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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

22–23. oldal A csizmás kandúr beköltö-
zött a bábszínházba. Hogy mit csinál ott? Ez
is kiderül Győrkőc+ mellékletünkből, ahol  já-
tékok és programok várják a legkisebbeket.

8. oldal Egy falu közepén él 12 fiatal. Sajátos kis világukban, szépen,
csendben, olykor hangosabban. Kis csapatként töltik mindennapjaikat,
együtt dolgoznak, szórakoznak, kirándulnak. Vannak, akik nem értik
őket, félnek tőlük, olykor még ellenségesek is velük. Mások ugyanis,
mint mi vagyunk: autisták és Down-szindrómások. Riportunkban arról
olvashatnak, hogyan építenek hidakat az előítéletekkel szemben.

7. oldal Harminchárom nap és 15.855 kilométer
megtétele után hazatért a Budapest–Bamako rali-
ról dr. Begya László és Sarkadi László. Az egyetlen
Győr megyei duó eredményesen zárta az embert
próbáló küzdelmet, amelynek részleteiről lapunk-
nak számoltak be.

3. oldal A műszaki szakképe-
sítéssel rendelkezőknek aligha
okoz gondot elhelyezkedni a
győri munkaerőpiacon a komá-
romi Nokia-gyár leépítése után.
Riport a lehetőségekről.

4. oldal Az Alexovics család
több kitűnő munkával gazdagí-
totta a várost, és szerepet játszott
a művészeti élet szervezésében.
Történetükről bővebben Miért
szeretem Győrt? rovatunkban.

Ria, Ria,
Hungária!
Előzetesünk a 29. oldalon
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ezren fordultak orvoshoz a múlt héten megyénkben
influenzagyanús tünetekkel. A laborvizsgálatok alap-
ján 4 esetben mutatták ki az influenza A(H3N2) vírus
jelenlétét. A betegség egyre aktívabb. Továbbra is a
15–34 év közöttiek érintettek leginkább, de egyre
több a 14 év alatti beteg is.

13 213 ezer forint volt tavaly a bruttó átlagkereset, öt szá-
zalékkal több, mint 2010-ben – közölte a KSH. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a családi kedvezmények
figyelembevétele nélkül a nettó munkabér ösz-
szege közel 6 és fél százalékkal emelkedett. Azon-
ban továbbra is nagy különbségek vannak a bére-
zésben.

NAPRÓL NAPRA

Február 17.

Február 18.

Február 19.

Február 20.

Február 21.

Február 22.

Február 23.

Javítható 
bérletek
Javíthatóak lesznek az
automatákból vásárolt
bérletek a Kisalföld Vo-
lánnál. Sok esetben for-
dul elő, hogy tévesen
választják ki a bérletje-
gyek érvényességi idő-
szakát, vagy rossz iga-
zolványszámot adnak
meg. A társaság dön-
tése alapján a vásárlás-
tól számított 3 munka-
napon belül hasonló
esetekben lehet kérni a
javítást az elővételi
pénztáraknál és a Vo-
lántourist-irodáknál.

Biztató adatok
Biztatóan alakultak a
2011-es foglalkozatási
adatok megyénkben.
Nőtt a teljes munka-
időben foglalkoztatott
fizikai dolgozók, és a
tanulószerződéssel,
gyakorlati képzésen
résztvevők száma is.
Az egyéves prognózis
tekintetében a cégek
többsége alapvetően
szerény létszámbőví-
tésben gondolkodik,
elsősorban a feldolgo-
zóiparban (7,4%) és a
szállítás, raktározás te-
rületén (5,7%). 

Engedélyre
várva
Tavaly év végére elké-
szült a győri Petz Ala-
dár-kórház modern, új
helikopter-leszállója.
Használni azonban
nem lehet, mert a jog-
szabályok megváltoz-
tak, és a légügyi ható-
ság még nem adta ki a
szükséges engedélyt.

Költségvetés. Elfogadták a megyei
önkormányzat költségvetését, amely-
nek főösszege idén közel 274 millió fo-
rint. A szervezet kötelező feladat- és ha-
tásköri rendszerében januártól jelentős
változások történtek. Az új feladatok
részletekben még nem ismertek. 

Diplomaosztó. Diplomaosztót tar-
tottak a hétvégén a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetemen. Az ünnepségen a Mű-
szaki Tudományi Kar 270, a Kautz Gyu -
la Gazdaságtudományi Kar 149, és a
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kar 15 hallgatója vehette át oklevelét. 

Vonatbaleset. A győri kórházba szál-
lították annak a vonatbalesetnek a
három sérültjét, amelyik Csornán tör-
tént vasárnap délelőtt. A rábaközi vá -
ros pályaudvarán két vonat ütközött
össze tolatás közben, 11-en sérültek
meg könnyebben.

Árvíz. Egyelőre nem tudni, hogy a
gyors olvadás milyen árhullámmal jár
megyénkben. A Duna vízgyűjtőjén 13
köbkilométer hó van, ez pedig jóval
több a megszokottnál. A legnagyobb
problémát az ausztriai területeken le -
esett jelentős hómennyiség jelenti.

Baleset. Több tonna folyékony szap-
pan ömlött a 83-as út menti árokba a
Metro-csomópontnál. Az M1-es autó-
pálya felhajtójánál zuhant le négy,
egyenként ezerliteres ballon egy teher-
autó pótkocsijáról, és tartalmuk két-
harmada ki is folyt. 

Regisztráció. Megyénkben szerdáig
több mint ötezer vállalkozás kezdemé-
nyezte a kötelező kamarai regisztrá-
ciót, amelynek határideje február vé -
gén lejár. A kamara munkatársai feb-
ruár 25-én is várják a regisztrálókat .

Vitanap. Középiskolás vitanapot tar-
tottak a Révai-gimnáziumban. A De-
mokratikus Ifjúságért Alapítvány és az
Észak-Dunántúli Ifjak Egyesülete által
szervezett „Szólj bele" elnevezésű
programon 30 diák vett részt. A téma
az volt: miért kötelessége részt venni a
polgároknak a közügyekben?

Sajátos helyzetben va-
gyunk, a tavalyi év elején
még azt reméltük, hogy
az idei esztendőre a
nemzetközi pénzügyi
válság már csak az utó-
hatásait érezteti, ám a
krízis elhúzódik. Ebben
a gazdasági környezet-
ben kell fenntartani
Győr működőképessé-
gét, s olyan infrastruktu-
rális fejlesztéseket vég-
rehajtani, melyek tápta-
lajt teremtenek a mun-
kahelyteremtéshez, a
helyi vállalkozások fel-

lendüléséhez, s a győ-
riek jobb közérzetét szol-
gálják – mondta Borkai
Zsolt vállalkozók előtt a
megyei gazdasági ka-
mara székházában. A fó-
rumon a polgármester
kérdésre válaszolva úgy
fogalmazott, nincsenek
komoly aggodalmai afe-
lől, hogy az Audi Győr-
ben valósítja meg terve-
zett beszállítói parkját,
szemben Gönyűvel vagy
Pozsonnyal. Hozzátette,
beruházás pályázati for-
rásból történő támoga-
tás nélkül nem valósít-
ható meg, a projekttá-
mogatásra pedig jók az
esélyek. A városvezető
beszélt arról is, hogy a

jövőben a Jedlik hídhoz
kapcsolódóan elkezdő-
dik a Kossuth utca épü-
leteinek felújítása. Szólt
egy új uszoda megépíté-
séről is. Konkrét hely-
színt egyelőre nem árult
el, de azt igen, hogy 50
méteres medencével
rendelkező létesítmény-
ben gondolkodnak. Ki-
fejtette, a sportberuhá-
zásokhoz jó hátteret ad
az Európai Ifjúsági Olim-
pia, melynek megrende-
zéséhez 10 milliárd fo-
rintos kormányzati ga-

ranciát kap Győr. A vál-
lalkozók kíváncsiak vol-
tak a péri reptér fejlesz-
tésének jelenlegi helyze-
tére is. Ezzel kapcsolat-
ban Borkai Zsolt megje-
gyezte, a helyzet rendkí-
vül nehéz, mivel az érin-
tett terület Natura 2000
védelem alá tartozik.
Arról is kérdezték a pol-
gármestert a résztve-
vők, hogy mekkora éves
bevétele van Győrnek az
idegenforgalmi adóból,
s azt az összeget mire
fordítják. Kiderült, össze-
sen 70 millió forint jön
be ezen a címen, de
ennél jóval többet költe-
nek idegenforgalmi, tu-
risztikai célokra. 

Polgármester
a kamarában
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Hollywoodi filmekből és re-
gényekből ismertük eddig a
Cosa Nostra és a Camorra vi-
lágát, ahol éttermek és kaszi-
nók eldugott szobáiban, vagy
fegyveresekkel védett ta-
nácskozótermeiben összeha-
jolnak a keresztapák, akiké a
pénz, a hatalom, és a – sok-
szor kétes – dicsőség. Akik
úgy döntenek élet és vagyon
felett, mint a gyerekek a tár-
sasjátékban, és ahol sosem
tudni, ki nevet a végén. Ez a
maffia, amely a törvény fölé
nő, de legalábbis oda helyezi
magát, s amelytől nem ide-
gen a politika, az igazságszol-
gáltatás és a rendvédelem be-
folyásolása.        
Az elmúlt két hétben bete-
kintést nyerhettünk abba,
hogyan is dolgozik egy bűn-
szervezet. Győrben tárgyal-
ták a rettegett Koszi-klán vi-
selt dolgait. Diósdi kettős
gyilkosság, olajlopás, pénz-
szállító autók elleni merény-
let, robbantásos bűncselek-
mény.
Magyarország eddigi legna-
gyobb maffiaperében igazi
gengszterek vannak a fősze-
repben, akik nem „kispá-
lyáznak”. Rendőröket foglal-
koztattak, besúgóhálózatot
tartottak fenn, olajtársasági
alkalmazottakat hálóztak
be. És ha rabolni akartak,
nem adták alább vállról in-
dítható rakétánál. A hideg-
vért és könyörtelenséget 211
évnyi fegyházzal díjazta az
elsőfokú bíróság. 
Rend és biztonság. Erre vá-
gyik a legtöbb ember, hiszen
egy puskaporos hordón
aligha lehet nyugodtan élni.
Jó úton jár most az ország,
van háromcsapás-törvé-
nyünk, szigorú közbizton-
sági intézkedések, erősödő
rendőrség. Véget kell vetni a
korrupciónak, amely éveken
át átszőtte a hatalmat, a poli-
tikát.  A maffia nem a mi vilá-
gunk. Al Caponénak vagy
Don Corleonénak legalább
stílusa volt. Ezeknek a mi
hazai maffiózóinknak még
az sincsen. A „Keresztapáért”
rajongani is tudott az ember.
A Koszi-klán viszont nyerje
el méltó büntetését!
Bakács László

Keresztapák

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Alig több mint két hete jelentette
be a komáromi Nokia-gyár, hogy
idén megválik 2.300 dolgozójá-
tól, s már megkezdődött az
egyeztetés a különböző szerve-
zetek és intézmények között
annak érdekében, hogy az ut-
cára kerülő munkások mind töb-
ben és minél hamarabb elhe-
lyezkedhessenek. Bár a nokiá-
sok majd csak február végén-
március elején kapják kézhez a
felmondóleveleket, néhány győ -
ri cég álláshirdetésére már most
jelentkeztek.

Példás együttműködésnek nevezte va-
lamennyi résztvevő azt az egyeztető
megbeszélést, melyet ezen a héten,
kedden Komáromban a város polgár-
mestere, a Nokia-gyár humánerőfor-
rás-vezetője, a Győr-Moson-Sopron
Megyei és a Komárom-Esztergom Me-
gyei Munkaügyi Központ vezetői, a
szakszervezet és a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviselője, valamint a ta-
lálkozót szervező Kara Ákos országgyű-
lési képviselő részvételével tartottak az
elbocsátás előtt álló dolgozók sorsáról.
Kara Ákos, az Országgyűlés Foglalkoz-
tatási és Munkaügyi Bizottságának al-
elnöke szerint a munkalehetőségek fel-
térképezéséhez először is ismerni kell
az elbocsátandó munkavállalók pon-
tos adatait.

– Abban állapodtunk meg a gyár ve-
zetőivel, hogy részletes információkat
kapunk március elejéig a leépítés ter-
vezett üteméről, az érintettek képzett-
ségéről, lakhelyéről. Jelenleg csak any-
nyit tudunk, hogy körülbelül 2.050 fizi-
kai állományú és 250 egyéb foglalkoz-
tatású dolgozótól válik meg a cég. A le-
hető legtöbbjüknek szeretnénk segí-
teni az elhelyezkedésben, ehhez azon-

ban tudnunk kell, milyen háttérrel ren-
delkeznek. Két irányban gondolko-
dunk: egyrészt munkahelyek felkutatá-
sában, másrészt képzési, átképzési le-
hetőségek felkínálásában.

A tárgyaláson rész vett a gyár –
egyébként győri – szakszervezeti veze-
tője, László Zoltán, aki ebben a minő-
ségében és a Vasas Szakszervezeti
Szövetség alelnökeként, regionális el-
nökeként is próbál segíteni.

– Öt-hatszáz dolgozó jár Győrből a
Nokiába, láthatóan erősen érintett a
város és környéke az elbocsátások-
ban. Persze arról az oldalról is, hogy
sokan Győrben és környékén próbál-
nak új munkahelyet találni. Már el-
kezdtük gyűjteni a szakszervezeti ta -
gok adatait, a komáromi önkormány-
zat által biztosított helyi irodánk mel-
lett a győri és tatabányai székhelyün-
kön várjuk a segítséget igénylőket.
Emellett igyekszünk a leépítés folya-
matát is kontrollálni, bár ismerve a
skandináv cégekre jellemző gyakorla-
tot, a körülményekhez képest korrekt
és humánus eljárásra számítunk.

A két érintett megye munkaügyi
központjai jelentős segítséget nyújthat-
nak az elbocsátottaknak az álláskere-
sésben. A szakemberek szerint a jelen-

legi munkaerő-piaci kínálatot figye-
lembe véve a magasan kvalifikált mér-
nököknek, a műszaki szakképesítéssel
rendelkező dolgozóknak aligha okoz
nagyobb gondot az elhelyezkedés, in-
kább a betanított munkát végzők szo-
rulnak majd támogatásra. Többségük

olyan kisebb településekről jár a Nokiá -
ba, mint a közeli Gönyű vagy Nagy-
szentjános, ahonnan naponta négy
busz vitte a dolgozókat Komáromba.

– Legalább száz ember dolgozik a
gyárban – mondta el Friderics Cecília,
Nagyszentjános polgármestere. – Egy
ekkora leépítés nálunk 50-60 embert
is érinthet. Van olyan család, ahol anya,
apa és a felnőtt gyerek is a Nokiánál
dolgozik, ha egyszerre érinti őket az el-
bocsátás, nagyon nehéz helyzetbe ke-
rülnek. Egyelőre nem kopogtattak
még nokiások az önkormányzat ajtaján
állásügyben, de ha lesz ilyen, minden-
kinek próbálunk segíteni. Úgy gondo-
lom, a többség talál munkahelyet Győr-
ben és környékén.

Az álláshirdetések némelyikére már
most is jelentkeznek olyanok, akik a ko-
máromi Nokia-gyárban szereztek
munkatapasztalatot. Hushegyi Károly,
a Vidanet Zrt. vezetője elmondta: a
nemrégiben közzétett műszerészi,
rendszermérnöki pozícióra több száz
pályázat érkezett, közöttük többen
megjelölték a Nokiát, mint korábbi
munkahelyet.

A leépítés bejelentését az érintett
dolgozók kiértesítése követi, ettől a pil-
lanattól ketyeg a harmincnapos fel-

mondási idő.
Az elbocsátás
tényét közlő
levél átvétele
után kezdődik
meg az igazi ál-
láskeresés. A
napilapok és az
internet hirde-
téseit bön-

gészve látható, hogy műszaki végzett-
séggel Győrben is több cég keres
munkavállalót. A nehezebb kérdés az,
vajon az alacsony képzettséggel ren-
delkezők vagy képzetlenek számára
mit tud kínálni jelenleg a győri munka-
erőpiac.

A műszaki szakképesítésű
dolgozóknak aligha okoz
gondot az elhelyezkedés

Győrieket is érint 
a Nokia leépítése
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef 
fotó: o. jakócs péter 

Alexovics László szobrászművész 1944-ben érkezett
Győrbe. Több kitűnő munkával gazdagította a várost, s ko-
moly szerepet játszott a helyi művészeti élet szervezésében.
Fia, a vállalkozó Alexovics László elsősorban makettjeiről
híres, legutóbbi nagy munkáját, a rekonstruált győri belváros
kicsinyített mását már nyugdíjasként készítette el. A harma-
dik generáció elsőszülöttje is László, jelenleg ő viseli az ifjabb
titulust, s három óvodáskorú fiúgyerme kének nevelése mel-
lett a családi vállalkozás, az Alexovics Kft. vezetésével fogla-
latoskodik. A família fája terebélyesebb, itt csak az apai ke-
resztnevet öröklő legidősebb fiúk között próbáltunk némi
rendet tenni, hogy aztán megint összekuszálódhasson min-
den. Azért keverednek a szálak, mert ifjabb Alexovics László
szerencsés ember, úgy beszélhet magáról, hogy közben száz
év családi történeteit meséli el.    

Győrújbaráton, a cég Kákostó utcai telephelyén talál-
koztunk, s az első percben megegyeztünk abban, hogy a
nagypapa legsikerültebb műve az a Radnóti-mellszobor,
amelyet sok évvel ezelőtt költöztettek át a Radó-szigetről
Nádorvárosba. Az 1986-ban elhunyt szobrászt nem ké-
nyeztette el a kor, amelyben alkotott. Rossz mecénások
jutottak neki, de megmutathatta tehetségét, s ami a leg-
fontosabb, szeretettel gondolnak rá tanítványai, akik közül
néhány máig az Alexovics Kft. üzletfele. Jönnek és beszél-
getnek a nagypapáról ifjabb Alexovics Lászlóval, s persze
vásárolnak is. Ezt a céget az apa alapította, aki már 1982-
ben másodállású egyéni vállalkozó, korhű szóval maszek
volt. Az üzlet a GYÁÉV széthullása után indult be igazán,
nagy keletje lett hirtelen azoknak a plexilapoknak, mű-
anyag reklámtábláknak, irodai tájékoztató rendszereknek,
amelyek akkor még a szabadhegyi családi ház műhelyé-
ben készültek.

A két fiú, László és öccse, Ádám már középiskolás koruk-
ban, a kilencvenes évek elején belekóstolhattak a munkába,
kéznél lehettek, amikor édesapjuk az Apor-iskola, később a
büki golfpálya, a Graboplast, az Audi-gyár épületeit maket-
tezte. Ifjabb Alexovics László, aki igazából katona szeretett

volna lenni, ma hobbiból mini harci járműveket gyárt, legú-
jabb munkái, a Rába H-14 és H-18 típusú honvédségi te-
herautói a nagyvállalat reptéri házi múzeumának féltett da-
rabjai. A nagy álom, a nagy megrendelés néhány éve az
édesapát is utolérte, a nyugdíjba vonult cégalapító Keserű
Bélával párban, tizennégy hónapon át dolgozott a győri bel-
város makettjén. A munkát személyes ügyként kezelte, hi-
szen minden ház jó ismerőse. Gyerekként ott futott a jeges
lovas kocsija mellett, s szabadon focizott az utcákon, ahol
akkor még se nem jártak, se nem parkoltak autók. 

Ifjabb Alexovics Lászlónak saját szép emlékei is vannak.
Kilométereket kellett gyalogolni az iskoláig, de a társashá-
zak nélküli Szabadhegy igazi gyerekparadicsom volt, te-
henek bőgtek, a kutyát nem kellett pórázra kötni. Fiainak
most a győrújbaráti erdőszélen teremtette meg a családi
házas szabadságot, s maradnak is ott, amíg felnő mind a
három csemete. Úgy tervezi, egy szép napon Nádorvá-
rosba költözik vissza, mert ott volt a legboldogabb egy
örökölt kis lakásban, fiatal házasként, közel a nyüzsgő bel-
városhoz. Az Alexovicsoknak tervezésben komoly rutinjuk
van, s a kivitelezésben is sikeresek. Legutóbb, kivételként,
a két világháború között futott zátonyra családi hajójuk,
egy pesti műbútorasztalos műhely képében. Amióta a

nagypapa Győrbe költözött, köszönik, jól vannak. A mai
Alexovics Kft. László és Ádám vezetésével, a szülők óvó
tekintetétől kísérve, tizenkét alkalmazottat foglalkoztatva
rendre nyereséggel zár, a 2008-as válságévet leszámítva
folyamatosan növelni tudta árbevételét. A következő száz
évben sem lesz másképp.

