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Részletes
tévéműsor
17–19. oldal

20–21. oldal A használtautó-vásárlás
kockázatairól, az új 3-as BMW-ről és a mo-
duláris népautókról is olvashatnak Gázfröccs
mellékletünkben.

7. oldal Óvatosabbá váltak a hitelpiacon mind az igénylők, mind a
pénzintézetek az elmúlt évek kedvezőtlen tapasztalatai miatt. A ban-
kok szigorúbban bírálják el a kérelmeket, ítélik meg a fedezetet, a
kölcsönre vágyók pedig reálisabban ítélik meg fizetőképességi lehe-
tőségeiket, és elsősorban forint alapú hitelben gondolkodnak. Egy
azonban biztos, lakást továbbra is sokan szeretnének vásárolni.

4. oldal Az idei évben minden hetedik forintot
fejlesztésre fordítják Győrben – hangsúlyozta
Simon Róbert Balázs pénzügyekért felelős alpol-
gármester a város 2012-es költségvetésével kap-
csolatban, amely a város pénzügyi stabilitását
tükrözi.

3. oldal Az önkormányzat
idén 60 millió forintot költ arra,
hogy valamennyi háziorvosi
praxis közüzemi költségét átvál-
lalja – riport az egyedülálló in-
tézkedés hátteréről.

6. oldal Továbbra is kiemelt
hangsúlyt kap a belváros rehabi-
litációja – mondta lapunk új, vá-
rosrészeket bemutató rovatának
e heti főszereplője, Fekete Dávid
önkormányzati képviselő.

Jött, lát,
győz?

Portrénk a 28. oldalon
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IMPRESSZUM

millió forintból megújuló energiaforrásokat haszno-
sító rendszereket építettek ki a győri Fortunatus ho-
telben. A beruházásnak köszönhetően az energiakölt-
ségek 30 százalékkal csökkenhetnek. Az invesztíció
további előnye, hogy mérséklődik a károsanyag-kibo-
csátás.

39 44 végzős vette át diplomáját szombaton a Széchenyi
István Egyetem ápolás és betegellátás, szociális
munka és egészségügyi szervező szakán. A tér-
ségi egészségügyi és szociális ellátó rendszer ke-
resi a szakok frissdiplomásait, ezért körükben nem
jellemző a külföldi munkavállalás.

NAPRÓL NAPRA

Február 10.

Február 11.

Február 12.

Február 13.

Február 14.

Február 15.

Február 16.

Költözik 
az útkezelő 
A közterület-felügye-
let a Kálvária utca
4–10. szám alatt lévő
irodaház földszintjén,
az útkezelő szervezet
pedig az első emeleten
üzemel február 20-tól.
A költözés miatt az in-
tézmények hétfői
ügyfélfogadása szüne-
telni fog, viszont nem
érinti az elérhetősége-
ket: a telefonszámok,
e-mail címek változat-
lanok maradnak.

Többen 
ülnek buszra
Az üzemanyagárcsúcs
többnyire a közösségi
közlekedés irányába
terelte az utasokat. A
Kisalföld Volán januá -
ri utasszáma 1,2 száza-
lékkal volt magasabb,
mint egy évvel koráb-
ban. A növekedést be-
folyásolhatta azonban
a szélsőséges hideg
vagy az Audi győri
gyárbővítése is.

Adózási 
határidők
Lejárt az egyszerűsí-
tett bevallás határ-
ideje. Amennyiben a
magánszemély jogsze-
rűen nyújtotta be a
megfelelő nyilatkoza-
tot, az állami adóható-
ság az előre kitöltött
űrlapot április 30-ig
küldi meg. Régiónk-
ban egyre népszerűbb
ez a bevallási forma,
amit 2011-ben már
21.500-an választottak,
30 százalékkal többen,
mint az előző évben.

Influenza. Nőtt az influenza aktivitása
térségünkben. Megyénkben a 6. hé ten
több mint 12 ezren fordultak orvoshoz,
közülük 182 főnél jelentkeztek influenza-
szerű tünetek. A betegek nagy része 15
év feletti. Közösséget érintő járványról
még nem érkezett jelentés.

Migránsok. Fellendítette az illegális
migrációt a szélsőségesen hideg időjá-
rás. A jobb körülmények reményében
sok olyan menekült próbál meg bejutni
Magyarországra, majd továbbutazni
Nyugat-Európába, aki korábban Szerbia
határhoz közeli részén várt kedvezőbb át-
jutási alkalomra.  

Hajléktalan. Egy nő jelezte a rendőrség-
nek, hogy alsónadrágban ácsor gó férfit
látott Győrött, az Ipar utcai felüljáró alatt.
A kiérkező járőrök megtalálták a didergő
hajléktalant. Mivel a férfi teste erősen le-
hűlt, kórházba szállították. 

Szmog. Javult a levegő minősége Győ-
rött. Ugyan az Országos Környezet-
egészségügyi Intézet még mindig egész-
ségtelen kategóriába sorolta városunk
levegőjét, a szálló por koncentrációja
csökkent az elmúlt napokhoz képest. 

Per. Megkezdődött a diósdi maffiaper-
ként ismert bűnügy fellebbviteli tárgya-
lása Győrben. A 33 vádlottból harmin-
can megjelentek a tárgyaláson, amelyen
részletezték, hogy a bűnszervezet több
tagja hogyan jutott el a védelmi pénzek
szedésétől a nagy tételű olajlopásig, a di-
ósdi kettős gyilkosságig, valamint több
pénzszállító autó és bankfiók ellen elkö-
vetett támadásig.

Mentők. Az Országos Mentőszolgálat
januártól összesen 38 új rohamgépko-
csit vásárolt. Egy sárga mentőautó került
Győrbe. Az esetkocsikat a legkorsze-
rűbb terápiás eszközökkel látták el, így
biztosított a gyors és szakszerű ellátás.

Adomány. Sebészeti lézerkészüléket
kapott a győri kórház fül-orr-gége és fej-
nyaksebészeti osztálya, amivel az I., II.
stádiumú gégerákot kezelik. Az eszköz
vásárlásához a város 2,9 millió forinttal
járult hozzá.

Mintegy ötszáz marcal-
városi lakás energetikai
korszerűsítése készült
el a közelmúltban a pa-
nelprogram keretében.
Borkai Zsolt polgármes-
ter szerint a felújítással
a háztartások a fűtés-
számla akár 40 százalé-
kát is megspórolhatják.
Borkai Zsolt elmondta,
a város eddig több mint
kétmilliárd forinttal tá-
mogatta a panelprog-
ram keretében megva-
lósuló felújításokat,
amely 246 lakóépület,

vagyis közel 11 ezer
lakás energiahatékony-
ságát javította.
A polgármester hozzá-
tette, most újabb közel
500 lakás újult meg,
ami nem csak a házak
szigetelését, de fűtés-
korszerűsítését is je-
lenti. Egy új konstrukció
révén a lakók számára a
korábbinál kedvezőbb
mó don történt a finan-
szírozás, a fejlesztést az

állam közel 340 millió-
val, az önkormányzat
231 millióval támogatta,
az önrész pedig 145
millió forint volt.
Borkai Zsolt kifejtette, a
felújítással akár 40 szá-
zalékos megtakarítást
is el tudnak érni a ház-
tartások, de ezt több té-
nyező, többek között az
időjárás, a lakás nagy-
sága, valamint az
egyéni radiátorbeállítás
is befolyásolja.
A beruházás Marcalvá-
ros I-et és Marcalváros

II-t is érinti. A városré-
szek nevében Rózsavöl-
gyi László és Borsi Ró-
bert, a terület önkor-
mányzati képviselői
mondtak köszönetet.
A program keretében a
Cuha utca 22–24., Déry
T. u. 13–19., Ikva u. 51–
55. és 52–60., Lajta u.
29–33., valamint az Ör-
kény u. 5–11. és Kor-
mos u. 4. számú épüle-
tek újultak meg.

Újabb ötszáz lakás
újult meg 
a panelprogramban



2012. február 17. / + / 3

FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Azt vágd le róla, aztán próbáld
meg eladni! – mondta a felvá-
gottakat kínáló pultban álló,
nyugdíj felé közeledő hölgy-
nek a hetyke körszakállas. Va-
lami fajta minőségellenőr-
zést végezhetett az egyik áru-
házlánc hipermarketjében, és
rövid tanakodás után  sajáto-
san egzakt mó don határozta
meg társával a szavatosságot:
jó ez még! Épp mögötte áll-
tam, így aztán úgy döntöt-
tem, most nem kezdek el af-
féle kis magyar szerencsejáté-
kot játszani a „minőségi, friss
csemegeáru” felirat alatti ter-
mékekkel, és válogatás nélkül
továbbálltam. Eszembe jutott
az egyik jóérzésű eladó koráb-
ban elcsípett – akciós parizert
kérő állapotos asszonyhoz in-
tézett – mondata: Önnek azt
nem ajánlom! Inkább kö-
vetni kezdtem a két fickót a
polcok között bolyongó vásár-
lónak álcázva magam. Úgy
gurultam félig megrakott ko-
csimmal utánuk, mint a régi
amerikai krimikben a nyo-
mozók a Cadillackel: hol a
sonderangebot narancs
mellé leparkolt négykere-
kűek mögé álltam be, hol
megkóstoltam a hoszteszek
által kínált kekszeket, hol
pedig azon törtem a fe jem,
hogy hogy kerülhet ugyanaz
az ásványvíz az egyik polcon
46 forintba, a közvetlenül
mellette lévőn meg 69-be.
Közben a szemem sarka
végig küldetést teljesített a
tudatos vásárlók kontra trük-
köző multik ádáz küzdelmé-
ben, professzionálisra fej-
lesztve ezzel a gyanakvástól
már amúgy is edzett periféri-
kus látásomat. Miután végig-
néztem, ahogy gondosan
megcserélik a polcon sora-
kozó fóliázott termékek sor-
rendjét: hamarosan lejáró
szavatosságúak előre, többiek
hátra, úgy véltem, kirívóbb
szabálytalanságot nem észlel-
tem, a kasszához mentem. Fi-
zetés után a blokk tételes vé-
gigolvasásával szórakoztat-
tam magam, minden stim-
melt, így elégedetten biccen-
tettem a hallókészülékes biz-
tonsági őrnek: én nem lop-
tam tőlük, és ők sem tőlem.  
Wurmbrandt András

Jó ez még!

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A hatezer hazai háziorvosi pra-
xis közel egyharmadát nyugdíj
előtt álló, vagy a korhatárt már
átlépett orvos látja el, 189 ren-
delő pedig üres, mert a praxis
betöltetlen. A nyugati ország-
részben van olyan térség, ahol
3-4 falu is ellátatlan, mert évek
óta hiába keresnek háziorvost:
a szakemberek inkább Ausz t -
riá ba, Németországba vagy
Angliába mennek dolgozni. A
győri önkormányzat idén 60
millió forintot költ arra, hogy
valamennyi praxis közüzemi
költségét átvállalja, így rende-
lőnként havonta akár 240 ezer
forintot is megspórol a helyi
felnőtt- és gyermekorvosok,
valamint a fogorvosok szá-
mára. 

A győri dr. Schmidt Péter volt az első
háziorvos, aki kezdeményezte a győri
önkormányzatnál a városi alapellátást
biztosító praxisok utáni támogatást. 

– A város önkormányzata a víz, a
csatorna, a gáz és a szemétszállítás,
valamint a riasztó költségeit átvál-
lalja. Az én rendelőmben ez mintegy
100-120 ezer forint lenne, de hang-
súlyozom, hogy egy régi, nem olyan
korszerű rendelőben ez akár a dup-
lája is lehet – mondta dr. Schmidt
Péter.  

Egyedülálló győri
praxistámogatás: 60 millió forint 
a rendelők rezsiköltségeire 

Győr az egyetlen hazai nagyváros,
amely ezeket a költségeket magára
vállalta. 52 felnőtt és 27 gyermekor-
vosi praxis, valamint több, iskolafo-
gászatot is ellátó fogorvosi rendelő
esetében jár a támogatás a havi re-
zsiszámla után. 

– Több fővárosi kollégával állok
kapcsolatban a VII., a IX., és a XI. ke-
rületből, akik jelzik, hogy számukra
a közüzemi díjak fizetése komoly
megterhelést jelent. Végiggondolva,
ha összeadnánk a rendelőket ter-
helő költségeket, így az asszisztens
bérét, a számítógépes rendszerek
működtetését, a rezsit és az egyéb
kiadásokat, például a telefonköltsé-
get, akkor arra jutnánk, hogy ez ren-
geteg kiadást jelent, és éppen csak
tudnánk működtetni a praxist. Az,
hogy Győr átvállalta a közüzemi díja-

kat, jelentős megtakarítást jelent, és
garanciát arra, hogy tudjuk működ-
tetni a praxisainkat – fogalmazott dr.
Schmidt Péter.     

– Nálunk minden praxis feltöltött,
nagy a tolongás – erősíti meg a házi-
orvosok reakcióit Borkai Zsolt. 

A győri polgármester büszke a város
egészségügyi és szociális ellátórend-
szerére. A városvezető szerint az ön-
kormányzat nagy figyelmet fordít a
helyi idősotthonok és az orvosi ren-
delők felújítására is.  

– Úgy érezzük, hogy önkormány-
zati szinten mindenképpen kell az a
támogatás, amelynek köszönhetően
az orvosok itt maradnak, elvállalják
ezeket a feladatokat, és magas szin-
ten gyógyítják a polgárokat. Hála Is-
tennek, érződik, hogy ez a közel 60
millió forintos támogatás nagy segít-
ség a számukra, hiszen ezáltal a mun-
kájukat sokkal könnyebben, jobb kö-
rülmények között tudják végezni, és
ez volt az elsődleges és legfontosabb
feladat – szögezte le Borkai Zsolt.

A praxisokat a kormány is támo-
gatja: 1,5 millió forintos eszközfej-

l e s z t é s r e
nyújthattak be
igényt az ál-
lamhoz a házi-
orvosi, házi
g y e r m e k o r -
vosi és fogor-
vosi alapellá-
tást végző vál-
lalkozások. A

járulékterhekkel együtt havi 50 ezer
forintos támogatásra októbertől le-
hetett jelentkezni, a szerződéseket
az egészségbiztosító 2012. május
31-ig köti meg. Utoljára 2008-ban
vehettek igénybe a praxisok fejlesz-
tési forrásokat.   

Győr az egyetlen 
nagyváros, amely magára
vállalta a költségeket
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GAZDASÁG OKTATÁS

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

A kormány célja, hogy a középiskolát
megfelelő eredménnyel befejezők szá-
mára elérhetővé tegye a továbbtanu-
lást – mondta dr. Réthelyi Miklós nem-
zeti erőforrás miniszter a „Start a dip-
lomáért” konzultációs napok első állo-
másán, a győri Széchenyi István Egye-
temen. A körúton a szakemberek tájé-
koztatják a felvételi előtt álló diákokat
a legfontosabb, oktatást újjáformáló
törvényekről.

A tárcavezető rámutatott, a keret-
számokat a munkaerőpiac hosszú
távú igényeit figyelembe véve szabták
meg. Az intézkedés elszenvedői a jo-
gász és a gazdasági képzések lettek:
míg 2011-ben a gazdaságtudomá-
nyok területén 4.900, a jogászképzés-
ben 800 államilag támogatott hely
volt, addig 2012-ben mindössze 250,
illetve 100 lesz. Győrt az utóbbi érinti
kedvezőtlenül, a Széchenyi István
Egyetemen 20 főnek támogatja az
állam a jogi tanulmányait. Azok a hall-
gatók, akik bekerülnek a támogatot-
tak közé, a felsőoktatási intézménybe
történő beiratkozással szerződést köt-
nek az állammal. A miniszter kifejtette,
aki állami segítséggel tanul tovább,

szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Az idei évben minden hetedik
forintot fejlesztésre fordítják
Győrben – hangsúlyozta Simon
Róbert Balázs pénzügyekért
felelős alpolgármester a város
2012-es költségvetésével kap-
csolatban.

A város költségvetését – amelynek
tervezett főösszege 40,3 milliárd fo-
rint – február 24-én tárgyalja a győri
közgyűlés. A független könyvvizsgáló
állásfoglalása szerint az előterjesztés
a város pénzügyi stabilitását tükrözi.

A javaslatból kiderül, a helyi és he-
lyiként kezelt adók bevételi főösszege
17,1 milliárd forint, ami több mint
830 millió forinttal magasabb a
2011-re eredetileg tervezettnél. Az
alpolgármester kiemelte, a várható
iparűzésiadó-bevétel (15,1 milliárd
Ft) 1,2 milliárd forinttal magasabb,
mint 2011-ben volt. Az építményadó-
ból közel kétmilliárd, gépjárműadó-
ból egymilliárd, míg illetékbevételek-
ből 500 millió forint folyhat be.

Réthelyi Miklós: Előnyben a tehetséges tanulók
annak vállalnia kell, hogy diplomáját
reális határidőn belül megszerzi, és a
nemzet javára
hasznosítja a
megszerzett
tudást. Az
ilyen hallga-
tók számára
előírt mun-
kavégzés idő-

tartama a képzés költségével arányos.
Az időtartam kiszámításánál egy hó-
napra 100 ezer forint jut. Ha például a
képzés költsége eléri a 3,6 millió forin-
tot, az ösztöndíjasnak 36 hónapot kell
Magyarországon dolgoznia. Ha ez
nem sikerül, vagy ha a képzési idő
másfélszerese alatt a hallgató nem
szerzi meg a diplomát, vissza kell fizet-
nie a képzés költségeit.

A felső-
o k t a -
táshoz
való hoz-

záférés ki-
szélesítése

érdekében a
kabinet létre-
hozta a meg-
lévő diákhitel-

rendszer mel-
lett a Diákhitel II.

programot, amely-

ből az állami részösztöndíjas és az ön-
költséges hallgatók anyagi támoga-
tást kaphatnak a tanulmányaik zavar-
talan elvégzéséhez. Az új hitelkonst-
rukció a diákok képzésének teljes ön-
költségét biztosítja – mondta Bugár
Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezér-
igazgatója.

Réthelyi hozzátette, a jogászok és
a közgazdászok képzésével kapcsolat-
ban a kormány megteremti annak le-
hetőségét és feltételrendszerét, hogy
azoknak, akik az állam- és közigazga-
tásban helyezkednek el és tanulmá-
nyaikat diákhitelből finanszírozták, az
állam visszamenőlegesen kifizeti a ta-
nulmányuk költségeit.

A minisztérium február 24-én éjfé-
lig meghosszabbította a felvételi je-
lentkezési határidőt. A miniszter hang-
súlyozta, felelős döntésnek kell szület-
nie, ugyanis ez egy életre szóló válasz-
tás lesz.

A stabilitást tükrözi a város
2012-es költségvetése

Növekedik az adóerő-képesség-
gel összefüggő központi elvonás
összege, amely megközelíti az 1,7
milliárd forintot (2011-ben 1,28 mil-
liárd Ft volt). A folyamatban lévő be-
ruházásokhoz kapcsolódó pályázati
támogatások révén 1,8 milliárd fo-
rint érkezik, kizárólag fejlesztési cé-
lokra pedig hárommilliárd forint hi-
telbevétellel számolnak.

A kiadási oldallal kapcsolatban
Simon Róbert Balázs kiemelte, fej-

lesztésekre mintegy hatmilliárd fo-
rintot költ a város. Ide tartoznak töb-
bek között a Jedlik hídhoz kapcso-
lódó útépítések (310 millió forint), az
Agóra Pólus, közismert nevén a Mo-
bilis-projekt (518 millió forint), a Du-
nakapu tér és környezetének átépí-

tése (370 millió forint).  A belvárosi
parkolók építésének fedezetére a
GYŐR-SZOL Zrt.-hez törzstőkeeme-
lés formájában 600 millió forint
kerül. Szintén a fejlesztések közé tar-
tozik a Szarvas utcai krízisközpont
építése (250 millió forint), a győr-
szentiváni főcsatorna-rekonstrukció
II. üteme (250 millió forint), a Győr
városi új fedett uszoda építésének
előkészítése (100 millió forint), il-
letve egyéb kerékpáros és közösségi

közlekedésfejlesz-
tések.

Az idén vala-
mennyi városrészt
érintően folytatódik
a lakóutcaprogram
340 millió forinttal.
Városüzemeltetési
kiadásokra a javas-
lat 2012-ben 387

millió forintot tartalmaz. A teljes in-
tézményhálózat működtetése mint -
egy 25 milliárd forint.

A költségvetés továbbra is szá-
mol az egyházak és társadalmi szer-
vezetek pályázati úton történő támo-
gatásával (12, illetve 25 millió forint).

A javaslat idén is tartalmazza a hi-
ányszakmák képzésében résztvevő
diákok ösztöndíj-támogatási rend-
szerének fedezetét, a költségvetés
egy százalékát pedig továbbra is az
élősport támogatására fordítja az
önkormányzat. A közgyűlés idén is
biztosítja a termálfürdőbérleteket a
nyugdíjasszervezetek részére.

A költségvetés stabilitásának ma-
ximális biztosítása érdekében össze-
sen 1,7 milliárd forint általános, cél-
és egyéb tartalék képzésére tesz ja-
vaslatot az anyag. Ezek között a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál megrendezésével kapcso-
latban 200 millió forintos tartalékot
jelöl meg az előterjesztés – zárta az
alpolgármester.

