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11. oldal „Nagyon sokat tanultam magamról és az autizmussal élő
emberekről” – mondta lapunknak adott interjújában Kulka János, az
Esőember című híres film színpadi változatának főszereplője annak
kapcsán, hogy a darabot a Győri Nemzeti Színházban is játsszák
március 11-én. A színész egy autistákkal foglalkozó intézményben
készült fel a szerepre, amit élete egyik legnagyobb ajándékának tart.

7. oldal Március 29-ig jelent-
kezhetnek az érintett deviza jel-
záloghiteles ügyfelek az árfo-
lyamrögzítésre. A konstrukcióval
akár 400-550 ezer forint hitel-
költség is megspórolható.

4. oldal Győr 2017-es ifjúsági
olimpiája nem csak a helyszínnek
kijelölt Újvárosban indít el további
fejlesztéseket – mondta lapunk
Miért szeretem Győrt? rovatában
Morvay László.

Megújulás előtt
A belváros rehabilitációs terveiről az 5. oldalon olvashat
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

milliós tartozást halmozott fel a Vocational Academy
Alapítvány. Adóssága rendezésére fizetési haladékot
kapott a szervezet, de annak ideje alatt sem rendezte
tartozását, ezért a Győri Törvényszék – nem jogerősen
– elrendelte a felszámolását.

675 42,3 milliárd forint árbevétellel és 569 millió forint nyereség-
gel zárta a 2012-es évet a Rába-csoport. Bevételei 7,5
százalékkal nőttek, eredménye pedig 25,2 százalékkal
haladja meg az előző évit – közölte a győri székhelyű jár-
műipari vállalat.

NAPRÓL NAPRA

Február 15.

Február 16.

Február 17.

Február 18.

Február 19.

Február 20.

Február 21.

Mérgezés. Szén-monoxid-mér-
gezés miatt egy embert kórházba
szállítottak a mentők. A lakásban
élő másik embert a rokonainál
szállásolták el, mert nem oldható
meg biztonságosan a fűtés.

Késés. Felsővezeték-szakadás
miatt 15-20 percet késtek a vo-
natok Budapest és Győr között.

Böllérfesztivál. Immár máso-
dik alkalommal elevenítették fel a
vidéki disznóvágás hagyomá-
nyait azok, akik az elmúlt hétvé-
gén ellátogattak a Győri Böllérna-
pok háromnapos rendezvényére. 

Baleset. Egy győri házaspár
halt meg egy hármas közleke-
dési balesetben a Szigetközben,
miután egy furgon elhagyta a
sávját és frontálisan ütközött a
házaspár autójával.

Kiállítás. Rieger Tibor szobrász-
művésznek nyílt kiállítása a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár ga-
lériájában. A tárlat több mint egy-
tucat kisplasztikáját, továbbá az
ország több településén látható
köztéri alkotásainak terveit és fo-
tóit vonultatja fel.

Egészségbüfé. Az egészséges
ételekkel ismerkedtek a Kovács
Margit-iskola alsós diákjai. A gye-
rekek saját maguk készíthették el
az ételeket friss, egészséges és
vitamindús alapanyagokból.

Árra készen. A múlt heti kiadós
havazás a Duna egyes szaka-
szain közel 60 százalékkal emelte
a vízkészletet. Bár a szakembe-
rek nem számítanak gyors olva-
dásra, felkészültek egy esetleges
árhullámra. 

Jogosulatlanul
használhatják!
A Hajléktalanokat Se-
gítő Szolgálat ezúton
jelzi, hogy a nappali me-
legedő Szarvas utcába
költöztetése során is-
meretlen személy eltu-
lajdonította az intéz-
mény tulajdonában
lévő, alábbi feliratú bé-
lyegzőt: HAJLÉKTALA-
NOKAT SEGÍTŐ SZOL-
GÁLAT Eü. Alapellátás 2.
9027 Győr, Avar u. 3. Tel.:
96/512-300 (2) OEP-kód:
080090226. Ezért a fenti
lenyomatú bélyegző
használata 2013. február
1-jétől érvénytelen!

Partnerségi
megállapodás
A megyei közgyűlés
egyhangú szavazattal
elfogadta azt az előter-
jesztést, amely rögzíti
Győr-Moson-Sopron
Megye Önkormány-
zata Közgyűlésének
csatlakozását ahhoz a
partnerségi megállapo-
dáshoz, amelyet a MA-
HART Magyar Hajózási
Zrt., az Észak-dunán-
túli Vízügyi Igazgató-
ság és a „Szigetköz–
Felső-Duna mente”
Térségi Fejlesztési Ta-
nács a Győr–Gönyű Or-
szágos Közforgalmú Ki-
kötő már működő léte-
sítményei jobb kihasz-
náltságának, valamint
a további fejlesztési
ütemek mielőbbi meg-
valósításának elősegí-
tése érdekében kötött.

Városunkban most már
hagyománynak tekint-
hető, hogy a jeles ma-
gyar személyiségek
nevét őrző közterülete-
ken az illető alakját meg-
örökítő csempeképet
helyeznek el. A napok-
ban avatták fel Petőfi
portréját a Petőfi téren.
Baross Gábor, Tihanyi
Árpád, Rónay Jácint,
Széchenyi István, Liszt

Ferenc – hogy csak né-
hány nevet említsünk
azok közül a magyar tör-
ténelmi személyiségek
közül, akiknek emlékét
Győrben mozaikkép is
őrzi. A sor egy újabb al-
kotással, Petőfi Sándor
portréjával bővült, ame-
lyet Fekete Dávid alpol-
gármester és Szeles
Sza bolcs önkormány-
zati képviselő lepleztek
le a Péterfy Sándor
Evan gélikus Oktatási
Központ homlokzatán.

Fekete Dávid kiemelte,
az Újvárosi Részönkor-
mányzat kezdeménye-
zése azért is aktuális,
mert idén ünnepeljük
hős költőnk születésé-
nek 190. évfordulóját. 
A csempeképet Sándor
József Péter győri üveg-
művész készítette, aki-
nek már több hasonló
portrét köszönhet a
város. Az alkotó a port-

réval kapcsolatban úgy
fogalmazott, azt Bara-
bás Miklós 1848-as
rajza alapján készítette.
A kép porcelánfestékkel,
fagyálló kerámialapokra
készült, a kovácsoltvas
keret színezett rogyasz-
tott üvegbetéteket tar-
talmaz, fölül és kétoldalt
az 1848-as farkasfogas
zászló motívumával. Az
alsó mezőben Petőfi
Sándor aláírása látható
szintén rogyasztott
üvegből. 

Csempekép Petőfiről
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Bár Epheszoszi Hérakleitosz
szerint kétszer nem léphetünk
ugyanabba a folyóba, most
mégis egy régi témát veszek elő,
amelynek bosszús aktualitást
adott néhány, a közelmúltban
elkövetett „szerencsétlen félre-
lépés”.  Az egyiknél például
majdnem el is csúsztam, ami-
kor a puhába léptem. Világéle-
temben kutyás ember voltam,
éppen ezért vagyok tisztában
vele, hogy mire van szüksége
egy négylábúnak. A legtöbbnek
például mozgásra, nagy térre,
sokan mégis úgy gondolják,
hogy kedvencüknek ideális ott-
hon egy harmadik emeleti tár-
sasházi lakás. Igényei azonban
nem csak a kutyáknak vannak.
Nekünk, embereknek például
nem túlzó igényünk az, hogy
ne legyen az utca olyan, mint
egy aknamező, ahol – ha nem
vigyázol – bizony rálépsz a le-
pénybombára, amely hangos
robbanás helyett lágy meleg-
séggel burkolja be cipőd talpá-
nak redőit. Teszi mindezt olyan
alapos részletességgel, hogy
aztán a váratlan ajándékot csak
fogkefével, hosszas sikálás után
lehet eltávolítani. Mindez per-
sze nem a kutya hibája. Termé-
szetes dolog, hogy a bezárva töl-
tött órák után boldogan engedi
ki mindazt, ami már régóta fe-
szítette őt belül. A „termés” fel-
szedése a gazdi feladata. Nem
nagy ördöngösség, tőlünk nyu-
gatabbra már egész gördüléke-
nyen működik a dolog. Ha ked-
vencünket képesek vagyunk
megtanítani arra, hogy álljon,
üljön, igazodjon lábhoz, akkor
magunkat is meg tudjuk taní-
tani arra, hogy szedjük össze jó-
szágunk ürülékét. Ez éppúgy
része a kutyatartásnak, mint a
vidám játszadozások, a pacsi
utáni jutalomfalat, vagy épp a
sziesztázás közbeni fültősimo-
gatás. A téma még mindig az
utcán hever. Hérakleitoszhoz
visszatérve úgy is fogalmazhat-
nék, szedjük már össze végre,
hogy ne lépjünk kétszer ugyan-
abba a folyósba. És persze a szi-
lárdba se…
Papp Zsolt

Kétszer
ugyanabba

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

A magyar és a világsajtóban is időről
időre felbukkannak hírek az élelmi-
szerekkel kapcsolatos visszaélések-
ről. Legutóbb az úgynevezett lóhús-
botrány – miszerint marhahúshoz
kevert lóhús került a fogyasztókhoz
– borzolta a kedélyeket Európa több
országában, bár szerencsére ha-
zánkba nem vezetnek a skandalum
szálai. Dr. Hercsel György, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhi-
vatal Élelmiszerlánc-biztosági és Ál-
lategészségügyi Igazgatósága igaz-
gatója szerint egyrészt helyes, hogy
az esetek nagy nyilvánosságot kap-
nak, másrészt a forgalmazott élelmi-
szer mennyiségét, a felhasználás
gyakoriságát tekintve Magyarorszá-
gon elenyésző a visszaélések
aránya, ami nagyban köszönhető az
ellenőrzési rendszer hatékony és szi-
gorú működésének.

Az igazgatóság feladata annak biz-
tosítása, hogy a polcokra kerülő élel-
miszerek egészségügyi szempontból
kifogástalanok legyenek, illetve hogy
kiszűrjük azokat a termékeket, ame-
lyek tisztasága nem garantálható –
mondta munkájukról az igazgató. –
Ezt azzal tudjuk elérni, hogy az első lé-
pésektől az értékesítésig végigkísérik
a folyamatokat az előírások és az azok
betartását vizsgáló ellenőrzéseink.
Kezdődik azzal, hogy már egy vágóhíd
építését, egy feldolgozóüzem létesíté-
sét szigorú szabályok kötik. Az ide ke-
rülő élő állatokat állatorvos ellenőrzi,
bizonyítványt kapnak arról, hogy
egészségesek. Az állatorvos jelen van
a vágásnál, elvégzi a húsvizsgálatot,

fogyasztásra alkalmas minősítést ad,
és ezt követően már bizonyítvánnyal
ellátott termékként folytatja útját a
hús. Ez a szigorú ellenőrzés folytató-
dik a feldolgozóüzemekben és az üz-
letekben is, akár a vágóhídról, akár a
kereskedőktől kerül ide az alapanyag.
Tehát egyfelől folyamatos a hatóság
jelenléte, másfelől pedig rendszeres a
szabályok betartásának, valamint a
feldolgozók és értékesítők számára
előírt önellenőrzési rendszerek műkö-
désének kontrollja.

Milyen gyakorisággal ellenőr-
zik a piaci szereplőket?

2012-ben közel tízezer ellenőrzést
tartottunk a megyében. Ebbe bele-
tartoznak az integrált, többéves nem-
zeti ellenőrzési program, a monito-
ring keretében, a szezoná-
lis jelleggel, illetve a beje-
lentés alapján végzett el-
lenőrzések. Gyakran együtt-
működünk a társhatósá-
gokkal – például a vámhi-
vatal munkatársaival –, leg-
utóbb egytonnányi sertés-
hájszállítmány akadt fenn
a rostán. De találtunk le-
járt fogyaszthatóságú kávét, jelölet-
len tojást vagy illegálisan működő sa-
vanyítóüzemet is, hogy csak néhány
nagyobb ügyet említsek.

Ön fenntartás nélkül vásárol
élelmiszert a győri üzletekben, a
piacok boltjaiban?

Természetesen magam is fogyasz -
tó vagyok, és nyugodt szívvel vásáro-
lok a győri boltokban. Arra persze fel-
hívnám mindenki figyelmét, hogy
fontos a tudatos vásárlói magatartás.
Az élelmiszerek csomagolásán, akár
ma gán a húskészítményeken is cím-

kék, bélyegzők segítik az azonosítást,
fontos, hogy a vevők ezeket ismerjék
és értelmezni tudják a jelöléseket. Ha
rendellenességet tapasztalnak, je-
lezni kell, ezzel a mi munkánkat is se-
gítik. A zöld számunkra érkező tele-
fonhívások, bejelentések kivizsgá-
lása előírás.

A győri vásárcsarnokban a vásárlók
többek között Katona József termékei -
vel is találkozhatnak. Tényőn napi 300
csirkét dolgoznak fel a vágóüzemben,
ezt a város és környéke több üzletében
értékesítik, sőt, a vásárcsarnokban
kész ételként is kínálják.

Meg tudom erősíteni az igazgató
úr szavait – mondta a tulajdonos, Ka-
tona József –, szigorúan és mindenre
kiterjedően ellenőrzik a tevékenysé-

günket. Már a csirkék nevelésétől, a
takarmányozástól a vágáson keresz-
tül a feldolgozásig végigkísérik a folya-
matot. A hatósági állatorvos állandó
jelenléte mellett rendszeresek a szúró-
próbaszerű ellenőrzések. A csirkén
kívül marhát és sertést is árulunk, ezt
szintén megbízható beszállítóktól vá-
sároljuk. Minden árunk jelölt, nyomon
követhető, visszakereshető. A vásár-
lóknak azt tudom tanácsolni, magyar,
lehetőleg helyi termékeket vásárolja-
nak, mert ezeknél a legkisebb az esély
a visszaélésekre.

Magyarországon
elenyésző a vissza-

élések aránya

Garantált élelmiszer-biztonság
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Morvay László bizalomra épülő szakmában dolgozik, az
ember nem vesz akárkitől autót, főleg nem haszonjárművet
vagy munkagépet. A Galántai út egyik családi házának nap-
palijában ülünk és a Mor-Dan cégről beszélgetünk, amely az
egyre kisebb piaci tortából évről évre hozzájut saját, kellő mé-
retű szeletéhez. Az ügyvezető szerint a szolid siker a vissza-
járó, a gépeiket időről időre cserélő törzsvásárlóknak, vagyis
a bizalomnak köszönhető. Azt mondja, a tisztes ügymenet a
használt járművek esetében is kifizetődő, többet hozhat a
konyhára, mint mondjuk a kilométerórák tekergetése.

Házigazdám 1954-ben, Újvárosban született, a Révaiban
érettségizett és autószerelőnek tanult, ami akkoriban divatos
pályának számított. Nádorvárosban nőtt fel, Révfaluban ala-
pított családot, s a Galántai úton nyitott járműkereskedést,
amelynek neve egy nagy becsben tartott önkormányzati ok-
levélre is rákerült. A Mor-Dan Kft. ügyvezető igazgatója 2011-
ben lett a Révfalu szolgálatáért díj tulajdonosa. A kitüntetést
hozó érdemek közül egy kerül szóba, Morvay László sokat tett
azért, hogy megépüljön a Galántai út külső szakaszának csa-
tornája, s ezzel teljessé váljon a győri szennyvízhálózat.

Hallgatom, amit házigazdám mond arról, hogy helyi vállal-
kozóként, egyszerű, felhatalmazás nélküli civilként sürgette a
közműépítést, képviselte a Galántai úton élők érdekeit, de
mindketten tudjuk, hogy ez nem teljesen igaz. A hetvenes évek
derekán költözött Révfaluba, a rendszerváltás óta foglalkozik
közügyekkel és jelenleg is tagja az önkormányzat mellett dol-
gozó gazdasági és tulajdonosi bizottságnak. Dolga a képviselő-
testület döntéseinek előkészítése és lehetősége a lobbizás, hi-
szen közel áll a tűzhöz, tudja, mikor, hol számíthat támogatásra.

A környékbeliek, Révfalu és Bácsa lakói is tudják, kihez for-
dulhatnak bizalommal, amit meg is tesznek, bár Morvay László

szerint az elmúlt évek építkezései nemcsak a városrészeket,
hanem az ott élők kapcsolatait is újrarajzolták. Az emberek még
mosolyognak, köszönnek egymásnak, de Révfaluban szapo-
rodnak a többszintes társasházak, zsugorodik a családias han-
gulatú övezet. Erre mondják, hogy valamit valamiért, nem lehet
egyszerre falun is meg városban is élni. S ez egyre inkább így
lesz, Győr 2017-es ifjúsági olimpiája nem csak a helyszínnek
kijelölt Újvárosban indít el további fejlesztéseket. 

Morvay László biztos abban, hogy bármi történik, Révfalu
mindig a legszebb városrész marad, s bízik abban, hogy min-
denhova jut elegendő az önkormányzat és a beruházó vállal-
kozók pénzéből. Kisbácsán, Nagybácsán szükség lenne
utakra, járdákra, esővizet elvezető csatornákra, talán még egy
bevásárlóközpontra is. A győri folyópartok állami milliárdokból
épülnek újjá, az Iparcsatorna torkolata zsilipet kap, töltéseit le-
bontják. Ez utóbbi terv már csak azért is szívügye házigazdám-
nak, mert felügyelőbizottsági elnökként érdekelt a Xantus-ál-
latkert bővítésé-
ben és biztonsá-
gában.

V é g e z e t ü l
még egy tiszt-
ségről szó esik a
Galántai úti csa-
ládi ház nappali-
jában, nem any-
nyira a felsorolás teljessége, inkább a sport szeretete miatt.
Morvay László az Audi ETO KC számvizsgáló bizottságá-
nak tagja, a győri kispályás csapatok nagy rajongója. Azt
mondja, a kézilabda, a kosárlabda, a futsal a közönség szá-
mára testközelből élvezhető játékok, ezekre a meccsekre a
családot, az unokákat is bátran magával viheti a férfiember.
Élsportolóink még soha nem voltak ennyire jók, ennyire si-
keresek. Csodáljuk őket, amíg tart a varázslat.

Morvay László: Révfalu mindig
a legszebb városrész marad 

Nem lehet
egyszerre falun

és városban élni

A család

„Olimpiai lobogót még
nem húztak fel Ma-
gyarországon, egy
ilyen eseményre az
egész világ odafigyel.
Győrt eddig az Audi
révén ismerték, most
lesz egy második jó ok
arra, hogy megjegyez-
zék a város nevét.” 

„Korán, huszonkét
éves koromban nősül-
tem, de nem bántam
meg, máig boldogan
élünk a feleségemmel.
Zsolt fiam mobiltér -
erőt mér, járja az or-
szágot, Andrea lányom
a Wesselényi hotel ve-
zető munkatársa. Két
unokám van, Benedek
öt-, Jázmin három -
éves. Imádom őket,
övék a házam, az
életem.”

Az állatkert
„Soha nem felejtem el
azokat a híradós kép-
sorokat, amelyek
Prága 2002-es állat-
kerti árvizéről tudósí-
tottak, megmutatva,
hogyan lövik le a
menthetetlen, ful-
dokló elefántot. Abban
az évben Likócson is
megmozdult a töltés,
a győri állatkert is ve-
szélyben volt. Az Ipar-
csatorna most meg-
épülő zsilipje véglege-
sen megoldja ezt a
problémát.”  