Ifjabb Alexovics László:
Nádorvárosban voltam 
a legboldogabb 

A társasházak nélküli
Szabadhegy igazi 

gyerekparadicsom volt

Gyerekek

„Két díjat tartok nagy
becsben. Az egyik a
Galló-díj, amit a Győri
Vásár Kft. tulajdonosa
az édesapjáról nevezett
el, s a korrektséget, a
megbízhatóságot hono-
rálják vele. Veszekedni
lehet, de azt mind a két
cég tudja, hogy tartós
üzleti siker nincs tar-
tós üzleti kapcsolatok
nélkül. A másik díjat
Kovács Ferenc mérnök-
ezredes, a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaez-
red parancsnoka adta
át, köszönetképpen a
civil társadalom és a
honvédség közötti kap-
csolat ápolásáért. Gye-
rekkorom óta kötődök
a harcművészetekhez,
a katonapolitikához, a
haditechnikához, ma-
kettjeim azt bizonyít-
ják, hogy ezen a téren
sem mi vagyunk a leg-
rosszabbak.”   

„A fiaim kettő-, három-
és ötévesek. Övék min-
den szabadidőm, mert
tudom, hogy amit
most elmulasztok, az
soha többé nem pótol-
ható.”  

Díjak
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Mintegy 115 millió forintból kor-
szerűsítik Győr-Ménfőcsanakon
a Győri út egyik csomópontját.
Az úgy ne vezett kettős körfor-
galmú csomóponti geometria al-
kalmazásával biztonságosabbá
válik a kereszteződés.

Győr-Ménfőcsanakon a forgalmas
Győri útba egymáshoz közel eső pont-
ban csatlakozik be a Horgas és Fekete
István utca. Ez a forgalmi szituáció ma-
gában hordozza a baleset kockázatát,
ezért az önkormányzat korszerűsíti, il-
letve biztonságosabbá teszi a keresz-
teződést: két kisebb körforgalmat épí-
tenek ki a csomópontban. A rossz be-
láthatóság miatt ehhez kapcsolódóan
a kivitelező Magyar Aszfalt Kft. korri-
gálja a Győri út egy részének vonalve-
zetését is. Összesen mintegy fél kilo-
méteren újul meg az út – mondta
Szabó Dezső, a cég területi igazgatója.

A beruházás részeként 27 új parko-
lót is kialakítanak a Bezerédj-kastély
környezetében, aminek köszönhetően

Biztonságosabbá válik a Győri úti
csomópont Ménfőcsanakon 

megszűnik a kastély látogatóinak út
melletti, szabálytalan és balesetveszé-
lyes parkolása. Kapcsolódó infrastruk-
turális elemként megoldódik az érin-
tett terület csapadékvíz-elvezetése is.
A csomópont-átépítéshez kapcso-
lódva megújul a közvilágítási rendszer
is. Ezt pályázaton kívüli projektelem-
ként 100 százalékban az önkormány-
zat finanszírozza.

Szabó Jenő, a terület önkormány-
zati képviselője kifejtette, a most elin-
duló beruházást többéves tervezés

előzte meg a lakossági igények figye-
lembevételével. A kereszteződésbe hét
új gyalogátkelő is kerül, így több száz
bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek,
illetve szüleik számára biztonságo-
sabbá válik a közoktatási intézmények
megközelítése. A kettős körforgalom
pedig gördülékenyen képes átvezetni
a várhatóan növekedő gyalogos- és 
autósforgalmat a csomóponton –
hang súlyozta a képviselő. Szabó Jenő
végezetül elmondta, Győr város útke-
zelő szervezete már megkezdte a Győri

1. Beszámoló a Közterület Felügyelet és Mezei Őr-
szolgálat Győr 2011. évi tevékenységéről

2. Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módo-
sítására, a 2011. évi költségvetés előirányzatai-
ban 2011. IV. negyedévben bekövetkezett módo-
sítások miatt

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költ-
ségvetésére

4. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátá-
sok helyi szabályozásáról szóló  8/2011. (II. 28.)
GYMJVÖ. rendelet módosítására

5. Javaslat magasabb szintű jogszabályok változása
miatt szükségessé váló egyes önkormányzati ren-
deletek módosítására

6. Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálko-
dási rendszer megvalósításának érdekében a
GYŐR-SZOL Zrt. által felvett hitel és kamatai
megfizetéséről

7. Tájékoztató a WHO 2011. évi tevékenységéről
8. Javaslat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tár-

sulási megállapodásának módosítására
9. Javaslat pályázati úton támogatott sportegyesü-

letek, valamint egyéni eredményes versenyzők tá-
mogatását szolgáló pályázati keret felosztására 

10. Javaslat az „Egyéb sporttámogatás” csoportba
tartozó egészségkárosultak sportjának támoga-
tását biztosító keret pályázati kiírására, valamint a
pályázat meghirdetési, elbírálási, döntési, utalási,
valamint elszámoltatási rendjére

11. Javaslat a Magyar Olimpiai Bizottsági tagság be-
töltésére

12. Javaslat a Bercsényi liget 1. sz. alatt található
sporttelep működtetésére

13. Javaslat a győri 6388/14/A/8 hrsz-ú társasházi
lakás vételárának módosítására

út– Malom utca csomópont átépítési
lehetőségeinek tervezését is.

Kara Ákos országgyűlési képviselő
hozzátette, jó hír, hogy a ménfőcsana-
kiak és az erre közlekedők a jövőben
biztonságosabb körülmények között
élhetik mindennapjaikat. Rámutatott, a
finanszírozást biztosító pályázat jó pél-
dája az új fejlesztéspolitikai filozófia ér-
vényesülésének is, amely felgyorsította
a folyamatot a tervezéstől a megvaló-
sulásig, és amely továbbra is lehetővé
teszi, hogy a rendelkezésre álló forrá-
sokból Győr jelentőségének megfelelő
mértékben részesüljön. A beruházás
egyébként kiválóan illeszkedik a város
átgondolt és tudatos fejlesztési straté-
giájához.

Az önkormányzat a Nyugat-dunán-
túli Operatív Program keretében meg-
hirdetett Belterületi utak fejlesztése tár-
gyú pályázati konstrukción mintegy 74
millió forintot nyert a beruházásra. A
projekt összköltsége 115 millió forint,
amelyből az önkormányzat önrészként
mintegy 41 millió forintot biztosít. A
munkálatok látványos része tavasszal
kezdődik el, és a tervek szerint nyáron
fejeződik be. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a városháza dísztermében 
2012. február 24-én (pénteken) 10 órakor  ülést tart.

Az ülésen az alábbi napirendek kerülnek tárgyalásra:

14. Javaslat a győri 4778/79/A/11 hrsz.-ú társasházi
lakás vételárának módosítására

15. Javaslat a Daganatos Betegekért Dél-Budán Ala-
pítvány részére pénzeszköz átadására 

16. Javaslat az önkormányzati környezetvédelmi alap
felhasználására

17. Javaslat előzetes településfejlesztési döntés ké-
résére a Győr Megyei Jogú Város 14. számú főút
– Holt-Mosoni-Duna – Mosoni-Duna – Rába – 1.
számú főút – Közigazgatási határ által határolt te-
rület településszerkezeti terv módosításával kap-
csolatosan

18. Javaslat előzetes településfejlesztési döntés kéré-
sére a 00779 sz. építési övezet közterület szabályo-
zási szélesség módosításának elindítása tárgyában

19. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szer-
vezete Alapító Okiratának módosítására

20. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
21. Javaslat a szociális, gyermekvédelmi és gyermek-

jóléti intézményeknél 2012. április 1-jétől alkalma-
zandó élelmezési nyersanyagnormákra

22. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város közoktatási
intézményeinél 2012. április 1-jétől alkalmazandó
élelmezési nyersanyagnormákra, valamint rezsi-
költségekre

23. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

24. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi ön-
kormányzatok döntési hatáskörben hozott hatá-
rozatairól

25. Tájékoztató a közgyűlés által a polgármesterre át-
ruházott hatáskörben hozott döntésekről

26. Javaslat „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára”
kitüntető cím és „Pro Urbe Győr” díj adományo-
zására  
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Dr. Somogyi Tivadar a városi képvi-
selő-testület legtapasztaltabb tagja.
Az 1993-ban először kompenzációs
listáról, majd 1994-től már egyéni
körzetből a közgyűlésbe jutott képvi-
selő nőgyógyászként vált a megye-
székhely elismert közéleti személyi-
ségévé, majd a közvetlen környezeté-
ért és a városért is tenni akaró politi-
kussá. 2008-ban előbb társadalmi,
majd 2010 óta főmegbízatású alpol-
gármester. A városházi Fidesz-frak-
ció vezetője. Belvárosi képviselőként
négyszer szavaztak neki bizalmat a
választók, és ezt ötödször is megerő-
sítették 2010-ben a belváros keleti,
és Révfalu déli részében élő polgárok.

Tizenhat éven át töretlen hittel és
lelkesedéssel tevékenykedtem a bel-
városért, és nagy kihívásnak, továbbá
megtiszteltetésnek éreztem, amikor
2010 októberében meg kellett küzde-
nem a révfalui szavazók bizalmáért is
– kezdte dr. Somogyi Tivadar. – Kilenc-
száz kérdőívet küldtem szét az önkor-
mányzati választások előtt, hogy meg-
győződjem arról, mi fontos igazán a
Révfaluban élők számára. Úgy hiszem,
sokan érezték, hogy tényleg érdekel a
véleményük, és számítok az ötleteikre,
javaslataikra. Örülök, hogy meghall-
gattak, és sikerült közös nevezőre jut-
nunk. Ennek köszönhető, hogy bár
csak másfél év telt el, máris sok fej-
lesztés megvalósult Révfalu hozzám
tartozó részében. 

Melyek ezek?   
Fontos feladat volt a Kossuth híd

szélesítése, mert a közlekedés így

Hittel, rutinnal, tapasztalattal
dolgozik a városrészekért

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

könnyebb, biztonságosabb lett.
Hely reállítottuk a révfalui temető út-
jait, a lámpatestek világítását. A
lakók kérése volt a Dózsa rakpart,
Damjanich utca, Ady Endre utca
egyirányúsítása, amelyet szintén
megvalósítottunk. Folyamatban van
a Damjanich utca 50 évesnél is idő-
sebb, gyönyörű platánfáinak met-
szése, felfrissítése, amelyet idén be-
fejezünk. A révfalui emberek büsz-
kék a lokálpatriotizmusukra, ezért
sokan üdvözölték a Révfalut jelző
tábla kihelyezését. Helyreállítottuk
az árvízi emlékművet,
amelyet idén adunk át a
víz világnapján. Megvaló-
sult a Találkozás-szobor
a Dózsa rakparton. Fel-
újítottuk a Hédervári úti
szelektív hulladékszige-
tet. Sokat dolgoztunk az
elmúlt egy-másfél évben,
de megérte. 

Vannak tervei a folytatásra?   
Sajnos az utak állapota elég elha-

nyagolt. Egy részük felújítása 2010-
ig ugyan megvalósult, de a munkát
folytatni kell. Már idén is költünk erre
20 millió forintot. Fontos közlekedési
fejlesztés a Rónay utca, Szövetség
utca és Hédervári út csomópontját
érintő új körforgalom. Azon is mun-
kálkodunk, hogy Révfaluban egy ki-
sebb bevásárlóközpont jöjjön létre, a
lakók által igényelt élelmiszerbolttal
és szolgáltatóházzal. 

Térjünk át a belváros keleti
felére. Javában zajlik a rehabili-
tációs program. 

A legnagyobb változást a Duna-
kapu tér felújítása jelenti majd, ami a

város legszebb, legimpozánsabb
része lesz, közösen a Széchenyi tér-
rel. Szeretném, ha az összekötő, kis
utcák is megszépülnének, és később
sor kerülne majd a II. János Pál pápa
tér felújítására is. Fontos, hogy folyta-
tódjon a lakóutcaprogram, a Tarcsay
utca helyreállítása mindenképp
előnyt élvez. Megvalósult a Jedlik
Ányos út felújítása, a Frigyláda re-
konstrukciója, és felépült az új szó-
dásüveg-szökőkút. Több esztétikus
kerámiaképet is avattunk a választó-
körzetemben.

Fontos változás volt a belvá-
rosi forgalmi rend változása is.

A történelmi belvárost, közelebb-
ről a Teleki utca, Pálffy utca, Bat -
thyány tér, Tarcsay utca, Móricz Zsig-
mond rakpart által határolt területet
forgalomcsillapított övezetté szeret-
nénk változtatni, amely olyan kirakata
lesz Győrnek, amit megirigyelhet
majd minden hazai nagyváros. A bel-
városi átmenő forgalom ezáltal Rév-
falu és a Szigetköz irányából a Szé-
chenyi és a Jedlik híd felé összponto-
sul, kiváltva ezzel a centrumot. Szo-
katlan még az új forgalmi rend, de re-
mélem, hogy megszokják az em-
berek, és mielőbb mindenki elfo-
gadja a változtatásokat. 

Ragányi Gyula főigazgató,
Városközponti Közoktatási
Főigazgatóság: – Alpolgár-
mester-képviselő úrtól min-
den alkalommal gyors és kor-
rekt tájékoztatást kapunk a
városvezetés oktatási, to-
vábbá a lakókörzettel kapcso-
latos jövőbeni elképzeléseiről.
Ez jelentősen megkönnyíti a
munkánkat, és jómagam is
könnyebben tudom tájékoz-
tatni kollégáimat, a szülőket.
Nagy segítségünkre volt a Tu-
lipános iskola centenáriumi
ünnepségének megszervezé-
sében, valamint óvodáink
belső felújítási munkálatai-
nak támogatásában. Kétéves,
közös múltunk van az Audi-
iskola beindításában, a Szent-
Györgyi-iskola kiváltásában
és átköltöztetésében, amelyet
kiválóan vezényelt le. A révfa-
lui fejlesztések az itt élők ké-
nyelmét, komfortérzetét szol-
gálják. A Kossuth híd szélesí-
tése és a Jedlik híd megépí-
tése gyermekeink könnyebb
iskolába és óvodába járását 
segíti elő.   

Kéri Istvánné intézményve-
zető, Bisinger Óvoda: – Ami
az intézményünket illeti, dr.
Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter úr egyben az önkormány-
zati képviselőnk is, és az a ta-
pasztalatunk, hogy mindig,
minden helyzetben számítha-
tunk a segítségére. Úgy hi-
szem, nem túlzok, ha azt mon-
dom, hogy szívügyének te-
kinti az óvodát. Amióta én va-
gyok az intézmény vezetője,
képviselői és alpolgármesteri
keretéből mindig támogatta a
fejlesztéseinket. Tavaly pél-
dául hozzájárult, hogy 21 mil-
lió forintból nyílászárókat cse-
réljünk, és megtörtént a rég
várt fűtés-korszerűsítés, ki-
cseréltük a lambériát és az öl-
tözőszekrényeket, és új bejá-
rati kaput is kapott az óvoda.
Sokszor hívjuk a rendezvénye-
inkre, s ha hivatali elfoglaltsá-
gai nem keresztezik, mindig
el is jön hozzánk. Ami a kör-
nyezetünket illeti, a nemrég
elkészült új körforgalom biz-
tonságosabbá tette valameny-
nyiünk közlekedését. 

A helyiek
szemével

Fontos, hogy 
folytatódjon 

a lakóutcaprogram
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Harminchárom nap és
15.855 kilométer megté-
tele után hazatért a Buda-
pest–Bamako raliról dr.
Begya László és Sarkadi
László. Az egyetlen Győr-
Moson-Sopron megyei
duó eredményesen zárta
az embert próbáló küz-
delmet. 

Volt, hogy műszaki hiba miatt
váratlan megállásra kényszerül-
tek, és volt, hogy az éjszakát
egy erdőben, a bennszülöttek
között vesztegelve töltötték.
Előfordult, hogy saját autójuk-
ból lapátolták a homokot, de
olyan is, hogy másik két jármű-
vet szabadítottak ki a dűnék
fogságából. Néha a korrupt ka-
tonákkal és a rendőrökkel, más-
kor utcai kéregetőkkel találták
szembe magukat. A tervüktől
mégsem tántorította el őket
semmi nehézség: teljesítették a
távot, és elérték végcéljukat,
Bissau-Guineát.          

A kellemetlenségek már ide-
haza megkezdődtek – meséli
dr. Begya László, a megyei or-
vosi kamara elnöke. – Somogy-
babodon eléggé szűk erdei ös-
vényeken kellett közlekednünk,
a hátsó ajtó üvege kitört, a rak-
térajtó behorpadt. Visszafordul-
tunk Győr be, és egy autósze-
relő barátom soron kívül gyors-
szerviznek vetette alá a kocsit.
Az időveszteségünk viszont
emiatt jelentős lett, 6-7 órás
csúszással eredtünk a mezőny
után. Másnap hajnalban értük
utol a karavánt, úgy, hogy ők

egész éjjel pihentek, mi viszont
alvás nélkül nyomtuk a gázt
Olaszországig. Ezért kicsit fá-
radtak voltunk, és így vágtunk
neki a háromnapos maratoni
távnak, egészen Marokkóig.
Ezek szerint az igazi meg-
lepetést nem a terep,
hanem az autó okozta…

Egészen pontosan a kardán-
keresztek. Eléggé erős igénybe-
vételnek voltak kitéve, ezért há-
romszor is ki kellett cserélnünk
őket. Ez nagy problémát jelen-
tett, mert a munka négy ver-
senynapkiesést vont maga
után. Bosszúságot más nem
okozott, a terepviszonyok nem
voltak számunkra ismeretlenek.
Nagyon sok volt a köves út, és
kevesebb a homokos terület,
ami becsapós volt, mert a na-
gyon sík területeken váratlanul
feltűnő bukkanók is komoly ki-
hívások elé tudnak állítani. Sze-
rencsére az egész mezőny igen
óvatosan közlekedett, így senki
sem sérült meg, és egy autó
sem borult fel. 

Több műszaki hiba már
nem fordult elő? 

Egy esetben a hűtőnk is ki-
lyukadt, és félnapos kényszerpi-
henőbe került, hogy újra moz-
gásképesek legyünk. Egy éjsza-
kát az erdőben töltöttünk isme-
retlen emberek között. Szeren-
csénkre nagyon kedvesek vol-
tak, nem akartak bántani min-
ket, és néhány ajándékért cse-
rébe a kivezető utat is megmu-
tatták nekünk.   

Úgy tudom, a rakomány
is nehezen bírta.

A magunkkal vitt ásványvíz-
mennyiségből egyliternyit tud-
tunk elfogyasztani, mert a nagy

Embert próbáló volt 
az idei Budapest–Bamako 

rázkódástól sorra durrantak el a
palackok, de felrobbantak az
üveges zakuszkák, és a konzerv-
jeink közül is az egyik do boz. Ta-
karíthattunk miattuk, és így éle-
lemről is gondoskodnunk kellett
az út során. Többnyire húst fo-
gyasztottunk, de meg kellett
nézni, melyik utcai árustól vesz-
szük. Arrafelé nincs ÁNTSZ-el-
lenőrzés… 

Induláskor sokan be-
széltek terrorfenyegetett-
ségről, zavargásokról.. 

Elkerültük a tüntetéseket és
a zavargásokat. Szenegálban
volt egy nehezebb hétvégénk,
ahol egy általános sztrájk miatt
megbénult az ország üzem-
anyag-ellátása, és éppen olyan
pozícióban volt az egész csa-
pat, hogy már nagyon kellett
volna tankolni, mert a bissaui
táborig már nem igazán lett
volna rá lehetőség. Végül sike-
rült hozzájutni, de 3-4-szeres
áron árulták a gázolajat és a
benzint a nepperek és a teher-
autó-sofőrök. 

Elégedett az elért telje-
sítményükkel? 