Fejlesztésekre idén 
mintegy hatmilliárd 
forintot költ a város

A keretszámokat 
a munkaerőpiac igényeihez
mérten szabtuk meg
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KÖZLEKEDÉS HIRDETÉS

Tíz állomás – nyolcvan csoda. Napbi-
cikli, naptea, napmadár, naplámpa –
csak néhány azok közül a kipróbálható
eszközök közül, amelyeket február 18–
március 2. között láthatnak a Győrött
és környékén élők, ha az Árkád bevá-
sárlóközpontban nyíló interaktív kiál-
lításra érkeznek. A megújuló energiát
közérthetően, lát vá nyosan bemutató
eseményen kipróbálhatják, hogyan
csökkenthetik energiakölt ségüket in-
gyen, csupán a kínált egyszerű ötlete-
ket alkalmazva. A Nap, Föld, szél erejét
látványosan demonstráló rendezvényt
az Új Széchenyi Terv támogatta.

Interaktív vándorkiállítás

A nap sugarától 
otthonunk melegéig 

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter 

A gyengébb műszaki álla-
potban lévő, kevésbé kar-
bantartott autókat viseli
meg jobban a tartósan
hideg időjárás. Az elha-
nyagolt, ritkábban szervi -
zelt járművekből egyre
több fut a hazai utakon: a
gépkocsi-tulajdonosok je-
lentős része a téli hónapok
előtt elmulasztja az akku-
mulátor ellenőrzését, a
motorolaj cseréjét, és nem
ritkán rossz fékekkel,
emellett nyári gumikkal
közlekedik a jeges burko-
laton. 

A Használtautó.hu szakportál
elemzése szerint felgyorsult a
magyar gépjárműpark elörege-
dése: négy év alatt két évvel
emelkedett a meghirdetett
autók átlagéletkora, a kilenc
évnél idősebb autók részaránya
pedig a kínálatban 46-ról 56
százalékra nőtt.

– A kopófelület teljes mérték-
ben lekopik a betétről, olyan
mértékben, hogy a tárcsában is
súlyos károkat tesz, tehát
hogyha meg is lehetett volna
menteni a féktárcsát, arra így
már biztosan nem lesz mód –
Burger Péter, az egyik győri au-
tószerelő műhely vezetője egy
gépkocsi fékbetétjét mutatja,
amely a rendellenes használat-
tól már teljesen elkopott. Bár a
rossz fék már olyan hangokat
adott, hogy az autóvezető nem
is mert a volán mögé ülni, azért
megvárta, hogy kocsija életve-
szélyessé váljon. A győri mű-
helybe napi rendszerességgel
érkeznek a forgalomból kiesett,
balesetveszélyessé váló autók.
Gyakori a fékhiba, de egyre

Egyre több az öreg autó: 
szankcionálják a korrupt
vizsgaállomásokat 

több a motorhibából adódó
probléma is. A javítás után az
idősebb járművekkel is lehetne
újra közlekedni, de a tulajdonos
sokszor nem tudja vállalni a vá-
ratlan költségeket.

– Mindenki úgy jön be, hogy
fillérre pontosan tudnia kell,
mennyibe fog kerülni a javítás,
hogy azt az aktuális havi költ-
ségvetésébe be tudja illeszteni,
ha egyáltalán ez lehetséges.
Olyannal is találkoztam, hogy
egy futómű-ellenőrzés után ki-
derült problémára azt mondta
a tulajdonos, in-
kább nem hasz-
nálják az autót,
és majd ha lesz
rá pénzük, ak -
kor megjavíttat-
ják – mondta
Burger Péter.

Sokan viszont úgy is hasz-
nálják az autójukat, hogy nem
biztonságos, ami télen, a síkos
utakon tragédiához is vezethet.
A többség ezt nem méri fel, és
azon van, hogy minél tovább a
forgalomban tartsa a rossz álla-
potban lévő kocsiját.

– Az a szlogen, hogy vala-
hogy csináljunk rá műszaki vizs-
gát. Ausztriában azért adnak
borravalót a szerelőműhelyek-
ben, hogy az autó hibátlan le-
gyen, Magyarországon meg
azért, hogy a rossz állapotban
lévő autó is átcsússzon a vizs-
gán. Amíg ez a helyzet nem vál-
tozik meg, addig az autóknak a
műszaki állapota is romlani fog
– tudtuk meg Molnár Tibor au-
tókereskedőtől.  

– Minden autónak meg kell
felelnie, függetlenül attól, hogy
az egy négyéves autó az első
műszaki vizsgán, vagy egy 14
éves a sokadik műszakin. A kö-
vetelményszintet teljesíteni
kell – szögezi le Markotányos

Tivadar, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyeletének
igazgatója.  

A közlekedési hatóság csak
szankciókkal tud védekezni a
feketevizsgáztatások ellen: ja-
nuártól nem a szabálytalan vizs-
gáztatót tiltja el a műszakizta-
tástól, hanem a vizsgaállomást.
A felügyelet szerint nem attól
függ egy autó jó állapota, hogy
használt, idős vagy új a jármű,
hanem attól, hogy rendesen
karbantartják-e.

– Ha használt autót vesz va-
laki, és olyan helyről vásárolja
meg, ahol tényleg átvizsgálták
a gépjárművet, megmondják,
hogy 250 ezer kilométer van
benne, kell féket, ezt-azt cse-
rélni, és ezzel tisztában van az
új tulajdonos, és meg is lépi a
szükséges cserét, ott nem látok
problémát. 

Gond ott van inkább, ahol
nem az a kilométerszám van az
autóban, amit látunk, vagy leír-
nak róla – tette hozzá Markotá-
nyos Tivadar. 

A statisztikai hivatal adatai
szerint a teljes magyarországi
személygépkocsi-állomány át-
lagéletkora a 12 évhez közelít. A
Használtautó.hu szerint sok
öreg autót már nem is hirdet
meg a tulajdonosa, mivel hasz-
nálati értéke számára maga-
sabb, mint a vételár, amit kap-
hatna érte. Nem beszélve az
adásvétel járulékos költségei-
ről, amely meghaladja az 50
ezer forintot.

Sokan ülnek rossz 
állapotú autóba
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szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Fekete Dávid személyében új képvise-
lőnek szavaztak bizalmat 2010 októ-
berében a történelmi belváros és Rév-
falu városrészek nyugati felének vá-
lasztópolgárai, valamint Győr-Újváros
lakosságának zöme.  A fiatal várospo-
litikusnak nem volt könnyű dolga, hi-
szen a három területen eltérőek a
problémák, az emberek társadalmi
összetétele és anyagi körülményei.

Egy képviselő a saját körzetében
aligha állíthat fel prioritásokat akö-
zött, hogy melyik városrész fejlődése,
ügyei élvezhetnek előnyt a többivel
szemben, de Győr globális érdekei
sokszor felülírják ezt – mondta Fe-
kete Dávid. – Így – mint a város kira-
kata – a történelmi belváros termé-
szetesen nagyobb figyelmet kap, de
ez nem válhat a többi terület hátrá-
nyára. Fontosnak tartom, hogy a me-
gyeháza előtti téren megújultak a
burkolati elemek, helyreállítottuk a vi-
rágpiacot átszelő utat, megvalósult a
Jedlik Ányos utca–Gutenberg téri re-
habilitáció, és a Frigyláda rekonstruk-
ciója. Kiemelten kezeljük a belvárosi
sétálóutcák állapotának javítását, és
a járdafelújításokat is. 

Győr-Újváros egyik felét is
képviseli a közgyűlésben. Ezen
városrész fejlesztésére is
nagy hangsúlyt fordít az ön-
kormányzat…

Talán elég, ha elsőként az újvárosi
szociális városrehabilitációs projek-
tet említem, amelyre első körben 1,3
milliárd forintos támogatást sikerült
szerezni. Győr városképéhez nem
csak a belvárosi fejlesztések megte-
remtése, de például a korábban pol-

„Minden városrészben 
a fejlesztések 
vezérelnek bennünket”

Tizenhat választókörzet egyéni mandátumot szerzett képviselője dolgozik a győri
közgyűlésben. Új sorozatunk célja, hogy bemutassa a városért tevékenykedő
helyi politikusok munkáját, eredményeiket.

gári hangulatú Kossuth utca rekonst-
rukciója is hozzátartozik. Az időseb-
bek még emlékeznek rá, milyen érzés
volt régen a vasárnapi ebédek után
sétát tenni errefelé. Szeretnénk, ha
Újváros újra kellemes, barátságos
hangulatot árasztana. Sokat teszünk
a közbiztonság javításáért is. Kame-
rarendszert telepítettünk a Kossuth-
iskolába és a környező utcákba is. Re-
mélem, a térfigyelők száma a jövő-
ben bővülhet. Létrehoztuk az újvárosi
polgárőrséget, amelynek 20 aktív
tagja van, segítségükkel megkezdtük
a zugszemétlerakók feltérképezését
és megszüntetését. 

Révfalunak csak
egy kisebb része tar-
tozik a körzetéhez,
ezért gondolom, gyak -
ran kell egyeztetnie
képviselőtársaival a
városrész fejlesztési
elképzeléseiről.

Igen, jóllehet ugyanezt
tesszük Újvárost és a belvárost illetően
is. Révfalut is pozitívan érintette a Jedlik
híd megépülése, valamint a hídfejlesz-
téshez tartozó úthálózat-korszerűsítés.
Megépült a Hédervári úti körforgalom,
és több út burkolatcserén esett át. Így
nem csak a városrész, de az egész
város közlekedési infrastruktúrája
jobbá vált. 

Hogyan látja a következő idő-
szak fejlesztési lehetőségeit? 

Továbbra is kiemelt hangsúlyt
kap a belvárosi városrehabilitáció
folytatása. A Dunakapu téri fejleszté-
sek jó ütemben haladnak. Újváros
szintén megszépül, sokat segítenek
ebben az uniós források, emellett
szeretnénk újraéleszteni a lakóutca-
programot, és megvalósítani az el-

tervezett járdafelújításokat is. Révfa-
luban azon dolgozunk, hogy az Egye-
sített Egészségügyi Szociális Intéz-
mény épülete elnyerje a megpályá-
zott 180 millió forintos támogatást, a
Kálóczy téri idősotthon lakóinak
nagy-nagy örömére. 

Mennyit segítik a munkáját a
városrészekben élők, milyen
problémákkal fordulnak a kép-
viselőjükhöz a leggyakrabban?    

Nagy elvárás a közbiztonság erő-
södése. Úgy vélem, a rendőrséggel
karöltve sokat tettünk ezért, elég ha
csak a Kálóczy téri szórakozóhelyek

környékén a járőrszolgálatok erősíté-
sére gondolunk. A belvárosiak több-
sége mára elfogadta az új közleke-
dési rendet, hogy megváltoztak a
parkolási lehetőségek, és hogy sok
nagy rendezvény koncentrálódik a
centrumba. Mások az elvárások ott,
ahol családi házas övezetben élnek
az emberek, és más ott is, ahol na-
gyobb a nyüzsgés. Én csak köszön-
hetek a választóknak, mert ötleteik-
kel, felvetéseikkel mindig támogatják
a munkámat, és akkor is megosztják
velem a véleményüket, ha nem érte-
nek egyet valamiben. A cél, hogy
közös nevezőre jussunk, hiszen a vá-
rost lehetőleg minden győri polgár
kényelmére kell alakítanunk, változ-
tatnunk a jövőben is. 

Pallós Erzsébet, a Hédervári
úti tagóvoda vezetője: – Az
olyan nagy értékű városi beru-
házás, mint a Jedlik híd meg-
építése, intézményünk elő-
nyére is vált, hiszen könnyen
elérhetővé tette óvodánkat, és
abban is biztos vagyok, hogy a
fejlesztésnek köszönhetően
megnőhet az érdeklődés irán-
tunk. Az óvoda melletti út új
burkolatot kapott, és kicsit tá-
volabb is került, a közlekedés
pedig ezzel biztonságosabbá
vált. A szülők közreműködésé-
vel több termünk is megújult,
az óvoda környezete az önkor-
mányzatnak köszönhetően
szépült meg. Úgy vélem, intéz-
ményünk is mindent megtesz
annak érdekében, hogy a gye-
rekek ideális körülmények kö-
zött tölthessék az idejüket ná-
lunk. Fekete Dávid képviselő
úr folyamatosan támogatja
óvodánkat, minden évben fő-
védnöke az általunk szerve-
zett bálnak, a közelmúltban új
bútorokkal segítette a mun-
kánkat. Terveink között szere-
pel, hogy az óvoda és az út kö-
zötti parkosítás is megvalósul-
jon a jövőben.    

Horváth Péter, a Révai Mik-
lós Gimnázium igazgatója: 
– A városban élők akkor érzé-
kelik, hogy fejlődik a környe-
zetük, ha az szép a szemnek,
mert kellemes látvány. Ha az
ember a Jedlik híddal össze-
függő beruházásokat nézi,
vagy a belvárosi rehabilitáció
állomásait, ezt tapasztalhatja.
Ezért is remélem, hogy az új-
városi fejlesztések folytatód-
nak, és hasznosulnak azok a
nagy, elbontott területek is,
amelyek most üresen állnak.
A belvárosi változások pezs-
gőbbé tették a város centru-
mát, lett egy olyan központ,
ahol az itt élők összegyűlhet-
nek, és színvonalas programo-
kon vehetnek részt. Fekete
Dávid iskolánknak is segített,
képviselői keretéből támo-
gatta az udvarunk rendbeho-
zatalát. Bízom abban, hogy a
jövőben is további fejlődés ré-
szesei lehetünk, és a közös
munka újabb eredményeket
hoz majd.    

A helyiek
szemével

Továbbra is
kiemelt hangsúlyt

kap a belváros
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INTERJÚ A HÉT TÉMÁJA

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Óvatosabbá váltak a hitelpiacon mind az
igénylők, mind a pénzintézetek az elmúlt
évek kedvezőtlen tapasztalatai miatt. A
bankok szigorúbban bírálják el a kérel-
meket, ítélik meg a fedezetet, a köl-
csönre vágyók pedig reálisabban ítélik
meg fizetőképességi lehetőségeiket, és

elsősorban forint alapú hitelben gondol-
kodnak. Bár az elmúlt évek adatai szerint
a kihelyezett összegek drasztikusan
csökkentek, lakást továbbra is sokan sze-
retnének vásárolni – természetesen köl-
csön segítségével.

Mielőtt bármilyen hitel felvételébe be-
levágnánk, feltétlenül tekintsük át a csa-
ládi költségvetést – javasolja Madarász
Szilárdné, a győri Otthon Centrum nagy
tapasztalattal rendelkező hiteltanács -
adója.

– Tisztában kell lennünk azzal, milyen
bevételekkel rendelkezünk, mennyi pénz
szükséges a megélhetéshez, és mek-
kora összeget fordíthatunk törlesztésre.
Ezt követően jó, ha a leendő adós meg-
felelő ismeretekkel rendelkező tanács -
adó segítségét kéri, mert friss informá -
ciókat kaphatnak lakásvásárlási, -felújí-
tási vagy építési hitelekről, és lehetőség
van egyénre szabott megoldások megta-
lálására is.

Jellemzően milyen általános fel-
tételekkel lehet ma lakáshitelhez
jutni?

A jelenlegi szabályok szerint 80%-ig
terhelhető az ingatlan, melybe minden hi-
telnek bele kell férnie (lakáshitel, önkor-
mányzati kamatmentes támogatás,
megelőlegező szocpol), ebből könnyen
kiszámolható, hogy az új építésű ingatlan
vásárlására, építésére, valamint meglévő
ingatlan korszerűsítésére minimális
önerő az ingatlan értékének a 20%-a. A
pénzintézetek jelenleg normál finanszíro-
zásban a jövedelmet csak 33%-ban ter-
helik meg. Az ettől magasabb terhelés
esetén előfordulhat, hogy magasabb
önerőre lesz szüksége az ügyfélnek.

Mekkora összeg mekkora tör-
lesztési teherrel jár?

Ez nagyon változó, de egy ma átlagos-
nak mondható 9,7 százalékos kamattal
és 11,1 százalékos teljes hiteldíjmutató-
val kalkulálva egymillió forint kölcsönt kö-
rülbelül 8.500 forintos részletekkel tör-
leszthetünk, 20 éven keresztül. 

Történt-e lényeges változás
2012-ben a hiteleket érintően?

Jelentős változás, hogy január 1-
jétől ismét igényelhető az egyszeri, visz-

sza nem térítendő
lakásépítési, lakás-
vásárlási támoga-
tás, ismertebb ne -
vén a szocpol. Ezt
kizárólag új lakás
építése vagy vásár-
lása esetén igé-

nyelhetik 40. életévet be nem töltött há-
zaspárok, élettársak, legalább 2 gyer-
mek megléte, vagy 1 meglévő gyermek
és 1 vagy 2 gyermek vállalása estén. A
támogatás mértéke a lakás négyzetmé-
terétől, a gyermekek számától, valamint
az energiatanúsítványi besorolástól
függ. 

Mondana egy példát egy átla-
gos család átlagos ingatlana ese-
tén? 

Két gyermek esetén, amennyiben az
épített vagy vásárolt lakás hasznos alap-
területe75 és 90 négyzetméter között
van, a juttatás egymillió forint lehet. A ké-
sőbb születendő gyerekek esetén to-
vábbi négyszázezer forint igényelhető.

A szocpolon kívül idén új építésű in-
gatlan vásárlására, építésére, valamint
meglévő ingatlan korszerűsítésére ka-
mattámogatott hitel felvételére is van le-
hetőség. Vásárlásra és építésre a megyei
jogú városokban 12,5 millió, egyéb tele-
püléseken 10 millió forint támogatott
hitel adható. Korszerűsítés esetén 5 mil-
lió forint támogatott hitel igényelhető. 

Ezek, valamint a tervezett jogszabályi
változások Madarász Szilárdné szerint
valamelyest fellendíthetik a végtörlesz-
tési roham lecsillapodása után jelenleg
takaréklángon égő hitelpiacot.

– Áprilistól a pénzintézetek referencia -
kamathoz igazítják a hitelek árát, ami vár-
hatóan kedvezőbb lesz az ügyfelek szá-
mára. Emellett várjuk, hogy megérkez-
zen Brüsszelből az engedély arra, hogy a
használt lakásokhoz is lehessen támoga-
tott kölcsönt felvenni, ami reményeink
szerint jelentős lökést adna a most cse-
kélynek mondható forgalomnak.

Hitelfelvétel: ésszel, támogatással
Az idei év jelentős változá-
sokat hozott a munkavál-
lalóknak adható juttatá-
sok tekintetében is. A mó-
dosításokról Győrben
Körtvélyessy László, a
Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszteri biztosa
számolt be, aki elmondta:
a változással mindenki
jobban jár, a SZÉP-kártya
bevezetésével például a
munkavállalók egyetlen
kártyával egyszerűen ki
tudják fizetni az étkezésü-
ket, a nyaralásukat, de a
színházjegyet és a sport-
bérletet is, a munkáltatók
pedig jelentős adminiszt-
rációs többlettehertől sza-
badulnak meg. Az új rend-
szerben 450 ezer forintra
emelkedett az egy évben
kedvezményesen adható,
a hazai szálláshelyeken el-
költhető összeg.

A megváltozott cafete-
ria-rendszerben összes-
ségében növekszik az ét-
kezésre adható támoga-
tás összege is, hiszen a
munkáltató havi 30 ezer
forintot adhat étkezésre a
munkavállalónak, a ko-
rábbi évi 18 ezer forint he-
lyett. Az összegből
12.500 forintot jelent a
munkahelyi meleg étkez-
tetés biztosítása, míg a
hagyományos papír ala pú
étkezési utalványok szere-
pét átvevő Erzsébet-utal-
ványon havi ötezer forint
adható, további 12.500
forint (évi 150 ezer forint)
pedig a SZÉP-kártya me-
legétkezési alszámlájára
érkezhet. Az Erzsébet-
utalvány a Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány
által papír alapon vagy
elektronikus formában ki-
bocsátott, hideg és
meleg étel vásárlására is
felhasználható utalvány. 

A legfrissebb adatok
szerint február elejéig
mintegy 120 ezer munka-
vállaló igényelt SZÉP-kár-
tyát, a kibocsátók ország-
szerte már több mint
9.400 szállásadó- és ven-
déglátóhellyel kötöttek
szerződést az elfogadás-
ról. Győr-Moson-Sopron
megyében közel 250,
Győrben több mint 40 he-
lyen fogadják el az új
plasztiklapocskát.

SZÉPülünk

Január elsejétől ismét 
igényelhető a szocpol

Felhívás!  Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára" vagy „viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt.  Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás té-
májában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1/342-6355. E-mail: info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. 
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Lakáshitel: melyik ajtón menjek be?



kvízkérdések kapcsolódnak. A helye-
sen válaszolók részt vehetnek a tava-
szi félév végén a fenntartható közleke-
dés témájú vetélkedőn, melyen érté-
kes nyereményeket kaphatnak. A va-
rázsbusz megtalálható a Facebook
közösségi oldalon is, ahol az érdeklő-

dők minden fontos információ-
hoz hozzájuthatnak, ami

a csodabusszal
kapcsolatos.
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JÓTÉKONYSÁG VARÁZSBUSZ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Ahogy már hírt adtunk róla, út-
jára indult a varázsbusz Győr-
ben, amellyel nemcsak iskolába
mehetnek a gyerekek, hanem
út közben szemléletformáló kis-
filmeket is nézhetnek. A varázs-
latos iskolabusz című mese 
ihlette ingyenes buszok pénte-
kenként indulnak Ménfőcsa-
nakról és Győrszent ivánról
azzal a céllal, hogy minél fia-
talabb korban tegyék von-
zóvá a közösségi közleke-
dést.