Olimpia

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?   
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Több sétálóutca látványos meg-
újításával, új turisztikai attrak-
ciókkal, a közvilágítás korszerű-
sítésével és közösségi progra-
mokkal folytatódhat a belvárosi
rehabilitáció. A terveket Borkai
Zsolt polgármester mutatta be
lapunknak.

Lapszámunk megjelenésével egy
időben ülésezik a város közgyűlése.
Az ülés legfontosabb témája Győr
2013-as költségvetése, amelynek
főbb elemeiről múlt heti számunk-
ban adtunk hírt. A képviselők azon-
ban több más fontos kérdésben is
döntenek, köztük arról a történelmi
belváros megújításának folytatását
célzó pályázatról, amelynek kereté-
ben a város 756 millió forintos támo-
gatást nyerhet el. 

Borkai Zsolt kérdésünkre el-
mondta, a projekt megvalósítása
során megújulna többek között a Ba-
ross utca Kazinczy és Király utca közti
szakasza, a Dr. Kovács Pál utca, a
Stelczer utca, a Zsák utca, a Zsák köz,
a Kenyér köz, a Káposztás köz, a Hal
köz, a Szappanos köz (a Dunakapu
tértől az Apáca utcáig) és a Szabad-
sajtó utca (a Czuczor utca és Baross
utca között). A Király utcában a burko-
lat felújításán túl teljes hosszban
megújul a közvilágítás, így a Baross
utca mellett a Király utca is pezsgő
életű sétálóutcája lehet Győrnek. A
Dr. Kovács Pál utca és a Király utca ki-
teresedésénél új közteret alakítaná-
nak ki színpad és médiaakna kiépíté-
sével, ezzel egy olyan új közösségi tér
jönne létre, amely alkalmassá válik ki-
sebb előadások, rendezvények meg-

Új fényben tündökölhet belvárosunk
tartására. A Városi Művészeti Mú-
zeum (Esterházy-palota) energetikai
felújítása is megvalósulna, amelynek
keretében a múzeumban léghűtéses
rendszert építenének ki, így az intéz-
mény minden évszakban alkalmassá
válhat a vendégek magas színvonalú
fogadására. 

Az Apáca utca–Stelczer utca ke-
reszteződésben egy idegenforgalmi
szempontból is jelentős, egyedi turisz-
tikai attrakciót alakítanának ki, amely-
nek lényege, hogy tükrös felületek el-
helyezésével az arra járó egyszerre lát-
hatna több jelentős győri műemléket,
köztük a Mária-oszlopot és a Frigy-

láda-szobrot is. A történelmi belváros
utcáin több helyen hagyományos cé-
géreket helyeznének el. Mindezek
megvalósítására a Nyugat-dunántúli
Operatív Program megyei jogú váro-
sokat érintő, városrehabilitációs té-
májú kiemelt projektjeinek támoga-
tása nyújthat lehetőséget, amelynek
keretében az önkormányzat maximá-
lisan 756 millió forintra pályázhat. A
forrás a megújult helyszíneken külön-
böző közösségi rendezvények meg-
tartására is lehetőséget biztosít. A
projekthez magánberuházásban
megvalósuló elemek is társulnának.
Ide tartozna a Matróz vendéglő hom-

lokzatfelújítása, a Dunakapu tér 4.
alatti épület teljes felújítása, amelyben
kávézó, cukrászda, az emeleten irodai
szolgáltatási funkció létesülne. Meg-
újulna az Apáca utca 16. szám alatti
épület homlokzata és tetőszerkezete,
valamint átalakítanák a La Maréda ét-
termet is. Kedvező elbírálás esetén a
fejlesztéseket 2013. július 1. és 2014.
december 31. között végeznék el. 

Borkai Zsolt polgármester a pro-
jekttel kapcsolatban lapunknak úgy
fogalmazott, a Széchenyi tér megújí-
tása, több belvárosi utca korábbi fel-
újítása és a Dunakapu tér megvalósí-
tása mellett ezzel a programmal to-

vább teljesedne a történelmi város-
rész rehabilitációja, amelynek révén
egy európai léptékben is figyelemre
méltó, a győriek és a turisták igényeit
is kielégítő, városunk rangját tovább
emelő városközpont jöhet létre Győr
szívében.

A városi közgyűlés több más euró-
pai uniós pályázaton való részvételről
is dönt, amelyek sikeressége esetén
megvalósulhatna Győrben a kötött
gyűjtésű kerékpáros közösségi közle-
kedési rendszer, tulajdonképp egy au-
tomata kerékpárkölcsönző hálózat a
város főbb pontjainak bevonásával, il-
letve megoldódhatnak a győrszent -
iváni óvoda férőhelyproblémái is.
Ezekről a témákról részletesen a jövő
héten számolunk be.
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Széles körű társadalmi összefo-
gás veszi kezdetét a fenntartható
és környezettudatos jövő érdeké-
ben Győrben: március 5-től ápri-
lis 14-ig az ETO Parkban mutatják
be a Tükörben a Világ kiállítást,
és A Fenntarthatóság Akadémiá -
ja címmel programsorozatot ren-
deznek. A cél, hogy aktívan be-
vonják a lakosságot egy minden-
kit érintő párbeszédbe. Kádár Jó-
zseffel, A Fenntarthatóság Aka-
démiája projektigazgatójával be-
szélgettünk.

Különleges és nagyléptékű ese-
ményt rendeznek hamarosan.
Mit takarnak a fenti címek?

A Tükörben a világ című kiállítás él-
ménypedagógiai módszerekkel főként
a 10–18 éves korosztály számára mu-
tatja be az emberi természetet és a
fenntartható fejlődés alternatíváit. Az
ingyenesen látogatható eseményt a
Nyugat-magyarországi Egyetem diák-
jai mutatják be a látogatóknak, ám ér-
kezik négy önkéntes is Dél-Ameriká-
ból, Ázsiából, Afrikából, akik a saját
szemszögükből beszélnek a globális
problémákról. A tárlatot legutóbb az
Európai Parlamentben mutatták be.
Ezzel párhuzamosan A Fenntartható-
ság Akadémiája címmel különböző
konferenciákat, előadásokat, tréninge-
ket szervezünk. Az első fontos ese-
mény március 5-én, a megnyitót köve-
tően lesz: az Alma együttes a legkiseb-
beknek ad koncertet ÖKO-Riadó cím-
mel. A kicsik gyakorlatilag a koncerttel
hívják meg a felnőtteket a közös gon-
dolkodásra. A kedves üzenet tartalma
azonban nagyon komoly: a fenntartha-
tóság kérdése a gyerekeinkről, unoká-
inkról szól. Tehát nekünk, felnőtteknek

Tükörben a világ:
a fenntarthatóság
a tét

a legfontosabb kell legyen, hogy a kör-
nyezetünket, élőhelyünket ugyanolyan
vagy jobb állapotban adjuk át az utá-
nunk jövő generációnak. 

Ezt jelenti a fenntarthatóság?
A fenntartható fejlődés alapvetően

ezt jelenti. Csak olyan életet élhetünk,
amelyben számolunk az utódokkal, a
természet mindent átfogó rendszeré-
nek problematikájával. Másképp elve-
szünk az utódainktól, a természettől
és nem adunk cserébe semmit. Ami-
kor a gyermekeink megbetegszenek,
azonnal szaladunk velük az orvoshoz,
arra viszont nem gondolunk, hogy leg-
alább ennyire fontos probléma pél-
dául, hogy 2025-re a világ lakosságá-
nak kétharmada számára nem lesz-
megfelelő mennyiségű és minőségű
ivóvíz a Földön. Ha most nem gondo-
lunk a sorsukra, ha a cselekedeteinket
nem az vezérli, hogy az milyen hatás-
sal lehet a következő generációra,
akkor nagy felelőtlenséget követünk
el ellenük.

Tehát mondhatjuk, hogy
riadó van.

Igen, és azok a tudósok és szakem-
berek is ezt mondják, akik a konferen-
cián részt vesznek. Ők amellett, hogy
bemutatják, milyen állapotban van
környezetünk, a gazdaság, azok a tár-
sadalmi rendszerek, melyben élünk,
segítenek abban, hogy milyen irány-
ban haladjunk tovább. A riadó fújását
követően pedig mindenkinek saját
magának kell bizonyos változásokat
elkezdeni, amik nem függnek semmi-
től. Megvan a kivezető út a fenntartha-
tatlan élethelyzetünkből, de ahhoz ké-
pest, amerre most megy az emberi-
ség, 180 fokkal másik irányba kell kö-
zösen haladni.

Jellemző lehet a gondolko-
dás, hogy miért pont én változ-
tassak, mikor a gyárak kéményé-
ből folyik a füst, de akkor azt

mondja, hogy egy meg egy meg
egy az nagyon sok lesz.

Így van, az lesz a minden. Nem kell
nagy dolgokra gondolni, csak el kell
kezdeni tudatosan élni. A riadó szó is
nagyon jó, de inkább az ébresztőt
használnám. Minden egyes lépésün-
ket mérlegre kell tennünk. Nagyon
egyszerű példa: fogmosásnál ne fo-
lyassuk a vizet, amikor távolra uta-
zunk, tömegközlekedési eszközt hasz-
náljunk. Ne azzal foglalkozzunk, hogy
esetleg mások nem változtatnak. Úgy
tűnik, mintha a változás a kedvünktől
függne, de sajnos nem így van. Ahogy
folyamatosan tesszük tönkre a környe-
zetünket, mindenki által érezhető
kényszer lesz, hogy változni igenis kell.

Azért fújunk ébresztőt, mert most
még fájdalom nélkül tudjuk az éle -
tünket megváltoztatni. Körülbelül 15-
20 évünk van arra, hogy az egész
rendszert gyökeresen átalakítsuk, ha
nem tesszük, akkor iszonyatos fájdal-
makat, pusztulást élünk meg a kör-
nyezetszennyezéssel, vízhiánnyal,
olyan problémákkal, amikről ma a tu-
dósok beszélnek, és úgy tűnhet, a
csapból is ezek folynak. Ha nem vál-
toztatunk, meg fogja mutatni a ter-
mészet az erejét.

Miért Győrben rendezik meg
ezt a programsorozatot?

Mert ez a város az élőhelyünk. A
győri székhelyű Élet Fája Nonprofit
Közhasznú Kft. szervezi a  rendez-
vényt a Nyugat-magyarországi Egye-
temmel és az Öko-Pack Nonprofit

Kft.-vel közösen. Sokan csatlakoztak
hozzánk, az önkormányzat elsőként, a
közös gondolkodás érdekében. En -
nek az az üzenete számunkra, hogy a
helyi politika nyitott a fenntartható fej-
lődés kérdéseinek megoldására.

A programsorozat mindenki
számára látogatható?

Alapvetően igen. Kiemelném, A
fenntartható városok című eseményre
elsősorban az önkormányzatok képvi-
selőit hívjuk meg, azért, hogy ők vigyék
el a hírt a lakóhelyükre. Lesz egy, A
fenntartható városok felé című konfe-
rencia március 25–29. között, melynek
két napja kifejezetten a nagyközönség-
nek szól. Olyan egyszerű praktikákat
mutatunk az építészet, az épület-felújí-

tások kapcsán, hogy mit kezdje-
nek a kitört üveggel, hogyan tu-
dunk a lakótelepi erkélyen kom-
posztálni, milyen lehetőségek van-
nak egy lakásfelújítás során ahhoz,
hogy a legkisebb energiafelhasz-
nálású lakótérré alakítsuk. Erre a
két napra meghívtuk a Széchenyi
István Egyetem, a Pécsi Tudo-

mányegyetem, illetve a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
hallgatóit, akik egy közkert-tervezési
projektet valósítanak meg. Március 18–
21. között pedig ingyenes tréningsoro-
zatot tartunk munkanélküliek és pálya-
kezdők számára. Jöjjenek és tanulja-
nak, mert nagy valószínűséggel elkez-
dik azon képességeiket feltárni, amikről
maguk sem tudnak, és megtalálják a
saját karakterüknek leginkább megfe-
lelő utat és új gondolkodásmódot.

Az eseménysorozat zárórendezvé-
nyét a Nyugat-magyarországi Egyete-
men rendezzük Nemzetközi Oktatási
Konferencia a Fenntartható Okta -
tásért címmel. A programok fővédnö-
kei dr. Szabó Péter, az egyetem dé-
kánja, illetve Győr polgármestere,
Borkai Zsolt lesznek.

Megmutatja
a természet
az erejét
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szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Meghosszabbították az árfo-
lyamrögzítésben való részvétel
határidejét, március 29-ig je-
lentkezhetnek még a deviza jel-
záloghiteles ügyfelek a konst-
rukcióba, amely nem csak a fi-
zetési gonddal küzdők számára
jelenthet könnyítést. A jogosul-
tak túlnyomó többsége akár
400-550 ezer forint hitelköltsé-
get is megspórolhat az árfo-
lyamgátba való belépéssel.

A 2012. december 31-ig feldolgo-
zott adatok alapján 102.201 deviza-
kölcsön esetében éltek a jogosultak
az árfolyamrögzítés lehetőségével –
nyilatkozta lapunknak Morvai Gá -
bor szóvivő, a Pénzügyi Tanácsadó
Irodahálózat koordinátora.

A szakember felhívta a figyelmet,
hogy az árfolyamrögzítés nem csak
a fizetési gonddal küzdők számára je-
lenthet könnyítést, a feltételeknek
való megfelelés esetén az is igénybe
veheti, akinek egyébként nincs prob-
lémája a hitele törlesztésével. Az ár-
folyamgát számukra is előnyös lehet,
hiszen a havi részleteket rögzített ár-
folyamon kell fizetni (svájci frank ese-
tében 180 HUF/CHF, az euró eseté-
ben 250 HUF/EUR, a japán jen ese-
tében pedig 2,5 HUF/JPY), és csak
az árfolyam-különbözet tőkerésze
kerül a gyűjtőszámlára. Így attól füg-
gően, hogy mekkora az árfolyam-kü-
lönbözet kamatrész, akár igen jelen-
tős összeg megfizetésétől is mente-
sülni lehet.

Annak, hogy mégis sokan tarta-
nak a jelentkezéstől, Morvai Gábor
szerint az lehet az oka, hogy sok a

téves információ. Gyakori aggály,
hogy a rögzített árfolyam alkalmazá-
sát követően hirtelen és drasztiku-
san megemelkednek a havi részle-
tek, de ennek a félelemnek nincs
valós alapja, mert a gyűjtőszámlahi-
tel után fizetendő törlesztőrészlet
mértékét jogszabály alapján a hitelt

Százezrek takaríthatók meg
az árfolyamrögzítéssel

nyújtó pénzügyi intézmény több kö-
rülmény együttes figyelembevételé-
vel úgy köteles megállapítani, hogy
a gyűjtőszámlahitel után fizetendő
törlesztőrészlet – a kamattal és
egyéb költségekkel együtt – ne ha-
ladja meg a rögzítés periódusa alatt
fizetett utolsó törlesztőrészlet 15
százalékát. 

A koordinátor szerint a gyűjtő-
számlán halmozódó összeg kama-
tozása is visszatérő kérdés. Erről azt
érdemes tudni, hogy a rögzítés idő-
tartama alatt a budapesti bankközi
kamatláb (jelenleg 5,5% alatti) az
irány adó, amely jóval kedvezőbb,
mint például az aktuálisan kínált la-
káscélú hitelek kamata, a közszférá-
ban dolgozók pedig bizonyos felté-

telekkel jelentős kamatkedvez-
ményre is jogosultak.

„Találkozunk olyan esetekkel is,
amikor az ügyfelet szóban utasítják el
a pénzügyi intézmények. Pedig a ké-
relmet írásban kell benyújtani és az el-
utasításnak is írásban kell történnie, a
szóban elhangzottakat azonban
nehéz később rekonstruálni” – fejtette
ki Morvai Gábor. Majd hozzátette,

sokan – tévesen – úgy
gondolják, hogy a 90 na -
pot meghaladó késedel-
mük miatt nem nyújthatják
be az árfolyamrögzítésre
vonatkozó igényüket. Ez
egy alapvető tévedés,
ugyanis e feltételnek a
gyűj tőszámlahitel hatályba

lépésekor, és nem az írásbeli kérelem
benyújtásakor kell megfelelni.

Arra a kérdésünkre, hogy mi zár-
hatja ki az érintetteket a jelentke-
zéstől, Morvai Gábor úgy reagál: a
jogosultsági feltételek viszonylag
egyszerűek, bárki könnyedén
utána tud nézni az interneten, vagy

akár a Pénzügyi Tanácsadó Iroda-
hálózat Irodáiban is érdeklődhet.
Vannak olyan feltételek, amelyek-
nek való megfelelésre az adósnak
nincs ráhatása (pl. a lakóingatlant
terhelő jelzálog, vagy hogy a devi-
zakölcsön folyósításkori árfolya-
mon számolva a 20 millió forintot
nem haladhatta meg). Előfordul,
hogy valakit azért utasítanak el a
bankok, mert fizetéskönnyítő prog-
ram hatálya alatt áll. Ezt azonban
meg lehet szüntetni, így pedig már
jogosult lehet az adós az árfolyam-
gátra, ráadásul a korábbi futamidő-
hosszabbítás ebből a szempontból
nem is számít kizáró oknak.

Az árfolyamrögzítés részleteiről a
bankoknál is lehet érdeklődni, de

bárki számára elérhető a Pénzügyi
Tanácsadó Irodahálózat ingyenes,
pártatlan és szakértő tanácsadói
szolgáltatása is. „Azok számára, aki-
ket esetleg már korábban szóban el-
utasítottak, kifejezetten javasoljuk,
hogy keressék fel a tanácsadó iro-
dánkat, hogy szakember segítségé-
vel fény derüljön rá, valóban jogos
volt-e az elutasítás” – hangsúlyozta
Morvai Gábor.

Érdemes pontosan ismerni a le-
hetőségeket, hiszen a jogosultak
túlnyomó többsége akár jelentős,
400-550 ezer forint hitelköltséget is
megspórolhat az árfolyamgátba
való belépéssel. Természetesen ez
függ a devizaárfolyamoktól, az adós
egyedi szerződésétől (minél na-
gyobb a törlesztőrészletében a ka-
matrész, annál inkább valószínű,
hogy előnyös számára a rögzítés), il-
letve a jövőbeni kamatoktól is. Az bi-
zonyos, hogy jelenleg ez a leghaté-
konyabb, legtöbbek számára valós,
kézzelfogható segítséget kínáló fize-
téskönnyítő megoldás.

Ez a leghatékonyabb
fizetéskönnyítő
megoldás
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A korábbi évekhez hasonlóan, a 2011-
es statisztikai adatok alapján is váro-
sunk az első a Nyugat-dunántúli és a
Közép-dunántúli Régió megyei jogú
városainak összehasonlításában. Tu-
rizmusunk fejlődése kiemelkedő.

A hagyományoknak megfelelően
az idei év elején is elkészült az a felmé-
rés, amely kilenc megyei jogú város –
Győr, Székesfehérvár, Szombathely,
Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg,
Sopron, Nagykanizsa és Dunaújváros
– összehasonlítását tartalmazza, ezút-
tal a Központi Statisztikai Hivatal
2011-es évre vonatkozó, végleges
adatai alapján.

A felmérés tapasztalatairól
Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter számolt be lapunknak. A tanul-
mány elején kiderül, a győri lakos-
ságszám az elmúlt években folyama-
tosan emelkedik, 2011-ben 131.564 fő
élt városunkban. A jelenleg folyó és
a következő években várható fejlesz-
tések révén ennek a számnak a to-
vábbi, ugrásszerű emelkedésére
lehet számítani. 