Soha nem lehet azt kijelen-
teni, hogy teljesen meg va-
gyunk elégedve. Az említett
problémák nélkül akár jobb he-
lyezést is elérhettünk volna, ka-
tegóriánkban a 38 versenyző
közül a 18. helyen sikerült vé-
geznünk. Ez erős középmezőny,
ami kimondottan jó eredmény,
csak az emberben azért van
egy kis csalódás, mert ha nincs
akkora kiesésünk a műszaki
hibák miatt, ott lehettünk volna
az első tízben is. Összesen
mint egy 150 induló volt, közü-
lük 95-en értek célba.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Egy falu közepén él 12 fiatal. Sa-
játos kis világukban, szépen,
csendben, olykor hangosabban.
Kis csapatként töltik minden-
napjaikat, együtt dolgoznak,
szórakoznak, kirándulnak. Van-
nak, akik nem értik őket, félnek
tőlük, olykor még ellenségesek
is velük. Mások ugyanis, mint mi
vagyunk: autisták és Down-
szindrómások.

– Kezét csókolom, kezét csókolom! –
fogadnak a fiúk az otthonban, éppen a
napi sétáról érkeztek. Úgy tűnik, felkel-
tettük az érdeklődést, kedves szempá-
rok vizsgálják az idegeneket.

– Jön a farsang! – szalad oda hoz-
zánk egy hölgy, mire a legújabb lakó,
egy súlyosan autista fiú elfut, hogy per-
cek múltán visszaérkezzen jelmezében.
Lovagnak öltözik be, képzeletbeli ellen-
ségét pedig papírra vetette: egy sár-
kányt látunk, kérem szépen, „hölgyeim
és uraim”.

– Legyen szíves megmutatni, hol
lakom – kéri az otthon egyik munkatár-
sát András, az „otthon arca”, aki na-
gyon szeret nyilatkozni és fényképez-
kedni. Így invitál be birodalmába.

– Ide nem jön be senki anélkül, hogy
én ne tudnék róla – mondja az autista
fiatalember.

Mindenkinek önálló lakrésze van,
amit maguk rendeztek be. Nem unifor-
mizált, inkább családias – vezet körbe

dr. Fekete Gáborné, a nyúli otthon tit-
kára, aki férjével álmodta meg az intéz-
ményt, melyet fiukról neveztek el: így
lett a kis sziget neve Márton Lakóott-
hon. Különleges hely ez, a küzdelmek
és a szeretet színtere. Már a ház felépí-
tése sem volt zökkenőmentes, nehéz
volt ugyanis befogadó közeget találni:
egy olyan települést, utcát, ahol Em-
berek élnek, így, nagybetűvel.

De kezdjük az elején! A Fekete csa-
ládban három fiú született, két egész-
séges és egy sérült: Márton. Négyéves
korában állapítottak meg nála autiszti-
kus szindrómát, pedig a szülei már
előtte járták az orvosokat, sőt, a kuruzs-
lókat is a válaszért, miért más a fiuk. A
gyógyítók csak nyugtatgatták a rémült
szülőket: annyit beszél majd a gyerek,
hogy megunják. Márton ugyanis nem
beszélt, nem evett önállóan, rengeteg
apró jel utalt fogyatékosságára.

A többi autistához hasonlóan rá is
jellemző a szokásokhoz ragaszkodás:
gyerekkorában csak gyümölcslevet
ivott, évekbe telt, mire elfogadta a ször-
pöt. A következő állomást a tea jelenti,
nem tudni, mikor szereti meg. Márton
25 éves, kicsi kora óta a buszok bűvkö-
rében éli belső világát. Annyira ragasz-
kodik ezekhez a tárgyakhoz, hogy busz-
szal alszik, fürdik. A járműveket pedig
körbekötözi.

– Nem tudjuk miért, valószínűleg
uralni akarja őket, régen félt tőlük – vé-
lekedik az édesanya.

A sérült gyerekek családjában a leg-
nagyobb kérdés, hogy mi történik, ha
a szülők már nem lesznek.

– Fontos volt, hogy Márton közös-
ségben legyen, és a másik két gyere-
kem vállára ne tegyem ezt az óriási ba-
tyut, amit mi cipelünk – fogalmaz Feke-
téné, aki mára 12 sérült fiatal felnőtt
életét menedzseli.

Az intézmény 2004-ben fogadta az
első lakókat ápoló, gondozó céllal,
2006-tól pedig munka-rehabilitációs
foglalkoztatás is folyik a falak mögött.

Gyönyörű tárgyak születnek a szor-
gos kezek között: szőnek, gyertyát ön-
tenek, papírvirágot készítenek, fadobo-
zokat díszítenek például.
Azáltal, hogy kézzelfog-
ható eredményeket produ-
kálnak, érzik, hogy ők is
fontosak és ügyesek, javul
az önértékelésük. A tár-
gyakat eladják, ebből gaz-
dálkodnak. Termékeiket
például győri virágboltok-
ban, alkalmi vásárokon,
rendezvényeken árusítják, de konkrét
megrendeléseket is fogadnak. 

– Az otthon lakói körülbelül másfél
évtizedig aktívak, a dementálódás,
azaz a szellemi leépülés ugyanis ese-
tükben gyorsabb, mint az egészséges
embereknél. Amit csak lehet, megte-
szünk, hogy késleltessük a folyamatot.
Tudjuk, hogy életük végéig támoga-
tásra szorulnak, de igyekszünk nekik
megtanítani, hogyan lássák el magu-
kat – hangsúlyozza dr. Fekete Gá-
borné.

A fogyatékkal élők ki vannak téve a
világ hangulatának, ahogy az otthon-
ból hozott idézet is mondja: „Könnyű

hidakat építeni betonból és acélból.
Más hidakat építeni sokkal nehe-
zebb...” Hiába próbálják a jó szándé-
kúak kitárni előttük a világot, ha sokan
becsukják a kapuit. Előfordult például,
hogy nem engedték be Mártont a szü-
leivel cukrászdába.

Az előítéletek ledöntéséhez hozzá-
járulhat a Győri Nemzeti Színházban
most futó darab is, A Gézagyerek,
melynek főszereplője, Posonyi Takács
László autistát alakít, ezért hónapokig
járt az otthonba. Megfigyeléseiből to-

rokszorító játék született, a színház
emeletén pedig egy kiállítás a Márton
Lakóotthon életéről.

– Soha nem adom fel, csak így élünk
túl évről évre, de nem menne a „játszó-
társak nélkül” – mondja Márton édes-
anyja. A munkatársaim pedig a fiatalok
szeretete nélkül nem bírnák. A minden-
napokban irigységgel, egoizmussal,
önzőséggel találkozunk. A sérültek
nem ismerik a játszmákat, őszinték, így
kiszolgáltatottak: bizalommal vannak
mindenki iránt, nem tudnak különbsé-
get tenni jó és rossz között. Gézagyerek
ezért is teszi fel a kérdést a színpadon:
vajon ha Isten hibát lát, kijavítja?

Őszintén és kiszolgáltatottan: 
hidakat építenek az előítéletek

lerombolására

A fogyatékkal élők
ki vannak téve

a világ hangulatának

A HÉT TÉMÁJA RIPORT
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szerző: gy. p.

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

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

Kantharosz-gála március elsején
Elterelik a buszokat
Az Inter Pa-Ko Kft. február 27-
én (hétfőn) üzemkezdettől
március 10-ig (szombatig) a
Magyar u. –Tihanyi Á. út kör-
forgalomban gázszivárgás mi-
atti hibaelhárítási munkákat
végez. A hibaelhárítási mun-
kák idejére a Magyar utcát le-
zárják, ezért a 2, 2B jelzésű au-
tóbuszjáratok a Mónus Illés
utca–Szent Imre út–Vasvári
Pál utca–Tihanyi Árpád út tere-
lőútvonalon közlekednek.
Emiatt nem érintik a Magyar
utca, Szent Imre út–Magyar
utca, Kórház–Tihanyi Árpád út,
Kórház megállóhelyeket, de
mindkét irányban megállnak
a Szent Imre út, Magyar utca–
Szent Imre út, Megyei rendelő–
Vasvári Pál utca, Kórház, Főbe-
járat megállóhelyeken.

Pályázat egészség
károsult sportolók
támogatására
Ha a győri közgyűlés megjele-
nésünk napján elfogadja az
erről szóló előterjesztést,
akkor az önkormányzat pályá-
zatot ír ki a város területén
működő egészségkárosult
sportolókkal foglalkozó sport-
egyesületek és intézmények
támogatására. Az erre fordít-
ható pénzkeret az „egyéb
sporttámogatás” keretössze-
gének 4,3 százaléka. Támoga-
tás igényelhető sportrendez-
vényeken való részvételre,
működési támogatásra, esz-
közvásárlásra, valamint sze-
mélyi jellegű kifizetésekre és
járulékaikra. A pályázati felhí-
vást lapunk következő számá-
ban megtalálják az ezzel kap-
csolatban érdeklődők.

millió forintot sikerült összegyűjteni
nemes célokra, tavaly pedig összesen
4,7 millió forint gyűlt össze. Ebből a
Radó-iskolát és a nyúli Márton Lakó-
otthont támogatták a legjelentősebb
összegekkel, de jutott egy a Richter
Teremben elhelyezett defibrillátorra
és egy mozgáskoordinációs problé-
mákkal küzdő kisfiú laptopjára is. A
szervezők idén is hasonló eredményre
számítanak az árverésen, amelyre Vil-
lánytól Tokajig hat borászat és egy pá-
linkárium hozza el kereskedelmi forga-
lomban nem kapható, legnemesebb
nedűit. Villányból Bock József, Szek-
szárdról Dúzsi Tamás, Tokajból a
Royal Tokaj Kft., a Tolnai borvidékről
az Eurobor Kft., Pannonhalmáról a Ba-
barczi Szőlőbirtok, a Mátrából Szőke
Mátyás kínálja árverésre legjobb pa-
lack borait. A gálának díszvendégei is
lesznek, az este fővédnöke Borkai
Zsolt győri polgármester, az árverést
pedig Winkler Nóra televíziós műsor-
vezető vezeti. A Győri Filharmonikus
Zenekar az árveréshez és a borokhoz
illő zenei programot állított össze: Ros-
sinitől Erkelen át Dvorákig csendülnek
majd fel a fülbemászó dallamok. 

A jótékony gála és árverés idei
bevételéből a Győri Szülészetért Ala-

pítványt, a Bó-
bita Különleges
G y e r m e k o t t -
hont, a Grácia
Művészeti Inté-
zetet és a refor-
mátus gyüleke-
zet ifjúsági ter-
mét támogat-
ják a szervezők.
A Győri Szülé-
szetért Alapít-
vány egy nő-
g y ó g y á s z a t i
vizsgálóasztal vásárlására fordítaná
a támogatást, amely részben a vá-
randósok, részben a kórházba ke-
rülő nőgyógyászati betegek vizsgá-
latában játszana nagy szerepet. A
megyei gyermekvédelmi központ-
hoz tartozó Bóbita Különleges Gyer-
mekotthon udvarfelújításra költené
a pénzt, a Grácia Művészeti Intézet
pedig egy táncteremre és a hozzá
tartozó helyiségekre fordítaná az
adományt. A református egyházköz-
ség gyülekezeti ifjúsági termét
tenné komfortossá az összegből, va-
lamint gyerekeik számától függően
a szociálisan rászoruló nagycsaládo-
sokat segítenék meg a pénzből.

Segítség a győri hajléktalanoknak
szerző: papp zsolt györgy
fotó: p. zs.

Sokan gondolnak az otthontalanokra a
téli hideg időben, mindenki azzal segít,
amivel tud – mondta el Sütő Csaba, a
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat veze-
tője, amikor átvette a Jeruzsálemi
Szent Lázár Lovagrend adományát. Az
intézményvezető a mögöttünk hagyott
fagyos hetekkel kapcsolatban kifejtette,
bár ez nem számít rendkívülinek ilyen-
kor, de nagyon veszélyes a fedél nélkül
élők számára. Sietve hozzátette, szeren-
csére a zord időjárás Győrben egyetlen
áldozatot sem követelt, köszönhetően

annak a széles körű összefogásnak, ami
a városban megnyilvánult. Kiemelte, a
Segítőház Alapítvány utcai szolgálata el-
engedhetetlen ah hoz, hogy a hajlékta-
lanok átvészeljék ezeket a napokat. Az
adományátadáson jelen volt Kulcsár
Béla, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai
és Kórházi Lovagrend Magyar Nagyper-
jelség Szent Imre Kommendájának pa-

rancsnoka, valamint a lovagrend tagja,
Wennesz László is, akik a szervezet két-
százezer forintos adományát adták át a
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részé-
ről Sütő Csabának, illetve a Segítőház
Alapítvány részéről Harcsás Juditnak. A
2001-ben alakult győri kommenda
egyébként fennállása első éve óta min-
den adventkor gyűjtést szervez. Ezúttal
a 2011-es akció eredményét hozták el
magukkal. A helyszín a likócsi létesít-
mény központi épülete volt, ami azért is
szimbolikus, mert az a Svéd-Magyar
Segélyszervezet adományából épült,
amelynek alapítója éppen Wennesz
László volt.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: k. i.

A honlapján azt olvasom, hogy nagyon nehéz
magának magával.

Oroszlán–sárkány jegyű vagyok, úgyhogy elég
erős személyiség. Ahogy mondja, nem egyszerű ma-
gammal. Ráadásul nagyon aktív belső életet élek, ami
legtöbbször nem attól függ, hogy kívül mi vesz körül,
hogy épp mi történik velem, sokkal inkább azzal ma-
gyaráznám, hogy egyszerűen egy belső égésű ember
vagyok. Erre szokták mondani, hogy átok és áldás is
egyben, de ugyanakkor ezekből az iszonyatos nagy
amplitúdókból tudok építkezni. Talán tudat alatt is, hi-
szen nem úgy szoktam hozzányúlni egy dalhoz, hogy
felvázolom, hogy honnan, melyik struktúrából ve-
szem elő azt a valamit, ami a feladat megoldásához
szükséges. Egyébként fura, mert a legszomorúbb
dalokat mindig akkor tudtam megtölteni tartalom-
mal, amikor életem felső szakaszában voltam. 

A végletek embere?
Eléggé fekete-fehérben létezem, szürke nagyon

nincs. Nem is szeretem a szürkeséget semmiben. In-
kább legyen az ember megosztó, mint semmilyen. 

Említette, hogy intenzív belső érzelmi
életet él. A siker például kimozdítja az egyen-
súlyából?  

Amikor fiatalabb voltam, akkor borzasztóan vágy-
tam arra a fajta sikerre, ami most már megadatik.
Igaz, hogy egy jó nagy kanyarral, mert ez a népszerű-
ség nem feltétlenül abból jött, hogy énekelek és ját-
szom. Holott ugyanúgy csinálom most is, ahogy
eddig, csak hát tudjuk, hogy egy kereskedelmi tele-
víziónak mekkora a hatósugara. Én erre sokkal erő-
sebben vágytam korábban. De nem baj, hogy így
kaptam meg, mert az X-Faktorral olyan tapasztalato-
kat szereztem, amikre szükségem volt. Egyébként,
lehet, hogy azért, mert nem vagyok egy optimista
típus, de én nem hittem el, hogy az emberek ennyire
szeretnek, ennyire tisztelnek, és ennyire elismernek.
Bár biztos egy művésznek hajtóerőt is jelent, ha nem
száll el magától, és nem ül le a babérjaira, mert min-
dig azt hiszi, hogy nem elég jó. 

Manapság sokan azt hiszik, hogy elég jók,
aztán pár év múlva már nem is emlékszünk
rájuk. Mit gondol, az ön példaképei mitől tud-
tak olyan dalokat írni, hogy azok még ma is
hatással vannak az emberekre?

Szerencsém van azzal, hogy ilyen elődeim voltak,
hiszen beleéreztem abba, hogy olyat csináljak, ami
értékálló. Más volt a környezet, mások voltak a körül-
mények akkor. A világ nagyon sokat devalválódott,
megy egy nem jó irányba, és én nem feltétlenül sze-
retnék vele tartani. Csak annyira, amennyire szüksé-
ges a túléléshez. Nekem mint előadónak fontos,
hogy jó dalokat énekeljek. Persze az relatív, hogy
kinek mi a szép és a jó, és mi a csúnya, de azt gondo-

„Inkább legyen 
az ember, mint 

Az uniformizálódás
megölte 
az egyéniségeket, 
miközben a művészet
pont arra épül

Amikor kimész a színpadra, egye-
dül vagy, egyedül produkálod
magad, és ha sikered van, az a te si-
kered. Ez pedig olyan, mint ami-
lyen a kábítószer lehet, megérzed a
sikert, és onnantól kezd ve neked
az kell – érzékelteti az előadóművé-
szeket motiváló legfontosabb erőt
Keresztes Ildikó.  Az eMeRTon-
díjas énekesnő, aki a színház Valen-
tin-napi gálaestjén lépett fel Győr-
ben, az erdélyi Marosvásárhelyen
született. Gyerekként a dalok he-
lyett inkább a mozgásban élte ki te-
hetségét, ötéves korától a balett, a
szertorna, majd a ritmikus gim-
nasztika követték egymást, míg
végül a testnevelési egyetemen kö-
tött ki. „Az éneklés kezdete a lá-
zadó korszakomra tehető, amikor
16–17 éves voltam.” Ekkor érintette
meg a magyar rockze ne, hiszen „az
akkori Erdélyben minden tiltott
volt, ami magyar.” A sport felől
egyre inkább a zene és a színház
irányába fordult, és leginkább a
rock műfajában találta meg magát.
„Szabadságot éreztem ben ne, erőt
és szexualitást.” Időközben édes-
anyja második házassága miatt Bu-
dapestre költöztek, ahol énektanár-
hoz járt, megszerezte a zenei pályá-
hoz szükséges OSZK- és ORI-vizs-
gát, valamint a színész minősítést
is. Olyan együttesekkel és éneke-
sekkel dolgozott együtt, mint a
Kormorán, Varga Miklós, az Ome -
ga, Cserháti Zsuzsa, Balázs Fecó és
Charlie, East, Edda stb.  Több mint
50 lemezen működött közre, ami-
ből 25 arany-, néhány platinalemez
lett. 1999-ben adta ki első szóló stú-
dióalbumát, 2011-ben pedig a leg-
utóbbit A démon, aki bennem van
címmel. Folyamatosan játszik szín-
házakban, filmekben, tavaly ősszel
ismét az X-Faktor tehetségkutató
műsor mentoraként tűnt fel. Pálya-
futása alatt számos díjra jelölték,
és több elismeréssel büszkélked-
het, kétszer volt az év énekesnője. 
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lásáról”, akikkel el lehet adni a bulvárlapokat
és a főzőműsorokat.  

Sokszor feltették nekünk a kérdést, hogy miért
csináljuk ezt, hiszen Magyarország nem lesz na-
gyobb, a piac nem lesz nagyobb, a zenei élet hanyat-
lik, a CD-eladás meghalt stb. De ettől még nem áll
meg a világ. Persze nagyon okosan ki vannak találva
ezek az új formátumú produkciók. Úgy határozhat-
nám meg őket, hogy ezek egy tehetségkutató, egy
televíziós showműsor, egy szappanopera és egy va-
lóságshow keverékei. De azért ki kell emeljem, hogy
mégiscsak egy teljesítményen alapuló versenyről van
szó, és én mégiscsak egy 25 éves pályafutással ren-
delkező énekes, színésznő vagyok, akinek az a dolga,
hogy igazi tehetségeket találjon. 

Az elég, hogy valaki tehetséges?
Be kell látnom, hogy rengeteg jó énekes van, jó

zenei szakmunkások, de ma már ez nagyon kevés.
Amikor én kezdő voltam, akkor még nagyon fel-
tűnő volt, ha valaki jól énekelt, mert nagyon keve-
sen énekeltek jól. Ma viszont már rengetegen, így
ahhoz, hogy kiemelkedj, kell valami plusz. Nem
tudjuk, hogy mi. Nem feltétlenül az, hogy jól éne-
kelj, sokkal inkább az, hogy legyen egy olyan kariz-
mád, olyan egyéniséged, ami hatással van a tö-
megre, ami valamiért elkezd működtetni valamit
közted és a közönség között. Jim Morrisont mint
énekes kvalitást összehasonlítani Celine Dionnal
nem lehet, ég és a föld a kettő. James Dean és Ma-
rilyn Monroe művészetén is vitatkoztak, hogy ezek
nem tudnak semmit, mondjuk a Laurence Olivier-
hez képest. Nem tudjuk, hogy mi volt a titkuk, de
az biztos, hogy embereket őrjítettek meg. 

Ha már itt tartunk, valahol azt nyilat-
kozta, hogy Jeanne D’arc és Marilyn Mon-
roe is önben van.

