor van idő egy kis pihe-
nésre?

Ingázom Budapest és Győr között. Így amikor felszál-
lok a vonatra, szépirodalmi elmaradásaimat próbálom be-
hozni, tehát olvasok. De szeretnénk férjemmel minél több
előadást megnézni a Győri Nemzeti Balett és Győri Nem-
zeti Színház programjából is. 
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FESZTIVÁL HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

A tavalyi aranyparti sárda-
gasztásból okulva idén szilárd
talajon, a Mobilis parkolóiban
rendezi meg győri böllérnapjait
a Nagy Fa-Tál Gasztronómiai
Kft. Az új helyszín új partnere-
ket is hozott, a február 15-én
kezdődő, háromnapos disznól-
kodás sajtótájékoztatóján Szi-
lasi Péter Tamás, az interaktív
kiállítási központ ügyvezetője
és Csepi László, a város ka-
tasztrófavédelmi kirendeltsé-
gének vezetője is helyet foglalt
a rendezők asztalánál.

Nagy Pál Attila, a Nagy Fa-Tál igazga-
tója és Elekes Zoltán, a második
győri böllérnapok szóvivője már a saj-
tótájékoztató elején leszögezték,
hogy céljuk ugyanaz, mint tavaly, a
disznóvágás hagyományainak bemu-

tatása, a magyar konyhában megha-
tározó szerepet játszó sertéshús nép-
szerűsítése. Szeretnék, ha minden
úgy lenne, mint régen, amikor a disz-
nóvágás a télre való felkészülés ter-
mészetes eseménye volt, s a gyere-
kek is tudták, hogy amit esznek, az

Böllérnapok
másodszor 

egy állat része. A nagyvárosi közön-
ség végignézheti a sertések feldolgo-
zásának minden mozzanatát, majd
jóféle borokkal és pálinkákkal kísérve
elfogyaszthatják a végeredményt. A
szombat fénypontja egy amatőr sza-
kácsverseny lesz, ahol vállalkozó
kedvű családok, baráti társaságok,
munkahelyi közösségek tölthetnek
házikolbászt, készíthetnek toros töl-
tött káposztát a saját örömükre. 

A rendezők a böllérnapot a városi
téli fesztivál záróeseményének szán-
ják, s ehhez illően gondoskodnak a
közönség szórakoztatásáról. Fellép
többek között a Fourtissimo Or-
chestra, a móri Forgatós néptánc-
együttes, az Esti Egyenleg, a Galiba

zenekar, s érkezik Tóth Gabi, Badár
Sándor, Szőke András. Az ígéret sze-
rint vásári játékokban és farsangfarki
látványosságokban sem lesz hiány,
eltemetik a telet és elégetnek egy bo-
szorkányt a közönség ráragasztott kí-

vánságaival együtt. Szilasi
Péter Tamás magyarázata
szerint a Mobilis azért szállt
be a böllérnapi mulatságba,
mert minden mindennel ösz-
szefügg, különösen akkor,
ha fizikáról van szó. A kiállí-
tási központ számos hétvégi
attrakcióval készül, ezek egy
része ingyenesen vagy ked-
vezményes áron várja az ér-

deklődőket. Csepi László a szokásos
kék lámpás bemutatók mellett egy
extrém látványosságot is beharango-
zott, daruval felemelt személygépko-
csit pottyantanak le jó magasról a
parkoló betonjára, hogy mindenki lát-
hassa, milyen a frontális ütközés.  

Cél a disznóvágás
hagyományának
bemutatása
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KULTÚRA  SZÍNHÁZ, BALETT

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Számos meghívást kapott a közelmúltban a Győri
Balett társulata, hogy képviselje városunkat és ha-
zánkat: szerdán Nyizsnyij Novgorodba utazott az
együttes igazgatója és két tagja Győr polgármeste-
rével, Borkai Zsolttal, hogy az orosz város első em-
berének meghívására bemutassák Győrt. „A társu-
lat két szólistája, Gyurmánczi Diána és Jekli Zoltán
két padödőt ad elő. Az egyik a Búcsú a Muzsikás
együttes zenéjére, Sebestyén Márta énekével,
amely mindenhol sikert aratott, remélem, hogy
Oroszországban is így lesz. Ezt követően Liszt Ma-
gyar rapszódiájának kettősét mutatják be. Bízom
benne, hogy szoros kulturális és gazdasági kapcso-
lat épül majd ki” – hangsúlyozta Kiss János igaz-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Jekyll & Hyde díszletén állva
magyarázza, hogy ott azt a rést
miért hagyták, a lámpákat meg
nem is oda tervezték, ahol most
vannak, de hát a tárgyakat fo-
gyókúrára kell fogni... A Győri
Nemzeti Színház szcenikusa,
Czechmeister László azt vallja,
a színházban nincs lehetetlen,
csak tehetetlen. Egyébként
mindeni Lustának hívja.

„Mikor tavasszal kiírják a következő
évad műsorát, akkor készítünk egy
gyártási tervet. A bemutatók előtt
körülbelül három hónappal egyezte-
tek a tervezővel és a rendezővel. Ez-
után tartunk egy állítópróbát a régi
díszletekből, majd a tervező műszaki
és látványrajzait lefordítom laka-
tosra, asztalosra. Kigondolom, miből
készül, hogy működik, és kiszámo-
lom, mennyibe kerül. Ezután jön a
birkózás, ha túlléptük a költségve-
tést, valakinek engedni kell. Szó sze-
rint fogyókúrára fogjuk a tárgyakat a
súly és az anyagköltség miatt – ma-

gyarázza Czechmeister László, mit is
csinál egy szcenikus. Kiderül, gyak-
ran a főpróbahéten raknak össze
mindent. „Aztán vagy meglepődünk,
vagy nem. Ha ügyesen számoltam
és mindenki a méretek szerint dolgo-
zott, akkor működik. Ha nem, akkor
baj van” – mosolyog, és hozzáteszi,
ilyenkor veszi elő egyik jelmondatát:
Ne ess pánikba!

A gyártóműhelyben többen dol-
goznak együtt már évtizedek óta.
„Néha abba a hibába esünk, hogy azt
hisszük, mindent láttunk már. Általá-
ban ilyenkor jön a meglepetés.”

Hangsúlyozza, nagyon oda kell fi-
gyelni mindenre, hiszen bármikor elé-
léphetnek a színészek a tárgyaknak,
bármi leeshet, összetörhet, elakad-
hat, beszorulhat. „Veszélyes üzem a

színház, de mi tudjuk, mit kell annak
érdekében tenni, hogy ne legyen baj.
De erről nem szeretünk beszélni” –
szögezi le.

Czechmeister László 1979 óta
dolgozik a győri teátrumban, először
díszletépítőként tevékenykedett,
majd színpadmester lett, a díszlet-
építés irányítója. 2000-ben viszont
szcenikus nélkül maradt a színház,
így másodállásban elvállalta ezt a
munkát is. Reggel kezdett, gyakran
pedig az esti előadások után vég-
zett. Hét évvel később fejezte be a
színpadmesterkedést. Azóta fogja

össze a tárak, azaz műhe-
lyek munkáját. „Nem va-
gyok jobb lakatos, mint a
lakatostár vezetője, nem
vagyok okosabb festő,
nem vagyok ügyesebb
asztalos. Csapatmunka
folyik a színfalak mögött”
– hangsúlyozza. Mindig a
színház jár a fejében,

„egymásra találtunk” – mondja,
mivel a monotónia-tűrése alacsony,
itt pedig mindig történik valami. „A
varázslás fogott meg igazán a mun-
kában. Hiszen akkor jó a díszlet, ha

természetesnek hat, ha nem jut a
nézők eszébe, hogy az adott tárgy
mögött legalább 20 ember erőlkö-
dik, hogy elmozduljon. Főleg a musi-
calirodalomnál egyre inkább film-
szerűbben változnak a dolgok. A
színházban nincs lehetetlen, csak
tehetetlen” – mutat rá Czechmeister
László, akit mindeni Lustának hív a
színházi berkekben. „Hogy miért,
azt már balladai homály fedi. Szerin-
tem köze van az ifjúkori hosszú,
bohém éjszakákhoz és az azok utáni
korai munkakezdéshez” – nevet és
hozzáteszi, nyugodt ember és szeret
a saját tempójában dolgozni. „Elő-
fordul, hogy megkérdezik a munka-
társaim, kész lesz-e a darab a premi-
erre? Szoktam mondani, hogy biz-
tos, mert olvastam az újságban.
Nincs visszaút, ha egyszer belevág-
tunk. Mint az artistáknál: ha a légtor-
nász elengedi a rudat, akkor már
nem gondolkozhat, hogy mi legyen,
el kell kapni a másik oldalon a ka-
paszkodót.”

Czechmeister László a közelmúlt-
ban Magyar Teátrum Díjat kapott, őt
választották a színházi háttérszakmák
egyik legjobbjának.

Nyizsnyij Novgorodba utazott a Győri Balett
gató az indulás előtt, aki arról is beszélt, mindig iz-
galmas és nagy felelősséggel járó feladat, ha a
Győri Balett képviselheti a magyar kultúrát.

Néhány napja rendezték meg a Nemzetközi Fesz-
tivál és Rendezvények Szövetségének (IFEA) 20. jubi-
leumi konferenciáját Rotterdamban, ahol Magyaror-
szágot a Győri Balett képviselte mint a Magyar Tánc-
fesztivál rendezője. Az együttes iránt számos rendező,
fesztiváligazgató érdeklődött, például Londonból,
Nizzából, Mariborból és Bostonból is. Keszeiné Tóth
Bernadett művészeti titkár elmondta, többen jelezték,
hogy részt vennének a győri fesztiválon.

Szintén megtiszteltetés az együttes számára,
hogy az Erkel Színház megnyitóján léphetnek fel a
Magyar Nemzeti Balett és a Pécsi Balett mellett a
teátrum hivatalos megnyitóján március 1-jén, il-
letve az azt követő rendezvénysorozaton.

„A színházban
nincs lehetetlen,
csak tehetetlen”

A varázslás
fogott meg
a munkában
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BULGÁRIA repülôvel 2013
(Pozsony–Várna)

Foglalható és bővebb 
információ partnerirodáinknál: 

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

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

www.robinsontours.hu
FEBRUÁR 15-IG PLUSZ
5% KEDVEZMÉNY!

TÖRÖKORSZÁG repülővel
(Pozsony–AYT)

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

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

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

Reptéri parkolás foglalható!

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

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

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

A bolgár tengerpartra 
és Törökországba!

szerző: földvári gabriella  
fotó: marcali gábor  

A győri Kossuth utcai református templom
vasárnapi ökumenikus istentisztelete nyitja
meg a házasság hetének magyarországi
eseményeit. Február 10-én, a házasság vi-
lágnapján 10 órától hirdet igét Steinbach
József református püspök. Valentin-napon
a párok a Széchenyi téri bencés templom-
ban részesülhetnek áldásban. 

Bogdányi Mária evangélikus lelkész a rendezvény-
sorozat egyik szervezőjeként számolt be lapunknak
arról, hogy katolikus, evangélikus és református
összefogással Győr először rendezi meg a házas-
ság hetét, s új résztvevőként adhat otthont az orszá-
gos megnyitónak. A világünnephez csatlakozó szer-
vezők izgalmas programokkal készülnek, céljuk a
házasság intézményének népszerűsítése. A lelkész
szerint fontos, hogy a keresztény emberek Isten
ajándékának tekintsék és kiálljanak a házasság ér-
tékei mellett. 

A február 10-én kezdődő héten a szervezők hi-
teles embereken, párokon keresztül próbálják
bemutatni a házasság jelentőségét. A lelkész
hangsúlyozta, fiatal korban lehet szemléletet for-
málni, ha a gyerek boldog családban nő fel, ő is
arra vágyik majd. Ma divatban van az áldás nél-

A házasság ünnepi hete
küli együttélés, de ez nem lehet a jövő. Győrben
mindkét egyetemen lelkészek segítik a fiatalokat
abban, hogy jó döntéseket hozzanak párkapcso-
lataikban.

A házasság hetében minden napra jut program.
Kedden 16 órától „Házasság vagy együttélés?" cím-
mel Révész Lajos baptista lelkipásztor és Révész
Szilvia, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat sajtó-
referense tart előadást a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai-karának hallgatói terében, a Liszt
Ferenc utca 42. szám alatt. Ugyanezen a napon 18
órától Schäffer Erzsébet újságírót hallgathatja meg
a szabadhegyi református templom közönsége.
Szerdán 19 órától fiatalok istentisztelete lesz „Egy-

más terhét hordozzátok" címmel az evangélikus
öregtemplomban.

Valentin-napon, a Széchenyi téri bencés temp-
lomban 15 és 18 óra között a párok áldást kérhet-
nek házasságukra, a közös életükre katolikus, evan-
gélikus és református lelkészek közreműködésével.
Az új kezdeményezéssel lehetőséget szeretnének
kínálni a Valentin-nap keresztény megünneplésére.
A Szent Imre-templomban 18 órától szentmise és
elmélkedés lesz házasokkal, házasoknak. A párok
itt is áldást kaphatnak. 

Pénteken 18 órakor Nyáry Krisztián mutatja be
„Így szerettek ők” című magyar irodalmi szerel-
meskönyvét a szabadhegyi református templom-
ban. A hét zárásaként vasárnap 15 órától „Minek
a házasság?” címmel Döbrentey Ildikó és Levente
Péter interaktív előadása, lelkiderű-gyakorlata
várja az érdeklődőket a Kossuth utcai református
templomban. 

És hogy mi a jó házasság titka? Bogdányi Mária
lelkész tudja, hiszen tizenhárom éve él hívő párjával
boldogságban, négy gyermeket nevelve. Azt
mondja, a jó házasság hatalmas áldás, az élet, az
Isten nagy ajándéka, két ember szeretetszövetsége.
A házasságban tudni kell megbocsátani, tudni kell
kompromisszumokat kötni, a másik ember vágyait
a sajátjaink elé helyezni úgy, hogy az mindkettőnk-
nek jó legyen, hogy teljes mértékben kiegészítsék
egymást.

A közigazgatásban zajló átfogó átala-
kítás jelentős változásokat hozott az
építésügyi jogszabályok és a hatósági
jogalkalmazás területén. Az új telepü-
lésképi eljárások bizonyos szabályait a
magasabb szintű jogszabályok tartal-
mazzák, a helyi rendelet az alkalma-
zási köröket és az egyes működési és
eljárási szabályokat állapítja meg.
Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyűlése e tárgyban megal-
kotta a településkép védelméről és a
Győri Tervtanácsról szóló 39/2012.
(XII.19.) önkormányzati rendeletét,
mely 2013. január 1-jétől hatályos.

A településképi véleményezési eljá-
rás: Amennyiben a polgármester a ter-
vezett építési tevékenység megvalósí-
tásának engedélyezését településképi
véleményében nem javasolja, úgy az
építésügyi hatóság az építési enge-
dély iránti kérelmet elutasítja. A polgár-

Lakossági tájékoztató

Az építésügyi hatósági eljárásokkal
kapcsolatos helyi és országos szintű
jogszabályváltozásokról

mester döntése ellen kizárólag az épí-
tésügyi hatósági határozat ellen be-
nyújtott fellebbezéssel lehet jogorvos-
lati eljárást kezdeményezni.