A győri Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kara felvételt hirdet az alábbi szakokon:

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

(nappali, levelező)
• jogi asszisztens Felsőoktatási Szakképzés (nappali)

Miért válaszd a győri jogi kart?
• Mert nálunk a legalacsonyabbak a képzési és lak-
hatási (kollégiumi) költségek az országban;
• mert nálunk a számos egyetemi (pl. tanulmányi,
kulturális, sport teljesítményért járó) ösztöndíj le-
hetőség mellett sokféle magán-, alapítványi, és
céges ösztöndíj is vár téged;
• mert itt az elméleti tudás mellé jól hasznosít-
ható gyakorlati ismereteket is tanulsz;
• mert itt mindennapi, személyes kapcsolatban le-
hetsz az oktatóiddal, és bármikor fordulhatsz hoz-
zájuk a kérdéseiddel;
• és mert Győr olyan igazgatási és igazságszolgálta-
tási centrum, ahol diploma után számos kiváló ál-
láslehetőség vár rád!

Fontos! Ha eléred a 465 pontot, akkor Gyôrben is ál-
lami ösztöndíjas formában tanulhatsz jogásznak!

Ne felejtsd el: a közelmúltban döntött a kormány arról,
hogy a diploma után a közszférában (pl. bíróság,
ügyészség, közigazgatás) elhelyezkedő fiatalok számára
a felvett Diákhitel 2 összegét az állam jóváírja.

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

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Az elmúlt év legnépszerűbb
nevei lányoknál az Anna és
a Zsófia, fiúknál a Máté és a
Bence voltak. A Győrben
feljegyzett születésekről,
halálesetekről és névadá-
sokról kérdeztük dr. Kun
Máriát, a város anyakönyvi
hivatalának vezetőjét. 

A tavaly született babáknak
milyen neveket választottak
szüleik?

Az 1188 tavaly született kislány
264-féle nevet kapott, legtöbben,
37-en az Annák és a Zsófiák van-
nak. Holtversenyben vezetik a me-
zőnyt, a Hannák, a Boglárkák, a
Lucák és a Jázminok követik őket.
Érdekesség, hogy egy évvel ko-
rábban a Hanna állt az első helyen,
a Zsófia a hatodikon. Az Anna
hosszú évek óta népszerű. A fiúk
többen vannak, tavaly 1238 szüle-
tést és 197 különböző nevet re-
gisztráltunk. A 64 Máté vezeti a

Az anyakönyvi hivatalból jelentjük  
Anna, Zsófia, Máté és Bence 

sort, utánuk a Bencék, a Boton-
dok, a Dávidok, a Bálintok és a
Márkok következnek.  

Találkozott ritka, különle-
ges névvel? 

Született Tíria, Lavínia, Via,
Manna, Mandula, Aisah nevű kis-

lány és Manessé, Dilen, Medox,
Manó nevű fiú. 

A születések száma ho-
gyan alakult az egy évvel ko-
rábbihoz képest? Fogyunk
vagy gyarapodunk? 

Tavaly 160-nal több gyerek szü-
letett Győrben a tavalyelőttinél, de
ez a növekedés annak tudható be,
hogy bezárt a csornai és kapuvári
szülészet. Az is tudható, hogy a höl-
gyek többsége az első gyermek-
nek 30 éves kora felett ad életet, s
közel 40 százalékos a házasságon
kívüli szülés.  

Mit mutatnak a halálozási
adatok? 

Többen hunytak el, mint ahá-
nyan születtek, tavaly 2.418 elha-
lálozást dokumentáltunk. A távo-
zók többsége 70-80 éves volt,
140-en élték meg a 90-100 évet. 

Önök végzik, dokumen-
tálják a honosítást is…

Tavaly 283-an tettek állampol-
gársági esküt, ők az elcsatolt te-
rületekről érkeztek. Egy évvel ko-
rábban 328-an vettek részt a ce-
remónián.  

Őrzi vezető pozícióját Győr
A közelmúltban számoltunk be arról a

kedvező tendenciáról, amely a vendégéj-
szakák számának alakulásában tapasz-
talható. A város egyre markánsabb ide-
genforgalmi kínálata révén évenként 20-
30 százalékkal emelkedik a kereskedelmi
vendégéjszakák száma, amely egyedül -
álló eredménynek számít hazánkban.
Míg 2009-ben 187.567, 2010-ben

233.869 (25 százalékos emelkedés),
2011-ben már 284.406 (21 százalékos
emelkedés) éjszakát töltöttek nálunk a
vendégeink. Információink szerint 2012-
ben ez a szám már megközelíti a 360
ezret, ami további 26 százalékos emelke-
dést jelent. A külföldi vendégéjszakák
száma pedig a 2011-es 147 ezerről
2012-re 200 ezerre nőtt, ami 36 százalé-
kos emelkedésnek felel meg. Sopron
2010-ben még 220 ezerrel több vendég -

éjszakát tudhatott magáénak, mint váro-
sunk, a tavalyi év végére 360 ezres ven-
dégéjszakaszámmal Győr tulajdonképp
beérte a klasszikus belföldi pihenőváros-
ként számon tartott megyebeli települést.

Visszatérve a 2011-es adatokra, a
nyilvántartott álláskeresők száma folya-
matos csökkenést mutat, 2009-ben 5,9,
2010-ben 5,2, 2011-ben már csak 4,3

százalék volt a munkakereső,
amelyből 6,2 százalék a pá-
lyakezdő. Ugyancsak pozití-
vumként értékelendő, hogy
a saját jogon járó nyugdíjban
részesülők átlagos ellátása a
2009-es 98.979-ről 2010-re
104.225, 2011-re pedig
108.247 forintra emelkedett.
Az egy adófizetőre jutó sze-

mélyi jövedelemadó tekintetében váro-
sunk a második a listán, 2011-ben ez az
összeg átlagosan 345.000 forint volt. 

Győr valódi egyetemi város, mu-
tatja ezt az a tény is, hogy ezer lakosra
vetítve a kilenc város közül Győrben
és Veszprémben tanul a legtöbb hall-
gató. A regisztrált vállalkozások
száma szintén ezer lakosra vetítve
171, ami az elmúlt élvekhez képest je-
lentős változást nem mutat.

A felmérésben szerepel az is, hogy a
háztartások 93,1 százaléka rendelkezik
vezetékes gázzal, az ivóvízvezeték-háló-
zatba a győri otthonok 98 százalékát, a
szennyvízgyűjtő hálózatba pedig a la-
kások 94,8 százalékát kapcsolták be. A
rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont
háztartások aránya 97,9 százalék. Egy
háziorvosra, illetve egy gyermekorvosra
1512 fő, egy gyermekcsoportra pedig
23 óvodás jutott 2011-ben.

A 17 statisztikai szempont alapján
Győr továbbra is az első helyet foglalja
el. A tavalyi évhez képest annyi válto-
zás történt a képzeletbeli dobogón,
hogy Sopron visszavette második he-
lyét Székesfehérvártól.

Emelkedett
a vendégéjszakák
száma
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NAPIREND:
1. Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Ôr-

szolgálat Gyôr 2012. évi tevékenységérôl
szóló beszámoló elfogadására

2. Javaslat Gyôr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2012. évi költségvetésérôl szóló
3/2012. (II. 24.) GYMJVÖ R. módosítására

3. Javaslat Gyôr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának 2013. évi költségvetésére 

4. Javaslat a sportról szóló 10/2008. (IV. 10.)
rendelet módosítására, valamint Gyôr Me-
gyei Jogú Város 2013. évi élôsport támoga-
tására fordítható összegek meghatározá-
sára és a pályázati kiírás elfogadására

5. Javaslat a közmûvelôdési tevékenység helyi
önkormányzati feladatairól és ellátásuk felté-
teleirôl szóló önkormányzati rendelet megal-
kotására

6. Javaslat a szociális igazgatás és szociális el-
látások szabályozásáról szóló 8/2011. (II.
28.) GYMJVÖ. R. módosítására

7. Javaslat Gyôr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazandó térítési díjak
és tandíjak, valamint egyéb oktatási, neve-
lési feladatok ellátásával kapcsolatos
23/2012. (X. 26.) GYMJVÖ R. módosítására

8. Javaslat a Gyôr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által fenntartott óvodák felvételi és
átvételi szabályairól szóló rendelet megalko-
tására

9. Javaslat Gyôr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának közszolgálati rendelete a köz-
tisztviselôk díjazásával kapcsolatban címû
34/2003. (IX. 19.) Ök. rendelet módosítására

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Hiánypótló kutatási program in-
dult a Széchenyi István Egyete-
men A Győri Járműipari Körzet,
mint a térségi fejlesztés új iránya
és eszköze címmel. A projekt által
olyan vizsgálatokat végez el az in-
tézmény, amire Magyarországon
még nem volt példa: elméleti és
gyakorlati úton is feltérképezik,
hogy egy dinamikus szektor, Győr
esetében a járműipar milyen ha-
tással van a városra és a térségre.

Az Európai Unió kohéziós politikájának
2014–2020-as tervezési időszakában a
régiók helyett a nagyvárosok és térsé-
geik kerülnek előtérbe. A szektorális po-
litikában pedig a járműipar, azon belül az
autóipar fejlesztésén lesz a súlypont.

Győrben a járműipar évszázados
múltú, a város a magyar és a kelet-
közép-európai járműgyártás első
számú központja. Mivel ehhez szerve-
sen kapcsolódik az oktatás és számos
más, a térség jellemzőit alakító té-
nyező, ezért Győr és vonzáskörzete ki-
váló mintaterület egy nagycentrum
működésének elemzésére.

A Győri Járműipari Körzetet kutatják az egyetemen
A Széchenyi István Egyetem 2010–

2012 között kutatott a járműipar, azon
belül az autógyártás területi hatásairól.
Ezek megerősítették, hogy egy-egy jár-
műipari termelési centrum tartós gazda-
ságfejlesztő hatásokat képes generálni
a térségben, és olyan átrendeződési fo-
lyamatokat indíthat meg, amelyek más
szektoroknál nem láthatóak – mondta el
prof. dr. Rechnitzer János, az egyetem ál-
talános és tudományos rektorhelyettese.

A „győri modell” tudományos elemzé-
sével a kelet-közép-európai térség és a
hazai területi-gazdasági fejlesztések szá-
mára ajánlhat az egyetem eddig nem al-

kalmazott város- és térségformáló irányo-
kat, megoldásokat, technikákat. 

A projekt elméleti része a városra fó-
kuszált rendszer modelljét írja le, azokat
a sajátosságokat, amelyek a közép-
 európai térségben érvényesülnek, ki -
emelten a gazdasági szerkezetre és vá-
roshálózati adottságaira, valamint a te-
rület- és településfejlesztés eszköz- és
intézményrendszerére. A kutatás másik
része gyakorlati, céljai három csoportra

oszthatók: az első a járműipari körzet,
valamint a hozzá kapcsolódó növeke-
dési pólus kutatás és az arra épülő fej-
lesztések módszertanának kidolgozása.

A második cél a Győri Járműipari Kör-
zet feltárása, tudományos leírása, erő-
forrásainak értékelése, a város és tér-
sége kapcsolatrendszerének meghatá-
rozása, és egy új típusú, vagyis térségi
szintű tervezési és fejlesztési rendszer
sarokpontjainak kidolgozása. A gyakor-
lati kutatások harmadik célja a térségi
szintű kutatási és oktatási együttműkö-
dések tesztelése. A projekt által egy ha-
táron is átnyúló társadalomtudományi
kutatóműhely-hálózat alakulhat. Az em-
pirikus kutatás kiterjed többek között a
körzet munkaerőpiacára, szociális és
egészségügyi szolgáltatásaira, jövőjére,
illetve az oktatás és kultúra szerepére.

A fél éve tartó kutatások már kimutat-
ták például, hogy Győrben szükség van a
sportvilág gazdasági fejlesztéseihez szak-
emberképzésre, illetve cégek részéről
igény mutatkozik arra, hogy az egyetem
műszaki képzésén belül a gazdálkodási
elemek elsajátítása is hangsúlyos legyen.

A projektben közel 150-en vesznek
részt, a Széchenyi István Egyetem ku-
tatói, oktatói, doktoranduszai, hallga-
tói, valamint külső szakértők.

A kutatások az Európai Unió több
mint 542 millió forintos támogatásá-
val, a TÁMOP-422A konstrukció kere-
tében valósulnak meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
2013. február 22-én 10 órakor a városháza dísztermében ülést tart.

10. Javaslat a Gyôri Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítására

11. Javaslat a Gyôri Többcélú Kistérségi Társu-
lásban tagsági jogviszony fenntartására

12. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányza-
tokkal 2012. évben megkötött együtt mû kö -
dési megállapodások felülvizsgálatára

13. Javaslat nemzetiségi önkormányzatok pályá-
zat útján történô támogatására

14. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intéz-
ményeknél 2013. április 1. napjától alkalma-
zandó élelmezési nyersanyagnormákra

15. Javaslat Gyôr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben biztosított étkeztetés 2013. április
1-jétôl alkalmazandó élelmezési nyersanyag-
normáira, valamint rezsiköltségeire

16. Javaslat a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való
részvétel támogatására

17. Tájékoztató a WHO Egészséges Városok
Projekt 2012. évi tevékenységérôl

18. Javaslat a Molnár Vid Bertalan Mûvelôdési
Központ és a Gyôri Mûvészeti és Fesztivál-
központ számára elôleg kifizetésének enge-
délyezésére

19. Javaslat a GYHG Gyôri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. alapításáról szóló
305/2012. (XII. 19.) sz. kgy. határozat módo-
sítására 

20. Javaslat a Gyôr Projekt Kft. ügyvezetô igaz-
gatójának megválasztására

21. Javaslat a Gyôr, Kazinczy u. 3. sz. alatti ingatlan
egyes helyiségeinek a Gyermekek Háza ré-
szére történô üzemeltetésbe adására

22. Javaslat a Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett „Közösségi köz-
lekedés fejlesztése" (NYDOP-3.2.1/B-12)
címû pályázati felhíváson való részvételre 

23. Javaslat „a Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ram megyei jogú városainak városrehabilitá-
ciós témájú kiemelt projektjavaslataihoz”
(NYDOP-3.1.1/B1-13) meghirdetett kiemelt
projekt felhíváson való részvételre

24. Javaslat a Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett „Nevelési intéz-
mények fejlesztése" címû NYDOP-5.3.1/B-12
kódszámú pályázati konstrukción való rész-
vételre

25. Javaslat a Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett „Fenntartható
városfejlesztési programok elôkészítése"
címû, NYDOP-3.1.1/F-13 kódszámú pályá-
zati konstrukción való részvételre

26. Javaslat az „Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás energiatakarékos átalakítására" c.
KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati konst-
rukción való részvételre, valamint a 241/2012.
(X. 26.) Kgy. határozat visszavonására

27. Javaslat az önkormányzati Környezetvé-
delmi Alap felhasználására a Sajó Károly
Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapat-
verseny támogatása kapcsán

28. Beszámoló a lejárt határidejû közgyûlési ha-
tározatok végrehajtásáról

29. Tájékoztató a közgyûlés által a polgármes-
terre átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekrôl

30. Tájékoztató a bizottságok döntési hatáskör-
ben hozott határozatairól

BULGÁRIA repülôvel 2013
(Pozsony–Várna)

Foglalható és bővebb 
információ partnerirodáinknál: 

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

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

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

TÖRÖKORSZÁG repülővel
(Pozsony–AYT)

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

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

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

Reptéri parkolás foglalható!

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

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

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

A bolgár tengerpartra 
és Törökországba!
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: varga imi

„Nagyon sokat tanultam magamról és az
autizmussal élő emberekről” – mondta la-
punknak Kulka János, az Esőember című
híres film színpadi változatának főszerep-
lője annak kapcsán, hogy a darabot a Győri
Nemzeti Színházban is játsszák március 11-
én. A színész egy autistákkal foglalkozó in-
tézményben készült fel a szerepre, amit
élete egyik legnagyobb ajándékának tart. 

Azt mondta, mindenkiben lakik egy autista
gyerek. Mit ért ezalatt?

Úgy gondolom, nagyon sokan élünk mindennapi
autizmusokkal, mindegyikünknek vannak megmagya-

Esőemberként lép a győri
színpadra Kulka János

rázhatatlan, furcsa szokásai. Sokan reagálunk különö-
sen váratlan helyzetekre vagy nem találjuk fel magun-
kat számunkra ismeretlen szituációkban. Többen nem
tudunk feldolgozni számunkra új helyzeteket. Ezeket
gondolom a mindennapi autizmusainknak.

Azonkívül, hogy egy nagyon sikeres sze-
rep, mit jelent önnek az Esőember, mit ta-
nult tőle?

Lehet, hogy túlzásnak hangzik, de szerepként is
az életem egyik legnagyobb ajándéka. Nagyon
sokat tanultam magamról és az autizmussal élő em-
berekről. Hálás vagyok, hogy találkozhattam velük,
és ha átmenetileg is, de befogadtak maguk közé. Ez
hatalmas segítséget nyújtott abban is, hogy meg-
értsem, saját magam elfogadásának, saját magam
tanulásának soha nincs vége. Az ember az ötvenes
évein túl is választ kap olyan kérdésekre, amikre az-
előtt nem. Tehát az önismeret, a saját magam meg-
ismerésének útján is lényeges állomás volt az autis-
tákkal való találkozás.

Milyen kérdésekre kapott választ?
Számos aprónak tűnő, de nekem fontos dologra,

például számomra is megmagyarázhatatlan tu-
lajdonságaimra, amikkel kapcsolatban már
nem a miérteket kell keresnem. Egyszerűen
csak megértettem, nagyon sok dolog van bizo-
nyos vonásaim mögött. Például hogy egy ide-
gen társaságba való belépést hogyan kezelek,
vagy miért tájékozódom nehezen. Egyszerűen
arra is tanított, hogy jó, ha az ember legalább fej-
ben tudja, mi történik vele, és ezért talán képes ke-
zelni a hirtelen és váratlan dolgokat.

A hálán kívül miért érzi fontosnak, hogy
az „esőemberek” mellé álljon az Autisták
Országos Szövetségének nagyköveteként?

Egyrészt az olyan sorsú embereknek, mint mi,
tehát azoknak, akiknek megadta az élet, hogy is-
mertek legyünk, és megadta az egészen ritka lehe-
tőséget, hogy néhányunknak talán hisznek is, ne-
künk kötelességünk, hogy – sok idézőjelben – a
„vesztes” oldalára álljunk. Tehát olyan embereket és
ügyeket támogatnunk kell, akik, amik egyedül nem
kapnának figyelmet, elmennénk mellettük az utcán.

És azért, mert szeretem őket.
Olvastam, hogy kezdő buddhistának

vallja magát.
Látja, ezért nem szabad ilyeneket nyilatkozni. A leg-

szörnyűbb dolog a virtuális világban, hogy tulajdon-
képpen az ember a világnak nyilatkozik. És azzal a te-
herrel, hogy egy-egy mondatot még nyolcvanszor hal-
lani fog. Szóval a fenti mondatot megbántam és azt is,
hogy erről egyáltalán beszéltem, mert egyrészt ma-
gánügyemnek tartom, másrészt gyakorlatilag semmit
nem tudok a buddhizmus tanításaiból. Ezért is hang-
súlyozom a kezdőt, és inkább azt mondanám, hogy
azt próbálom megtanulni, hogy uralkodjak az indula-
taimon, legyek mindig észnél, próbáljak a jelenben
élni. Szóval ilyen kicsinek hangzó, de annál nehezebb
alapvetéseket próbálok elsajátítani.

És az igaz, hogy a szabadsága a legfonto-
sabb, az jelent biztos pontot az életében?