Ezt egy színészkolléga mondta nekem. Megkér-
dezte: tudod, milyen vagy te, Keresztes? Mint Jeanne
D’ arc és Marilyn Monroe keveréke. Akkor elröhög-
cséltem rajta, de megragadt bennem, és később el-
kezdtem rajta gondolkodni. Nagyon sok párhuzamos
tulajdonságot találtam egyrészt a két nőben, más-
részt a két nőben és bennem is. Mindegyikben ott volt
például a szuperérzékenység, és ez az iszonyú küz-
deni akarás. Erről eszembe jut a napokban elhunyt
Whitney Houston, és azon gondolkodom, hogy me -
gint miért az egyik legjobbnak kellett elmennie?

Ha az ember több mint két végén égeti a
gyertyát…

Igen, mert ezek az emberek borzasztóan érzéke-
nyek, és rossz pillanataikban mindig keresnek valami
kapaszkodót. Én sok mindent megértek ebből. Iszo-
nyú mélységekig el lehet jutni, én is voltam benne, és
ki tudja, még mi van megírva. De az biztos, hogy a
másik oldalon ez egy gyönyörű pálya, és aki ezt csi-
nálja, az szerelmes ebbe, nem tudja feladni, még
akkor sem, ha rohan a sír felé. 

megosztó
semmilyen”

lom, hogy van egy egészséges értékítéletem, és fel-
ismerem, ha valami jó, és szól valamiről. Nekem nem
mindegy, hogy egy dalnak milyen szövege van. Mert
a tinglitangli szöveget nem tudom megtölteni tarta-
lommal, és azt a hallgatók meg fogják érezni. 

A közönség, a hallgatók ízlése mennyit vál-
tozott, amióta énekel?

Sokat változott. Úgy érzem, hogy van egy uniformi-
zálódás, ami megölte az egyéniségeket, miközben a
művészet pont arra épül. Nem kell tíz Picasso, mert ér-
dektelen, egy kell. Azért szerettem meg ezt a szakmát,
mert a példaképeim közül senkit nem tudtam a má-
sikkal összetéveszteni. Valami olyat kell csinálni, ami
egyedi, amikor meglátnak, meghallanak,  tudják, hogy
az Te vagy. Emiatt nem is tudok a mai zenei világban
kedvenceket mondani. Miközben alig várom, hogy va-
laki hasson rám. Az is érdekes volt az X-Faktorban,
hogy jött egy húszéves gyerek, aki 25 éves pályafutás-
sal a hátam mögött hatással tudott rám lenni. Mind-
egy, hogy mit csinált, de történt valami abban a három
percben, nem tudtam levenni a tekintetemet róla. 

Kaptak instrukciókat, hogy milyen szere-
pet játsszanak az X-Faktorban mint mento-
rok vagy mint zsűritagok? 

Nem, szerepet a színházban játszom, mert ott
azért fizetnek. 

Na jó, de a showbizniszről beszélünk.
Nem véletlenül volt nagyon sok körös a mentorok

castingja, és nem véletlenül választottak ki négy
olyan egyéniséget, akik önmagukban is elég érdeke-
sek tudnak lenni. Azt gondolom, hogy Nagy Feróval,
Geszti Péterrel és Malek Miklóssal nagyon jól műkö-
dött a kémiánk, és annak ellenére, hogy néha úgy né-
zett ki, hogy meg tudnánk fojtani a másikat, mi sze-
retjük és tiszteljük egymást szakmailag. Amíg odáig
nem jutott el a műsor, hogy kiválasztódjon a 12 ver-
senyző, megegyeztek a döntéseink. 

Folyamatosan követik egymást a külön-
böző tehetségkutató műsorok a kereske-
delmi csatornákon, és bár tehetséges nem-
zet vagyunk, azért valahol azt érzem, hogy ez
másról is szól: újabb és újabb sztárok „kreá-

Interjú Keresztes Ildikó 
énekesnővel
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A Győri Antológia Irodalmi és
Művészeti Alkotó Közösség
(GYAK) pályázatot hirdet győri
és Győr környéki alkotó tehetsé-
gek (írók, költők) felkutatására. 
A jelentkező költők három vers-
sel, az írók egy-egy rövid elbe-
széléssel pályázhatnak nevük,
telefonszámuk, e-mail címük, la-
káscímük pontos feltüntetésé-
vel. A pályaműveket e-mailen
vagy postán várják: gosivali@di-
gikabel.hu vagy Győri Antológia
Irodalmi és Művészeti Alkotó Kö-
zösség, Galgóczi Erzsébet Vá-
rosi Könyvtár (Horváth Ferenc)
9023 Győr, Herman Ottó u. 22.
címre. A művek beadási határ-
ideje március 30.
A legjobb pályaműveket díjazzák.
Megfelelő színvonal esetén az I-
II. helyezettek alkotásai külön fe-
jezetként bekerülnek a Győri  an-
tológia 2012-be. Az eredmény-
hirdetés május 24-én lesz a
könyvtár klubhelyiségében.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A világhírű tragikomédiát, Ör-
kény Tóték című művét mutatja
be a Győri Nemzeti Színház tár-
sulata március első szombatjá-
nak estéjén a Kisfaludy-terem-
ben. A rendezővel, Funtek Fri-
gyessel beszélgettünk.

Jól tudom, hogy az ön első színpa -
di fellépésére Győrben került sor,
ráadásul egy Örkény-darabban? 

Igen, így volt. A Pisti a vérzivatarban
című darabot mutattuk be Vas-Zoltán
Iván rendezésében az ifjúsági házban.
Én egy katonát játszottam, nagyon jó
emlékeket őrzök a próbákról, az elő-
adásokról. 

Az ön rendezései mindig meg-
lepetést okoznak a nézőknek.
Nem azt kapjuk, amire számí-
tunk. Mennyiben lesz más ez a
Tóték, mint amit a könyv, a film
alapján várhatunk? 

Az előadás egyáltalán nem olyan
lesz, mint a film, ami 1972-ben készült.
Akkor, azok az emberek, azzal az ideg-

Tóték: A világirodalom 
egyik legaktuálisabb színdarabja

rendszerrel olyan filmet csináltak a Tó-
tékból. Ma 2012-t írunk, sok minden
történt, sok mindent megéltünk az el-
múlt negyven év alatt. Ha igaz, hogy
egy művész valamilyen módon reagál
a saját korára, akkor emiatt lesz olyan
a darab, amilyen. Az Örkény-történet-
hez nem nyúlok hozzá, a megvalósítás
módja lesz izgalmas. De erről többet
nem árulok el, legyen meglepetés. 

Sokan már azon meglepődtek,
hogy az őrnagy szerepét Csankó
Zoltán kapta, miközben az igazi
őrnagyi karakter, Ungvári István
Tótot játssza. 

A legutolsó jelenetből lehet ezt iga-
zán megérteni. Tótot olyan színésznek
kell játszania, akiről elhiszem, hogy
négyfelé vágja az őrnagyot. Mert ez a
legfontosabb. Tót húsz éven keresztül
magába fojtott mindent, s egyszercsak
olyan düh fakad ki belőle, hogy képes
négyfele vágni azt az elmebeteg őrna-
gyot, akitől fél, aki belekavar az éle -
tükbe. Ezt Ungvá-
riról elhiszem.  

Húsz év alatt
h a r m a d s z o r
rendezi ezt a da-
rabot. A győri
előadás meny-
nyire hasonlít
ahhoz, amit a
N e m z e t i b e n
vagy a szegedi színházban látha-
tott a közönség? 

Egyáltalán nem fog az előzőekre ha-
sonlítani. Már csak azért sem, mert
soha ilyen jó szereposztásom nem volt,
a legkisebb szerepeket is az a színész

játssza, akinek kell. Nagyszerű színészi
játékok vannak. A Nemzeti Színházban
Sinkovits Imre volt Tót. Meggyőződé-
sem, hogy Ungvári egy Sinkovits minő-
ségű és nagyságú színész. Zseniális
Tót lesz. Arra számítok, hogy maga az
előadás is óriási siker lesz. 

A díszletben mi lesz a meg-
lepő, a szokatlan? 

Csík György munkája, hosszú
évek óta dolgozunk együtt. Egészen
különleges világ tárul a nézők elé, mi-
közben a díszlet és a jelmez is klasszi-
kus lesz.

Mit üzen a színházlátogatók-
nak, miért érdemes megnézniük
az előadást?

Azért, mert a Tóték jelenleg a ma-
gyar irodalom, a világirodalom egyik
leg aktuálisabb színdarabja.

Tótot Ungvári játssza,
róla elhiszem, hogy fel-
darabolja az őrnagyot

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Olyan országban élünk, ahol
bármelyikünk szomszédja is-
mertté válhat hetek alatt a
média által. Erre az ismertségre
sosem vágytam” – mondta la-
punknak Nagy Balázs, a Győri
Nemzeti Színház művésze, aki a
közelmúltban „Győr Művészeté-
ért” kitüntetésben részesült.

Budapesti születésű, de győri-
nek vallja magát. Miért?

1997-ben érkeztem a városba, és
már az első nyarat itt töltöttem. Győr-
ben nősültem meg, a városban szüle-
tett meg a kisfiam, és válásom is itt tör-
tént. Majd megismertem a menyasz-
szonyom, aki a Győri Balettben táncol.
Szinte minden Győrhöz köt.

Győr kulturális életében is ak-
tívan részt vesz, ebből a szem-
pontból milyennek látja a megye-
székhelyet?

Szerintem a város kulturális élete fo-
lyamatosan fejlődik, örülök, hogy a
résztvevője lehetek az alakulásának.
Újra a balettet említeném: Győr világ-
hírű társulattal büszkélkedhet. Nagy-

Pályázati
felhívás 

„Szinte minden Győrhöz köt”

szerű a Győri Filharmonikus Zenekar is,
vágyaim közé tartozik egy közös fellé-
pés velük. 

Szinte az összes zenés darab-
ban fellépett, mióta nálunk ját-
szik, sokszor főszerepben. Me-
lyik volt eddig a legkedvesebb?

Nem tudok csak egyet kiemelni.
Győrben főszerepet a Grease-ben ját-
szottam először, nagyon szerettem.
Meghatározó volt még a például Nyo-
morultakban, A vöröslámpás házban
fellépni, és még sorolhatnám, mert sok

darab volt, ami rengeteget segített a
fejlődésemben.

Jelenleg a győri színpadon a
Vörös Pimpernelben, a Györ-
gyike drága gyermekben, vala-
mint a Csárdáskirálynőben lát-
hatjuk. Kihagytam a sorból a
GyőrBe-Ugrót. Azért ez más,
mint az eddigi szerepei. Hogy
érzi magát az improvizációs játé-
kokban?

Nagyon szeretem, mert a rögtön-
zés megköveteli a jó csapatmunkát, és
abszolút más, mint amit eddig meg-
szoktunk. Izgalmas és szórakoztató
helyzetek születnek az adott pillanat-
ban, és ezt felettébb élvezem.

Rengetegen szeretik és isme-
rik Győrben, egy rajongója írta a
honlapján például, hogy „Na-
gyon megérdemeltél már egy ki-
tüntetést Bazsi, hatalmas gra-
tula hozzá! Szeretünk”. Volt va-
laha terhes ez a népszerűség?

Nem. Olyan országban élünk, ahol
bármelyikünk szomszédja ismertté vál-
hat hetek alatt a média által. Erre az is-
mertségre sosem vágytam. Épp ezért
végtelenül büszke vagyok, hogy a telje-
sítményem miatt kaptam elismerést.
Köszönöm, Győr!
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szerző: fodor lászló
fotó: gy. f. z.

A Győri Filharmonikus Zenekar március 10-i hangverse-
nye a „Mi szólistáink” címet kapta, mivel ezen az estén

a társulat négy tagja is szólószerepben lép a közön-
ség elé. Kovács Katalin fuvolán, Lukács Éva he-

gedűn, Kataoka Marine brácsán, Horváth Mi-
hály nagybőgőn csillogtatja meg tehetségét,
míg vendégként a kiváló Szekendy Tamás
csemballózik. A műsor igazán közönségcsa-
logató, hiszen egy klasszikus Bach-mű (V.
Brandenburgi verseny) mellett három nép-
szerű Ravel-darab, köztük a Bolero is felcsen-
dül. A hangversenyen egyébként nemcsak az

együttes művészei mutatkoznak be, hanem a ze-
nekar új mesternagybőgője is. A kivételes darab
Rácz Barnabás világhírű hangszerkészítő mun-

káját dicséri. 
A mester nem csak kifogástalan minőségű
hangszerei révén szerzett hírnevet, de több
száz éves olasz, francia, angol és spanyol
mesterhangszereket is restaurált már, me-
lyek eredeti állapotukba visszaállítva a világ

számos zenekarában ma is láthatók, hallha-
tók. Rácz Barnabás legújabb remeke már a

győri társulatot gazdagítja, debütálására jobb
alkalmat nem is találhatott volna a Győri Filhar-

monikus Zenekar.

szerző: f. g.
fotó: gy. p. 

Nagy sikerű, vidám hangulatú sváb
bál helyszíne volt szombaton a nádor-
városi Kristály étterem. A mulatságot
a győri német közösség önkormány-
zata ünnepélyes díjátadás ra is fel-
használta, Ferenczi Tamás elnök és
Borsi Róbert képviselő elismeréseket
adott át a nemzetiségi oktatás, ha-
gyományőrzés és kultúra területén
több éven keresztül kimagasló telje-
sítményt nyújtó személyeknek.

Elismerések a sváb bálon
Német Nemzetiségi Oktatásért

kitüntetésben részesült Szegediné
Bozzay Katalin, a Marcalvárosi Köz-
oktatási Főigazgatóság főigazga-
tója, Litkei Erika, a Brunszvik Teréz
Német Nemzetiségi Óvoda veze-
tője, Hanaszekné Grundtner Éva
pedagógus és Szabó Csilla óvoda-
pedagógus. Német Nemzetiségi
Kultúráért kitüntetésben részesült
Czibik Istvánné, a Rozmaring
Kórus karnagya és Egyházi Jó-
zsefné, a német kulturális egyesü-
let tagja.

A Boleróval debütál 
az új mesternagybőgő
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KÖZLEMÉNY FEDEZD FEL GYŐRT!

szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Győrben élünk, nap mint nap elsétá-
lunk gyönyörű műemlékeink előtt, és
közben nem is sejtjük, micsoda értékek
birtokában vagyunk, milyen kalandos
történeteket, hihetetlen legendákat
rejt egy-egy belvárosi ház, szobor
vagy festmény. Izgalmas túrára hívom
hát az olvasót, tartson velem, fedezzük
fel együtt Győr szépségeit! Sétánkhoz
Jakab Petrát, a győri Polgármesteri Hi-
vatal idegenforgalmi referensét kér-
tem fel, kalauzoljon min ket, mutassa
meg nekünk Győr csodás titkait.

A Dunakapu téren egykoron a város harma-
dik kapuja állt, a Duna kapu. A jelenleg felújí-
tás alatt álló téren található Győr egyik ki -
emelkedő legendájának „főszereplője”, a vas-
kakas. Amikor a törökök meghódították
Győrt, fennhangon hirdették, hogy a város
akkor lesz újra keresztény-magyar kézen, ha
majd a széljelző kakas kukorékolni kezd, és
az alatta lévő török félhold teliholddá változik.
A legenda szerint a vár visszafoglalásában
egy ötletes trükk is segített a magyaroknak.
Egy bátor vitéz az éj leple alatt átmászott a
várfalon, elbújt a vaskakas mögött, és pirka-
datig ott gubbasztott. Hajnalban elővette
trombitáját, és azzal utánozta a kakaskukoré-
kolást, amire a törökök felriadtak – magya-
rázza Petra. 

A felkelő nap sugaraiban a kakas alatti fél-
hold teliholdnak látszott, így a babonás törö-
kök azt hitték, beteljesedett a jóslat, az iste-
nük a magyarok oldalára állt. Bár a legenda
jól hangzik, a vár visszafoglalásában a döntő
szerepet mégis csak a hősiesen küzdő ma-
gyar vitézek játszották. A győzelem négyszá-
zadik évfordulóján, 1998-ban tiszteletükre ál-
lították a tér Mosoni-Duna felőli oldalán a
sereg két vezérét, Pálffy Istvánt és Schwar-
zenberg Adolfot megörökítő szobrot.

Én még bámészkodnék, és a révfalui híd
néven közismert Kossuth hidat is szem-
ügyre venném, Petra noszogat: menjünk
ismét a belváros felé! A Jedlik Ányos utcán
haladunk, de nem sokáig, hiszen hamar a
Gutenberg térhez érünk. Itt áll a város leg-
szebb barokk szobra, a Frigyláda-szobor. A
műemléket a közelmúltban restaurálták, és
környezetét is csinosítják. A terület nem
csak új díszburkolatot kapott, de a szobor
körül a jövőben meg is pihenhetünk. Vele
szemben az utca névadójának egyik talál-
mányára emlékezve egy hatalmas szódás-
üvegből csobog majd a víz. 

– A szövetségi ládának is kalandos a tör-
ténete – kezd mesélni kísérőm. – 1729-ben
egy katona a Széchenyi téren álló, akkor még
jezsuita rendházba menekült üldözői elől. A
férfit hamis nevek használatával, dezertálás-
sal és bigámiával vádolták. A jezsuiták nem
akarták kiadni a szökevényt a helyőrségnek,
ezért cselhez folyamodtak, hogy a katonát a
Püspökvárba menekítsék. Mivel éppen akkor
zajlott az úrnapi körmenet, ministránsnak öl-
töztették. 

Egykori katonatársai azonban felismerték
a forgatagban, és dulakodni kezdtek vele. A
nagy lökdösődésben kiverték a pap kezéből
az úrmutatót. A „szentségtörés” híre egé-
szen a bécsi udvarig jutott, III. Károly császár
pedig megparancsolta, hogy engesztelés-
ként a vétkes katonák zsoldjából ezt a szob-
rot emeljék. A legenda szerint a Frigyládába
tették az összetört kegytárgy darabjait, nyu-
galmát pedig a műemléken látható két an-
gyal vigyázza.

– És azok a mai napig a ládában vannak?
– tudakolom.

– Sajnos már nincsenek. A közelmúltban
elvégzett restaurálás előtt a szakemberek fel-
nyitották a Frigyládát, de abban nem találtak
semmit. 

Az biztos, hogy az elmúlt időkben több-
ször is levették és kinyitották a ládát. Hogy
mikor tűnt el, benne volt-e, nem tudjuk. Sok
idő nincs a töprengésre, mert Petra már egy
újabb érdekességet mutat. – Mellettünk balra

a szépen felújított ház emeleti szintjén Kovács
Margit kerámiaművész kiállítása tekinthető
meg. A művész alkotásait bemutató állandó
kiállítással Győrön kívül csak Szentendre
büszkélkedhet. Utunkat legközelebb innen
folytatjuk, kiderül, milyen titkot rejt az Arany-
hajó, és hogy hol rendezték a kivégzéseket.