Településképi bejelentési eljárás: Az
önkormányzat rendeletében meghatá-
rozhatja azon építésügyi hatósági enge-
délyhez nem kötött építési tevékenysé-
gek körét, amelyek településképi szem-
pontból önkormányzati kontrollt igé-
nyelnek. Bejelentési eljárást kell lefoly-
tatni fentiek mellett a reklámtartó épít-
ményelhelyezések és rendeltetésmód-
változtatások tekintetében is.

Településképi kötelezési eljárás: Az
önkormányzat településképi kötele-
zés formájában elrendelheti a telepü-
lésképet rontó reklámok, cégérek
megszüntetését, az építésügyi ható-
sági engedélyhez nem kötött építési
tevékenységgel járó vagy építési tevé-
kenységgel nem járó rendeltetésvál-

tozás esetén a rendeltetésmó-
dosítás megszüntetését, ha az
nem felel meg a településrende-
zési eszközben foglaltaknak, és
a helyi építészeti értékvédelem-
mel összefüggő kötelezettségek
teljesítését.

A részletes tájékoztató tel-
jes szövege, a megváltozott
jogszabályokat tartalmazó kor-
mányrendelet és önkormány-
zati rendelet, a szükséges adat-
lapok a www.gyor.hu „Telepü-
lésfejlesztési Főosztály” menü-
pontja alól letölthetők. A jog-
szabály-változásokkal és ügyin-
tézéssel kapcsolatban Győr
Polgármesteri Hivatal Telepü-
lésfejlesztési Osztályának Fő-
építészi Csoportja (Győr, Vá-
rosház tér 1., telefon: 500-247)
ad bővebb tájékoztatást.
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szerző: földvári gabriella

A Győri Polgári Szalon soron
következő estjén a házigazda
Szigethy Gábor a vendég sze-
repét is magára vállalja. Az
Egy díszletmunkás em lék ira -
tai ból alcímet viselő műsor feb-
ruár 12-én 18 órakor kezdődik a
Zichy-palotában.  

Miről mesél majd a közönségnek?
Egy vetített képes előadással készü-

lök, amelynek nincs előre megírt szö-
vege. Úgynevezett stand up est lesz,
amelybe olykor a közönséget is bevo-
nom. Nem pletykákat, hanem igaz tör-
téneteket mesélek az 1960-as évek
színházairól, a Vígszínház, az Egyetemi
Színpad, a Nemzeti életéről. 

Az est alcíme nem ismeretlen
a színházbarátok előtt, tíz évvel
ezelőtt jelent meg az Egy díszlet-
munkás emlékiratai című könyve.   

A hatvanas években díszletmun-
kás voltam a Vígszínházban, majd
díszletmester az Irodalmi Színpadon,
egyetemista koromban statiszta a
Nemzeti Színházban. Mindezt azért,
mert meg akartam ismerni a színház
világát. Az ezekben az időkben átélt

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

Nagyszabású könnyűzenei koncertre
vár mindenkit február 14-én a Győri Fil-
harmonikus Zenekar. A koncert dá-
tuma árulkodó, Valentin napjára termé-
szetesen romantikus előadással ké-
szülnek, de „nem csak szerelmesek-
nek” – olvasható a programleírásban.
A Kovács László által vezényelt zenekar
Szulák Andrea énekesnővel és Nyári
Károly énekes-zongoristával egészül ki.

A győri születésű Nyári Károly
együtt játszott például Mariah Carey-
vel, Phil Collinsszal, Michael Jack-
sonnal, Elton Johnnal, Luciano Pava-
rottival és Frank Sinatrával is.

A koncerten a legkedveltebb
dalai mellett Cserháti Zsuzsa, Máté
Péter, Szécsi Pál legendás slágerei
és a legnagyobb magyar filmsláge-
rek szólalnak meg szimfonikus nagy-
zenekari hangszerelésben.

Szulák Andrea, a számos stílusban
otthonosan mozgó, hatalmas színpadi

Szulák Andreával koncertezik
a Győri Filharmonikus Zenekar

tapasztalattal rendelkező énekes-szín-
művésznő, műsorvezető lapunknak el-
mondta, a szakma csúcsának tartja, ha
egy énekes mögött szimfonikus zene-
kar áll. „Fantasztikus érzés, amikor egy
hatalmas szimfonikus együttes harmó-
niájába, összhangjába tudok beleillesz-
kedni” – tette hozzá. A művésznő be-
szélt arról is, hogy hamarosan új sze-

Terror a színházban
történetekből készült később a
könyv, ezekből merítek most is. 

Ízelítőként említene néhány
sztorit? 

Az emlékezetesebb pillanatok
közül való, amikor 1963-ban egy el-
lenforradalmár szerepében azt ordít-
hattam a Nemzeti Színházban, hogy
ruszkik haza! Meg talán az, amikor
Tábori Nórát egy szál semmiben tar-
tottam a karomban a Vígszínház
színpadán. A legszebb élményem La-
tinovits Zoltán IV. Henrik-alakítása
volt. Az őrült királyt játszotta úgy,
hogy a közönség azt hitte, részeg. Én
még a harmadik előadáson is úgy
hittem, nagy a baj. Aztán pengeéles
elmével helyre tette a figurát, a nézők
pedig megnyugodhattak, óriási szí-
nészi alakítás részesei voltak. És
még egy emlék, ekkor ismertem
meg feleségemet, Gábor Júliát, aki
akkor hétéves volt. 

Szokás szerint borkóstolót is
ígér az est végére. 

Vida Péter, a 2012-es év borásza
hoz kóstolót a szekszárdi borvidékről.
Garantáltan finom borok lesznek, ő ke-
zeli az én ültetvényemet és boromat is.
Valószínűleg kadarkát és a cabernet
franc-ot kóstolhatunk a győri estén.  

repben láthatjuk a képernyőn: a Nagy
Duett című műsorban szerepel. El-
árulta, izgul, hiszen lehetséges, hogy
olyan dalokat is énekelnie kell műsor-
beli párjával, Papp Gergővel, melyek
távol állnak tőle. A feladat komplex,
nemcsak énekelnek, hanem táncolnak
is, ezért már gőzerővel készülnek, hogy
minden jól menjen.

Tavaszi turnéja keretében Győr-
szentivánon is koncertet ad Zorán. A
turné a tervek szerint március 13-án
Dunakesziben indul, és érinti Egert,
Kaposvárt, Hódmezővásárhelyet,  Jász -
berényt, Szombathelyet,  Székelyud-
varhelyet, április 5-én pedig Győr-
szentivánon lép fel Zorán és zenekara.

Az énekes az MTI-nek elmondta, hogy
nagyon régóta dolgozik együtt mostani
csapatának tagjaival, az együttes magját
a már az 1993-as unplugged-koncertjén
is szereplő Sipeki Zoltán gitáros és Hor-
váth Kornél ütőhangszeres adja. A tavaszi
turnén színpadon lesz még Lattmann
Béla basszusgitáros, Gyenge Lajos do -
bos, a billentyűs hangszereken ezúttal
Gátos Iván, szaxofonon és további fúvós
hangszereken pedig Csányi István játszik,
valamint Péter Barbara, Óvári Éva és Ka-
belács Rita vokálozik.

Szentivánon
lép fel Zorán

Fotó: Perger László
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az 1903-ban alapított győri Csermák kelme-
festő és vegytisztító üzem egykor Magyar-
ország legjobb pucerájának számított. Ma
az alapító közel hetvenéves unokája dolgo-
zik a műhelyben, s azt mondja, a szakma ki-
halóban van. Megváltoztak az emberek vá-
sárlási, ruházkodási szokásai, a maradék
kevés munkát gépek végzik el.  

Egy belvárosi kávéház melegében idézzük fel a múl-
tat, a család történetét, amely kész regény, tele tra-
gédiákkal és újrakezdésekkel. Csermák Gusztáv
először azt meséli el, nagypapája a 19. század
végén került Győrbe, Romanek kékfestő üzemébe.
Amikor az öregedő tulajdonos a világot járt segédre
bízta az üzem vezetését, fellendült a bolt, Csermák
nagypapa németországi tanulmányait kamatoz-
tatva Győrben addig ismeretlen szolgáltatást hono-
sított meg. A vegytisztítást, ami mellett szőrmekiké-
szítést is vállalt.

A család az első világháború előtt házat és üze-
met épített Révfaluban, az új híd építésekor, a hídfő
feltöltésekor teljesen eltemették a házat. Városi elő-
írásnak megfelelően kellett újjáépíteni, de mire el-
készült a ház, kitört a két háború közötti nagy gaz-
dasági világválság. Ezután akadt néhány jó évük,
gépesítettek, fejlesztettek az újabb harcokig. A né-

A révfalui pucerájos
féle vegytisztító, textilfestő üzemek-
nél dolgozott. Hazatérve átvette a
műhelyt, az államosítás után a Győri
Textilben kapott munkát, három mű-
szakban dolgozott a fehérítőüzem-
ben. Az újrakezdésre az ötvenes
évek derekáig kellett várnia, ekkor
iparengedélyt kapott, s a Selmeczi
utcában, egy korábbi kávépörkölő
üzem helyén nyitott műhelyt.

A legifjabb Csermák Gusztávnak
mindig is tetszett a szakma, különö-
sen a festés érdekelte. Közgazdasági
technikumot végzett, majd elektro-
műszerész szakmát szerzett, mel-
lette versenyszerűen teniszezett.
Alig múlt húsz, amikor választania
kellett a sport és a családi vállalko-
zás között, s ő úgy döntött, beáll se-
gédnek az apja mellé.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a csa-
ládi vállalkozás további sorsa, egye-
lőre nincs válasz. A tisztításra, festésre

érdemes kelmék fogyóban vannak, a műhelybeli
technológiák hagyományosak, régiek. A mesternek
három lánya van, ez a nehéz, egészségtelen fizikai
munka nem nőknek való. Azt mondja Csermák Gusz-
táv, csinálja, amíg bírja, jó eséllyel sokáig, hiszen a
sportot nem hagyta abba, télen síel, nyáron úszik. A
folytatásra nyolc unoka ad reményt. 

metek felrobbantották a révfalusi hidat, a ház alag-
sorából lőtték az oroszokat, akik persze visszalőttek.
A romokból 1948-ra lett újból lakás és műhely, amit
egy évvel később államosítottak. Karácsony volt, a
kisemmizett család egy fillér nélkül várta a jövőt. 

Csermák Gusztáv édesapja is egy németországi
vegyipari cégnél tanulta ki a szakmát, majd külön-

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése szerint bemutatja Győr Város 1/2006. (01.25.)
ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének: 
SZTM 2012-014 számú Győr, Mészáros Lőrinc utca. Közlekedési terület szabályozási szélességének felülvizsgálata.
SZTM 2012-017 számú Győr-Győrszentiván külterület, kavicsbánya terület kijelölése.
SZTM 2012-018 számú Győr, Mákos-dűlő lakóterületek lehatárolásának pontosítása természetben kialakult állapotok alapján.
SZTM 2012-021 számú Győr-Ménfőcsanak, Horgas utca, Lankás utca közötti terület. Lakóterületen belüli feltárás kidolgozása.
SZTM 2012-022 számú Győr-Szabadhegy, Páva utca, lakóövezeti lehatárolások pontosítása.
SZTM 2012-023 számú Győr-Belváros, Móricz Zs. út, Új kapu utca, Bástya utca, Vörösmarty utca közötti telektömb. Foghíjtelek be-

építhetőségének vizsgálata.
SZTM 2012-024 számú Győr-Sziget, Cinka Panna utca, Zúgó utca, Árvaház utca közötti terület. Övezeti lehatárolások és területfel-

tárások pontosítása a meglévő állapotok figyelembevételével.
SZTM 2012-025 számú Győr-Szabadhegy, Integrál Park. Telephelybővítés vizsgálata.
SZTM 2012-026 számú Győr-Ménfőcsanak, Népfőiskola utca, Győri út sarok. Saroktelek-megosztás és beépíthetőség vizsgálata.
SZTM 2012-028 számú Győr-Gyirmót, Gerle utcától délre eső külterület. Külterületen kialakított lovas tanya bővítésének biztosítása.
SZTM 2012-029 számú Győrszentiván, Árvalányhaj utca, Pengős utca, Aranyos utca, Bárányréti utca által határolt telektömb. Építési

jogot adó vonal törlése.
SZTM 2012-030 számú Győr-Sziget, Töltésszer utca, Stromfeld A. utca, Szarvas utca, Lazaret utca, Korányi Frigyes tér által határolt te-

lektömb (volt kekszgyár területe). Területet feltáró út nyomvonalának törlése, övezeti lehatárolások pontosítása.
SZTM 2012-031 számú Győr-Nádorváros, Magyar utca, Verseny utca, Somogyi Béla utca, Lázár V. utca által határolt telektömb. Te-

lektömbön belül a kertvárosi lakóterület és nagyvárosi lakóterület övezeti lehatárolásának módosítása.
SZTM 2012-032 számú Győr-Kismegyer, Búzakalász utca, Zichy Ottó utca közötti külterület. Közterület bővítése a mezőgazdasági

terület irányában a meglévő gázfogadó részére a tulajdoni viszonyok rendezhetősége érdekében.
SZTM 2012-034 számú Győrszentiván, Külső-vasút sor. Tervezett lakóterületet feltáró közlekedési nyomvonal, nyomvonal korrekció -

jának vizsgálata.
SZTM 2012-037 számú Győr-Kismegyer, Külső Veszprémi út, építési jogot adó vonal törlése
tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 
A tervmódosítási javaslatok 2013. február 13-tól számított 30 napig tekinthetők meg az önkormányzat előcsarnokában, a
településrészeket érintő módosítások tervlapjai a ménfőcsanaki, gyirmóti és győrszentiváni részönkormányzatok épületeiben,
valamint tervlapok a város az internetes oldalán (www.gyor.hu) megtekinthetők. A tervmódosítási javaslattokkal kapcsolatban
javaslat, észrevétel 9021 Győr, Városház tér 1. címen 30 napon belül (de legkésőbb 2013. 03. 13-ig) írásban tehető.

Lakossági közzététel
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FARSANGOLÁS. Zenés farsangi délutánra vár-
ják a családokat a Fruhmann-házi Cserépkályha
Múzeumba. A február 15-én 14 órától 20 óráig
tartó program agyagozással, csempekészítéssel
kezdődik és végződik, közben fél háromtól Szé-
kely Zoltán művészettörténész a művészi kály-
hákról, fél négytől Tanai Péter néprajzkutató a far-
sangolás szokásairól tart előadást. Fél ötkor kez-
dődik Farkas Árpád zenés hangszerismertető
műsora, amit fél hattól az Európa Koncert Szalon-
zenekar mesekoncertje követ. A nap végén Var-
gáné Veronika múzeumpedagógus Szent Juli-
anna névnapja alkalmából mesékkel és balladák-
kal szórakoztatja a jelenlévőket. 