Nem biztos pont, egyre kevésbé biztos, de ma-
kacsul ragaszkodom hozzá. A legfontosabb dolog
az ember életében, hogy szabad legyen.

És ez mindig boldogsággal jár?

Nem-nem. Szerintem a szabadságot ki kell
vívni, harcolni kell érte. Én annyira szerencsés vol-
tam egész életemben, hogy ez a szabadság – már
amennyire egy színész szabad tud lenni –, szóval
a belső szabadságom vagy a gondolataim, dönté-
seim szabadságát igyekeztem megőrizni. Szerin-
tem az egy alap. És aztán hogy az boldogságot
okoz-e... Igen. Mert amikor döntök egy helyzet-
ben, például hogy szabad legyek, vagy elfogadjak
olyat magam fölé, amivel nem értek egyet, akkor
persze, hogy boldoggá tesz, ha a szabadság mel-
lett dönthetek. Bár ez lehet, hogy túlzás. A szabad-
ság alapvető.

Mindenkiben lakik
egy autista gyerek

9024 Gyôr Mécs László u. 24.
Tel.: 96/ 411-075, 30/969 1500

Szakszerû nyirok és cellulit masszázs
AJÁNDÉK KEZELÉSEKKEL!

Legyen friss, fiatalos,kívánatos,egészséges a nyárra!

• fogyni szeretne?
• narancsbôrös?

• feszesebb,fiatalosabb bôrt szeretne?
• méregtelenítene, salaktalanítana?

• fájdalmai vannak?
• ödémás, vizesedik? • gyenge az immunrendszere?

• gyengébb az idegrendszere?

SZÍNHÁZ HIRDETÉS
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HIRDETÉS, FELHÍVÁS  TURIZMUS, ZENE

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az év legnagyobb turisztikai se-
regszemléje Magyarországon a
Budapesti Utazás Kiállítás. Itt
mutatja be városunk is a 2013-
as idegenforgalmi kínálatát, de
már a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál is megjelenik
a nagyrendezvényen.

A hazai városok, utazási irodák és a
külföldi turisztikai szolgáltatók legna-
gyobb magyarországi vásárát a
Hung  expo Vásárközpontban rende-
zik február 28. és március 3. között.
Emlékezetes, hogy 2011-ben váro-
sunk volt a rendezvény díszvendége,
így Győr kiemelt figyelmet kapott. A
város standja a következő évben is
népszerű volt a látogatók körében,
ahol az év programjainak bemuta-
tása mellett látványos kísérleteket lát-
hattak az érdeklődők a Mobilis Inter-

A Marcalvárosi Főigazgatóság Ko-
vács Margit Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola Könyvtára idén is
megrendezi megyei vetélkedőjét,
amelyre 10–14 éves diákokból álló,
négyfős csapatok jelentkezését
várja. A „Bagoly mondja…” nevet vi-
selő vetélkedő témája 2013-ban a
hobbikhoz, a gyűjtőszenvedélyhez
kapcsolódik. 

Az első körben a csapatok könyv-
tári kutatómunkával és internetes
anyaggyűjtéssel dolgozhatják ki a fel-
adatokat, amelyeket a szervezők már-
cius 14-én tesznek közzé. A szóbeli
és egyben döntő fordulón a továbbju-
tott csapatok vehetnek részt, bizo-
nyítva olvasottságukat, tájékozottsá-
gukat a szórakoztató kedvtelések
tárgykörében. A jelentkezéseket már-
cius 7-ig az alábbi elérhetőségekre
kérik eljuttatni a csapattagok és a fel-
készítő tanár nevével, valamint iskolá-
juk nevével és címével, e-mail cím-
mel: Marcalvárosi Főigazgatóság Ko-
vács Margit Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola, Könyvtár, 9024 Győr,
Répce u. 2. vagy e-mailben: MFKo-
vacsMargit.konyvtar@gmail.com.

Bővebb információt és segítséget
a fenti e-mail címen, illetve a 96/428-
033-as telefonszám 121-es mellé-
kén kérhetnek a könyvtárban. 

Bagoly
mondja…

Győr is bemutatkozik az Utazás Kiállításon

aktív Kiállítási Központ fifikus fiziku-
sainak prezentálásában. Az érdeklő-
dőket az idén is elkápráztatják a Mo-
bilis kísérletei, de városunk bemutat-
kozásának fókuszában ezúttal egy
másik izgalmas téma, a győri rende-
zésű 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (EYOF) áll majd.

Városunk kínálata az A pavilon
307A standjánál lesz megtalálható,
ahol nem csak a Négy Évszak Feszti-
vál idei programjait ismerhetik meg az
érdeklődők, de a városi tematikus
csomagokat is bemutatják a Győrbe
készülőknek. A standon az olimpiai
láng is fellobban, persze egyelőre

csak jelképesen, amely a 2017-es
EYOF-ot hirdeti majd. Hazánk első öt-
karikás rendezvényéről érdekes infor-
mációkkal gazdagodhatnak a váro-
sunk standjához látogatók. 

Győr turisztikai fejlesztése a szak-
mai konferencia során is témaként
szerepel, a város idegenforgalmi be-
vételeinek felhasználásáról szóló elő-
adás megtartására Domanyik Esztert,
az önkormányzat Marketing, Turiz-
mus és Kommunikációs Osztályának
vezetőjét kérték fel a szervezők. A sok
meglepetéssel kecsegtető kiállítás
első napján a szakmai rendezvénye-
ket tartják, március 1-jétől azonban a
nagyközönség előtt is nyitva áll a
Hung expo egészen vasárnapig. Az
idei év külföldi díszvendége Szlovákia,
belföldi díszvendége Nyíregyháza, míg
kulturális díszvendége Kalocsa lesz.

A rendezvényről bővebb informá-
ció (program, parkolás, jegyárak, stb.)
a www.utazas.hungexpo.hu oldalon
olvasható.

Berkes Kálmán világhírű klarinétművész, karmester, a
Győri Filharmonikus Zenekar művészeti vezetője és az
együttes vonósnégyese a komolyzene világába kalauzolta
a Gyárvárosi Általános Iskola diákjait. A rendhagyó zenei
foglalkozáson Berkes Kálmán mesélt a zenéről, muzsiku-

sokról és hangszerekről is a gyerekeknek. A Gyárvárosi Ál-
talános Iskolában már két éve tart a MUS-E nemzetközi
művészeti-nevelési program, amely által a gyerekek mű-
vészeti foglalkozásokkal és művészekkel rendszeresen,
órarendszerűen találkozhatnak.

Rendhagyó zeneóra
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Felejthetetlen élményt szereztél a Mobilisben? Válaszd ki
a nálunk készített fotóid közül a három legjobbat és jut-
tasd el hozzánk! A beküldött fotókból — szakmai zsûri vá-
logatása után — a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ on-
line kiállítást rendez. Kérjük, március 6-án 24 óráig elekt-
ronikus levélben juttasd el fotóidat a gyomorei.boglarka@
mobilis-gyor.hu e-mail címre!

Best of Mobilis
FOTÓPÁLYÁZAT

Elsô születésnapja alkalmából
fotópályázatot hirdet a Mobilis Gyôr 

— A felfedezések háza!

További információ: www.mobilis-gyor.hu 

A kiállítás megnyitója a Mobilis elsô születésnapi
partiján lesz, március 15-én 14 órától.
Helyszíne: Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
(9026 Gyôr, Vásárhelyi Pál u. 66.) 

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

A belváros zegzugos Sarkantyú
közében bújik meg Győr egyetlen
minősített képkeretező műhelye.
A Vár-Art Galéria név sokaknak
csenghet ismerősen, a Csete csa-
lád vállalkozása több mint két év-
tizede része a város művészeti
életének. 

A gépész végzettségű Csete Zoltán az
építőiparnak intett búcsút, amikor galé-

riát nyitott feleségével, Judit asszonnyal,
bemutatkozási lehetőséget teremtve a
helybeli fiatal és tehetséges művészek-
nek. A káptalandombi vállalkozás klasz-
szikus galériaként működött, kiállításo-
kat szerveztek, művészi értékű tárgya-
kat értékesítettek. Jól csinálták, így
hamar hírüket vették a város határán túli
alkotók, többek között Borsos Miklós,
Orbán Dezső, Székely Péter műveit lát-
hatta a közönség a Vár-Art Galériában. 

A káptalandombi szép évek elmúlását
azzal magyarázza Zoltán, hogy galériát
fenntartani dicséretes, de csöppet sem

jövedelmező tevékenység, így kénytele-
nek voltak profilt váltani. A képkeretezést
választották, ami a maga módján ugyan-
csak kötődik a képzőművészethez. Ezt is
jól csinálták, a tulajdonos először autodi-
dakta módon tanulta a szakmát, majd
külföldi szakvásárokon vett részt, s meg-
találta azokat a mestereket, akik szívesen
bevezették a keretezés tudományába.
Magyarországon az ötvenes években el-
törölték a képkeretező szakma oktatását,
a szünet az ezredfordulóig tartott. Zoltán
az elsők között jelentkezett az újrainduló
képzésre, s két év után lett hivatalosan is

A képkeretező
üveges és képkeretező mester. A szak-
mához szükséges alázatot, precizitást és
kreativitást a nagypapájától és az édes-
apjától örökölte.

A vállalkozás a képkeretezés teljes
vertikumát felöleli, a műhely egyszerre al-
kalmazza a legmodernebb hazai techni-
kákat és a szakma kézműves fortélyait.
Csete Zoltánt múzeumok bízzák meg
képek restaurálásával, keretek felújításá-
val, kiállítók rendelnek tőle komplett ins-
tallációt. A Vár-Art Galéria a magánem-
berek körében is népszerű, ők elsősor-
ban oklevelekkel, olajfestményekkel, régi
családi fotókkal, kézimunkákkal jelennek
meg a Sarkantyú közben. Van miből vá-
logatniuk, közel hatezer féle léc, minden
elérhető hazai alapanyag megtalálható
az üzlet kínálatában. Az egyedi kérések,
igények sem ritkák, bár napjainkban az
egyszerű, letisztult forma a divat. 

A mester szerint a képkeretezés a tö-
kéletes megoldása annak, hogy emléke-
inket megőrizzük, hosszú időre bizton-
ságba helyezzük. Nincs az a tárgy, amit
ne lehetne keretbe foglalni. Példaként
említhető a műhelyben megfordult tár-
gyak közül Fedák Sári művésznő parfüm-
tartója, egy nagymama csúzlija, egy
baba ruhája, egy menyasszony fátyla, egy
kézilabdás sztár meze. Jelenleg két győri
szálloda felújításához készítenek képke-
reteket művészi nyomatokkal. Az üzletbe
betérőknek Zoltán szívesen ad tanácsot
az ízlés és pénztárca szerint legmegfele-
lőbb portéka kiválasztásához. A családi
vállalkozásnak egy ideje újabb tagja is
van, a fiú, Csete Zsolt a biztosíték arra,
hogy a Vár Art Galéria a következő évtize-
dekben is szolgálni tudja lakókörnyeze-
tünk kultúráját és a művészeteket.     

A II. Böllérfesztivál program-
jához és a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ ütközések,
veszedelmes útviszonyok téli
tematikáihoz kapcsolódva
balesetmegelőző és ütkö-
zésszimulációs céllal dobtak
le egy autót a napokban a
Mobilis parkolójában. Daru
emelte 10 méteres magas-
ságba az egykor szebb napo-
kat látott piros Ladát, amely
a jól előkészített pillanatban
indult utolsó útjára orral a be-
tonnak. Az autó 1,4 másod-
perc alatt ért földet, becsa-
pódási sebessége 51 km/h
óra volt, becsapódáskor kb.
50 G erő hatott rá. Az autó
motortere teljesen, harmoni-
kaszerűen összenyomódott.

Ütközési
bemutató
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ESSZENCIA II. A Győri Fotóklub tavalyi, má-
sodik féléves legjobb munkáiból nyílik kiállítás
hétfőn 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési
Házban. A tárlatot Dániel István fotóművész
nyitja meg, a képek március 21-ig láthatóak.   

A KISCSILLAG ZENEKAR március 1-jén 19
órakor a Richter Teremben mutatja be Idáig
tudom a történetet című műsorát. Az irodalom,
a színház és a stand-up comedy műfaji sajátos-
ságaira is épülő koncert vendége Péterfy Bori
énekes-színésznő. 

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

SORS SZIMFÓNIA. A Győri Filharmonikus Zenekar Nikisch
Artur bérletének következő koncertje február 23-án 19 órakor kez-
dődik a Richter Teremben. Műsoron Haydn E-dúr szimfónia és C-
dúr gordonkaverseny, valamint Beethoven V. (C-moll) szimfónia.
Vezényel: Gilbert Varga, közreműködik: Várdai István – gordonka.

BLASKÓ JÁNOS szobrászművész saját kiállítá-
sában tart tárlatvezetést, majd bemutatja művei-
nek katalógusát. Az érdeklődőket február 24-én,
vasárnap 16 órakor várják az Esterházy-palotába. 

MÜLLER PÉTER Az öröm című
előadása február 25-én 18 órakor
kezdődik a Bartók Béla Megyei
Művelődési Központban. „Életünk
alaphangja az öröm, csak ezt a
hétköznapi valóságban hajlamo-
sak vagyunk elfelejteni. Olyasvala-
mit próbálok megragadni az elő-
adásomban, ami ott van a lelkünk
mélyén, de eltemetve, akár az olaj-
kincs a földben, és különböző
okok miatt nem tud följönni." 

KOMÁR LÁSZLÓ-emlékműsor lesz február 23-
án, szombaton 19 órától a József Attila Művelődési
Házban. Az esten közreműködik Szilasi Lajos, a
Platina Táncstúdió és a Dunaszegi Színjátszókör.

RETRÓ. Az 1944-ben készült Gázláng című
amerikai film Patrick Hamilton azonos című
drámájának feldolgozása. A rendező George
Cukor volt, a főszerepekben Ingrid Bergman
és Charles Boyer játszottak. A Csörgősipka
Színház ifjúsági színjátszó csoportja a klasszi-
kus film színházi feldolgozását mutatja be feb-
ruár 27-én 17 órakor a központi könyvtár klubjá-
ban, a Herman Ottó u. 22. szám alatt. 

MŰHELY-EST. Egressy
Zoltán író, műfordító, a
Győri Nemzeti Színház dra-
maturgja lesz a kulturális fo-
lyóirat vendége február 28-
án 17 órakor a Zichy-palotában. A beszélgető-
társ Werner Krisztina újságíró, házigazda: Vil-
lányi László főszerkesztő.

DOROTTYA. Gál Tamás színművész és Bo-
donyi András népzenész előadása február
23-án 18 órától látható az Újvárosi Művelő-
dési Házban. Az Újvárosi esték soron követ-
kező programjában Csokonai Vitéz Mihály
Dorottyája, vagyis a dámák diadalma a fár-
sángon című vígeposza kerül színpadra a fel-
vidéki Csavar színház közreműködésével.  

MESÉRŐL ZENÉVEL. A Rómer Flóris Múzeum
és az Európa Koncert Szalonzenekar tárlatbemu-
tatóval egybekötött műsora az Apátúr-ház barokk
termében ma, pénteken 18 órakor kezdődik. Nyi-
tány: Strauss: Morgenblätter keringő. Győr
Árpád-kori emlékeiről tart előadást Varga Attiláné
múzeumpedagógus. A hangversenyen zenés tör-
téneteket hallhatnak a felnőttek. A műsor illuszt-
rátora Papp Norbert grafikus. 

MESEÁBÉCÉ. Kreatív foglalkozást tartanak
betűkről és képekről a Kortárs magyar me -
sék című kiállításon, a Gyermekmúzeumban.
A kicsiket és nagyokat február 23-án 10 órá-
tól várják a Borsos-házba. 

MAGYAR ÉVEZREDEK. Alaptörvény:
hagyomány és monetáris hatalom cím-
mel dr. Tóth Zoltán József tart előadást
február 26-án, kedden 17 óra 30 perctől
a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 

GALGÓCZI-FILM. A Tizenegy több mint
három című, 1976-os tévéfilmet vetítik a Beze-
rédj-kastélyban február 27-én 17 órától. Ren-
dező: Nemere László. A forgatókönyvet Gal-
góczi Erzsébet írta. 

MÁTYÁS-NAPI téltemetés helyszíne
lesz február 23-án a Molnár Vid Berta-
lan Közösségi Ház. A 13 órakor kez-
dődő télűző felvonulást, dalos délutánt
házi sütemények versenye édesíti. 

HARMADIK. Vigh Attila kiállítása nyílik a Gyár-
városi Közösségi Házban február 26-án 17 óra-
kor. A tárlat március 12-ig tekinthető meg. 

A SZABAD-
HEGYI HAR-
MONIKANA-
POK sorozat a
„Repülő kezek"
című koncert-

tel folytatódik március elsején 18 órától a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban. Vendég: Orosz
Zoltán harmonikaművész és Horváth Kornél
ütőhangszeres művész. Az est házigazdája az
Akkordeon Harmonikazenekar.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 23., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 A mi erdőnk
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Összművészeti Gálaest
13:40 Sok hűség semmiért  
15:00 Az utolsó előtti út  
15:25 Az utolsó előtti út  
15:50 Így készült
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Dal  
22:15 Spíler  
00:10 Beugratás  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:40 112 - Életmentők  
11:10 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
11:40 Házon kívül  
12:10 Autómánia
12:50 Csurgói KK-Grundfos 

Tatabánya KC NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 

14:35 A zöld íjász  
15:35 Cobra 11  
16:35 Mintamókus  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Mackótestvér  

21:10 Féktelenül 2.  
23:40 Mr. Tűsarok  
01:45 Kaméleon  

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Babavilág  
12:00 Herkules  
13:00 Psych - Dilis detektívek  
14:00 Autóguru  
14:30 Monk - Flúgos nyomozó  
15:30 Célkeresztben  

16:30 Kettős ügynök  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Pókember 3.  
22:10 Támadóerő  
00:00 Folytatásos forgatás  
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:50 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Magyar elsők 
07:20 Századfordító magyarok 
08:20 Élő egyház
08:50 Isten kezében
09:20 Kerekek és lépések 
10:10 Öt kontinens 
10:40 Székely kapu  
11:10 Együtt a család  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Virágzó Magyarország 
12:35 Vér a felkelő Napon  
14:15 Hagyaték 
14:40 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:35 Rozmaring  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Mága Zoltán - Budapesti 

újévi koncert 
19:30 Futótűz  
20:15 Hogy volt!? 
21:15 Egy éjszaka a királlyal  
23:15 Dunasport
23:30 Törzsasztal  
00:25 MüpArt - Barbara Dennerlein 
02:10 Koncertek az A38 hajón  

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

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

20:05 Fókusz 
20:50 Barátok közt 
21:25 A zöld íjász 
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Az egység 
00:30 Reflektor 
00:45 Gasztrotúra 
01:10 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Bridget Jones: Mindjárt 

megőrülök!  
Bridget Jones, éppen megta-
lálta a boldogságot. Hat hete a
tö kéletes álompasi, Mark Darcy
barátnője, és még álmodni sem
tudna szebb időszakot.