Megszólal a vaskakas
A polgármester nevében a Stratégiai, Városfejlesztési és
Városépítési Osztály Főépítészi Csoport az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 9. § (6) bekezdése szerint bemutatja Győr város
1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrende-
zési tervének: 

SZTM 2011-028 Győr–Gönyű kerékpárút, 1. számú
főút déli oldal helybiztosítás

SZTM 2011-029 Győr, Galántai út mellett megvalósult
kerékpárút helybiztosításának ponto-
sítása

SZTM 2011-031 Győr, házgyár területének szabályo-
zása, közlekedési területek pontosí-
tása

SZTM 2011-032 Győr, Bem tér körüli parkolókialakítás
SZTM 2011-035 Győr-Kisbácsa, Új Bácsai út közterü-

leti zöldterület övezeti lehatárolásának
pontosítása

SZTM 2011-036 Győr, Banai út melletti zártkertek.
Holló, Tömő utcák közötti önkormány-
zati útterület övezeti lehatárolásának
pontosítása

SZTM 2011-037 Győr, Audi Hungaria út tervezett új
Vonal út csomópont területigényének
pontosítása

SZTM 2011-038 Ménfőcsanak, Tas vezér u, Régiposta
u. közötti terület, építési jogot adó vo-
nalak vizsgálata

SZTM 2011-039 Ménfőcsanak, Fekete István u., Hegy -
alja u. közötti lakóterület beépíthető-
sége

SZTM 2011-041 Győr-Belváros, Bajcsy-Zs. u. 47. be -
építhetősége

SZTM 2011-042 Győr-Révfalu, Víztükör u., Bárka u.
01899 sorszámú övezet beépíthető-
sége

SZTM 2011-043 Győrszentiván, Lőtér u., Vajda u. te-
mető övezeti lehatárolásának pontosí-
tása

SZTM 2011-044 Győrszentiván, Kör tér, Egressy Béni
utcák által közrefogott telektömb feltá-
rása

SZTM 2011-045 Győrszentiván, Váci Mihály u., Pince u.
által közrefogott telektömb, építési
vonal kijelölés

SZTM 2011-046 Gyirmót, Tavirózsa u., 83. sz. főút kö-
zötti gyalogos kerékpáros kapcsolat
helybiztosítása

SZTM 2011-048 Győr-Kisbácsa, Ladik u. tömbfeltárás
pontosítása

SZTM 2011-049 Ménfőcsanak, Ormos utca melletti sa-
roktelkek telekalakításának beépíthe-
tőségének vizsgálata

SZTM 2011-050 Győr-Likócs, Török u. Kövecses u. épí-
tési jogot adó vonalak felülvizsgálata

SZTM 2011-052 Gyirmót, Holt-Marcal menti sétány fel-
tárási pontjainak és helybiztosításának
vizsgálata

SZTM 2011-055 Győr–Abda kerékpárút nyomvonal biz-
tosítása

tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 

A tervmódosítási javaslatok 2012. február 24-től számított
30 napig tekinthetők meg az önkormányzat előcsarnoká-
ban, valamint az internetes oldalán: http://www.gyor.hu.
Kérjük az érintetteket, hogy ha kívánnak, akkor a 9021
Győr, Városház tér 1. címen 30 napon belül (de legkésőbb
2012. 03. 28-ig) írásban tegyenek javaslatokat, észrevéte-
leket a tervmódosítási javaslattal kapcsolatban. 

Lakossági közzététel
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SZTORI HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A legutóbbi Szabadhegyi Ta-
lálkozások rendezvényen Si -
mon Róbert Balázs alpolgár-
mester vendégét, Koncz
Gábor érdemes művészt vas-
taps fogadta. Az este folya-
mán kiderült, a színész 70 fe-
lett sem veszített vagány len-
dületéből. 

– Tegeződjünk, már vén vagyok én.
Porcleválással operáltak a napok-
ban, de hiú vagyok, ezért nem sán-
títok” – szólította meg a publikumot
Koncz Gábor, aki 318 filmben sze-
repelt, s mint mondta, soha senki-
nél nem volt protekciója, önerőből
ért el mindent.

Matyóföldről származik, szülei
dolgos és kemény embernek nevel-
ték. Ő azonban többre vágyott, el
akart menni Me-
zőkeresztesről,
ezért elkezdett
bokszolni, de az
első vereség
kedvét szegte.
Ráosztottak vi-
szont egy szere-
pet az iskolában,
ahol óriási sikert aratott, emiatt je-
lentkezett a színművészetire.

– Csodálatos évek voltak – emlé-
kezett vissza, s arra is, hogy pályája
során leginkább a kalandfilmeket
és Fábri Zoltán paraszthőseit sze-
rette. Érzékeltette édesanyja és a
színészet viszonyát is, A falu jegy-
zője tévéfilmsorozat egyik szerepe
miatt hívták telefonon, amit édes-
anyja fogadott:

– Jó ember vagy rossz ember? –
kérdezte az anyám, s mikor meg-
tudta, hogy a fia rossz embert ala-
kítana, kijelentette: nem vállaljuk.

A színművész mesélt néhány ba-
rátjáról is, Bujtor Istvánnal kapcso-

latban a Bors című filmsorozatot
említette, melyet ötrészesre tervez-
tek, úgy volt, a végén lelövik őket.

– Viszont Küllő Miki, a forgató-
könyvíró azt mondta, készítsünk
még tíz részt. Nem szóltam erről
Bujtornak, ezért mikor lelőtték, ösz-
szeroskadt. Én meg lóháton mene-
kültem. Üvöltöttek, hogy essek le a
lóról, de annál jobban kihúztam
magam. Bujtor megérezte, mert
egymás gondolatát is tudtuk, hogy
valami nem stimmel, és betámoly-
gott a kamera elé, hogy jövök, Oszi! 

Koncz Gábor színészi tehetsé-
gén kívül híres lószeretetéről is, il-
letve szeret főzni, vadászni, az elsők
között volt Magyarországon, aki el-
kezdett vízisíelni, négyen tudtak az
országban mezítláb a vízen siklani.”
Amíg le nem vágtam az egyik lábuj-
jamat fűnyíróval” – tette hozzá.

Az előadáson arról is szó esett,
hogy Koncz acélkoporsót készítte-

tett magának, s végrendelkezett:
állva temessék el, mert fekve nem
akarja végignézni azt a sok aljassá-
got, ami történik.

– Azt hiszitek, hogy nem vagyok
normális. De hiszek a reinkarnáció-
ban, mondtam a gyerekeknek is,
hogy visszajövök. Nem Európába,
mert ez rémálom, hanem valahová
Ázsiába – fejtette ki a beszélgetés
végén. Koncz Gábor meglepetéssel
is készült a győrieknek: előadta Az
anya és a szülő monológot, egy Mol-
dova-szatírát, és Illyés Gyulától a Ha
nem lehettél szálfa című verset.

– Ezt hagyom nektek útravalóul
– búcsúzott.

Koncz Gábor 
70 felett is vagány

Soha senkinél nem volt
protekciója, önerőből

ért el mindent
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A barokk varázsa
fotó: marcali gábor
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FARSANG KÉPRIPORT

Farsangolás
fotó: marcali gábor
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

A LADANKA moszkvai folklóregyüttes lép fel
Győrben az Orosz-Magyar Egyesület szerve-
zésében. Az énekes-táncos műsor február 25-
én, szombaton 15 órakor kezdődik a Petőfi
Sándor Művelődési Házban. Az együttest
1991-ben alapították, nevük talizmántartó do-
bozt jelent. A társulat tagjai professzionális szí-
nészek, művészek, zenei intézmények végzett
növendékei. A program ingyenes. 

VASTAG CSA -
BA ÉS MÉSZÁ-
ROS ÁRPÁD
ZSOLT ad közös
koncertet már-
cius 2-án, pénte-
ken 19 órától a
Bartók Béla Me-
gyei Művelődési
Központban.

AZ IGAZAK. Albert Camus drámá-
jának kamaraszínházi adaptációját
láthatják az érdeklődők a celldömölki
Soltis Lajos Színház előadásában
február 25-én 18 órától az Újvárosi
Művelődési Házban. A darabot a
kommunista diktatúrák áldozatai-
nak emléknapja alkalmából mutat-
ják be az Újvárosi esték sorozat ré-
szeként. A társulat egy korszakos
problémát hoz testközelbe, be-
mutatva az emberi lélek végle-
tes állapotait. Rendező-drama-
turg: Katona Imre.

INGYENES GYŐRI IDEGENVEZETÉS
várja az érdeklődőket vasárnap az idegenve-
zetők világnapja alkalmából. A városnézés a
Városház térről indul, 11 órától Mihályi Miklós,
14 órától dr. Kőrös Erzsébet kalauzolja a cso-
portokat. A programot az idegenvezetők helyi
klubja szervezi.   

A VÖRÖS PIMPERNEL című musicalt láthatja a kö-
zönség szombaton 15 és 19, vasárnap 17 órától a Győri
Nemzeti Színházban bérletszünetes előadásban. A
Vörös Pimpernel Orczy Emma, magyar származású bá-
rónő regénye. A történet a francia forradalom legvére-
sebb időszakában játszódik, Robespierre és hűséges
csatlósa, a titkosszolgálat vezetője, Chauvelin szinte vá-
logatás nélkül küldi guillotine alá a nemeseket. Egy ti-
tokzatos, álruhás igazságosztó, a Vörös Pimpernel mer
csak szembeszállni velük.

GYÓGYÍTÓ MŰVÉSZETEK címmel kez-
dődik rendezvénysorozat a Galgóczi Erzsé-
bet Városi Könyvtárban. Elsőként március
elsején dr. Hász Erzsébet irodalomtörté-
nész a biblioterápiáról tart előadást. A csü-
törtökönként öt órakor kezdődő programok
a következőkben a komplex művészeti terá-
piával, a mozgás, a tánc, majd a zene gyó-
gyító hatásaival foglalkoznak.   

JÉGTÖRŐ MÁTYÁS-NAPI téltemetést
tartanak a szentiváni Kossuth Lajos Műve-
lődési Házban szombaton 13 órától. Lesz
süteménysütő verseny, zenés téltemető fel-
vonulás, a gyerekeknek lovas kocsikázás. A
résztevők fél négykor elégetik a kiszebábut,
majd meghallgatják a Rába Koncert Fúvós -
zenekart, a József Attila Kórust és a Cserók
nótaklubot. A Cserók Néptáncegyüttes tél-
temető műsort mutat be. 

A GYŐRI TÁNC- és KÉPZŐMŰVÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA diákjainak válogatott
munkáiból látható kiállítás a Xántus János
Múzeumban. A tárlat április 11-ig, hétfő kivé-
telével 10 és 16 óra között tekinthető meg. 

GILBERT VARGA diri-
gálja a győri filharmoniku-
sokat február 25-én, szom-
baton 19 órától a Richter
Teremben. Az Amadeus
címet viselő koncerten Mo-
zart Cosi fan tutte nyitánya
és A-dúr hegedűversenye
mellett felcsendül Sztra-
vinszkij Petruskája. A kö-
zönség hallhatja a számos
nemzetközi hegedűverseny
győzteseként jegyzett Ba-
ráti Kristóf játékát is Stradi-
vari hegedűjén.  

A KÉSZ szervezésében Hoffmann Rózsa ál-
lamtitkár a keresztény értékek nevelésben,
oktatásban betöltött helyéről, míg Fodor
György rektori főtanácsadó a katolikus
egyetemek és főiskolák szerepéről tart elő-
adást március elsején, csütörtökön délután
öt órától az Apáczai főiskolai kar dísztermé-
ben. Az eseményen bemutatják Egresíts Fe-
renc „Hogy a fák az ég felé nőjenek” című
könyvét is. 

SZÓL A MA-
GYAR NÓTA
ma, február 24-
én 19 órától a
Zöldfa étterem-
ben. Az első
győri nótásbál
műsorában fel-
lép Hajnal Niko-
lett és Sebes-
tyén Tamás, kí -
sér Szórádi Ár -
pád előadómű-
vész. 

KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

FEBRUÁR 24., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 DTK 
11:00 Namíbia 
11:30 Múzeumtúra - francia módra 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Valóságos kincsesbánya 
14:25 Elcserélt lányok 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Az Este 
22:40 Négy szellem
23:35 Családom és egyéb 

emberfajták 
00:00 Melissa és Joey 
00:25 Sporthírek 
00:35 „Esély a lángok között”

jótékonysági koncert 
01:25 Család csak egy van 
02:10 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 

Teresa és Mariano kibékülnek,
sőt, Teresa beiratkozik az egye-
temre, Aida és Paulo legna-
gyobb döbbenetére. Teresa
megígéri a húgának, hogy el-
megy a meccsre, ám inkább
Barrera ügyvéd könyvbemuta-
tójára megy, hogy megismer-
kedhessen a befolyásos és
fontos emberekkel.

18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt
21:00 ValóVilág 
23:50 Reflektor
00:05 Törzsutas 
00:30 Odaát 
01:25 Autómánia 
01:55 Sue Thomas - FBI

04:05 Segíts magadon! 
04:30 Magyar versek
05:05 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 Szerelemcsapda 
14:20 Marina
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 

Veronka és Viktor szerelmét
ünnepli az egész kórház. Köz-
ben Alexa rossz megérzései
miatt kezd el hisztizni a Budai-
hoz induló Péterrel. Andrea
ráébreszti Alexát, nem hiába
aggódott.

21:00 Megasztár 6. 
22:35 Grimm 
23:35 Aktív
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV
02:10 Életfogytig zsaru 
03:00 Alexandra Pódium

06:15 A kifutó 
07:10 Gyilkos sorok 
08:05 Gyilkos sorok  
09:05 Gyilkos számok  
10:05 A nagy csapat 3. 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay – A pokol 

konyhája 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 

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

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Bérgyilkosok 
23:45 CSI: Miami helyszínelők
00:30 Élet vagy halál 
02:45 Jackie nővér 
03:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék

FEBRUÁR 25., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Boci és Pipi 
10:25 Asztro Show 
11:25 Házon kívül
11:55 Autómánia
12:30 Bigyó felügyelő 
14:00 Az agyoncsapat 
16:05 A cserecsapat 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Aladdin 

21:20 ValóVilág 
22:30 Underworld: Evolúció 
00:30 Tsui Hark: Vámpírok kora  
02:10 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Babavilág 
10:55 Tűsarok 
11:25 9 hónap 
11:55 Bajnokok Ligája magazin 
12:25 Gyilkos számok 
13:25 Top Speed
13:55 Autóguru
14:25 Xena
15:25 Bűbájos boszorkák 

16:25 Hawaii Five-0 
17:25 Sas kabaré 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Igazából apa
21:25 Bad Boys – Mire jók 

a rosszfiúk?  
23:40 Jackie Chan: A csodazsaruk 
01:40 EZO.TV
02:40 Kalandjárat 
03:05 A gonosz csábítása

04:00 A nagy házalakítás 
04:50 Műsorszünet 
05:45 Egy kórház magánélete 
06:35 Egy kórház magánélete 
07:30 A szépség és a szörny 
08:25 A dadus 
08:55 A dadus 
09:25 Zsírégetők
10:25 Halottnak a csók 
11:15 Dawson és a haverok 
12:05 Dawson és a haverok 
13:00 Szívek szállodája  
13:55 Szívek szállodája  
14:50 Egy kapcsolat szabályai 
15:15 Lúzer 
17:10 Hippolyt
19:00 Derült égből Polly 

21:00 Időzített bomba 
23:15 Get Carter 
01:10 Időzített bomba 
03:10 Élet vagy halál

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:30 Híradó 
07:35 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Nyelvőrző
14:45 Hazajáró 
15:10 Vigyázó szemekkel a világ körül 
16:10 Az autózás legendái 
16:40 Ízőrzők: Káva 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 Sólyom és galamb 
21:30 Híradó 
21:35 Pleasantville 
23:40 Dunasport
23:45 Beavatás 

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

emberfajták
13:30 Melissa és Joey 
13:55 Madagaszkár 
14:50 Sky kapitány és a holnap 

világa 
16:35 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Utolsó jelentés Annáról
22:00 A mások élete 
00:10 Sporthírek 
00:20 Spandau Ballet - 

A Reformation turné 

06:00 Gazdakör
06:25 A kék egér 
06:35 Az Ótestamentum 
07:00 Szimba, az oroszlánkirály 
07:25 Télapó pirossapkás koboldjai 
07:50 Zorro 
08:20 Daktari 
09:10 Bevallott múlt – A Terror Háza 

Múzeum első tíz éve 
09:40 Csavargó kutya 3. 
11:10 Családi krónikák 
11:40 Duna anzix
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Határtalanul magyar 
12:50 Vissza Sherwoodba! 
13:15 Vissza Sherwoodba! 
13:45 Munka-Társ 
14:15 Heuréka! Megtaláltam! 
14:45 Stúdióbeszélgetés és élő 

közvetítés a Terror Háza 
Múzeumból 

18:00 Híradó - 18:00
18:35 Rabálom - Márianosztra 1952
19:00 Ünnepi stúdióbeszélgetés 
21:00 Feldobott kő 
22:25 Dunasport
22:40 Szeretlek, Faust 
23:55 Vers
00:05 Klasszikus zene
01:00 Himnusz 
01:05 Családi krónikák 
01:35 Duna anzix 

Duna Televízió, február 24., péntek, 15:10

Vigyázó szemekkel 
a világ körül
Spanyol ismeretterjesztő filmsorozat

Manapság a környezetszennyezés minden-
napos. Földünk állapota napról napra rom-
lik. A globalizációnak köszönhetően a nagy
ipari vállalatok ma ott is súlyos károkat
okoznak, ahol eddig a béke és tisztaság szi-
getei voltak. Sőt, a folyamat visszájára for-
dult és most az itt élők szenvedik el a leg-
több kárt, az ő életükben okozzák a legna-
gyobb változást. Vajon megmenthető a Föld,
vagy az emberiség a vesztébe rohan? Erre a
fontos kérdésre próbálja meg felhívni a fi-
gyelmet a hatrészes spanyol sorozat.

TV2, február 24., péntek, 12:25

Szerelemcsapda Amerikai filmdráma

Joyce New Yorkban él ügyvéd férjével és két lányuk-
kal. Amikor egy nap rájön, hogy férje hűtlen hozzá,
Laurennel és Gaillel együtt elindul, hogy felkeresse
szülővárosát, Bloomfieldet. A családi fészekben azon-
ban a megnyugvás helyett egy sokkoló családi titokra derül fény. 

RTL Klub, február 25., szombat, 14:00

Az agyoncsapat Amerikai kalandfilm

Mit tehet egy háziasszony Beverly Hillsben? Nem
takaríthat, mert arra van a bejárónő. A mosogatás
gyönyöreiről is le kell mondania, hiszen azt is el-
végzik helyette. Háziasszonyunk, Phyllis egyszer
csak fejébe veszi, hogy ő bizony cserkészvezető lesz.

TV2, február 25., szombat, 19:35

Igazából apa
Magyar vígjáték

Mit tehet egy ausztrál festő, ha csődbe megy?
Hazautazik Magyarországra, hogy megke-
resse régi képeit. Márk – pénzes és nőcsábász
barátja támogatásával – megérkezik, hogy fel-
kutassa ifjú művész korában hátrahagyott al-
kotásait, de egészen mást talál. Emlékeket.
Meg egy kislányt, aki talán az ő gyereke. Katát
most Bálint ne-
veli, és sem a
képekről, sem a
nevelőapaság-
ról nincs kedve
lemondani. 

TAVASZI SZUPER AKCIÓNK!
Intenzív német nyelvtanfolyam álláskeresôk számára:

• március 5-tôl 40 órában • napi 4 óra, délelôttönként • 450 Ft/óra
Kurzus tartalma:
– általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos szakszavak is
– német nyelvû szakmai önéletrajz elkészítése
– állásinterjúra való felkészülés
– alapvetô munkahelyi szituációk

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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FEBRUÁR 26., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:40 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:05 Havazin
12:40 DVSC-FTC női kézilabda-

mérkőzés
14:25 Eltűntnek nyilvánítva 
15:30 Tru Calling - Az őrangyal 

Tru Davis tizenkét éves korá-
ban elvesztette az édesanyját,
akit a szeme láttára öltek meg.
Tru felelősnek érzi magát,
mert nem tudott segíteni rajta.
Az anya halála után az egész
családja szétesik, a testvérei-
vel sincs jó viszonyban. Tru a
főiskola után munkát vállal
egy hullaházban, és az első éj-
szaka egy fiatal lány, akit akkor
hoztak be holtan, segítséget
kér tőle. Tru másnap úgy
ébred, hogy ugyanaz a nap
kezdődik újra, és így lehetősé-
get kap, hogy megakadályoz-
zon egy gyilkosságot.