TANÁR ÚR KÉREM, ÉN KÉSZÜL-
TEM. Az 1900–1940 közötti évek ma-
gyar iskolai életét bemutató tárlat nyílik
ma, pénteken öt órakor a József Attila
Művelődési Házban. A bizonyítványok,
osztályozó noteszek, fényképek, füze-
tek, íróeszközök és cserkészrelikviák
Kalas György gyűjteményének darab-
jai. A március 14-ig látogatható kiállí-
tást Lajtmann József nyitja meg.  

MANÓCSKA BABABÖRZÉT rendeznek
február 16-án, szombaton délelőtt kilenc órá-
tól az Arany János Általános Iskola aulájá-
ban. A rendezvényen fél tíztől tanácsadást
tart Gina dúla. A belépés ingyenes.

TÉLI TÁRLAT. A III. ART tárlat a Napóleon-házban látható március 3-ig. Az ART 9000 egyesület
három éve azzal a céllal rendezte meg a tárlatot, hogy a Győrben élő és alkotó, valamint a győri kötő-
désű képzőművészek bemutathassák alkotásaikat. Idén 45 kiállító közel száz alkotása látható a Király
utcai Képtárban. A Városi Művészeti Múzeum önálló kiállítási lehetőséget ajánlott fel Milu Milanovich
Ildikó és Vitáris József művésztanároknak. A 45. Győri Nemzetközi Művésztelepre szóló meghívást
Kelemen Benő Benjámin grafikusművész vehette át. A különdíjat, a Győri Nemzeti Színház előadá-
saira szóló Sikerbérletet Kostelec Éva művésztanár kapta. 

MESEHŐSÖK. A Mokka al-
kotóműhely következő össze-

jövetelén, február 9-én 10
órától mesehősökkel is-
merkednek meg a 6–12

éves gyerekek. A művé-
szeti foglalkozássorozat a
magyar népmesék motívu-
mait és állandó szereplőit
szeretné népszerűsíteni.  

JANKOVICS MARCELL Az ember tra gé -
diá ja című filmjének grafikái láthatóak a Czi-
ráki Lajos Kiállítótérben, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Apáczai Csere János Ka -
rán, a Liszt F. utca 42. szám alatt. A kiállítás
vasárnap kivételével március 2-ig, naponta
8 és 18 óra között van nyitva. 

C. TÓTH LUJZA kiállítása nyílik ma, pénteken
17 órakor a Bezerédj-kastélyban. A művésznő
szívesen fest hazai tájakat, régi várakat, pa-
rasztházakat, csendéleteket, portrékat. A tárla-
tot Barna Borbála művésztanár nyitja meg. A
festmények február 28-ig láthatók. 

KÉPEK, SZOBROK. Dr.
Eke Gyula és dr. Puha Ka-
talin főorvosok művészeti ki-
állítása meghosszabbított
nyitva tartással, február
20-ig, naponta 10 és 17
óra között látható a Petz
Aladár Oktató Kórház Hét
szabad művészet szenté-
lye galériában, a Zrínyi u. 13. szám alatt.

RANDIZZATOK A MOBILISBEN, teszteljé-
tek kapcsolatotok szakítószilárdságát! Feb-
ruár 14-én délután 3 órakor játékos párosok
jelentkezését várják az interaktív kiállítási köz-
pont versenyére romantikus nyereményekért!

DR. BARSI ERNŐ
néprajztudós Mit őriz-
nek népi gyermekjáté-
kaink az ősi hitvilágból?
címmel tart előadást
február 14-én, 17 óra-
kor a Petőfi Sándor Mű-
velődési Házban. 

A MOBILIS interaktív kísérleti bemutatót tart
a tavaszi ébredés és a fény jegyében február 15-
én 15 és 20 óra között a Győr Plazában. Egész
délután interaktív játékok, lesz lézer, fluoreszká-
lás, polárszűrős szemüvegek, UFO lámpa.

BÁBELGÉP. Mé-
száros Urbán Sza -
b ó Gábor új novel-
láskötetének első
győri bemutatója
szombaton 19 óra-
kor lesz a VOKE
Arany János Műve-
lődési Házban, a
Révai utca 5. szám
alatt.

GYERMEKEK A GYERMEKE -
KÉRT. A Liszt Ferenc Zeneiskola
jótékonysági hangversenyt rendez
február 15-én, pénteken 18 órakor a volt zsina-
gógában. A bevétel a „Legyen a zene minden-
kié” alapítványt segíti. A hangversenyen a mu-
zsika erejével, a gyermekek hitével és lelkese-
désével kérik a győri zenekedvelő polgárok
adakozását a tehetséges növendékek anyagi
és szakmai lehetőségeinek bővítésére.

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

MOJZER MÁRIA RÁKHEL festményeiből
nyílt kiállítás a Gyirmóti Művelődési Ház nagyter-
mében. A tárlat március 1-jéig tekinthető meg. 



2013. február 8.   / + / 15

FEBRUÁR 9., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 A mi erdőnk
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Történetek a nagyvilágból  
13:05 A zene összeköt  
13:30 Meztelen diplomata  
14:55 Az utolsó előtti út  
15:25 Az utolsó előtti út  
15:50 A Csendes-óceán
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Dal  
22:15 Van az a pénz, ami 

megbolondít  
23:55 Karácsonyi rémálom  
01:20 MüpArt - Snétberger - 

New Generation 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Asztro Show
11:30 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
12:00 Házon kívül  
12:30 Autómánia
13:10 FTC-PLER Budapest-Grundfos 

Tatabánya NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 

15:00 A zöld íjász  

16:05 Ágyúgolyó futam 2.  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Hazárd megye lordjai  
21:35 Deja vu  
00:00 A jeti visszatér  
02:00 Kaméleon  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Babavilág  
12:00 Herkules  

13:00 Psych - Dilis detektívek  
14:00 Autóguru  
14:30 Monk - Flúgos nyomozó  
15:30 Célkeresztben  
16:30 Kettős ügynök  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Pókember  
21:50 Kémjátszma  
00:15 A kártyás, a csaj és 

a mesterlövész  
02:00 Astro-Világ Éjjel
03:00 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
07:00 Kapásjelző
07:25 Századfordító magyarok 
08:20 Élő egyház
08:50 Isten kezében 
09:20 Kerekek és lépések 
10:05 Zodiákus 
10:40 Székely kapu 
11:10 Együtt a család 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Néprajzi értékeink 
12:30 Az aranykezű férfi 
14:25 Táncvarázs 
14:30 Hagyaték 
15:00 A Pireneusok a levegőből 
15:30 Önök kérték! 
16:25 Katyi 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Mága Zoltán - Budapesti újévi 

koncert 
19:30 Futótűz 
20:20 Hogy volt!? 
21:15 Sky kapitány és a holnap 

világa 
23:00 Dunasport
23:15 Törzsasztal 
00:10 MüpArt - Kiscsillag 

FEBRUÁR 8., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Gasztroangyal  
14:20 Ízőrzők: Szólád 
14:50 Rex felügyelő  
15:40 Acu hercegnő  
16:25 Boston Legal - Jogi játszmák  
17:10 Jövő-időben
17:15 Híradó
17:25 Michael Bublé  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A három testőr Afrikában  
21:40 Szeretettel Hollywoodból  
22:10 Az Este
22:45 Halálkeringő  
00:30 Híradó
00:45 Acu hercegnő  
01:30 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  

Laura és Remington Málta szi-
getére utazik, hogy megtalálja-
nak egy holttestet. Meglepeté-
sükre a szigeten rábukkannak
egy különleges, régi keresztre,
amely elvezetheti őket a rejtély
nyitjához.

10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Autómánia
13:20 Fókusz  
14:00 Gálvölgyi-show  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 A zöld íjász  
22:30 Gyilkos elmék  
23:35 Az egység  
00:35 Reflektor  
00:55 Gasztrotúra 
01:15 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Agyő, nagy Ő!  

Eddie (Ben Stiller) hosszú agg-
legényélet után végre hajlandó
megnősülni. Nászútjának har-
madik napján pedig úgy érzi,
végre megtalálta az igaz szerel-
met.

23:45 A kör 2  
01:45 Update Konyha  
01:50 Tények Este
02:25 Astro-Világ Éjjel
03:25 Alexandra Pódium  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Talpalatnyi zöld 
09:00 Közbeszéd
09:30 „Csak ritka a fenyőfa, ez a baj...” 
10:30 Balatoni utazás 
11:00 Angyalbőrben  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:20 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
15:55 Zodiákus 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Csillagjegyek  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Egy tiszta nő  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Credo 
09:55 Made In Hungary 
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:45 2184 km 
20:15 Híradó
20:40 Konkrét 
20:50 Pomodoro 
21:00 2184 km – a Hangadó 

együttes Írországban
21:30 Híradó
21:55 BCTV 
22:25 Telemarketing 
23:25 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Pomodoro 
09:45 2184 km 
10:15 BCTV 
10:45 Telemarketing 
11:45 Képújsá
15:45 BCTV 
16:15 Telemarketing 
17:15 Műsorkezdés
17:20 Rába ETO FC–Újszegedi 

TC – NB1-es futsal bajnoki 
mérkőzés  

18:40 Győr+ Sport 
19:35 Konkrét 
19:45 Ráta 
20:15 Konkrét 
20:25 Made In Hungary 
20:40 Győr+ Sport 
21:35 Konkrét 
21:45 Ráta 
22:15 Konkrét 
22:25 Made In Hungary 
22:40 BCTV 
23:10 Telemarketing 
00:10 Képújság

GYŐR+ TV

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

M1, február 8., péntek, 20:15

A három testőr Afrikában
Magyar vígjáték

A francia idegenlégió sivatagi
erődjében három jó barát roman-
tikus kalandra készül. A titokza-
tos, gyönyörű szőke lány, Yvonne
öccsét akarják felkutatni. A férfi a

sivatag kellős közepén lévő büntetőtáborban rabosko-
dik. Ide kell eljutniuk. Kisebb csínytevések után mind-
hárman bekerülnek a büntetőtranszportba, velük tart
marcona tisztjük, Potrien is. A büntetőtábor helyén
idilli körülményeket találnak. 

RTL Klub, február 9., szombat, 21:35

Deja vu
Amerikai–angol akciófilm

Doug Carlin ügynök a kompon történt katasztrófa ügyé-
ben nyomoz, amikor az esettől látszólag független halál -
esethez hívják. Carlin biztos benne, hogy Clair halála ösz-
szefüggésben áll a merénylettel. Váratla-
nul megkeresik őt egy szigorúan titkos
katonai kutatóközpontból, ahol lehető-
sége nyílik betekinteni a múltba. Doug
rájön, hogy nemcsak megfigyelheti a
múltbéli eseményeket, hanem meg is
változtathatja a végkifejletet.

Duna Televízió, február 9., szombat, 16:25

Katyi
Fekete-fehér, magyar vígjáték

Varga Kató színésznő szeretne lenni,
de a felvételi vizsgán belesül a szere-
pébe. Geszty, a már befutott színész,
a bizottság elnöke könyörtelenül te-
hetségtelennek bélyegzi. Kató, hogy
tehetségét bizonyítsa, kitalál magá-
nak egy figurát: Katyit, a vidéki megesett cselédlányt.
Elszegődik Gesztyhez mindenesnek és ebben a minősé-
gében rövidesen felforgatja az egész házat. Pokollá teszi
a színész életét.

• Tavaszi nyelvtanfolyamok februártól
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok

február 25-tôl, 450 Ft/óra
• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel
• Angol, német gazdasági és idegenforgalmi nyelvvizsga elôkészítôk

a márciusi/áprilisi vizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Közép- és emelt szintû érettségire felkészítô tanfolyamok
• Olasz, spanyol, francia, orosz nyelvi kurzusok csoportban és egyénileg is 
• Last minute kurzusok kedvezô áron – információk a honlapon

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro
08:10 KultÓra
09:05 Konkrét   
09:15 Credo
09:45 2184 km              
10:15 BCTV
10:45 Telemarketing
11:45 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét
19:35 Győr+ Sport
20:30 Híradó
20:55 Konkrét
21:05 Győr+ Sport
22:00 Híradó
22:25 BCTV
22:55 Telemarketing
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:25 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 A mentalista  

22:25 A Grace klinika  
23:30 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
00:00 Reflektor  
00:20 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  

Egy diák hörghurut gyanújával
kerül a klinikára. House és a
csapat persze először a beteg
kollégiumi szobájában kezdi az
ügy felderítését.

17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Hollywoodi őrjárat  
23:50 Hősök  
00:45 Update Konyha  
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:25 A Rózsa énekei  

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

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

Natalia és Luís szállodába köl-
töznek. Melinda, amikor meg-
tudja, mi történt, szintén ösz-
szecsomagol, és Nataliáék
után megy. Adrián kidobja Glo-
riát a házból, aki visszaköltözik
a Mercenario rezidenciába.

16:25 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Csont nélkül  
22:30 A főnök  
23:35 A hatalom hálójában  
00:30 Reflektor  
00:50 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután 
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 NCIS  
22:30 NCIS: Los Angeles  
23:30 A médium  
00:25 Update Konyha  
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:05 A félelem országútján  
03:40 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:05 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Isten kezében 
10:55 Duna anzix 
11:20 A 78-as körzet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 A 78-as körzet 
20:30 Hírek
20:35 Dunasport
20:45 William és Kate - Az álomesküvő
21:50 Álomkövetők 

FEBRUÁR 10., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Útmutató 
10:05 „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!” 
10:15 A sokszínű vallás
10:30 Evangélikus magazin
10:55 Baptista ifjúsági műsor
11:05 Mai hitvallások 
11:30 Tessedik Sámuel, a szarvasi 

evangélikus lelkész 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 A Csendes-óceán
13:30 Telesport 
14:00 KorTárs  
14:30 Én a tied, pénz a mienk  
15:55 Határtalan zene 
18:05 Elcserélt lányok  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Retró kabaré  
21:10 Millió dolláros bébi  
23:20 Két szerető  
01:10 MüpArt classic - Mozart-est 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra 
11:55 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:35 Havazin
13:10 Tuti gimi  
14:10 Annapolis - Ahol a hősök 

születnek  
16:15 Lelkipásztor-kutya  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Valentin-nap  
22:30 Kommandó  
00:20 Portré  
00:50 Kaméleon  
01:50 Cobra 11  

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:00 EgészségMánia  
11:30 Stahl konyhája  
12:00 Több mint TestŐr  
12:30 13-as raktár  
13:25 Zsaruvér  

14:20 Hawaii Five-0  
15:10 Pókember  
17:30 Lángoló Chicago  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 S.O.S. Love - Az egymillió 

dolláros megbízás  
22:05 Halálosabb iramban  
00:10 A mandzsúriai jelölt  
02:20 Astro-Világ Éjjel
03:20 Napló  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Világ-nézet
08:00 Új nemzedék 
08:30 Hagyaték 
08:55 Akadálytalanul
09:25 Lyukasóra
09:55 Határtalanul magyar 
10:30 Református istentisztelet 

közvetítése Kolozsvárról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Herencsény 
12:45 Nyár a hegyen 
14:25 Szerelmes földrajz
14:55 Hazajáró 
15:25 Mága Zoltán - Budapesti 