A buszokon utazás közben minden
alkalommal más témakörben vetített
kisfilmek által a gyerekek ismereteket
szerezhetnek többek között a fenntart-
ható közlekedésről. A szervezők remé-
nye szerint ezzel a módszerrel tudatos
döntések meghozatalára ösztönözhe-
tők a közlekedésben.

Az első járatok nagyon népszerű-
nek bizonyultak a diákok körében, a
megállókban sokan csak a varázsbusz
megérkezésére vártak. Azokat a fiata-
lokat, akik még nem hallottak a varázs-
buszról, a győri Import Impró társulat

Sikeres a varázsbusz – próbáld ki te is!
tagjai próbálták felcsalogatni a bu-
szokra, majd ráhangolni az adott alka-
lommal vetítendő kisfilm témájára. A
csanaki és szentiváni megállókat el-
hagyva kezdődött a heti kisfilm vetí-
tése. A programon résztvevők
a menetrendet is tar-
talmazó szem-

léletformáló kiadványt kaptak, mely-
ben a 15 hét alatt vetítendő kisfilmek
témaköreiről is olvashatnak. 

A varázsbuszon vetített kisfilmek
újranézhetők a www.kornyezetbarat-
gyor.hu weblapon, melyekhez rövid

szerző: w. a.

Civil szervezetek és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar összefogá-
sával idén is megrendezik a
Kantharosz Jótékonysági Gálát
és Árverést a Richter Teremben
március elsején. Hat borászat
és egy pálinkárium kereske-
delmi forgalomban nem kap-
ható italai kerülnek kalapács
alá. A bevétel nagy részét nehéz
sorsú gyermekekkel foglalkozó
intézményeknek ajánlják fel a
szervezők. 

Összefogva nagyobb problémákat ké-
pesek kezelni a civil szervezetek, mint
egyenként – erre jött rá az Európai
Borlovagrend, az Arrabona Lions
Club, az Első Győri Lions Club, a Ro-
tary Club Győr, a Rotary Club Győr
Rába, a Rotary Club Győrújbarát, va-
lamint az Első Győri Kiwanis Klub,
amikor úgy döntöttek, egyesítik jóté-
kony erejüket. Felhívásukhoz csatlako-
zott a borászszakma és a Győri Filhar-
monikus Zenekar is, így már az első jó-
tékonysági gálán és árverésen három-

millió forintot sikerült összegyűjteni
nemes célokra, tavaly pedig összesen
4,7 millió forint gyűlt össze. A jótékony
gála és árverés idei bevételéből a
Győri Szülészetért Alapítványt, a Bó-
bita Különleges Gyermekotthont, a
Grácia Művészeti Intézetet és a refor-
mátus gyülekezet ifjúsági termét tá-
mogatják a szervezők. 

Dr. Nagy Sándor, a Győri Szülésze-
tért Alapítvány kuratóriumi elnöke el-
mondta, az adományt egy nőgyógyá-
szati vizsgálóasztal vásárlására fordí-
tanák, amely részben a várandósok,
részben a kórházba kerülő nőgyógyá-

szati betegek vizsgálatában játszana
nagy szerepet. A vizsgálóasztal ára
mintegy kétmillió forint, de bíznak
abban, hogy a gála adományán túli
alapítványi hozzájárulással sikerül
majd az eszközbeszerzés, amely hoz-

zájárulna a betegellátás színvonalá-
nak javításához. A megyei gyermekvé-
delmi központhoz tartozó Bóbita Kü-
lönleges Gyermekotthonban há rom -
éves korig laknak kisgyerekek, akiket
a családjukból valamilyen oknál fogva
kiemeltek. Erdész Zsuzsanna igazga-
tótól megtudtuk, a pénzt udvarfelújí-
tásra költenék, mert a külső tér jelen-
leg nem kellőképpen biztonságos. A
szintkülönbségek meg szüntetése
mellett kültéri játékokat is szeretné-
nek vásárolni, és egy játszóteret létre-
hozni a kicsiknek. Egy táncteremre és
a hozzá tartozó helyiségekre költené

az adományt a
Grácia Művészeti
Intézet, amely-
nek vezetője, Gel-
lért Tün de el-
mondta, a terem
a szülőknek hála
félkész állapot-

ban van, de hátra van még a festés, a
megfelelő burkolat lerakása, valamint
a szükséges eszközök, mint például a
balettrúd vagy a bordásfal beszerzése.
Az iskola az állami normatívából, il-
letve a szülői hozzájárulásból nem

tudja kifizetni a fejlesztést, ezért van
nagy szüksége a külső támogatásra a
világbajnoki döntős táncosokat ne-
velő intézménynek. A református egy-
házközség gyülekezeti ifjúsági terme
komfortossá tételére költené a támo-
gatást, hiszen 120-130 nem iskolás-
korú gyermeknek és családjaiknak
szerveznek ott játékdélutánokat, krea-
tív foglalkozásokat. Emellett gyerekeik
számától függően a szociálisan rászo-
ruló nagycsaládosokat segítenék
meg a pénzből – számolt be lapunk-
nak Kuti József, a Győri Egyházközség
gondnoka. 

Kantharosz: hova kerülhetnek 
az idei adományok?

Nehéz sorsú és tehetséges
gyerekeket támogatnak
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KÖRNYEZET HIRDETÉS

A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. 
2012. március 6-án egyfordulós, 
nyilvános árveréses licit útján 
BÉRBE KÍVÁNJA ADNI 
a kezelésében lévô 

MOBILIS INTERAKTÍV 
KIÁLLÍTÁSI KÖZPONTBAN 
(9026 Gyôr, Vásárhelyi Pál u. 66.)
található, 90 m2 területû, kávézó,
teázó funkciót is magában 
foglaló, hidegétkeztetést biztosító
MÚZEUM-BÜFÉ HELYISÉGÉT.

A pályázat benyújtásához szükséges 
információkat a részletes pályázati 
felhívás tartalmazza. A részletes pályá-
zati felhívás hozzáférhetô a Mobilis 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nél 
(9026 Gyôr, Vásárhelyi Pál út 66.) 
a pályázati felhívás megjelenésének
napjától 2012. március 5-ig, munkana-
pokon (hétfô—péntek 8 órától 12 óráig).

A jelen pályázati eljárással kapcsolat-
ban további felvilágosítás kérhetô 
Szörényi Zsófia gazdasági vezetôtôl 
a szorenyi.zsofia@mobilis-gyor.hu
e-mail címen, vagy a 96/618-114-es 
telefonszámon.

FELHÍVÁS

• Győr, Baross G. út 28.; 2 db társasházi üzlet és 3 db társasházi lakás; kikiáltási ár: 60.800.000 Ft.
• Győr, Sarló köz 2. (Kazinczy u. 10–12.); lakóház, udvar; Telek: 672 m2. 

Kikiáltási ár: 87.500.000 Ft.
• Győr, Vörösmarty u. 15.; Lakóház, udvar; Telek: 230 m2. Kikiáltási ár: 43.200.000 Ft.
• Győr, Közép u.; lovarda (nagy kiterjedésű, sportolási célú különleges övezet). 

Telek: 1 ha 0827 m2. Kikiáltási ár: 171.000.000 Ft. 
• Szigethy A. út–Fehérvári út–Ifjúság krt. mellett; beépítetlen terület (nagy bevásárlóközpontok és

nagy kiterjedésű kereskedelmi célú különleges övezet); Telek: 2 ha 9772 m2. 
Kikiáltási ár: 1.200.000.000 Ft+áfa (jelenleg 27%).

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán 
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten 

(www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetők meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2012. március 7-én licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait:

a Győr-Ménfőcsanak, Garan J.–Hármashatár–Halász Ö.– 
Forráskút utcák által határolt területen lévő 
2 darab építési telkét. 

Funkció: településközponti vegyes övezet. 
Telekterület: 2.002 és 6.289 m2. 
Kikiáltási ár: hirdetmény szerint. 
Az ajánlatok beérkezési határideje: 2012. március 6., 15 óra.

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten
(www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) 
tekinthető meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata három -
fordulós versenyeztetési eljárás útján értékesíti 

Nem csak látványos,
de működő makette-
ket és berendezéseket
bemutató élmény-
parkban adnak ötlete-
ket Győrben arra,
hogy hogyan spórol-
junk az energiával, mi
mindenre alkalmas a
Nap, a Föld és a szél
ereje. Az interaktív kiál-
lításra az Árkád bevá-
sárlóközpontban feb-
ruár 18-tól március 2-
ig várják a látogatókat.

Napbicikli, naptea,
napmadár, naplámpa
– csak néhány a kipró-
bálható eszközök kö -
zül. Ne a drága, ké-
szen vásárolható be-
rendezésekre gondol-
junk, mert a „csináld
magad” energiáról és
az energiatakarékos-
ságról szól a „Nap su-
gara – otthonunk me-
lege” című interaktív
bemutató.

A kiállításon tízféle
rendszerrel ismerked-
hetnek meg a látoga-
tók. Ezeket játékos
módon kipróbálhatják,
illetve tablók, ábrák,
makettek, egyénileg
építhe tő rendszerek,
szóróanyagok és kis -
filmek segítségével
hasz nos információk-
hoz juthatnak. 

A programra első-
sorban a fiatalokat,
gyerekeket várják, hi-
szen ők legfogéko-
nyabbak az újra. 

Mire
alkalmas
a Nap és
a szél?szerző: szigethy teodóra

fotó: o. jakócs péter

A téli hónapok nagy kihívást
jelentenek a győri állatmen-
helyet üzemeltető Emberek
az Állatokért Alapítványnak:
amellett, hogy ki kell fizetni a
hideg miatt megnőtt fűtés-
és áramszámlát, nagyobb
odafigyelést, több munkát is
igényel a működtetés. A ku-
tyák táljában például rendre
befagy a víz, így azt sokszor
kell cserélni.  

Még a nagy hideg megérkezése
előtt leszigetelték a fűtött helyisé-
geket az állatmenhelyen, az ilyen
szobákba a beteg állatokat különí-
tik el, de a macskáknak és a fázós
állatoknak is meleget kell biztosíta-
niuk. Infralámpákat helyeztek
azokba a szobákba, ahol a pici
vagy beteg állatok kapnak helyet.
Ugyanilyet raktak a kölyökkutyák-
hoz is, őket egyébként teljesen kü-
lönálló kennelben tartják, hiszen
gyengébb szervezetük miatt na-
gyobb veszélyben lennének, ha va-

Kutyahideg: infralámpával fűtenek 
a beteg állatoknál

lamilyen betegség felütné a fejét.
A külső kennelekben új kutyaháza-
kat állítottak: húszat vásároltak,
tízet pedig ajándékba kaptak. Így
vészeli át a kemény hideg napokat
a győri állatmenhely, ahol évente
1200 kutya és 300-350 macska
fordul meg. 

Nagy Péter, a menhely vezetője
elmondta, a hasonló beruházáso-
kat szinte kivétel nélkül támogatá-
sokból tudják megvalósítani. De
nemcsak fejlesztéseknél szorul-
nak a támogatókra: jól jön nekik
bármilyen pléd, takaró. S mivel
ilyenkor több a betegség, szüksé-
gük van pénzre a gyógyszerek,
vakcinák megvásárlásához.

A győri állatmenhely a gyep-
mesteri telepről is vesz át állatokat,
ott ugyanis, ha gazdáik nem kere-
sik őket, kénytelenek elaltatni a ku-
tyákat, cicákat. Náluk mindössze
10 kennel van, amiből egyet a sza-
bályok miatt üresen kell hagyni,
hogy a befogottaknak mindig le-
gyen hely. Nagy Péter hangsú-
lyozta, a menhelyen nem altatnak
el állatot, amelyik gyógyítható,
annak küzdenek az életéért.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Egy településfejlődéssel, társadalmi szer-
kezetváltozásokkal is foglalkozó kutatónál
a kutyasétáltatás vélhetően több mint két
élőlény közös kikapcsolódása. Mire figyel
kutyasétáltatás közben?

Állandóan nézem a városomat, folyamatosan
bolyongok mindenféle helyeken. Azt figyelem,
hogy a város hogyan fejlődik, mit csinálnak az
emberek, hogyan fogadják be a település aktivi-
tását. Ezzel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy
az utóbbi években nagyon sokat változott a város,
sok új értéke lett. Győr egy egyre elegánsabb eu-
rópai város lesz, és az emberekkel beszélgetve
úgy érzem, hogy pozitívan fogadják a változáso-
kat. Van persze kritika, hogy egy-egy fejlesztés
miért nem így, és miért úgy valósult meg, de a
polgárok összességében látják azt a lüktetést, azt
a dinamikát, ami Győrnek nagyon pozitív vonása,
és nagyon izgalmas várossá teszi a kisalföldi me-
gyeszékhelyet.

Ez alátámasztani látszik a városvezetés
kommunikációját, amely hangsúlyozza,
hogy Győr ma már inkább hasonlít nyugat-
európai társaihoz, mint egy magyar város-
hoz. Egyetért?

A város struktúrája, kubatúrája, közlekedési
rendszere, egyáltalán a város arculata most már
erőteljesen egy nyugat-európai középvárosra em-
lékeztet. Nagyvárosról nem beszélhetünk, hiszen
európai léptékekben az 300-400 ezer embernél
kezdődik. A település karakterét nem az összevisz-
szaság jellemzi, mint a tőlünk keletebbre fekvő or-
szágok hasonló nagyságú városait, hanem a terve-
zett rendszerek struktúrája. A másik, ami nagyon
fontos, hogy ez a város most már regionális cent-
rumként működik. Nemcsak lakhelyet jelent,
hanem fontos szerepköröket is birtokol: egyetem,
kutatás, egészségügy, kulturális vonzás, ipari
bázis, beszállítói park stb. Ez folyamatos kommu-
nikációt kíván a térséggel egy 60-80 km sugarú
körben. Ez a térség nem csak Magyarországot je-
lenti, Dunaszerdahelytől Pozsonyon keresztül Bé-
csig van egyfajta integrációs folyamat, ami nagyon
izgalmas, érdekes, és része a városfejlesztési stra-
tégiának is. Van, amikor tudatosan része, van, ami-
kor kevésbé, de a lényeg, hogy a térség generálja
a várost, és a város is generálja a térséget. 

2005-ben volt egy publikációja Miért
élnek jobban az emberek a Dunántúlon,
mint az Alföldön? címmel. Földrajzi adott-
ságaink némiképp predesztinálnak is arra,
hogy kiemelkedjünk a keleti országrésszel
szemben, de miben más például a gondol-
kodásmódja az itt élőknek?

„Az nagyon kell, hogy az 
olyanokkal beszélgessen, 
másképp gondolkodnak”

Az itt élők innovatívak,
jobban tudnak 
alkalmazkodni, 
gyorsabban befogadják
a változásokat

Az elmúlt évek bebizonyították,
hogy ha összekapcsolunk három
megyét, és azt mondjuk rájuk,
hogy régió, attól az még nem fog
régióként működni. Abban hiszek,
hogy egy nagyváros létrehozza a
maga terét, és ebben mint hálózat-
fenntartó működik – érzékelteti a
regionalitás kérdéseit kutató, idén
hatvanadik évét betöltő professzor,
hogy a dolgokat nem mindig lehet
felülről irányítani. Dr. Rechnitzer
János családja apai és anyai ágon is
Győrhöz kötődik, olyannyira, hogy
édesanyja Szauter lány volt, rokon-
ságukba tartozott az egykori pol-
gármester, Szauter Ferenc is. Édes-
apja körorvosi teendői miatt a csa-
lád egy ideig Héderváron lakott,
aztán Győrbe költöztek.  A Révai-
ban megszerzett érettségi után
Pécsre került közgazdasági egye-
temre, ahonnan a Pécsi Tudomá-
nyos Intézethez került. „Egy új te-
rületet, a regionális tudományt, te-
rületpolitikát, területfejlesztést ku-
tattuk.” Közben tudományos minő-
sítéseket is szerzett, így felké-
szülve érte a lehetőség: jöjjön haza
és vezessen egy akadémiai kutató-
csoportot. Így alapította meg Győr-
ben az Akadémia nyugat-dunán-
túli tudományos intézetét, ame-
lyet 20 évig vezetett. „Országos,
nemzetközi hírnévre tettünk szert,
nagyon büszke vagyok arra a csa-
patra, akikkel együtt dolgoztam.”
1993-ban védte meg akadémiai
doktori disszertációját. Hosszú éve-
kig volt a Regionális Tudományos
Bizottság elnöke, a Tér és Társada-
lom főszerkesztője, számos kuta-
tási programban vett részt, a Szé-
chenyi-főiskola egyetemmé válása
után pedig egyetemi tanárrá ne-
vezték ki. Az intézménynek ma a
rektorhelyettese, második házassá-
gában él, három lánya van és két
nagy hobbija, a műgyűjtés és Mo-
digliani, aki ez esetben nem a fes-
tőt takarja, hanem egy kutyát.  
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chenyi az egyik győztese a felsőoktatás reformjá-
nak, hiszen sikerült megerősíteni a pozíciónkat a
műszaki helyek révén, közelebb tudjuk hozni az el-
érhető tudást a családokhoz. A régióban élőknek ol-
csóbb itt tanulni, mint Budapesten.

A regionális kérdéseken kívül a műgyűj-
tésről is tartott már előadást a győri egye-
tem nyugdíjasoknak szóló programsoroza-
tán. Mi a műgyűjtői ars poeticája? Szimpla
szenvedélyről van szó, vagy van mögötte
üzleti megfontolás is? 

Inkább szenvedély, nem tudok befektetni, nem
vagyok gazdag ember. Egyetemi tanár vagyok, aki-
nek ha van megtakarítása, akkor műtárgyat vásá-
rol rajta. Van, aki horgászik, van, aki érmeket gyűjt,
én a képekre specializálom magam. A művészet-
ben a rejtélyeket keresem: vajon mi inspirálta az al-
kotót arra, hogy egy képet megcsináljon? Milyen
gondolatok, milyen életérzések vannak emögött?
Mindig azt mondom, hogy az a jó alkotás, amivel
az ember évekig együtt él, de igazából soha nem
tudja megfejteni, mert mindig üzen neki valami
újat. Ez a csodálatos a művészetben. A mű nem
befejezett, él, és mindig ad az embernek egy tölte-
tet, egyfajta titokzatosságot. Valójában ezért sze-
retem a műgyűjtést. Sok művészbarátom, ismerő-
söm van, ezeknek az embereknek más a világlá-
tása, és az nagyon kell az embernek, hogy sokszor
beszélgessen olyanokkal, akik másképp gondol-
kodnak. Nagyon sokat tanulok tőlük, az ő érzé-
kenységükből, problémavilágukból. Az az egyik vá-
gyam, hogy idén, amikor 60 éves leszek, az Ester-
házy-palotában bemutassam a gyűjteményemet
a város közönségének. Nem nagy dolgok ezek,
hanem olyanok, amik hozzám közel állnak. 

Az ízlése mennyit formálódott az évek
alatt?

A magyar nőművészet klasszikusaitól jutottam
el a geometrikus művészetig, és most már úgy
érzem, hogy ennek egy részét is meghaladta az én
világom. Most már teljesen más, új dimenziók felé
szeretnék kacsintgatni, a fiatal generáció dolgai
kezdenek izgatni. Ők teljesen másként élik meg a
világot. De ez hozzátartozik az élethez, az ember
ha változik, akkor maga is friss, lendületes marad.
Ezt a változást tanítottam, ezt kutattam, és így is
szeretnék élni. 

Csak a csokornyakkendőn nem változtat.
Azon nem, az megmarad. Volt egy nagyon szép

nagypapám, Rechnitzer Félix, aki a Rábaszabá-
lyozó Társulatnak volt a mérnöke itt Győrben. Ő
egy nagyon elegáns ember volt, és ő is mindig cso-
kornyakkendőt hordott. Amikor 18 éves koromban
föleszméltem, és megláttam a nagypapát, akkor
azt mondtam: szeretnék olyan elegáns lenni, mint
ő. Nem vagyok olyan elegáns, de úgy döntöttem,
hogy a nagypapának ezt a stílusát megtartom.  

ember 
akik 

Innovatívabbak, jobban tudnak alkalmazkodni,
gyorsabban befogadnak változásokat. Nem mindig
ők az elsők, hanem bizonyos kipróbált rendszereket
alkalmaznak és adaptálnak. Az innovációfejlődés-
ben van egy olyan elmélet, amely szerint vannak az
első követők, akik azonnal lépnek, ha megjelenik va-
lami újdonság, és vannak a második követők, akik
kicsit mérlegelnek, gondolkodnak, és utána újíta-
nak. Győrt én inkább a második követők közé soro-
lom, de most azt tapasztalom, hogy az itteni vállal-
kozásoknak egyre intenzívebb az innovációra való
képessége. Egyébként el kell hinni, hogy nemcsak
a gazdasági paraméterek, nemcsak a termelékeny-
ség jelenti a város vonzerejét, hanem a humántőke
tudása, a város befogadóképessége is. Az Audi fej-
lesztése nyomán közel háromezer emberrel nő a né-
pesség. Az egész országból sokan települnek ide,
mert másfajta értékrendet, másfajta fogyasztást,
másfajta gondolkodásmódot találnak itt. Ez mindig
versenyhelyzetet jelent majd Győrnek, hiszen a vá-
rosi szolgáltatásokat is ehhez kell igazítani. 