16:35 Flubber – A szórakozott 
professzor 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 ValóVilág 
23:50 Portré
00:25 A háború ködében

04:50 Teleshop 
05:20 Műsorszünet 
05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
11:35 Stahl konyhája 
12:05 Kalandjárat 
12:35 Borkultusz 
13:05 Több mint TestŐr
13:35 A kiválasztott - Az amerikai

látnok
14:35 Monk - Flúgos nyomozó 
15:35 Bűbájos boszorkák 
16:35 Igazából apa 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Csak a testeden át!
21:50 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:50 Célkeresztben 
23:50 Egy csodálatos elme 

02:15 EZO.TV
02:50 Napló
03:40 Magyar versek

05:50 Egy kórház magánélete
06:40 Egy kórház magánélete 
07:35 A szépség és a szörny 
08:30 Smallville 
09:20 Topmodell leszek! 
10:15 Szex és New York light  
10:50 Szex és New York light  
11:25 A nagy házalakítás 
12:15 A nagy házalakítás 
13:10 Hippolyt 
14:55 Derült égből Polly  
16:45 A király nevében
19:05 Harmadik műszak
20:00 CSI: A helyszínelők  
21:00 Nikita 
21:55 Ace Ventura - Állati nyomozó 

23:35 Bérgyilkosok 
02:05 Célkeresztben 
02:50 CSI: A helyszínelők  
03:35 Nikita

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:30 Varjúdombi meleghozók  
06:40 Szimba, az oroszlánkirály 
07:10 Zorro 
07:35 Daktari 
08:30 Isten kezében 
09:00 Bevallott múlt – A Terror Háza 

Múzeum első tíz éve 
09:30 Élő egyház
10:00 Világ-nézet 
11:00 Isten kezében 
11:30 Beavatás
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Lyukasóra
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Arcélek 
15:15 Hazajáró 
15:45 Múltidéző
16:15 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:35 Uz Bence 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:05 Mága Zoltán – Budapesti 

újévi koncert 
21:05 Klubszoba 
22:00 Dunasport
22:15 Porrá leszünk 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda
05:55 Zöld Tea
06:25 Delta
06:55 Ma Reggel
09:05 Engedjétek hozzám 
09:15 Így szól az Úr! 
09:20 Katolikus krónika 
09:45 A hajnal hírnökei 
10:10 A sokszínű vallás 
10:25 Örömhír 
10:50 Metodista ifjúsági műsor 
11:00 Görög katolikus liturgia
12:15 Hírek 
12:20 Szellem a palackból... 
12:50 Anno
13:20 Színek és ízlések 
13:35 Sodrásban 
15:00 EURO 2012
15:30 Út Londonba
16:00 Telesport 
16:30 Nulladik óra
18:05 Rex Rómában 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Gladiátor 
00:00 A semmi ágán 
01:45 Ambíció 
01:55 Sporthírek

FEBRUÁR 27., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Rex Rómában 
11:00 Út Londonba
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:25 Domovina
13:55 Múlt-kor
14:25 A Szövetség
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:55 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Hacktion 
22:05 Az Este 
22:40 Aranymetszés
23:35 Múlt-kor
00:05 Zöld Tea
00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 

18:30 RTL Klub Híradó
19:05 1 perc és nyersz!
20:05 Fókusz
20:45 Barátok közt
21:20 Dr. Csont 
22:15 Nagyágyúk 
23:25 POKERSTARS.NET BIG 

GAME 
00:20 Reflektor
00:35 Minden rendben lesz

04:20 Harmadik műszak 
05:20 Dawson és a haverok 
06:05 A kifutó 
07:00 Gyilkos sorok  
07:55 Gyilkos sorok 
08:50 Gyilkos számok  
09:40 A király nevében 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay – A pokol 

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

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Az utolsó mohikán 
23:15 CSI: A helyszínelők  
00:10 Kísérleti patkányok 
01:45 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
02:30 A nagy házalakítás 
03:15 A kifutó

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop 
10:45 EZO.TV
12:20 Babe 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 

18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 NCIS 
22:00 NCIS: Los Angeles 
23:00 Aktív
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Életfogytig zsaru 
02:05 Életfogytig zsaru 
03:00 Aktív Extra
03:25 Magyar versek

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Élő egyház 
07:00 Pannonia 3 keréken 
07:30 Híradó 
07:35 Sólyom és galamb
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:20 Ázsia apró hősei 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:30 Híradó 
21:35 Langeais hercegnő
23:50 Dunasport
00:00 Sportaréna 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 

FEBRUÁR 28., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Mindenből egy van
11:00 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm
13:55 KorTárs
14:25 Hacktion 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:45 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egyetlenem 
22:00 Az Este 
22:35 Tudorok 
23:30 Barangolások öt kontinensen 
00:00 Esély 
00:30 Sporthírek 
00:35 Család csak egy van 
01:20 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Támadás Rommel ellen 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Rajtaütés 

22:50 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Arccal a földnek 
02:25 TotalCar
02:50 Magyar versek

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

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

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok  
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi
21:10 Doktor House 
22:05 Doktor House  
23:00 CSI: A helyszínelők  
23:55 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:50 Doktor House  
01:45 Doktor House  
02:30 A nagy házalakítás 
03:15 A kifutó

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin 
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 A férfi a legjobb orvosság 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 A Jászság festője, Gecse Árpád 
16:25 Virágzó városok 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:30 Híradó 
21:35 Nyakig a pácban 
22:50 Dunasport
22:55 Magyar Jazz Ünnep 2011. 
23:40 Vers
23:50 Himnusz 
23:55 Térkép
00:20 Lélek Boulevard 
00:50 Tengerek világa 
01:15 Lyukasóra 
01:45 60 éves a Magyar 

Táncművészeti Főiskola 
02:35 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
03:30 Kívánságkosár

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 1 perc és nyersz!
20:05 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 A mentalista
22:15 A Grace klinika 

23:20 Reflektor
23:40 Vészhelyzet 
00:35 Vészhelyzet 
01:25 Jéglovagok
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FEBRUÁR 29 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska krónika
13:25 Ecranul nostru
13:55 Most a Buday! 
14:25 Gasztroangyal
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 Párizsi helyszínelők 
22:00 Az Este 
22:35 KorTárs 
23:05 Tényleg eljön a világvége 

2012-ben? 
00:00 Szellem a palackból... 
00:30 Sporthírek 
00:35 Család csak egy van  
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:20 Dawson és a haverok 
06:10 A kifutó
07:05 Gyilkos sorok   
08:05 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok  
09:55 Columbo: Pillangó a sötétség 

árnyékában 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus
12:50 Gordon Ramsay - A pokol 

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

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Robin Hood, a tolvajok 

fejedelme 
23:55 CSI: A helyszínelők 
00:45 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:40 Columbo: Pillangó a sötétség 

árnyékában 
03:15 A nagy házalakítás 

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV
12:35 Winnetou 2 – Az utolsó 

renegátok 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Doktor House 
22:00 Született feleségek

23:00 Aktív
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Babavilág 
01:35 Magyar versek 
02:00 Életfogytig zsaru

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Mad Men - Reklámőrültek 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Munka-Társ 
14:40 Heuréka! Megtaláltam! 
15:15 Önök kérték!
16:10 Ízőrzők: Sülysáp 
16:45 Magyarnak lenni jó 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 A király kalóza 
21:30 Híradó 
21:35 Szerelemmel fűszerezve 
23:10 Dunasport
23:15 Új régi hang 
00:15 Múmiarablók 

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai
09:20 Második esély 
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 

Kenan tehetséges és sikeres
hegedűművész, akiért rajon-
ganak a nők, és aki egyszerre
több nőt szeret. Köztük uno-
katestvére feleségét, aki egy-
kor a szerelme volt, és a gyö-
nyörű, de szegény Lamiát.
Kenan a jó hírére való tekin-
tettel egy gazdag nőt vesz fe-
leségül Lamia helyett... 

14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 1 perc és nyersz!
20:05 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 Legyen Ön is Milliomos!
22:20 Házon kívül
22:50 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:30 Reflektor
23:50 Ments meg! 
00:40 Szudán valódi arca

MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK
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05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 

Alejandro szeretné, ha And-
res hozzáköltözne, de a fiú
előbb megvárná Valeria és
Francisco esküvőjét. Alex és
Daniela nagyon aggódnak,
látva, hogy az anyjuk bolon-
dul Miguelért. Mindketten
tudják, hogy a gátlástalan
munkavezetőt csak Zoraida
pénze érdekli. Anyja naplóját
olasva Valeria rájön, hogy az
apja nem Don Chema,
hanem Agustin Arismendi.

10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Sarokba szorítva 
15:10 Döglött akták 
16:15 Marichuy - A szerelem diadala
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 1 perc és nyersz!
20:05 Fókusz
20:45 Barátok közt
21:20 Több mint testőr 
23:55 Tudorok 
01:00 Reflektor
01:15 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:10 Poén Péntek
11:05 Párizsi helyszínelők 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Slovenski Utrinki
13:25 Alpok-Duna-Adria
13:55 Angi jelenti
14:25 Négy szellem
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!

Izgalmas műveltségi vetél-
kedő, amely mindenkit levesz
a lábáról! A kiválasztott 
játékos tíz kihívóval küzd 
a 25 milliós fődíjért.

19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Elcserélt lányok 
21:00 Fábry 
22:20 Az Este 
22:55 Állásvadászok 
00:25 Sporthírek 
00:30 Család csak egy van 
01:15 MM

04:00 A kifutó 
05:00 Műsorszünet 
05:20 Dawson és a haverok  
06:10 A kifutó 
07:05 Gyilkos sorok  
08:05 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok  
09:55 Ace Ventura - Állati nyomozó 
11:40 A dadus 
12:15 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay - A pokol 

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

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Két pasi - meg egy kicsi  
21:35 Két pasi - meg egy kicsi  
22:05 Esküdt ellenségek: Los Angeles 
23:05 CSI: A helyszínelők 
00:00 Két pasi - meg egy kicsi  
00:30 Két pasi - meg egy kicsi  
00:55 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:55 Esküdt ellenségek: Los Angeles 
02:40 A nagy házalakítás 

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:00 EZO.TV
12:35 Impact – A becsapódás napja 

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Anyám nyakán
22:50 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Anyám nyakán 
02:30 Segíts magadon! 
02:55 Magyar versek

VIASAT3
06:00 Közbeszéd
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 A király kalóza 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Élő népzene 
14:40 Arcélek 
15:15 Suli dzsessz 
16:10 Ízőrzők: Csákvár
16:40 Valóságos kincsesbánya  
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 A Sipsirica 
21:20 100 éve történt  
21:30 Híradó 
21:35 A Hortobágy legendája 
23:00 Dunasport
23:05 Itáliai utazásom 

Viasat3, február 29., szerda, 21:10

Robin Hood, 
a tolvajok fejedelme
Amerikai kalandfilm

Robin of Locksley
Richárd királlyal
keresztes hadjá-
ratra indul a
Szentföldre. Az
uralkodó távollé-
tét kihasználva anarchiába süllyedt az
ország, a nottinghami seriff és társai
magukhoz ragadták a hatalmat. Robin
családját sem kímélték, édesapját meg-
ölték, a vagyonát és a birtokát elkoboz-
ták. Robin azonban bosszút esküszik.

Duna Televízió, február 29., szerda, 23:15

Új régi hang Magyar dokumentumfilm

Maneszes Márton „Kántor" az erdélyi mezőségen élő, archaikus hagyományokat őrző
magyarság egyik kiváló prímása, énekes. Rendkívül sokoldalú, színes egyéniség, aki
egy személyben muzsikus, paraszt és diplomás református kántor. A különleges hang-
zású, gazdag zenei hagyományokat tudatosan őrző és magyarságáért bátran kiálló, erős
hitű prímás élettörténete szépen példázza az erdélyi magyarok nehéz sorsát.

TV2, március 1., csütörtök, 21:00

Anyám nyakán
Amerikai romantikus vígjáték

Paula azt a fel-
adatot kapja,
hogy csábítsa
el Trippet, a
srác ugyanis
még mindig a szüleinél él, pedig már
jócskán elmúlt harminc, és itt lenne az
ideje, hogy a saját lábára álljon. A prob-
lémák persze akkor kezdődnek, amikor
a lány komolyan beleszeret „ügyfelébe",
akinek esze ágában sincs lemondani a
mama főztjéről, és feladni kényelmes
agglegényéletét.

RTL Klub, március 1., csütörtök, 21:20

Több mint testőr Amerikai akciófilm

Frank Farmer (Kevin Costner) egykori titkos ügynök profi tes-
tőrként dolgozik. A sors egy nap összehozza Rachel Marronnal
(Whitney Houston), a népszerű popsztárral. A fiatal énekesnő
felfelé ívelő karrierjét úgy tűnik, semmi sem állíthatja meg, de
ezért el kell viselnie a sikerrel járó kényelmetlenségeket.

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Szerző: Gaál József
Recept: Balogh Ádám és Németh István
Fotó: O. Jakócs Péter

Szakácsklub rovatunk szokása sze-
rint februári séfünk is vendéggel bú-
csúztatja a hónapot, Balogh Ádám
egykori mesterét, Németh Istvánt
kérte fel arra, főzzön már valami fino-
mat a régi szép idők emlékére.  A
tanár és a tanítvány sok évvel ezelőtt
a Diana étteremben boldogították
együtt a Győrből Sopronba vezető or-
szágút éhes autósait. Azóta mindket-
ten kanyargós pályát futottak be, Né-
meth István néhány hónappal ez-
előtt az Audi autógyár üzemi kony -
hájának vezetését bízta másra, hogy
a nagybajcsi Horgásztanya konyhafő-
nöke lehessen.
Nagybajcs remek hely, a kertek alatt
folyik a Duna, a falu központjában ha-
lastavak kínálnak paradicsomi állapo-
tokat a sporthorgászoknak. A családi
szabadidőközponthoz étterem is tar-
tozik, Németh István most dolgozik
azon, hogy a jó idő beálltával kelle-
mes meglepetések fogadják a tóparti
teraszok vacsoravendégeit. Ha jól ér-
tettem, amit a séf mond, az új étlap is
a helyi, dunai halakat kínálja, de
véget vet a rántott ponty és a harcsa-
paprikás hagyományokra épülő
egyed uralmának. A bajcsi fúziós
konyha örök, de megunható értékein-
ket frissíti, ötvözi a korszerű gasztro-
nómia, a nagyvilág új ízeivel, trendjei-
vel, egy szakmáját szerető mestersza-
kács ötleteivel.  A hét elején még szűz
hó borította a bajcsi halastavak jegét,
így Balogh Ádám birodalmában, a Big
Ben konyhájában nem halételek ké-
szültek, a tanár és a tanítvány a far-
sangot búcsúztatta el egy újragondolt,
újraöltöztetett vecsési bordával és
egy hozzá illő fánkvariációval. A ká-
poszta savanyításának receptjét sváb
telepesek hozták magukkal Vecsésre
olyan régen, hogy mára hungarikum
lett a termékből. Németh István sze-
rint a szigetközi eceteshal is megérde-
melné ezt a kitüntető címet. 

Hozzávalók négy személyre:
sertéskaraj (hosszú) 60-70 dkg,
zsiradék 5 dkg, szalonna 7-8 dkg,
fokhagyma 3 gerezd, vöröshagy -
ma egy kis fej, savanyú káposzta
25 dkg, tej 1,5 dl, liszt 2 dkg, vaj 5
dkg, tojás 2 db, póréhagyma 10
dkg, fehérbor 1 dl, tejszín 1,5 dl,
só, bors, kömény.

Elkészítése: A felkockázott
szalonnát, a vöröshagymát és a

Vendég 
a Szigetközből

Sertéskaraj 
savanyú káposzta-felfújttal, 

chardonnay-mártással

Hozzávalók: liszt 25 dkg, porcukor
1 teáskanál, tojás 1 db, vaj 5 dkg, tej-
föl 5 dkg, citrom 1 db, tej 1 dl, élesztő
1,5 dkg, csipet só, étolaj a sütéshez,
dzsem bogyós gyümölcsből. 

Elkészítése: Az élesztőt a cukor
és a liszt egyharmadával tejben felfut-
tatjuk, a többi hozzávalót (a vaj kivé-
telével) a felfutott kovásszal összedol-
gozzuk. A vajat a végén, apránként
morzsoljuk hozzá. A tésztát hólya-
gosra verjük, letakarjuk, langyos he-
lyen egy órát kelesztjük. Egy óra
múlva a tésztát lisztezett deszkán fél
centi vastagra nyújtjuk, három külön-
böző méretű pogácsaszaggatóval ki-
szaggatjuk, széleit beirdaljuk. Három-
három különböző méretű korongot
egymásra helyezünk, s a közepén
összenyomva, nem túl forró olajban
aranybarnára sütjük úgy, hogy a leg-
kisebb korong legyen legalul. Bo-
gyós gyümölcsből készült dzsemmel
és porcukorral tálaljuk.

Farsangi virágfánk

Február séfje: 
Balogh Ádám

zúzott fokhagymát a savanyú ká-
posztával megdinszteljük, majd
sóval, borssal, köménnyel ízesít-
jük. A vajból, a lisztből és a tejből
kemény besamelmártást készí-
tünk, a tojások fehérjét kemény
habbá verjük. 

A pirított káposztát és a besa-
melmártást összekeverjük a tojá-
sok sárgájával, majd óvatosan
hozzákeverjük a tojáshabot. Zsira-
dékkal megkent formába töltjük,

és 160 fokon, sütőben 40 percig
sütjük. A karajt ujjnyi vastagra
szeljük, forró serpenyőben min-
den oldalát 2-2 percig sütjük, a
serpenyőből kivéve letakarjuk és
pihentetjük. 

Ugyanabban a serpenyőben
kevés zsiradékon lepirítjuk a kari-
kázott póréhagymát, felöntjük fe-
hérborral, sózzuk, borsozzuk, hoz-
záadjuk a tejszínt és a mártást,
majd harmadára beforraljuk. 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Ha ez a strucc, akkor tényleg bajban
vagyok. Nyertes: Mohl Róza (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona
u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Magyarázat

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

SUDOKU+

SUDOKU+++

SUDOKU++++M
eg

fe
jté

se
k

Szülő-
föld

PrecízItt van

SarcolHázi 
szolga

Cukor-
szirup

Győr 
vértanú 
püspöke

Harap

Főpap

Körmöl

Hím

Csillag Politikai
csoport

Növény

Fogágy

Ázsiai 
főváros
Afrikai
állam

Hunor 
testvére

Talizmán

Tas fia

Római 
100

Folyadék

Kíván

Paszuly

Benzinkúti 
műveletAmerikai 

vízesés

Vacak

Ital

Kén jele Ejha

Olasz 
kikötő-
város

Éjfélig

Olasz
tészta

Római 500

Villám-
keszeg

Pikolófiú

Női név

Női név

Parancs

Fut

Ötlet

Orvosi
üvegcse

A víz-
lépcső 
faluja

Létező

Időszak
Kötő-

szócska Orosz 
folyam

Zsoké

Zéró

Kis Zoltán

Pocak

Dunántúli
szakadék

7 1 9 2 4
7 9 5

9 6 8 5
6 3 7 8

4 2 6 8 1
5 4 7

8 7 3 4 9
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5 3 2 1 6

7 5 1
4 3 6 5
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9 7 1 5 3
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5 1 2 9 3
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4 7 8
8 9 2 7

6
8 9 3 1
1 9

2 5
4 9

3 1 8 4 6 2
5 6 7 8

642357981
351896274
987241635
829573146
135468729
476912853
218634597
793185462
564729318

298475316
143296857
756183249
987614532
312758694
465932178
571829463
629341785
834567921

358719246
127436958
496825713
613572894
742968531
985341672
871653429
264197385
539284167

1
2

Gaál
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Új rovatunkban a GYŐR-SZOL Zrt. hatás-
körébe tartozó, leggyakrabban felme-
rülő kérdésekre válaszolnak a társaság
munkatársai. Az e heti kérdés: Albérlet-
ben lakom egy társasházban. Részt vehe-
tek- e a társasházi közgyűlésen?
Alapesetben nem. Egy társasház közgyű-
lésén csak az adott házban tulajdonnal
rendelkező személyek, vagy a tulajdonos
megbízottja – írásos meghatalmazással –
vehet részt. Albérlőként vagy haszonélve-
zőként tehát csak a lakástulajdonos meg-
hatalmazásával lehet jelen, és szavazhat
a társasház közgyűlésén. Albérlő vagy ha-
szonélvező társasháznál tisztséget nem
vállalhat, így például nem lehet tagja a
ház számvizsgáló bizottságának – tudtuk
meg a GYŐR-SZOL Zrt. társasházkezelő
üzletágától

Kérdezz, felelek:

Részt vehet-e
az albérlő 
a társasházi
közgyűlésen?

szerző: tóth lászló
fotó: pannon-víz 

Ismét a víznyelőké a fő-
szerep, hiszen megér-
kezett a várva várt
enyhülés, s az olvadt
hó utat keres magának
a csatornákba.  

Zalka Csaba, a Pannon-Víz
Zrt. szennyvízágazatának
vezetője szerint a talaj még
jó ideig nem lesz képes el-
nyelni a csapadékvizet, hi-
szen néhol 50-60 centimé-
teres mélységű a fagyott
réteg. A burkolt felületek
nagy részén elindult az olva-
dás, a hólé sok bosszúsá-
got okozhat az elkövetkező
napokban. Arról már Köve-
cses Péter, a GYŐR-SZOL
Zrt. városgazdálkodási igaz-
gatója beszélt lapunknak,
hogy munkatársai a héten
folyamatosan járták a vá-
rost, hogy kiszabadítsák a
víznyelőket a hó alól. 

Zalka Csaba arra kéri a
lakosságot, különösen az in-
gatlanok kezelőit, hagyják

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

A GYŐR-SZOL Zrt. lakossági
hulladékszállítást végző mun-
katársai irattartót találtak a
minap Győr-Mar cal város ban,
az Ikva utca végén. 