újévi koncert 
16:25 Valamit visz a víz 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Özvegy és leánya 
21:00 Redl ezredes 
23:25 Klubszoba
00:20 Dunasport
00:35 Guca! - Trombitaverseny 
02:05 Vannak vidékek 

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét
09:35 Győr+ Sport
10:30 BCTV
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 KultÓra
20:30 Híradó
20:55 KultÓra
22:00 Híradó
22:25 BCTV
22:55 Telemarketing
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Győr+ Sport 
09:55 Konkrét  
10:05 Ráta 
10:35 Konkrét 
10:45 Made In Hungary 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Műsorzárás 
17:10 BCTV 
17:40 Telemarketing 
18:40 Pomodoro 
18:50 KultÓra 
19:45 Konkrét 
19:55 Credo 
20:25 2184 km 
20:55 Pomodoro 
21:05 KultÓra 
22:00 Konkrét 
22:10 Credo 
22:40 2184 km 
23:10 BCTV 
23:40 Telemarketing 
00:40 Képújság

GYŐR+ TV

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 A Duna - Utazás ínyenceknek  
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Mire megvénülünk  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Hamlet  
23:15 Kultikon  
23:30 Koncertek az A38 hajón  
00:25 Vers
00:30 Himnusz
00:35 Hírek 
00:40 Kultikon  
00:55 Hazajáró 
01:20 Élő népzene
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 14., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 A Kennedy család  
14:10 Öveges 33
14:25 Ízőrzők: Szepetnek 
14:55 Beugró  
15:50 Boston Legal - Jogi játszmák  
16:35 Acu hercegnő  
17:20 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:40 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Híradó
23:55 Acu hercegnő  
00:40 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Havazin
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:25 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  

18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Die Hard 3. - Az élet mindig 

drága  
00:00 Totál szívás  
01:05 Reflektor  
01:20 Infománia  

04:00 Babavilág  
04:25 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Ilyen a formám  
23:40 Grimm  
00:35 Update Konyha  
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:15 Ilyen a formám  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Krisztus vándorai  
10:10 Kerekek és lépések 
11:00 Eszmélet  
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Helló, Doki  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:20 Amikor sötétedni kezd... 
15:50 Szerelmes földrajz 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Angyalbőrben  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Indul a bakterház  

FEBRUÁR 13., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Arisztokraták  
14:15 Öveges 33
14:30 Ízőrzők: Bálványos 
15:05 Humoróra  
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák  
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 A Kennedy család  
21:50 Az Este
22:25 Summa
22:55 Történetek a nagyvilágból  
23:25 Híradó
23:35 Acu hercegnő  
00:25 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor Reggel  
13:05 Trendmánia
13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:25 Riválisok  

17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Szulejmán  
22:30 Házon kívül  
23:05 Góóól!  
01:25 Reflektor  

04:10 TotalCar  
04:35 Műsorszünet
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Sherlock és Watson  
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:45 Áldott jó nyomozó  
00:40 Update Konyha  
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:20 Kettőn áll a vásár  

05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:30 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
11:00 Mire megvénülünk  
12:02 Híradó
12:10 Helló, Doki  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:30 Vidékességek 
16:00 A Duna - Utazás ínyenceknek 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Eszmélet  
20:45 Hírek
20:55 Dunasport
21:00 Esküvői keringő  

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

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét
09:35 Kitekintő
10:05 BCTV
10:35 Telemarketing
11:35 Képújság
17:25 BCTV
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Két cica konyhája
19:50 Made In Hungary
20:05 Híradó
20:30 Két cica konyhája
20:55 Made In Hungary
21:10 Híradó
21:35 BCTV
22:05 Telemarketing
23:05 Képújság

GYŐR+ TV

M1, február 13., szerda, 14:30

Ízőrzők: Bálványos
Magyar ismeretterjesztő film

Bálványos Somogy megyében található kis település. Ba-
latonföldvártól 10 km-re délre fekszik, s már az 1001-ben
kelt pannonhalmi alapítólevélben, majd az 1055-ös tiha-
nyiban is szerepel mint apátsági birtok. A vendégszerető
helyi asszonyoktól megismerhetjük a füstölt kolbászos

zöldségleves, a savanyú tojásmártás,
a karórépafőzelék, a krumpligánica, a
haluskás tojáspörkölt, s a tésztafélék
közül a túrós béles, a tejfölös perec és
a diós pogácsa receptjét.

TV2, február 14., csütörtök, 21:30

Ilyen a formám
Amerikai romantikus vígjáték

Zoénak, egy kisállatbolt tulajdonosának
nem sikerült a nagy Őt megtalálnia. A bi-
ológiai órája vészesen ketyeg, így negyven
környékén elhatározza, hogy gyereket vál-
lal, amíg még lehet. Ma már persze az sem
gond, hogy szerelem, társ, házasság nélkül essen teherbe,
jelentkezik mesterséges megtermékenyítésre. Ám a sors
kiszámíthatatlan, az esemény napján, a rendelőből kilépve
Zoe találkozik Stannel. Nem kell hozzá sok idő, hogy rájöj-
jön, mindig is ilyen sármos, jóképű férfiról álmodott. 

Duna Televízió, február 14., csütörtök, 22:30

Az aranyműves boltja
Magyar színházi felvétel

Karol Wojtyla, azaz ismertebb nevén II. János
Pál a történelem egyik legismertebb és legked-
veltebb pápája volt. Azt talán kevesebben tudják
róla, hogy rajongott a színházért, ifjúkorában ő
maga is amatőr színjátszó volt, és élete során
számos szépirodalmi művet – köztük színdara-
bokat is – írt. Igaz, szépirodalmi alkotásait –
szemben vallásos tárgyú írásaival – nem saját
neve alatt jelentette meg; több művésznevet is
használt. 



> POMODORO
...igényes bulvárfogyasztóknak
Péntek 19.35

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

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

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

...amire szüksége van a lelkének
Kedd 19.25

> KITEKINTÔ
...a régió hírei
Szerda 19.35
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ÁLLATKERT HIRDETÉS

szerző: xantus-állatkert
fotó: illusztráció

A győri Xantus János Állatkert külön-
leges oktatóközpontja, a Füles Bástya
az osztályok körében napról napra
kedveltebb hellyé válik. Szívesen jön-
nek a kazamatába, mert a fiatalok
amellett, hogy megcsodálhatják a kü-
lönleges állatokat – többek közt a
világ legkisebb selyemmajmát, a leg-
nagyobb óriáskígyót, a szorgos levél-
vágó hangyákat, a folyton „rendelő”
doktorhalakat és az uszonyukat nyújtó
rájákat –, interaktív foglalkozásokon is
részt vehetnek. Ezek során többek kö-
zött megismerkedhetnek a kisállattar-
tás csínjával-bínjával is. Az előadás fő-
szereplője nem más, mint Pamela, a
csuklyás patkány, aki mindenki szí-
vébe hamar belopja magát. A kis rág-
csáló igazi egyéniség, mindenkit
szemügyre vesz és megszagol, majd
továbbáll. Lakását csinosíthatják a
gyerekek, sőt, ebédjét is elkészíthetik,
miközben a patkánytörténelem is elő-
kerül, eloszlatván a tévhitet a fertőző
betegségek terjesztéséről. Pamela
hálás minden törődésért. 

Négylábúak a katedrán
A foglalkozás során mindig sok kér-

dés merül fel, nemcsak a kis rágcsá-
lókról, hanem még a kutyákról is,
külön kitérve arra, mi is történhet, és
hogyan kell viselkedni, ha idegen ku-
tyával állunk szemben, legyen akár
pórázon sétáló, akár magányosan kó-
borló állat. A kutyák különleges kom-
munikációjának, testbeszédének meg-
figyelésében nem csupán videók és
játékok segítenek a gyerekeknek. Ki
más is lenne jobb oktató, mint egy
okos kutya? A Füles Bástya négylábú
oktatói szívesen állnak a csoportok
rendelkezésére, akik még azt is na-
gyon élvezik, ha megsimogatják őket.
Kalandra le!
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FEBRUÁR GYŐRKŐC+
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HÖLGYVILÁG INTERJÚ, KÖNYVAJÁNLÓ, BÁJITAL

szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcalii gábor

„Az a feladatom, hogy a
modellel akkor és ott felfe-
deztessem a saját szépsé-
gét, hogy el tudja hinni:
„Igen, ez rólam is lehet
igaz” – mondta lapunknak
Nánási Pál fotóművész a
Miss Fotomodell Hungary
gálaestjén. 

Mi az, amit a zsűri elnöke-
ként, illetve fotósként kere-
sett a versenyzők képein?

A természetes bájat elsősor-
ban, amit aztán a portfólió készí-
tésekor szépen fokozatosan fel

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A szerelem istennőjéről, Afroditéről kapták
családnevüket azok a szerek, fűszerek,
gyógyszerek, melyektől a nemi vágy erősö-
dését remélhetjük. A történet régen kezdő-
dött, a szerelmi bájital receptjét egy időszá-
mításunk előtt 2000-ből származó tekercsen
találták meg a kutatók. 

Sok évszázad tapasztalata, hogy a vadhús, a kaviár,
az osztriga, a rák, a tojás, a zeller, az articsóka, a
spárga, a különféle gombák és a méz izgatóan hat-
nak, míg a fűszerek közül a petrezselyem, a sáfrány,
a fahéj, a vanília, a bors, a gyömbér, a ginzeng és a
fokhagyma fokozhatja a vágyat. 

Ennek jegyében Bálint-napra készítsünk magunk-
nak és párunknak bájitalt, szerelembort. Egy liter vö-
rösborba áztassunk 3 dkg fahéjat, 3 dkg ginzenget és
3 dkg vaníliát. Fogyasztás előtt szűrjük le, a poharat dí-
szítsük vaníliarúddal. Az italt érdemes már hétvégén
elkészíteni és naponta kevergetni. A szerelmes csirke
receptje sem bonyolult. Fél kiló csirkemellet vágjunk
csíkokra. Só, bors, két evőkanál méz, 2 evőkanál olíva-
olaj és egy narancs levének keverékébe forgassuk bele
a húst. Kisebb tepsibe tesszük, alufóliával lefedjük és
közepesen meleg sütőben sütjük. Közben, ha szüksé-
ges, narancs levével locsolgassuk. Ha puhulni kezd, a
fóliát levesszük róla és rózsaszínűre pirítjuk. Sáfrányos,
gyömbéres rizzsel tálaljuk. Desszertnek chilis csoki,
eper és pezsgő ajánlott. 

Casanova étkezési szokására, férfiasságának tit-
kára is fény derült naplójából.  Reggelije pohár paradi-
csomlé, tej, vajas, mézes kenyér, megborsozott lágy
tojás volt, egyetlen pohár pezsgővel leöblítve. Ebédre
pohárnyi gyümölcslét ivott étvágygerjesztőül, halat
vagy véres sültet evett rizzsel, burgonyával, hozzá salá-
tát tojással, desszertnek pedig kompótot. A szerelmes
estére készülődve délután kakaót ivott tejszínnel, hozzá
némi gyömbéres, vaníliás sütemény segített a vágyak
ébresztésében. Vacsorára kaviárt, homárt, libamájat
vagy szarvasgomba-pástétomot, gombás vadhúst fo-
gyasztott, egy-két pohár hozzá illő borral. 

Nánási: A gátlás furcsa dolog
lehet építeni. Abból a lányból
válhat igazán jó fotómodell, aki
minél többféle arcát meg tudja
mutatni a fényképezőgépek
előtt. A győztesben, Komáromi
Kamillában láttam ezt legin-
kább, úgy hiszem, sok szép cso-
dát fogunk vele teremteni a fo-
tózáson. 

Úgy gondolnám, egy
profi fotós könnyebben
meglátja a szépséget. 

Igen, ez abszolút így van.
Alapvetően fotó nélkül is meg
tudom mondani valakiről, hogy
mennyire fotogén, de mégis
egy-két kép után érezhető ez
csak igazán. Szeretem azt, ha

valaki gyakorlatlan, mert benne
én találhatom meg az érdekeset
és az újat. Profikkal is szívesen
dolgozom, bár ők azt mutatják,
amit magukról láttatni szeretné-
nek. Ilyenkor kevesebb feladat
hárul rám, de valahogy engem
vonzanak a kihívások. 

Létezik jól bevált recept
a gátlások leküzdésére?

Nem igazán lehet kiszámí-
tani, mikor és hogyan fog tör-
ténni, valakinél öt perc sem kell
a gátlások levetkőzéséhez, más-
nak pedig akár két óra is kevés.
A gátlás furcsa dolog, de nem
feltétlenül kell gyorsan megsza-
badulni tőle, egyszerűen csak
önfeledt hangulatot kell terem-
teni a fotózáson, és akkor köny-
nyebb a feloldódás. Erre én
nem készülök, csak van ben-
nem egy olyan típusú empátia a
modellel szemben, amitől ő
megnyílik nekem. 

Egy igényesen elkészí-
tett fotósorozat valóban
gyógyír lehet az önbizalom-
hiányra?

Nem kell pszichológusnak len-
nem ahhoz, hogy azt tudjam
mondani, ez valóban így van. Már
nagyon sokszor megtapasztal-
tam azt, amikor valaki fotózás köz-
ben vette észre magában a szép-
séget, és egyszerre csak kinyílt.
Nyilván nekem az a dolgom, hogy
ebben a folyamatban segítsem
őt, és olyan oldalát, illetve arcát
tudjuk megtalálni, ami számára
pluszinformációval szolgálhat
arról, ki is ő valójában. 

Könyvajánló

Bálint-napi
bájreceptek 

Az iskolapadban megta-
nultuk az életrajzukat, ele-
meztük a verseiket, az
egyes verssorokon el-
időzve próbáltuk megfej-
teni az érzéseiket. Valójá-
ban azonban kíváncsiab-
bak lettünk volna arra,
hogy milyen szerelmi kap-
csolat áll íróink, költőink
egy-egy alkotása mögött,
és arra, hogyan hódították
meg szívük választottját
vagy miképp vesztek el a
múzsáik iránt érzett rajon-
gásban.
A mélyről jövő szenvedély
egyik percről a másikra

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
árulja el a szerető szíveket,
a titkok pedig nem titkok
többé. Petőfi szíve tényleg
csak Szendrey Júliáért do-
bogott? Ady Endre minde-
nét feláldozta volna Lédá-
ért? Török Sophie Szabó
Lőrinc helyett Babits fele-
sége lett? 
Nyáry Krisztián irodalmi
szerelmeskönyvében rövid,
de igazán érzékletes pár-
kapcsolati történeteket ve-
tett papírra úgy, hogy meg-
hagyta azokat a maguk
szívmelengetően romanti-
kus vagy épp túlzottan ki-
ábrándító valóságában. 



PÁRKAPCSOLAT, JEGYZET HÖLGYVILÁG

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

A modern társadalom hozta szabadságfel-
fogásban már kevesen terveznek igazán
hosszú távra, azaz örökre. Ennek következ-
ménye, hogy a házasságok nagy része sem
tart addig, míg a halál el nem választ. Ehhez
hozzájárul az is, hogy az emberek nincse-
nek arra felkészülve, hogy nem elég egy
kapcsolatot megkötni, fenn is kell tartani.
A hogyan viszont bonyolult, ilyenkor sokan
második partner után néznek. Miként
kezdhetünk új életet?