23:25 Kettős ügynök  
00:35 Update Konyha  
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:15 Alexandra Pódium  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Talpalatnyi zöld
09:05 Közbeszéd
09:30 Néprajzi értékeink 
09:45 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
10:15 Balatoni utazás 
10:55 Angyalbőrben  
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Helló, Doki  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
16:00 Hitvallók és ügynökök - Az igaz-

ság szabaddá tesz benneteket 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Csillagjegyek  
20:45 Hírek
20:55 Dunasport

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Széchenyi híradó 
09:55 Made In Hungary 
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:45 Gondolatok az innovációról 
20:45 Híradó
21:10 Konkrét 
21:20 Pomodoro 
21:30 Gondolatok az innovációról 
22:30 Híradó
22:55 BCTV 
23:25 Telemarketing 
00:25 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Pomodoro 
09:45 Gondolatok az innovációról 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
15:50 BCTV 
16:20 Telemarketing
17:20 Hat-Agro UNI Győr– 

Fenerbahce – női kosárlabda 
Euroliga play-off mérkőzés 

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

GYŐR+ TV

M1, február 22., péntek, 20:15

Casting minden Magyar zenés film

Egyedül él a régi bérházban Novai
Rezső, az egykor szebb napokat lá-
tott dalszerző. A felesége halála után
visszahúzódott, zárkózott emberré
vált. Kis presszóban zongorázik, a
zongorán kívül pedig csak a lóver-

seny érdekli. Egyik nap találkozik Ormos Katival, aki azt sze-
retné, ha felkészítené a dalversenyre. A lány nevelőotthon-
ban takarítónő, maga is ott cseperedett fel. A férfi egykori
szerelme, az énektanárnő Juli küldte hozzá, mert képtelen
volt megküzdeni a lány erős személyiségével. 

Duna Televízió, február 23., 
szombat, 12:35

Vér a felkelő Napon
Fekete-fehér, amerikai akciófilm

Egy tokiói újság amerikai szerkesztője
cikket közöl a japán militaristákról. A

rendőrség természete-
sen elkobozza az újságot,
és a japán titkosszolgálat
is azonnal akcióba lép. Az
újságíró hamarosan egy
kettős gyilkosság kellős
közepén találja magát.

TV2, február 23., szombat, 19:35

Pókember 3.
Amerikai akciófilm

Komoly bajba keveredik Pókember.
Miközben két rendkívüli képessé-
gekkel bíró rosszakarója, Venom és Homokember összefog ellene,
egy gyönyörű lánnyal is találkozik. Peter szeretne hű maradni
régi szerelméhez, de úgy tűnik, képtelen ellenállni a csábításnak.
A mindenre képes szökött fegyenc, a Peter nyomában szaglászó
paparazzo, a fekete anyag, amely átitatja a Pókember ruháját és
átalakítja a testét, a város rendőrfőnökének gyönyörű lánya és a
még mindig bosszúállásra készülő egykori jóbarát – Pókember
élete még sosem bővelkedett ennyire a kalandokban.
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07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro 
08:10 KultÓra 
09:05 Konkrét 
09:15 Széchenyi híradó –

egyetemi magazin       
09:45 Gondolatok az innovációról 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Győr+ Sport 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét 
21:05 Győr+ Sport 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 26., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Giotto és Assisi Szent Ferenc 
14:30 Forrás-befoglalás 
14:40 Ízőrzők: Oszkó 
15:15 Nevetni kell, ennyi az egész  
16:05 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:55 Acu hercegnő  
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Camelot  
22:05 Az Este
22:40 Cambridge-i kémek  
23:45 Híradó
00:00 Acu hercegnő  
00:45 Család-barát

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

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

velünk élnek  
23:55 Reflektor  
00:15 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Men in Black - Sötét zsaruk 2. 
23:20 Hősök  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 Astro-Világ Éjjel
02:00 Ébrenjárók  
03:45 TotalCar  

FEBRUÁR 25., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Ízőrzők: Hosszúhetény 
15:00 „Áldom a nyüzsgő Rómát” 
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Drága besúgott barátaim  
21:55 Az Este
22:25 Borbándi Gyula - Portré 

hazatérés után
22:55 Aranymetszés
23:55 Híradó
00:05 Acu hercegnő  
00:50 Család-barát

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

Walter Sherman súlyos trau -
ma következtében visszafordít-
hatatlan fejsérülést szenved.
Cserébe azonban csodálatos
képességre tesz szert, bármit,
bárhol, bármikor megtalál, le-
gyen az akár az óceán legmé-
lyebb bugyrában.

22:30 Csont nélkül  
23:30 A hatalom hálójában  
00:30 Reflektor  
00:50 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  

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

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében
10:30 Gulag-lexikon  
10:45 Isten kezében  
11:15 A 78-as körzet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Magyar elsők 
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:00 Az ellenség köztünk van  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Emlékezés a hősökre
20:10 Gyömrői gyilkosságok  
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:25 Soha, sehol, senkinek  

FEBRUÁR 24., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 Megkeresni az embert 
10:30 A sokszínű vallás
10:45 Ortodox magazin
11:10 Evangélikus ifjúsági műsor
11:15 Református egység - Vajdaság
11:40 Zsinagógák
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Így készült
13:25 Telesport 
14:00 KorTárs  
14:30 Séf
14:50 Díszkíséret  
16:30 Varázslók a Waverly helyből
18:05 Elcserélt lányok  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Dal  
22:15 Szeretettel Hollywoodból  
22:45 A bombák földjén  
00:50 MüpArt Classic 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 EgészségKalauz 
10:45 Teleshop
11:45 Gasztrotúra 
12:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:45 Havazin
13:25 Tuti gimi  
14:25 Hé, haver, hol a kocsim?  

16:10 Kutyahideg  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Nászfrász  
21:50 Börtönvonat Yumába  
00:15 Portré  
00:45 Kaméleon  
01:45 Cobra 11  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
10:10 Astro-Világ
11:15 EgészségMánia  
11:45 Stahl konyhája  
12:15 Több mint TestŐr  
12:45 Zsaruvér  

13:45 Hawaii Five-0  
14:45 Lángoló Chicago  
15:45 Pókember 3.  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:00 Rumlis vakáció  
21:55 A rend őrzője  
23:45 My Blueberry Nights - 

A távolság íze  
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:35 Napló  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Hol volt, hol nem volt... 
07:00 Életem Afrika 
07:35 Világ-nézet
08:30 Élő világegyház
09:00 Hagyaték 
09:30 Akadálytalanul
10:00 Lyukasóra
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Római katolikus szentmise 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Liptód 
12:50 Rákóczi hadnagya  
14:35 Szerelmes földrajz 
15:05 Hazajáró
15:35 Mága Zoltán - Budapesti 

újévi koncert 
Régi nyár  

18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Özvegy és leánya 
21:00 Csillagosok, katonák  
22:25 Klubszoba
23:20 Dunasport
23:40 Fekete Dália  
01:35 Vannak vidékek 

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

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Győr+ Sport 
09:55 Konkrét 
10:05 Ráta 
10:35 Konkrét 
10:45 Made In Hungary 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Műsorzárás 
15:50 BCTV 
16:20 Telemarketing 
17:20 Honvéd–Győri ETO FC – 

labdarúgó Magyar Kupa 
negyeddöntő 1. mérkőzés 

18:40 Pomodoro 
18:50 KultÓra 
19:45 Konkrét 
19:55 Széchenyi híradó 
20:25 Gondolatok az innovációról 
21:25 Pomodoro 
21:35 KultÓra 
22:30 Konkrét 
22:40 Széchenyi híradó 
23:10 Gondolatok az innovációról 
00:10 BCTV 
00:40 Telemarketing 
01:40 Képújság

GYŐR+ TV

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

Az igazság szabaddá tesz 
benneteket  

16:30 Térkép   
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Mire megvénülünk  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Goethe!  
22:45 Kultikon  
23:00 Sipos László festőművész 
23:50 Koncertek az A38 hajón  
00:50 Vers
01:00 Himnusz
01:05 Hírek 
01:10 Kultikon  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

FEBRUÁR 28., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 A Kennedy család  
14:10 Gyerekjáték a számítógép
14:25 Ízőrzők: Orfű 
15:00 Beugró  
15:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:40 Acu hercegnő  
17:25 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Híradó
23:55 Acu hercegnő  
00:40 Család-barát 

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

23:25 Totál szívás  
00:30 Reflektor  
00:50 Infománia  

04:40 Babavilág  
05:05 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Egetverő haderő  
23:25 Zűrös szerelmek  
00:20 Update Konyha  
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 Egetverő haderő  
03:30 Segíts magadon!

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Krisztus vándorai  
10:10 Kerekek és lépések  
11:00 Glóbusz  
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:20 Szálka, hal nélkül  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Univerzum  
16:00 Hitvallók és ügynökök - 

Az igazság szabaddá tesz 
benneteket  

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

FEBRUÁR 27., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Arisztokraták  
14:15 Öveges 33
14:30 Ízőrzők: Tótszerdahely 
15:05 Humoróra  
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák  
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 A Kennedy család  
21:50 Az Este
22:25 Summa
22:55 Történetek a nagyvilágból  
23:25 Híradó
23:35 Acu hercegnő  
00:25 Család-barát

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

A műsor hősei hétköznapi 
emberek. Köztünk élnek,
szomszédaink, ismerőseink
lehetnének. Békés életre, 
szerető családra, kiszámítható
jövőre vágynak. Azt gondolják,
hogy a jó embereket nem 
érheti baj. Ám egy nap... vilá-
guk összeomlik.

18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Éjjel-nappal Budapest  
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Szulejmán  
22:35 Házon kívül  
23:05 Reflektor  
23:20 Hé, haver, hol a kocsim?  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Sherlock és Watson  
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:50 Én is karcsú vagyok  
00:20 Áldott jó nyomozó  
01:15 Update Konyha  
01:20 Tények Este
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Sorsdöntő nyár  

06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:25 „Csak természetesen” 
11:00 Mire megvénülünk  
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:20 Szálka, hal nélkül  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
15:50 Néprajzi értékeink
16:00 Hitvallók és ügynökök - Az 

igazság szabaddá tesz 
benneteket  

16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Glóbusz  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Hóbortos szerelem  
22:35 Kultikon  

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

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Kitekintő 
10:05 BCTV 
10:35 Telemarketing 
11:35 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Győri ETO FC–Honvéd 

labdarúgó Magyar Kupa
negyeddöntő 2. mérkőzés  

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

GYŐR+ TV

Duna Televízió, február 27., szerda, 20:15

Hóbortos szerelem
Amerikai filmdráma

Donald egy nagyon jó termé-
szetű autista taxisofőr, akinek
különös érzéke van a számokhoz,
imádja a madarakat, és aki mégis
boldogtalan, mert emberi kap-

csolataiban nem igazodik el. Mikor Isabel csatlakozik
az autistákat segítő csoporthoz, végképp elveszti a ta-
lajt a lába alól. A két fiatal az autizmus egy speciális vá l -
 fajában, Asperger-szindrómában szenved: képtelenek
arra, hogy kifejezzék érzéseiket egymás iránt. 

TV2, február 28., csütörtök, 21:30

Egetverő haderő
Amerikai akciófilm

Három kisvárosi jóbarát, Larry,
Bill és Everett egy szép napon
azon kapják magukat, hogy kato-
nai egyenruhában ülnek egy
Irakba tartó repülőgépen. Az éj-
szaka folyamán átülnek a gépen szállított terepjáróba,
amely azonban elszabadul és kizuhannak a mélybe. Egy
kis mexikói faluban landolnak, csakhogy meggyőződé-
sük, hogy a Közel-Keleten vannak, ezért nekilátnak fel-
szabadítani a helyieket...

Duna Televízió, február 28., csütörtök, 21:05

Csoda Krakkóban
Magyar filmdráma

Pjotr, a Budapestről elszármazott lengyel fiú gyermek-
kora óta megszállottja a könyveknek, különösen egy-
nek. A zsidó legenda szerint ez a könyv – az Ezüstko-
rona – képes feltámasztani a holtakat. Éppen ezzel a
könyvvel a hóna alatt érkezik meg Eszter,
a pesti diáklány, hogy egy krakkói rabbi
sírkövét restaurálja. Kezdetét veszi a vég-
telennek tűnő bonyodalom, melyet úgy
tűnik, egy ősi zsidó pörgettyűjáték moz-
gat: a trenderli. 

• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok
február 25-tôl és március 4-tôl (450 Ft/óra)

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

a márciusi/áprilisi vizsgákra
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Angol közép- és emelt szintû érettségire felkészítés egyénileg is
• Olasz, spanyol, francia, orosz tanfolyamok minden nyelvi szinten

egyénileg és tanulópárban is 

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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szerző: h-s. b.
fotó: illusztráció

„Hetedik éve működünk sport-
egyesületként, négyszáz dobogós
helyezés van a hátunk mögött” –
mondta lapunknak Németh Ádám,
az AForce1 Táncsportegyesület el-
nöke és táncos-koreográfusa an -
nak kapcsán, hogy táncosaival a vi-
lágbajnokságra készülnek. 

Az AForce1 TSE edzői a hip-
hop-kultúrával foglalkoznak, há -
rom korosztályban – gyermek,
junior és felnőtt – adják tovább
szakmai tudásukat a műfaj iránt
érdeklődőknek. A táncosok
igyekeznek minél több helyen
megmutatni magukat, a győri

szerző: fodor lászló
fotó: gy. p.

Képzeletbeli tárlatlátoga-
tásra invitál minket a Győri
Filharmonikus Zenekar.
Március 7-i és 8-i hangver-
senyükön ugyanis Mu-
szorgszkij Egy kiállítás
képei című műve is fel-
csendül. A programban
még két népszerű Mozart-
darab is szerepel, a C-dúr
oboaversenyt a nemzetkö-
zileg is elismert, Liszt-díjas
művész, Kiss József játsz-
sza. A Németországban
élő zenészt közelgő győri
fellépéséről kérdeztük.

Nagy megtiszteltetés,
ugyanakkor óriási felelős-
ség a Győri Filharmonikus
Zenekar felkérése, ugyanis
látom, hogy szinte hétről
hétre világ sztárok lépnek fel
Győrben – kezdi Kiss József.
Játszottam már több ször a

Győri táncosok a világ-
bajnokság közelében

fesztiválokat, rendezvényeket is
színesítik. 

„Megnyitottuk saját tánc stú -
dión kat a városban, a fellépésekkel
párhuzamosan készülnek a ver-
senyszámaink. Jövő hétvégén egy
kvalifikációs verseny vár ránk, bí-
zunk benne, hogy a megfelelő mi-
nősítéssel kijuthatunk a horvátor-
szági világbajnokságra. Harmincöt
fő hat versenyszámmal nevezne a
világbajnokságra, amelyet Porec-
ben rendeznek meg május 15–19.
között. A négynapos verseny úti-
költséggel, nevezési díjakkal jár, és
a szállás is nagy kiadást jelentene
számunkra. Bármilyen támogató
hozzájárulást szívesen vennénk” –
tette hozzá Németh Ádám.

Egy kiállítás képei
a Richter Teremben

győri mu zsi ku  sokkal, a mos-
tani azonban egy különle-
ges este lesz, szólistaként
egy Mozart-mű vet játszani
mindig felemelő érzés. 

A Detmoldi Zene-
művészeti Főiskola
professzora, zenekari
muzsikus, kamaraze-
nész, szólista. Hogy
fér bele ennyi minden
az idejébe?

A világon nagyon kevés
oboista él kizárólag szólista-
ként. A repertoár nem túl

széles. A kortárs zenében
egyre több a lehetőség, de
a nagy zeneszerzők szűk-
markúan bántak velünk. Ba-
rokk mű sok van, de a klasz-
szikus és a romantikus stí-
lus a hangszer adósa.
Ebből adódóan jut időm a
zenekari muzsikálásra és a
tanításra is.

Művészi munkája
elismeréseként Liszt-
díjat kapott, milyen
helyet foglalnak el
életében az effajta el-
ismerések?

A Liszt-díj nem egy felül-
ről jövő kezdeményezés,
hanem kifejezetten szak-
mai megbecsülés. Ez teszi
számomra különösen érté-
kessé. Büszke vagyok rá
nagyon, ugyanakkor fele-
lősséggel is jár, hiszen ez
egy minőséget is jelent. Re-
mélem, ezt a győri fellépé -
seimen is bizonyítani tudom.
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KONCERT HIRDETÉS
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EGYETEM MEGHÍVÓ

szerző: gy. p.

Az akadálymentesség és az
egyenlő esélyű hozzáférés
tudásanyagának elsajátí-
tása mind a szakemberek,
mind az átlagember szá-
mára kiemelkedő jelentő-
ségű. A regisztrált fogyaté-
kos személyek és az idősko-
rúak számának jelentős nö-
vekedésével, valamint a kis-
gyermekesek, megváltozott
munkaképességűek segíté-
sének szempontjait előtérbe
helyezve egyre nagyobb az
igény egy társadalmi szintű
szemléletváltásra.

Az akadálymentesség és egyenlő
hozzáférés fontossága tudatosítá-
sának egyik előfeltétele és eszköze
a megfelelő képzési háttér megte-
remtése az új szempontok minden-
napi oktatásba történő beépítésé-
vel. Ezt felismerve nyújtotta be a
Széchenyi István Egyetem pályáza-

Időpont: 2013. február 27., kedd 14 óra
Helyszín: Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
(Győr, Vásárhelyi P. u. 66., az egyetem mögött)

Az épített akadálymentes
környezet jövőjéért

tát az Új Széchenyi Terv keretében,
melyet a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség 2012 őszén támoga-
tásra érdemesnek ítélt. A közelmúlt-
ban indult, 27 hónapig tartó pro-
jektnek köszönhetően a járműgé-
pész, közlekedés- és építészmér-
nök szakokon az egyetemes és aka-
dálymentes tervezés témakörét fel -
ölelő, új tananyagok oktatása kez-
dődhetett meg. A projekt előzmé-
nye a TÁMOP-5.4.5. azonosító-
számú projekt, melynek keretében
olyan hiánypótló tananyagokat, te-
matikákat és képzési programokat
dolgoztak ki, melyek korábban nem
léteztek Magyarországon.

Az egyetem több oktatója részt
vett a tananyagok kidolgozásában,
és sikeresen elvégezte a Fogyaté-
kos Személyek Esélyegyenlőségé-
ért Nonprofit Kft. által szervezett
Képzők Képzése Oktatási Progra-
mot, jogosultságot szerezve ezál-
tal a képzések oktatására.

A projekt keretében oktatott
tantárgyak rövid idő leforgása

alatt beépültek az egyetem kép-
zési programjába. A projekt indu-
lását követően, az idei tanévben
már 150 hallgató vesz részt a
három speciális szakterületen
szervezett tanórákon. A hallgatók
szabadon választható tárgyként
vehetik fel az új tantárgyakat, de
lehetőség van arra is, hogy más
karról vagy szakról érkező érdek-
lődők is elvégezzék a képzést.

Az egyetem kiemelt fontossá-
gúnak tartja az akadálymentes-
ség és egyetemes tervezés szem-
pontjainak megismertetését a
hallgatókkal, ezért kötelezettsé-
get vállalt arra, hogy – a tananya-
gok tanrendbe történő beépítésé-
vel – hosszú távon megtartja kép-
zési programjában az újonnan lét-
rejött képzéseket.

„Az épített akadálymentes kör-
nyezet jövőjéért” (TÁMOP-5.4.6.A-
12/2-2012-0027) című projekt az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

A Széchenyi István
Egyetem szeretettel 
meghívja a jövő jár-
művei iránt érdeklő-
dőket a hibrid és
elektromos járművek fejlesztését megalapozó
kutatási projektjének keretében tartandó
ismeretterjesztő lakossági fórumára és
szakmai előadásaira. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a
helyszín korlátozott befogadóképessége miatt
előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szán-
dékát kérjük, a http://nye.sze.hu oldal regiszt-
rációs felületén keresztül jelezni szíveskedjen
február 26-án 16 óráig. 