A felső- és közoktatás reformjának idő-
szakát éljük, hogy látja, mennyiben hatá-
rozza meg ma Magyarországon egy gyer-
mek lehetőségeit, hogy melyik ország-
részbe, illetve milyen családba születik?

Egyre jobban, sajnos. Az országrész talán ke-
vésbé, de a családi háttér jelentős meghatározó té-
nyező. A Széchenyi-egyetem nagyon dinamikusan
fejlődik, az elmúlt 8 évben szellemiségében is óriási
változások zajlottak. Kezd kicserélődni az oktató-
gárda, 50 százalékos a tudományos minősítések
aránya, és nő a rangja, a méltósága is. A tervünk,
hogy az ország első hat felsőoktatási intézménye
között legyünk, úgy néz ki, hogy hamarosan telje-
sülni fog. Emögött óriási munka van, és nagyon jó
volt ebben részt venni. Új felsőoktatási kínálatot tud-
tunk megteremteni a régióban, ahonnan sok tanít-
ványunk van. Ezek nem a felső középosztály gyer-
mekei, hanem inkább a középosztályé vagy az alsó
középosztályé. Nekik perspektíva Győrbe jönni,
mert helyzetbe tudnak kerülni. Azzal, hogy a Szé-

Interjú dr. Rechnitzer Jánossal, 
a Széchenyi István Egyetem 
általános rektorhelyettesével
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A disznóvágás ősi magyar szo-
kását kívánja feleleveníteni a
jövő hétvégén az I. Győri Böllér-
napok programsorozat, amely -
nek a város tágas szabad
strandja, az Aranypart ad he-
lyet. A háromnapos rendezvé-
nyen kolbásztöltő és böllérver-
senyt is rendeznek, kézműve-
sek, őstermelők kínálják porté-
káikat, a vendégek pedig meg-
kóstolhatják a finomabbnál fi-
nomabb sertéshúsból készült
ételeket. 

Szeretnénk a téli vidéki hangulatot be-
csempészni a nagyváros életébe –
ezzel indokolta Molnár Balázs rendez-
vényszerző, hogy miért is keresték
meg Győrt a böllérnapok rendezvény-
sorozat ötletével. Az önkormányzat tá-
mogatta a javaslatot, hiszen ahogy Do-
manyik Eszter, a városháza marketing,
turizmus és kommunikációs osztályá -
nak vezetője fogalmazott, minden év-
szakban igyekeznek szórakozási lehe-
tőséget nyújtani a győrieknek és prog-
ramot a turistáknak. Hozzátette, a téli

Ingyenes 
idegenvezetés

Az idegenvezetők világnapja
alkalmából a Győri Idegenve-
zetők Klubja az újonnan nyílt
Látogatóközponttal együtt-
működve győri városnézést
szervez február 26-án 11 órá-
tól Mihályi Miklós, 14 órától
pedig dr. Kőrös Erzsébet veze-
tésével. A séta a Városház tér-
ről, a Polgármesteri Hivatal
épülete elől indul.

Németh Hajnal Auróra győri
üvegművész Pilinszky János
Infinitívusz című versére
komponált installá ciója kép-
viseli a brit Kortárs Üvegmű-
vészeti Társaság online kiállí-
tásán a magyar üvegművé-
szetet.  (MTI)

A brit üvegművészeti szervezet
pályázatot hirdetett, s a világ
minden tájáról jelentkező mű-
vészek beküldött munkái alap-
ján választotta ki azt a 44 alko-
tót, akiknek művei a társaság
honlapján (www.cgs.org.uk)
látható online tárlaton megte-
kinthetőek.
A magyar művész kompozí ció -
jának fókuszában elhelyezett,
várandós asszonyt ábrázoló tor-
zót kilenc befőttesüveg veszi
körül. Mint az alkotó az MTI-
nek elmondta, az üvegekben
látható, növekvő méretű emb-
riók a fogantatástól a születésig
tartó kilenc hónapra utalnak.
A befőttesüvegek nyitottak, de
be is lehet zárni őket. Lehetősé-
geket kínálnak, akár Pilinszky
hatsorosa, amely az olvasóra
hagyja a döntést: mi történhet
a megfogant életekkel – fogal-
mazott Németh Hajnal Auróra.

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

A Vaskakas Bábszínház társula-
tát Győr Művészetéért díjjal ju-
talmazták a közelmúltban. A
fennállásának huszadik évfordu-
lóját ünneplő teátrum 131 pre -
mie ren, 5.500 előadáson van túl,
darabjait 631 ezren látták, 19
fesztiváldíjat hoztak el. Ők szer-
vezik az idén ötéves Győrkőc-
fesztivált. Csobod Eszterrel, a
bábszínház művészeti titkárával
beszélgettünk. 

Mára felnőttek azok a gyerekek,
akiknek a Vaskakas az első évek-
ben játszott. A társulaton milyen
nyomokat hagyott a húsz év? 
A társulatot, a bábszínházat a lelkese-
dés mozgatta annak idején, és az moz-
gatja ma is. Ami változott, az a szakmai
felkészültség, az elmúlt két évtized
alatt óriási fejlődésen mentünk keresz-
tül. Igazgatónk, Kocsis Rozi a minő-
ségre esküszik, csak a minőségi
munka, a minőségi előadások elfogad-

Kolbásztöltő 
és böllérverseny 
az Aranyparton

időszak a hideg miatt csendesebb,
mint a nyári vagy a tavaszi, a február
24–26. közötti különleges programso-
rozat azonban éppen ehhez az évszak-
hoz illik, és a jövőben talán ugyanúgy
kinőheti magát, mint a ma már orszá-
gosan is ismert Győrkőcfesztivál. A ha-
gyományosan magyar ízeket felvonul-
tató gasztronómiai fesztivállal kapcso-
latban Domanyik Eszter megjegyezte,
az önkormányzat nem pénzzel, hanem
elsősorban infrastruktúrával támo-
gatja a szervezőket, akiktől azt kérték,
hogy az esemény lebonyolításában
győri vállalkozókkal működjenek
együtt. Nagy Pál Attila, a szervező cég,
a Nagy Fa-Tál Gasztronómiai Kft.

ügyvezetője kiemelte, a cél, hogy
minél többen közel kerülhessenek egy
régi magyar hagyomány, a disznóvá-
gás hangulatához.

A győri rendezvény kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt érdekes lehet, a

programok mindenkinek szólnak,
igazi családi rendezvényre van kilátás.
Szombaton reggel, illetve délelőtt böl-
lérversenyt, vasárnap pedig kolbász-
töltő versenyt rendeznek, utóbbira
még várnak jelentkező csapatokat.
Persze a húsos programok mellett a
zenének is jut szerep. Fellép többek

között Soly-
mos Tóni és a
Los Andinos,
Ihos József, Ki-
rály L. Norbert
és a Sárga Taxi
is. Vasárnap
délután a Nap-

raforgó Meseszínpad várja a gyereke-
ket, majd a Regős Táncegyüttes, a
Kis alföld Táncegyüttes, Lipics Viola és
Zenekara, a Bóbita, valamint a Magna
Cum Laude élőkoncertje szórakoz-
tatja a közönséget. 

A nézőnek érezni kell a csodát  

Győri üvegművész
egy brit online 
kiállításon

hatóak a számára. A Vaskakas ma az
egyik legképzettebb művészeti műhely
hazánkban, a társulat tagjai a bábmű-
vész képesítés mellett élőszínházi szí-
nészi minősítést is szereztek, folyama-
tosan képzik magukat.

Melyik előadás volt a legemlé-
kezetesebb a társulat számára?

Nehéz erre válaszolni, hiszen na-
gyon nagy dolgok történtek velünk.
Igazi mesterek fordultak meg Győrben,
rendezett nekünk Pályi János, a Pilári
család, a bolgár Peter Pashov és Zheni
Pashova páros, Pelsőczy Réka, Novák
Eszter és a lengyel bábművészet leg-
nagyobb mestere, professzor Krzysz -

A vidék hangulatát 
csempészik a városba

tof Rau is. Mind a találkozások, mind az
előadások felejthetetlenek számunkra. 

Hogyan tovább? Milyen ter-
veik vannak a következő húsz
évre? 

Továbbra is a minőség lesz a fontos.
A közönségnek, már amikor megérke-
zik, érezni kell, hogy csoda vár rájuk.
Persze vannak álomszerű vágyaink is,
például az, hogy új épületbe költözhes-
sünk, hiszen régen kinőttük már ezt a
színpadot. Azt szeretnénk, ha lenne
Győrnek egy gyermek- és ifjúsági szín-
háza, ahol a csecsemőktől a felnőtte-
kig, minden korosztálynak folyamato-
san játszhatnánk.
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A Vasilescu Gyűjtemény eddig
raktárban őrzött darabjaiból
rendezett időszaki kiállítás lát-
ható a Magyar Ispitában. A tár-
laton Grászli Bernadett, a Vá-
rosi Művészeti Múzeum igazga-
tónője kalauzolt bennünket. 

Vasilescu János gyűjteménye több
mint háromszáz műalkotást tartal-
maz, mai értéke meghaladja az egy-
milliárd forintot. A huszadik századi
képzőművészeti gyűjteményt a híres
feltaláló, vállalkozó 2002-ig folyama-
tosan bővítette, majd közkinccsé kí-
vánta tenni, ezért 2004-ben pályáza-
tot írt ki vidéki múzeumok számára. A
pályázatot Győr városa nyerte el. Az al-
kotások végleges otthona a felújított
zsinagóga lett, ahol 2006. augusztus
12-től állandó kiállításként látogat-
ható a Vasilescu Gyűjtemény. A hat
évvel ezelőtti megnyitón még részt ve-
hetett maga az adományozó is.

A gyűjtemény nagyon gazdag, a
múzeum kiállítási lehetőségei végesek,
így az alkotások egy része raktárakban
pihen. A mostani, a Magyar Ispita eme-
letén rendezett kiállítás rendkívül sok-

Kincsek a raktárból

színű, a válogatott anyagban a figurali-
tás, a gesztusfestészet, a nyelvterem-
tés egyaránt dominál. Megmutatja,
hogy Vasilescu János milyen művé-
szeti körökhöz, alkotókhoz tartozott,
milyen iskolákat gyűjtött, őrzött meg és
tett közkinccsé városunkban.

Grászli Bernadett elmondta, hogy
Vasilescu egyrészt az európai iskolá-
nak nevezett művészeti csoport patró-
nusa volt, Bálint Endre, Korniss Dezső,
Gyarmathy Tihamér alkotásait gyűj-
tötte. Ők a múlt század negyvenes
éveiben jelentkező új generáció, a há-

ború utáni modern művészet legjobb
képviselői. Alkotásaikat saját koruk-
ban csak műértő magánemberek sza-
lonjaiban lehetett látni. Másik fő gyűj-
tési területe a 20. századi modern ma-
gyar képzőművészetet ölelte fel, az
anyag törzsét Ország Lili festményei
alkotják. Ezekből tavaly látványos kiál-
lítást rendezett a múzeum, így a mos-
tani tárlaton csak jelzésként szerepel
közülük néhány remekmű. 

A harmadik vonulatba a külföldön
hírnevet szervezett magyar művészek
alkotásai tartoznak. Pierre Székely
több alkotását is láthatják a győriek,
például a Szerelem című erotikus hi-
degtűrajzát, amely művészetének jel-
lemző darabja. Amerigo Tot elsősor-
ban szobrászművészként ismert, nyo-
matai közül a nyolcvanas években ké-
szült Fésülködő című is helyet kapott
a Magyar Ispita emeletén. A kortárs
magyar képzőművészeket Deim Pál
és Nádler István kék-fekete sorozata
képviseli, de látható Hencze Tamás
teljes Jelsorozata, s Gyarmathy Tiha-
mér kakasos grafikája is. A tárlat ka-
kukktojása az a „hiperreál portré”,
amelyet Tóth Ágnes festőművész ké-
szített a műgyűjtőről. Ezzel a képpel a
múzeum tiszteleg Vasilescu János
műgyűjtői munkássága előtt. 
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„Nap mint nap számtalan
olyan külföldi beteggel ta-
lálkozom, aki súlyos be-
tegsége ellenére elindul
világot látni. Hogyan csi-
nálják ők?” – kérdi a
szerző előszavában. 

szerző: dr. horváth zsuzsanna háziorvos, 
a győr-moson-sopron megyei mentésügyi 
alapítvány munkatársa

Az egyik leggyakoribb háztartási baleset
a szén-monoxid gáz belégzése által oko-
zott mérgezés, mely az idén már több
ember halálát okozta. Legtöbbször rosszul
használt tüzelőberendezés okozza a bajt,
de más oka is lehet. A szén-monoxid-mérő
használatával a tragédiák megelőzhetők
lennének.

A szén-monoxid a levegőnél könnyebb, színtelen,
szagtalan gáz, ez utóbbi jelenti a legfőbb veszé-
lyét.  A mérgezéseket többnyire emberi mulasztás
okozza. Előfordul, hogy építkezés vagy lakásfelújí-

A hét orvosi témája:

Dr. Felkai Péter 296 olda-
las könyvében praktikus
tanácsaival az utazás előtt
segít a felkészülésben, az
utazás alatt zsebben hor-
dott doktornak bizonyul.

tás során figyelmen kívül hagyják az előírásokat,
és egy új tüzelőberendezést automatikusan a  régi
kéménybe kötnek be. Hibának számít például az
is, ha nem marad szabadon a fürdőszobai szellő-
zőrács, vagy páraelszívó működik egy olyan helyi-
ségben (például konyhai szagelszívó), ahol jól zá-
ródó, elsősorban műanyag keretes ablakok van-
nak. A mérgezés élettani hátterét az okozza, hogy
a szén-monoxid sokkal erősebben kötődik a vér-
ben a hemoglobinhoz, mely az oxigént szállítja.
Ennek következménye a vér oxigénszállító kapaci-
tásának csökkenése, így a szövetek oxigénellátá-
sának csökkenése. Emiatt már alacsony koncent-

rációban is mérgező. A mérgezés
kezdeti tünetei nem egyértelműek,
utánozhatja migrén vagy influenza
tüneteit. A panaszok fejfájással,
szédüléssel, bágyadtsággal, hasi
fájdalommal, akár részegséghez
hasonló állapottal kezdődnek. Jel-

lemző a nagyfokú izomgyengeség is, a beteget a
lábai nem bírják. Az izomgyengeség a lábakon
kezdődik, később is itt kifejezett. Később eszmé-
letlenség, a felső végtagok hajlítóizmainak foko-

zott tónusa, majd görcse, az egész testre kiterjedő
rángás lép fel. Erre a mérgezésre az a legtípuso-
sabb tünet, hogy az eszméletlen beteg arca cse-
resznyepiros. Emellett nagyon gyors és mély lég-
vételek is jelentkezhetnek. Ha segítség nem érke-
zik, kóma, légzésbénulás, halál következhet be.
Ha sikerül a beteg életét megmenteni, rövid ideig
tartó kóma után teljes lehet a gyógyulás. Ha a
kóma hosszú volt és a beteg meggyógyul, mara-
dandó agyi károsodás maradhat vissza, mely
megnyilvánulhat emlékezetzavar, hallászavar,
látás zavar formájában.

A mentésben első teendőnk a mérgezett friss
levegőre szállítása, a szájüreg kitakarítása és a
mentők érkezéséig stabil oldalhelyzetbe fektetés.
A gyógyítást 100%-os oxigénmaszkon át történő
lélegeztetése jelenti.

A megelőzés lényege, hogy a kéményt, fűtőké-
szülékeket rendszeresen, évente ellenőriztessük.
A hermetikusan záródó nyílászárók használata
ebből a szempontból veszélyes, ezért gyakori szel-
lőztetés szükséges. A legbiztosabb módszer szén-
monoxid-érzékelő berendezések használata. Meg-
bízható eszközzel elkerülhetjük az álriasztásokat.

A panaszok fejfájással, 
szédüléssel kezdődnek 

Olvasni jó!

Zsebdoktor utazóknak

A szén-monoxid-
mérgezés
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A hét kérdése:
Mikor szüljük meg az első gyereket? 

Válaszol: Dr. Kőrösi Tamás főorvos, a győri
Kaáli Intézet orvosigazgatója

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

A magyar nők 27–30 éves korban vállalkoz-
nak az első gyerekszülésre. Nyugat-Euró-
pában is ez az átlag, noha az oda keletről
letelepedő nők szokásai miatt javul az
arány. A szakember szerint a 35 év feletti
nők esetében jelentősen romlik a sikeres
terhesség esélye, emelkedik a kockázat. 

Mit tanácsol: orvosi, biológiai szempontból
hány éves korában vállalja a nő az első gye-
reket?

A reprodukciós csúcs 25 éves korban következik
be, ezért azt javaslom: 25 és 33 év között minden-
képpen szülje meg első gyermekét a nő. 35 éves
korig még nagyobb kockázat nélkül vállalható az
első terhesség, később azonban kétévenként 50
százalékkal csökken a „hazavitt” gyerek esélye. 

Mit tegyünk fejfájás ellen?

Kevés ivóvíz,
magasabb vércukor
Azoknál az emberek-
nél, akik kevés vizet
isznak, nagyobb koc-
kázattal alakul ki ab-
normálisan magas vércukorszint – álla-
pította meg egy kutatás: a napi fél liter
víznél kevesebbet ivó embereknek 28
százalékkal nagyobb kockázatuk volt
arra, hogy vércukorszintjük magas le-
gyen, mint az ennél többet  ivóknak. Az
ok, hogy vízhiányos állapotban a vazo -
presszin szintje megemelkedik.

Feledékenység
vagy elbutulás?
A memóriazavar leginkább az időseket
érinti. Adott esetben egészen a demen-
ciáig, az elbutulásig vezethet.

Köztudott, hogy a
kronológiai és bio-
lógiai kor nem azo-
nos, egyénenként
is változó. Kezdet-
ben csak nevek,

címek, telefonszámok esnek ki az em-
lékezetből. Egy szemléletes példa: ha
nem találod a kocsikulcsodat, az fele-
dékenység, ha megtalálod, és nem
tudod, mire való, akkor gyanakodni
lehet kóros elváltozásra.

Kefir, a gyógyító ital
Nem előzi meg a
hasmenést a kefir
fogyasztása az anti-
biotikum-kúra kap-
csán – állítják ameri-
kai kutatók. Annak ellenére, hogy a
vizsgálat nem igazolta a jótékony ha-
tást, a szerzők elmondták, hogy az élő
baktériumokat is tartalmazó ital elő-
nyös volt azoknál a gyermekeknél,
akik a legrosszabb állapotban voltak. 

Miért használja a
„hazavitt” gyerek fo-
galmát?

Azért, mert természe-
tesen 35 év felett is te-
herbe eshet a nő, csakhogy ez még nem jelenti azt,
hogy világra is tudja hozni a gyereket. A kor előre-
haladtával nő a vetélés veszélye, gyakoribbak a kro-
moszómás rendellenességek a petesejtben. Na-
gyobb a terhesség alatti szövődmény, a méhen be-
lüli retardáció esélye, emelkedik a császármetszé-
ses szülések száma. 

Magyarországon átlagosan hány éves
korban szülnek a nők?

Megkülönböztetünk keleti és nyugati típusú szü-
lési szokásokat. A keletiek 21–23 éves korukban vi-
lágra hozzák első gyereküket, a nyugatiak 27–30
évesen vállalják az első szülést. A magyar nők a ko-
rábbi, keleti típusból a nyugatiba kerültek át. Én
mindenkinek azt tanácsolom, legkésőbb ebben az
időintervallumban vállalkozzanak az első terhes-
ségre, nehogy a második, harmadik gyerekkel ki-
csússzanak az optimális időből.  

Milliók küszködnek visszatérő fejfájás-
sal, amelyek 90 százalékát a tenziós tí-
pusú fejfájás okozza, ez az egész fejre ki-
terjedő tompa nyomással jár. A migré-
nes fejfájás még a tenziósnál is rosz-
szabb. A migrén összetett betegség,
igen erős féloldali fájdalommal jár. Gyak-
ran kíséri hányinger, fény- és hangérzé-
kenység. Segíthetnek a vény nélkül kap-
ható gyógyszerek, az aszpirin-, ibupro-
fen-, naproxen- vagy acetaminophen-
készítmények, ám ezeket óvatosan sza-
bad csak szedni, mert a túlzott alkalma-
zás következtében a tünetek súlyosbod-
hatnak. Nézzük, mi segíthet gyógyszer
nélkül a fejfájással szemben:

Kerüljük a mononátrium-glu-
tamátot!

A mononátrium-glutamát a kínai
ételek és egyes levesek fontos alkotó-

része, kihozza az ízeket, és tartósító-
szerként is ismert, de értágító hatása
miatt fejfájást okozhat. 

Ne fogyasszunk aminokat és
nitrátokat!

A csokoládé, amely feniletilamint
tartalmaz, szintén erős fejfájást okoz-
hat arra érzékenyeknél. Aminokat ta-
lálhatunk a következőkben: érett saj-
tok, pácolt hering, máj, kelt tészták,

bab, borsó. Nitrátokkal kezelik a felvá-
gottakat, virslit, szalonnát, szalámit.

A halolaj jót tesz
Egy kisebb vizsgálat szerint a hal-

olaj-kapszula csökkentette a migrén
gyakoriságát és súlyosságát. Jó, ha
naponta fogyasztunk zsíros halat,
vagy legalábbis omega-3 kapszulát.

Meleg lábfürdő
Tegyünk a meleg vízbe néhány

kanál őrölt mustármagot. A mustár-
magban levő eszenciális olajak inger-
lik a bőrt, és ez elvonja a figyelmet a
fejfájásról.