A kutatások szerint a fiataloknál még a család a leg-
fontosabb érték, felnőttéletüket házasságban, de leg-
alább párkapcsolatban és 2-3 gyerekkel képzelik el.
A valóság azonban ennél sokkal árnyaltabb képet
mutat, jó, ha a pároknak sikerül együttmaradni, és
legalább egy gyerek megszületik a tervezettből. A há-
zasságok fele ugyanis válással végződik. Fodor
Dénes klinikai szakpszichológus szerint a modern tár-
sadalom szülte ezt a tendenciát. Az újfajta szabadság-
felfogásban kevesen terveznek igazán hosszú távra.
Az emberek szabadon döntenek, költöznek, még hazát
sem örökre választanak, s úgy néz ki, párt sem.

Ehhez még hozzájön az is, hogy nem teszünk
eleget a kapcsolat fenntartásáért, nem vagyunk fel-
készülve arra, hogy a kapcsolatot nemcsak megte-
remteni kell, hanem fenn is kell tudni tartani. Fodor
Dénes szerint ez komoly ismerethiányra utal, hiszen
ha két ember életszövetséget köt, az elméletileg

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Nincs könnyű helyzetben az a nő, aki
háztartást vezető családanyaként
szánja rá magát a fogyókúrára. A
problémák ott kezdődnek, hogy bár-
milyen ínycsiklandozó, nem ehet a
férjnek, gyerekeknek főzött vacsorá-
ból, vasárnapi ebédből. Rengeteg
pénz, idő és energia, továbbá nagy jel-
lem kell egy második, kímélő menü el-
készítéséhez és elfogyasztásához.
Ahogy egy barátnőm fogalmazott:
dupla munka, fele élvezet. 

A fogyókúrázó családanyának a
rendszeres testmozgás sem egyszerű
feladat. Főz, mos, takarít, rohan a
munkahelyére, az iskolába, óvodába,
a boltba, s közben érzi, mindez édes-
kevés, a napi robottól nem lesz lapo-
sabb a hasa, formásabb a popsija. Le-
rogy este a tévé elé és pontosan tudja,

Minden fejben dől el
mit kellene inkább csinálnia. Csak
ugye hiányzik. Mármint a pénz, az idő,
továbbá a nagy jellem.       

A fogyókúra azért is nagyon ne héz,
mert hosszú ideig tart. Havi két-
három kilós súlycsökkenés tekinthető
normálisnak, ami kevesek számára
kecsegtető. A családanya fáradt, türel-
metlen és ideges, gyorsabb ered-
ményt akar. Ül a tévé előtt és a végén
még azt is elhiszi, hogy vannak cso-
dák, mondjuk egy kapszula, ami min-
den problémát egy csapásra megold.

Van egy másik barátnőm is, aki sze-
rint az önsanyargató fogyókúrának az
égvilágon semmi értelme sincs. Az per-
sze nem árt, ha elsősorban száraz,
fehér húsokkal, nyers zöldségekkel,
gyümölcsökkel lakunk jól, kerüljük a
sütit, a kenyeret, s megiszunk naponta
legalább két liter folyadékot, amibe be-
lefér egy-két pohárka száraz pezsgő
vagy bor is. De nem ez a lényeg.  

Azt mondja, minden fejben dől el,
van egy egyszerű szabály, aminek elfo-
gadása tartós eredményhez vezethet.
Fogyassz kevesebb kalóriát, mint
amennyit felhasználsz! Nem főz „B”

menüt, nem számolgat, nem méricskél,
nem költ kapszulákra és fitneszbérle-
tekre, a korához képest mégis irigylésre
méltóan jól néz ki. Családanya, foglal-
kozását tekintve tornatanárnő. 

Megcsalás – Nem tervezünk örökre?
jóra-rosszra egyaránt szól. Sok az önző, akaratprob-
lémás ember, nem tudják, hogy lemondás nélkül
nem megy. Ilyenkor jön az „én nem ezt akartam”, és
megnézi, hátha a szomszéd fűje zöldebb.

Fodor Dénes kifejtette, tesztelnünk kell a másik
felet, ugyanis már a kapcsolat elején észrevehetjük,
megfelelő ember mellett építjük-e a jövőnket. Fi-
gyelnünk kell a társunk viselkedését, hiszen a cse-
lekedetek jellemzik az egyént. Az, hogy hogyan be-
szél a barátaival, szüleivel, hogyan reagál például a

tragikus hírekre, mit váltanak ki belőle bizonyos szi-
tuációk, jelek, amikből tudunk következtetni az em-
patikus képességeire, valamint hogy mire számít-
hatunk tőle.

A pszichológus hangsúlyozta, a bizalommal nem
szabad játszani, ha a másikba vetett hit meginog,
azt nem lehet visszaállítani. A megcsalást az ember
életkudarcként fogja fel. Valaki könnyebben, valaki

nehezebben jut rajta túl, de az eset után gyanak-
vóbb, bizalmatlanabb lesz.

Fodor Dénes kitért arra, pszichológushoz min-
dig egy konkrét problémával jön az ember,
ugyanis minden eset más, nem szabad figyelmen
kívül hagyni a körülményeket. Hol tart a kapcso-
lat? Volt-e már ilyenre példa? Van-e gyermek a
családban? Valamint meg kell vizsgálni, mit ér-
tünk megcsalás alatt.

Előfordul, hogy a megcsalt fél krízishelyzetbe
kerül, beszűkül a saját problémájába,
csak akörül forognak a gondolatai,
amit nem tud megoldani, a kreativi-
tása megszűnik, így a problémára sem
talál megoldást. Súlyosabb esetben a
férfiak gyakran az alkoholhoz, a nők a
gyógyszerekhez menekülnek.

Nagyon fontos jókor segítséget
kérni a legjobb baráttól, a szülőtől, ha
kell, szakembertől. Fodor Dénes rámu-
tatott, ha egy mód van rá – főleg ahol
gyerek van –, menteni kell a családot.
Ha erre nincs lehetőség, mert pokol
van, nem szabad együtt maradni, meg
kell oldani a krízist.

A szakember segít tisztán látni a helyzetben, fel-
vázolni a lehetséges utakat, segít megoldási lehe-
tőségeket kidolgozni. A krízisbe került ember a pszi-
chológussal együtt hatáselemzést csinál, megvizs-
gálják, hogy az egyes lehetőségeknek milyen követ-
kezményei lehetnek, egyfajta döntés-előkészítést
végeznek. Ezekből aztán csak az egyén választhatja
ki, merre akar továbblépni.
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ÉVFORDULÓ  ŰRUTAZÁS

szerző: hegedüs péter
fotó: illusztráció

2011. július 21-én az Atlantis nevű
amerikai űrsikló a tapsoló és él-
jenző alkalmazottak nagy meg-
könnyebbülésére szerencsésen
földet ért a floridai Cape Canave-
ralben. Ezzel az ünnepélyes ak-
tussal zárult a 30 éve tartó, össze-
sen 133 sikeres küldetést maga
mögött tudó Space Shuttle prog-
ram. A szükségszerű döntésben
nem kis szerepet játszott a Colum-
bia űrrepülőgép legénységének
10 évvel ezelőtti tragédiája.

Baljós előjelek
Amikor 2003. január 16-án Rick D.

Husband parancsnok vezetésével a
hétfős személyzet elfoglalta helyét az
indulásra kész Columbián, pontosan
tisztában voltak a küldetés veszélyei-
vel. Élénken élt ugyanis emlékezetük-
ben az a kép, ahogy a Challenger űr-
sikló 1986-ban nem sokkal az indulás
után felrobban és darabjaira hullik
szét. Ezért is volt megnyugtató szá-
mukra az a pillanat, amikor a földi irá-
nyítás jelezte számukra, hogy orbitális
pályára léptek és minden a legna-
gyobb rendben. Ekkor még senki sem
sejtette, mekkora problémát okoz
majd az a bőrönd nagyságú szigetelő-
hab-darab, amely a startolás közben
a külső üzemanyagtartályról vált le, és
nekiütődött az űrrepülőgép bal szár-
nyának. 

A Space Shuttle-programot még a
múlt évszázad hetvenes éveiben, a hi-
degháború alatt indították útjára az
Egyesült Államokban. Összesen hat
olyan űrrepülőgépet építettek, melyek
célja a Nemzetközi Űrállomás sze-
mélyzetének transzportálása, műhol-
dak, űrtávcsövek Föld körüli pályára
állítása és karbantartása volt. Ezek

Egy korszak vége 
közül is a legelső a Columbia volt,
amelyet a mérnökök 1981 tavaszán ál-
lítottak hadrendbe a tudomány szol-
gálatában. Az „öreg hölgy” sajnos
már ekkor áldozatokat követelt magá-
nak. A földi teszt előkészítése során
ugyanis két munkás halálos balesetet
szenvedett. Ezt követően azonban
összesen 28 sikeres küldetést teljesí-
tett minden baj nélkül – addig a vég-
zetes napig. 

Visszatérés a pokolba
2003. február 1-jén a reggeli órák-

ban a Columbia a leszállás végső fázi-
sába érkezett. Már csak a landolás

egy órát is igénybe vevő, kényes mű-
velete volt hátra. Miután a narancs-
színű űrruhát viselő űrhajósok elfog-
lalták a helyüket, Cool pilóta bekap-
csolta a fékezőrakétákat, és az űrre-
pülő a földi irányítás segítségével le-
tért a Föld körüli pályáról. A legény-
ségnek azon tagjai, akiknek a leszál-
lásnál már nem akadt tennivalójuk, az
ablakon keresztül csodálták a lég-

körbe való visszatéréssel együtt járó
fényfelvillanásokat. Nem is sejtették,
hogy rövidesen éppen ez a csodála-
tos jelenség okozza a vesztüket. 

90 km-es magasságban a Kennedy
Űrközpontban hibaüzenetek sorát ész-
lelték, amelyről azonnal tájékoztatták a
legénységet. A Columbia abnormális
forgásba kezdett, amely egyre csak
gyorsult, de egyelőre képesek voltak

kezelni a helyzetet. Amikor azonban a
földi irányítás arról beszélt, hogy a bal
oldali futóműben csökken a légnyo-
más, már csak egy félbeszakadt válasz-
üzenet érkezett Husband parancsnok-
tól: „Roger, uh, buh...” Aztán megsza-
kadt minden kapcsolat. 

Ekkor az űrrepülőgép már szem-
mel is látható magasságban közele-
dett a Föld felé, és egy kamera is fel-

vette, ahogy égő dara-
bok válnak le róla. Pont-
ban 9 órakor aztán a Co-
lumbia darabjaira hul-
lott. Az űrközpontban
azonnal tudták, hogy ezt
senki sem élhette túl. A
roncsok csaknem 1500
négyzetki lométeren,
Dallastól Arkansasig,

Arizonától Új-Mexikóig szóródtak
szét. Egy szemtanú szerint az égből
szinte záporoztak az égő alkatrészek.
Hogy a tragikus eseményeket re-
konstruálni tudják, a fekete dobozt
mindenképpen meg kellett találni. 

Megpecsételődött sorsok
A hatóságok figyelmeztették a lakos-

ságot, hogy ne nyúljanak a törmelékek-

hez, melyek között szomorú mementóul
emberi maradványokat, egy elszenese-
dett NASA-jelvényt és egy sisakot is ta-
láltak. Az összegyűjtött roncsokat aztán
a Kennedy Űrközpont egyik épületében
gyűjtötték össze, ahol a szakemberek
belekezdhettek a tragédia okának ki-
elemzésébe. 

Már a vizsgálat első szakaszában
kiderült, hogy a start nagy felbontású
felvételeinek elemzésekor észrevet-
ték, hogyan csapódik a leváló habda-
rab a gép bal szárnyának. Ekkor a Co-
lumbia legénysége még éppen csak
megkezdte a munkáját odafönt. A
vizsgálócsoport ezért utasította a
NASA illetékeseit, hogy készítsenek
nagy felbontású képeket a pályán lévő
űrrepülőgépről. Ez valami miatt nem
következett be. 

Mint később kiderült, ekkor azon-
ban már semmit sem tehettek volna
az űrhajósok életének megmentésére.
A sorsuk ugyanis már az ütközés pilla-
natában megpecsételődött. A belépő
élén keletkezett résen ugyanis a Föld
sűrű légkörébe történő visszatéréskor
forró gáz áramlott a szárny belsejébe,
ami elolvasztotta a fémszerkezetet. Ez
megváltoztatta az űrrepülőgép légel-
lenállását és a Columbia forogni kez-
dett. Amikor pedig a bal szárny letö-
rött, teljesen elveszítette a stabilitását
és a légellenállás leszakította a pa-
rancsnoki kabint a gép törzséről.
Azonnal megszűnt az áramellátás, de
az űrhajósok néhány pillanatig még
életben lehettek. Hővédő pajzs híján
azonban semmi esélyük sem maradt
a túlélésre. 

Az űrrepülőgép-programot tavaly-
előtt teljesen leállították ugyan, ám a
Columbia és Challenger legénységét
hősöknek kijáró tisztelet övezi az
egész világon. 

A Columbia űrsikló tragédiája

A legénységnek
esélye sem volt
a túlélésre
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@
gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése:
Azt írják, meghívnak a kolbászfesztiválra! Nyertes: Tüűné Szabó Zsuzsanna
(Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

Kutya

Északi
vármegye
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC

KÉP ÉS SZÖVEG: TÓTH LÁSZLÓ 

Ismét Győrben ügyeskedett az a
csatornák tisztítására szakoso-
dott társaság, amely a szokásos
ár tízszeresét számlázza néhány
perces munkáért. Múlt héten két
belvárosi üzletben próbálkozott a
csapat, de az alkalmazottak nem
dőltek be a trükknek, elzavarták
a szélhámosokat. Jól tették, sen-
kinek nem ajánljuk, hogy kapcso-
latba lépjen velük – mondta
Gangl András, a Pannon-Víz Zrt.
rendészetének vezetője. 

A vízmű diszpécserszolgálata az első
eset után azonnal értesítette a rend-
őrség ügyeletét, a járőrök fokozottan
figyelték a környéket. A csalók való-
színűleg még próbálkoztak volna, de
a belvárosi üzletekben tapasztalt, ha-
tározott elutasítás elriasztotta őket. A
csaló csatornatisztítók gyakran célba
veszik Győr környékét, bárhol megje-
lenhetnek. Majdnem mindig közüle-
teket, iskolákat, irodákat, üzleteket,
benzinkutakat szemelnek ki.

Gyakori trükkjük, hogy azt a látszatot
keltik, mintha megrendelt munkáról

Csalók a belvárosban
lenne szó. Ehhez akár egy telefonbeszél-
getést is eljátszanak, úgy tesznek,
mintha a főnökkel beszélnének. A látszat
kedvéért egy nagyon kicsit dolgozni is
szoktak, de csak éppen annyit, hogy ösz-
szepiszkolják magukat. A számla viszont
mindig irreálisan magas, a tisztességes
ár nyolc-tízszeresét is elkérik.