A munkánkat végeztük, amikor az
egyik gyűjtőedény tetején Kerti József
kollégámmal egy irattartót találtunk –
idézi fel a történteket Zsemlye Ernő ra-
kodó. A tokot kinyitva láttuk, hogy sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya, jogo-
sítvány, adó- és TB-kártya, valamint
további különböző klubkártyák van-

Alaposan túlnőtte életterét, bal-
esetveszélyes volt, lehulló szöszös
termése zavarta a sportolókat, il-
letve megnehezítette a sportlétesít-
mény fenntartását az a két fa, ame-
lyeket a közelmúltban vágtak ki a
Barátság parkban. A fakivágás egy
nagyméretű darusautó bevonásá-
val történt, a fákat több darabban
vágták és emelték ki. A nyárfákat a
vonatkozó fakivágási határozatban
előírtaknak megfelelően a GYŐR-
SZOL Zrt. gyorsan növő örökzöl-
dekkel pótolja.

A GYŐR-SZOL Zrt. licitálás útján bérbe adja a Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a győr-szabadhegyi új
köztemető (Győr, Szabadi u. 22.) területén, a főépület és a parkolók
között található 134 m2-es, bekerített területet 5 év határozott időre,
mely újabb 5 évre hosszabbítható.

A teljes licitálási hirdetmény letölthető a www.gyor.hu és a www.gyor-
szol.hu honlapokról, valamint megtalálható a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfél-
szolgálatán (Győr, Orgona u. 10.).

Víznyelők főszerepben 
szabadon a rácsos víznyelő-
ket, hogy azok legalább
nappal, az olvadás alatt mű-
ködni tudjanak. A csatorná-
ból felszálló meleg levegő
némiképp melegíti a víznye-
lőket, így ha a rácsot nem
borítja vastag jégréteg, akár
plusz egy fok körüli hőmér-
sékleten is megindulhat a
vízelvezetés.  

Győrben hatezer víznye-
lőt üzemeltet a csatorna-
szolgáltató. Ha valaki olyan
víznyelőt lát, amely nem
nyeli el a felolvadt havat, a
80/20-40-86-os, ingyene-
sen hívható zöld számon
éjjel-nappal bejelentheti.
Ilyenkor diszpécserszolgá-
latunk néhány órán belül ki-
küldi az ügyeleteseket, akik
elhárítják a hibát. Az újabb
típusú víznyelőkben egy
szűrőkosár található, en -
nek ürítése néhány perces
feladat. 

És még egy fontos
dolog: a közterületi víznye-
lők tisztítása mindig ingye-
nes, ezért soha senkinek ne
adjanak pénzt! 

Iratokat találtak a kukán
nak benne. Miután megtaláltuk, azon-
nal szóltunk gépkocsivezetőnknek,
Salamon Dezsőnek.  – Ellenőriztem,
hogy lejárt-e esetleg a személyi iga-
zolvány, hátha azért dobták ki – veszi
át a szót Salamon Dezső.

Mivel az okmány érvényes volt,
ezért az irattartót Sashegyen a Hulla-
dékkezelő Központban leadtuk a mun-
kahelyi vezetőnknek. Ennyi irat pótlása
több tízezer forintba és sok utánajá-
rásba kerül, ezért reméljük, hogy sike-
rül visszajuttatni a tulajdonosához –
zárta szavait a gépkocsivezető.

Az iratokat a GYŐR-SZOL Zrt. eljut-
tatta a rendőrségre, a becsületes sze-
mélyzet pedig jutalomban részesült.

Fakivágás
daruval

Helyszíni 
bemutatás 
időpontja

Licitálási ajánlat 
leadásának helye, 

határideje

Licitálás helye 
és időpontja

Kikiáltási ár 
(bérleti díj)

2012. március 7.
(szerda) 

13.00–13.30 óra

GYŐR-SZOL Zrt. Jogi
és ügyfélszolgálati

osztály 
(Győr, Orgona u. 10. 
1. em. 105. szoba)
2012. március 19.

(hétfő) 9.00 óra

GYŐR-SZOL Zrt.
(Győr, Orgona u. 10.
1. emeleti tárgyaló,

108. szoba)
2012. március 20.

(kedd) 9.00 óra

485 Ft/m2+áfa/hó
(65.000 Ft+áfa/hó)

A bérleti díj 
nem tartalmazza 

a közműhasználati 
díjakat.

Licitálási hirdetmény
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

Felveszünk érettségizett mun-
katársakat, termékértékesítésben, di-
rektmarketingben, biztosításközvetí-
tésben, hitelközvetítésben szerzett ta-
pasztalattal. 06-30/667-2680,  bodo-
gan_janos@freemail.hu". 

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

EGYÉB 

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

Bababizományi átvesz: Baba-
kocsit, járókát, etetőszéket, bébikom-
pot, autó- és kerékpárülést, légzésfi-
gyelőt, márkás bébijátékot, gyermek-
kerékpárt. Győr, Déry T. u. 16. 06-
20/918-0643.    

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

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

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-kar
szociálpedagógia szakán használt tan-
könyveimet kedvező áron kínálom. A
könyvek nagyon jó állapotban vannak.

eladó egy 49 m2-es, 2 szobás, francia-
erkélyes panellakás. A szobák parket-
tásak, az egyéb helyiségek járólap bur-
kolatúak. A konyhabútor cseréjével át-
fordított konyhát alakítottunk ki. Közel-
ben orvos, iskola, óvoda, üzletek. Irá-
nyár: 7.750.000  Ft. Tel.: 20/9348645

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

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

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

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

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

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

LAKÁSCSERE

Türr István utcai, 83 m2-es önkor-
mányzati lakásunkat elcserélnénk 2 ki-
sebb lakásra (Belváros–Nádorváros).
Tel.: 96/336-090

Újvárosi, 1 szobás, 34 m2-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződés la-
kást cserélne 1–másfél  szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 258). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződé-

A tankönyvek listáját e-mailben kérésre
elküldöm. Érd.: 06-30/40-33079.

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

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

ÜZLET 

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

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

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

INGATLAN

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

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

Marcalváros I. Nádorváros felőli olda-
lán, 4. emeletes társasház 3. emeletén

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

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

Nádorvárosi, kétszobás, 56 m2-es, táv-
fűtéses, téglaépületben lévő, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne kétszobás, 40–55 m2-es, nádor-
városi, adyvárosi, jancsifalui, József A.-
ltp-i vagy marcalvárosi bérleményre
(hirdetési szám: 261). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 2 szobás, 41 m2-es, gázfűté-
ses, téglaépületben lévő, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 20-
30 m2-es, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra Újváros kivételével. (Hir-
detési szám: 262). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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

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

ELADÓ!

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

FEBRUÁRI KÉPZÉSEK 
GYŐRBEN:

OM 200 356, Ny.sz.:11-0104-05

Érettségizetteknek:

kisgyermekgondozó, -nevelő
fogászati vagy gyógyszertári asszisztens

Szakirányú asszisztensi
végzettségűeknek:

klinikai fogászati higiénikus 
gyógyszertári szakasszisztens 

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

Győrben eladó, 
kiadó 

panellakásokat 
ajánlok.

Érdeklődni: 
06-70/702-3587.

Győri panellakásokat
vásárolunk azonnali
készpénzfizetésre.
Irányár: 100.000 Ft/m2.
Érdeklődni: 
06-70/702-3587.

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

Mindenkit szeretettel várunk!

Borkóstolóval 
egybekötött vacsoraest

2012. március 2-án
19 órai kezdettel.
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Farkasdi Ramóna, a győri Gra-
boplast VSE kajakosa tavaly vi-
lágbajnoki arany- és ezüst-
éremmel búcsúzott az ifjúsági
korosztálytól. Emellett a fel-
nőttek közt is letette névjegyét,
hiszen a maratoni világbajnok-
ságon Csay Renátával páros-
ban a dobogó legmagasabb fo-
kára állhatott. 

Tavaly ismét a győri Graboplast VSE
lett az ország legeredményesebb
klubja. Az egyesület megnyerte az or-
szágos bajnoki pontversenyt, 21 ver-
senyzőjük indult világ- és Európa-
bajnokságokon, ahol 10 érmet,
ebből 7 aranyat szereztek, valamint
37 magyar bajnoki aranyat is begyűj-
töttek. A sikerekből alaposan kivette
a részét a szenzációs évet zárt Far-
kasdi Ramóna. 

– Hat évig táncoltam, izgő-mozgó
gyermek voltam, a családom igyeke-
zett olyan sportot választani, amiben
alaposan elfáradok. Még világbajnok-
ságon is jártam, de később nem talál-

tam a helyem abban a közegben. A
nagypapám javasolta a kajakozást,
és már az első nap megtetszett a kö-
zösség és az edző, ami rengeteget
számít. Azóta is nevelőedzőmmel, Fa-
zekas Tiborral dolgozom, akinek na-
gyon sokat köszönhetek – elevení-
tette fel a kezdeti lépéseket a 19 éves
kajakos, aki tavaly utoljára versenyez-
hetett az ifjúságiak mezőnyében. 

– A tavalyi nagyon fontos év volt szá-
momra, hiszen minél jobb eredmények-
kel szerettem volna búcsúzni a korosz-
tályos versenyektől. Ezer méteren világ-
bajnoki címet nyertem, egy élsportoló-
nak pedig fontosak az egyéni címek is.
A négyszáz méteren párosban elért
ezüstéremnek is nagyon örültem, hi-
szen ez olimpiai táv. A maratoni verse-
nyen pedig megszereztem első felnőtt
világbajnoki címem Csay Renátával pá-
rosban. Az ifjúságiak között is verse-
nyeztem maratoni távon, ez sokat segí-
tett a felkészülésben. Az elején nagyon
izgultam, hiszem Reni nagyon komoly
és tapasztalt maratonista. Szerencsére
ez az érzés aztán gyorsan tovaszállt, si-
került jól teljesítenem, és ő is egyenlő
félként kezelt. 

A mélyvízben is megállja a helyét
Idén azonban már más célkitűzé-

sekért harcol Farkasdi Ramóna, aki-
nek két-három évre is szüksége lehet,
hogy beleérjen a felnőttek mező-
nyébe. Tehetsége és szorgalma alap-
ján nem kérdés, hogy sikerrel veszi a
következő akadályokat is. 

– Egyből bedobnak a mélyvízbe, a
célom, hogy minél jobban megköze-
lítsem a felnőtt élmezőnyt. Szeretnék
döntőkben részt venni, emellett az
U23-as nemzetközi versenyeken is
szerepelni. Sokan felvetik, hogy az
idei olimpiát is célozzam meg, de
ők nem ismerik olyan közel-
ről a sportágat, hiszen itt
rengeteget számíta-
nak a kajakozással
eltöltött évek.
Hagymási Anitá-
val al kotott páro-
sunk megl -
epetéseket okoz-
hat a közeljövő-
ben, a riói olim-
pia pedig reális
célkitűzés lehet
számunkra. 

A győri vízite-
lep télen jóval

csende-
s e b b ,
m i n t
egyéb-
k é n t ,
hiszen
ilyenkor
csupán
erőnléti
e d z é s e -
ket végez-
nek a
kajak-kenu-
sok, és csak
a tavasz bekö-
szöntével száll-
nak újra vízre. 

– Sokan nem
szeretik a téli idő-
szakot, de én pont
ilyenkor kezdtem el
kajakozni. A tél szá-
momra a feltöltődést és az
újrakezdést jelenti, jó ismét le-
menni a konditerembe. Jövő héten
egyhetes futótáborba megyünk, és
ha az időjárás engedi, március elején
már vízre szállunk. Az első versenyek
a felnőttválogatók lesznek májusban,

ezeken mindenképpen részt szeret-
nék venni és tapasztalatot szerezni. 

Farkasdi Ramóna, aki 2010-ben if-
júsági olimpiát is nyert, a Móra-iskola
sporttagozatára
jár, de jelenleg
m a g á n t a -
nuló. A te-
h e t s é g e s
kajakos jö-
vőre érett-
ségizik, és
a tovább-

t a n u -

láskor sem szakadna el a sporttól,
mint megtudtuk, a sportdiplomácia
különösen érdekli. 

– Sokat segít, hogy magántanuló-
ként én osztom be az időm, kiegyen-
súlyozottabbak a napjaim és a tanu-
lás is könnyebben megy. Napi két ed-
zésem van, de amire szeretném, arra
mindig jut időm. Egy élsportolónak
már egy mozi is óriási élményt jelent,
a szórakozást azonban a háttérbe
szorítom azért, hogy a szeretteimmel
tölthessem az időm – mondta a győri
sportoló. Persze a kajakozás nem
csak lemondással jár, számtalan
szépség található a sportágban. 

– Nagyon szeretem a kajakozást,
hiszen folyamatosan a szabadban va-
gyunk, télen-nyáron egyaránt szép a
környezet. Edzésről edzésre új kihívá-
sok várnak rám, mindennap egy új
versenynek számít. Sokszínű
sportág a miénk, amibe nem lehet
beleunni. Minden verseny másért
szép emlék, a legkedvesebb közülük
talán a szingapúri ifjúsági olimpia.
Mindenben eltért az a verseny a meg-
szokottól, komoly kihívást jelentett,

de nagyon sokat készültem rá és
végül meg is tudtam nyerni –

zárta a beszélgetést Far-
kasdi Ramóna, akiről még

egészen biztosan sokat
hallunk a jövőben. A riói olimpia reális 

célktűzés lehet
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A magyar labdarúgó-válogatott
idei első mérkőzését Győrött játsz-
sza Bulgária legjobbjai ellen. A ta-
lálkozó február 29-én, szerdán 18
órakor kezdődik az ETO Parkban. A
nemzeti csapatnak ez lesz a hete-
dik fellépése városunkban, leg-
utóbb két évvel ezelőtt Oroszor-
szág érkezett vendégként a Rába
partjára. A győri mérleg egy győze-
lem, két döntetlen és két vereség,
remélhetőleg szerdán újabb sikert
könyvelhetünk el. A keretben ezút-
tal nincs ETO-játékos, de két győri
nevelés, Németh Krisztián és Pris-
kin Tamás pályára léphet a mérkő-
zésen. Az összecsapás előtt kíván-
csiak voltunk, ki mit vár a váloga-
tott győri fellépésétől. 

Egervári Sándor elmondta, a hu-
szonkét fős bő keretet a sérülésektől
és formaváltozásoktól függően eset-
leg szűkítheti a mérkőzésig. Jelenleg
egyetlen játékos szereplése kérdé-
ses, Rudolf Gergely csak akkor jön
haza Görögországból, ha sérülését
követően olyan állapotba kerül, hogy
február végéig pályára léphet baj-
noki mérkőzésen. 

Jegyárak. A mérkőzésre
szóló jegyeket országszerte
az IBUSZ irodáiban, valamint
a www.ibusz.hu oldalon lehet
megvásárolni. Mindazok,
akik Győrben szeretnének
elővételben jegyet venni, az
ETO Parkban található ETO
Shopban is megtehetik. A J,
K, M, N, O, P, R, S szekto-
rokba a jegyek 1.000 fo-
rintba, az L, Q szektorokba
1.500 forintba, az A, B, C, D,
F, G, H, I szektorokba 2.000
forintba, az E szektorba
pedig 2.500 forintba kerül-
nek. A Győri ETO FC két aján-
dékjegyet ad valamennyi bér-
letesének a válogatott mér-
kőzésre. A jegyeket az érintet-
tek az ETO Shopban vehetik
át bérletük felmutatásával. A
jegyek érvényesek lesznek az
ETO–Siófok bajnokira is. 

A Győri ETO FC utolsó felkészülési mérkőzésén
Trajkovic, Dinjar és Babic góljaival 3–0-ra győzött
a Zlata Moravce ellen. A találkozón kisebb sérülést
szenvedett Simon, Dudás és Fehér is, az év első
tétmérkőzésén utóbbi két labdarúgó játékára van
esély. Erre nem kell sokat várni, hiszen szombaton
16 órakor Székesfehérváron lépnek pályára a zöld-
fehérek a Magyar Kupában. A továbbjutásról két
mérkőzés dönt, a Videoton elleni visszavágót két
hét múlva rendezik Győrött. A zöld-fehérek az át-
igazolási időszak lejárta előtt tovább erősítettek, a

Tavaszi rajt a focipályákon
klub négyéves szerződést kötött Djorde Kamber-
rel. Az egyszeres montenegrói válogatott középpá-
lyás Zalaegerszegről érkezett, ahol Nicorec és
Ganugrava fél évig kölcsönben futballozik majd. 

Hétvégén rajtol az NB II-es bajnokság is, a Gyir-
mót szombaton 17 órakor az Ajkát fogadja. A kék-
sárgák alaposan megerősödtek a téli szünetben,
legutóbb a korábbi válogatott Csizmadia Csaba
csatlakozott a kerethez. Az immár Sándor István
vezette ETO B vasárnap 14 órakor a Paks második
csapatával játszik hazai pályán. 

A magyar válogatott ke-
rete. Kapusok: Bogdán
Ádám (Bolton Wanderers),
Csernyánszki Norbert (Paks),
Király Gábor (1860 Mün-
chen). Védők: Juhász Roland
(Anderlecht), Kádár Tamás
(Newcastle), Korcsmár Zsolt
(Brann Bergen), Laczkó Zsolt
(Sampdoria), Lipták Zoltán
(Újpest), Vanczák Vilmos
(Sion), Varga József (DVSC).
Középpályások: Buzsáky
Ákos (QPR), Czvitkovics
Péter (Kortrijk), Dzsudzsák
Balázs (Dinamo Moszkva),
Elek Ákos (Eskisehirspor),
Hajnal Tamás (VfB Stuttgart),
Koman Vladimir (AS Mo-
naco), Pintér Ádám (Real Za-
ragoza). Támadók: Németh
Krisztián (RKC Waalwijk),
Priskin Tamás (Alanyija Vla-
gyikavkaz), Rudolf Gergely
(Panathinaikosz), Szabics
Imre (Sturm Graz), Szalai
Ádám (Mainz). 

Szurkoljunk együtt
a magyar válogatottnak!

– Nagyon kíváncsian várom a
győri mérkőzést, és remélem, nem
vagyok egyedül ezzel. Rég találkoz-
tunk már a közönségünkkel, remé-
lem, hogy telt házas mérkőzésen tu-
dunk majd együtt örülni. Elsősorban
az elmúlt másfél év során bizonyított
játékosok kapnak lehetőséget, így
túl nagy változás nincs a keretben.
Buzsáky Ákos visszaverekedte
magát a Premier League-be és na-
gyon jó teljesítményt nyújtott, az ő já-
tékától sokat várok – fogalmazott
Egervári Sándor. 

– Külön öröm, hogy Győrött ren-
dezik meg ezt a mérkőzést, remélem,
hogy minél több néző foglal helyet a
lelátókon. Ugyan az időpont nem a
legszerencsésebb, de az időjárás
napról napra javul, ezt pedig meg-
hozhatja a családok kedvét a szurko-
láshoz. Egervári Sándor jó munkát
végez, ősszel nagyszerűen szerepelt
a válogatott, hasonló folytatást várok
a világbajnoki selejtezőkön is. Titkos
vágyam, hogy végre kijussunk a tor-
nára, bár tudom, hogy ez egyáltalán
nem lesz könnyű – mondta Bolla
Péter, az MLSZ Győr-Moson-Sop-

ron Megyei Igazgatóságának társa-
dalmi elnöke. 

– Azt várom idén, hogy Egervári
Sándor folytassa a megkezdett mun-
kát, a válogatott pedig tovább zár-
kózzon az élcsapatokhoz. Ugyan ez
csak barátságos mérkőzés, mégis
bízom abban, hogy győzni tudunk
Bulgária ellen, és hogy a sikeres év-
kezdet nagy lökést ad az együttes-
nek. Sok nézőt, és főként sok fiatalt
várok a lelátókra, elvégre nem min-
dennap látható Győrben a nemzeti
csapat – fogalmazta meg várakozá-
sait Horváth László, az MLSZ Győr-
Moson-Sopron Megyei igazgatója. 