Gyömbér
A gyömbér thromboxán A2-t tar-

talmaz, ami megakadályozza az értá-
gító anyagok kibocsátását.

Egyenes tartás
A rossz testtartás izomfeszülést

eredményez, ami fejfájást vált ki. A
számítógép előtt dolgozók különös ve-
szélynek vannak kitéve. Próbáljuk ki a
következőt: nézzünk előbb a jobb,
majd a bal a vállunkra, eközben auto-
matikusan kihúzzuk magunkat. 

Ügyeljünk a kávéfogyasz-
tásra!

A túl sok koffein (napi háromnál
több csésze kávé vagy sok koffeines
üdítő) fogyasztása okozhat fejfájást
vagy súlyosbíthatja a már meglévőt.
Napi egy kávé azonban jót tehet.

Magnézium
A napi 200–400 mg magnézium

csökkenti az izomgörcsöket, de csak
az, amelyik legalább 200 mg aktív
elemi magnéziumot tartalmaz. Vese-
betegek beszéljék meg a magnézium
szedését orvossal.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

ÖSSZEFOGÁS-KONCERT. A győri koncert
február 19-én 15 órakor kezdődik a Városi
Egyetemi Csarnokban. Délutántól késő estig
neves előadók váltják egymást a színpadon,
fellép többek között Bende Ildikó, Adri, Cara-
mel, a Kozmix, Járai Márk, MM Márton Máté,
Kiss Tünde, Miller Zoltán, Forgács Péter és a
Hangária Zenekar.

A LORD EGYÜTTES ad koncertet szomba-
ton este nyolc órától a Petőfi művelődési
házban. A szombathelyi együttes 1972-ben
alakult, legutóbbi albumuk 2010-ben jelent
meg Örökké címmel.

KIRÁNDULÁS A VELENCEI KARNE-
VÁLRA. A Csikóca gyermekműhely farsangi
foglalkozása a Gyermekmúzeum Maszkabál
című kiállításához kapcsolódva szombaton 10
órakor kezdődik.

ERDÉLYI KÁROLY festőművész tárlata
nyílik február 21-én 17 órakor a Szentély
Galériában. A kiállítást Wagner Tamás refor-
mátus lelkész nyitja meg, köszöntőt mond
dr. Tamás László János főigazgató főorvos.
Közreműködik Erdélyi Viktor, Tóth Balázs és
Németh Gergely. A kiállítás egy hónapig lá-
togatható, naponta 10 és 17 óra között.  

A HOLLE ANYÓ című mesét mutatja be a
Vaskakas Bábszínház társulata vasárnap 11
órától. A Grimm-mesét mindenki ismeri, Holle
Kálmánnét, a tíz és felediken lakó nyugdíjas
tanárnőt kevesebben. Pedig a kettő egy és
ugyanaz. A Vaskakas előadásában Anna és
Emma a földszinten lakó Irmával meg Irénnel
együtt indulnak el, hogy a kizökkent időt hely-
retolják, s közben anyának is örömet szerezze-
nek. Rendezte Halasi Dániel, játsszák Kocsis
Rozi, Somodi Réka és Spiegl Anna.

TŰZZOMÁNC techni-
kával medálokat,
gyűrűket, karkö-
tőket, kisebb
ékszereket ké-
s z í t h e t n e k
mindazok, aki-
ket érdekel a
k é z m ű v e s k e -
dés. A foglalkozás
február 24-én, pén-
teken 16 órakor kezdődik a
Gyermekek Házában kézműves oktató, Ma-
rosi Istvánné vezetésével. 

A 19. FURULYAFESZTIVÁL nagy-
koncertje február 22-én 16 órakor
kezdődik a volt zsinagógában. A vá-
rosi fesztiválon az óvodásoktól a kö-
zépiskolásokig minden korosztály
részt vesz, s fellép a felkészítő taná-
rokból alakult együttes is. A volt zsi-
nagógában a csoportok közösen
muzsikálnak, népdalokat, kánono-
kat adnak elő. 

A LISZT FERENC ZENEIS-
KOLA jótékonysági koncer-
tet ad a „Legyen a zene min-
denkié” Alapítvány javára
február 17-én, pénteken 18
órakor a volt zsinagógában.
A hangversenyen a muzsika
erejével, a gyermekek hité-
vel és lelkesedésével várják
a zenekedvelők adakozását. 

KONCZ GÁBOR Kossuth-
díjas színművész lesz a Sza-
badhegyi Találkozások cí -
mű beszélgetős sorozat kö-
vetkező vendége február
17-én, pénteken 18 órától.
A házigazda Simon Ró-
bert Balázs alpolgármes-
ter, helyszín a József Attila
Művelődési Ház.

KELEMEN BENŐ BENJÁMIN grafikusmű-
vész tárlata látható az Apáczai főiskolai kar
Cziráki Lajos kiállítóterében, Bizonyos foltok
címmel. Az alkotót a nagyközönség elsősor-
ban reklámgrafikusként, jellegzetes plakátjai-
ról, kiadványterveiről ismerheti. Kiállítások,
cégek, rendezvények arculatának sokaságát
készítette el. 
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05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Fábry 
11:30 Zegzugos történetek
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Valóságos kincsesbánya 
14:25 Elcserélt lányok 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:40 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Az Este 
22:40 Négy szellem
23:35 Családom és egyéb 

emberfajták 
00:00 Melissa és Joey 
00:25 Sporthírek 
00:35 Michael Bolton koncertje a 

londoni Royal Albert Hallban 
01:30 Család csak egy van 
02:15 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Trükkös halál 
15:10 Sue Thomas - FBI 

San Diegóból Tony Capono
ügynök Jack és csapata segít-
ségét kéri, hogy leleplezzen
egy maffiacsaládot. Ehhez
Jacknek is be kell épülnie a
maffia tagjai közé. A véletlen
úgy hozza, hogy Sue is beleke-
rül az ügybe, beépített ember-
ként. Tony és Sue között gyen-
géd szálak szövődnek, amit
Jack nem néz jó szemmel. 

16:15 Az éden titkai 
17:25 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 ValóVilág 
23:05 Ments meg! 
00:05 Reflektor
00:20 Törzsutas
00:45 Odaát 
01:35 Autómánia

04:15 Animációs filmek
04:50 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop 
10:45 EZO.TV
12:20 Fesd újra, Van Gogh! 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Megasztár 6. 
22:35 Grimm 

23:35 Aktív
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV
02:10 Alexandra Pódium
02:35 Animációs filmek

04:05 Dawson és a haverok 
05:00 Műsorszünet 
05:25 Dawson és a haverok 
06:15 A kifutó 
07:10 Gyilkos sorok 
08:05 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok 
09:55 Columbo: Fogas kérdés 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:35 CSI: Miami helyszínelők 
16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:25 Gyilkos számok 
18:25 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:20 Jóbarátok  
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Johnny English 
22:55 CSI: Miami helyszínelők 
23:50 Jackie nővér 
00:25 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:15 Columbo: Fogas kérdés 
02:55 A nagy házalakítás

FEBRUÁR 18., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Boci és Pipi 
10:35 Asztro Show 
11:30 Házon kívül
12:00 Autómánia
12:40 Veszprém-FTC női kézilabda-

mérkőzés 
14:25 Eltűntnek nyilvánítva 
15:25 Őslények kalandorai 

16:20 Galaxis útikalauz 
stopposoknak 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Dennis, a komisz 
21:20 ValóVilág 
22:30 A rettenthetetlen 
01:55 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:30 Babavilág 
11:00 Bajnokok Ligája magazin 
11:30 Tűsarok 
12:00 9 hónap 
12:30 Gyilkos számok 
13:30 Top Speed
14:00 Autóguru 
14:30 Xena 
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 Hawaii Five-0 

17:30 Sas kabaré
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Lúzer SC 
21:05 A Szem
22:05 Farkas 
01:10 EZO.TV
02:10 Kalandjárat
02:35 Teleshop 
03:05 Animációs filmek

05:45 A kifutó 
06:35 Egy kórház magánélete 
07:30 Egy kórház magánélete 
08:25 A szépség és a szörny 
09:20 Zsírégetők 
10:15 Halottnak a csók  
11:05 Egy kapcsolat szabályai
11:35 Szívek szállodája  
12:25 Szívek szállodája 
13:20 A nagy csapat 3. 
15:15 Johnny English 
17:10 Zsoldoskatona
19:10 Csak szex és más semmi  

21:00 Las Bandidas 
22:45 Meghalsz újra 
00:50 Szemet szemért 
03:00 Meghalsz újra

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 „Si momentum queris 

circumspice" 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hazajáró 
14:45 A székely apostol 
15:00 Hogy volt!? 
16:10 Jelentés a jázminok földjéről - 

Tunézia, a változás országa 
16:40 Ízőrzők: Zengővárkony 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 Sólyom és galamb
21:20 Híradó 
21:30 Lone Star - Ahol a legendák 

születnek 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda
05:55 Barangolások öt kontinensen 
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Aranymetszés
10:55 Angi jelenti
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:05 Családom és egyéb 

emberfajták
13:30 Melissa és Joey 
13:55 Madagaszkár 
14:50 Apa és fia 
16:40 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Erkel-estély
21:50 Príma primavéra
23:15 Sporthírek 
23:25 Zséda: Rouge
01:05 Az ábécés gyilkos

06:00 Gazdakör
06:30 A nagy ho-ho-horgász 
06:35 Hol volt, hol nem volt... 
06:50 Az Ótestamentum 
07:20 Szimba, az oroszlánkirály 
07:45 Télapó pirossapkás koboldjai 
08:15 Zorro 
08:40 Daktari 
09:30 Csavargó kutya 2. 
11:05 Családi krónikák 
11:40 Duna anzix 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Határtalanul magyar 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Vissza Sherwoodba! 
13:45 Vissza Sherwoodba! 
14:15 Munka-Társ 
14:40 Talpalatnyi zöld
15:10 Törzsasztal 
16:05 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:20 A Maharadzsa lánya 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Pannonia 3 keréken
19:05 Honfoglalás 
21:40 Amadeus 
00:40 Dunasport
00:55 Vers
01:00 Himnusz 
01:05 Hangverseny a Zeneakadémián
01:50 Családi krónikák 
02:20 Duna anzix 

Viasat3, február 17., péntek, 21:10

Johnny English Angol vígjáték

Anglia végső reménye Johnny English, az
utolsó, még életben lévő brit kém. Ő az
egyetlen, akinek esélye lehet megvédeni
hazáját és leleplezni a szörnyeteget, aki rá
akarja tenni a kezét az egykoron hatal-
mas birodalom örök jelképeire, a korona-
ékszerekre. Johnny English nem tudja, mi
a félelem. Nem tudja, mi a veszély. Nem

tud semmit.  A
két bal kezes és
-lá  bas titkos
ügy nök mégis
nyom ra buk-
kan. 

TV2, február 17., péntek, 12:20

Fesd újra, Van Gogh!
Angol–amerikai vígjáték

Vincent Van Gogh a halála után éppen egy évszázaddal visszatér kö-
zénk, Los Angeles forgatagába ebben a romantikus vígjátékban! Van
Gogh, akinek életében csak egyetlenegy képet sikerült eladnia, döb-
benten értesül róla, hogy mára mint az egyik legnagyszerűbb festőt
tartják számon, s az alkotásai hatalmas összeget érnek. 

TV2, február 18., szombat, 21:05

A Szem Amerikai thriller

Sydney, a fiatal hegedűművész egy gyerekkori
tragédia folytán elveszítette a látását. A vak lány
egy speciális szemműtétnek köszönhetően
esélyt kap arra, hogy újra lásson. Ám a kezdeti
öröme hamar rettegésbe fordul. Szörnyű és
ijesztő látomások jelennek meg előtte, és nem
tudja eldönteni, hogy a képzelete játszik vele,
vagy a valóságot
látja. Az egyre
erőszakosabb és
félelmetesebb
jelenések az őrü-
let határára ker-
getik a lányt. 

RTL Klub, február 18., szombat, 22:30

A rettenthetetlen Amerikai történelmi dráma

Skóciában kaotikus állapotok uralkodnak: a skót király trónörökös nél-
kül halt meg, ezért angol riválisa, a kegyetlen és hitetlen I. Edward el-
foglalta trónját. William Wallace lovagnak hosszú rábeszélés és példa-
mutatás után sikerül ütőképes hadsereggé kovácsolnia elfásult népét. 

FEBRUÁRI SZUPER AKCIÓNK!
Intenzív német nyelvtanfolyam álláskeresôk számára:

• február 20-tól 40 órában • napi 4 óra, délelôttönként • 450 Ft/óra
Kurzus tartalma:
• általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos szakszavak is
• német nyelvû szakmai önéletrajz elkészítése
• állásinterjúra való felkészülés
• alapvetô munkahelyi szituációk

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

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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FEBRUÁR 19., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:25 Törzsutas 
11:55 Havazin
12:25 Jéglovagok 
13:25 Jéglovagok 
14:20 Eltűntnek nyilvánítva
15:15 Döglött akták 
16:20 Az elnök emberére talál 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 ValóVilág
22:55 A múlt titka 

Adele nincs túl jó viszonyban 
a tinédzser lányával. Egy ve-
szekedést követően úgy dönt,
hogy enged a kérésének és 
ellátogatnak Wales-be, Sarah
apjához. 

00:45 Portré
01:20 Gyilkos kobold

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
11:30 Stahl konyhája
12:00 Kalandjárat 
12:30 Borkultusz 
13:00 Több mint TestŐr
13:30 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:00 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok 
15:00 Monk - Flúgos nyomozó 
16:00 Bűbájos boszorkák 
17:00 Lúzer SC 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Nemzetbiztonság Bt. 
21:45 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:45 Célkeresztben 
23:45 Saját szavak 

01:45 EZO.TV
02:20 Napló
03:10 Animációs filmek

05:55 Egy kórház magánélete 
06:50 A szépség és a szörny 
07:50 Smallville 
08:40 Topmodell leszek! 
09:30 Szívek szállodája 
10:20 Szex és New York light  

10:55 Szex és New York light 
11:30 A nagy házalakítás 
12:20 A nagy házalakítás 
13:20 Zsoldoskatona  
15:20 Csak szex és más semmi  
17:20 Belevaló papapótló 
19:10 Harmadik műszak
20:00 CSI: A helyszínelők 
20:55 Nikita 
21:50 Hanta Boy 
23:25 Féktelen Minnesota 
01:15 Célkeresztben 
02:10 CSI: A helyszínelők  
02:55 Nikita 
03:35 Harmadik műszak

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:30 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Az Ótestamentum 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:40 Zorro 
08:05 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Világ-nézet 
11:00 Evangélikus istentisztelet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Nyelvőrző
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Szerelmes földrajz 
15:15 Hazajáró 
15:45 Múltidéző 
16:20 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:35 Fekete gyémántok 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 Lázadás a Bountyn 
22:55 Klubszoba 
23:50 Dunasport
00:05 Koncertek az A38 hajón  
01:00 Vers
01:05 Himnusz 
01:10 Az én évszázadom 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda
05:55 Zöld Tea
06:25 Delta
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 A közösség szolgálata 
10:05 A Biblia a magyar képző-

művészetben 
10:15 Református magazin 
10:45 Evangélikus ifjúsági műsor 
10:50 Útmutató
11:15 Református cigánymisszió 
11:45 Zsinagógák 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 Bakaruhában 
14:40 Út Londonba
15:10 Telesport 
15:45 Vettel és a többiek... 
16:15 Kálloy Molnár Péter koncert: 

Pesti álom
17:10 Retró kabaré 
18:05 Rex Rómában 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 A harcmező hírnökei 

FEBRUÁR 20., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Rex Rómában 
11:00 Út Londonba
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:25 Domovina
13:55 Múlt-kor
14:25 A Szövetség
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Hacktion 
22:05 Az Este 
22:40 Aranymetszés
23:35 Múlt-kor
00:05 Zöld Tea
00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 

16:15 Marichuy - A szerelem diadala
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt.
21:00 ValóVilág 
22:10 Nagyágyúk 
23:15 Reflektor
23:30 Halálos temetés 
01:10 A Grace klinika  
02:00 A Grace klinika

05:40 Dawson és a haverok 
06:30 A kifutó
07:25 Gyilkos sorok  
08:20 Gyilkos sorok 
09:20 Gyilkos számok  
10:05 Hanta Boy 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:35 CSI: Miami helyszínelők 
16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék
17:25 Gyilkos számok 
18:25 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:20 Jóbarátok  
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:10 Durr, durr és csók 
23:15 CSI: Miami helyszínelők 
00:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Féktelen Minnesota 
02:55 A nagy házalakítás 
03:40 A kifutó

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV
12:40 Három pacák és az idegenek 
14:20 Marina 

Chuynak ott kellett hagynia 
az iskolát, hogy a szegény
beteg Lupénak segítsen. 
Paty pedig éli a látszólag
gondtalan életét. Most 
például Marinát próbálja 
meggyőzni arról, hogy vegye-
nek neki egy autót Ricardóval. 

15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 NCIS 
22:00 NCIS: Los Angeles 
23:00 Aktív
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Életfogytig zsaru 
02:05 Életfogytig zsaru 
03:00 Aktív Extra
03:25 Magyar versek

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Élő egyház 
07:05 Pannonia 3 keréken 
07:30 Híradó 
07:35 Sólyom és galamb 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:10 A megregulázott fény, avagy 

lézer napjainkban 
16:25 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Híradó 
21:30 Salsa 
23:10 Dunasport

FEBRUÁR 21., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:05 Mindenből egy van
11:00 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm
13:55 KorTárs
14:25 Hacktion 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:45 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Büszkeség 
22:05 Az Este 
22:35 Tudorok  
23:30 A rejtélyes XX. század
00:00 Esély 
00:25 Sporthírek 
00:35 Család csak egy van 
01:20 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV
12:40 Hátulgombolós hekus 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Bőrnyakúak

23:15 Aktív
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:25 Maradj!  
02:55 TotalCar
03:20 Magyar versek

05:35 Dawson és a haverok 
06:25 A kifutó 
07:25 Gyilkos sorok  
08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Gyilkos számok  
10:05 Las Bandidas 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:35 CSI: Miami helyszínelők 
16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:25 Gyilkos számok  
18:25 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:10 Doktor House
22:05 Doktor House 
23:00 CSI: Miami helyszínelők 
23:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:40 Doktor House  
01:35 Doktor House  
02:25 A nagy házalakítás 
03:10 A kifutó

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin 
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 A férfi a legjobb orvosság 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:40 Múltidéző 
15:15 Sportaréna 
16:10 A megregulázott fény, avagy 

lézer napjainkban 
16:25 Virágzó városok 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Híradó 
21:30 Cseresznyevirágzás 
23:35 Dunasport
23:40 Magyar Jazz Ünnep 2011. 

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 

18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
23:15 Házon kívül
23:40 XXI. század – a legendák v

elünk élnek
00:10 Reflektor
00:30 A Grace klinika  
01:20 A Grace klinika

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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FEBRUÁR 22 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska krónika
13:25 Ecranul nostru
13:55 Most a Buday! 
14:25 Gasztroangyal
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 On the Spot 
22:05 Bevallott múlt - A Terror Háza 

Múzeum első tíz éve 
23:00 KorTárs 
23:30 Zegzugos történetek 
00:00 Sporthírek 
00:10 Család csak egy van 
00:55 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Dawson és a haverok 
05:35 Dawson és a haverok 
06:25 A kifutó 
07:20 Gyilkos sorok 
08:10 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok 
10:05 Columbo - Béke poraira 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:35 CSI: Miami helyszínelők 
16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:25 Gyilkos számok  
18:25 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:10 Get Carter 
23:10 CSI: Miami helyszínelők 
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:00 Columbo - Béke poraira 
02:40 A nagy házalakítás 
03:25 A kifutó

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Titkok szigete

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Különvélemény 
23:50 Aktív
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:00 Életfogytig zsaru 
02:50 Babavilág 
03:15 Magyar versek

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Mad Men - Reklámőrültek 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Munka-Társ
14:45 Önök kérték! 
15:40 Talpalatnyi zöld
16:10 A megregulázott fény, avagy 

lézer napjainkban  
16:25 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 A király kalóza 
21:25 Híradó 
21:30 A nagy vega sarktúra 
23:00 Dunasport

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Sarokba szorítva
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Gyilkos elmék 

23:15 Reflektor
23:30 A fogoly 
01:20 Sue Thomas - FBI
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05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 ValóVilág 
23:05 Tudorok

00:15 Reflektor
00:30 Infománia
01:00 Jéglovagok

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Van képünk hozzá
11:05 Párizsi helyszínelők 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Rondó
13:50 Angi jelenti
14:20 Négy szellem
15:20 Angyali érintés 

A hajléktalan Lonnie öngyilkos-
sági kísérlete után bekerül a
kór házba, ahol az orvos egykori
iskolatársát véli felismerni
benne. Andrew-nak nincs köny-
nyű dolga, mivel Lonnie-t meg-
szállta Gregory, egy démon...

16:05 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Elcserélt lányok 
21:00 DTK 
21:55 Az Este 
22:30 Szülőföld
00:10 Sporthírek 
00:15 Család csak egy van 
01:00 MM

05:20 Dawson és a haverok 
06:10 A kifutó 
07:10 Gyilkos sorok 
08:10 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok  
10:05 Gyertyák a Bay Streeten 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:35 CSI: Miami helyszínelők 
16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:25 Gyilkos számok  
18:25 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Két pasi - meg egy kicsi  
21:35 Két pasi - meg egy kicsi  
22:05 Esküdt ellenségek: Los 

Angeles 
23:00 CSI: Miami helyszínelők 
23:55 Két pasi - meg egy kicsi  
00:20 Két pasi - meg egy kicsi  
00:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:45 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
02:30 A nagy házalakítás 

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:05 EZO.TV
12:40 Segítsetek, űrlakók! 