Jó tudni, hogy a közterületi víznye-
lők, csatornák, aknák tisztításáért
soha senki nem kérhet pénzt. Ezt a
vízmű dolgozói ingyenesen, sötét-
zöld céges egyenruhában végzik. Ha
valaki víznyelő- vagy csatornadugu-
lást szeretne bejelenteni, a 06-
80/204-086-os telefonszámon éjjel-
nappal megteheti. Hibabejelentésnél
az igazi csatornatisztítók mindig a be-
jelentőt keresik, név és telefonszám
alapján. 

A saját ingatlanába, lakásába, bér-
leményébe mindenki jól gondolja meg,
kit enged be! A Pannon-Víz kéri, hogy
előzetes megrendelés vagy megálla-
podás hiányában ne fogadjanak el
számlát és ne teljesítsenek kifizetést
csatornatisztításra hivatkozó szemé-
lyeknek. Ilyen esetekben haladéktala-
nul értesítsék a rendőrséget a 107-es
vagy 112-es segélyhívó számokon!

Süteményt Valentin-napra
a vásárcsarnokból
Valentin-naphoz közeledve érdemes
átgondolni, hogy mivel tudunk ked-
veskedni szeretteinknek. A meglepe-
tések közül az egyik lehet az édesség,
amit immár a vásár-
csarnokban is be-
szerezhetünk. Az
óriáspiac emeletén
több mint öt éve
működik a Lipóti
Pékség boltja, ahol
a kenyér- és pékáru-
kínálat mellett kiala-
kult a cukrászter-
mékek és torták forgalmazása is.  Az
árusított édességek köre bővült – tud-
tuk meg Korpáczy Kinga üzletvezető-
től, aki elmondta: a vásárcsarnokban
található üzlet napjainkban már egy-
fajta szakmai bázis, hiszen innét látják
el süteménnyel a Lipóti Pékség többi
üzletét. A cukrásztermékek népszerű-
sítésére pénteken és szombaton akci-
ókkal várják kedves vásárlóikat, akik a
krémesektől a linzerekig széles kíná-

latból válogathatnak. Kenyérből és
pék  áruból 70-80-féle, süteményekből
több mint 30-féle kapható náluk, ami-
hez hozzájönnek még a torták. Az

utóbbiból egye -
di rendeléseket
is örömmel telje-
sítenek. Üzlet-
politikájuk alap -
ja a kiváló minő-
ségű alapanya-
gok köre, ame-
lyekből Győr
legjobb cukrá-

szai állítják elő a süteményeket. Az ak-
tualitásokra rátérve Egyed Mártától,
az üzlet másik vezetőjétől megtudtuk,
a vásárcsarnok emeletén lévő bolt
cukrászata Valentin-napra külön ké-
szül. Hagyományos termékeik mellett
az ünnepre többek között mini szívtor-
tát és más desszerteket készítenek,
amelyek kiváló, egyben finom ajándé-
kok lehetnek a közelgő szerelmesek
napjára. 

Piaci kosár

Február 8., pénteki akció:
Mézes krémes
170 Ft helyett 135 Ft
Február 9., szombati akció:
Sima krémes
165 Ft helyett 130 Ft

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt. az alábbi – keze-
lésében lévő, nem lakás céljára szolgáló
helyiséget pályázati úton bérbe adja:

A részletes pályázati hirdetmény megtekinthető: http://gyorszol.hu/dok/Ingatlan/Uszodahelyisegpalyazat.pdf

Kezelő a helyiséget jelen állapotában hirdeti meg
és adja bérbe. A bérleti jogot a pályázati tárgyaláson,
a legmagasabb bérleti díjra ajánlatot tevő szerzi meg.
A pályázati tárgyaláson a bérleti díj összegére tett aján-
latnak a bérleti díj alsó határát, vagy az előző ajánlatot
legkevesebb 1.000 Ft-tal kell és legfeljebb 10.000 Ft-
tal lehet meghaladnia. Bánatpénz: 80.000 Ft, mely
összeg a tárgyalást megelőzően a GYŐR-SZOL Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10. sz. alatti ügyfélszolgálatán
befizetendő. 

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati jegyző-
könyv alapján 15 napon belül nem köti meg a bérleti
szerződést, a bánatpénz a GYŐR-SZOL Zrt.-t illeti meg
és a helyiség bérleti jogát a pályázati tárgyaláson részt
vett következő legmagasabb ajánlatot tevő pályázó
szerzi meg, aki az első helyezett helyébe lép.

A pályázat benyújtásának és a pályázati tárgyalás helye:
GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó Zrt., Ingatlangazdálkodási Igazgatóság,
9024 Győr, Orgona u. 10., „A” épület 1. emelet

A helyiség megtekinthető a helyszínen:
2013. február 11-én 9–9.30 óra között

A pályázat beérkezésének határideje:
2013. február 25., 12 óra.

A pályázati tárgyalás időpontja: 2013. február 27., 9 óra.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki
az ajánlatát megfelelő tartalommal és határidőben a GYŐR-
SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Ingat-
langazdálkodási Igazgatóságán benyújtotta, továbbá a bá-
natpénzt a társaság ügyfélszolgálatán befizette.

Cím: Magyar Vilmos Uszoda
Győr, Töltésszer u. 24. 

Hrsz: 8708
Megnevezés: kiskereskedelmi üzlet
Térmérték: 12,0 m2

Közműellátottság: villany, víz, csatorna, fűtés
A bérlet időtartama: 5 év
Hasznosítási lehetőség: üzlet, szolgáltatás
Bérleti díj alsó határa: 39.360 Ft/hó+áfa
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HIRDETÉS APRÓ

ÁLLÁS

Hirdetésszervező munka-
társat keresünk Győrben és környé-
kén. Előny: saját ügyfélkör. Érdek-
lődni: 06-70/202-8840.

Biztosító tanfolyamot indít
februárban, üzleti területre. Belé-
pés alkalmazottként márciusban.
Átképzés, rugalmas munkaidő, ca-
fetéria. 06-70/2678-190, fury-
liza@gmail.com.

EGYÉB

B A B A B I Z O M Á N Y I
ADÁS-VÉTEL! Átveszünk: ba-
bakocsikat, kiságyakat, járókákat,
etetőszékeket, autó- és kerékpárülé-
seket, hintát, kompot, biciklit, baba-
kellékeket. Mini Bizi, Győr, Déry T. u.
16. 06-20/918-0643

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

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

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max. 800
e Ft), Új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel. Tel.:
20/951-0235   

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

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjavítás
és -festés. 30/376-2712. 

Segítségkérés! Egyedülálló, súlyos
betegségben szenvedő hölgy vagyok,
egy lakókocsiban élek, melynek szi-
geteléséhez akár maradék szigetelő-
anyagot, akár anyagi segítséget ke-
resek. Hálásan köszönöm. 20/211-

eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/267-2201.

Győrszentiván-kertvárosban 80 m2-
es téglaház 200 négyszögöl kerttel
eladó vagy lakótelepi, 2 szobás, erké-
lyes lakásra cserélhető. Érd.:
30/688-5815. 

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

ÜZLET

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

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36 m2-es,
határozott bérleti szerződéses, telje-
sen felújított lakást cserélne 2 szo-
bás, normál konyhás bérleményre,
55 m2-ig. Tartozás megfizetését 300
Ft-ig vállalna (hirdetési szám: 314).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 2 szobás, 49 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses, teljesen felújított lakást
cserélne 1+2, 2+fél vagy 3 szobás,
elsősorban téglaépületben lévő
bérleményre. Panelépületben max.
4. emeletig (hirdetési szám: 315).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 55 m2-es, távfű-
téses, határozott bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne 1+2 fél,
2+fél vagy 3 szobás bérleményre,
max. 3. emeletig (hirdetési szám:
316). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 1 szobás, 41 m2-es,
parkettás, szilárd tüzelésű, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne adyvárosi vagy marcalvárosi,
1+fél–2 szobás bérleményre (hirde-

7884.  Bankszámlaszámom:
67633759-00249756

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállítom.
Tel.: 70/500-1291.  

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.  

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

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

INGATLAN

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

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com Tel.: 06-30/936-2517

egy ‘60-as években épült, felújítandó családi
ház 1400 m2 telken. A ház Gyôr-Likócson talál-
ható, a Török utcában, közvetlenül a töltés mel-
lett. Csendes, nyugodt környezetben.

ELADÓ

tési szám: 263). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 53 m2-es, gázfű-
téses, téglaépületben lévő, komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás, 1 szoba-
hálófülkés, 36–45 m2-es bérle-
ményre, Újváros kivételével (hirde-
tési szám: 264). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2+fél szobás, 59 m2-es,
kéterkélyes, műanyag ablakos,
parkettás, járólapos, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2+2 fél, 3+fél
vagy 4 szobás, fsz-i vagy I. eme-
leti, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra, Újváros, illetve
Bán A. u. kivételével (hirdetési
szám: 265). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 53 m2-es, 2 szobás, táv-
fűtéses, teljesen felújított, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne kisebb, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakásra (hirdetési
szám: 266). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

15 éve működő győri takarí-
tócég szőnyeg- és kárpittisztí-
tást vállal. Győrben ingyenes ház-
hoz szállítással, magánszemélyek-
nek és cégeknek egyaránt. Kérjük,
bizalommal forduljon hozzánk! Érd.:
20/214-5881

OKTATÁS

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

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

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

ELADÓ!

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

Tértésmentes próbamarketinggel
várjuk vendégeinket!

Ismerje meg a forradalmian új
Ceragem V3-at!

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

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

LEPJE MEG KEDVESÉT

egy romantikus vacsorával
az Amstel Hattyú Fogadóban!

Ízletes ételek, vágykeltő italok!

Szeretettel várjuk
Kedves Vendégeinket!

Valentin-napon
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SPORT PORTRÉ

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A tavalyi Európa-bajnoki máso-
dik helyezés után az Ausztrál If-
júsági Olimpián is ezüstérmes
lett Khaut Kristóf, akit korosz-
tálya legtehetségesebb ver-
senyzőjeként emlegetnek szak-
mai berkekben. A győri kenus
tavaly kitűnő évet zárt, minden
létező elismerést besöpört. 

„Jó kis hajó ez” – simít végig szeretet-
tel a fotózás kedvéért elővett kenu ol-
dalán Ternyák István, a vízitelep köz-
tiszteletnek örvendő hajójavítója.
„Sok versenyt nyertél vele, volt olyan,
hogy egy nap alatt hármat is” –
mondja büszkén, immár tulajdonosa
felé fordulva. A kenuban ugyanis az a
Khaut Kristóf térdel hétről hétre, akit
a szakma nemcsak a Graboplast
Győri VSE, hanem az ország egyik
legtehetségesebb versenyzőjeként
tart számon. A mindössze tizenhét
éves sportoló már kilenc éve a legsi-
keresebb vidéki műhelyben bonto-
gatja szárnyait.  

„Apukám mondta, hogy nem ár-
tana sportolnom valamit, és ha már a
folyók városában élünk, akkor valami-
lyen vízisportot válasszak. Egyik bará-
tomat kísérve kötöttem ki az egyesü-
letnél, és választottam végül a kenut.
Már korán sikereket értem el, de
ebben eleinte az is közrejátszott, hogy
fejlettebb voltam a velem egykorúak-
nál. A sok győzelem után egyszer má-
sodik lettem, ami az edzőimet és
engem is meglepett. Ekkor döbben-
tem rá, hogy a tehetség ide már nem
elég, ezen a szinten edzeni is kell” – fo-

galmaz szerényen Khaut Kristóf, aki-
nek alázatos hozzáállását Kadler
Gusztáv, a Graboplast Győri VSE
szakosztályvezetője külön kiemelte. 

„Khaut Kristófról csak felsőfokon
lehet beszélni, rendkívül komolyan
veszi az élsportot és a tanulmányait is.
Tehetséges sportoló, aki idősebbek
ellen versenyezve is ezüstérmes lett a
legutóbbi Európa-bajnokságon. Idén
mindenkinek bebizonyíthatja, hogy a
tavalyi nem csak egy kicsúszott év volt
számára. Még sok örömet fog okozni
a magyar szurkolóknak, ki merem je-
lenteni, hogy ő a jövő legígéretesebb
kenusa. Kristóf céltudatos, szerény
versenyző, aki a munkában hisz, min-
denki számára példaértékű lehet a
hozzáállása. Az edzők álma az ilyen
sportoló, hiszen nem kérdőjelezi meg
az előírt edzésadagot és megvannak

a saját céljai” – mondta versenyzőjéről
Kadler Gusztáv, akinek érdemes adni
a szavára. 

A szakosztályvezető véleményét
maga az érintett is megerősíti, aki je-
lenleg a Kazinczy Ferenc Gimnázium
tizenegyedik osztályába jár. Tervei kö-
zött szerepel a továbbtanulás is, mér-
nöki pályán tudja magát elképzelni, le-
hetőleg Győrött.

„Nehéz összeegyeztetni a tanulást
a kenuzással, de az osztálytársaim

rendkívül megértőek és jó fejek, bárkit
kérdezek, egyből segít és elmagya-
rázza, miről maradtam le. A tanárokat
is ki kell emelnem, segítőkészek, min-
denben rendelkezésemre állnak és el-
nézőek, ha később tudok megírni dol-
gozatokat. Köszönettel tartozom az is-
kolának, hogy ilyen mértékben segítik
a pályafutásomat. Büszkén is képvise-
lem a Kazinczyt, hiszen az intézmény-
nek komoly szerepe van abban, hogy
így tudok teljesíteni” – jelentette ki
Khaut Kristóf, aki fantasztikus évet
tudhat maga mögött. Minden ifjúsági
válogatóversenyt megnyert, így az
MKB-ranglistaverseny első helyén
végzett, emellett ő érdemelte ki a Ko-
lonics-díjat is. Utóbbit azok a fiatal ka-
jakos és kenus reménységek kapják,
akikből az olimpiai bajnok sportle-
genda méltó követői válhatnak. Nem-

zetközi szinten is letette
névjegyét, hiszen mint Kad-
ler Gusztáv említette,
ezüst érmes lett az ifjúsági
Európa-bajnokságon. 

„Elégedett voltam az
évvel, és örültem, hogy si-
került összehoznom az ösz-
szesítésbeli első helyet.
Ebben nagy része van a

csapatomnak és az edzőmnek, Sza-
bados Krisztiánnak, nélkülük nem vé-
geztem volna a ranglista élén. A Kolo-
nics-díj azonban másfajta elismerés,
hiszen nem pusztán teljesítményt
mutat. Rendkívül megtisztelő, hogy
rám esett a választás és érdemesnek
éreztek erre a díjra. Komoly elismerés,
hogy mások szerint úgy képviselem a
sportágat, mint ahogy Kolonics
György tette” – mondta Khaut Kristóf,
akire az is pozitívan hat, hogy olyan

klubtársai vannak, mint a londoni
olimpián arany-, illetve ezüstérmes Fa-
zekas Krisztina és Kammerer Zoltán.
„Az olimpiai ezüstérmes kajaknégyes
döntő utáni nyilatkozatát kiragasztot-
tuk az öltöző falára. Szabados Krisz-
tián aláhúzta benne a lényeges dolgo-
kat, amelyek az elvégzett munkáról
szólnak. Bármilyen tehetséges az
ember, munka nélkül nem tud komoly
eredményeket elérni” – fogalmazta
meg filozófiáját korát meghazudtolva
a versenyző.  