Az előadások témái:
Dr. Gáspár Péter:  „Járműbiztonság és ener-
giagazdaságosság szabályozott járműdina-
mikai rendszerekben”
Dr. Varga Zoltán: „Elektromos és hibrid jár-
művek szerepe életünkben és a kutatásban”
Dr. Horváth Zoltán:  „Hogyan segíti a szimulá-
ció és optimalizáció a motor tervezését?”

MEGHÍVÓ
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KÖZÉLET  HIRDETÉS

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

kép és szöveg: gy. p.

Orgazdaság és közveszélyokozás
mellett állatkínzással is gyanú-
sítja a rendőrség azt a férfit, akit
11 társával együtt az elmúlt na-
pokban fogtak el a nyomozók. A
társaság több mint ezer PB-gáz-
palackot lopott tavaly március óta
Győrben és környékén, de közeli
városok cseretelepeire is elláto-
gattak. A lopással és rongálással
közel 20 millió forint kárt okoztak.

A Győri Rendőrkapitányság vezetője,
Horváth Csaba ezredes, Szabó György
alezredes, bűnügyi osztályvezető és
Bognár István vagyonvédelmi nyomozó
sajtótájékoztatón jelentette be: elfogták
annak a 12 fős társaságnak a tagjait, akik
alaposan gyanúsíthatók, hogy 2012
márciusa óta 1027 PB-gázpalackot lop-
tak el győri és környéki cseretelepekről.
A PB-gáz-terítéssel is foglalkozó orgaz -
da kereskedő útjai során szemelte ki azo-
kat a lerakatokat, ahová érdemes – és vi-
szonylag kockázatmentes – betörni.
Vég rehajtói kimentek a megadott címre,
felvágták a tároló hálóját vagy levágták
annak lakatját, majd ellopták a palacko-
kat. Két-, háromhetente léptek akcióba.

Az orgazda a teli palack darabját
3.500 forintért vette át megbízottjai-
tól, az üresért 1500 forintot adott

szerző: gy. p.
fotó: m. g.

Adyváros és Jancsifalu egy részét
érinti az a megújító munka, amelynek
eredményeképpen az összes parkoló-
helyet felfestéssel jelölték, valamint a
Szabolcska utcában már új zebrával
védik a gyalogos közlekedést. 

A választókerületért felelős ön-
kormányzati képviselő, Radnóti
Ákos elmondta, hogy a parkolóhe-
lyek felfestése már meglehetősen
sürgető volt, hiszen a szabálytalanul
parkoló autók gyakran korlátozták a
kereszteződések beláthatóságát. 

Az említett városrészekben jól lát-
ható szimbólumokkal hívják fel a fi-
gyelmet a mozgássérült-parkolókra,
illetve szintén felfestéssel jelölték ki
a hulladékgyűjtő helyeket.

Gázpalack mellett
szeszt is loptak

nekik. A cseretelepen általában 5.700
forint körül cserélnek egy 11,5 kilo -
grammos palackot, így a különbözet
nála maradt haszonként.

Mint azt Horváth Csaba elmondta,
közveszélyokozással is gyanúsítják a
társaság tagjait, mivel egy saját készí-
tésű átfejtő készülékkel maguk is vé-
geztek töltést, így nyerve vissza a tar-
tályokban még benn maradt gázt. Az
orgazda ellen állatkínzás miatt is indul
eljárás, mert nem adott enni a kutyá-
jának. Az éhező állatot állatvédők vet-
ték magukhoz.

A gyanúsítottaknál végrehajtott
házkutatáskor mintegy 200, különféle
palackot foglaltak le a nyomozók, de
találtak 50 liter szeszt, különféle kisze-
relésben. Mint azt Szabó György meg-
jegyezte: egy győrújfalui szeszfőzdét
többször meglátogattak, s onnét az al-
kohol mellett színesfémet is loptak.
Mivel az egyik házkutatásnál 20 kis-
puskalőszert és egy hatástalanított
Baikal kispuskát is találtak, lőszerrel,
lőfegyverrel visszaélés miatt is eljárást
indít a rendőrség.

A palacklopással és a többi bűncse-
lekménnyel, valamint a tárolók, ajtók
rongálásával összesen 20 millió forint
körüli kárt okoztak a társaság tagjai, akik
közül hárman előzetes letartóztatásban
vannak. Büntetésük akár 8 évig terjedő
szabadságvesztés is lehet.

Új zebrával védik
a gyalogosközlekedést

A Szabolcska utcában a két meg-
lévő gyalogosátkelő közé egy harma-
dik is készült, tekintettel az utca
hosszúságára. Az utca közbiztonsá-
gát tovább javítandó intézkedésként
sebességkorlátozó feliratok kerültek
az úttestre, valamint az iskolák előtt
fényvisszaverő táblák figyelmeztetik
az autósokat a gyalogosforgalomra. 

A fejlesztések többek között az Ifjú-
ság körúton, a Bán Aladár, Földes
Gábor, Kodály Zoltán utcában valósul-
tak meg, de továbbiak várhatók azo-
kon a közterületeken is, ahol most út-
építés korlátozta a munkákat.

A képviselő bízik benne, hogy a
felfestések révén egyre kevesebb
szabálytalan parkolással találkoznak
majd a városlakók, és a parkolóhe-
lyek jövőbeni bővítéseivel még kom-
fortosabbá tehető a parkolás. 

Gyáravatás
és stabil növekedés
Az építőipari válság ellenére is kiváló évet zárt a Leier Hungária Kft., amely
a növekvő forgalom és termelés mellett nemcsak új gyárat avatott 2012-
ben, hanem számos sikeres projektben is részt vett.

„2012 legnagyobb eredménye, hogy a fejlesztéseinket, beruházásainkat
terveink szerint tudtuk megvalósítani. Kiemelt eredményként értékeljük a 9.
magyar Leier építőanyag-üzem megnyitását Győrben, ahol 2 milliárdos fej-
lesztéssel 40 új munkahelyet is teremtettünk” – mondta el Komlós Andor,
a Leier Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

A Leier a győri volt Frigyes-laktanya – mostani Leier City Center – felújí-
tásával is látványosan haladt: összesen több mint 5 ezer m2-rel növelték a
komplexum iroda- és lakóterületét. Elindult egy közel 150 jármű befogadá-
sára alkalmas mélygarázs építése is, és megvásárolták a szomszédos
Schlichter-villát, amelynek felújítási munkálatai megkezdődtek, így hama-
rosan újra régi fényében pompázhat a műemlékvédelem alatt álló épület.

A Leier várakozása szerint 2013-ban a piac valószínűleg stagnálni fog,
de a cég újabb innovatív építőanyagokkal kíván piacra lépni, ezzel is fenn-
tartva elsőségét. Továbbra is legfőbb céljuk, hogy minden építkező, vagy
házát felújító ember elégedett legyen termékeikkel, szolgáltatásaikkal.

Mindezek mellett a cég nem hagy fel a jótékonykodással sem, hiszen
minden évben adományoznak építőanyagokat az arra rászorulóknak, első-
sorban azokon a településeken, ahol a Leiernek gyáregysége van. A Leier
szívesen támogatja azt a közösséget, akik befogadták, ezzel is jelezve, hogy
a cég szeret Magyarországon dolgozni és remélik, hogy a cég felfelé ívelő
fejlődési üteme további sikeres éveket tartogat mindannyiunk számára.
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KÉPRIPORT BÖLLÉRNAPOK

Böllérnapok Győrben
fotó: marcali gábor
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FŐZZÜNK EGYÜTT FINOMAT! GASZTRO

Amikor gyerek voltam,
más sem érdekelt egy far-
sangi ünnepségen, mint a
jelmez, most pedig az asz-
talra kerülő ételek vannak
előnyben, hiszen egy jó
mulatság nélkülözhetetlen
alapjai. A vegán életmód
minden hónapban elénk
tár olyan ételeket, amik
korábban ismeretlenek
voltak, ezért olyan színes
ez a táplálkozási szokás.
Minőségük, egyszerű el-
készíthetőségük az egész-
séget helyezik előtérbe. A
vegán „halászlevet” egész
évben fogyaszthatjuk, hi-
szen amellett, hogy köny-
nyű elkészíteni, minden
hozzávalója állandóan el-
érhető. A padlizsánteker-
csek mint díszes köpe-
nyek takarják be a fensé-
ges fehérjebombákat, a
tofukat. Hozzá a kelleme-
sen aromás édeskömény
növényi tejszínnel és sajt-
tal olyan érzés, mintha va-
lahol a nagyvilágban, nya-
ralás közben élveznénk a
kanalazást egy étterem-
ben. Kihagyhatatlan ilyen-
kor a fánk, amely nekem
igazi hungarikum, egy
egyszerű, ugyanakkor
mennyei desszert szőlőcu-
korral, házi lekvárral. 
Fogadják szeretettel ezeket
a finom ételeket, tartsanak
velem! A különleges hozzá-
valók megtalálhatóak a na-
gyobb áruházakban és a
győri bioboltokban is.

Györkösné Boros Györgyi,
a VegaVillám Főzőklub
háziasszonya, vegán
hobbiszakács

VegaVillám
Főzőklub:
Február,
farsang, fánk

Minden hozzávalót össze-
keverünk, akkor megfelelő, ha
a palacsintatésztánál sűrűb-
bet, de a kelt tésztánál lágyab-
bat kapunk. Forró olajba vizes
kanállal óvatosan beleszag-
gatjuk és kisütjük. Tegyünk rá
szőlőcukrot (ez kitűnő porcu-
kor-helyettesítő) vagy lekvár-
ral fogyasszuk. Jó étvágyat!

Vegán „halászlé”
Az olajon megdinszteljük a hagymát, majd

a pirospaprikából, paprikából és a paradi-
csomból lecsós alapot készítünk. Fűszerez-
zük és ekkor tesszük bele a krumplikat, felönt-
jük vízzel és sűrűre főzzük. Ha kell, botmixer
segítségével tovább sűrítjük. Az alga és a pad-
lizsán most kerül bele. Felönthetjük még víz-
zel, ha hígabb levesként szeretjük. 10-15 per-
cet együtt főzzük őket, majd tálalhatjuk is.
Másnapra besűrűsödik, így akkor még víz
hozzáadásával melegítsük meg.

Édeskömény-gratin
Az édesköményt megpucoljuk és félcentis szele-

tekre vágjuk, a zöldjét félrerakjuk. Forró, sós vízben elő-
főzzük a citrom levével, majd lehűtjük, lecsepegtetjük
róluk a vizet. Az olajat felhevítjük és hozzáadjuk a lisz-
tet, felöntjük a növényi tejjel, tejszínnel, és úgy 5-10
percig főzzük. Hozzáadjuk a fehérborecetet, a sót, bor-
sot, szerecsendiót, ez ízlés szerint egy-két csipet. Elő-
melegítjük a sütőnket 180 fokra. Egy tűzálló tálat kike-
nünk olajjal, az édesköményszeleteket beletesszük, le-
öntjük a mártással, megszórjuk a növényi sajttal és
megsütjük. Amikor kivesszük a gratint, megszórjuk az
édeskömény zöldjével és már fogyaszthatjuk is.

Padlizsántekercsek füstölt tofuval

A padlizsánt vékony szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, picit állni hagyjuk, majd serpenyőben,
kevés olívaolajon megsütjük mindkét felét. A tofut akkora csíkokra, kockákra vágjuk, mint amekkorák
a padlizsánszeletek, ezután meglocsoljuk a szójaszósszal, meghintjük bazsalikommal, pár percig
pihentetjük. A sütőt 220 fokra előmelegítjük. A padlizsánszeletekbe beletekerjük a fűszeres tofucsí-
kokat, egy kiolajozott tűzálló tálban szorosan egymás mellé rakjuk őket, ha szükséges, fogpiszká-
lókkal bebiztosíthatjuk mindet, és 15-20 perc alatt  megsütjük, amíg isteni illatot nem kapunk. 

Fánk

Hozzávalók:
3 vöröshagyma koc-
kázva, 4 kápiapap-
rika karikázva, 300 g
paradicsompüré, 2
db krumpli kockázva,
2 gerezd fokhagyma,
só, pirospaprika, ve-
gamix, olaj, 5 g alga
(Wakame), fél padli-
zsán felkarikázva, víz

Hozzávalók:
4 db édeskömény, 1
ek. citromlé, só, 2
ek. olaj, 2 ek. teljes
kiőrlésű liszt, fél
liter szójatej, 10 dkg
növényi tejszín, 2
ek. fehérborecet,
bors, szerecsendió,
12 dkg növényi sajt
(tofusajt)

Hozzávalók:
1 közepes padli-
zsán, 1 csomag
füstölt tofu, szója-
szósz, só, bors, olí-
vaolaj, bazsalikom

Hozzávalók:
25 dkg teljes kiőr-
lésű liszt, 2 dl szó-
jajoghurt, 2 dl tej-
szín, 3 ek. nádcu-
kor, fél tasak sütő-
por, csipet szódabi-
karbóna, csipet va-
níliapor, csipet só,
olaj a sütéshez

fotó: marcali gábor



> POMODORO
...igényes bulvárfogyasztóknak
Péntek 19.35

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

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

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

...amire szüksége van a lelkének
Kedd 19.25

> KITEKINTÔ
...a régió hírei
Szerda 19.35

www.tv.gyorplusz.hu
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

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

A

Ázsia tava

Fenn-
hatóság

Gaál
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC

szerző és fotó: n. cs.

A keresztény ünnepkör szerint ham-
vazószerdát követően negyvennapos
böjt következik húsvétig, sokan ebben
az időszakban tartózkodnak a hús fo-
gyasztásától. A böjt jó alkalom arra,
hogy rávilágítsunk a húsokon kívül fo-
gyasztható különböző táplálékokra. A
héten ilyen szemmel néztünk körül a
vásárcsarnokban.

Az óriáspiacon februárban is nagy a kínálat
a zöldségfélékből. A stan-
doknál kifogástalan minő-
ségben kaphatunk többek
között fekete, jégcsap- és
sörretket, lila-, kel- és fejes
káposztát, karfiolt, brokko-
lit, karalábét, uborkát, sár-
garépát, zellert, céklát, bur-
gonyát, hagymát, fokhagy-
mát, sütőtököt, paprikát,
paradicsomot és csicsókát. Ugyanitt vásárol-
hatunk reszelt házi tormát és paprikakrémet.
Elérhető a lencse, a bab, a dió és a mák is. A
vásárcsarnokban többféle gombát is besze-

szerző: pannon-víz 

A Pannon-Víz Zrt. ügyfe-
lei sokat spórolhatnak,
ha élnek a társaság által
felkínált kedvezmények-
kel. A központi ügyfél-
szolgálat vezetője, Kar-
csu Szilvia segítségével
elsőként a nyugdíjasok
által elérhető lehetősé-
geket vesszük számba. A
következő hetekben az
építkezőknek, az állat-
tartóknak és a locsoló
kiskerttulajdonosoknak
lesz érdemes figyelniük
rovatunkat. 

A győri önkormányzat és a
Pannon-Víz Zrt. között létre-

szerző: nagy csaba

Az ingatlanok üzemeltetése során számtalan dologra kell fi-
gyelni. Fontos, hogy a víz, a csatorna, az áramellátás rendben
legyen. Ezek mögött néha háttérbe szorul a hulladékok ott-
honi kezelése és a kémény rendszeres söprése. Az utóbbi két
téma sajnálatos módon alkalmanként egybe is kapcsolódhat,
amennyiben a lakók a kukákba szánt szemetet elégetik a kály-
hákban, kandallókban vagy kazánokban. A megoldás életve-
szélyes és rendkívüli módon károsítja a tüzelőberendezéseket,
a kéményrendszereket és a környezetet.

A KÉTÜSZ Kft. Győrben és további 36 településen végzi a
kémények szakszerű tisztítását. Harnisch Róbert, a cég igaz-
gatója elmondta: a KÉTÜSZ működési területén összesen
mintegy ötvenezer „gondozandó” kémény van. Fontos, hogy
a kémény jó állapotú, rendszeresen tisztított és az előírások-
nak megfelelő legyen. A vegyes tüzelésű berendezéseknél ki-
emelten fontos, hogy a rendeltetésszerű használathoz előírt
tüzelőanyaggal fűtsünk – hívta fel a figyelmet az igazgató. A
tüzelőberendezéseket és a kéményrendszereket meghatáro-
zott tüzelőanyagokhoz tervezték. Az előírtaktól való eltérés
mindig kockázatot jelent. Ezek közül az egyik legveszélyesebb
a szemét házi tüzelése. A műanyagok, PET-palackok, magas
gyantatartalmú, lakkozott vagy festett felületű éghető anya-
gokkal történő fűtés rendkívül káros a környezetre, a tüzelő-
berendezésre és közvetlenül ránk, emberekre nézve. Ezen
anyagok égése során mérgező gázok is keletkeznek, melyek
a tüzelőberendezésekben a füstcsövön át a kéményekben ra-
kódnak le. Ezek a kéményseprés során nehezen takarítható
káros vegyületek a kémény belső falán üveg keménységű fe-
lületet képeznek, amely folyamatosan szűkíti a kémény belső
átmérőjét, csökkentve ezzel a huzatot. A végeredmény az lesz,
hogy megfelelő huzat hiányában az égés nem lesz tökéletes,
a káros és életveszélyes gázok vissza is áramolhatnak a lakó-
térbe. Szemét tüzelése esetén a kémény beszűkülése gyor-
san megtörténik. Egy új kandalló és a hozzá frissen rakott ké-
mény, tehát egy több százezer forintos beruházás eredményét
egy vagy két fűtési szezon alatt tönkretehetjük. Fával vagy
szénnel történő fűtés során, rendszeres kéményseprés mel-
lett az előbbiektől nem kell tartani. A kéményseprőknek is el
kell tudni végezniük a munkájukat, lehetőség szerint az érte-
sítőkben szereplő időpontokban vagy az ügyféllel egyeztetett
időpontban be kell jutniuk az ingatlanokba – avatott be a rész-
letekbe a KÉTÜSZ igazgatója.

A GYŐR-SZOL Zrt. városgazdálkodási igazgatója, Kövecses
Péter elmondta: a Győrben és térségében működő hulladék-
gazdálkodási rendszernek köszönhetően minden hulladéknak
megvan a környezetbarát elhelyezési lehetősége. Családi há -
zaknál külön gyűjtőedény szolgál a lebomló anyagok és az olajjal
vagy zsírral szennyezett csomagolóanyagok gyűjtésére. Működ-
nek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, igénybe vehetőek a hul-
ladékudvarok. A lehetőségekkel élve a hulladékszállítás díját a
lakók alakíthatják, ha akarnak, együttműködésükkel pénzt is
megtakaríthatnak. Győrben és további 111 településen semmi
nem indokolja, hogy a szemetet az emberek fűtés céljából el -
égessék – fejtette ki Kövecses Péter.

A témát gyakorlati szempontból közelíti meg dr. Kuti Raj-
mund tűzvédelmi szakértő,  Győr Megyei Jogú Város Tűzoltó-
ságának korábbi parancsnoka. Nem telik el úgy fűtési szezon,
hogy ne legyen kéménytűz. Emiatt is fontos a megelőzés, ami
az előírt tüzelőanyagok használatát és a rendszeres kémény-
seprést jelenti. Így eljárva sokat tehetünk a tüzelőberendezé-
sek és a kémények állapotának megóvásáért és családunk
biztonságáért.