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Egy negyvenes nő és a flört 
22:50 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Egy negyvenes nő és a flört 
02:25 Életfogytig zsaru 
03:15 A médium

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 A király kalóza 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Élő népzene 
14:45 Szerelmes földrajz 
15:15 Törzsasztal 
16:10 Az állatok világa 
16:40 Valóságos kincsesbánya 
17:20 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 Nyolc évszak 
21:30 Híradó 
21:40 Körhinta 
23:15 Dunasport
23:20 Az idő és a város 
00:35 Vers

TV2, február 22., szerda, 21:00

Különvélemény Amerikai akcióthriller

A jövő békésebb lesz. Legalábbis Amerikában, ahol egy különleges
rendőri egység három telepatikus képességekkel rendelkező lény se-
gítségével minden gyilkosságot még elkövetése előtt leleplez. A rend-
őrök a médiumok segítségével a jövőbe látnak, előre gyűjtik össze a
bizonyítékokat.

Viasat3, február 22., szerda, 21:10

Get Carter Amerikai krimi

A Las Vegasban tevékenykedő Jack
Carter egész életében másoknak dolgo-
zott: adósságot hajtott be, büntetést foganatosított. Egyedül volt és
mindig távolságtartó volt mindenkivel. Ám amikor értesül róla, hogy
bátyja, Ritchie meghalt egy balesetben, hazatér. 

TV2, február 23., csütörtök, 21:00

Egy negyvenes nő és a flört
Amerikai vígjáték

Jackie Laurens rossz passzban van. Nem elég,
hogy a kétgyermekes asszony negyvenéves
lett, a válását is a születésnapján mondták ki.
Hawaii szigetére utazik, hogy nyaralás közben
megpróbálja átgondolni az életét. Találkozik
Kyle-lal, a nála
jóval fiatalabb
szörfoktatóval.
K a p c s o l a t u k
egyéjszakás ka-
landnak indul,
ám jóval több
lesz belőle. 

Viasat3, február 23., csütörtök, 10:05

Gyertyák a Bay Streeten
Kanadai–amerikai filmdráma

DeeDee, az egye-
dülálló anya visz-
szatér a szülővá-
rosába kisfiával, a
11 éves Trooper-
rel. Az emberek
azt hiszik, hogy a
nő azért jött visz-
sza, hogy új életet kezdjen, valójában azonban
sokkal szörnyűbb dolog áll a háttérben. Dee-
Dee ugyanis halálos beteg és az a szándéka,
hogy még a halála előtt szerető családot talál
Trooper számára.
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GÁZFRÖCCS HASZNÁLT AUTÓ

Sokszor gondot okoz a laikus autóvásárló-
nak, hogy egy-egy rövidítés mit is jelent az
autós szakzsargonban. Továbbá nehezen
követhető a gyártók által levédett néhány
betűs rövidítések tömkelege. Tekintsünk
át néhány elterjedt mozaikszót, melyek a
biztonságos autózás elengedhetetlen kel-
lékei:

ABS – Anti Block Sytem – blokkolásgátló
(a fékező kerekek megcsúszását megakadá-
lyozó rendszer)

ACC – Adaptive Cruise Control – alkal-
mazkodó sebességtartó automatika (aktív ér-
zékelőkkel támogatott tempomat). Info:
egyes gyártóknál ADC

ASR – Anti-Slip Regulation – kipörgés-
gátló (a hajtott kerekek gázadáskor előfor-
duló kipörgését gátolja meg). Info: egyes
gyártóknál TRC, DTC stb.

A minap közleked-
tem megkímélt,
majdnem 9 éves au-
tómmal és megállí-
tott a rend őre. Nem
örültem, hiszen
igyekeztem a dol-
gomra, és biztos vol-
tam benne, hogy
minden rendben
van a papírokkal, be
voltam kötve, és a
kocsit is karban tar-
tom. Ugyan nemrég,
70 ezer kilométer
után kiégett a bal
első fényszóró iz-
zója, de addig nem
nyugodtam, míg nő-
gyógyászokat meg-
hazudtoló kézügyes-
séggel be nem ját-
szottam a csereiz-
zót. Míg pont ezek a
gondolatok futottak
át az agyamon, a
rendőr jó alaposan
átnézte az iratai-
mat, majd ismét
közel jött, és feltett
egy elkeserítő kér-
dést: „Tudja, hogy
lejárt a műszaki
vizsga érvényes-
sége?”. Hazudnom
sem kellett, adtam
az ártatlant, de mi-
után már több mint
két hónapja lejárt,
nem biztatott azzal,
hogy megúszom
egy figyelmeztetés-
sel. És hogy hogyan
szúrt ki? A rendszá-
mon található szí-
nes matrica alapján.
Most minden autó-
tulajdonos és –hasz-
náló vegye elő a for-
galmi engedélyét, és
ellenőrizze annak ér-
vényességét!

LEÁLLÓSÁV

Műszaki?!

szerző: nagy viktor
fotó: matusz károly

A mai hitelterhes világban sokan kénysze-
rülnek kisebb értékű autó vásárlására. A
használtautó-vásárlás alapjában véve
nem rossz dolog, sőt, egyes esetekben ki-
mondottan ajánlott, de nagyon nagy kö-
rültekintést, elővigyázatosságot igényel.
Ez igaz akkor, ha 1-2 éves autót szeret-
nénk venni – ekkor relatív nagy megtaka-
rítást érhetünk el az újautó-árakkal szem-
ben –, de néhány százezres árkategóriába
tartozó idős járműveknél egyaránt.

Amikor nekiállunk a keresésnek, határoz-
zuk meg inkább igényeinket, mint válasz-
szunk egy konkrét autótípust vagy színt.
Döntsük el, hogy dízelt vagy benzineset, ki-
csit vagy nagyot, családit vagy sportosat,
gazdaságosat vagy tekintélyeset szeretnénk
venni. Persze a pénztárcánk úgyis terelni fog
minket egy irányba, de jó, ha van egy biztos
célunk. Aztán ennek megfelelően – először
az interneten – nézzünk körül, válasszunk ki
a nekünk tetsző, megfelelő és megfizethető,
különböző márkájú potenciális autótípusain-
kat. Ha nagyjából körülhatároltuk a célcso-
portot, akkor még olvasgathatunk a tetsző
modellekről tapasztalatokat, és tovább szű-
kíthetjük a kört. Ezután lakóhelyünk – eset-
leg rendszeres útvonalunk – körülbelül 50 ki-
lométeres körzetében keressünk megtekint-
hető, kipróbálható autókat.

A személyes találkozás a kiszemelt „áldo-
zattal” általában kiábrándító – főként koro-
sabb négykerekűeknél –, hiszen a fényké-
pek szépen mutatnak, de sok mindent el is
titkolnak. Lehetőleg először ne hagyjuk az
eladót lefoglalni minket, kérjünk időt a nyu-
godt nézelődésre. A karosszéria körbejárá-

Használt autót
kockázatmentesen?!

1. rész

sával kezdjük az informálódást. Keressük a
rozsdát! Koncentráljunk a kerékjárati ívekre,
ajtók sarkaira, csomagtérfedélre. Színelté-
résekből következtethetünk a korábbi javítá-
sokra is. Ne legyünk restek és nézzünk a
kocsi alá, ellenőrizzük a küszöböket, és ha
már ott vagyunk, akkor a kipufogórendszert
– főleg a hátsó dobot, ami jól látható –, és a
futómű lengőkarjait, melyekre a kerekeket
rögzítik. Az első keréknél vizsgáljuk meg a
féktárcsák állapotát, kitapintva a tárcsa sík
felületét keressük meg annak peremét. Ha
a perem nem túl nagy, akkor rendben van,
ha már nagy a különbség, tehát vállas, akkor
a tárcsa cserére fog szorulni. Ha már a kere-
keknél vagyunk, becsüljük meg a gumik ál-
lapotát, mennyire kopottak, megvan-e a
KRESZ-ben előírt minimum 1,6, de inkább
2-3 mm barázdamélység, valamint nem re-
pedezett-e az oldala valamelyiknek – ez
öregségre utal.

Folytassuk a nézelődést a belső térrel,
mert fontos, hogy leendő autónkat esztéti-
kailag megfelelőnek találjuk, hiszen ebben
fogunk üldögélni nap mint nap. Itt figyeljünk
az olyan felületekre, amelyek árulkodnak a
használat idejéről, intenzitásáról, formájáról.
Ha a váltókar kopott, szakadt, a pedál gumi-
ján nem látni a mintát, vagy a kormány kari-
mája kitükrösödött, esetleg feslett, akkor
nyilván 300 ezer km feletti futásteljesítmé-
nyű verdával van dolgunk. Ellenőrizzük az
ülések állíthatóságát, a biztonsági öv kezel-
hetőségét, a kézifékkar, kormánymű, bajusz-
kapcsolók, fűtés működését. Itt a tapizás
ideje, mindent fogdossunk, teszteljünk, a rá-
diót és a fényszórókat is!

Eljutottunk átvizsgálásunk első feléhez,
de még ezzel nincs vége. Jövő hónapban
folytatjuk!

AUTÓS ENCIKLOPÉDIA

Rövidítések – biztonság
BLIS – Blind Spot Information System –

holttérfigyelő rendszer (a külső visszapillantó
tükör holtterében felbukkanó, szomszéd sáv-
ban érkező járműre hívja fel a figyelmet)

EDL – Electronic Differential Lock - elekt-
ronikus differenciálzár (síkos úton a kipörgő 
kerekek fékezésével segíti a haladást). Info:
egyes gyártóknál EDS stb.

EBD – Electronic Brakeforce Distribution -
elektronikus fékerőelosztó (elosztja a fékerőt az
első és hátsó tengely között, csökkentve a farolás
veszélyét). Info: egyes gyártóknál EBV, EBL stb.

ESP – Electronic Stability Program –
elektronikus menetstabilizáló (a jármű több-
irányú viselkedését figyelő, aktív biztonsági
rendszer). Info: egyes gyártóknál ESC, VSA,
DSC, VDIM, CST, DSTC, PCS stb.

SRS – Supplemental Restrain System –
passzív biztonsági rendszer, légzsák.
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Új Suzuki a láthatáron
A Tokyo Motor Show-n bemu-
tatkozó japán újdonság akkor
Regina, most G70 néven buk-
kant fel, és kiderült, hogy gyár-
tásba is fog kerülni. A sikkes
kisautó nem csak egyedi és
szép, de könnyű építésű is, hi-
szen csupán 730 kg. Ennek és
a modern, 800 köbcentis tur-
bómotornak köszönhetően a
csöpség csupán 3,1 liter ben-
zint fogyaszt 100 kilométeren-
ként. Ha a gyártó úgy dönt,
akkor még az is előfordulhat,
hogy hazánkban fogják össze-
szerelni.

Moduláris népautók

A Volkswagen Konszern mindig
is törekedett a következetes jár-
műépítésre, így van néhány al-
katrész, mely akár egy-egy típus
több generációján át is kompati-
bilis marad – például Golf soro-
zat. A ‘90-es évek végén a plat-
formstratégia szerint kialakított
modellpaletta bizonyította, hogy
ugyanolyan fő alkatrészekre
építve is változatos és eladható
autókat lehet gyártani. Gondol-
junk a Golf IV, Audi A3, TT,
Skoda Octavia és Seat Leon
ötösre, melyeknek a padlóle-
meze, futóműve és motorjai is
azonos vagy nagyon hasonló di-
menziójúak voltak. Most, 2012-
ben megérett a jól bevált straté-

Győrben, az A1 Autószalonban elsők
között mutatkozott be a legfrissebb
BMW modell, az új 3-as széria. A vi-
lágszinten legnagyobb darabszám-
ban értékesített bajor limuzin most is
a sportosságot ötvözi az eleganciával,
és mindezt prémium színvonalon. Az
új modellek könnyebbek, takaréko-
sabbak, biztonságosabbak és szebb,
letisztult vonalvezetésűek – mely
irányt a nagyobb, 5-ös típus jelölte ki.
Több új négyhengeres TwinPower
benzinmotor is megjelenik a kínálat-
ban, melyek dupla turbófeltöltővel
szereltek, és akár 245 lóerőt képesek
produkálni, míg az átdolgozott dízel-
motorok négy teljesítményfokozatban
is választhatók lesznek. A 3-asok
ezentúl úgynevezett Line csomagok-
kal is választhatóak, melyek adnak a
kocsinak egy alapkaraktert – modern,
sport vagy luxury –, amit egyedi ki-
egészítőkkel szabhat a vevő testre.
Rendelhető az autóhoz 8 fokozatú au-
tomatikus váltó, akár kormányról elér-
hető kapcsolókarokkal. Összességé-
ben egy friss, attraktív, és minden ízé-
ben a korábbi szériát felülmúló hátsó-
kerekessel jött ki a BMW.

Az új 3-as
BMW

gián változtatni. Mostantól MQB
(Modularer Querbaukasten)
néven egy új, rendkívül költség-
hatékony gyártást lehetővé tevő
rendszert vezetnek be. Ezek
után tehát egy modulárisan épít-
hető, módosítható járműalapra
(platformra) tud a gyártó építeni
kategóriákon átívelő modellvá-
lasztékot. Azonos alapra külön-
böző méretű karosszériákat tud-
nak tervezni, közben a tengely-
táv, hosszúság, túlnyúlások és
szélesség is változhat, módosít-

ható. A motorok és váltók esetén
pedig tisztább lesz a kínálat, a
variánsok számát jelentősen
csökkentik, ugyanakkor minden
esetben a legmodernebb tech-
nológiákat és könnyű anyagok
használatát preferálják. Remél-
hetőleg ha a wolfsburgi autógyár
ezzel gazdaságosabbá teszi a
gyártást, akkor talán mi is élvez-
hetjük a kis fogyasztású, könnyű,
mégis biztonságos és tágas jár-
műveket a jövőben.

A próbaüzem már elindult a Mercedes-gyárban, és legördül-
tek a szalagról az első szériaérett B-osztályos autók. Ezek
ugyan még csak tesztpéldányok, de tavasszal a kereskedők-
höz is megindul a kiszállítás. A leendő vevők várhatóan csak
májusban juthatnak hozzá a hazánkban gyártott kompakt
egyterűhöz, mely várhatóan elődjénél is sikeresebb lesz. 

Kecskeméten elindult a gyártás

AUTÓS HÍREK GÁZFRÖCCS



GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB
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Szerző: Gaál József
Recept: Balogh Ádám
Fotó: O. Jakócs Péter

Folytatódik a farsang, Balogh
Ádám mesterszakács, a brüsszeli
világbajnokság ezüstérmese ez-
úttal szalagos fánkot sütött és
malachúsból főzött különleges
kocsonyát a Big Ben konyhájá-
ban. Séfünk szerint a receptek
hozzávalói nem terhelik meg a
családi büdzsét. Az étkek elkészí-
téséhez némi bátorság kell, de
meglepően egyszerűek és sike-
rük garantált. Arra is jók, hogy
hasznos energiát adjanak, s kiszí-
nezzék az idei hideg, hosszú tél
szürkeségét.   Aki még több gaszt-
ronómiai kalandra vágyik, annak
Balogh Ádám a Big Ben Club ét-
termét ajánlja, ahol minden va-
sárnap torkos vasárnap, fél áron
ebédelhet meg a család. A hétköz-
napokon menü várja a vendége-
ket, ma például babgulyást, szed-
res, csokis rózsafánkot és paradi-
csomos, fokhagymás, chilis olasz
tésztát kínál csirkemellel a séf.
Hétfőn egy vasi rakott harcsa
kedvéért érdemes betérni a Ba-
ross úti vendéglőbe, déltájban.   A
rovatunknak egy hónapon át he-
lyet adó klubot a londoni West-
minster-palota toronyórájának
harangjáról, Nagy Béniről nevez-
ték el tulajdonosai a 2007-es nyi-
tás alkalmával. A klub március-
ban ünnepli ötödik születésnap-
ját. Köszöntsük fel azzal, hogy el-
mondjuk róla, az elegáns, kényez-
tető szabadidőközpont meghódí-
totta a város nagyközönségét, ét-
terme kedvelt helyszíne a lako-
dalmaknak, a családi ünnepek-
nek, az üzleti vacsoráknak. Ma
már sokan tudják, hogy nem kell
nyakkendő és klubtagsági igazol-
vány ahhoz, hogy megkóstoljuk
Balogh Ádám főztjét. 

Hozzávalók négy sze-
mélyre: A préselt malachoz
malacaprólék 60-70 dkg, sárga-
répa 1 db, fehérrépa 1 db, ne-
gyed zeller, fokhagyma 10-12
gerezd, vöröshagyma 1 kis fej,
só, egész bors. A chilis almakok-
télhoz alma 3 db, lilahagyma 2
db, chili 2-3 szem, friss torma 5-
6 dkg, petrezselyemzöld 1 kis
csokor, só, bors, borecet, extra
szűz olívaolaj ízlés szerint.

Elkészítése: A préselt
malac hozzávalóiból intenzív
ízű kocsonyát készítünk. Le-
szűrjük, a malacot ujjnyi vastag
metéltre vágjuk, ízesítjük sóval,
borssal és apróra zúzott fok-
hagymával. Végül kevés kocso-
nyalével formába töltjük és hű-
tőben préseljük egy éjszakán
át. A chilis almakoktél hozzáva-
lóit felaprítjuk, összekeverjük
és 1-2 órán át a hűtőben pihen-
tetjük. Tipp: Ha a maradék ko-
csonyalevet külön dermesztjük,
tálalásnál felkockázva az étel
mellé adhatjuk. 

Big Ben

Préselt malac chilis
almakoktéllal

Hozzávalók: Liszt 50 dkg, tej 2,5
dl, élesztő 2,5 dkg, vaj 10 dkg, rum
3 cl, tojássárgája 4 db, cukor 5 dkg,
1 db citrom héja, csipet só, olaj a
sütéshez

Elkészítése: Kovászt készí-
tünk, langyos tejben az élesztőt, a
cukrot és a liszt harmadát felfuttat-
juk. A többi hozzávalót (a vaj kivéte-

Szalagos fánk baracklekvárral

lével) a felfutott kovásszal dagaszt-
juk. A végén apránként adjuk hozzá
a vajat. Letakarva, meleg helyen
egy órát pihentetjük. Ha megkelt,
másfél centi vastagra nyújtjuk, lisz-
tezett pogácsaszaggatóval kiszag-
gatjuk és letakarva újabb 20-25
percet pihentetjük. A kiszaggatott
tésztát a közepénél kissé meg-
nyomjuk, s a nyomott felével lefele

fordítva, nem túlságosan forró
olajba tesszük. Használjunk fedőt,
mert ettől lesz szalagos a fánk. Ami-
kor pár perc múlva megfordítjuk,
már ne fedjük le, süssük aranybar-
nára. Szalvétára szedve csöpögtet-
jük. Házi baracklekvárral, porcukor-
ral tálaljuk. 

A fotónkon látható fánk csokolá-
dés chipset és öntetet is kapott. 

Február séfje: 
Balogh Ádám
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

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 játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Farsangkor soha nem találnak a díjbe-
hajtók. Nyertes: Schnepp Ferencné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben
(Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Globális felmelegedés

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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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A Pannon-Víz Zrt. a március 22-i
víz világnaphoz kapcsolódóan
gyermekrajzpályázatot hirdet
„I love csapvíz” címmel.

A csapvízzel és a fenti mottóval össze-
függő alkotásokat alsós, felsős, művé-
szeti iskolás alsós és művészeti isko-
lás felsős kategóriákban várjuk. Az al-
kotásokat a Pannon-Víz Zrt. központi
irodaépületébe kérjük eljuttatni sze-
mélyesen vagy postai úton (9025
Győr Országút út 4.). A pályaművek
beérkezési határideje 2012. március
9., péntek 15 óra.

Kérjük, az alkotások hátoldalán min-
den pályázó tüntesse fel nevét, korát,
osztályát, iskoláját és felkészítő pedagó-
gusának nevét. A pályamunkákat egyé-
nileg kérjük elkészíteni, minden tanuló
egy rajzzal (festménnyel, plakáttal) sze-
repelhet. A maximális képméret A/2.

Az eredményhirdetés és a díjak át-
adásának időpontját weblapunkon kö-

A GYŐR-SZOL Zrt. a városüzemel-
tetési feladattervben foglaltak sze-
rint végzi a kezelésébe tartozó csa-
padékvíz-tározó tavak felületén a
nádvágást. Az állóvizek befagyását
követően a munka az adyvárosi
csapadékvíz-tározó tó, valamint a
József Attila-lakótelepen található
Zöld utcai és Erfurti úti csapadék-
víz-tározó tavaknál aktuális. A kézi
kaszálást követően a levágott
nádat összegyűjtik, majd hasznosí-
tásra a likócsi komposztáló-
üzembe szállítják. A szolgáltató
munkatársai a nádkaszálás mellett
a szemetet összegyűjtik és elszál-
lítják a tározótavak környezetéből.