Khaut Kristóf legutóbb az Ausztrál
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon verseny-
zett, ahonnan egy ezüstéremmel tért
haza Győrbe. Nehéz dolga volt a ja -
nuá ri megmérettetésen, hiszen utol-
jára ősszel szállt vízre, így a felkészü-
lési időszak kellős közepén kellett újra
lapátot ragadnia. 

„Kedd reggel érkeztünk meg
Sydneybe, és mivel nem tudtam
aludni a repülőúton, még egy napot ki
kellett bírnom ébren, ami azért elég
húzós volt. Egyből edzettünk, mert
másnap már versenyünk volt, persze
két hónap kihagyás után alig bírtam
folyamatosan leevezni kétszázötven
métert. Másnap próbáltam megem-
berelni magam, hogy akármennyire is
fáj, végig kell bírnom az ezer métert.
Végül sikerült is, bár ötszáznál már
nem nagyon volt világom. Kétszáz mé-
teren jobban ment, hiszen alapból
gyors versenyző vagyok, nekem főleg
arra kell edzenem, hogy ezt a sebes-
séget végig tartani tudjam. A rövi-
debb távot egyszerűbb volt kibírni, és
egy ezüstérmet sikerült szereznem.
Végig mondogattam magamnak,
hogy bármennyire nem ez lesz életem
legjobb formája, mindent meg kell
tennem, mert ez nagy lehetőség és
komoly elismerés, hogy kint lehetek
az ifjúsági olimpián” – mondta a
kenus, akinek az időjárási körülmé-
nyekkel is meg kellett küzdenie. Amíg
Magyarország egy része a hó fogsá-
gában ragadt, addig Ausztráliában
minden addigi rekordot megdöntő
hőséget jegyeztek fel a krónikák. 

„A télből egyszerűbb volt belecsöp-
penni a nyárba, könnyen megszoktam
a harminc fokot mínusz öt fok helyett.
Odafelé előre készültem, a kézipogy-
gyászban benne volt a rövidnadrág és
a papucs, így leszállás után egyből át-
öltöztem. Visszafelé a szüleim hozták
elém a kabátom, amit aztán már na-
gyon nem szerettem volna felvenni…”
– elevenítette fel élményeit a sportoló,
aki zárásként céljairól is nyilatkozott la-
punknak. 

„Az idei tervem, hogy kijussak a ka-
nadai világbajnokságra, és nyerjem is
meg, emellett Lantos Ádámmal pá-
rosban felnőtt válogatókon is indulok.
Hosszú távú célom mindenképpen az,
hogy ott legyek az olimpián.” 

„Munka nélkül
mit sem ér

a tehetség”

Hosszú távú célom
a brazíliai olimpián
való részvétel
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Két újabb válogatott futballista érkezé-
sét jelentette be a Győri ETO FC: csat-
lakozott a kerethez a próbajátékon
meggyőző teljesítményt nyújtó Marian
Had, valamint újra zöld-fehér mezt húz
a korábbi közönségkedvenc, Tarmo

Kink. Marian Had 14-szeres szlovák vá-
logatott, aki balhátvédként és közép-
hátvédként is bevethető, korábban
megfordult a Lokomotiv Moszkva és a
Sporting csapatában, legutóbb pedig
Dunaszerdahelyen futballozott. A 69-
szeres észt válogatott támadó, Tarmo
Kink 40 bajnokin 15 gólt szerzett a
Győri ETO FC színeiben, mielőtt 2010-
ben az angol Middlesbrough csapa-
tába igazolt. Azóta megfordult Ukrajná-
ban is, most pedig az olasz másodosz-
tályú Varese együttesétől tért vissza
egykori sikerei helyszínére. 

„Marian Had nagyon jó benyomást
tett rám, nem véletlenül játszott koráb-

A Győri Audi ETO KC valósággal kiütötte a címvédő
Buducnost Podgoricát a női kézilabda Bajnokok Li-
gája középdöntőjének első játéknapján. Ugyan a
montenegróiak kerete nyáron jelentősen átalakult,
mégis a tavalyi finálé visszavágójának számított ez
a mérkőzés. A zöld-fehérek álomszerűen kezdtek, a
tizedik percben már 5–0-ra vezettek. A vendégek
ugyan az első félidő közepén felzárkóztak, ezt köve-
tően azonban állva hagyta ellenfelét az Audi ETO.
Remek volt a védekezés, Lunde parádézott a kapu-
ban, így a Buducnost húsz perc alatt egyetlen gólt
lőtt, azt is hétméteresből. A remeklő győriek a haj-
rában már tizenhárom góllal is vezettek, végül 27–
17-re nyertek. 

„Egy ilyen hosszú szünet után mindig nehéz a
kezdés, ráadásul mi most a címvédővel kerültünk
szembe az első középdöntős mérkőzésen. Azonban
nem gondolkodtunk a múlton, a legjobb jelenlegi
formánkat akartuk megmutatni. Véleményem sze-
rint a mérkőzés kezdete kulcsfontosságú volt, és na-
gyon örülök, hogy a lányok végig fantasztikusan
tudtak koncentrálni” – nyilatkozta a mérkőzésről
Ambros Martin vezetőedző.

Teke. Remekül kezdte az évet a Szu-
perligában szereplő GYŐR-SZOL TC
férfi tekecsapata, amely közvetlen ri-
válisa otthonában tudott fölényesen
nyerni. Budapesti Erőmű SE–GYŐR-
SZOL TC 2:6 (3406–3469). Kiss Nor-
bert 570 fa, ifj. Horváth Péter 558 fa,
Gosztola Gábor 594 fa, Kázár Tibor
544 fa, Németh Gábor 606 fa, ifj. Bran-
csek János 597 fa. Ifjúságiak: Buda-
pesti Erőmű SE–GYŐR-SZOL TC 1:3
(1045–1086). Szabó Milán 498 fa,
Babos Tamás 588 fa. 

AJÁNLJUK
FEBRUÁR 8., PÉNTEK
Futsal
18.30 Rába ETO–UTC Futsal
Team Szeged (NB I-es bajnoki
mérkőzés, Magvassy-csarnok)

Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL-Széchenyi
Egyetem–Bonyhád (NB I/B-s
bajnoki mérkőzés, egyetemi
csarnok)

FEBRUÁR 12., KEDD
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL-Széchenyi
Egyetem–PTE-PEAC (NB I/B-s
bajnoki mérkőzés, egyetemi
csarnok)

Osztálykülönbség:
kiütötték a címvédőt

„Nagyon vártuk már ezt a mérkőzést, azt hi-
szem, ez látszott is rajtunk, óriási hajrával indítot-
tunk, amely kihatott az egész meccsre. A védekezé-
sünket mindenképpen kiemelném, amely a kapus-
teljesítményünkre is nagyon jó hatással volt, Katrine
fantasztikus védései hatására pedig könnyű gólo-
kat is tudtunk dobni. Ugyan még nem vagyunk
csúcsformában, de meccsről meccsre javulunk, és
ami a legfontosabb: csapatként játszunk. Úgy gon-
dolom, ez a győzelem kulcsa” – értékelt a hét góljá-
val a mezőny legeredményesebbjének bizonyuló
Görbicz Anita. 

Az Audi ETO szerdán a Vác együttesét fogadta
a bajnokságban, és a papírformának megfelelően
32–15-re nyert. A csapat legközelebb szokatlan
időpontban, hétfőn 19 órakor lép pályára a Bajno-
kok Ligájában a dán Randers otthonában. Időköz-
ben kisorsolták a Magyar Kupa elődöntőjének pá-
rosítását, ennek értelmében május 24-én a Róth
Kálmán irányította Veszprém lesz a zöld-fehérek el-
lenfele. További hír, hogy a Győrből távozó Andrea
Lekic és Jovanka Radicevic nyártól a macedón Var-
dar Szkopje együttesénél folytatja pályafutását. 

Visszatért a közönségkedvenc
ban neves csapatokban. Sérülései
miatt kicsit szerencsétlenül alakult a pá-
lyafutása, remélem, ezúttal egészséges
marad és hasznos tagja lesz a csapa-
tunknak. Tarmo Kinkről mindenki tudja,
mit jelentett nekünk az első érában. Be-

vallása szerint Middlesbrough óta nem
találja a helyét, de próbál visszatérni
arra a szintre, ahol korábban volt” – fo-
galmazott Pintér Attila vezetőedző, aki
rögtön át is adta Kinknek az MLSZ-től
még 2010-ben elnyert díjait, melyeket
eddig megőrzött játékosának. 

A másik próbajátékos, Joao Paiva
biztosan nem lesz a zöld-fehérek já-
tékosa, akárcsak Lencse László, akit
a görög Tripolisznak adott kölcsön a
Videoton. Négy játékos sorsa még
rendezetlen, a siófoki kölcsönadásra
nemet mondó Simon András, a mel-
lőzött Valentin Babic, valamint a nyá-
ron biztosan távozó Jarmo Ahjupera

és Marko Dinjar számára új csapatot
keres tavaszra az ETO.

Az együttes jelenleg Törökországban
edzőtáborozik, az utazó keretbe pedig
négy saját nevelésű fiatal is bekerült. Az
Egyiptomot megjárt Paget Olivér és Kal-
már Zsolt mellett Németh László és
Kozma Zsolt bizonyíthatja, hogy helye
van a felnőttek között. Egy grúz csatárt
is tesztel a csapat, a 19 éves Giorgi Kvi-
tala ősszel 16 mérkőzésen 22 gólt szer-
zett hazája másodosztályú bajnokságá-
ban. A zöld-fehérek három mérkőzést
játszottak lapzártánkig, a Pribram ellen
1–1 (gsz.: Strestik), a Taraz ellen 2–2
(gsz.: Kronaveter, Nicorec), a Gloria
Bystrica ellen 0–0 lett a végeredmény. 

A klub beszámolt arról is, hogy az
évet a jubileumok jegyében tölti, hiszen
50 éve nyerte az első, 30 éve pedig az
eddigi utolsó bajnoki címét, a jeles év-
fordulókra pedig eseménysorozattal
emlékeznek. Hír még, hogy a télen a
klubnál edző Dzsudzsák Balázs ötven
labdával köszönte meg a lehetőséget,
melyet a klub utánpótlásának adott át.
A zöld-fehérek továbbá egy dallal ked-
veskedtek a szurkolóknak, melyet a
klub honlapján bárki meghallgathat. A
Happy Gang népszerű slágerének át-
irata is bizonyítja, magasra tör tavasszal
az ETO. Ahogy Cory, az együttes front-
embere fogalmazott: elszállni tilos, re-
ménykedni kötelező!
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Hetek óta emberfeletti teljesítményt
nyújt a HAT-AGRO UNI Győr női kosár-
labdacsapata, amely a magas em-
berek távozása miatt új szerkezetben
és új taktikával próbálja felvenni a har-
cot az erőfölényben lévő ellenfelekkel
szemben. Az utolsó Euroliga-csoport-
mérkőzésen is a kifulladásig harcoltak
a zöld-fehérek, akiket csupán a végjá-
tékban tudott legyőzni a francia Bour-
ges. Fűzy Ákos együttese hősies küz-
delemben 65–59-re maradt alul, így öt
győzelemmel és hét vereséggel zárt az
A csoportban. A továbbjutással sport-
történeti sikert elérő győriek a ráját-
szásban a török sztárcsapattal, a Fe-
nerbahcéval találkoznak. 

A magyar–szlovák középszakasz-
ban már győzelmet ért a határtalan küz-
dőszellem, a második játéknapon 76–
70-re nyert a bajnoki címvédő az SBK

Ellenállhatatlanul menetel a Rába
ETO futsalcsapata, amely a Magyar
Kupában hat, a bajnokságban pedig
nyolc góllal terhelte meg aktuális el-
lenfele hálóját. Pénteken késő este a
másodosztály listavezetője, a Dunake-
szi Kinizsi érkezett a Magvassyba a ku-
pasorozat negyeddöntőjének első
mérkőzésén. A válogatott futsalosok-
kal, korábbi nagypályás sztárokkal fel-
álló együttes nem tudta jelentősen
megnehezíteni a győriek dolgát, akik
megnyugtató előnyt szereztek a feb-
ruár huszadikai visszavágóra. A zöld-
fehérek 6–1-re nyerték az első össze -
csapást, Dróth egymaga négyszer,
Fabio és Ramada egyszer-egyszer ta-
lált a kapuba.  

Hétfőn bajnoki mérkőzés várt a
csapatra, amely ezúttal Budaörsön, a

Megyei rangadót játszott Sopronban
a GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
csapata az NB I/B-s férfi kosárlabda-
bajnokságban, amelyre már csapat-
kapitánya nélkül utazott el Kozma
Tamás együttese. A klub hét közben
közös megegyezéssel szerződést
bontott a tisztséget addig ellátó Hege-
dűs Attilával, majd a megüresedett
poszt betöltésére a szezon végéig le-
igazolták a zalaegerszegi Tóth Pétert. 

A mérkőzést a házigazda SMAFC-
NYME kezdte jobban, az első negyed-
ben 14 pontos előnyt harcoltak ki a sop -
roniak. Kozma Tamás fiai aztán beindul-
tak, előbb ledolgozták hátrányukat,

A Móra Ferenc Általános Iskolában
három megyei diákolimpiai döntőt
rendeztek a közelmúltban, melyeken
rendkívül sikeresen szerepeltek a
hazai versenyzők. A fiú tornászok csa-
patversenyét a Móra nyerte a Tulipá-
nos és a Kunsziget előtt. Tollaslabdá-
ban a Móra-iskola nyolc tanulója ju-
tott tovább a pápai területi döntőbe.
Az úszók megyei diákolimpiájának az
iskola uszodája adott otthont a Me-
gyei Diáksport Szövetség segítségé-
vel, melyen közel 150 versenyző vett
részt. A mórás diákok közül tizen-
egyen jutottak be a budapesti orszá-
gos döntőbe. A Móra összes verseny-
zője az iskolában, saját edzőikkel ké-
szült fel a megmérettetésekre, ami to-
vább növeli sikereik értékét.

Alapszakaszgyőztes a Rába ETO
Colorspectrum Aramis otthonában lé-
pett pályára. A zöld-fehérek ezúttal is
hengereltek, közönségszórakoztató
játékkal végül 8–2-re diadalmaskod-
tak. Juanra és Dróth duplázott, rajtuk
kívül Fabio, Ramada, Harnisch és a
mindössze tizenhat éves Bognár Bá-
lint volt eredményes. Érdekesség,
hogy ez volt a címvédő hetedik olyan
mérkőzése a bajnokságban, amikor
legalább nyolc gólt szerzett. 