A hulladékégetés
kockázatai

Kedvezmény
nyugdíjasoknak

jött megállapodás alapján a
havonta fogyasztott víz-
mennyiségből 2 köbméter
víz- és szennyvízdíj-kedvez-
ményt igényelhetnek a Győr
közigazgatási területén belül
élő nyugdíjasok. Fontos fel-
tétele a kedvezménynek,
hogy a nyugellátásból, a
nyugdíjszerű szociális ellá-
tásból egyedül élő fogyasztó
jövedelme nem haladhatja
meg a 2013. évi öregségi
nyugdíj legkisebb összegé-
nek kétszeresét, az 57 ezer,
házaspár esetén a 114 ezer
forintot.

A nyugdíjaskedvezmény
az alapdíjból nem vehető
igénybe. A kedvezményt a
kérelem beérkezését követő

naptári hónaptól érvényesít-
jük, tehát annak, aki megfelel
a feltételeknek – és még nem
igényelte a nyugdíjaskedvez-
ményt –, célszerű minél ha-
marabb felkeresni a vízmű
ügyfélszolgálati irodáját.

A nyugdíjaskedvezmény
igényléséhez a társaságnál
rendszeresített nyomtat-
ványt kell benyújtani a szol-
gáltatóhoz, amihez csatolni
kell a 2013. évre vonatkozó
nyugdíjas-igazolás másola-
tát. Nyugdíjas házaspár
ese tén mindkét házastárs
jövedelmét igazolni kell. A
nyomtatvány megtalálható
a Pannon-Víz Zrt. weblap-
ján és ügyfélszolgálati iro-
dáiban.

Böjti körkép a vásárcsarnokban

rezhetünk. A hagyományos gombafajták
mellett a shiitakét említjük, amelynek rendkí-
vül intenzív ízével ételeinket finomabbá te-
hetjük. Húsmentes napokra remek választás
lehet a jó étrendi hatású sóska és spenót,
amelyekhez a tojást többféle méretben is
megvehetjük. A tejtermékek kedvelői ked-
vükre válogathatnak az emeleti galérián ta-
lálható háztáji tejtermékek boltjában, ahol
sok más mellett házi túró, tejföl, joghurtok és
sajtok kaphatóak. Böjt idején – és persze
máskor is – fogyaszthatunk halat. A halbolt
kedvez a háziasszonyoknak és a főzni szere-

tőknek, mert a hűtő-
pultban feldolgozott
halat, azaz haltörzse-
ket, halszeleteket és fi-
léket is kínálnak, ami
nagyban megkönnyíti
az ételek elkészítését.
Aki nem szeretne baj-
lódni a szálkákkal, vá-
lassza a változatosan

elkészíthető, szálkamentes afrikai harcsát
vagy annak filéjét, amit gyermekek is könnye-
dén megehetnek. A receptek ügyében szíve-
sen segítnek a halboltban.

A vásárcsarnok
nyitva tartása:
Keddtől péntekig: 6–16 óráig
Szombat: 6–13 óráig
Vasárnap: 6–10 óráig



2013. február 22.   / + / 27

HIRDETÉS APRÓ

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

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

ELADÓ!

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT
+36 70 518 0246

ÁLLÁS

Amerikai nagyvállalat
jelentős számú aktív pénzügyi ügy -
féligény megválaszolására tanács -
adót keres! Fizetés kéthetente!
Érdeklődni: 06-70/419-2657.

Villanyszerelők jelentkezé-
sét várjuk győri munkahelyre, hosszú
távú munkára! Fizetés megegyezés
szerint. Tel.: 06-70/7015-103

Biztosító tanfolyamot indít március-
ban, üzleti területre. Belépés alkal-
mazottként áprilisban. Átképzés, ru-
galmas munkaidő, cafetéria. 06-
70/2678-190, furyliza@gmail.com.

EGYÉB

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

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

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

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

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

Lomtalanítást vállalok,
ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját elszállítom.
Tel.: 70/500-1291.  

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

Ft-ig vállalna (hirdetési szám: 314).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 2 szobás, 49 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, teljesen felújított lakást cse-
rélne 1+2, 2+fél vagy 3 szobás, első-
sorban téglaépületben lévő bérle-
ményre. Panelépületben max.  4.
emeletig (hird. szám: 315). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

Szabadhegyi, 1 szobás, 41 m2-es,
parkettás, szilárd tüzelésű, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne adyvárosi vagy marcalvárosi,
1+fél–2 szobás bérleményre (hirde-
tési szám: 263). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 53 m2-es, gázfűté-
ses, téglaépületben lévő, komfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 szobás, 1 szoba-hálófül-
kés, 36–45 m2-es bérleményre, Új-
város kivételével (hirdetési szám:
264). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

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

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

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

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

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

INGATLAN

Győrben, Sárási utcá-
ban, 1000 m2-es telken 220
m2-es családi ház 2
garázzsal, 2 pincével+1 mel-
léképülettel, áron alul
eladó!  Tel.: 06-20/354-
0965

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

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

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

ÜZLET

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

LAKÁSCSERE

Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz-
komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korsze-
rűsített, hőszigetelt, műanyag abla-
kos, acél bejárati ajtós lakásomat el-
cserélném győri, 1,5-2 szobás, 44–48
m2-es, összkomfortos, önkormányzati
lakásra. Tel.: 70/633-4773.

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36 m2-es,
határozott bérleti szerződéses, telje-
sen felújított lakást cserélne 2 szo-
bás, normál konyhás bérleményre,
55 m2-ig. Tartozás megfizetését 300

SZOLGÁLTATÁS

15 éve működő győri takarí-
tócég szőnyeg- és kárpittisztítást
vállal. Győrben ingyenes házhoz szál-
lítással, magánszemélyeknek és cé-
geknek egyaránt. Kérjük, bizalom-
mal forduljon hozzánk! Érd.: 20/214-
5881

OKTATÁS

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

ÉPÍTŐANYAG 

NÁLUNK OLCSÓBB! 
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

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

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

Március 8-án este
zenés műsorral várjuk
Kedves Vendégeinket.

Fellép: a SZILASI
SHOW TEAM

Köszöntsük együtt a Hölgyeket!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

KIS ÖSSZEGÛ
GYORSKÖLCSÖN

Hívja a (96) 517-380-as
telefonszámot, vagy tekintse meg a 

www.beckcredit.t-online.hu honlapot!

Gyôr-Révfaluban, a Tábor utcában 6 éve épült, modern
társasházban igényesen kialakított, tágas, napfényes,
tetôtéri, 106 m2-es lakás (konyha+nappali, étkezô, 2 szoba,
fürdô, WC, elôszoba) riasztóval, klímával, beépített
gépesített konyhával, beépített szekrényekkel eladó. 

Ára: 26.900.000 Ft

Érd.: 20/927-8678
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A SZESE Győr támogatói klubjá-
nak legutóbbi estjén Nagy
László, a magyar férfi kézi-
labda-válogatott és az MKB-
Veszprém jobbátlövője volt a
meghívott vendég. A világklasz-
szis játékos élménybeszámo-
lója előtt exkluzív interjút adott
lapunknak a rendezvény hagyo-
mányos helyszínén, a Hotel Kál-
váriában. 

A kézilabdázó mögött mozgalmas idő-
szak áll, hiszen tavaly hároméves kiha-
gyás után visszatért a válogatottba,
majd tizenkét év után elhagyta Barce-
lonát és Veszprémbe igazolt. A váloga-
tottal augusztusban negyedik lett az
olimpián, a januári világbajnokságon
pedig a legjobb nyolc közé jutott a
csapattal. 

„Nagyon kellemes érzés volt újra
visszatérni a válogatottba” – nyilat-
kozta a Győr Plusznak a 31 éves kézi-
labdázó, aki a kifogásolt feltételek ren-
deződése után tért vissza a nemzeti
csapatba. „Tudom, hogy nagy herce-
hurca volt körülöttem az elmúlt idő-
szakban, de ez az olimpiát megelőző
selejtezőmérkőzésekkel lezárult. Az
olimpia és annak utóélete hatalmas él-
ményt jelentett, jólesett az emberek
szeretete és figyelme. Nagyon sok ma-
gyar szurkolt nekünk Londonban, ez
óriási erőt adott nekünk a pályán. Ha-
zatérve bármelyik városban jártam, az
emberek megállítottak az utcán és gra-
tuláltak a szerepléshez. El nem tudom
képzelni, milyen lehetett azoknak, akik
olimpiai érmet, netán aranyat nyertek,
ha negyedikként is ilyen szeretet vett
körül. Sajnálom, hogy nem tudtunk
érmet hazahozni, de az Izland elleni,
kétszeres hosszabbításban kiharcolt
győzelem komoly fizikai és mentális fá-
radtsággal is járt. Úgy gondolom, ha a
csapat tíz százalékkal frissebben vág
neki az elődöntőnek, akkor komoly le-
hetőségünk lett volna a svédek ellen a
döntőbe jutásra. Nem vagyok teljesen
csalódott, hiszen ha nincs az a fergete-
ges Izland elleni mérkőzés, akkor nin-
csen miről beszélnünk, és a negyedik
hely is szép eredmény.”

Nagy László nyáron csapatot is vál-
tott, tizenkét év után otthagyta a Bar-
celonát, az élet azonban úgy hozta,
hogy kisvártatva vissza kellett térnie
egykori sikerei helyszínére. Januárban
Spanyolországban rendezték meg a
világbajnokságot, melyen a magyar
válogatott is szerepelt. Mocsai Lajos

Nagy visszatérés a válogatottba
csapata az egyenes kieséses szakasz-
ban két mérkőzést játszott Barceloná-
ban és végül a negyeddöntőig jutott.
Nagy László meghatározó szerepet
töltött be a válogatottban, formáját
jelzi, hogy bekerült a torna álomcsa-
patába is. 

„Egyáltalán nem vagyok elégedett
a spanyolországi szereplésünkkel,
annak ellenére sem, hogy a szövetség
által kitűzött célt, vagyis a legjobb
nyolc közé jutást elértük. Ennek a ma-
gyar válogatottnak előrébb van a
helye a ranglistán, sajnos látszott,
hogy nem volt felhőtlen a felkészülé-
sünk. Kevés volt az idő a minőségi
munka elvégzésére, így nem tudtuk
az igazi arcunkat megmutatni a világ-
bajnokságon. Sokan így is gratulálnak
a helytállásunkhoz, de személy szerint
nem érzek elégedettséget.”

A jobbátlövő nyár óta Veszprém-
ben kézilabdázik, ahol ismerős kö-
zegbe érkezett, hiszen a klubnál Car-
los Ortega vezetőedző érkezése óta
erős a spanyol vonal. Nagy László ko-
rábban elmondta, nem ugrálós fajta,
öt évre tervez a gárdánál, amelyről re-
méli, hosszú távon is Európa egyik ál-
landó topklubjává válik. Ehhez az első
lépéseket már megtette a csapat, hi-
szen menetel a Bajnokok Ligájában,
bár legutóbb Kielben becsúszott
egy súlyos vereség.

„Ezt az interjút jó lett volna
egy héttel korábban elkészí-
teni, pont még a zakó
előtt” – mondta nevetve
a balkezes nehézbom-
bázó. „Félretéve a tré-
fát, valóban jó pozí-
cióban állunk a
BL-ben, ha va-
laki előzetesen
azt mondja,
hogy a csapa-
tunk egy fordu-
lóval a vége
előtt első helyen
áll a csoportban,
és a saját kezünkben
van a sorsunk, mindenki aláírta
volna. Kielben ki lehet kapni, de nem
pont így, ahogy mi tettük. Az élet
megy tovább, a csapat elszántan ké-
szül az Atletico ellen, bízom benne,
hogy a közönségünk segítségével, ha
egyetlen góllal is, de legyőzzük a mad-
ridiakat. A BL-győzelemről nem be-
szélnék, hiszen messze van még a so-
rozat vége, viszont álmodni szép
dolog. A miénknél erősebb vagy ve-
lünk azonos szinten álló csapat van
még öt-hat, közülünk csak egyetlen
emelheti fel a serleget a szezon végén.

Amennyiben a csoport első vagy má-
sodik helyén végzünk és a sorsolásnál
elkerüljük a Barcelonát vagy a Kielt,
bejuthatunk a négyes döntőbe.”

Nagy László nemrég Győrben is
pályára lépett, hiszen a Veszprém a
SZESE vendégeként szerepelt a Ma-
gyar Kupában. A címvédő végül 42–
28-ra győzött az egyetemi csarnok-
ban egy emlékezetes, telt házas mér-
kőzésen. 

„Ha a női vonalat nézzük, a győri ké-
zilabdázás évek óta ott van a nemzet-
közi élvonalban, de nagyon kellemes
csalódás volt, hogy a férfiak ellen ilyen
fergeteges hangulatban, telt ház előtt
tudtunk játszani. Hallottam, hogy elin-
dult Győrben egy építkezési folyamat,
a szakmai háttér mindenképpen adott
az előrelépéshez. Örülök, hogy olyan
régi ismerősök, mint Hoffmann

László, Gerháth Zoltán, Décsi Gábor
vagy az örökifjú Rosta Miklós még
mindig kapcsolódnak valamilyen
módon a kézilabdához. Az ellenünk
játszott mérkőzésük remélem, dop-
ping lesz számukra, kívánom, hogy ta-
vasszal is szerepeljenek olyan jól, mint
ősszel tették” – zárta a beszélgetést
Nagy László. 
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FEBRUÁR 22., PÉNTEK
Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO UNI Győr–Fener-
bahce (Euroliga-mérkőzés, egyetemi
csarnok)

FEBRUÁR 23., SZOMBAT
Evezés
9.00 Ergométeres Országos Bajnok-
ság (nyílt verseny, egyetemi csarnok)

FEBRUÁR 24., VASÁRNAP
Férfi kosárlabda
18.00 GYŐR-SZOL-Széchenyi Egye-
tem–MAFC (NB I/B-s mérkőzés,
egyetemi csarnok)

FEBRUÁR 27., SZERDA
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–Budapest Hon-
véd (Magyar Kupa-mérkőzés, ETO
Park)

Női futsal
18.30 Rába ETO–Astra HFC (Magyar
Kupa-mérkőzés, Magvassy-csarnok)

• Új lakás építésére, vásárlásra, (THM: 6,62–6,65%)

• Korszerűsítésre (THM: 6,67%)
• Épületek utólagos hőszigetelése • Ablakcsere • Tető
cseréje, felújítása, szigetelése • Központi fűtés kialakítása
vagy cseréje • Fürdőszoba létesítése

A részletekről érdeklődjön a kirendeltségeinken, ahol dolgozóink
korrekt ügyintézéssel várják az ügyfeleket:

Győrszentiván, Kör tér 65. Tel.: 96/524-077 Győrszemere, Iskola u. 4. Tel.: 96/551-076
Gyömöre, Széchenyi u. 1. Tel.: 96/462-074 Kajárpéc, Kis u. 26. Tel.: 96/551-062
Győr, Buda u. 16. Tel.: 96/528-688 Győr, Lajta u. 33. Tel.: 96/518-460
Győr, Kodály Z. u. 22. Tel.: 96/424-357 Szil, Hunyadi tér 14. Tel.: 96/532-022
Gyarmat, Kossuth u. 4. Tel.: 96/550-017 Pápa, Szabadság u. 4. Tel.: 89/510-164
Malomsok, Fő tér 1. Tel.: 89/556-050 Tét, Fő u. 86. Tel.: 96/561-245, 561-246

TÁMOGATOTT
lakáscélú hitel évi 6%-os
kamatra

Ismét igényelhető lakásépítési kedvezmény
új lakás építésére és vásárlásra!

Cím: 9100 Tét, Fő u. 86.
Tel.: (96) 561-240 Fax: (96) 561-243
E-mail: kozpont@tet.tksz.hu
Web: www.tetitakarek.hu

Az alakulásának tizenötödik évfordu-
lóját ünneplő Győri Sportcsillagok
Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kuratóriu -
ma és Győr Megyei Jogú Város ön-
kormányzata csütörtök este tartotta
hagyományos gálaestjét, melyen
ismét díjazták a város legjobb sporto-
lóit. Tavaly számos sportsikernek tap-
solhattunk, így az ítészek nehéz hely-
zetben voltak a szavazáskor. 

Az év női sportolója kategóriát
uralták a Graboplast Győri VSE ka-
jakosai, hiszen az első három he-
lyen a klub versenyzői végeztek. A
legjobb Fazekas Krisztina lett, aki a
női kajaknégyes tagjaként aranyér-
met nyert a londoni olimpián. Má-
sodik helyen Csay Renáta végzett,

A Győri Audi ETO KC továbbra is hibátlanul me-
netel a Bajnokok Ligájában, miután a zöld-fehé-
rek 24–18-ra megnyerték a Larvik elleni ide-
genbeli csoportrangadót is. A győriek rossz
kezdés után rendezték soraikat, és a feljavuló
védekezésnek köszönhetően a nagyszünetig
két gólra zárkóztak fel. Térfélcsere után to-
vábbra is világklasszis módon védekezett az
ETO, Lunde parádézott a kapuban, és támadás-
ban egyre többen jártak túl az addig remekül
védő norvég hálóőr, a rutinos Leganger eszén.
A zöld-fehérek nagy küzdelemben előbb ki-
egyenlítettek, majd egy 7–0-ás rohammal el-
döntötték a mérkőzés sorsát. 

A győriek fizikailag felőrölték ellenfelüket, ezt
kihasználva fantasztikusan hajráztak és harma-
dik középdöntőbeli találkozójukon is húsz gól
alatt tartották ellenfelüket, ami hatalmas bravúr.

Az év győri
sportolóit
díjazták

aki maratoni világbajnokságot és
síkvízi Európa-bajnokságot is nyert
tavaly. A képzeletbeli dobogó har-
madik fokára az U23-as Európa-
bajnok Farkasdi Ramóna állhatott. 

Az év férfi sportolója a londoni
olimpián ezüstérmes férfi kajakné-
gyes vezérevezőse, Kammerer Zoltán
lett, aki szintén a Graboplast Győri
VSE versenyzője. A második helyen
Sike József, a Patent Győri Lövész
Klub világbajnok sportlövője végzett,
megelőzve klubtársát, a világbajnoki
ezüst- és bronzérmes Boros Lászlót. 

Az év csapata a bajnok és kupa-
győztes, BL-ezüstérmes Győri Audi
ETO KC lett, a második helyen a baj-
nok Rába ETO zárt, a megosztott

harmadik hely pedig a szintén baj-
nok HAT-AGRO UNI Győré és a baj-
noki bronzérmes Győri ETO FC-é
lett. Az év felfedezettjének Takács Ta-
marát (Graboplast Győri VSE) és a
Révész-testvéreket, Pétert és Zol-
tánt (Győri Vízügy-Spartacus Evezős
Klub) választották. 

Az év edzőjének járó díjat a női ko-
sárlabdacsapat mestere, Fűzy Ákos
vihette haza. A második helyezett
Sztanity László, a Graboplast Győri
VSE kajak-kenu szakosztályának ve-
zetőedzője lett. A harmadik helyen
két szakember osztozott, mégpedig
az evezősök szakmai munkáját irá-
nyító Kiss László és a sportlövők ve-
zetőedzője, Laczik Zsolt. 

Rangadót nyertek idegenben

A Bajnokok Ligájában kéthetes szünet követke-
zik, az Audi ETO legközelebb március másodi-
kán lép pályára a sorozatban, amikor a Larvik ér-
kezik a Magvassyba. 

A csapat és a közönség emberségből is jelesre
vizsgázott, hiszen a győri játékosok és a drukkerek
is üzentek a Norvégiában gyógykezelés alatt álló
Karl Erik Böhnnek. Egy szurkolói csoport a kórház-
ban is felkereste a női válogatott szövetségi kapi-
tányát, és eljuttatták ajándékukat a leukémiában
szenvedő szakembernek. 