Alaposan túlnőtte élette-
rét az a fa, amelyet a faki-
vágási határozatnak
meg felelő módon a
GYŐR-SZOL Zrt. munka-
társai a napokban kivág-
tak a Tihanyi Árpád út 78.
számú ház mögött. A fa
kivágásakor sok kisebb
ág gyűlt össze, amelyet a
szolgáltató dolgozói nagy
teljesítményű darálóval a
helyszínen össze is aprí-
tottak. Természetesen
hó eltakarítás esetén a
gépes egység a város
közterületeinek takarítá-
sában vesz részt.

Folyamatosan végzi a fák és cserjék
metszését a GYŐR-SZOL Zrt. A
munka során összegyűlő ágakat a
szolgáltató munkatársai kupacokba
rakják, majd gépi rakodás után hasz-
nosításra és további kezelésre elszál-

Új rovatunkban a GYŐR-SZOL Zrt. hatás-
körébe tartozó, leggyakrabban felme-
rülő kérdésekre válaszolnak a társaság
munkatársai. Az e heti kérdés: Előfor-
dulhat-e, hogy az általam befizetett
közös költséget egy másik társasház
felújítására költik? 
A GYŐR-SZOL Zrt kezelésében lévő társas-
házaknál nem. Minden társasház önálló
bankszámlával rendelkezik, a lakástulaj-
donosok által befizetett közös költség az
adott ház számlájára érkezik. A számlára
kerülő pénzt csak és kizárólag az érintett
társasház működtetésére, karbantartá-
sára, felújítására lehet felhasználni a tu-
lajdonostársak szavazata szerint. A fel
nem használt összeg a társasház megta-
karítása, amely a társasház számláján
marad. Jól jöhet akkor, amikor egy-egy
váratlan nagyobb kiadást kell fedezni,
vagy pályázathoz szükséges önerőt kell
előteremteni. A GYŐR-SZOL Zrt. által ke-
zelt házak a gondos és precíz gazdálko-
dásnak köszönhetően folyamatosan
kellő megtakarítással rendelkeznek. 

Tisztelt Pedagógusok,
Kedves Gyerekek!

zöljük. A nyerteseket előzetesen érte-
sítjük. A pályamunkák a Pannon-Víz
Zrt. tulajdonába kerülnek, kiadványa-
inkban, honlapunkon közzétételre ke-
rülnek. A pályázaton a Pannon-Víz Zrt.
szolgáltatási területén lévő iskolák di-
ákjai vehetnek részt, kivéve dolgozóink
gyermekeit. A Pannon-Víz Zrt. kategó-
riánként az 1., 2., 3. helyezetteket juta-
lomban részesíti. 

A díjazott résztvevőket osztályukkal
együtt, kölcsönösen egyeztetett idő-
pontban meghívjuk Győrbe, a szabad-
hegyi víztorony látogatására. 

Tőke László vezérigazgató

Nádvágás a városi tavaknál

Metszenek a városban
lítják. A múlt héten megmetszették
többek között a marcalvárosi Harmó-
nia áruház parkolóját a nagy forgalmú
úttól elválasztó sövényt. Képünkön az
ott levágott fás szárú hulladék gépi ra-
kodását végzi Pákai László. 

Kérdezz, felelek:

Mi történik 
a közös
költséggel?

„I love csapvíz”



2012. február 17. / + / 27

APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

Anzeige: Vielseitig einsetzbarer Mut-
tersprachler (Deutsch), von Beruf De-
korateur, handwerklich geschickt,
mobil, belastbar, offen für Neues,
sucht Herausforderungen in Ungarn
oder in den um liegenden Nachbarlän-
dern.  0049/1703131789, 
hermannn123@yahoo.de

EGYÉB 

20 éve működő fodrászüzlet-
ben manikűr-pedikűrösnek, fodrász-
nak hely kiadó. 06-70/551-9422. 

Készpénzért vásárolok
porcelánokat, könyveket, kitüntetése-
ket, pénzeket, régiséget, komplett ha-
gyatékot. 06-20/415-3873. 

Lomtalanítást vállalok,
ingyen kitakarítom pincéjét, ud-
varát. Feleslegessé vált holmi-
ját elszállítom. Tel.: 70/500-
1291. 

Saját termelésű minőségi bo-
rainkat ajánljuk 300 Ft/l áron. Pannon-
halmi olaszrizling, rajnai rizling, tra-
mini. Tel.: 06-20/326-8477  

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-
kar szociálpedagógia szakán használt
tankönyveimet kedvező áron kínálom.

INGATLAN

Győrszemerei családi házat
győri kétszobás lakásra cserélnék, ér-
tékegyeztetéssel. 06-20/325-7555

Győr-Adyvárosban teljesen korszerűsí-
tett és szépen felújított, 53 m2-es, 2
szobás lakás sürgősen eladó. Ára: 8 M
Ft. Érdeklődni: 06-70/977-7837.

Győrben, illetve vonzáskörzetében la-
kást, családi házat keresek.  Tel.:
30/520-4512, vagy 20/284-8110,
Földi.

Győr-Gyárvárosban háromszobás, 43
m2-es, teljesen felújított társasházi
lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Érdeklődni:
06-70/338-6708. 

Péren 4.886 m2-es, összközműves,
dupla telek eladó. Érdeklődni: 06-
20/418-1457.

Cséren 100 m2-es, földszintes, részben
alápincézett lakóépület melléképületek-
kel, 3.700 m2-es, összközműves telken
eladó. Irányár: 1.950.000 Ft. Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

A könyvek nagyon jó állapotban van-
nak. A tankönyvek listáját e-mailben
kérésre elküldöm. Érd.: 06-30/40-
33079.

Költöztetést, bútorszállítást,
lomtalanítást ponyvás teherautóval
vállalok. Városon belül 3.000 Ft-
tól/fuvar. 20/593-6600.

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe.
Hétvégén is!  Tel.: 06-20/947-3928. 

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.: 06-
20/944-6667

ÜZLET 

Győri Ipari Park centru-
mában felújított, jól felszerelt, 120
m2 alapterületű (5 irodahelyiség+tea-
konyha+2 WC) irodarész kiadó. Érdek-
lődni a 06-20/9917-345-ös telefon-
számon.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es kon-
ferenciaterem hosszú távra vagy alkal-
makra kiadó.  Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis utca
8. sz. alatti bérházban utcafronti, 27
és 50 m2-es üzlethelyiség kereske-
delmi, szolgáltatói tevékenységre vagy
irodának hosszú távra kiadó. Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győrben, Kálvária utcában 43 m2-es,
utcafronti üzlethelyiség kiadó. Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győrújbarát legszebb részén, a tábor
völgyében 120 m2-es családi ház
eladó. Központi fűtés+kandalló. Érdek-
lődni: 30/216-2231. 

Albérleteket keresek újonnan Győrbe
költöző, megbízható ügyfeleim részére!
Érdeklődni: 06-70/977-7838.

Marcalváros I. Nádorváros felőli olda-
lán, 4. emeletes társasház 3. emeletén
eladó egy 49 m2-es, 2 szobás, francia-
erkélyes panellakás. A szobák parket-
tásak, az egyéb helyiségek járólap bur-
kolatúak. A konyhabútor cseréjével át-
fordított konyhát alakítottunk ki. Közel-
ben orvos, iskola, óvoda, üzletek talál-
hatóak. Irányár: 7.750.000  Ft. Tel.:
20/9348645

LAKÁSCSERE

Újvárosi, 1 szobás, 34 m2-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződés la-

kást cserélne 1–másfél  szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 258). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződé-
ses, felújított lakást cserélne belvárosi,
szigeti, újvárosi vagy gyárvárosi, 2-3
szobás, 50–60 m2-es, téglaépületben
lévő, földszinti lakásra (hirdetési szám:
259). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne nádorvárosi vagy ady-
városi, 2 szobás, 45-50 m2-es, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra (hir-
detési szám: 260). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, kétszobás, 56 m2-es,
távfűtéses, téglaépületben lévő, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást
cserélne kétszobás, 40–55 m2-es,
nádorvárosi, adyvárosi, jancsifalui,
József A.-ltp-i vagy marcalvárosi
bérleményre (hirdetési szám: 261).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Újvárosi, 2 szobás, 41 m2-es, gázfűté-
ses, téglaépületben lévő, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 20-

30 m2-es, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra Újváros kivételével. (Hir-
detési szám: 262). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 1 szobás, 41 m2-es,
parkettás, szilárd tüzelésű, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
adyvárosi vagy marcalvárosi, 1+fél–2
szobás bérleményre (hirdetési szám:
263). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Kata mobilfodrászat! 
Fodrász házhoz megy, elérhető 
áron! 96/439-370, 06/30-273-3847, 
HÍVJON! 

OKTATÁS
(3 nyelvű) Oklevelet adó
masszőrképzés 
indul Győrben február 18-án.
Tanfolyam ára: 
45.000 Ft (részletfizetés)
Fnysz: 00111/2011
Érdeklődni: 06-70/369-8655
www.studiumiroda.hu  

Intenzív OKJ-s biztonságiőr- (18.000
Ft+vizsgadíj) és rendezvénybiztosító
tanfolyam. Fny: 45/2010. www.heuse-
curity.hu. Tel.: 70/967-7227

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Ár: 6,5 millió forint.
Telefon: 30/376-5572

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

ELADÓ!

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ezüsttár-
gyakat, órákat, könyveket,
antik bútort, szőnyeget, ke-
rámiákat, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101. 

FEBRUÁRI KÉPZÉSEK 
GYŐRBEN:

OM 200 356, Ny.sz.:11-0104-05

Érettségizetteknek:

kisgyermekgondozó, -nevelő
fogászati vagy gyógyszertári asszisztens

Szakirányú asszisztensi
végzettségűeknek:

klinikai fogászati higiénikus 
gyógyszertári szakasszisztens 

Érd.: 30/568-7354, 
bondor.eva1@gmail.com

Kiszámithatatlanul száguld az üzemanyagok ára. Szakemberek
szerint  rövid időn belül elérik, vagy meg is haladják az 500 Ft-ot.
A ZOOMAUTO Kft. megtalálta a megoldást! Kiváló minőségű
LPG-szetteket szerelünk ügyfeleink nagy megelégedésére töme-
gével az autókba. Megtérül, mert az LPG-gáz jelentősen olcsóbb,
mint a benzin. Az autó minden esetben benzinnel indul, kis tá-
volság megtétele után csak egy halk kattanást hallunk, mikor át-
kapcsol gázra. A jármű gázüzeme mindössze néhány százalékos
többletfogyasztást eredményez. Október 1-jétől már parkolóhá-
zakban is lehet parkolni! Azt szoktuk mondani mindenkinek, aki
az átalakításon gondolkozik, hogy minden benzintankolásnál
gondoljon arra, hogy a tankolásra költött pénzének a felét ki-
dobta az ablakon!

SZERELTESSEN GÁZAUTÓT!

Érdeklődni lehet: Zoomautó Kft.,
Győr, Amadé út 1. Telefon: 96/512-150, 

20/9522-938, 20/9594-626.

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

Zene, tánc, jó hangulat.
Szeretettel várjuk

kedves vendégeinket!

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a Tel: 96/431-330
www.marcal-ettem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Örökzöld melódiák neves
mûvészek elôadásában, 
Chippendale fiúk.
Szervezô a SO-MI Art Bt.

Köszöntô ital: 
1 pohár koktél

Fôétel:
• Ôszibarackos 
sült csirkemell

• Baconnal, sajttal töltött
csirkemell

• Rizibizi, petrezselymes
burgonya, saláta.

Desszert:
Fekete erdô tortaszelet.

Jegyek elôvételben 
kaphatók: 
3.500 Ft/fô áron 
az étteremben.

Győrben eladó, 
kiadó 

panellakásokat 
ajánlok.

Érdeklődni: 
06-70/702-3587.
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Repülőrajtot vett a Győri Audi
ETO KC a női kézilabda Bajno-
kok Ligája középdöntőjében,
hiszen első két mérkőzését
egyaránt megnyerte a zöld-
fehér együttes. A Midtjylland
ellen a tizenegy gólt dobó Heidi
Löke volt a győriek egyik leg-
jobbja, aki hétvégén korábbi
csapattársaival nézhet farkas-
szemet. Vasárnap a csoport
rangadóján a norvég Larvik ér-
kezik a Magvassy Mihály Sport-
csarnokba. 

Hétvégén a Midtjylland ellen nyolcgó-
los győzelmet aratott az Audi ETO, és
bár néha akadozott a gépezet, a győri
siker nem forgott veszélyben. A zöld-
fehérek legeredményesebb játékosa a
tizenegyszer beköszönő Hedi Löke
volt, aki ellenállhatatlanul játszott. 

– Kemény mérkőzésen vagyunk túl,
védekezésben nem kezdtünk jól, de

Korábbi csapata ellen a gólzsák
aztán a második félidőben már jobban
teljesítettünk ezen a téren is. Pálinger
Kati remekül védett, ez is kellett a siker-
hez. Nem játszottunk rosszul, de képe-
sek vagyunk még ennél is jobban kézi-
labdázni, és ezt meg is akarjuk mutatni
már vasárnap a Larvik ellen. 

A mostani ellenfél nem ismeretlen
Heidi Löke számára, hiszen pont a
norvég együttestől igazolt nyáron a
Rába partjára. A Larvik a Bajnokok Li-
gája címvédőjeként érkezik Győrbe,
így izgalmas és színvonalas mérkő-
zésre van kilátás. 

– Jól ismerjük az ellenfelet, úgy
gondolom, a Bajnokok Ligája két leg-
jobb együttese csap össze hétvégén.
Nem kezelem másként ezt a mérkő-
zést sem, mint bármelyik másikat, mi
minden meccset meg akarunk
nyerni, mert csak így érhetjük el a cé-
lunkat, a Bajnokok Ligája-győzelmet.
A kemény védekezés az alap, amire
építenünk kell. Sok jó játékos szere-
pel mindkét oldalon, a Larvik csapat-
ként is erős, de mi is bebizonyítottuk
már, hogy képesek vagyunk csapat-
ként küzdeni és nyerni – mondta bi-
zakodva a világbajnok játékos.

Karl Erik Böhn, a zöld-fehérek ve-
zetőedzője korábban szintén irányí-

totta a Larvik együttesét. A norvég
szakember úgy fogalmazott, eny-
nyire erős csapattal még sosem
dolgozott, az idei ETO erősebb,
mint a tavalyi Larvik.

– Nehéz összehasonlítani a
kettőt, úgy érzem, mi komplett

csapat vagyunk, több minő-

ségi játékossal és mélyebb kerettel. A
szezon előtt azt mondtam, képesek le-
hetünk elérni a döntőt, és ezt most is
így gondolom. Meccsről meccsre erő-
sebbek és jobbak vagyunk, remek a
hangulat a csapatnál, így jó esélyt látok
a vasárnapi győzelemre – tette hozzá
Heidi Löke, akinek nem jelent újdonsá-
got, hogy párja irányítja a csapatot. 

– Dolgoztunk már együtt, így szá-
momra egy kis könnyebbséget jelent,
hogy tudom, mit szeretne viszont-
látni a mérkőzéseken. A legfonto-
sabb, hogy Karl Erik jó edző, és csak
ez számít. Számos címet nyertünk
már közösen, idén is szeretnénk
minél többet begyűjteni, köztük a
Bajnokok Ligája-trófeát is.

A világklasszis beállós fél éve él vá-
rosunkban, és remekül érzi magát
Győrött. Mielőtt ide-
igazolt, kikérte
honfitársa, Kat-
rine Lunde-
Haraldsen vé-
leményét is,
és egyáltalán
nem bánta

meg, hogy hallgatott válogatottbeli
csapattársára. 

– Nagyon szeretek Győrött élni, a
csapatnál is kitűnő a hangulat, és a
fiam, Alexander is remekül érzi magát
a városban. Minden tökéletes szá-
munkra, az elmúlt hetekben pedig úgy
éreztük magunkat, mintha otthon len-
nénk Norvégiában. Élveztük a havazást,
odahaza is hasonló az időjárás télen –
mondta boldogan a szőke beállós. 

Az nem kérdés, hogy a Magvas-
syban Karl Erik Böhn a főnök, de kí-
váncsiak voltunk, odahaza vajon ki
irányít. – Természetesen én – felelte
széles mosollyal Heidi Löke, majd
gyorsan hozzátette, ez nem így van. –
Otthon valójában Alexander a főnök,
körülötte forog az életünk. 

Heidi Löke igazi kézilab-
dázó családból származik,
szintén válogatott bátyja Né-
metországban játszik, míg
húga a norvég élvonalban
szerepel. A huszonkilenc
éves beállós eredménylistája
tiszteletet parancsol, ötszö-
rös norvég bajnok, három-
szoros norvég kupagyőztes,
és nyert már Bajnokok Ligá-
ját is. Tavaly ő volt a legrango-
sabb nemzetközi kupasoro-
zat gólkirálynője, ahogy az el-
múlt három szezonban Nor-
végiában sem akadt nála
eredményesebb játékos. Ér-
dekesség, hogy a válogatott-
ban Magyarország ellen mu-
tatkozott be még 2006-ban,
azóta már kétszeres Európa-
bajnok, tavaly pedig világbaj-
noki címet nyert, és bekerült
a torna All Star-csapatába is. 
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Véget ért a Győri ETO FC tö-
rökországi edzőtábora. A csa-
pat komoly ellenfelekkel mér-
kőzött meg és a hazainál jobb
feltételek között készülhetett
a már bejáratott helyszínen. 

– Jó körülmények között, jó
pályákon, jó ellenfelek ellen
tudtunk az elmúlt másfél hét-
ben készülni. A tervezett mun-
kát el tudtuk végezni, bár vol-
tak kisebb sérülések, Djordje-
vic és Stanisic kevesebb lehe-
tőséget kapott, mert lábadoz-
tak. Bosszantónak tartom,
hogy nem tudtunk nyerni, kü-
lönösen azért, mert nem ját-
szottunk alárendelt szerepet a
mérkőzéseken. Azon dolgo-
zunk, hogy a kuparajtig még
frissebb legyen a csapat és a
játékosok ezekben a helyze-
tekben jobb döntéseket hoz-
zanak – értékelt Csertői Aurél
vezetőedző. 

Szombaton kettős mérkő-
zést rendeznek az ETO Park-
ban, 11 órakor a zöld-fehérek
második csapata a KFC Ko-
marnót, míg az első csapat 13
órakor a Zlata Moravcét fo-
gadja. Az ETO B élén változá-

Darts. A Győri Darts Club és a Magyar Darts Szövetség február 19-én
10 órától amatőr dartsversenyt rendez díjazással az ETO Parkban. Az
amatőrverseny előtt február 18-án a magyar dartsbajnokság hatodik
fordulójának ad otthont az ETO Park, melyre a belépés ingyenes.

A SZESE
kiütötte a Komlót 

Szenzációsan kezdte a férfi kézi-
labda NB I/B tavaszi szezonját a
SZESE Győr, amely tizenkét góllal
nyert a Komló ellen. A fölényes
siker értékét növeli, hogy most már
a két feljutásért küzdő csapat egy-
más elleni összevetésében is a győ-
riek a jobbak. Deáki István együt-
tese jól kapta el a rajtot, és komoly
előnyt harcolt ki az első félidőben.
A második játékrészben a győriek
tovább növelték az iramot és a kü-

lönbség is ennek megfelelően hí-
zott. A mérkőzés csak nevében volt
rangadó, a két együttes ezúttal
nem volt egy súlycsoportban egy-
mással. A SZESE végül 35–23-ra
nyert és ezzel megelőzte a tábláza-
ton a rivális Komlót. A kiütéses győ-
zelemmel tovább élnek az egyete-
miek feljutási reményei. A csapat
szombaton 18 órakor Szentendrén
lép pályára, ahonnan újabb győze-
lemmel térnének haza a győriek. 

Újra Győrött az ETO
sok történtek a téli szünetben,
Klement István új feladatot ka-
pott, míg Galambos Zoltán tá-
vozott a klubtól. A győriek má-
sodik együttesét Sándor Ist-
ván irányítja, segítője Igor Ni-
csenko lett. 

A Győri ETO FC NB I-es
labdarúgócsapata szokásos
kupa- és bajnoki rajt előtti
szurkolói ankétját február 22-
én, szerdán 17.30 órakor
tartja az ETO Park élményköz-
pontban. Az eseményen jelen
lesznek a klub vezetői mellett
az együttes edzői és játéko-
sai is. Az ankéton egy, a szur-
kolókat érintő meglepetés be-
jelentésére is készülnek. 

A magyar nemzeti csapat
első idei mérkőzését február
29-én 18 órakor játssza az
ETO Parkban, az ellenfél a bol-
gár válogatott lesz. A mérkő-
zésre szóló jegyeket ország-
szerte az IBUSZ irodáiban, va-
lamint a www.ibusz.hu oldalon
lehet megvásárolni. Mindazok,
akik Győrött szeretnének elő-
vételben jegyet vásárolni, az
ETO Parkban található ETO
Shopban is megtehetik. 