A Rába ETO újabb sikerével eldőlt,
hogy a győriek a hátralévő mérkőzé-
sek eredményétől függetlenül az első
helyen zárják a bajnoki alapszakaszt.
Pénteken 18.30 órakor egy hetedik
fordulóból elhalasztott találkozót pó-
tolnak be a Magvassyban, ahol ezúttal
az UTC Futsal Team Szeged vendég-
szerepel. 

Küzdelem a kifulladásig
Samorin együttese ellen. Akárcsak a
Bourges ellen, ezúttal is a hajrára ma-
radt a döntés, ezúttal azonban a győriek
bírták jobban idegekkel a kiélezett vég-
játékot. A folytatásban szombaton 18
órakor a Good Angels Kosice otthoná-
ban játszik a csapat, majd szerdán 18
órakor Szekszárdon lép pályára a HAT-
AGRO UNI Győr. Utóbbi párharcot a
Magyar Kupában rendezik, a tét pedig
nem kicsi: a találkozó győztese bejut a
legjobb négy közé. 

Jó hír, hogy a Nemzetközi Kosár-
labda Szövetség hétfőn feloldotta a
győriekre vonatkozó átigazolási tilal-
mat. Ezzel minden akadály elhárult
az elől, hogy a klub pótolni tudja a kö-
zelmúltban távozott három játékost.
Az Euroligában február 13-ig, a ma-
gyar bajnokságban február 28-ig
lehet új kosárlabdázót szerződtetni.  

Mórás
sikerek

Győzelem a megyei rangadón
majd a nagyszünet után a vezetést is át-
vették. Szigorú védekezésüknek köszön-
hetően gyors támadásaikkal egyre in-
kább elszakadtak a vendéglátóktól, így
a végjátékra már nem maradtak izgal-
mak, a győriek végül 77–67-re győztek. 

A vendégek igazi csapatként küz-
döttek, többen is jó teljesítményt nyúj-
tottak azok közül, akik korábban keve-
sebb lehetőséget kaptak. Tóth Péter
bemutatkozása remekül sikerült, az új
igazolás 18 ponttal járult hozzá a győ-
zelemhez. Az egyetemiek pénteken 19
órától a Bonyhád csapatát fogadják,
majd kedden 19 órakor a PTE-PEAC
érkezik az egyetemi csarnokba.
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szerző: vigh domonkos
fotó: speedfit

Milyen mozgáskultúrával lehetne fel-
pezsdíteni szervezetünket a hosszú, sok-
szor monoton, gépzakatolástól hangos
gyári környezetben? A főnök figyelő te-
kintetétől kicsit félrevonulva végezzünk
tíz másodperces szakaszokra osztott
helyben futást, öt másodperces pihe-
nőkkel, négy ismétléssel. Csináljunk pár
guggolást: vállszélességű terpeszben –
egyensúlyunk megőrzése miatt – nyújt-
suk előre kezünket, ha bizonytalannak
érezzük magunkat, akkor kapaszkod-
junk meg egy derékmagasságban lévő
stabil pontban. Ismétlésszám: 25-30 db.

Combizmaink vérbőségét tovább fo-
kozva jöhet pár kitörés. Lépjünk előre egy
nagyot, hajlítsuk be mindkét térdünket,
és törekedjünk lefelé úgy, hogy a térd ne
előzze meg a lábfej vonalát. Először vál-
tott lábbal húszat lépjünk előre, majd
mindegyikkel ismételjük meg tízszer. És
ha nem volt még elég, félre is léphetünk…
na, de csak egy méterrel odébb! Bal láb-
bal lépjünk oldalra, behajlítjuk, közben a
jobb végig egyenesen marad, majd visz-
sza, és mehet is a másik oldal. Törzsünk
maradjon egyenes, a boka vonalát itt se
haladja meg a térdünk. Lábanként ti-
zenöt ismétlés javasolt. 

Az igénybe vett karjainkat is átmoz-
gathatjuk, ha végzünk pár karkörzést.
Külön-külön lendítsük jobb, majd bal ke-
zünket előre-hátra, tizenöt lengetést
ajánlok karonként. A végén pár evezős

Évnyitót tartott a Magyar Labda-
rúgó Szövetség Győr-Moson-
Sopron megyei Igazgatósága,
melyen a megye számos csapa-
tának képviselői is megjelentek. 

„A szövetség – így a megyei
igazgatóság is – két évvel ezelőtt
a pénz, szakma, erkölcs hármas
jelszó jegyében állt neki megújí-
tani a magyar labdarúgást. Úgy
gondolom, mindhárom területen
jelentős eredményeket értünk el.
Soha ennyi pénz nem volt még
az amatőrfutballban, a TAO-s tá-
mogatásnak köszönhetően ki-
lencven százalékkal csökkentek
a csapatok versenyeztetési költ-
ségei. Szakmai tekintetben is je-
lentős előrelépés történt, új szak-
embereket vontunk be a mun-
kába, emellett jelentős figyelmet
fordítottunk ez edzők és a játék-
vezetők továbbképzésére is. Er-
kölcsi kérdések sem merülhettek
fel, tisztán látható működés jel-

Míg országos viszonylatban csök-
kent a horgászok száma, addig me-
gyénkben, ezen belül Győrben tavaly
többen váltottak horgászengedélyt –
derül ki a Magyar Országos Horgász
Szövetség tájékoztatásából. Magyar-
országon tavaly összesen 1112 hor-
gászegyesület működött, és össze-
sen  311.717 fő váltott horgászenge-
délyt. A regisztrált horgászok száma
az országos adatok szerint 4.703
fővel kevesebb. 

Győr-Moson-Sopron megyében
a tendenciák kedvezőbbek. Tavaly
összesen 76 horgászegyesület mű-
ködött 14.032 taggal. Szövetsé-
günk a tagegyesületek számát te-
kintve országos szinten a harmadik,
a taglétszám vetületében a nyolca-
dik legnagyobb. Örömteli, hogy a
tagság létszáma a megyében tavaly
415 fővel emelkedett. A bővülés a
felnőtt- és a gyermekhorgászok szá-
mában figyelhető meg, míg az ifjú-
sági korúak száma némileg csök-
kent. A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron megyei Szö-

Labdarúgó-évnyitó ajándékokkal
lemzi a megyei futballt, amiben
nincsenek visszaélések. Öröm-
teli, hogy a vasárnapi mérkőzé-
sek egyre több családnak jelen-
tenek kikapcsolódást” – értékelt
Bolla Péter, a megyei igazgató-
ság társadalmi elnöke. „Az
MLSZ pályaépítési programjá-
ban rengeteg műfüves pálya lé-
tesült megyeszerte, Győrött pél-
dául három is elkészült. Köszö-
net illeti a tízszázalékos önrészt
biztosító önkormányzatokat, ter-
veink szerint a jövőben további
pályák épülnek majd. Nagy lehe-
tőség lesz a csapatoknak a rövi-
desen elinduló létesítményfej-
lesztési program is” – tette hozzá
az elnök. 

Az évnyitón átadták a fair
play-díjakat, ezekben a Győrsze-
mere, a Győrújfalu, a Bezenye, a
Rábapordány, a DAC 1912, a
Bágyogszovát, az Acsalag, a
Levél és a Vitnyéd csapata ré-

szesült. Egyetlen klub sem tért
haza üres kézzel, hiszen a me-
gyei igazgatóság egy régi ha-
gyományt felelevenítve 8,2 mil-
lió forint értékű felszerelést osz-
tott szét a megye 147 csapata
között. A Megye Labdarúgásá-
ért Díjat Gunyhó Ferenc, a Gyir-
mót FC Győr utánpótlás-veze-
tője vehette át. Az igazgatóság
szándéka szerint ezt az elisme-
rést minden évben átadják az
arra érdemesnek. 

Az idei célokat Horváth László
igazgató fogalmazta meg: „Sze-
retnék elérni, hogy emelkedjen a
csapatok száma, az igazolt játé-
kosok száma érje el a tízezret,
épüljön minél több pálya és ve-
gyenek minél többen részt a léte-
sítményfejlesztési programban.
Nőjön a színvonal, legyenek bot-
ránymentesek a mérkőzések, a
sportbarátság jellemezze a hét-
végi találkozókat.”

Többen
horgásznak

vetségének ügyvezető elnöke, Ta-
kács Antal lapunknak elmondta: a
gyermekhorgászok jó alapot képez-
nek az utánpótlás-neveléshez. A ne-
hézségek 14 éves kor után következ-
nek, amikor a horgászengedély ára
többszörösére növekszik. A fiatalok-
nak nincs jövedelme, így csak szü-
leik támogatására számíthatnak.
Ugyanakkor törődésben, odafigye-
lésben és nevelésben nagy a sze-
repe a horgászegyesületeknek.

– A megyei szövetség a saját le-
hetőségeihez mérten idén is támo-
gatja a probléma megoldását, az
ügyben tett erőfeszítések országos
szinten is példamutatóak. Idén töb-
bek között megrendezzük a gyer-
meknapi horgászversenyt, a megyei
ifjúsági vetélkedőt, az iskola befejez-
tével Ásványrárón horgásztábor lesz
a fiataloknak. Fontos kiemelni, hogy
a Nádorvárosi Sporthorgász Egye-
sület Pápai úti versenypályája ad ott-
hont augusztus 9. és 11. között az
utánpótlás országos bajnokságnak
– tekintett a jövőbe Takács Antal.

Munkahelyi mozgás
mozdulatot is belevihetünk úgy, mintha
mellkasunk magasságában megfog-
nánk valakinek a vállát, majd magunk-
hoz húzzuk tízszer. Utána ugyanezt a
mozdulatot ismételjük, csak kezeinket ki-
felé a testünk mellé széttárjuk. Miután
pulzusunkat kicsit feltornáztuk, végez-
zünk pár nyújtógyakorlatot levezetéskép-
pen. Lábunkat zárjuk össze és nyújtóz-
kodjunk a föld felé, próbáljuk megfogni
a bokánkat, és öt-tíz másodpercig tar-
tani ezt az állapotot. Lassan egyenesed-
jünk ki, és dobjuk fel kezünkbe a bokán-
kat, térdünket nyomjuk hátrafelé, ezzel is
fokozva a nyújtást. Mindezek után kicsit
rázzuk le végtagjainkat és jöhet is a meg-
érdemelt robotolás tovább. Bármilyen
kérdés felmerülne a fent leírtakkal kap-
csolatban, keressenek fel bátran, szíve-
sen segítek! Várjuk szeretettel stúdiónk-
ban! Bővebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál! Speedfit – Fitnesz
mindenkinek!



Főzzünk együtt 
finomat!
Hamarosan új rovatot in-
dítunk lapunk hasábjain
Főzzünk együtt finomat!
címmel. Ha olyan ételrecept -
je van, amit szívesen meg-
osztana másokkal, olyan
praktikát ismer, amit a tapasz-
talt nagymamától lesett el,
esetleg olyan újító trükköt tud,
amit a háziasszonyok haszno-
síthatnak reggeli, ebéd vagy
vacsora készítése közben,
küldje el az alábbi elérhetősé-
gekre: Győr Plusz, 9023 Győr,
Kodály Z. u. 32/a, vagy fozzunk-
finomat@gyorplusz.hu.

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye -

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

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés

0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá -

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 

E-mail: info@gyorszol.hu

• Jókai út

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

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

szolgálat

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

PANNON-VÍZ Zrt.  

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

M-M Vonal Ifjúsági Lelkisegély

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

KOS
A Kos szülöttek osszák be jól az idejüket
a héten, nagyon sok a feladatuk. Válasszák a leg -
egyszerűbb megoldásokat, így mindent el tud-
nak majd intézni. Párjukkal szép hét elé néznek,
tervezzenek romantikus programokat. 

BIKA
Figyeljenek most jól anyagi helyzetükre,
szerencsés megoldást találnak, ha minden
szempontot mérlegelnek. Munkájukban előrelé-
pés várható. Ez kissé elszakítja most önöket csa-
ládjuktól. A célokat tartsák szem előtt. 

IKREK
Idejük most csupa kellemes dologgal telik. Él-
vezzék ki, hogy ez az önök hete. Törődjenek magukkal,
az egészségükkel, rendezzék át ruhatárukat, életmódju-
kat. Családjuk örül mindennek, ők is élvezik a változást.

RÁK
Munkájukban sikereket érnek el a héten, ez
eddigi erőfeszítésük eredménye. Párjukkal
szervezzenek közös időtöltést, ha tudnak, menjenek
el egy hosszú hétvégére, lazítsanak együtt. Kerüljék
nagyon messze a hazug embereket. 

OROSZLÁN
Alig győzik szusszal ezt a hetet, annyi
munkájuk van. De a várt siker sem marad el,
mindez értelmet ad eddigi küzdelmüknek. Ezt
az érzést osszák meg párjukkal is, ünnepeljenek
együtt, utazzanak el, ha tudnak.

SZŰZ
Most nagyon sokat dolgoznak, igyekezze-
nek nagyon precíznek maradni, ez meghozza az
eredményt. Ne foglalkozzanak a pletykákkal, de
ne engedjék, hogy bárki is keresztbe tegyen
önöknek. Hétvégén lazítsanak sokat.

MÉRLEG
Sikereket érnek el a héten, joggal arat-
ják le a babérokat. Párjukkal szép, mozgalmas
hetet élnek át, hagyják csak úgy pörögni az ese-
ményeket. Vásárlásaikat fogják vissza, inkább
tegyenek félre, ha lehet. 

SKORPIÓ
Fejleszteni kellene munkájukat ebben az idő-
szakban. Nehéz az ötletelés, de próbálják meg. Környe-
zetük nem nagyon támogatja önöket, hallgassanak
saját megérzéseikre, kérjenek baráti segítséget, ha kell. 

Horoszkóp
NYILAS
Mintha megtáltosodtak volna, tele van-
nak újabbnál újabb ötletekkel, célokkal. Írjanak
le mindent, vessenek számot azzal, most mit le-
hetne tenni, mire alkalmas ez az időszak. Ne
hagyják, hogy párjuk féltékeny legyen. 

BAK
Legyenek nagyon nyitottak egy új pár-
kapcsolatra, ha még nincs, mert ebben az idő-
szakban önökre talál a szerelem. Ha már párjuk-
kal élnek, idézzék fel kapcsolatuk kezdetét, ro-
mantikázzanak kicsit. 

VÍZÖNTŐ
Sok feladat jutott erre a hétre, ki sem lát-
szanak a munkából. Egy jobb időbeosztással
többre mennének. Figyeljenek jobban az egész-
ségükre, a hétvégén lazítsanak párjukkal, uta-
zzanak el, ha tudnak. 

HALAK
Életükben magánéletük, párkapcsolatuk
játssza a főszerepet. Szervezzenek közös progra-
mokat, utazzanak el egy hétre, beszéljék meg
ügyeiket, ne maradjon félreértés önök között.

A Győri Fotóklub jubileumi tárlata a Győri Nemzeti Színházban látható február
28-ig. Az ötvenöt éves társaság ötvenöt képet, köztük portrét, természet- és
szociofotót mutat be. A klubnak jelenleg több mint félszáz tagja van, az utóbbi
években fiatalok is nagy számban csatlakoztak az idősebb alkotókhoz.  

Jubilál a fotóklub

KALAUZ HOROSZKÓP

Fotó: Lakatos Krisztián