A zöld-fehérek a bajnokságban a győri fiatalok-
ból álló, Róth Kálmán által irányított Veszprémet
fogadták. Az Audi ETO „első” és „második” csa-
patának csatájából jó mérkőzés kerekedett, a „na-
gyok végül” 37–21-re győztek. A bajnokcsapat a
folytatásban szombaton 18 órakor a BSE otthoná-
ban vendégszerepel. 
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A HAT-AGRO UNI Győr története során először
szerepel a női kosárlabda Euroliga rájátszásában.
A sorozatban második éve résztvevő győriek
egyedüli magyar csapatként jutottak tovább a
csoportkörből, és a legjobb nyolc közé kerülé-
sért a végső győzelemre is esélyes Fenerbahce
együttesével mérkőznek meg. Az egyik fél két
győzeleméig tartó párharc állása az első össze -
csapás után 1–0 a török sztárcsapat javára, hi-
szen Isztambulban 93–61-re győztek a házigaz-

dák. A visszavágót pénteken 18 órakor játsszák
az egyetemi csarnokban, Fűzy Ákos együttese
pedig elszántan készül a visszavágóra. 

„Úgy vagyunk vele, ha egy kis esélyünk lesz,
akkor igyekszünk élni ezzel, de a legfontosabb to-
vábbra is az, hogy megmutassuk magunkat, és azt,
hogy nem véletlenül kerültünk ide. Szerencsére a lá-
nyokon is az elszántságot látom, nem pedig azt,
hogy hátradőlve élvezzék a jutalomjátékot. Igenis ke-
ményen készülnek, hiszen nem mindennap adódik
ilyen lehetőség számukra, hogy az Euroliga rájátszá-
sában lépnek pályára” – fogalmazott a vezetőedző. 

Amennyiben a zöld-fehérek pénteken véghezvi-
szik a bravúrt és kiegyenlítik az állást, a mindent el-
döntő harmadik összecsapást szerdán játsszák Isz-
tambulban. 

A törökországi edzőtáborból hazatérő
Győri ETO FC hétfőn szurkolói ankéttal
kezdte meg a szezont, melyen Klement
Tibor ügyvezető, Pintér Attila vezető-
edző, valamint az új igazolások, Farkas
Balázs, Marian Had és Tarmo Kink vá-
laszoltak a közönség kérdéseire. Az
őszi bajnokcsapat népszerűségét jelzi,
hogy régen látott tömeg vett részt az
ankéton. A rendezvény megható pilla-
nata volt, amikor Pintér Attila négy bér-
letet ajándékozott egy tizenkét éves
győrasszonyfai szurkolónak, aki család-
jával együtt eddig csak a televízió előtt
drukkolhatott a csapatnak. 

Az ankét óta bővült a csapat kerete,
hiszen Győrbe szerződött a próbajáté-
kon meggyőző teljesítményt mutató Gi-
orgi Kvilitaia. A 19 éves grúz center ha-
zájában eddig a másodosztályban sze-
repelt, és az FC Sasco Tbilisi csapatá-
ban 16 mérkőzésen 22 góllal őszi gólki-

A Rába ETO futsalcsapata alapszakaszbeli utolsó hazai mérkő-
zésén is gólfesztivált rendezett. A zöld-fehérek ebben a szezon-
ban ötödször lőttek tíz gólt, ezúttal a Veszprém csapatát győzték
le 10–3-ra. Az egyoldalú mérkőzésbe csupán a játékvezetők vit-
tek némi izgalmat, hiszen kiállították az egyébként teljesen sza-
bályosan szerelő világválogatott kapust, Balázs Zoltánt.  Legin-
kább Ramada volt elemében, ő egymaga négyszer volt eredmé-
nyes, mellette Fabio duplázott, továbbá Harnisch, Al-Ioani, Dróth
és Bárdosi is betalált. A csapat hétfőn 19.30 órakor Gödöllőn fe-
jezi be az alapszakasz küzdelmeit. 

A Rába ETO szerdán késő este bejutott a Magyar Kupa legjobb
négy csapata közé, miután a negyeddöntő visszavágóján Harnisch,
Juanra, Fabio és Lódi góljaival 4–4-es döntetlent játszott a Duna-
keszi Kinizsi vendégeként, így 10–5-ös összesítéssel bizonyult jobb-
nak. A négyes döntőt március 9–10-én rendezik Győrött, az elődön-
tőben a Berettyóújfalu vár a zöld-fehérekre. Emellett a Rába ETO
női csapata is a döntőbe jutásért küzd a kupában. A győri lányok az
elődöntő első mérkőzésén 3–1-es vereséget szenvedtek az ország
legjobb csapatának számító Astra otthonában, a visszavágót szer-
dán 18.30 órakor rendezik a Magvassyban. 

A Honvéd ellen a Magyar Kupában
rály lett. A játékossal fél plusz öt éves
szerződést kötöttek, amennyiben az
ETO a szezon végén igényt tart a játé-
kosra, akkor automatikusan életbe lép
a következő öt évre szóló szerződés. Az
átigazolási időszak lapzártánk után,
csütörtök éjfélkor ért véget. 

A zöld-fehérek szerdán Egerben
játszották le az év első tétmérkőzését,
ahol a Ligakupa negyeddöntőjében
2–0-ás félidei állást követően 4–1-re
veszített a tartalékos ETO. Az egyet-
len vendégtalálat az öngólt is vétő Ta-
kács Ákos nevéhez fűződik. A máso-
dik mérkőzést március 6-án, szerdán
13.30 órakor játsszák Győrben. 

A csapat a Magyar Kupában folytatja
szereplését, a negyeddöntőben a Buda-
pest Honvéd lesz a zöld-fehérek ellenfele.
Az első mérkőzést szombaton 14 órakor
játsszák a Bozsik Stadionban, míg a győri
visszavágó időpontja szerda 18 óra. 

Rájátszásban

Négy között a Rába ETO

Hengereltek
A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye-
tem férfi kosárlabdacsapat nagy-
szerű játékot bemutatva magabiz-
tos győzelmet aratott a Budapest
Honvéd otthonában. Az első ne-
gyedben kialakult dobóversenyből
a győriek jöttek ki jobban, a máso-
dik szakaszban pedig már a vendé-
gek védekezése is kezdett össze-
állni. A nagyszünet után folytató-
dott a győri henger, a sok könnyű
kosarat szerző együttes a harmadik
negyed végére eldöntötte a mérkő-
zést. Az egyetemiek végül 98–78-
ra győztek az ország legeredmé-
nyesebb kosárlabdaklubjának ott-
honában. 

A csapat jó előjelekkel készül a
hétvégi MAFC elleni rangadóra,
amely az utolsó hazai mérkőzés
lesz a bajnoki alapszakaszban. A ta-
lálkozó vasárnap 18 órakor kezdő-
dik az egyetemi csarnokban.
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége el-
készítette a győri és a kisalföldi hor -
gász egyesületek tagjainak fogási sta-
tisztikáját – tájékoztatott Takács Antal
elnök. Elmondható, hogy az összes
halfogás kis híján 4.000 kilogrammal
nőtt. Az egy fogási naplóra jutó ered-
mény megyénkben 25 kg-ról 24 kg-ra
csökkent. Az eltérését a fogási naplók
leadásának javulása okozza. Míg
2011-ben 87% volt, addig 2012-ben
91%-ra emelkedett a halfogások be-
jegyzésére szolgáló dokumentumok
leadásának aránya, ami nagyon jónak
mondható. A győri horgászegyesüle-
tek eredményei a 2011-es adatokhoz
mérten néhány kilogrammos eltérést
mutatnak. 2012-ben a Győr-Gyárvá-
rosi és Elektromos Sporthorgász
Egyesületnél 21,54 kg, a Győr-Újvá-
rosi Horgász Egyesületnél 29,05 kg, a
Magyar Vagon és Gépgyár Horgász

Újabb műfüves labdarúgópálya ké-
szült el városunkban a Magyar Labda-
rúgó Szövetség (MLSZ) által meghir-
detett pályaépítési program keretében.
A szentiváni mellett a ménfőcsanakit
már átadták, és hamarosan az újvárosi
létesítmény is megnyitja kapuit.

Az MLSZ tavaly hirdette meg azt
a programot, melynek célja, hogy
országszerte új műfüves labdarú-
gópályák épüljenek. Fekete Dávid
alpolgármester a Móricz Zsigmond
Általános Iskola szomszédságában
elkészült pálya ünnepélyes avatá-
sán úgy fogalmazott, Győr kiemelt
figyelmet fordít a sportra, költség-
vetésének egy százalékát évek óta
az élősport támogatására fordítja.
Mint mondta, a pályaépítési prog-
ram keretében megvalósult létesít-
mény mintegy 30 millió forintba ke-
rült, amelynek egyharmada a városi
önrész, hetven százalékban pedig
az MLSZ finanszírozása. 

Bolla Péter, az MLSZ Győr-
Moson-Sopron megyei igazgatósá-

A SZESE Győr férfi kézilabdacsapata
szombaton 18 órakor Ajkán kezdi
meg szereplését az NB I/B-s bajnok-
ság tavaszi szezonjában. Deáki István
veretlen együttese az élről várja a foly-
tatást, három ponttal megelőzve a
Százhalombatta és a Komló csapatát.
A győriek célja, hogy feljutást érő po-
zíciójukat megőrizzék az idény végéig. 

Tavaszi menetrend. Február 23.,
szombat, 18 óra: Ajka–SZESE. Már-
cius 2., szombat, 18 óra: Várpalota–
SZESE. Március 9., szombat, 18 óra:
SZESE–Dabas. Március 17., vasár-
nap, 18 óra: Siklós–SZESE. Március
23., szombat, 18 óra: SZESE–Tata.
Március 30., szombat, 17 óra: Komló–
SZESE. Április 21., vasárnap, 18 óra:
SZESE–FTC-PLER II. Április 27.,
szombat, 18 óra: Százhalombatta–
SZESE. Május 4., szombat, 18 óra:
SZESE–Szentendre. Május 12., vasár-
nap, 17 óra: MKB–Veszprém II-
SZESE. Május 18., szombat, 18 óra:
SZESE–Balatonfüred II. Május 25.,
szombat, 18 óra: Alba Regia–SZESE. 

A klub toborzót hirdet általános is-
kolás fiúk számára. A szakemberek az
1999. január 1. után született fiatalok
jelentkezését várják, akik aktív része-

Fogási eredmények
Egyesületnél 29,82 kg, a Szigetköz
Horgász Egyesületnél 23,96 kg, a fő-
ként folyóvizet kezelő Rábatext Hor -
gász egyesületnél 21,11 kg az egy le -
adott fogási naplóra jutó zsákmány.
Külön ki kell emelni a győri Nádorvá-
rosi Sporthorgászok Egyesületét, ahol
ugyanez a mutató 30,52 kg-ról 38,89
kg-ra emelkedett. Pintér András, a hor-
gászegyesület elnöke az okokra is rá-
mutat: a közelmúltban megtörtént a
horgászrend, azon belül is az elvihető
halak rendszerének újragondolása. Az
éves fogási darabszám eltörlése jóté-
kony hatású. Ezzel együtt változott a te-
lepítési stratégia is, vizeinkbe szinte fo-
lyamatos a halkihelyezés, így a keve-
sebb vagy több szabadidővel rendel-
kező sporttársaknak egyenlőbbek az
esélyei a halfogásra – részletezte az
elnök. Ugyanitt a fogási naplók leadási
aránya a 2011-es 94%-ról 2012-ben
99%-ra emelkedett.

Szentiváni pályaavató
gának társadalmi elnöke hozzátette,
ez már az ötödik kisméretű műfüves
pálya, ami a megyénkben elkészült,
emellett még két nagypályát is átad-
tak már. Győr maximálisan kiveszi
részét a programból, hiszen a város
három részén, Ménfőcsanakon,
Szentivánon és a Bercsényi ligetben
épült műfüves pálya, ezek közül már
csak az újvárosi áll átadás előtt.
Bolla Péter hangsúlyozta, a magyar
labdarúgás jövőjének egyik záloga a
pályák építése, ezért is örömteli,
hogy városunkban egyre jobb felté-
telek mellett adott a fiatalok sporto-
lási lehetősége. Ezt a véleményt osz-
totta az ünnepségen résztvevő
Dunai Antal és Mészöly Kálmán is. 

Sík Sándor, a településrész önkor-
mányzati képviselője az új pályával
kapcsolatban elmondta, az nem csak
a szabadidő hasznos eltöltését kí-
nálja a fiataloknak, de alternatívát
nyújt a testnevelésórák megtartásá-
hoz, és jelentősen bővíti a Győrszent -
iváni SE lehetőségeit is.

Idegenben kezd a SZESE

sei lehetnek a győri férfi kézilabdázás
újjászületésének. Jelentkezni lehet
minden hétfőn 17.30 és 18.30 között,
valamint minden szerdán 18 és 19 óra
között Győrött, a Krúdy-gimnázium
csarnokában (9024 Győr, Örkény Ist-
ván utca 8–10.) Érdeklődni Németh
Leventénél lehet a 20/222-1658-as
telefonszámon. 



HIRDETÉS HOROSZKÓP, ÁLLATKERT, KALAUZ, JÁTÉK

Hamarosan itt a jó idő, legyen tájékozott 
első kézből, a Magyar Horgászból!

A kérdésekre helyesen válaszolók között egy darab
egyéves Magyar Horgász‐előfizetést sorsolunk ki.

1. Meddig kellett leadni a fogási naplót?
2. Mikor kezdődött a csuka tilalmi ideje?
3. Mi látható a Magyar Horgász februári címlapján?

A megfejtéseket február 27‐ig a jatek@gyorplusz.hu 
vagy a 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A 

címekre várjuk. Jelige: Horgászjáték.

szöveg és kép: xantus-állatkert

Mintha egy tündérmeséből előlépett
lényeket látnánk, úgy néznek ránk a
kazamata legkisebb főemlősei. A
világ legkisebb majmában egy elbű-
völően helyes kis csuklyásmajomfé-
lét ismerhetünk meg. A törpe se-
lyemmajom még kifejlett korában is
csak 15 centisre nő meg.

A Füles Bástya két hímje, Zalán és
Milán zöld leguánokkal osztják meg ki-
futójukat. A hüllők és a majmok közt

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let Győr,
Liezen-Mayer u. 57. Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, kedden és csütörtökön 16 órától más -
nap reggel 7 óráig. Szerdán 13 órától 7 órá -
ig, pénteken 14 órától 7 órá ig. Munka szü ne -
 ti és ünnepnapokon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés 0–24
óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lata 96/50-
50-50-es szá mon munkanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat 
E-mail: info@gyorszol.hu
• Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig és pénteken 8–16,
csütörtökön 20 óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. 
• Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.: 14 óráig. A pénz-
tár 30 perccel előbb zár. Fax: 96/505-099. 
• ETO Park  GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig. Tel.:
96/815-905. 

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

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

KOS
Most próbáljanak meg nem saját ellenségük
lenni. Ne harcoljanak feleslegesen ott, ahol egy jó szó-
val mindent el lehetne intézni. Bízzanak önmaguk-
ban, a sorsukban, és a legegyszerűbb utat válasszák! 

BIKA
Ez a lehetőségek hete lesz. Barátaik, pár-
juk, szinte mindenki támogatja most önöket. Sok
lehetőség közül választhatnak. Egyszerűen tegyék
a dolgukat és sikert érnek el. Párjukra figyeljenek. 

IKREK
Túl sok feladat jut egyszerre a héten. Ez elfá-
rasztja önöket, de meg kell tanulniuk szelektálni a fel-
adatok között. Másképp nem is jöhetnek rá, hogy mi
is igazán az önök útja. Ne bonyolódjanak félreértésbe. 

RÁK
Nagyon jól érzik magukat a héten. Sok új
élmény éri önöket, olyan emberektől is támoga-
tást kapnak, akikre nem is számítottak. Tegyenek
meg mindent, amivel jobbá tehetik az életüket. 

OROSZLÁN
Nem unatkoznak a héten. Annyi felada-
tuk, ötletük van, hogy alig érnek a végére. Ezek a
kihívások feldobják önöket, és még a többiek elis-
merését is bezsebelhetik. Ne felejtsenek el a hétvé-
gén pihenni, lazítani. 

SZŰZ
Legyenek higgadtak, nyugodtak, csak szépen
sorjában oldják meg a feladatokat, ne pedig mindent
egyszerre. Legyen rálátásuk ezekre az ügyekre. Foglal-
kozzanak magukkal is, töltődjenek egy színházban.

MÉRLEG
Nyugodjanak meg, rendezzék össze dolgai-
kat, életüket. Legyenek céljaik, amiért küzdeni tud-
nak. Foglalkozzanak párjukkal, tervezzenek közös
programokat, amelyek megerősítik kapcsolatukat. 

SKORPIÓ
Használják ki kreativitásukat, újabbnál
újabb ötleteiket. Írják le azokat, hogy később le-
gyen miből meríteni. Barátaik is önökhöz fordul-
nak most. Használják ki energiáikat és előrelépés
lesz az eredmény. 

NYILAS
Ez a hét a szemlélődés, a gondolkozás hete. Ne
döntsenek semmiben, csak mérlegeljék a lehetőségei-
ket. Ne szóljanak közbe, ha valaki vitázik önök körül,
nem az önök feladata ez. Járjanak nyitott szemmel.

BAK
Életükben most a szerelem játssza a főszere-
pet. Ha még nincs párkapcsolatuk, járjanak nyitott
szemmel. Törődjenek többet magánéletükkel. Ettől
szárnyakat kapnak, most minden sikerül. 

VÍZÖNTŐ
Ne legyenek idegesek, ha hirtelenkednek, elront-
ják mostani pozíciójukat. Inkább azt nézzék, ki mondja,
ne azt, hogy mit. A fejlődés legyen szemük előtt, ne pedig
a düh. Idegeiknek nem árt egy kis pihenés, sportolás. 

HALAK
Nagyon szerencsések a héten. Mind magán -
életük, mind munkájuk rendben van, élvezzék ki
ezt a helyzetet. Gondolják végig, mit tudnak tenni
önmagukért, családjukért, de azért lazítsanak is.

Horoszkóp

hamar barátság alakult ki, a leguánok
ma már azt is megengedik, hogy há-
tukra üljenek és ott melegedjenek az
aprócska emlősök. A selyemmajmok
gyakran még a leguánok táljába is be-
lecsipegetnek, a legfinomabb zöldség-
falatokat aztán jóízűen elfogyasztják. 

Ezek az aprócska állatok Brazíliá-
ban, Kolumbiában, Ecuadorban, Peru-
ban és Bolíviában honosak, a folyóparti
erdőket kedvelik. Kedvenceik a mézga-
termőfák, amit a család tagjai hevesen
védenek. A fa nedvéhez egy kis rágcsá-

lással könnyen hozzájutnak, metszőfo-
gaik ugyanis pengeélesek. Emellett szí-
vesen fogyasztanak rovart is, amivel
változatossá tehetik az étrendjüket. El-
lenségeik elől a vékony ágakra mene-
külnek, melyeken rendkívül ügyesen
tudnak közlekedni.

Zalán és Milán a nap nagy részét
aktívan tölti és érdeklődve nézik láto-
gatóikat, de gyakran egy leguán
mögé bújva figyelnek, amivel min-
denki szívét meglágyítják.

Kalandra le!

A Füles Bástya
és a Föld legkisebb
selyemmajmai