– A korábban mindkét ország vá-
logatottját irányító Lothar Matthäus
szerint most könnyen verhető a bol-
gár válogatott, remélem, hogy való-
ban sikerült győznünk. Örülök, hogy
ezúttal nem kell Budapestig utaz -
nom, hogy lássam a nemzeti csapa-
tot. A világbajnoki selejtezőkön olyan
teljesítményben reménykedem, mint
az Európa-bajnoki kvalifikáción, egy
egészséges Szalai Ádámmal akár a
továbbjutás sem elérhetetlen – tette
hozzá Radics Zoltán szurkoló. 
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Az UNI Seat Győr hétpontos veresé-
get szenvedett Sopronban a női kosár-
labda-bajnokság rangadóján. A hazai -

ak 69–62-re nyertek, de az őszi mérkő-
zéshez képest csökkent a különbség a

két Euroliga-résztvevő csapat között. A
győriek az utolsó pillanatig nagy akarással

és elszántan küzdöttek, de a nagyobb rutin a
hazaiak javára döntött. Ezzel az eredménnyel eldőlt,
hogy a címvédő soproniak zárják az élen az alapsza-
kaszt, a zöld-fehérek a Péccsel küzdenek tovább a
második helyért. Rossz hír, hogy a szezon hátralévő
részét kihagyni kényszerülő Edita Sujanová után
Fürtös Kata is megsérült, várhatóan ő is hosszabb
időre dőlt ki a sorból. Az UNI Seat Győr csütörtökön
lapzártánk után Szekszárdon lépett pályára a Ma-
gyar Kupában. Az egymérkőzéses párharc győz-
tese bejutott a kupasorozat négyes döntőjébe. 

Parádés játékkal fantasztikus győzel-
met aratott a Győri Audi ETO KC a
Bajnokok Ligájában. Karl Erik Böhn
együttese telt ház előtt 31–22-re győ-
zött a címvédő Larvik ellen, ezzel
nagy lépést tett afelé, hogy egymás
után hatodszor is bejusson a legjobb

A Rába ETO 5–1-re győzött a Color -
spetrcum Aramis vendégeként a futsal-
bajnokság tizenhetedik fordulójában. A
címvédő győriek kétéves veretlenségét
ősszel épp a budaörsi együttes szakí-
totta meg, de a hazaiak ezúttal csak egy
félidőn át tudták megnehezíteni a zöld-
fehérek dolgát. A szoros első játékrész
után a Rába ETO gyorsan növelte elő-
nyét, majd a hajrában fölényessé tette
győzelmét. A vendégek góljait Lódi (2),

FÉRFI KÉZILABDA. A rivális Komló elleni fölényes sikert követően váratlan po-
fonba szaladt bele a SZESE Győr Szentendrén. Deáki István együttese egyetlen
góllal, 30-29-re maradt alul a középmezőnyhöz tartozó csapat otthonában. A győ-
riek negyedik vereségüket szenvedték el az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnokságban,
és ezzel visszacsúsztak a negyedik helyre. A feljutásért folytatott harcban így ko-
moly lépéshátrányba kerültek az egyetemiek, akik egy újabb pontvesztést már
nem engedhetnek meg maguknak tavasszal. 

FÉRFI KOSÁRLABDA. A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem csa-
pata hozta a kötelező győzelmet az NB I/B-s férfi kosárlabda-bajnok-
ságban. Kozma Tamás együttese mind a négy negyedet megnyerte,
végül 98–74-re diadalmaskodott a Kozármisleny ellen. A vezetőedző
minden játékosának lehetőséget adott a bizonyításra, akik élni is tud-
tak ezzel. A győriek zsinórban nyolcadik győzelmüket aratták, ez a ki-
tűnő sorozat a táblázat második helyére repítette a csapatot. A GYŐR-
SZOL–Széchenyi Egyetem legközelebb vasárnap 17 órakor az éllovas
Kanizsa otthonában lép pályára.  

A címvédő is kipipálva
négy közé. A hazaiaknál ezúttal az el-
képesztő formában védő Katrine
Lunde-Haraldsen és a tizenkét gólt
szerző Görbicz Anita voltak a vezérek,
de mindenki hozzátette a magáét a
sikerhez. Érdekesség, hogy a vezető-
edző nem hajtott végre mezőnycse-

rét, így elmondható, a győriek a közel
hibátlan játék ellenére sem lőtték el
az összes puskaporukat. A zöld-fehé-
rek három pont előnnyel vezetik cso-
portjukat, és amennyiben pénteken
18.30 órától győznek Ikastban a
Midtjylland vendégeként, az elődön-

tőbe jutást is megünnepelhetik Dá -
niá ban. Szerencsés esetben pedig
akár az első hely sorsa is eldőlhet
ezen a hétvégén. Az Audi ETO-ra
jövő héten még egy bajnoki mérkő-
zés is vár, szerdán 19 órakor Érden
szerepel a csapat. 

Visszavágott a Rába ETO
Gyurcsányi, Dróth és Harnisch szerez-
ték. A rangadón elért siker révén a győ-
riek megerősítették vezető pozíciójukat
a tabellán. Csütörtökön újabb presz-
tízscsata várt Marcos Angulo tanítvá-
nyaira, hiszen 18.30-tól a nagy rivális
Berettyóújfalut fogadták a Magvas-
syban. A találkozó lapzártánk után ért
véget, egy esetleges győri siker karnyúj-
tásnyi távolságra hozhatta az alapsza-
kasz-győzelmet. 

Csökkent a különbség
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AJÁNLJUK
FEBRUÁR 25., SZOMBAT
Evezés
10.00 Ergométer országos baj-
nokság (egyetemi csarnok)

Labdarúgás
17.00 Gyirmót–Ajka (NB II-es
mérkőzés, Gyirmót)

FEBRUÁR 26., VASÁRNAP
Labdarúgás
14.00 Győri ETO FC B–Paks B
(NB II-es mérkőzés, ETO Park)

FEBRUÁR 29., SZERDA
Labdarúgás
18.00 Magyarország–Bulgária
(válogatott mérkőzés, ETO Park)

Kedd estig lehetett a
jelöléseket leadni a
MOB elnöki tisztsé-
gére, valamint az el-
nökségi tagok szemé-
lyére. Február 26-án,
vasárnap a Danubius
Helia Hotel nagyter-
mében új tisztségvise-
lőket választ az ötkari-
kás mozgalom. Borkai
Zsolt győri polgár-
mester, a szervezet je-
lenlegi vezetője az
egyetlen elnökjelölt. 

A MOB öt évre vá-
lasztja meg az új veze-
tőket, így azok, akik bi-
zalmat kapnak, a 2016-
os nyári brazil olimpiai
játékok végéig lesznek
pozíciójukban. 

Új MOB-tagok is
kerülhetnek a mozga-
lomba. Például dr. So-
mogyi Tivadar győri

szerző: bögi viktor
fotó: illusztráció

A fitneszedzés az egyik legizgalma-
sabb és legegészségesebb hobbi.
Edzéseink idővel mégis veszíthet-
nek dinamikájukból. A következő
cikkben a lendület megtartásáról, a
motiváció megerősítésének lehető-
ségeiről lesz szó.

Változtassanak gyakorlataikon!
Az egyes izomcsoportok megdol-
goztatására szolgáló gyakorlatokon
időről időre változtatni kell. Így elke-
rülhető az unalmas rutinná válás, az
egyhangúság. Tanuljanak, kísérle-
tezzenek!

Fogalmazzanak meg reális célo-
kat! Egyértelmű és konkrét célok
nélkül nagyon nehéz eredményes-
nek lenni. Fontos, hogy ezek megha-
tározásakor „járjanak a földön”, ve-

ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJ-
NOKSÁG. A Magyar Evezős Szövet-
ség, a Vízisport Csodasport Kft., a
Magyar Egyetemi és Főiskolai Sport-
szövetség, valamint a Győri Vízügy
Spartacus Evezős Klub közös rende-
zésében szombaton 10 órától az
egyetemi csarnok ad otthont az idei
ergométer országos bajnokságnak.
A 12 korosztályban induló evezősök
17 versenyszámban mérik össze ere-
jüket városunkban. 

Hétvégén az ETO Park adott otthont az országos steelbajnokság
hatodik fordulójának. A Magyar Darts Szövetség és a Győri DC
közös rendezésű versenyét több száz érdeklődő követte nyomon
a helyszínen. A férfiak mezőnyében a világ legjobbjai között is ver-
senyző Bezzeg Nándor diadalmaskodott, a nemzetközi klasszist
az ötödik helyen záró győri Rucska József szorongatta meg legin-
kább. A hölgyeknél a szintén győri Ihász Veronika győzött, és ezzel
a hátralévő két forduló eredményétől függetlenül bajnoki címet
ünnepelhetett. Ihász Veronika a szintén győri Wachter Nikolettel
már korábban megnyerte a steel páros bajnokságot is. Az amatőr
férfiaknál Takács Norbert (Győrság), Kacz Szilárd (Győr), Sáhó
Dávid (Győr), a nőknél Kocsis Tímea (Csorna), Boros Nikolett (Rá-
bapatona), Kalmár Vivien (Győrság) sorrend alakult ki. 

A Győri Sportcsillagok Em-
lékeit Gyűjtő Alapítvány kurató-
riuma február 28-án, kedden
18 órakor a győri zsinagóga
épületében rendezi meg sor-
rendben tizenhetedik díjki-
osztó gálaestjét, ahol az elmúlt
esztendő legeredményesebb
győri sportolóit köszöntik.

– Ezúttal is igazi sztárvendé-
get sikerült megnyerni Wolf Kati
személyében, aki az est során
szórakoztatja majd 2011 győri
sportcsillagait és a meghívott
vendégeket, egykori kiváló spor-
tolókat és sportvezetőket – tájé-
koztatta lapunkat Pálfalvi Gábor,
a kuratórium alapítója, a gálaes-
tek főszervezője. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan most is komoly
szakmai vita folyt a kuratórium
tagjai között. Végül öt kategóriá-
ban hat sportág, hat egyesület
képviselői kerültek a dobogós
helyekre. Érdekesség, hogy az év
felfedezettje díjat ezúttal két ifjú
sportcsillag is átveheti. A „Győr
Sportjáért” Életműdíj sorsáról
ugyancsak alapos vitát követően
voksoltak a civil szervezetek ku-
rátorai. A rendezvény fővédnöke
Borkai Zsolt, Győr város polgár-
mestere, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke lesz, aki 1998-
ban az alapítvány alapító elnöke
volt, majd több éven át vezette a
kuratóriumot. A civil szervezet
gálaestjének főtámogatója a
Győri Polgármesteri Hivatal.

Győr sport-
csillagait
köszöntik

Hazai siker az
ETO Parkban

Borkai Zsolt
maradhat
a MOB elnöke

alpolgármester, még-
pedig Borkai Zsolt
helyére. Az elnököt
ugyanis a Magyar
Torna Szövetség is je-
löli a testületbe, így
Győr város önkor-
mányzata új bizott-
sági tagot delegálhat.
A pénteki, győri köz-
gyűlés előtt szerepel
az a határozati javas-
lat, amely szerint a
polgármester helyére
első számú alpolgár-
mestere, dr. Somogyi
Tivadar kerülne be a
szervezetbe. Somo-
gyival együtt három
tagja lenne a MOB-
nak Győrből: a harma-
dik dr. Dézsi Csaba
András, aki a Magyar
Judo Szövetség kép-
viseletében vesz részt
a MOB munkájában.  

TEKE. A GYŐR-SZOL TC tekecsapata újabb győzelmet aratott hazai
pályán. Ismét dicséret illeti a fiatalok játékát, így továbbra is négy pont
előnnyel vezetik a bajnokságot. Ifjúságiak: GYŐR-SZOL TC–Oroszlány
4:0 (ifj. Horváth Péter 570 fa, Kiss Norbert 545 fa). Felnőttek: GYŐR-
SZOL TC–Oroszlány SE 5:3 (Kázár Tibor 544 fa, Kristyán István 646
fa, Babos Tamás 609 fa, Szőke Gábor 545 fa, Nagy Antal–Ifj. Horváth
Péter 553 fa, Gosztola Gábor 560 fa). Két győri csapat összecsapásá-
val kezdődött a női Szuperliga alsóházi csoportjának rájátszása. Pan-
non-Flax SE–Dynamic TSK 6:2 (3399–3306). Csizmazia Katalin 603
fa, Németh Ildikó 537 fa, Kovács Réka 547 fa, Anduska Beatrix 603 fa,
Schwarcz Klaudia 532, Koppányiné Simon Csilla 577 fa.

Ne legyen a szokások rabja! 
gyék figyelembe saját lehetőségei-
ket, edzettségi szintjüket! Így elke-
rülhetik a felesleges csalódásokat,
a túlzott és elővigyázatlan edzés-
munka okozta sérüléseket.

Változtassanak edzésmódszerei-
ken! A gyakorlatok mellett a hasz-
nált módszereken is újítsanak időn-
ként! Az egyik hónapban például vé-
gezhetnek köredzést, a másikban
szuperszetteket, a harmadikban
erőltetett ismétléseket.

A gyakorlatok közül válasszák
ki a legmegfelelőbbeket! Hogy
melyek a legjobbak? Természete-
sen azok, amelyek végzése köz-
ben önök leginkább érzik izmaik
munkáját, amelyek végzésével
örömhöz jutnak és fejlődnek. Vá-
lasszanak ki izomcsoportonként
jó néhányat, majd ezeket kipró-
bálva szűkítsék le a kört arra a
kettő-háromra, amelyek kiállták
az önök próbáját!

Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Bővebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál!
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT,  JÁTÉK

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

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

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

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

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

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

Horoszkóp
KOS
Ne bonyolódjanak szélmalomharcba,
most próbáljanak beülni abba a csónakba,
dobják el az evezőket, és hagyják, hogy vala-
hova elsodorja önöket a víz. A sors most sok-
kal jobban tudja, merre kellene menniük, ne
álljanak ellen, bízzanak a megérzéseikben.

BIKA
Rengeteg támogatást kapnak most az
égiektől, használják ki okosan a lehetőségei-
ket. Olyan emberekkel ismerkednek most
meg, akik sokat lendítenek munkájukon. Ma-
gánéletük is boldog, találjanak ki valamilyen
meglepetést párjuknak. Egyszerűen élvezzék
az életet.

IKREK
Most túl sokat vállalnak egyszerre, és
ezért összecsapnak a hullámok a fejük felett.
Nem biztos, hogy mindent önöknek kell meg-
oldani. Próbálják kiosztani a munkákat, így
egy sor kellemetlenségtől és idegességtől
óvják meg magukat. Kerüljék a félreértéseket.

RÁK
Remekül érzik magukat, a héten
olyan élményekben van részük, amiktől le-
begnek a föld fölött. Használják ki ezt a lelki
állapotot, és alkossanak valamit, ami fel-
dobja önöket. A barátokat is magukkal húz-
zák ebbe a jó hangulatba, mindenki örömére.

OROSZLÁN
Nagyon kreatívak a héten, de szüksé-
gük van a baráti, családi inspirációra. Nem
önmagukért tesznek most, hanem azért a kö-
zösségért, amiben élnek. Ezzel kivívják a töb-
biek elismerését, amitől persze önök is bol-
doggá válnak. A hétvégén azért lazítsanak.

SZŰZ
Ne kapkodjanak most, különben úgy
összekuszálják a szálakat, hogy azt ki nem
bogozza senki. A nem cselekvés most többet
ér. Újuljanak meg lelkileg, szellemileg, külse-
jükben, menjenek el egy tanfolyamra vagy
színházba, ahol feltöltekezhetnek. 

MÉRLEG
Ne idegeskedjenek fölöslegesen. In-
kább merjenek nagyot álmodni, tűzzenek ki
konkrét célokat maguknak. Párjukkal ren-
dezzenek minden félreértést, különben sér-
tődés lesz a vége. Munkájuk is kreativitást
követel.

SKORPIÓ
Tele vannak kreativitással, ötletek-
kel, új munkákkal, és még barátaik is önök-
höz fordulnak megoldásért. Most sikerül ösz-
szeegyeztetniük ezt a sok feladatot. Teli van-
nak energiával, megújulnak az új kihívások-
tól, szinte élvezik is ezt a nyüzsgést.

NYILAS
Járjanak nyitott szemmel, most
semmi konkrétat ne határozzanak el. Tegyék
a dolgukat, és közben figyeljék jól az embere -
ket, az emberi szerepeket, amiket önök körül
játszanak, de ne avatkozzanak közbe, külön-
ben nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. 

BAK
Életük jóra fordul most,  beköszönt
élet ükbe a szerelem, illetve a meglévő párkap-
csolatuk most nagyon jó. Fordítsanak több
időt kedvesükre. Szinte szárnyakat kapnak,
amit a barátaik, munkatársaik észre is vesz-
nek. Használják ki jól ezt a hetet.

VÍZÖNTŐ
Nagyon figyeljenek most megérzése-
ikre.  Munkájukban és magánéletükben
nagy hasznát veszik ennek, ne hagyják kon -
fliktusba rángatni magukat. Inkább vonulja-
nak a háttérbe. Figyeljenek inkább szerelmi
életükre.

HALAK
Nagyon jó formában vannak most. A
szerencse és a szerelem is önök mellé szegő-
dött, használják ki ezt az időszakot. Élvezzék
az életet, ne vonják meg maguktól a jót. Gon-
doljanak párjukra és barátaikra is, menjenek
el bulizni. Lazítsanak kicsit, az utóbbi nehéz
hetek után megérdemlik ezt.

szerző: xantus-állatkert
fotó: magyarósi péter  

Pár nappal ezelőtt két óriáskígyó
érkezett a győri Füles Bástya kaza-
matáiba, a tigrispitonok láthatóan
jól érzik magukat új otthonukban.
Az eredetileg Dél-Ázsiából szár-
mazó faj két példánya jelentős mé-
retekkel bír, a hím jelenleg megha-
ladja a négy, a nőstény a négy és
fél métert, súlyuk negyven, illetve
ötven kiló. Az eddig mért legterme-
tesebb tigrispiton nyolc méter
hosszú volt és száznyolcvankét ki-
logrammot nyomott. 

Az új lakók termetük mellett színükkel is
felhívják magukra a figyelmet. A tigrispi-
tonok teste sárgás-fehér, nagy barna fol-
tokkal, ám a Füles Bástyában bemutatott
állatok albínók, testükből hiányoznak a
sötét festékanyagok. Fehér-sárga mintá-

A Győri Filharmonikus Zenekar A mi szólis-
táink című, március 10-i koncertjére nyer-
het jegyet, aki velünk játszik. Nem kell
mást tenni, csak helyesen válaszolni
három kérdésünkre.
1. Ki a zenekar igazgatója?
2. Milyen bérletek válthatók a Győri Filhar-

monikus Zenekar koncertjeire?
3. Ki vezényli a Richter János bérletben sze -

replő, A mi szólistáink című koncertet?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre
várjuk február 29-ig.
A Győri Balett Rózsaszínház című darabjára
szóló jegyet Holy Nikoletta nyerte.

Nyerjen jegyet 

a filharmonikus 
zenekar koncertjére!

Pitonok a Füles Bástyában 

jukkal gyönyörű terráriumi állatoknak szá-
mítanak, vadon viszont nem maradnának
életben, könnyen a ragadozók prédájává
válhatnának.

Bár hallásuk nincs és látásuk is na-
gyon gyenge, zsákmányállataikat köny-
nyen megtalálják: az alsó és felső ajkukon
lévő érzékeny hőreceptorokkal érzékelik
a melegvérű állatok testmelegét. A zsák-
mány felkutatásában a szájpadláson talál-
ható Jacobson-szerv is segíti őket, ezzel

gyűjtik és elemzik a levegőben lévő szag-
molekulákat. Áldozatukra gyorsan csap-
nak le és azt többé nem eresztik. Méreg-
fogaik nincsenek, de amikor a zsákmány
kilélegez, a pitonok fokozzák a szorítást.
A megfojtott állatot a fejével kezdve,
egészben nyelik le. Állkapcsukat ki -
akasztva fejméretük a nyolcszorosára tá-
gulhat, így akár egy kisebb kecskét is ké-
pesek eltüntetni. 

Tigrispitonéknál évente egyszer, de -
cember, január táján van párzási időszak,
ilyenkor a hím a kloákanyílásánál lévő sar-
kantyúkkal vakargatja, biztatja párzásra a
párját. A nőstény februárban, márciusban
ötven-száz tojást rak, amelyeket különle-
ges módon gondoz. Köréjük tekeredik, a
külső szemlélő számára úgy tűnik, mintha
csuklana. Valójában izmainak ritmikus
összehúzódásaival hőt termel, költ. Kígyó-
ink párosodtak, így reményeink szerint
hamarosan pitonbébikkel is találkozhat-
nak a Füles Bástya látogatói.

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222