Továbbra is hibátlanul
A Győri Audi ETO KC két
mérkőzés után is hibátlan
a Bajnokok Ligája közép-
döntőjében, miután Karl
Erik Böhn együttese 35–
27-re legyőzte a Midtjyl-
land csapatát. A győriek já-
téka ugyan még nem volt
tökéletes, de az egy pilla-
natig sem volt kérdéses,
hogy melyik csapat nyeri
meg a rendkívül küzdel-
mes mérkőzést. A hazaiak-
tól ezúttal Pálinger, Hor-

nyák és Löke teljesítménye
emelkedett ki. Mivel a Lar-
vik hazai pályán csak dön-
tetlent játszott az Itxakó-
val, a zöld-fehérek lépés-
előnybe kerültek. Amennyi-
ben Görbiczék vasárnap
17.15 órától le tudják
győzni a Larvikot a Mag-
vassyban, hatalmasat lép-
hetnek az elődöntő felé. 
A két Bajnokok Ligája-ösz-
szecsapás közt egy baj-
noki is várt az Audi ETO-ra,

szerdán a szebb napokat is
megélt DVSC látogatott
Győrbe. A mérkőzés gyor-
san eldőlt, a debreceniek a
kilencedik percben tudták
először bevenni Lunde-Ha-
raldsen kapuját. Az első fél-
időben már 26–8-ra vezet-
tek a hazaiak, akik végül
46–18-ra nyertek. Karl Erik
Böhn a második félidőben
lehetőséget adott a fiata-
loknak is, akik szintén ered-
ményesen kézilabdáztak. 
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A Rába ETO 7–2-re győzött a Gödöllői
Bikák ellen az élvonalbeli futsalbajnokság-
ban. A vendégek megpróbálták meglepni a
győrieket, már a mérkőzés elején vészka-
pussal játszottak, de végül komoly különb-
ség alakult ki a két csapat között. Mivel a
Berettyóújfalu 5–4-es vereséget szenve-
dett Debrecenben, már hatpontosra nőtt a
zöld-fehérek előnye a táblázaton. 

A győriekre jövő héten két bajnoki mér-
kőzés is vár. Hétfőn 18.30 órakor a Color -
spectrum Aramis otthonában játszik a csa-
pat, majd csütörtökön 18.30 órakor a nagy

A GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem csapata újabb rang -
adót nyert a férfi kosárlabda
NB I/B-ben. A győriek 89–
81-re diadalmaskodtak a
Veszprémi Egyetem gárdája
ellen, ezzel zsinórban hetedik
győzelmüket aratták. Védeke-
zésben ugyan csúsztak be
hibák, de összességében
végig a Kozma-csapat kezé-
ben volt az irányítás. A sikert
a döntetlennel zárult első fél-
idő utáni harmadik negyed-
beli jó védekezés alapozta
meg. A végjátékban már

Az UNI Seat Győr szomba-
ton játssza az alapszakasz
talán legfontosabb mérkő-
zését a megyei rivális Sop-
ron vendégeként. A cím-
védő novemberben tíz pont-
tal tudott nyerni Győrött, va-
gyis ha a zöld-fehérek ennél
nagyobb különbséggel tud-
nának győzni Sopronban,
akkor nagy esélyük nyílna
az alapszakasz első helyé-
nek megszerzésére. A két
Euroliga-résztvevő szom-
szédvár összecsapását a
Sport Klub szombaton

Elmaradt a meglepetés

rivális MVFC Berettyóújfalu érkezik a Mag-
vassyba.

Eldőlt, hogy április 14–15-én Veszprémben
rendezik meg a Magyar Kupa négyes döntőjét.
A Rába ETO április 14-én, szombaton 18 óra-
kor az Újszegeddel csap össze a döntőbe jutá-
sért, a másik ágon 20 órától Berettyóújfalu–
Veszprém elődöntőt rendeznek. A finálé más-
nap 20.15 órakor kezdődik a Veszprém Aréná-
ban. A címvédésre készülő győri klub a hazai
mérkőzésein tíz-tíz belépőjegyet sorsol ki a
veszprémi kupadöntőre, és a kisorsolt jegyeken
túl szurkolói buszokat is indít majd a fináléra. 

Tovább tart
a jó sorozat

nem a győzelem volt a kér-
dés, hanem az, hogy a hazai-
aknak sikerül-e több ponttal
győzniük, mint amennyivel ki-
kaptak idegenben. A nyolc-
pontos siker végül azt jelen-
tette, hogy a két csapat
ugyanolyan különbséggel
győzte le egymást egy-egy
alkalommal. A győriek holt-
versenyben így is feljöttek a
táblázat második helyére.
Kozma Tamás együttese leg-
közelebb pénteken 19 órakor
a Kozármislenyt fogadja az
újabb győzelem reményében. 

Megyei rangadó előtt az UNI Seat
15.45 órától élőben közve-
títi. A győriek főpróbája jól
sikerült, hiszen hazai pályán
84–59-re legyőzték a Va-
sast. A piros-kékek három
negyeden át jól tartották
magukat, és igazolták, hogy
a mezőny egyik legjobban
védekező csapata látoga-
tott az egyetemi csarnokba.
Fűzy Ákos együttese aztán
sebességet váltott, és az
utolsó negyedet 24–9-re
megnyerve végül magabiz-
tosan diadalmaskodtak a
zöld-fehérek. 

Olimpia. Az ötödik helyen végzett vasárnap a magyar válogatott a női tőrözők
németországi világkupa-versenyén. A Mohamed Aida, Knapek Edina, Varga
Gabriella, Kreiss Fanni összeállítású együttes Tauberbischofsheimben a 16-os
táblán 24–21-re verte a kínaiakat. A következő fordulóban a magyarok öt tussal
kikaptak az esélyesebb lengyelektől (27–32), a folytatásban azonban megnyer-
ték mindkét hátralévő mérkőzésüket. Előbb 45–34-re győztek a franciák, majd 45–33-ra a né-
metek ellen. Az olimpiai kvótaszerzés szempontjából a két utolsó találkozónak volt különösen
nagy jelentősége, mert éppen a magyarok mögött álló németeknek és franciáknak nem sza-
bad előzniük a március végén záruló kvalifikációs időszakban. Az élen a papírforma érvényesült,
vagyis az a négy csapat – a lengyel mellett az olasz, az orosz és a dél-koreai – végzett az első
négyben, amely amúgy is jól áll a rangsorban. Női tőrben még Torinóban és Budapesten lehet
majd – márciusban – a pontokat gyűjteni a londoni részvétel kiharcolásához. (MTI)
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AJÁNLJUK
FEBRUÁR 17., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem–Kozármisleny (NB I/B-s
mérkőzés, egyetemi csarnok)

FEBRUÁR 18., SZOMBAT
Darts
10.00 Magyar bajnokság, VI.
forduló (ETO Park)

Labdarúgás
11.00 Győri ETO FC B–KFC Ko-
marno (felkészülési mérkőzés,
ETO Park)

13.00 Győri ETO FC-Zlata Mo-
ravce (felkészülési mérkőzés,
ETO Park)

FEBRUÁR 19., VASÁRNAP
Darts
10.00 Amatőr steelverseny
(ETO Park)

Női kézilabda
17.15 Győri Audi ETO KC–Lar-
vik HK (Bajnokok Ligája-mérkő-
zés, Magvassy-csarnok)

FEBRUÁR 23., CSÜTÖRTÖK
Futsal
18.30 Rába ETO-MVFC Berety-
tyóújfalu (NB I-es mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

Judo. Mosonszolnokon rendezték meg a Judo
Megyei Diákolimpiát, melyen a SZESE judo szak-
osztályának versenyzői közül Szilli Nóra, Sipőcz
Richárd, Szarka Zsombor, Dohor Zsombor, Hor-
váth Ákos és Búzás Gergő első, Óvárdics Richárd,
Csupor Csaba és Jánosik Máté harmadik helye-
zést ért el. A SZESE csapata az egyéni eredmé-
nyek összesítése után a második helyen végzett.

A sporthorgászat egyik izgalmas mód-
szere a léki horgászat.  A különleges körül-
mények nagy óvatosságot és fokozott biz-
tonsági előírások betartását írják elő, ame-
lyekről a 46/2001. (XII. 27.) BM-rendelet
vonatkozó előírásai rendelkeznek. 

– A horgászatra és a korcsolyázásra
egyaránt vonatkozik, hogy folyóvízen tilos
a jégen tartózkodás – hívta fel a figyelmet
dr. Kuti Rajmund, a Győr-Moson-Sopron
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségé-
nek vezetője. – Az állóvizek jegén tartóz-
kodni is csak akkor szabad, ha a jég kellő
szilárdságú, nem olvad, illetve nem
mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján
az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szi-
lárdságúnak, ha vastagságuk eléri vagy
meghaladja a tíz centimétert. Erről min-
den esetben meg kell győződni. Tilos a
szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között, jármű-
vel, kikötők és veszteglőhelyek területén
és műtárgyak közelében – tájékoztatott
dr. Kuti Rajmund. Elmondta még, a fenék-
ről előtörő kisebb-nagyobb források, a
csatornabekötések, az áradás, az apadás
által kialakított jégmozgás mind csökken-

szerző: bögi viktor 

Folytatom múlt heti cikkem a dohányzás tested-
zésre gyakorolt hatásáról. Személyesen ismertem
néhány sportolót, akik edzőterembe jártak és dohá-
nyoztak. Ez a rossz szokás kezdetben nem akadá-
lyozta őket edzéseikben, lassan-lassan azonban
árulkodó jelekre lettem figyelmes. Az illetők kerülni
kezdték a megerőltetőbb súlyzós gyakorlatokat –
guggolásokat, evezéseket, felhúzásokat –, s ezeket
kényelmesebb, kevesebb erőt igénylő mozdula-
tokra cserélték. Adott idő alatt egyre kevesebb so-
rozatot végeztek, munkájukból eltűnt az igazi inten-
zitás, a dinamizmus. Az aerob gyakorlatok végzésé-
től – mint például a futás, ugrókötelezés – pedig
végképp ódzkodtak, ami nem csoda, hiszen éppen
a huzamos időn keresztül, pihenőidő nélkül végzett
gyakorlatok során csökken igazán a dohányosok
teljesítménye. Ennek legfőbb oka, hogy a dohányo-
sok vérében a vörösvérsejtek felveszik a szén-mo-
noxidot (melyet a cigaretta füstje juttat a tüdőbe), az
így létrejött szén-monoxid-hemoglobin pedig nem
képes több oxigént felvenni. Nyilvánvaló tehát, hogy
a dohányosok oxigénfelvevő kapacitása kisebb, s
főként az aerob jellegű teljesítményük csökken. Vár-
juk szeretettel stúdiónkban! Bővebb információt a
www.speed-fit.hu honlapon talál!

Tervezés alatt a kis jégpálya

Dohányzás
és testedzés 

Már a tervezési folyamat alatt
van a Kiskút ligeti, 14-szer 28
méteres kis jégpálya, a beruhá-
zásra azért van szükség, hogy az
elhúzódó meccsek miatt ne kell-
jen sokat várni a vendégeknek,
mire jégre léphetnek – mondta
dr. Horváth Lőrinc, a Győri Mű-
jégpályát üzemeltető Győri
Jégsportért Alapítvány elnöke.

A Győri Műjégpályát egy sze-
zon alatt több ezren keresik fel.
A forgalmán nagyot lendített a
2010-es felújítás, akkor a foga-

dóépületet korszerűsítették. A
létesítményt egyébként össze-
sen három fázisban újítják fel.
Jelenleg a második lépésnél, a
már említett kis jégpálya terve-
zésénél tartanak.

A pályán egyébként rendsze-
resen edzenek a Győri ETO Ho -
ckey Club tagjai több korosztály-
ban. Horváth Lőrinc kifejtette, a
játékosok mindenhol megállják
a helyüket: két fiatal Szlovákiá-
ban, egy ifista Ausztriában, egy
serdülő pedig az MTK csapatá-

nál játszik kölcsönben. Hetente
háromszor a műkorcsolyázók is
edzenek a jégen, a győri sporto-
lók olyan felkészítőktől – például
Tóth Zoltántól, Meleg Andreától
és Kulcsár Zsófiától – tanulhat-
nak, akik elismertek a szakmá-
ban – mondta Horváth Lőrinc.

A szakember szerint Győr-
ben szeretnek az emberek kor-
csolyázni. Horváth Lőrinc úgy
látja, kihasználtság szerint az
ötödik helyen áll a győri pálya az
országos rangsorban.

A léki horgászat szabályai
tik a jég teherbíró képességét, a felmele-
gedés a jégréteget elvékonyítja, ami a
jégen tartózkodók számára veszélyes
lehet. Többnapos melegebb idő hatására
a jég vastagsága csökken, szilárdsága
romlik, ezért a rajta való közlekedés, spor-
tolás, tartózkodás veszélyes. Különös ve-
szélyeket rejthet a friss havazás, mert a
jég tényleges állapotát nem lehet időben
felismerni. Amennyiben valamely vízterü-
let tulajdonosai, kezelői a jégen léket vág-
nak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek
a jégmentessé vált területet távolról felis-
merhető módon, egy méter magasság-
ban elhelyezett, legalább 10-10 cm szé-
les piros-fehér csíkozású korláttal megje-
lölni, körülhatárolni.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövetségének
ügyvezető elnöke, Takács Antal lapunk-
nak elmondta, vannak Győrött és a város
környékén olyan horgászvizek, ahol a helyi
horgászrend biztonsági okok miatt tiltja a
léki horgászatot. Ilyen víz például a Mo-
soni-Duna-holtág is. Takács Antal azt ja-
vasolja, hogy a peca megkezdése előtt a
sporttársak tájékozódjanak egyesületük-
nél a léki horgászat szabályozásáról.

Teke.A GYŐR-SZOL TC hazai pályán fogadta a Csákánydoroszló
csapatát az NB I. hétvégi fordulójában. A házigazda legfiatalabb
játékosa, Babos Tamás kiemelkedő teljesítményének is köszönhe-
tően magabiztos győzelmet aratott. Fontos megemlíteni az ifjúsági
játékosok bravúros győzelmét, amivel a bajnokság első helyét erő-
sítették meg. GYŐR-SZOL TC–Csákánydoroszló 7:1 (Babos
Tamás 632 fa, Kristyán István 598 fa, Gosztola Gábor 591 fa, Nagy
Antal 560 fa, Kázár Tibor 559 fa, Pintér-Péntek Imre 514 fa).
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT,  JÁTÉK

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órá-
tól másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig, pén-
teken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 

Hóügyelet A GYŐR-SZOL Zrt.
hóügyelete: 96/516-612.

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  A
pénztár 30 perccel előbb zár.
Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat 8 órakor nyit. Hétfőtől szer-
dáig 16 órakor, csütörtökön 17
órakor, pénteken 14 órakor zár.
A pénztár 30 perccel előbb zár.
Tel.: 96/505-051. Fax: 96/505-
099. 
ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905.  
Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel
8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelen-
tés: 96/311-753. Közterületi hi-
babejelentés a 06-80/204-086-
os ingyenes zöld számon. Ügy -
félszolgálat: 96/522-630.  Hétfő-
től csütörtökig 7.30 és 15.30,
pénteken 7.30 és 13.30 között.

szerző: xantus-állatkert
fotó: magyarósi péter

A szivárvány összes színében
pompáznak a Dél- és Közép-Ame-
rikában őshonos nyílméregbékák,
amelyek közül négy fajjal is talál-
kozhatnak a Füles Bástyába láto-
gatók. A színpompa arra figyel-
meztet: nézni lehet őket, de meg-
érinteni nem. A kis békák némelyi-
kének bőre az állatvilág leggyilko-
sabb mérgével van átitatva.

A mérget nem a béka állítja elő, hanem
az általa elfogyasztott tűzhangyák. A bőr-
ben felhalmozódó, homobatrachotoxin-
nak nevezett anyagot egyes indián tör-
zsek több évszázada használják, fúvó-
csöveikből kilőtt nyilaik végére kenik. A
mérget úgy nyerik ki, hogy tűz felé tartják
az állatot, a halálos anyag a stressz hatá-
sára csepeg ki a béka hátából. 

Nyílméregbékák a Füles Bástyában
A méreg tömény, egy

béka negyven nyílhegy
bekenéséhez elegendő.
A kistestű emlősök má-
sodpercek alatt megbé-
nulnak, ha ilyen fegyver-
rel találják el őket, az
ember számára egy száz -
ezred gramm halálos. A
terráriumi körülmények
között tenyésztett nyílmé-
regbékák már nem mérge-
zőek, mivel természetes táplálékuk, a tűz-
hangya hiányában nincs toxinforrásuk. 

Mérgező hatásuk mellett gondosko-
dásukról is híresek ezek a dél-amerikai
békák. A hím gondosan felügyeli a lera-
kott petéket, amíg elő nem bújnak az
ebihalak. A kis ivadékok apjuk hátára
másznak, ahol a kapaszkodást egy raga-
dós nyálka segíti. A hím ezután bromélia-
kehelyben vagy faodúban összegyűlt víz-
hez szállítja utódait, ahol egyesével he-

lyezi el őket. Összezárva az ebihalak felfal-
nák egymást.

Az orvostudomány érdeklődését is fel-
keltette ez a színpompás béka, hiszen a
vadon élő állatok mérgében fájdalomcsil-
lapító található, amely jóval hatásosabb,
mint a morfin. Bőrváladékuk antibiotiku-
mot is tartalmaz, amely bőrbetegségeket
gyógyít. A belvárosi Füles Bástyában négy
nyílméregbékafaj tizennégy egyedének
színeit csodálhatja meg a látogató.

Horoszkóp
KOS
A héten érzelmi viharokat kavarnak.
A féltékenység jócskán megjelenhet párkap-
csolatukban, ha nem viselkednek egyértel-
műen. Ne legyenek türelmetlenek párjukkal,
az csak olaj lenne a tűzre. Munkájukban is
sok most a félreértés, rendezzék a dolgaikat.

BIKA
Nagyon kellemes hét elé néznek. Ki-
csit a föld fölött lebegnek, a siker megrésze-
gíti önöket. Figyeljenek munkájukra, az
adódó lehetőségek mellett ne menjenek el
semmiképp. Magánéletük is rendezett, pár-
kapcsolatuk stabil, boldog. Itt az ideje él-
vezni az életet!

IKREK
Ne hagyják, hogy kicsússzanak az ese-
mények az irányításuk alól. Akármennyire
fárasztó, figyeljenek oda most mindenre. Pár-
jukkal is várható némi összezörrenés, de
igyekezzenek, hogy ne ez uralja most az éle -
tüket. Vigyázzanak egészségükre, idegeikre.

RÁK
A héten nagy érzelmi hullámzást
élnek meg. Ez legszorosabb környezetüket
meglehetősen kikészíti, de néha saját magu-
kat sem fogják érteni. Próbáljanak a sport
irányába nyitni, azzal levezethetik a fölös fe-
szültségeket. Barátaikra számíthatnak.

OROSZLÁN
Lazítsanak egy kicsit, amit kellett a
munkában, magánéletben, már megtettek,
most rendezzék kicsit soraikat, pihenjenek,
gyűjtsenek erőt a következő feladathoz. Ne a
külvilággal foglalkozzanak,  figyeljenek meg-
érzéseikre.

SZŰZ
Kezükből most kicsúszik az irányítás,
beszélnek, de senki nem hallja a hangjukat,
cselekednek, de senki nem veszi ezt észre.
Gondolkozzanak el azon, vajon jó helyen van-
nak-e a munkájukban, vajon nem kellene-e
már váltaniuk? 

MÉRLEG
Koncentráljanak jobban magukra,
egészségükre, külsejükre, lelkükre, mielőtt
végképp kimerülnek. Párjukkal kerüljék a
félreértéseket, különben sok felesleges vesze-
kedésben lesz részük. Barátaikra számíthat-
nak, töltsenek velük sok időt.

SKORPIÓ
Ne hergeljék magukat fölöslegesen,
semmi eredményt nem érnek el vele. Keres-
senek olyan munkát, elfoglaltságot, aminek
értelme van, amiben tevékenyek lehetnek,
így kamatoztatják tudásukat. Párjukkal is ki-
egyensúlyozottabb napjaik lesznek így.

NYILAS
Figyeljenek jobban a párkapcsola-
tukra, a félreértéseket azonnal rendezzék le,
ne halogassanak. De ne is tekintgessenek ki-
fele, ha nem akarnak problémát maguknak.
Munkájukban új kihívások, új feladatok vár-
nak önökre, ami feldobja kedvüket.

BAK
Végre összeszedik magukat egy kicsit,
lesz idejük mindenre, és még új tevékenysé-
gekbe is belefoghatnak. Ne hagyják ki ennek
lehetőségét, ha nehezen is indul pl. egy sport
elkezdése, itt az ideje. Munkájuk rendezett,
párkapcsolatukban kerüljék a féltékenységet.

VÍZÖNTŐ
Pihenjenek egy kicsit a héten, nehogy
új dologba belekezdjenek, ez most a lazítás
hete. Megérdemlik, hisz egész eddig kemé-
nyen dolgoztak. Ha tudnak, utazzanak el, le-
gyenek többet kedvesükkel, csak olyat csinál-
janak, ami kedvükre van. 

HALAK
Végre eljött a Halak szülöttek ideje.
Gondolják végig éves terveiket, és kezdjenek
azok megvalósításába. Nagyon ügyeljenek
arra, hogy egyértelműek legyenek a kommu-
nikációban, párjukkal, barátaikkal, különben
sértődés lesz a vége. Ez a szerelem ideje az
önök életében, ne szúrják el.

Nyerjen jegyet
Rózsaszínházra!
A Győri Balett Rózsaszínház című elő-
adására nyerhet jegyet, aki velünk ját-
szik. Nem kell mást tenni, csak helyesen
válaszolni három kérdésünkre.
1. Ki a Rózsaszínház című balettben 

közreműködő vendégművész?
2. Ki a Rózsaszínház című balett 

koreográfusa?
3. Mondjon egy sanzonénekest, akinek 

a dalai felcsendülnek a darabban! 
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu
címre várjuk február 22-ig.
Az ETO Park vasútmodell-kiállítására
szóló 5-5 darab jegyet Györgyi István és
Lőrinczné Szalay Krisztina nyerte.


